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8 Přílohy 

8.1 Tabulky 

Tabulka 1: Přehled absolutní četnosti zkoumaných kostí pletence horní končetiny a volné 

horní končetiny z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. 

  dx   sin 

druh kosti ženy muži celkem   ženy muži celkem 

klíční kost 24 29 53   24 29 53 

lopatka 24 28 52   23 28 51 

kost pažní 24 30 54   24 29 53 

kost vřetenní 23 29 52   21 28 49 

kost loketní 21 29 50   22 29 51 
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Tabulka 2: Přehled značek a barev použitých pro grafické znázornění periosteálních změn 

v protokolech. 

typy periosteálních změn pozorované změny grafické znázornění 

poškození kostí 

odhalená spongióza XXXXXX 

absence části kosti //////// 

praskliny a zlomy červená barva 

absence periostu šedá barva 
 

barevné změny  

oranžové zbarvení oranžová barva 

černé zbarvení černá barva 

hnědé zbarvení hnědá barva 

zelené zbarvení zelená barva 
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Tabulka 3: Porovnání absolutní četnosti jednotlivých periosteálních změn na kosterních pozůstatcích z 2. kostela na Pohansku. 

 

typy periosteálních změn pozorované změny klíční kost lopatka kost pažní kost vřetenní kost loketní celkový počet kostí 

dx sin dx sin dx sin dx sin dx sin   

poškození kostí 

absence periostu 54 53 52 50 54 53 51 50 50 51 518 

odhalená spongióza 44 43 51 50 51 49 47 45 44 46 470 

absence části kosti 31 32 52 51 40 37 27 30 31 35 366 

praskliny a zlomy 9 6 41 39 16 15 10 15 19 18 188 

  

barevné změny 

oranžové zbarvení 53 50 50 49 50 51 45 49 44 44 485 

černé zbarvení 34 35 39 34 33 38 37 38 35 34 357 

hnědé zbarvení 4 3 2 5 2 2 4 2 1 2 27 

zelené zbarvení 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 
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Tabulka 4: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi poškozením kostí a pohlavím jedinců. P-hodnoty byly zaokrouhleny 

na tři desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce se v případě korelace mezi absencí části kosti a pohlavím jedinců jedná 

o signifikantní výsledek. V případě korelace mezi odhalenou spongiózou a pohlavím jedinců je výsledek falešně pozitivní. 

 absence části kosti   odhalená spongióza 

  levá klíční kost  levá kost loketní 

pohlaví kompletní kost absence části kosti celkem   bez odhalené spongiózy s odhalenou spongiózou celkem 

ženy 4 20 24  5 17 22 

muži 16 13 29  0 29 29 

celkem 20 33 53  5 46 51 

        

p-hodnota   0,004       0,035   
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Tabulka 5: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi oranžovým 

zbarvením kostí a pohlavím jedinců. P-hodnota byla zaokrouhlena na dvě 

desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce se v případě korelace mezi 

oranžovým zbarvením a pohlavím jedinců jedná o falešně pozitivní výsledek. 

  oranžové zbarvení 

  pravá kost vřetenní 

pohlaví bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

ženy 6 17 23 

muži 1 28 29 

celkem 7 45 52 

    

p-hodnota   0,02   
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Tabulka 6: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi černým zbarvením 

kostí a pohlavím jedinců. P-hodnoty byly zaokrouhleny. Dle Bonferonniho 

korekce se v případě korelace mezi černým zbarvením a pohlavím jedinců jedná 

u pravé klíční kosti o signifikantní výsledek. P-hodnota pro korelaci mezi 

černým zbarvením a pohlavím pro levou klíční kost je falešně pozitivní. 

 černé zbarvení   černé zbarvení  

  pravá klíční kost   levá klíční kost 

pohlaví bez černého zb. s černým zb. celkem   bez černého zb. s černým zb. celkem 

ženy 4 20 24  4 20 24 

muži 15 14 29  14 15 29 

celkem 19 34 53  18 35 53 

        

p-hodnota   0,008       0,02   
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Tabulka 7: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi oranžovým 

zbarvením kostí a lateralitou kostí. P-hodnota byla zaokrouhlena na dvě 

desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce je výsledná p-hodnota falešně 

pozitivní. 

  oranžové zbarvení 

  kost vřetenní 

lateralita bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

pravá 7 45 52 

levá 1 48 49 

celkem 8 93 101 

    

p-hodnota   0,03   
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Tabulka 8: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi periosteálními změnami a negativem dřevěné schránky. P-hodnoty 

byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce jsou obě výsledné p-hodnoty falešně pozitivní. 

 absence části kosti  oranžové zbarvení 

  pravá kost pažní  pravá kost vřetenní  

negativ dřevěné schránky kompletní kost absence části kosti celkem   bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

bez negativu dřevěné schránky 11 18 29  0 28 28 

s negativem dřevěné schránky 3 22 25  7 17 24 

celkem 14 40 54  7 45 52 

        

p-hodnota   0,03       0,02   
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Tabulka 9: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi černým zbarvením a negativem dřevěné schránky. P-hodnoty byly 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce je výsledná p-hodnota pro korelaci mezi černým zbarvením 

a negativem dřevěné schránky v případě pravé lopatky hraniční a v případě pravé kosti pažní falešně pozitivní. 

 černé zbarvení  černé zbarvení 

  pravá lopatka  pravá kost pažní 

negativ dřevěné schránky bez černého zb. s černým zb. celkem   bez černého zb. s černým zb. celkem 

bez negativu dřevěné schránky 11 17 28  15 14 29 

s negativem dřevěné schránky 2 22 24  6 19 25 

celkem 13 39 52  21 33 54 

        

p-hodnota   0,01       0,04   
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Tabulka 10: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi oranžovým zbarvením a hrobovým inventářem. P-hodnoty byly 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce jsou obě výsledné p-hodnoty falešně pozitivní. 

 oranžové zbarvení  oranžové zbarvení 

  pravá kost loketní  levá kost loketní 

hrobový inventář bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem   bez oranžového zb. s oranžovým zb. celkem 

bez hrobového inventáře 1 28 29  1 29 30 

s hrobovým inventářem 5 16 21  5 16 21 

celkem 6 44 50  6 45 51 

        

p-hodnota   0,03       0,03   
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Tabulka 11: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi poškozením kostí a kamenným obložením. P-hodnoty byly 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce jsou obě výsledné p-hodnoty falešně pozitivní. 

 absence periosteálního povrchu   odhalená spongióza 

  levá klíční kost  levá klíční kost 

kamenné obložení 

bez absence 

periost. povrchu 

s absencí periost. 

povrchu celkem   

bez odhalené 

spongiózy 

s odhalenou 

spongiózou celkem 

bez kamenného obložení 0 44 44  6 38 44 

s kamenným obložením 1 8 9  4 5 9 

celkem 1 52 53  10 43 53 

 
       

p-hodnota  0,04    0,03  
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Tabulka 12: Data (absolutní četnost) pro výpočet p-hodnot – korelace mezi černým 

zbarvením a kamenným obložením. P-hodnota byla zaokrouhlena na dvě 

desetinná místa. Dle Bonferonniho korekce je výsledná p-hodnota falešně 

pozitivní. 

 černé zbarvení 

  levá kost loketní 

kamenné obložení  bez černého zb. s černým zb. celkem 

bez kamenného obložení 11 31 42 

s kamenným obložením 6 3 9 

celkem 17 34 51 

       

p-hodnota   0,02   
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Tabulka 13: Naměřená data (%) pro výpočet chyby digitalizace. Měření byla provedena pro 

pravou klíční kost 4 různých jedinců. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa.  

pravá klíční kost H 154 H 54 H 143 H 162 

č. měření digitalizovaná plocha (%) 

1. 8,39 2,96 5,15 7,31 

2. 8,54 2,91 5,20 7,37 

3. 8,61 2,94 5,14 7,45 

4. 8,71 2,93 5,13 7,34 

5. 8,59 2,95 5,11 7,36 

6. 8,44 2,94 5,01 7,46 

7. 8,55 3,00 5,05 7,45 

8. 8,64 2,96 5,01 7,39 

9. 8,62 2,95 5,06 7,42 

10. 8,58 2,96 5,14 7,35 

 
průměr 8,57 2,95 5,10 7,39 

standardní odchylka 0,03 0,01 0,02 0,02 

relativní odchylka (%) 0,35 0,25 0,40 0,22 

     
kombinovaná 

odchylka (%) 0,31 
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Tabulka 14: Naměřená data (pixely) pro výpočet chyby polohy (relativní souřadnice těžiště). Měření byla provedena pro 4 různé skvrny na 

pravé klíční kosti jedince H 97. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  H 97 (pravá klíční kost) 

 skvrna č. 1 skvrna č. 2 skvrna č. 3 skvrna č. 4 

č. měření 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

souřadnice x 

(px) 

souřadnice y 

(px) 

1. 32,14 63,31 59,84 54,66 174,86 140,23 159,17 93,17 

2. 31,43 62,85 62,53 52,46 173,85 140,08 159,13 93,95 

3. 32,04 64,25 59,81 52,22 173,57 138,52 155,91 93,30 

4. 30,99 63,18 54,72 50,51 171,46 138,16 159,10 93,98 

5. 30,52 63,24 59,74 53,44 171,77 142,50 161,66 92,72 

6. 31,11 64,12 52,77 51,91 173,55 141,94 153,75 95,18 

7. 30,08 63,17 58,06 53,36 172,82 138,02 156,44 93,15 

8. 31,32 62,89 54,69 51,36 170,75 138,41 157,55 94,17 

9. 29,94 63,21 56,64 52,76 168,36 138,16 156,65 92,98 

10. 31,26 64,28 55,67 51,86 170,62 139,60 154,95 95,79 

 
průměr 31,08 63,45 57,45 52,45 172,16 139,56 157,43 93,84 

standardní odchylka 0,23 0,17 0,96 0,37 0,61 0,51 0,75 0,32 

relativní odchylka (%) 0,75 0,27 1,68 0,71 0,36 0,37 0,47 0,34 

         
kombinovaná 

odchylka (%) 0,82 
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Tabulka 15: Naměřená data použitá pro výpočet chyby plochy. Data byla měřena pro 4 různé periosteální změny na pravé klíční kosti jedince 

H 97. Hodnoty jsou uvedeny v % a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

  H 97 (pravá klíční kost) 

 odhalená spongióza absence části kosti oranžové zbarvení černé zbarvení 

č. měření digitalizovaná plocha (%) 

1. 5,71 5,20 13,74 6,28 

2. 7,18 5,02 13,37 7,03 

3. 6,21 5,33 12,71 6,56 

4. 6,43 5,76 13,07 6,13 

5. 5,72 5,62 12,89 6,58 

6. 5,21 5,28 12,67 6,27 

7. 6,93 5,41 12,67 7,31 

8. 6,06 5,25 12,96 6,30 

9. 6,73 5,63 12,87 6,45 

10. 6,74 5,70 13,26 7,22 

 
průměr 6,29 5,42 13,02 6,61 

standardní odchylka 0,20 0,08 0,11 0,13 

relativní odchylka (%) 3,14 1,43 0,84 2,03 

     
kombinovaná 

odchylka (%) 2,07 
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8.2 Grafy 

 

Graf 1: Relativní věkové zastoupení dospělých jedinců na pohřebišti u 2. kostela rozdělených 

do tří věkových kategorií: YA (young adult), MA (middle adult) a OA (old adult). 
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Graf 2: Grafické znázornění relativní četnosti absence periosteálního povrchu na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní 

počet daných kostí s absencí periosteálního povrchu. 
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Graf 3: Grafické znázornění relativní četnosti odhalené spongiózy na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s odhalenou spongiózou. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě levé kosti loketní je p-hodnota 

< 0,05 (dle Bonferonniho korekce falešně pozitivní). 
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Graf 4: Grafické znázornění relativní četnosti absence části kosti na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s absencí části kosti. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě levé klíční kosti je 

p-hodnota < 0,01 (dle Bonferonniho korekce je výsledek signifikantní). 
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Graf 5: Grafické znázornění relativní četnosti oranžového zbarvení na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s oranžovým zbarvením. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě pravé kosti vřetenní je 

p-hodnota < 0,05 (dle Bonferonniho korekce je výsledek falešně pozitivní). 
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Graf 6: Grafické znázornění relativní četnosti černého zbarvení na pravé a levé horní končetině. Jako 100 % byl brán absolutní počet daných 

kostí s černým zbarvením. Symbolem „*“ je vyznačena korelace dané kosti s pohlavím, kdy v případě pravé klíční kosti je p-hodnota 

< 0,01 (dle Bonferonniho korekce jde o signifikantní výsledek) a v případě levé klíční kosti je p-hodnota ≈ 0,01 (dle Bonferonniho 

korekce je výsledek hraniční). 
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Graf 7: Kategorizace plochy výskytu oranžového zbarvení vztažená k absolutnímu počtu jedinců. (Graf 7a: kategorizace pro klíční kosti. 

Graf 7b: kategorizace pro lopatky. Graf 7c: kategorizace pro kosti pažní. Graf 7d: kategorizace pro kost vřetenní. Graf 7e: kategorizace 

pro kost loketní.) 
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Graf 8: Kategorizace plochy výskytu černého zbarvení vztažená k absolutnímu počtu jedinců. (Graf 8a: kategorizace pro klíční kosti. 

Graf 8b: kategorizace pro lopatky. Graf 8c: kategorizace pro kosti pažní. Graf 8d: kategorizace pro kost vřetenní. Graf 8e: kategorizace 

pro kost loketní.) 
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8.3 Obrázky 

 

Obrázek 1: Kompletní plánek pohřebiště u 2. kostela na Pohansku – červeně jsou označeni 

jedinci ženského pohlaví a modře jedinci mužského pohlaví ze souboru 

(převzato a upraveno dle Macháčka et al. 2016: Obr. 7).  



70 

 

 

Obrázek 2: Plánek prostorové struktury pohřebiště s vyznačenými skupinami hrobů 

(A – U; převzato a upraveno dle Macháčka et al. 2016: Obr. 117). 
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Obrázek 3: Protokol vytvořený pro účely zaznamenávání periosteálních změn.  

  



72 

 

 

Obrázek 4: Heat mapy klíčních kostí pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 4a: překryv všech pravých klíčních kostí s absencí periosteálního 

povrchu. Obr. 4b: překryv všech levých klíčních kostí s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 5: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 6: Heat mapy lopatek pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 6a: překryv všech pravých lopatek s absencí periosteálního povrchu. 

Obr. 6b: překryv všech lopatek s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 7: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 8: Heat mapy kostí pažních pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 8a: překryv všech pravých kostí pažních s absencí periosteálního 

povrchu. Obr. 8b: překryv všech kostí pažních s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 9: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 10: Heat mapy kostí předloktí pro absenci periosteálního povrchu. (Obr. 10a: překryv všech pravých kostí předloktí s absencí 

periosteálního povrchu. Obr. 10b: překryv všech kostí předloktí s absencí periosteálního povrchu.) 
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Obrázek 11: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence periosteálního povrchu na ženských a mužských kostí předloktí. 
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Obrázek 12: Heat mapy klíčních kostí pro odhalenou spongiózu. (Obr. 12a: překryv všech pravých klíčních kostí s odhalenou spongiózou. 

Obr. 12b: překryv všech levých klíčních kostí s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 13: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských klíčních kostech. 



82 

 

 

Obrázek 14: Heat mapy lopatek pro odhalenou spongiózu. (Obr. 14a: překryv všech pravých lopatek s odhalenou spongiózou. Obr. 14b: překryv 

všech levých lopatek s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 15: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 16: Heat mapy kostí pažních pro odhalenou spongiózu. (Obr. 16a: překryv všech pravých kostí pažních s odhalenou spongiózou. 

Obr. 16b: překryv všech levých kostí pažních s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 17: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 18: Heat mapy kostí předloktí pro odhalenou spongiózu. (Obr. 18a: překryv všech pravých kostí předloktí s odhalenou spongiózou. 

Obr. 18b: překryv všech levých kostí předloktí s odhalenou spongiózou.) 
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Obrázek 19: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci odhalené spongiózy na ženských a mužských kostech předloktí. 
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Obrázek 20: Heat mapy klíčních kostí pro absenci části kosti. (Obr. 20a: překryv všech pravých klíčních kostí s absencí části kosti. 

Obr. 20b: překryv všech levých klíčních kostí s absencí části kosti.) 
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Obrázek 21: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kosti na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 22: Heat mapy lopatek pro absenci části kosti. (Obr. 22a: překryv všech pravých lopatek s absencí části kosti. Obr. 22b: překryv 

všech levých lopatek s absencí části kosti.) 
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Obrázek 23: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kosti na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 24: Heat mapy kostí pažních pro absenci části kosti. (Obr. 24a: překryv všech pravých kostí pažních s absencí části kosti. 

Obr. 24b: překryv všech levých kostí pažních s absencí části kosti.) 
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Obrázek 25: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kosti na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 26: Heat mapy kostí předloktí pro absenci části kosti. (Obr. 26a: překryv všech pravých kostí předloktí s absencí části kosti. 

Obr. 26b: překryv všech levých kostí předloktí s absencí části kosti.) 
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Obrázek 27: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci absence části kostí na ženských a mužských kostech předloktí. 
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Obrázek 28: Detail oranžového zbarvení na pravé kosti pažní jedince H145 (zvětšení 35×). 
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Obrázek 29: Heat mapy klíčních kostí pro oranžové zbarvení. (Obr. 29a: překryv všech pravých klíčních kostí s oranžovým zbarvením. 

Obr. 29b: překryv všech levých klíčních kostí s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 30: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 31: Heat mapy pro oranžové zbarvení na lopatce. (Obr. 31a: překryv všech levých lopatek s oranžovým zbarvením. Obr. 31b: překryv 

všech pravých lopatek s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 32: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 33: Heat mapy pro oranžové zbarvení na kosti pažní. (Obr. 33a: překryv všech pravých kostí pažních s oranžovým zbarvením. 

Obr. 33b: překryv všech levých kostí pažních s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 34: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských kostech pažních. 
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Obrázek 35: Heat mapy pro oranžové zbarvení na kosti předloktí. (Obr. 35a: překryv všech pravých kostí předloktí s oranžovým zbarvením. 

Obr. 35b: překryv všech levých kostí předloktí s oranžovým zbarvením.) 
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Obrázek 36: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci oranžového zbarvení na ženských a mužských kostech předloktí. 
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Obrázek 37: Příklad černého zbarvení na kosterních pozůstatcích jedince H 193. 
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Obrázek 38: Detail černého zbarvení na pravé klíční kosti jedince H 193 (zvětšení 40×). 
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Obrázek 39: Heat mapy pro černé zbarvení na klíční kosti. (Obr. 39a: překryv všech pravých klíčních kostí s černým zbarvením. 

Obr. 39b: překryv všech levých klíčních kostí s černým zbarvením.) 
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Obrázek 40: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských klíčních kostech. 
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Obrázek 41: Heat mapy pro černé zbarvení na lopatce. (Obr. 41a: překryv všech pravých lopatek s černým zbarvením. Obr. 41b: překryv všech 

levých lopatek s černým zbarvením.) 
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Obrázek 42: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských lopatkách. 
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Obrázek 43: Heat mapy pro černé zbarvení na kosti pažní. (Obr. 43a: překryv všech pravých kostí pažních s černým zbarvením. 

Obr. 43b: překryv všech levých kostí pažních s černým zbarvením.) 
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Obrázek 44: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských kostí pažních. 
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Obrázek 45: Heat mapy pro černé zbarvení na kostech předloktí. (Obr. 45a: překryv všech pravých kostí předloktí s černým zbarvením. 

Obr. 45b: překryv všech levých kostí předloktí s černým zbarvením.) 
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Obrázek 46: Porovnání heat map znázorňujících lokalizaci černého zbarvení na ženských a mužských kostí předloktí. 
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Obrázek 47: Spektrum z Ramanovy spektrometrie znázorňující původce černého zbarvení 

– birnesit (Mn-oxid). Spektrum bylo naměřeno na zlomku žebra z jedince H 193. 
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Obrázek 48: Detail hnědého zbarvení na pravé klíční kosti jedince H 168 (zvětšení 40×). 
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Obrázek 49: Příklad zeleného zbarvení. (Obr. 49a: levá lopatka jedince H 166; 

Obr. 49b: detail zelené skvrny na levé lopatce jedince H 166; Obr. 49c: zelené 

zbarvení na pravé klíční kosti jedince H 143).  

 


