
Abstrakt 
 

Diplomová práce se primárně zabývá existencí asymetrie kostěné pánve a pohlavním 

dimorfismem asymetrie pánevního kanálu, který vyplývá z odlišné reprodukční funkce u 

jednotlivých pohlaví. Dále byla zkoumána korelace neboli lineární závislost vnějších 

pánevních rozměrů a rozměrů pánevního kanálu. 

Studie využívá 3D modely pánví vytvořené v programu Avizo 7.1 z CT snímků 

recentní francouzské populace. Materiál tvoří celkem 74 probandů, z čehož je 36 mužů a 38 

žen. Modely byly digitalizovány pomocí softwaru Viewbox 4, ve kterém bylo na každý model 

pánve naneseno 29 landmarků. Tyto odpovídají 24 rozměrům rozděleným do tří skupin: 

rozměry velké pánve, rozměry pánevního kanálu a rozměry pro výpočet korelace mezi velkou 

pánví a pánevním kanálem.  

Míra asymetrie byla hodnocena pomocí vzorců pro výpočet direkcionální (DA) a 

absolutní (AA) asymetrie. Ke statistické analýze asymetrie byl použit Studentův párový t-test, 

pomocí kterého byla určována asymetrie v předchozích studiích. Rozdíly mezi pohlavími byly 

stanoveny Mann-Whitneyho U testem. Současně byla také provedena analýza pomocí 

smíšeného modelu ANOVA („mixed model ANOVA“), který navíc do výpočtu zakomponuje 

intraobservační chybu měření, díky čemuž jsou výsledky přesnější. Pro stanovení lineární 

závislosti mezi vnějšími a vnitřními pánevními rozměry byla vytvořena Pearsonova korelační 

matice.  

U mužů byla stanovena vyšší míra levostranné direkcionální asymetrie velké pánve, 

výjimku tvořila šířka kosti kyčelní, která vykazovala pravostrannou asymetrii. Stejný vzorec 

DA byl stanoven i u žen, kde byla navíc stanovena ještě pravostranná asymetrie u rozměru 

výšky kosti sedací a vertikálního průměru acetabula. Pánevní kanál žen vykazoval statisticky 

signifikantní (P < 0,05) levostrannou direkcionální asymetrii v přední části pánevního vchodu 

a pánevní šíře, zatímco v přední části pánevního východu byla stanovena pravostranná DA. 

Významné rozdíly v absolutní asymetrii byly zjištěny u žen v posteriorní části pánevního 

vchodu a východu. U mužů byla konstatována lineární závislost mezi vnějšími a vnitřními 

rozměry u 58,33 % všech rozměrů, zatímco u žen v 50 %. 


