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    Abstrakt  

 

    Diplomová práce se zabývala vlivem věkových změn na projev pohlavního 

dimorfismu lebky jedinců české populace. Navazuje tak na předchozí studii Musilové a 

kolektivu (2016), která odhalila signifikantní pokles velikostního i tvarového pohlavního 

dimorfismu se snižujícím se věkem u jedinců francouzské národnosti. Vzhledem 

k významnému vlivu populační afinity na manifestaci populačně specifických 

kraniofaciálních znaků je důležité ověřit tento trend na multipopulačních datech. 

Nesprávná klasifikace pohlaví by dále mohla ovlivňovat zbývající parametry tvořící 

biologický profil jedince.  

    Analyzována byla velkoobjemová data hlav české populace získaná počítačovou 

tomografií, ze kterých byly následně izolovány pouze exokraniální povrchy. Soubor 

tvořilo 142 jedinců, z čehož 59 jedinců představovaly ženy ve věku od 21 do 85 let. 

Mužů bylo zastoupeno 83 ve věkovém rozmezí od 21 do 87 let.  

    Signifikantní pohlavní dimorfismus byl identifikován ve všech věkových kategoriích 

ve formě i tvaru lebky a byl lokalizován   se do oblasti nadočnicových oblouků a glabely, 

jařmových oblouků, bradavkových výběžků a protuberantia occipitalis externa. 

S rostoucím věkem byl zaznamenán pokles pohlavního dimorfismu vlivem tvarových 

změn, nikoliv velikostních, v oblasti nadočnicových oblouků, kořene nosu, jařmových 

oblouků a v týlní oblasti.  

    V diplomové práci bylo zjištěno, že trend poklesu pohlavního dimorfismu lebek české 

populace je obdobný jako u populace francouzské a určitá míra variability je s největší 

pravděpodobností dána vlivem populační afinity. Dále bylo zjištěno, že snižování 

pohlavního dimorfismu je důsledkem morfologických změn tvaru obličeje žen i mužů. 

Velikostní rozdíly obličeje se na snižování pohlavního dimorfismu významně nepodílejí.      

 

 

 

Klíčová slova:  

 

pohlavní dimorfismus, lebka, stárnutí, morfologie, geometrická morfometrie, forma a tvar  

 



   

 

Abstract 

 

    The thesis deals with the influence of age changes on the expression of sexual dimorphism 

of the skull of individuals in the Czech population. Thesis follow the previous study of 

Musilová and colleagues (2016) that reveals a significant reduction of size and shape sexual 

dimorphism in French population. It is important to verify this trend on multipopulation data 

because of the significant effect of population affinity on manifestation of sex-specific 

craniofacial traits. Incorrect sex classification could affect the remaining parameters forming 

the individual's biological profile. 

    Large-scale data of the heads of the Czech population obtained by computer tomography 

were analyzed, and only exocranial surfaces were subsequently isolated. The group consisted 

of 142 individuals, of whom 59 were women aged 21 to 85 years. Men were represented by 

83 individuals in the age range of 21 to 87 years. 

    Significant sexual dimorphism was identified in all age categories in the form and shape 

of the skull and was concentrated in the area of the superciliary arches and glabela, the 

zygomatic arches, mastoid process and protuberantia occipitalis externa. With increasing 

age, there was a decrease in sexual dimorphism due to shape changes, not size changes, in 

the area of the superciliary arches, the root of the nose, the zygomatic arches and the occipital 

region. 

    The diploma thesis found that the trend of decreasing the sexual dimorphism of the skulls 

of the Czech population is similar to that of the French population and some degree of 

variability is most likely due to the influence of population affinity. Furthermore, it was 

found that the reduction of sexual dimorphism is a consequence of morphological changes 

in the shape of the face of women and men. The size differences of the face are not 

significantly involved in reducing sexual dimorphism. 
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1. Úvod  

    Při nálezu kosterních pozůstatků člověka je hlavním cílem forenzní antropologie i 

bioarcheologie sestavení biologického profilu. K tomuto účelu se používají údaje takzvané 

velké čtyřky. Ty zahrnují pohlaví, věk, výšku a populační afinitu jedince (Sauer, 1992; Abdel 

Fatah et al., 2014). Za nejdůležitější bod identifikace je považován odhad pohlaví, jelikož 

ostatní parametry jsou na pohlaví vázané (Guo et al., 2009).  

    Odhad pohlaví se nejčastěji provádí na základě pánve, která díky své odlišné reprodukční 

roli nese řadu pohlavně specifických znaků (Novotný et al., 1993; Bruzek and Murail, 2006; 

Klepinger, 2006). Za druhý nejlepší indikátor pohlaví bývá považována lebka. Její výhoda 

tkví především ve vysoké míře zachovalosti v kosterním materiálu (Novotný et al., 1993; 

Klepinger, 2006). 

    Pohlavní dimorfismus mužské a ženské lebky se odvíjí převážně od jejich rozdílné 

velikosti (Ferrario et al., 1998, 2000). Ve většině případů je mužská lebka ve všech věkových 

kategoriích větší než lebka ženská (Ferrario et al., 1993; Bigoni et al., 2010). Tvarový 

pohlavní dimorfismus je soustředěn především do úponových míst svalů, která se u mužů 

jeví jako prominující, mohutnější a nesou více drsnatin (Hennessy and Stringer, 2002; 

Franklin et al., 2006).  

    Tato diplomová práce navazuje na studii Musilové a kolegů (2016), jež zaznamenala u 

jedinců francouzské národnosti signifikantní pokles pohlavního dimorfismu po 60. roce 

života. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o odhadu pohlaví včetně 

nejpoužívanějších metod a podrobněji je rozebrán pohlavní dimorfismus lebky. Praktická 

část prezentuje pohlavní dimorfismus formy i tvaru lebky ve třech věkových kategoriích a 

sleduje tak věkové změny v jeho projevu. Analyzována byla anonymizovaná velkoobjemová 

data získaná počítačovou tomografii, ze kterých byly následně izolovány pouze exokraniální 

povrchy. Cílem diplomové práce je objasnit, zda jedinci z recentní české populace vykazují 

obdobný trend jako jedinci z populace francouzské, u nichž byl prokázaný pokles 

pohlavního dimorfismu. Výsledek práce by mohl být potvrzení tohoto trendu pozorovaného 

u francouzských recentních lebek u české populace a jeho znalost by mohla pozitivně 

ovlivnit přesnost odhadu pohlaví.     
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2. Teoretická část  

 

2.1 Pohlavní dimorfismus 

    Hlavním cílem při identifikaci kosterních pozůstatků člověka je odhad údajů tzv. velké 

čtyřky zahrnující věk, výšku, pohlaví a populační afinitu jedince (Sauer, 1992; Abdel Fatah 

et al., 2014). Za nejdůležitější bod bývá považován odhad pohlaví, jelikož další parametry 

velké čtyřky jsou na pohlaví vázané (Guo et al., 2009).      

    Úspěšný odhad pohlaví je založen na morfologických či metrických znacích, které se 

nachází na kosterních pozůstatcích jedince a které označujeme jako pohlavně dimorfní. Tyto 

znaky se týkají odlišné morfologie, fyziologických procesů a chování jedinců opačného 

pohlavní v rámci téhož druhu (Lande, 1980; Slatkin, 1984; Samal et al., 2007; Sanger et al., 

2013).  

    Většina dimorfních znaků je determinována vícero geny, mluvíme tedy o tzv. polygenní 

dědičnosti. Na expresi takovýchto znaků má podíl jak genetické pozadí jedince, tak i 

environmentální faktory. Dimorfní znaky jsou tak výsledkem dlouhodobého selekčního 

procesu, při kterém muži i ženy reagují na působící selekční faktory (Frayer and Wolpoff, 

1985; Plavcan, 2001). Způsob, jakým na tyto vlivy odpovídají, je u jedinců opačného pohlaví 

rozdílný, což vyplývají z jejich odlišných energetických potřeb, reprodukčních rolí a 

sociálních úloh ve společnosti (Slatkin, 1984). Mezi nejvýznamnější faktory stojící za 

vznikem pohlavního dimorfismu patří mechanismy pohlavního výběru, které zahrnují jak 

intrasexuální kompetici o jedince opačného pohlaví, tak rovněž kompetici intersexuální, jež 

se nejčastěji projevuje vznikem výrazných znaků u samců (Darwin, 1970; Lande, 1980, 

1981).  
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2.2 Lebka 

    V následujících podkapitolách bude podrobněji probírána lidská lebka. Zmíníme 

anatomické člěnění lebky a funkce jejich jednotlivých částí. Především se budeme zabývat 

ontogenetickým vývojem pohlavního dimorfismu lebky a jeho expresí v podobě pohlavně 

specifických kraniofaciálních znaků.  

 

 

2.2.1 Anatomické členění lebky  

    Anatomicky můžeme lebku rozdělit na splanchnokranium a neurokranium. 

Splanchnokranium je obličejová část lebky tvořená kostmi, která obklápí počátek 

respiračních a trávicích cest (Steele and Bramblett, 1988). Tato část lebky je značně zatížená 

pohlavním výběrem, jelikož na obličej a výraz tváře je při výběru partnera kladen poměrně 

značný důraz. Lidské sekundární pohlavní znaky mohou být nápovědou pro hormonální stav 

či kvalitu genové výbavy. Atraktivita obličeje je mimo jiné indikátorem zdraví a plodnosti 

(Grammer and Thornhill, 1994; Barber, 1995).  

    Neurokranium je část lebky kryjící a chránící mozek a smyslové orgány (Steele and 

Bramblett, 1988). Dále sestává z lebeční báze (chondrokranium) a lebeční klenby 

(dermatokranium). Anatomické odlišení těchto dvou částí je dáno rozdílným typem jejich 

osifikace (Richtsmeier and Flaherty, 2013). Velikost neurokrania je úzce spjata s vývojem 

mozku, který je u mužů průměrně o 8 – 10 % větší než mozek ženský (Filipek et al., 1994).  

    Experimentální analýzy faktorů ovlivňujících růst lebky naznačují, že existuje funkční 

vztah mezi mozkem a expanzí lebeční klenby (Moss and Young, 1960; Baer and Harris, 

1969; Richtsmeier and Flaherty, 2013). Vývoj mozku a formování lebky jsou dva úzce spjaté 

procesy zahrnující sérii morfogenetických procesů. To, jak moc je lebka závislá na růstu 

mozku, lze nejlépe vidět na studiích vrozených vývojových vad mozku (Richtsmeier and 

Flaherty, 2013). Například při anencefalii, kdy se mozek zčásti či zcela nevyvine, se kosti 

klenby vůbec nezaloží a dojde k takzvané akranii (Copp, 2005). Jejím opakem je 

hydrocefalie, kdy vlivem nahromadění velkého množství mozkomíštní tekutiny pozorujeme 

extrémní nárůst lebky a zároveň se její tvar stává více globulárním (Moss and Young, 1960; 

Epstein et al., 1973). Baze lební, klenba, mozek, obličej a dokonce i mozkové pleny jsou 

v průběhu ontogenetického vývoje funkčně propojenými jednotkami (Moss and Young, 

1960; Martinez-Abadias et al., 2011). Tento princip odpovídá teorii funkční matrix – růst 
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lebky je pasivní proces závislý na růstu mozku, mozkových plen anebo také na množství 

mozkomíšního moku (Moss, 1968). V problematice pohlavního dimorfismu tedy není třeba 

lebku anatomicky dělit, naopak je vhodnější pracovat s ní jako s celkem. 

 

 

2.2.2 Pohlavní dimorfismus lebky 

    Na vývoj pohlavního dimorfismu působí řada mechanismů, jak již bylo zmíněno 

v předešlé kapitole. Hraje zde roli pohlavní výběr a faktory environmentální i evoluční 

(Frayer and Wolpoff, 1985; Plavcan, 2001). Specifické pohlavní rozdíly v morfologii lebky 

jsou pak výsledkem především pohlavního výběru. Ten můžeme rozlišit na intersexuální, 

kdy se morfologie přizpůsobila k zastrašení rivala, nebo na intrasexuální, kdy morfologie 

udává míru atraktivity pro opačné pohlaví (Darwin, 1970; Lande, 1980, 1981; Grammer et 

al., 2003).  

    Dle studie z roku 1986 můžeme rozlišovat tři kategorie obličejových znaků – dětské, 

dospělé a výrazné. Mezi dětské znaky řadíme velké oči, malý nos, malou bradu a velké rty. 

Dospělé znaky zahrnují například výše postavené a širší lícní kosti a za znaky výrazné je 

považováno vysoko posazené obočí a široký úsměv. Na základě studie dále vyplývá, že muži 

shledávají atraktivními ženské obličeje s kombinací výše zmíněných znaků (Michael R. 

Cunningham, 1986). Obecně lze říci, že muži jsou přitahováni především k ženám 

s femininími rysy obličeje. Zdá se pravděpodobné, že femininí typ obličeje reflektuje 

vysokou hladinu estrogenu  (Grammer and Thornhill, 1994), která koreluje s ženskou 

atraktivitou (Law Smith et al., 2006). I během menstruačního cyklu se zdá být ženský obličej 

více přitažlivý v období těsně před ovulací, kdy jsou hladiny estrogenu nejvyšší, (Roberts et 

al., 2004). S věkem klesá produkce estrogenu, což vede rovněž k poklesu reprodukčního 

potenciálu ženy. Na ženském obličeji se tento pokles projevuje maskulinizací některých 

znaků (Thornhill and Gangestad, 1993; Gangestad and Scheyd, 2005).  

    Maskulinní znaky v obličeji mužů rovněž odráží hladinu pohlavních hormonů a zvyšují 

dojem sociální dominance (Keating et al., 1981; Mueller and Mazur, 1997; Skrinda et al., 

2014). Vzhledem k tomu, že vyšší dávky testosteronu působí jako imunosupresor, muži 

vykazující výrazné maskulinní znaky zároveň signalizují odolnost svého imunitního 

systému vůči těmto vysokým hladinám pohlavního hormonu (Folstad and Karter, 1992).  

Výrazně vyvinuté mužské charakteristiky ale zcela nekorelují s  rodičovskými a 

pečovatelskými sklony daného jedince (Gangestad and Scheyd, 2005). Proto jsou ženy 
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v plodné fázi svého cyklu přitahovány spíše k maskuliním typům mužů, zatímco po zbytek 

měsíce tíhnou k mužům s rysy vypovídajícími o jejich rodičovských a partnerských 

schopnostech (Penton-Voak and Perrett, 2000; Gangestad and Scheyd, 2005; Jones et al., 

2008). Tito muži jsou shledáváni milejšími, upřímnějšími (Fink and Penton-Voak, 2002) a 

ženy si je spíše vybírají jako partnery pro dlouhodobý vztah. K více maskuliním mužům jsou 

přitahovány především v případě, že je vnímají pouze jako krátkodobé sexuální partnery 

(Penton-Voak and Perrett, 2000).  

 

 

2.2.3 Ontogenetický vývoj pohlavního dimorfismu lebky  

    Pohlavní dimorfismus v kraniofaciální oblasti se zakládá již v prenatálním období 

působením gonadálních hormonů a dále se prohlubuje během postnatální ontogeneze 

(Hennessy et al., 2005; Bulygina et al., 2006). Významnými se pohlavní rozdíly na lebce 

stávají především v období puberty (Samal et al., 2007), na jejímž konci je zároveň 

dokončeno 95 % kraniálního růstu (Baughan and Demirjian, 1978). Přítomnost pohlavně 

specifických znaků na lebce poté umožňuje její vhodné použití pro odhad pohlaví jedince 

(Baughan and Demirjian, 1978; Meindl et al., 1985). 

    Základem vývojových změn, které se odehrávají v oblasti lidského obličeje během 

ontogenetického vývoje, je růst kosterního podkladu obličejové i mozkové části lebky. 

Vyplývá to z předpokladu, že růst měkkých tkání obličeje zpravidla kopíruje přilehlý 

kosterní podklad (Šmahel, 2001).   

    Prenatální vývoj mozku a obličeje prochází nejprve jednotným vývojovým procesem u 

mužů i u žen, a to během 6. - 9. týdne gestace. Po 10. týdnu dochází k sekreci gonadálního 

hormonu, který upravuje růstovou trajektorii tak, že dochází k pohlavní diferenciaci mozku 

i obličeje (Hennessy et al., 2005).  

     Nejčasněji se vyvíjí neurální oblast lebky. Jmenovitě se jedná o čelní a týlní kost, jejichž 

růst reflektuje vývoj především mozku, ale rovněž míchy a očí (Moss and Young, 1960; 

Humphrey, 1998). Z longitudinální studie sledující lebky chlapců a dívek od narození do 

věku 21 let byl viditelý intersexuální rozdíl ve velikosti anteriorní části neurokrania již brzy 

po porodu, což indikuje již zmíněný prenatální vliv hormonů (Bulygina et al., 2006). 

    Obličejová část lebky se rozvíjí o něco později a po vývoji frontální oblasti následuje růst 

struktur střední části obličeje, které jsou ovlivněny vývojem dutiny nosní a ústní (Moss, 

1973). V rámci lebky se nejpozději rozvíjí horní a dolní čelist. Výjimkou je relativně časný 
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vývoj patra a těla mandibuly, což je dáno potřebou sání a podpory pro zakládající se dentici 

(Humphrey, 1998).   

     Pohlavní rozdíly v obličejové části lebky se výrazněji projevují v průběhu postnatálního 

vývoje a s věkem se dále prohlubují (Humphrey, 1998; Bulygina et al., 2006). Brzy po 

narození můžeme pozorovat rozdíly například ve frontální oblasti, v oblasti lebeční báze a 

také rozdíly týkající se tvaru obličeje. Na rozdíl od velikostních rozdílů se ale ty tvarové 

s věkem dále mění. V dětském věku vykazují chlapci větší a více globulární frontální oblast, 

menší obličejovou část lebky a větší flexi lebeční báze oproti dívkám. V dospělosti se tyto 

vlastnosti zcela obrací – muži disponují relativně menší a plošší čelní kostí, delším a více 

prognatickým obličejem a menší flexí lebeční báze (Bulygina et al., 2006).   

     U dětí ve věkovém intervalu 5 až 10 let byly zaznamenány nejmenší intersexuální rozdíly 

v rozměrech střední části obličeje a největší ve výšce obličeje. Ve většině sledovaných 

věkových skupin byla výška obličeje chlapců o 7 až 9 mm větší než u dívek. Oproti tomu 

šířka středního obličeje se mezi pohlavími zásadně nelišila – u chlapců dosahovala větších 

rozměrů v průměru o 1 až 3 mm. Rovněž prominence středního obličeje vykazovala téměř 

neznatelný intersexuální rozdíl (Nute and Moss, 2000).  

     Také v rámci těla mandibuly a v oblasti brady vidíme signifikantní pohlavní dimorfismus 

u dětí již od 7. měsíce věku. Dívky se vyznačují zakulacenou oblastí symfýzy a graduálním 

přechodem k laterálním částem těla mandibuly. Oproti tomu u chlapců se setkáváme 

s prominující bradou, která je výrazně a ostře zakončena. Rovněž přechod od symfýzy 

k okrajům těla mandibuly bývá zpravidla ostrý (Loth and Henneberg, 2001). 

    Období puberty je spuštěno zvýšenou sekrecí hormonu uvolňujícího gonadotropin 

(GnRH) z hypothalamu, který podporuje tvorbu a produkci gonadálních pohlavních 

hormonů (Terasawa and Fernandez, 2001). U dívek začíná puberta zpravidla o dva roky 

dříve než u chlapců a je ukončena kolem 15. roku života (Marshall and Tanner, 1970; 

Tanner, 1990). Chlapci vstupují do puberty přibližně o dva roky později a maximální růstové 

rychlosti dosahují zhruba mezi 14. – 15. rokem. Decelerační fáze je pak ukončena kolem 17. 

roku života (Marshall and Tanner, 1970; Tanner et al., 1975; Tanner, 1990). 

    K iniciaci růstového spurtu je nezbytný především pohlavní hormon estrogen, který se 

rovněž podílí na uzavírání epifyzárních růstových chrupavek a tím růst nakonec i ukončuje 

(Wells, 2007; Hermanussen, 2013). Proces růstu je pozitivně ovlivněn i pohlavním 

hormonem testosteronem (Riggs et al., 2002). Vysoký poměr testosteronu vůči estrogenu u 
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chlapců během puberty například zvýrazňuje morfologické změny týkající se lebky (Fink et 

al., 2005).  

    Tyto změny vedou v pubertálním období k prvním výrazným intersexuálním rozdílům 

v morfologii obličeje chlapců a dívek (Ferrario et al., 2003; Samal et al., 2007; Koudelová 

et al., 2015). Do 12. roku života se obličeje chlapců a dívek liší pouze minimálně (Bulygina 

et al., 2006), ale v následujících třech letech dochází k mnohem znatelnější diferenciaci 

(Koudelová et al., 2015). 

    Zajímavé je, že vznikající rozdíly mezi mužským a ženským obličejem se týkají 

především maskulinizace určitých znaků (Marečková et al., 2011). Zdá se, že právě 

maskulinita projevující se v mužských obličejích, a nikoliv femininí znaky ženských 

obličejů, je tím, co nám umožňuje klasifikovat pohlaví (Hoss et al., 2005).  

    Pubertální růstový spurt se u děvčat projevuje ve věku od 12 do 13 let, a to především 

v růstu vertikálních obličejových rozměrů, jenž překonaly mužský růst ve stejném směru 

(Ursi et al., 1993). Zatímco ženy v této věkově skupině svůj kraniofaciální růst víceméně 

ukončují, u mužů tento nadále pokračoval, a to i po 30. roce života (Ursi et al., 1993; Ferrario 

et al., 1998). Po 15. roce života u dívek horní obličej již neroste a dolní čelist pouze 

minimálně. U chlapců horní obličej ještě vykazuje mírný růst, zatímco mandibula vyroste 

téměř stejně jako v období puberty. Maxila oproti dolní čelisti roste podstatně méně do délky 

(hloubky), proto se jenom málo zvětšuje její protruze (Šmahel, 2001).  

     Průběh kraniofaciálního růstu se tedy značně odlišuje u mužského a ženského obličeje. Z 

řady studií vyplývá (Bishara et al., 1984; Genecov et al., 1990; Farkas and Posnick, 1992), 

že růst obličeje pokračuje u mužů i v dalších letech, kdy u žen je již ukončen.  
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2.3.4 Morfologické rozdíly mužské a ženské lebky   

    V dospělém věku se průměrný mužský a ženský obličej signifikantně odlišuje svou 

velikostí a tvarem (Ferrario et al., 1993). Velikostní pohlavní dimorfismus byl shledán 

výraznějším než dimorfismus tvarový. Vyplývá to například ze studie z roku 1998, ve které 

byly měřeny a následně porovnávány úhlové a velikostní parametry na telerentgenových 

snímcích. Mnohem znatelnější sexuální dimorfismus vykazovaly rozměry velikostní 

(Šmahel et al., 1998). Stejné výsledky byly zjištěny i v dalších studiích (Ferrario et al., 1998, 

2000). Například ve studii z roku 2016 se velikost podílela na výsledné variabilitě z více než 

44 % (Musilová et al., 2016).  

        Větší rozměry mužské lebky jsou důsledkem delšího růstového období chlapců 

(Šmahel et al., 1998; Mydlová et al., 2015) a určitý vliv má i větší objem mozkové tkáně 

(Filipek et al., 1994). Tvarové rozdíly jsou do značné míry ovlivněny dolní třetinou obličeje 

a polohou bodu pogonion (prominující bod v mediální rovině brady) vzhledem k ostatním 

strukturám (Ferrario et al., 1993). Mužský obličej připomíná tvarově spíše obdélník, zatímco 

ženský obličej mívá trojúhelníkovitý či čtvercový tvar (Ferrario et al., 1993; Samal et al., 

2007). Mužský obličej tak bývá relativně užší s mohutnější dolní částí s rozvinutou 

svalovinou (Ferrario et al., 1993; Samal et al., 2007; Šmahelová, 2010; Tanikawa et al., 

2016), zatímco ženský obličej je proporčně kratší a širší. Jeho rysy bývají gracilnější a delší 

dobu si zachovávají dětský vzhled (Ferrario et al., 1993; Samal et al., 2007). 

     Velikostní i tvarové intersexuální rozdíly jsou asociovány s odlišnou fyzickou konstitucí 

a energetickými požadavky (Rosas and Bastir, 2002), což je evidentní například v místech 

úponu svalů (Hennessy and Stringer, 2002; Franklin et al., 2006). Výsledkem většího 

rozvoje svalové tkáně u mužů je vznik mohutnějších, robustnějších a  prominujících znaků 

v oblastech úponu těchto svalů. V rámci neurokrania je typickým příkladem oblast týlní 

kosti s výrazně rozvinutou superiorní a inferiorní nuchální linií a vystupujícím vnějším 

týlním hrbolem (Williams and Rogers, 2006; Musilová et al., 2016). Rovněž bradavkové 

výběžky bývají u mužů podstatně robustnější a hodnocení jejich velikosti a mohutnosti 

vykazuje při odhadu pohlaví až 87,3 % úspěšnost (Williams and Rogers, 2006). V oblasti 

splanchnokrania je jednou z nejvíce pohlavně dimorfních oblastí oblast frontální (Abdel 

Fatah et al., 2014). Již ve sklonu a tvaru čela vidíme zřetelné rozdíly, kdy mužské čelo je 

mírně ubíhající a v glabelární a nadočnicové oblasti výrazně anteriorně vystupuje (Hennessy 

et al., 2005). Tato prominence vznikla jako důsledek působení biomechanického napětí 

mastikačního aparátu (Çelbiş et al., 2001; Franklin et al., 2006; Velemínská et al., 2012) a 
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společně s mohutnějším kořenem nosu u mužů podmiňuje ostrý nasofrontální přechod 

(Rosas and Bastir, 2002).  Ženské čelo vykazuje kolmější a rovnější tvar, což je dáno 

posunem jeho střední části směrem dopředu a laterálním rozšířením. Společně s méně 

výraznou glabelární a nadočnicovou oblastí přispívá k plynulejšímu nasofrontálnímu 

přechodu (Hennessy et al., 2005; Šmahelová, 2010). Očnice mužů jsou nižší a širší a bývají 

posazeny blíže u sebe, zatímco očnice žen jsou ve většině případů kruhové, jsou posazeny 

laterálněji a směřují více dopředu (Hennessy et al., 2005; Šmahelová, 2010). Mužský nos 

mívá výrazněji prominující charakter, rozšířená nosní křídla a tím pádem i větší nosní 

aperturu (Rosas and Bastir, 2002). Oproti tomu ženy mívají zpravidla nos menší, užší a méně 

anteriorně vystupující (Hennessy et al., 2005). Jednou z příčin tohoto rozdílu je obecně větší 

velikost dýchacích cest mužů vzhledem k potřebě většího přísunu kyslíku odpovídajícímu 

energetickému výdeji (Bastir et al., 2011; Mydlová et al., 2015; Tanikawa et al., 2016). 

Jařmové oblouky mužů bývají vyšší, širší a laterálně prominující (Bigoni et al., 2010). 

Signifikantní rozdíly mezi ženskou a mužskou lebkou můžeme vidět v oblasti dolní čelisti. 

Obecně můžeme rozlišovat typicky mužskou robustnější mandibulu s viditelnými 

drsnatinami pro úpon žvýkacích svalů na vnitřní straně a s flexí posteriorního okraje 

čelistních ramen ve výšce okluzní roviny. Ženské čelisti nesou zpravidla méně drsnatin a 

postrádají výše zmíněnou flexi (Williams and Rogers, 2006; Saini et al., 2011).  

    Na profilu mužské a ženské lebky se pak projevuje většina výše zmíněných rozdílných 

znaků. Profil mužské lebky má zpravidla konvexní charakter s typicky zkoseným čelem, 

znatelně vyčnívající glabelou, robustnějšími nadočnicovými oblouky a prominujícím nosem. 

Naopak profil ženské lebky se ve většině případů vykazuje konvexním čelem, méně 

prominující glabelou podmiňující pozvolný nasofrontální přechod a méně anteriorně 

vystupující nos (Bigoni et al., 2010; Velemínská et al., 2012; Musilová et al., 2016).  

    Studie Musilové a kolegů (2016), ze které vychází tato diplomová práce, se zaměřovala 

na vizualizaci pohlavního dimorfismu povrchu exokrania jedinců z francouzské populace. 

Na obrázku 1 lze vidět, že mužské a ženské lebka se signifikantně odlišují v rámci víceméně 

celého povrchu a mužská lebka je tak téměř ve všech rozměrech větší. Pohlavně specifické 

jsou především nadočnicové oblouky, lícní kosti, jařmové oblouky, bradavkové výběžky a 

vnější týlní hrbol. V těchto oblastech se od sebe mužská a ženská lebka lišila přibližně o 5 

milimetrů (Musilová et al., 2016).  
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Obr.1: Zobrazení pohlavního dimorfismu formy. Vizualizace mezipohlavních rozdílů 

pomocí a) barevné mapy a b) mapy signifikance (upraveno dle Musilová et al., 2016). 

 

 

    Po odškálování velikosti byly analyzovány pouze tvarové odlišnosti mezi pohlavími (viz 

obrázek 2), které se ale na výsledném pohlavním dimorfismu projevily v menší míře. 

Tvarově se mužská lebka od ženské lišila především prominencí nadočnicových a jařmových 

oblouků, mohutnějším kořenem nosu a robustnějšími bradavkovými výběžky. Ve frontální 

oblasti vykazovala mužská lebka typicky ustupující charakter (Musilová et al., 2016).  
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Obr.2: Zobrazení pohlavního dimorfismu tvaru. Vizualizace mezipohlavních rozdílů 

pomocí a) barevné mapy a b) mapy signifikance (upraveno dle Musilová et al., 2016). 

 

 

2.4 Faktory ovlivňující pohlavně specifické znaky na lebce  

    Na lidskou lebku se můžeme dívat jako na samostatnou a vnitřně silně integrovanou 

jednotku (Bastir, 2008; Martinez-Abadias et al., 2011). Zároveň ji ale lze rozlišit na 

mozkovnu a obličejovou část, což vyplývá z jejich odlišné ontogeneze a funkce (Steele and 

Bramblett, 1988) Lidská lebka může být rovněž chápána jako komplex relativně oddělených 

funkčních komponent, tzv. modulů (Moss and Young, 1960; Esteve-Altava et al., 2013). 

Modularita lidské lebky je do značné míry výsledkem její mozaikové evoluce, kdy se 

jednotlivé její části vyvíjely odlišnou rychlostí (Martinez-Abadias et al., 2012a). 

    Tyto moduly jsou vystaveny působení vnitřních i vnějších faktorů. Mezi vnitřní vlivy se 

řadí heterochronie, neboli odlišný časový vývoj jednotlivých oblastí lebky, které dosahují 

adultních proporcí nezávisle na sobě (Bastir et al., 2006). Důležitou roli hrají i interakce 

s měkkou tkání, která je v přímém kontaktu s danými oblastmi lebky. Nejvíce patrné jsou 

interakce s mozkovou a svalovou tkání, především žvýkacími svaly (Moss and Young, 1960; 

Paschetta et al., 2010).  

    Pod relativně silným vlivem vnějšího prostředí je jmenovitě lebeční klenba a obličejová 

část (Ross and Henneberg, 1995; Lieberman et al., 2000). Jedním z hlavních působících 

faktorů je zde strava, která majoritně ovlivňuje dolní a horní čelist (Paschetta et al., 2010). 

Nejen strava a pohlavní příslušnost, ale i další faktory mohou mít vliv na vývoj a expresi 

kraniálních znaků využívaných k odhadu pohlaví (Frayer and Wolpoff, 1985; Garvin et al., 

2014). Z tohoto důvodu je důležité alespoň některé z těchto působících vlivů zmínit. Jelikož 

diplomová práce se zabývá jmenovitě vlivem senescenčních procesů na pohlavní 

dimorfismus lebky, faktoru věku bude věnována samostatná kapitola.  
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2.4.1 Populační afinita    

    Řada studií se shoduje na tom, že populační afinita jedince má signifikantní vliv na 

přesnost odhadu pohlaví na základě lebky (Bruzek and Murail, 2006; Klepinger, 2006; 

Walker, 2008; Garvin et al., 2014). Odlišná exprese pohlavně dimofních znaků mezi 

populacemi, která může vést k misklasifikaci jedinců, bývá spjata především s velikostní 

variabilitou (Calcagno, 1981).  

    Dle Walkera (2008) je i bez přihlédnutí k populační afinitě jedince možné odhadnout jeho 

pohlaví s relativně vysokou přesností, a to za použití jím navržené diskriminační funkce. 

Míra přesnosti takovéto klasifikace byla stanovena na 85 %. Sám autor ale dodává, že tento 

přístup zřejmě vyústí v klasifikační chyby, kdy pohlaví jedinců určitých populací bude 

špatně stanovováno častěji než u populací jiných. Naopak Garvin a Ruff (2012) získali po 

odhlédnutí od populační afinity jedince přesnost odhadu pohlaví poměrně nízkou a správně 

ohodnotili pouze 62 % jedinců.  

    Studie Garvina a kolegů (2014) testovala vliv populační afinity na správnost odhadu 

pohlaví u jedinců ze čtyř různých populací. Ve výsledku se vliv populační afinity ukázal 

jako signifikantní v případě všech zkoumaných kraniálních znaků, které byly převzaty 

z Walkerovy publikace (Walker, 2008). V případě porovnávání jedinců z Jižní Afriky a 

Severní Ameriky se ukázalo, že jejich populační příslušnost byla odhadována s vyšší 

přesností, než jejich příslušnost pohlavní. Při bližším zkoumání vyšlo najevo, že jedinci 

z Jižní Afriky byly méně pohlavně dimorfní než jedinci ze Severní Ameriky ve znacích jako 

je výška a délka lebky a obličeje. Výsledkem byla častá chybná klasifikace afrických mužů 

jakožto žen a naopak (L’Abbé et al., 2013).  

    Vliv populační afinity můžeme pozorovat jmenovitě v morfologii oblasti obočí a brady. 

Při porovnávání Evropanů a Afroameričanů se ukázalo, že Evropané vykazovali více 

maskulinní charakter nadočnicové oblasti. Z tohoto výsledku vyplývá, že pokud bychom 

populační afinitu v tomto případě nebrali v potaz, průměrný afroamerický muž by mohl být 

snadno chybně pokládán za ženu. U morfologie bradového výběžku se setkáváme přesně 

s opačným jevem, kdy více maskulinní bývá tento znak u jedinců afroamerického původu 

(Garvin and Ruff, 2012). Obecně přijímaným faktem zůstává, že při odhadu pohlaví bychom 

měli používat pouze standardy té skupiny jedinců, ze které byly odvozeny, nebo pro kterou 

byly prokázány jako vhodné a dostačující (Birkby, 1966; Klepinger, 2006). 
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2.4.2 Sekulární trend 

    Sekulární trendy představují změny odehrávající se v delším časovém měřítku, jejichž 

charakter může být jak pozitivní, tak negativní. Nejčastěji jsou spojovány se 

socioekonomickými změnami a změnami zdravotního stavu populace (Roche, 1979; Garvin 

et al., 2014).   

    Vliv sekulárního trendu na populačně specifické kraniální znaky byl sledován na 

souborech amerických jedinců, mezi nimiž byl rozdíl sto padesáti let. Současní jedinci byli 

nositeli více maskulinních znaků na lebce a rovněž vykazovali celkově vyšší míru 

pohlavního dimorfismu než jejich předci žijící v 19. – 20. století (Wescott and Jantz, 2005; 

Garvin et al., 2014). Wescott a Jantz (2005) předpokládají, že příčin výraznější exprese 

pohlavního dimorfismu u recentní populace je hned několik. Zmiňují lepší zdravotní situaci 

a nutriční podmínky především v dětském věku, kdy se většina signifikantních změn začala 

projevovat. Dále zde roli nejspíše hraje i nízká incidence epidemií a celkově nízká úmrtnost 

v rámci populace.  

    Sekulární trend byl rovněž popsán u dvou generací populace Eskymáků, kdy v důsledku 

změny způsobu stravování došlo ke změnám mastikačního aparátu. Zatímco jedinci 

rodičovské generace se stravovali typicky masitou, tuhou a často zmrzlou potravou, jejich 

děti inklinovaly ke stravě obsahující velké množství průmyslově zpracovaných potravin. 

Tato změna byla příčinou menšího mechanického napětí, což vedlo k redukci čelistí u 

mladších jedinců (Y´Edynak and Iscan, 1993).   

 

2.4.3 Funkční faktory  

    Lebka je do značné míry formována vlivem svalů, které se na ni upínají a jejichž činnost 

ovlivňuje přilehlé kostěné struktury. Činností svalů jsou ovlivněny zejména místa úponu, 

jako jsou bradavkové výběžky, jařmové oblouky nebo nuchální oblast týlní kosti (Y´Edynak 

and Iscan, 1993; Suazo Galdames et al., 2009; Garvin et al., 2014; Musilová et al., 2016).  

    Aktivita svalů generuje biomechanické napětí, které podporuje růst kostěného podkladu, 

což vyúsťuje v drsnatý, hrbolatý reliéf. Naopak pokles působení biomechanického stresu 

vede ke znatelné redukci úponových míst skeletu, což může mít až patologický charakter 

(Y´Edynak and Iscan, 1993). Na fyziologické úrovni vidíme rozdíl v generovaném napětí 

mezi pohlavími, kdy muži zpravidla vyvíjí větší svalovou sílu během žvýkání než ženy, což 

se projevuje na rozdílné velikosti mandibuly (Saini et al., 2011).  
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    Při již zmíněném žvýkání se aktivují především dva svaly, m. masseter a m. temporalis. 

Napětí generované žvýkáním působí především na obličejovou část lebky, zatímco lebeční 

klenba je jakožto důležitá ochrana mozku před tímto stresem relativně chráněna. Mastikací 

je tak ovlivněno zároveň několik oblastí faciální části lebky jako je oblast očnic, fronto-

nasální, fronto-zygomatická oblast a část spánkové kosti (Endo, 1966, 1970; Y´Edynak and 

Iscan, 1993). Ve studii z roku 1985 bylo potvrzeno,  že nadočnicové oblouky jsou alespoň 

z části adaptací na napětí generované během žvýkání (Russell et al., 1985), což má za 

následek jejich výraznou prominenci u mužů.  

    Žvýkání má rovněž vliv na tvarovou symetrii lebky. Bylo prokázáno, že většina lidí má 

tendenci k pravostrannému žvýkání, což vyúsťuje v rozvoj variabilně exprimované 

direkcionální asymetrie. Dle studie z roku 2013 se výraznější direkcionální asymetrie horní 

části obličeje projevovala u nižší socioekonomické skupiny středověké mikulčické populace. 

Důvodem zřejmě byla strava náročnější na mastikaci, tudíž zde působí i nutriční faktory 

(Bigoni et al., 2013).  

 

2.4.4 Nutriční faktory   

    Vliv stravy na pohlavní dimorfismus lebky byl prokázán řadou studií (např. Carlson and 

Van Gerven, 1977; Menegaz et al., 2010; Paschetta et al., 2010). V případě nedostatečné 

stravy můžeme pozorovat pokles rozdílů mezi mužskými a ženskými charakteristikami, 

zatímco za vhodných nutričních podmínek se pohlavní dimorfismus více rozvíjí (Stini, 

1972).  

    Studie z roku 2008 (Suazo Galdames et al.) potvrdila významný efekt podvýživy na 

přesnost odhadu pohlaví. Malnutrice primárně ovlivňuje měkké tkáně včetně 

kraniofaciálních svalů, které poté vyvíjí menší biomechanické napětí na přilehlé kostěné 

struktury. Takovéto kraniální struktury, respektive znaky, poté vykazují více femininí 

charakter, což vede k podhodnocování mužského pohlaví při jeho odhadu. Naopak přesnost 

odhadu ženského pohlaví se analogicky zvyšuje. Znaky, kterých se tento efekt týká 

především, jsou lícní kosti, hřebeny týlní kosti a bradavkový výběžek (Suazo Galdames et 

al., 2008). 

    Na kraniofaciálních znacích se dále podepisuje i typ konzumované stravy (Paschetta et 

al., 2010). Při konzumaci tvrdší, více rezistentní či tužší potravy bude jedinec více namáhat 

žvýkací svaly a generované biomechanické napětí povede k rozvoji zřetelných drsnatin 

v místě jejich působení (Carlson and van Gerven, 1977; Menegaz et al., 2010). To dokládá 
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například i studie porovnávající mandibuly v rámci raně středověké mikulčické populace, 

kdy byly zkoumány dvě socioekonomické skupiny – hrad a podhradí. Odlišný typ stravy se 

u osob žijících na hradě projevil výraznější prominencí v místech úponu žvýkacích svalů. 

Pravděpodobným vysvětlením je vyšší konzumace tuhé masité stravy oproti osobám žijícím 

v podhradí (Ibrová et al., 2017). 

 

 

2.5 Odhad pohlaví 

    Odhad pohlaví je nedílnou složkou biologického profilování jedince v rámci forenzní 

antropologie a je součástí údajů tzv. velké čtyřky osteobiologie (Sauer, 1992; Abdel Fatah 

et al., 2014). Identifikace pohlaví z kosterního materiálu se pohybuje pouze v rovině 

pravděpodobnosti, jelikož neurčujeme pohlaví genetické, ale somatické, které nemusí být 

s genetickým vždy totožné (Dobisíková, 1999a). Správná klasifikace pohlaví proto vyžaduje 

kvalitní metodologii, která je přesná a spolehlivá (Bruzek and Murail, 2006). 

    Nejvyužívanějším kosterním indikátorem pohlaví je pánev. Pohlavně dimorfní charakter 

získala díky své rozdílné reprodukční roli mužů a žen. Navíc metody klasifikace pohlaví 

založené na pánevní morfologii jsou využitelné napříč populacemi. Jednou z nevýhod je ale 

poměrně častá nedochovalost pánevních kostí v archeologickém materiálu (Novotný et al., 

1993; Bruzek and Murail, 2006; Klepinger, 2006).   

    V případě příliš poškozené či zcela chybějící pánve se nejčastěji pro identifikaci pohlaví 

volí lebka (Novotný et al., 1993; Klepinger, 2006), ačkoliv někteří autoři považují za 

vhodnější použití postkraniálního skeletu  (France, 1998; Spradley and Jantz, 2011). 

Jmenovitě pažní kost s využitím metrických metod poskytuje přesnost odhadu přesahující 

95 %, zatímco kosti předloktí vykazují míru přesností pouhých  76 – 86 % (Steyn and Işcan, 

1999; Barrier and L’Abbé, 2008). Relativně vysokou přesnost poskytuje i odhad na základě 

stehenní kosti, který se pohybuje mezi 80 – 85 % (Curate et al., 2016).  Nevýhodou použití 

postkraniálních elementů k identifikaci pohlaví může být populační specifita metrických 

parametrů a jejich změny v důsledku sekulárních trendů (Jantz and Jantz, 1999; Bruzek, 

2002).  

    Pro většinu badatelů zůstává ale druhým nejužívanějším indikátorem pohlaví lebka. 

Ačkoliv neplní rozdílné reprodukční role, přesto je její morfologie pohlavně specificky 

utvářena. Výhodou je častá zachovalost kraniálního skeletu v kosterním materiálu. Na 
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druhou stranu je pohlavní dimorfismus lebky do značné míry ovlivněn populační afinitou 

jedince (Novotný et al., 1993; Klepinger, 2006).   

    Mimo nevýhod specifických pro jednotlivé kosterní indikátory pohlaví se člověk potýká 

i s problémy, které se týkají vývoje pohlavně dimorfních znaků a jejich exprese. Místo 

diskrétně oddělených pohlavně dimorfních znaků totiž sledujeme kontinutální tranzici 

somatických sexuálních charakteristik v rámci fenotypu. Analýza pohlaví tudíž vždy 

ukazuje určitou míru přesahu mezi dvěma pohlavími. Diagnóza je dále ovlivněna dalšími 

faktory, z nichž mnohé jsme již zmínili v předešlé kapitole (Endo, 1970; Y´Edynak and 

Iscan, 1993; Dobisíková, 1999a; Wescott and Jantz, 2005; Suazo Galdames et al., 2008). 

    Pro přesnou a spolehlivou pohlavní klasifikaci jedince je rovněž nezbytně nutné mít 

k dispozici dostatečně přesnou a spolehlivou metodologii (Bruzek and Murail, 2006). 

Obecně můžeme zvolit buď metody morfologické (morfoskopické, vizuální, deskriptivní) či 

morfometrické. Hodnocení morfologických znaků se zdá být více subjektivní a závislé na 

znalostech a zkušenostech vědce. Znaky metrické jsou do jisté míry rovněž ovlivněny 

zkušenostmi badatele, navíc jejich velikostní charakter je populačně závislý a může 

implikovat větší chybovost při rozlišení mužského a ženského pohlaví (Stewart, 1954; 

Dobisíková, 1999a).  

 

 

2.5.1 Odhad pohlaví na základě pánve  

    Pánevní kosti jsou považovány za nejlepší indikátor pohlaví, jelikož plní rozdílné role u 

mužů a u žen. Zatímco u mužů je tvar pánve přizpůsoben výhradně bipední lokomoci, u žen 

je její tvar kompromisem mezi přizpůsobením se lokomoci a porodu (Novotný et al., 1993; 

Bruzek and Murail, 2006; Klepinger, 2006). Díky specifické reprodukční úloze ženy je 

morfologie její pánevní kosti poměrně jednoznačná, což je zřejmě důvodem častější správné 

klasifikace ženského pohlaví (Meindl et al., 1985).  

    Prostornost ženské pánve vznikla díky prodloužení stydké kosti latero-mediálním 

směrem, což vedlo k vytvoření typického subpubického úhlu ve tvaru písmene U. Naopak u 

mužů se setkáváme s úhlem ve tvaru písmene V, jak je znázorněno na obrázku 3. Toto 

prodloužení stydké kosti a navíc relativně kratší kost sedací vyúsťují ve větší pubicko-

ischiadický poměr pozorovatelný u žen (Washburn, 1948).  
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Obr.3: Zobrazení pohlavního dimorfismu na pánvi. Vlevo pánev mužská, vpravo pánev 

ženská. Zvýrazněn je subpubický úhel a dále laterální posun sedacích hrbolů u žen 

(upraveno podle Čihák, 2001) 

 

    Jedna z běžně využívaných metod pro odhad pohlaví na základě morfologie pánve byla 

publikována Phenicem (1969). Metoda se zaměřuje pouze na pubickou kost a tři pohlavně 

specifické znaky v rámci této struktury. U žen sledovala přítomnost ventrálního oblouku, 

subpubickou konkavitu a úzký, vyvýšený mediální hřebínek ischiopubického ramene. 

Naopak u mužů přítomnost těchto znaků nebyla prokázána. Klasifikace na základě těchto tří 

znaků poskytovala 96 % správnost odhadu pohlaví (Phenice, 1969).  

    Významnou metodou je rovněž metoda Evropských doporučení. Pozorováno je  jedenáct 

znaků v rámci celé pánve, které jsou hodnoceny stupni sexualizace od  -2 (hyperfemininní) 

až +2 (hypermaskulinní). Znaky rovněž vykazují odlišnou váhu a výsledkem je sexualizační 

index pánve, jehož hodnota vypovídá o odhadu pohlaví  (Ferembach et al., 1979).  

    Velkou výhodou odhadu pohlaví na základě pánve je nepřítomnost vlivu pohlavní afinity 

na její morfologii (Bruzek and Murail, 2006; Klepinger, 2006). Výjimkou jsou případy, kdy 

se zaměřujeme pouze na určitou část pánevní kosti, v takovém případě jsou pozorované 

znaky ovlivněny velikostí, která už je populačně specifická. Toto má vliv i v případě studie 

vedené Phenicem, kdy testováním jeho metody odhadu pohlaví u různých populací kolísala 

spolehlivost mezi 60 – 90 % (MacLaughlin and Bruce, 1990; shrnuto v Bruzek, 2002; 

Bruzek and Murail, 2006). 

     Metoda s vysokou úspěšností, která zároveň snižuje subjektivitu hodnocení, byla 

vypracována Brůžkem (2002). Při této metodě se ve třech krocích hodnotí pět pět vybraných 

oblastí, které vykazují funkční morfologii. Jedná se o preaurikulární oblast, arch composé, 
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velký sedací zářez, spodní okraj pánve a poměr dělek kosti sedací a kosti stydké. Každý znak 

je definován jednou až třemi podmínkami a je nezávisle určen jako ženský (F), mužský (M) 

či nerozlišený (0). Dle výsledné převahy F/M je rozhodnuto o ženském/mužském pohlaví 

daného jedince. V případě shody mužských a ženských charakteristik je pohlaví označeno 

jako nedeterminovatelné. Při využití celé pánve se úspěšnost metody pohybuje kolem  98 %. 

Tím zároveň splňuje kritéria úspěšné metody použitelné ve forenzní praxi, kde je 

vyžadována úspěšnost alespoň 95 % (Bruzek, 2002).  

    V terénu se bohužel často setkáváme s nedochovalostí pánve v kosterním materiálu. 

Především pubická kost je velice náchylná na nepříznivé podmínky, a proto ji málokdy lze 

podrobit hlubší analýze. I to je další důvod, proč je Brůžkova metoda aplikovaná na celou 

pánev vhodnější než metoda Phenicova (Bruzek, 2002; Klepinger, 2006). Další limitací je 

nemožnost použití pánevních kostí při stanovení pohlaví u nedospělých jedinců. Dokud 

nedojde ke srůstu tří kostí tvořících pánev, není možné zajistit nutnou spolehlivost metody 

(Bruzek and Murail, 2006). 

 

 

2.5.2 Odhad pohlaví na základě lebky 

    V případě značného poškození či úplné absence pánve se nejčastěji pohlaví určuje za 

pomocí lebky (Novotný et al., 1993; Klepinger, 2006). Ačkoliv mastikační, obličejové a 

kalvariální rysy neplní žádnou pohlavně specifikou úlohu, přesto na lebce nalezneme 

sekundární znaky, které jsou přítomny i u té nejméně dimorfní populace a lze je použít 

k odhadu pohlaví (Meindl et al., 1985).  

    Klasifikovat pohlavně specifické kraniální znaky není ale zcela jednoznačné. Většinou 

nenabývají diskrétní hodnoty, které by bylo možné označit jako mužské či ženské. Naopak 

mohou vykazovat celé spektrum variant pohybujících se mezi hypermaskulinním a 

hyperfemininím znakem. Tento fakt se týká každého jednotlivého znaku, tudíž není 

neobvyklé, že je někdy nutné lebku označit jako indiferentní (Novotný et al., 1993; 

Dobisíková, 1999a; Klepinger, 2006). 

    Nevýhodou lebky coby indikátoru pohlaví je již zmíněná vysoká variabilita pohlavního 

dimorfismu nejen mezi rozdílnými populacemi, ale často i v rámci populace jedné 

(Klepinger, 2006). Zároveň zde hraje roli i fakt, že s rostoucím věkem byl pozorován nárůst 

maskulinních charakteristik lebky u obou pohlaví, což ve výsledku ovlivňuje správnost 

klasifikace jedinců (Meindl et al., 1985). Další faktory ovlivňující spolehlivost a přesnost 
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odhadu pohlaví na základě lebky jsou již zmíněné faktory nutriční a funkční a případné 

sekulární trendy (Endo, 1970; Y´Edynak and Iscan, 1993; Wescott and Jantz, 2005; Suazo 

Galdames et al., 2008). 

 

2.6 Metody odhadu pohlaví na základě lebky    

    Při odhadu pohlaví na základě lebky je nutné vytvářet taková klasifikační kritéria, která 

odpovídají zkoumanému kosternímu materiálu. Není možné pouze mechanicky přenášet 

výsledky zkoumání cizí populace na námi studovaný soubor jedinců, jelikož zde působí již 

zmíněný faktor populační afinity. Případně lze porovnávat studovaný soubor s větší 

referenční databází, která obsahuje variabilní hodnoty lebek jedinců různé populační 

příslušnosti (Howells, 1996; Dobisíková, 1999a; Bruzek and Murail, 2006). 

    V rámci zvolené metody je důležité dbát na optimální množství zkoumaných znaků či 

naměřených hodnot (Bruzek and Murail, 2006). Je vhodné použít maximum možných 

parametrů, jelikož pouze jeden se ukázal být zcela nedostačující (Manjunath et al., 2017). 

Zvolené proměnné musí být zároveň stanoveny dle jasně daných definic. Takovýto postup 

redukuje subjektivitu hodnocení, zajišťuje reprodukovatelnost metody a správný odhad 

pohlaví (Bruzek and Murail, 2006).  

    Metody, které můžeme použít při posuzování kosterního nálezu, jsou metody 

morfologické a metrické, případně jejich kombinace. Morfologické metody zkoumají 

tvarové odlišnosti a umožňují pomocí slovního či grafického vyjádření popsat i velmi jemné 

tvarové rozdíly. Metrické metody místo toho studují velikostní rozdíly celé kostry či 

proporcí jednotlivých kostí. Jejich výhodou je menší zatíženost subjektivním přístupem 

badatele a snadná reprodukovatelnost získaných výsledků měření. Podmínkou je, že 

používané rozměry musí být co nejméně technicky náročné a musí mít velkou výpovědní 

hodnotu (Stewart, 1979; Kuželka, 1999). Obě metody jsou nezastupitelné a dobře se 

doplňují. Tvarové znaky na kostře a hodnoty jednotlivých rozměrů jsou na sobě do jisté míry 

závislé, jelikož proporcionalita kosti podmiňuje i výskyt morfologických znaků (Kuželka, 

1999). 
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2.6.1 Morfologické metody odhadu pohlaví   

    Využívanou morfologickou metodou je metoda Evropských doporučení, kterou jsme již 

zmiňovali v souvislosti s odhadem pohlaví na základě pánve. V případě použití lebky 

vycházíme z přítomnosti 14 znaků, které jsou obdobným způsobem hodnoceny na 

pětibodové škály od -2 (hyperfemininní) do +2 (hypermaskulinní). Mezi hodnocení znaky 

patří glabela, nadočnicové oblouky, nuchální oblast, čelní a týlní hrboly, tvar očnice a další. 

Každý ze znaků má odlišnou váhu (1 – 3), kterou je vynásoben. Konečný odhad pohlaví 

vyplývá z váženého průměru těchto hodnot (Ferembach et al., 1979).  

    V publikaci Buikstra a Ubelaker (1994) byla publikována redukovaná verze zmíněné 

metody Evropských doporučení. Publikováno zde bylo pět morfologických oblastí 

vhodných pro odhad pohlaví na základě lebky, které byly dále hodnoceny. Tyto oblasti 

vykazují značny pohlavní dimorfismus tvarový i velikostní. Hodnocena je robusticita 

nuchální oblasti, velikost bradavkového výběžku, vzhled nadočnicového oblouku, 

prominence glabely a vzhled bradové eminence (viz obrázek 4). Znaky jsou hodnoceny na 

škále od 1 do 5. Nejméně výrazná forma znaku odpovídá hyperfemininímu charakteru a je 

hodnocena číslem 1. Naopak nejvýraznější forma daného znaku je hodnocena číslem 5 a je 

nejvíce maskulinní. Pohlaví je následně určeno rovněž na stupni od 1 do 5, kdy číslo 1 

odpovídá s jistotou ženě, číslo 0 neurčitelnému jedinci a číslo 5 s největší pravděpodobností 

muži (Buikstra and Ubelaker, 1994).  
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Obr.4: Morfologické kraniální znaky hodnocené v rámci Ferembachovy metody pro 

odhad pohlaví. Čísla 1-5 označují stupeň rozvoje daného znaku od hyperfemininního po 

hypermaskulinní (upraveno dle Buikstra and Ubelaker, 1994). 

 

 

2.6.2 Morfometrické metody odhadu pohlaví  

    Morfometrické metody založené na měření anatomických znaků jsou vhodné především 

díky své objektivitě, čímž se ve výsledku snižuje intra- a interobservační chyba (Sholts et 

al., 2010). Na rozdíl od morfologických metod je možné postihnout kontinuální řadu forem 

daného znaku místo hodnocení na pouze omezené škále, viz Ferembach (1979) nebo 

Buikstra a Ubelaker (1994). Mnohem větší subjektivity je dosaženo také aplikací 

statistických metod (Garvin and Ruff, 2012).  
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    Hodnoceny jsou oblasti vykazující výrazný pohlavní dimorfismus, jako jsou například 

bradavkové výběžky. De Paiva a Segre (2003) ve své studii zkoumali jmenovitě 

trojúhelníkovitou oblast danou třemi definovanými body – porion, asterion a mastoidale. 

Plocha tohoto trojúhelníku byla dále vypočtena, a to na obou stranách lebky. V 95 % případů 

plocha rovna nebo větší 1447,40 mm2 náležela mužskému pohlaví. U 95 % žen byla plocha 

vyznačené oblasti bradavkového výběžku menší nebo rovna 1260,36 mm2.  Určitou 

nevýhodou této metody ale je, že umístění bodu asterion se ukázalo být poměrně populačně 

specifické (Kemkes and Göbel, 2006).  

   Ve studii z roku 2012 (Indira et al., 2012) byly zkoumány rentgenové snímky dolní čelisti. 

Následně bylo měřeno pět rozměrů včetně minimální a maximální šířky ramene mandibuly. 

Veškeré rozměry se ukázaly být větší u mužů než u žen. Míra správnosti klasifikace se 

pohybovala kolem 76 %.  

   Také rozměry týlního otvoru vykazují pohlavní dimorfismus. V nedávné studii byl měřen 

antero-posteriorní a transverzální rozměr týlního otvoru. Oba sledované parametry byly u 

mužů signifikantně větší než u žen. V průměru se antero-posteriorní rozměr u mužů 

pohyboval kolem 36,9 mm a u žen kolem 32,9 mm. Průměrná hodnota transverálního 

rozměru týlního otvoru pak byla u mužů přibližně 31,5 mm a u žen 29,5 mm (Jain et al., 

2013).   

 

 

2.6.3 Fordics 

    Fordics je počítačový program sloužící k forenzní identifikaci kosterních ostatků jedince. 

Na základě dostupných dat zahrnujících určité skeletální rozměry je proveden odhad 

pohlaví, věku, výšky a původu jedince. Dostupná data pochází z Forensic Data Bank a jedná 

se o kosterní materiál z recentních forenzních případů (Ubelaker, 1998). Prvotní verze byla 

vyvtvořena v roce 1993 (Jantz and Ousley, 1993), o pár let později byla nahrazena verzí 

Fordisc 2.0, která přišla s řadou inovací. Přibyla možnost měření dolní čelisti nebo 

postkraniálního skeletu, což nově umožnilo odhad výšky postavy jedince. Rovněž se rozšířil 

objem srovnávacího materiálu (Ousley and Jantz, 1996, 1998). V současné době je 

nejaktuálnější verzí Fordisc 3.0 (Jantz and Ousley, 2005). Ke klasifikaci pohlaví a původu 

kosterních pozůstatků neznámého jedince využívá lineární diskriminačně funkční analýzu a 

k odhadu výšky postavy pak lineární regresi. Velkou výhodou programu je schopnost 

klasifikace jedince s použitím jakékoliv kombinace kosterních rozměrů, čímž je umožněna 
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analýza i nekompletních ostatků. Další výhodou je možnost rozšíření a aktualizace dat 

pomocí internetu a využívání kolekce dat z různých částí světa (Ousley and Jantz, 2013). Při 

testování využitelnosti programu Fordisc k odhadu pohlaví bylo dosaženo spolehlivosti mezi 

74 – 86 %. Jelikož spolehlivost vhodná k forenzní praxi se pohybuje od 95 %, zdá se 

dosažená spolehlivost s programem Fordisc nedostatečná a je tedy na místě jeho použití 

kombinovat s dalšími metodami (Guyomarc’h and Bruzek, 2011)  

 

 

2.6.4 3D zobrazovací metody   

    Slibně se rozvíjejícím odvětím ve forenzní praxi jsou trojrozměrné zobrazovací metody. 

Ty využívají snímky z magnetické rezonance (MR) a počítačové tomografie (CT) (Grabherr 

et al., 2009), nebo data získaná povrchovými skenery jako je například Breuckamnnův 

skener nebo Vectra 3D. Pro vícerozměrné analýzy biologické tvarové variability se poté 

používají metody geometrické morfometrie. Jedná se o odvětví statistiky, které kombinuje 

nástroje geometrie a počítačové grafiky s biometrickými prvky. Pracuje na základě předem 

definovaných landmarků, ale existují i přístupy na landmarcích nezávislé. Tyto přístupy 

analyzují tvar na základě trojúhelníkové sítě, křivek a ploch. Výhodou geometrické 

morfometrie je možnost oddělit velikost a tvar zkoumaného objektu (Bookstein, 1996; Slice, 

2007).  

    CT skeny, které byly použity jako materiál i v této diplomové práci, mají řadu výhod 

z hlediska jejich využití k odhadu pohlaví. Jejich použitím se výrazně zkracuje čas potřebný 

ke klasifikaci jedince, jelikož není nutné čekat na maceraci ostatků. Oproti tomu pořízení 

CT snímků zabere přibližně 10 – 20 minut. Získaná data mohou být skladována v počítačové 

databázi nebo na externím disku. To zároveň umožňuje jejich snadnou manipulaci a různé 

úpravy, aniž by původní soubor byl poškozen nebo zničen. Data mohou být rovněž sdílená 

s ostatními odborníky nehledě na to, kde se nachází. Práce s CT snímky je zároveň velice 

etickým přístupem podrobování ostatků posmrtnému zkoumání, jelikož je zcela neinvazivní. 

Jejich pořizování je například významné v případě hromadných neštěstí nebo společných 

hrobů. Největším omezením může být vysoká cena CT skeneru a případně velký objem 

výsledných dat (Sidler et al., 2006; Grabherr et al., 2009). 

    Trojrozměrné metody geometrické morfometrie byly použity například k analýze 

pohlavního dimorfismu lebky ve studii Bigoni a kolegů (2010). Signifikantní rozdíly byly 

nalezeny ve tvaru midsagitálního zakřivení klenby, horní části obličeje, oblasti nosu, očnic i 
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patra. Naopak ve tvaru lebky jako celku, ve tvaru spodiny lebeční a neurokrania nebyly 

odlišnosti prokázány. Největší přesnosti odhadu pohlaví bylo dosaženo v oblasti horní části 

obličeje (100 %) a ve tvaru midsagitální křivky klenby lebeční (99 %).   

    Významnou studií pro tuto diplomovou práci je studie Musilové a kolektivu (2016). Ti 

pracovali s CT snímky lebek jedinců současné francouzské populace a analyzovali 

exokraniální povrchy z hlediska formy a tvaru. Na základě formy bylo správně klasifikováno 

90,3 % jedinců. Při odhlédnutí od velikosti, kdy byl zkoumání podroben pouze tvar, byla 

úspěšnost klasifikace přibližně o 3 % nižší (Musilová et al., 2016). Zmíněná studie 

navazovala metodologicky na studii z roku 2014, kdy bylo analyzováno exo- i endokranium, 

díky čemuž byla přesnost klasifikace ještě vyšší (Abdel Fatah et al., 2014).   

 

     

2.7 Senescenční procesy  

    Senescenční procesy představují  progresivní a nezvratný pokles efektivnosti 

fyziologických procesů a jsou nedílnou součástí životního cyklu organismu (Sohal and 

Weindruch, 1996). Na molekulární úrovni je stárnutí zapříčiněno změnou metabolického 

stavu buněk, který vyúsťuje v jejich smrt, což negativně ovlivňuje dotyčnou tkáň 

(Demetrius, 2006). S ohledem na téma diplomové práce zde zmíníme především procesy 

stárnutí kostní tkáně.  

 

2.7.1 Procesy stárnutí kostní tkáně    

    Změny probíhající v kostní tkáni lze sledovat na úrovni morfologické, histologické i 

fyziologické a její struktura, tvar i velikost se významně liší v závislosti na věku a pohlaví 

(Raisz, 1999; Seeman and Delmas, 2006). Maximálního rozvoje dosahuje kostní tkáň mezi 

15. – 25. rokem života, přičemž muži vykazují průměrně o 20 % vyšší hodnoty kostní hmoty 

oproti ženám (Nicolau, 2010).  

    V průběhu života se kostní hmota udržuje v rovnováze procesem remodelace, kdy je stará 

kostní tkáň nahrazována novou. Tento mechanismus umožňuje přestavbu vnitřních struktur 

kosti v reakci na vnitřní i vnější stimuly. Výsledkem snahy organismu optimalizovat 

mechanickou funkci kosti a současně minimalizovat energetickou náročnost je změna tvaru 

a pevnosti kosti (Raisz, 1999; Seeman and Delmas, 2006). Celý proces remodelace je 

ovlivněn množstvím faktorů - růstovými a nutričními faktory, pohybovou aktivitou a 
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především pohlavními hormony, respektive změnou jejich hladiny v průběhu života (Raisz, 

1999; Seeman and Delmas, 2006). 

    Během růstové fáze ontogeneze dochází působením vyšších hladin testosteronu u mužů 

k většímu rozvoji kostní hmoty, a to až o 25 % oproti ženám. (Riggs et al., 2002; Sinnesael 

et al., 2011). I s rostoucím věkem byl u mužů zaznamenán pokračující růst kostní hmoty, a 

to mechanismem periostální apozice, díky čemuž u nich nedochází ke ztenčování kortikální 

kosti jako u žen (Russo et al., 2006). S přibývajícím věkem ale dochází k postupnému 

utlumení reparačních procesů v kostní tkáni, ubývání osteocytů a osteoblastů nutných pro 

výstavbu tkáně nové a začínají se kumulovat mikrotrhliny narušující strukturu kosti (Noble, 

2003; Almeida et al., 2007). V důsledku klesá pevnost a pružnost kosti u starších jedinců a 

zvyšuje se u nich riziko zlomení kosti (Ruçi, 2014).  

    Senescenční procesy jsou dále podpořeny poklesem hladiny pohlavních hormonů u obou 

pohlaví, což nepříznivě ovlivňuje homeostázu v kostní tkáni. Rovněž dochází k poklesu 

hladiny vápníku a fosforu, čímž je pozitivně ovlivněna sekrece parathormonu, který zvyšuje 

hladinu vápníku v krvi a naopak snižuje jeho obsah v kostech (Riggs et al., 2002; Almeida 

et al., 2007; Farr and Khosla, 2015). Postupný úbytek kostní tkáně je lineární proces, který 

se nejmarkantněji projevuje u žen po nástupu menopauzy po 50. roce života (Riggs et al., 

2002; Seeman and Delmas, 2006; Farr and Khosla, 2015). V mnoha případech se kolem 65. 

roku života začnou u žen projevovat známky osteoporózy, progresivního onemocnění kostí. 

U mužů se většinou projevuje až kolem 75. roku života, což je způsobeno větším podílem 

kostní tkáně, zpevňováním periostální apozicí i mohutněji rozvinutou svalovinou (Rehman 

et al., 1994; Ruçi, 2014). 

    

2.7.2 Kraniofaciální senescenční změny  

    Senescenční změny kraniofaciálního skeletu jsou důsledkem stejných mechanismů jako 

změny postkraniálu (Riggs et al., 2002; Gabet and Bab, 2011; Mendelson and Wong, 2012). 

Na rozdíl od postkraniálních částí skeletu ale není úbytek kostní hmoty v rámci lebky tak 

markantní. Naopak i v dospělém věku můžeme zaznamenat růst parametrů jako je výška či 

šířka lebky (Hrdlička, 1936; Ruff, 1980). Příčinou je odlišný původ lebečních kostí, jelikož 

jakožto dermální kosti obsahují permanentní zóny depozice a resorpce, díky kterým dochází 

ke změně tvaru a velikosti (Israel, 1973; Nicolau, 2010).       

    Jedna z prvních studií zabývající se kraniofaciálními změnami v dospělém věku byla 

publikována v roce 1924. Při porovnávání stovek mužských lebek vyšlo najevo, že 
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s přibývajícím věkem se na některých místech zvětšuje lebeční tloušťka (Todd, 1924). O 

několik let později Hellman studoval lebky amerických indiánů a zaznamenal pokračující 

růst výšky a bizygomatické šířky obličeje, který byl zvrácen až ztrátou dentice (Hellman, 

1927). Podobné výsledky získal i Hrdlička (1936) ve své práci studující růst lebečních 

rozměrů v rámci dospělé indiánské populace. Rozměry, které se i v dospělosti zvětšovaly, 

zahrnovaly délku hlavy a výšku a šířku hlavy i obličeje. Ruff (1980) v pozdější studii popsal, 

že nejvýznamnější rozdíly mezi věkovými skupinami se týkají délky lebeční báze, lebeční 

výšky a délky, bigonální a bizygomatické šířky. 

    Změny spojené se zmenšováním a úbytkem kostní hmoty se za normálních okolností 

začínají projevovat až v pozdějším věku, kdy dochází ke ztrátě zubů nebo k rozvoji 

osteoporózy (Pessa, 2000). Nejviditelnější změny v kraniofaciální oblasti můžeme 

pozorovat kolem 50. roku života. U žen jsou tyto změny o něco markantnější, což je 

připisováno vlivu menopauzy (Doual et al., 1997). Následné změny v metabolismu kostní 

tkáně vedou u žen k rychlejšímu řídnutí kostí. Oproti tomu mužská kost je během života 

zpevňována periostální apozicí, díky čemuž nedochází ke snižování kortikální tloušťky 

(Russo et al., 2006). Rovněž se liší stárnutí trabekul houbovité kostní tkáně, jelikož trabekuly 

žen ubývají, zatímco u mužů se pouze ztenčují a jejich počet je zachován (Seeman, 2001).   

    Výsledné senescenční změny se ale u obou pohlaví projevují srovnatelně, ačkoliv 

trajektorie změn se zdá být u žen o něco kratší. Je ale třeba mít stále na paměti, že na 

probíhající změny má významný vliv životní prostředí a životní styl, dědičnost, případně 

sekulární změny a další faktory (Israel, 1977; Guinot et al., 2002; Albert et al., 2007). 

    Jak jsme již zmínili, hlavním rozdílem mezi mužskou a ženskou lebkou je velikost 

(Ferrario et al., 1998, 2000; Šmahel et al., 1998; Musilová et al., 2016). Ta dle studií po 

většinu života jedince dále narůstá (Israel, 1977; Bondevik, 1995), přičemž jedním 

z hlavních mechanismu je apoziční růst na vnější ploše kostí klenby. Na jejich vnitřní ploše 

naopak dochází k resorpci kostní hmoty. Výsledkem je nejen celkový nárůst velikosti lebky, 

ale rovněž zvětšení lebeční dutiny, viz obrázek 5 (Israel, 1973). Až ve vyšším věku se tento 

trend obrací. Příčinou bývá většinou ztráta dentice a s tím spjatá resorpce alveolárních 

výběžků čelistí (Behrents, 1985). Ztráta dentice, která nastupuje zpravidla kolem padesátého 

roku života, má za následek rovněž vznik prognatismu (Rohrich et al., 2004; Guiglia et al., 

2010). Tento proces je časněji vidět u žen, jelikož jednou z příčin je pokles hladiny estrogenu 

ve vyšším věku (Anwar et al., 2007). Kromě velikosti se mění i tvar – ženský obličej se 
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s věkem stává více kulatým, zatímco mužský se z oválného mění na rektangulární (Mydlová 

et al., 2015).  

 

 

Obr.5: Znázornění nárůstu lebky během života a) jedince ve věku 30 let b) jedinec ve 

věku 50 let (upraveno dle Israel, 1973). 

     

 

2.7.2.1 Horní třetina obličeje  

    Během života dochází ke zvětšování lebeční dutiny, což se v rámci horní třetiny obličeje 

projevuje posunem čelní kosti v oblasti nadočnicových oblouků směrem dopředu (Israel, 

1973). Zbytek čela s rostoucím věkem ustupuje a nadočnicové oblouky se zplošťují 

(Nicolau, 2010). V oblasti očnic dochází k postupné resorpci jejích okrajů (viz obrázek 6), 

což je důvodem rozšíření vchodu do očnice. Resorpční změny inferolaterálního okraje 

očnice mají tendenci se projevovat přednostně, a to ve středním věku. Naopak 

superomediálního a inferomediálního okraje se změny dotýkají až v pozdějším věku (Kahn 

and Shaw, 2008).   
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Obr.6: Resorpční změny vchodu do očnice. a) jedinec z mladší věkové skupiny do 44 let 

b) jedinec ze starší věkové skupiny nad 65 let. Šipky znározňují směr resorpčních procesů 

a jejich intenzitu (upraveno dle Kahn and Shaw, 2008). 

 

2.7.2.2 Střední třetina obličeje 

    Ve střední třetině obličeje se změny asociované s věkem týkají především oblasti nosu a 

horní čelisti. Apertura piriformis podléhá obdobným změnám jako očnice. I zde dochází 

k resorpci kostní hmoty, což vede k rozšiřování vchodu do nosní dutiny (Shaw and Kahn, 

2007). Úbytek kostní hmoty ve spodní části apertury se na měkkých tkáních projevuje 

prohlubováním nasolabiální rýhy ve věku od 40 do 60 let (Pecora et al., 2008). Rovněž spina 

nasalis anterior ustupuje, což vede k redukci kostěné podpory a v důsledku toho špička nosu 

začíná klesat a celý nos se ve stáří prodlužuje (Edelstein, 1996; Barton and Gyimeis, 1997; 

Rohrich et al., 2004).  

    Během stárnutí dochází ke zvětšování šířky a v menší míře i výšky lícních kostí, což vede 

k rozšiřování obličeje (Zimbler et al. 2001; Eremia 2010). Pod dolním okrajem očnice lze 

s věkem pozorovat úbytek kostní hmoty, což se na měkkých tkáních projevuje propadnutím 

tváře (Mendelson and Wong, 2012).  

    Výrazná resorpce se projevuje i na morfologii maxily. Její tvářová plocha a přední část 

alveolárních výběžků se posouvá vůči orbitě posteriorním směrem  (Shaw and Kahn, 2007; 

Mendelson and Wong, 2012), což je patrné ze snížení úhlu mezi dnem očnice a tvářovou 

plochou maxily (Mendelson et al., 2007; Williams and Slice, 2010).    
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2.7.2.3 Dolní třetina obličeje 

    Ve spodní třetině obličeje dochází během prvních několika dekád života 

k nejvýraznějšímu nárůstu výšky (Bondevik, 1995; Pecora et al., 2008). Ta se začíná 

snižovat až vlivem ztráty dentice ve vyšším věku (Bartlett et al., 1990).  

    Během života dochází k celkovému zvětšení dolní čelisti řádově o pár centimetrů. Na 

základě cefalogramů 19 mužů a 20 žen v rámci longitudinální studie bylo prokázáno, že u 

obou pohlaví dochází k signifikantnímu prodlužování dolní čelisti, a to jmenovitě v období 

od 17 do přibližně 50 let (Pecora et al., 2008). Prodloužení mandibuly je méně znatelné u 

žen, u kterých navíc dochází k posteriorní rotaci dolní čelisti (Bondevik, 1995; Pecora et al., 

2008). U mužů je pak patrná rotace anteriorní, s čímž je spjata s věkem znatelněji 

prominující brada (Pecora et al., 2008). Zmíněná ztráta dentice vede k resorpci alveolárních 

výběžků, čímž se snižuje tělo dolní čelisti a zvětšuje se goniální úhel, který svírá tělo a 

rameno mandibuly (Upadhyay et al., 2012). 

 

2.7.2.4 Profil obličeje 

    Změny spojené se stárnutím lze sledovat i v profilu obličeje. Ten se postupem času 

posouvá vpřed a dolů, přičemž u žen jsou tyto změny patrné především ve druhé a třetí 

dekádě života. U mužů jsou tyto změny pozorovány ve třetí a čtvrté dekádě a bývají u nich 

výraznější. Posun celého profilu u mužů probíhá inferiorním směrem, zatímco horní a střední 

třetina se posouvá anteriorně. Od páté dekády se dále profil mění jen minimálně (Pecora et 

al., 2008). Zároveň se během života snižuje konvexita obličeje (Mydlová et al., 2015) a celý 

obličej rotuje. Čelní kost se pohybuje směrem dopředu a dolů, zatímco horní čelist dozadu a 

nahoru, přičemž tyto změny jsou patrnější u žen (Richard et al., 2009).         
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2.8 Vliv senescence na pohlavní dimorfismus lebky  

    V předešlé podkapitole byly diskutovány věkové změny projevující se na morfologii 

lebky a zmíněny byly oblasti a znaky, kterých se primárně týkají. Jelikož s věkem dochází 

k modifikaci i oblastí, které jsou spjaté s výskytem pohlavně specifických znaků 

(Guagliardo, 1982; Williams and Slice, 2010; Musilová et al., 2016), lze předpokládat, že 

celkový pohlavní dimorfismus lebky se bude v průběhu života rovněž měnit.  

    Dle některých autorů může být odhad pohlaví přesný pouze v určitém věkovém rozmezí. 

Krogman a Iscan (1986) ve své studii prezentovali názor, že pohlavní diagnostika je 

dostatečně přesná pouze u jedinců ve věkovém rozmezí 25 – 55 let. U jedinců mladších či 

starších je dle jejich názoru vyšší riziko chybovosti. V případě nedospělých jedinců je 

důvodem nízká produkce pohlavních hormonů, která se zvyšuje v období puberty. Vyšší 

hladina pohlavních hormonů podporuje rozvoj morfologických pohlavních rozdílů, jenž se 

zcela exprimují až po dokončení puberty (Krenzer, 2006; Samal et al., 2007). 

    V souladu s výše uvedeným názorem Meindl ve své studii zaznamenal, že v průběhu 

života jedinců obou pohlaví nabývá jejich kraniofaciální morfologie více maskulinní 

charakter (Meindl et al., 1985).  

    Relevantních transverzálních a longitudinálních studií zaměřených na kraniofaciální 

změny s rostoucím věkem není mnoho. Studie Bartletta a kolegů (1990) zahrnovala 80 

mužských a 80 ženských lebek, jejichž věk se pohyboval od 36 do 79 let. Rozděleni byli do 

mladší (20 – 45 let) a starší (70 – 91 let) věkové skupiny. Antero-posteriorní rozměry se 

s věkem měnily převážně u žen a zahrnovaly prodloužení lebeční klenby. Ve frontální 

oblasti pak u žen s věkem došlo k rozvoji pozitivní projekce nadočnicových oblouků. 

Transverzální rozměry se během života signifikantně zvětšovaly pouze u žen. Ve 

vertikálních rozměrech nebyl zaznamenán žádný mezipohlavní rozdíl. Je ale nutné brát 

v potaz, že jedinci zahrnuti do této studie žili v době mezi rokem 1880 a 1930, tudíž se na 

jejich morfologii může projevovat sekulární trend.  

    V transvezrální studii Pecora a kolegové (2008) studovali laterální rentgenové snímky 19 

mužů a 20 žen, které rozdělili do tří věkových kategorií. Změny v měkkých tkáních byly 

detekovány ve všech věkových skupinách, zatímco skeletální změny byly zaznamenány 

pouze mezi jedinci s průměrným věkem 17 let a následující skupinou s průměrným věkem 

47 let. Tento poznatek je v rozporu s tvrzením, že nejmarkantnějšími změnami prochází 

obličej po 50. roce života, a to konkrétně u žen v důsledku menopauzy (Doual et al., 1997). 
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Nevýhodou studie může být nižší počet zahrnutých jedinců a jejich věk, který nepřesahuje 

60 let. 

    Průřezová studie Suazo Galdames a kolegů (2012) zahrnula 275 jedinců, které rozdělila 

do pěti věkových kategorií s rozpětím deseti let. Testovali vliv věku na pohlavní specifitu 

vybraných kraniofaciálních znaků a došli k výsledku, že nejvyšší výpovědní hodnotu mají 

v nejstarší věkové kategorii od 61 do 70 let. Dle jejich předpokladu se projev pohlavního 

dimorfismu s věkem více manifestuje jakožto projev kumulace rozdílů mezi muži a ženami 

během života.    

    Mydlová a kolegové (2015) do své transverzální studie zkoumající věkové změny ve 

vzhledu obličeje zahrnuli 194 mužů a žen ve věku od 20 do 82 let. Změny studovali ve třech 

věkových kategoriích (20 – 40 let, 41 – 60 let, 61 – 82 let). S rostoucím věkem byla viditelná 

redukce protruze nadočnicových oblouků mužů. Pokles pohlavního dimorfismu byl nalezen 

i v oblasti nosu, lícních kostí a dolní čelisti. 

    Studie Musilové a kolegů (2016), která je výchozí pro tuto diplomovou práci, zjistila 

redukci mezipohlavních rozdílů ve tvaru i velikosti mužské a ženské lebky. V procentech se 

jedná v případě tvaru lebky o pokles pohlavního dimorfismu o 4,1 %, po zahrnutí velikosti 

lebky dokonce až o 12 %. Jmenovitě se tento pokles týká čelní a týlní oblasti. Výjimku 

představovaly jařmové oblouky, které se naopak s věkem staly více pohlavně specifickými.  
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2.9 Cíle práce a hypotézy  

    V následující části budou prezentovány cíle práce a hypotézy, které byly stanoveny na 

základě studia relevantních pramenů vztahujících se k tématu diplomové práce.  

 

2.9.1 Cíle práce 

 

1. Sledovat pohlavní dimorfismus lebek současné české populace v návaznosti na studii 

Musilové a kolegů (2016). 

 

2. Sledovat věkové změny pohlavního dimorfismu lebky. 

 

3. Srovnání pohlavního dimorfismu lebek české a francouzské populace. 

 

2.9.2 Hypotézy    

 

1.  Mužská a ženská lebka se bude výrazněji odlišovat ve formě než ve tvaru. 

 

2.  S rostoucím věkem bude pohlavní dimorfismus lebky klesat. 

 

3.  Vývojový trend pohlavního dimorfismu lebek recentní české populace bude 

obdobný jako u populace francouzské.  
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3. Praktická část  

 

3.1 Materiál 

    Materiál pro praktickou část diplomové práce zahrnuje velkoobjemová data získaná 

pomocí počítačové tomografie. CT snímky byly pořízeny na specializovaných odděleních 

nemonice na Homolce a nemocnice Motol z terapeutických důvodů a jsou součástí 3D 

databáze Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod Katedry antropologie a 

genetiky člověka PřF UK.  

    Soubor anonymizovaných CT snímků obsahoval 142 jedinců současné české populace. 

Jednalo se o CT skeny zejména oblasti hlavy s variabilními úseky dolní čelisti a páteře 

v závislosti na poloze skenovaného pacienta. Mužští jedinci byli v souboru zastoupení o 

něco početněji než ženy. Soubor čítal 59 žen s věkovým rozmezím od 21 do 85 let 

s průměrným věkem 53 roku. Mužů bylo zastoupeno 83 ve věku od 21 do 87 let, 

s průměrným věkem 54 let (viz tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Počet žen a mužů ve zkoumaném souboru a jejich věkové rozmezí.  

 Počet Věkové rozmezí Průměrný věk 

Ženy 59 21 – 85 53 

Muži 83 21 – 87 54 

Celkem 142 21 - 87 53,5 

 

 

    Výše prezentovaný soubor jedinců jsme si pro účely analýzy věkových změn pohlavního 

dimorfismu rozdělili do tří věkových kategorií. Zastoupení mužů a žen v jednotlivých 

věkových skupinách lze vidět v tabulce 2. Tato konkrétní věková rozhraní byla použita 

z důvodu jejich běžného využití v antropologické praxi, kdy jednotlivá věková stádia 

označujeme jako adultus (20 – 39 let),  maturus (40 – 59 let) a senilis (nad 60 let) 

(Dobisíková, 1999b).  
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Tabulka 2: Rozdělení jedinců do tří věkových kategorií. 

 1.věková kategorie 

(21 – 39 let) 

2.věková kategorie 

(40 – 59 let) 

3.věková kategorie 

(60 – 87 let) 

Počet žen 14 22 23 

Počet mužů 24 26 33 

Celkem 38 48 56 

 

 

3.2 Metody 

    Materiál pro praktickou část diplomové práce sestával z CT snímků pořízených pomocí 

CT Somatom Sensation 16 (Siemens, Erlangen, Německo) na radiodiagnostické klinice 

v nemocnici Na Homolce a v nemocnici Motol (Praha). Při snímkování byly nastaveny 

neměnné parametry, a to vzdálenost řezů 0,75 mm a 0,4 mm kernel kostní tkáně H60 

(rekonstrukční výpočetní algoritmus pro kostní tkáň). Výsledné CT snímky byly převedeny 

do standardního datového a komunikačního formátu DICOM (digital imaging and 

communications in medicine), který slouží k přenosu a uchovávání radiologických dat.    

    Další práce s takto získanými daty probíhala ve 3D zobrazovacích programech Amira 

5.3.3 (Visage Imaging Inc., San Diego, CA), MeshLab (Visual Computing Lab, Italian 

National Research Council) a Morphome3cs (Version 2.0, Faculty of Mathematics and 

Physics, Charles University in Prague, Czech Republic, 2012). V dalším postupu byla data 

statisticky zpracovávána opět v programu Morphome3cs. Nejprve byla aplikována Coherent 

Point Drift/Dense Correspondense Analysis (CPD/DCA) pro registraci dat. Následovala 

analýza hlavních komponent (PCA) formy i tvaru a nakonec analýza Compare groups, 

pomocí níž byl vizualizován pohlavní dimorfismus formy i tvaru.  

 

3.2.1 Úprava dat 

    Úprava dat probíhala nejprve ve 3D zobrazovacím programu Amira 5.3.3. Jedná se o 

program zaměřující se na vizualizaci a zpracování 3D dat, jejich segmentaci, geometrickou 

rekonstrukci či vizualizaci molekul. Byl vyvinut pro medicínské účely, kdy je třeba kvalitně 

a rychle pracovat s CT skeny pacientů. Zároveň je využíván i v nejrůznějších vědeckých 

disciplínách, především v biologii, chemii a inženýrství (Stalling et al., 2005). V případě této 

diplomové práce byly postupně načteny CT snímky a pro každý snímek byla nastavena 
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neměnná prahová hodnota, která separuje tkáně podle jejich hustoty. Tím byly z našeho 

souboru CT skenů odstraněny měkké tkáně a vysegmentovány pouze tkáně tvrdé. 

    Získané 3D modely lebek byly exportovány a dály upravovány v programu MeshLab. 

Nejprve přišla na řadu časově nejnáročnější část, kdy byly odstraňovány veškeré nepotřebné 

elementy. Tímto způsobem byla odstraněna podložka a pomocné destičky v okolí hlavy 

pacienta a případně dýchací přístroje, s nimiž byl pacient oskenován. Odstraněna byla také 

páteř a celá spodní čelist včetně dentice, která vykazuje vysokou míru variability. Zuby často 

chybí, případně jsou spravované amalgámovými plombami, které na CT skenech vytváří 

výrazné paprsky a narušují celý sken.    

    Takto upravené lebky byly dále zpracovávány v programu Morphome3cs, kde na jejich 

povrch bylo naneseno celkem osm landmarků (viz obrázek 7 a tabulka 3). Landmarky byly 

nanášeny pouze za účelem rigidní registrace dat, tudíž případná chyba jejich umístění 

nehraje významnou roli.   

 

Tabulka 3: Přehled použitých landmarků a jejich popis. 

Landmark Popis landmarku 

Glabela Bod na nejprominentnějším místě v mediální 

rovině mezi nadočnicovými oblouky, nad 

kořenem nosu 

Inion Bod na bazi zevního týlního hrbolu 

(protuberantia occipitalis externa) v 

mediální rovině 

Bod 

Opisthion Bod na průsečíku mediální roviny se zadním 

okrajem foramen magnum 

Nasospinale Bod na průsečíku mediální roviny a spojnice 

nejnižších bodů na dolním okraji apertura 

piriformis 

Mastoidale  Párový. Bod na vrcholu bradavkového 

výběžku (processus mastoideus) 

Maxillofrontale  Párový. Bod na průsečíku vnitřního okraje 

očnice se švem sutura frontomaxillaris 
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Obr.7: Landmarky zadávané na povrch exokrania v programu Morphome3cs. 

 

 

3.2.2 Coherent point drift/Dense correspondence analysis 

    Před samotnou analýzou dat bylo nejprve nutné všechny 3D modely sjednotit, aby měly 

stejný počet trojúhelníků a bodů. V případě našeho datasetu byla nejprve na základě osmi 

umístěných landmarků provedena rigidní registrace lebek. Tím došlo k zarovnání 

příslušných landmarků na sebe pomocí posunu, rotací a škálování. Poté byla provedena 

nerigidní registrace v podobě Coherent Point Drift/Dense Correspondence Analysis 

(CPD/DCA). Tato metoda představuje upravenou verzi původní Dense Correspondence 

analýzy, která závisí na prostorových deformacích podle zadaných landmarků. CPD/DCA 
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je schopna nalézt všechny homologní landmarky pomocí geometrických znaků a na základě 

toho na sebe deformuje odpovídající povrchy a trojúhelníky jednotlivých meshů. Výsledkem 

je zarovnání anatomicky odpovídajících struktur, které se liší v umístění, velikosti a 

geometrických detailech. Její výhodou je zároveň to, že výrazně zkracuje čas potřebný 

k zpracování velkého množství dat, což je umožněno tzv. Coherent Point Drift algoritmem. 

Ten redukuje složitost výpočtu a mění ho na lineární, díky čemuž je metoda využitelná i pro 

velké množství dat (Zhang et al., 2008; Myronenko and Song, 2010; Dupej et al., 2014).   

 

 

3.2.3 Analýza hlavních komponent (PCA)  

    Analýza hlavních komponent (Principal component analysis, dále v textu jako PCA) je 

statistická metoda sloužící k hodnocení velkého množství dat (Zelditch et al., 2004). Metoda 

redukuje data pomocí lineární transformace do nových ortogonálních proměnných. Tyto 

proměnné se nazývají hlavní komponenty. Představují uměle vytvořené veličiny, které jsou na 

sobě nezávislé a umožňují popsat variabilitu mezi jedinci ve zkoumaném souboru s minimální 

ztrátou informace. Nejvíce variability souboru představují zpravidla první dvě hlavní 

komponenty a se vzrůstajícím číslem komponenty klesá její podíl na celkové variabilitě (Horák, 

2002; Abdi and Williams, 2010; Shlens, 2014).  

    Procentuální podíl hlavních komponent na variabilitě daného souboru lze zjistit v programu 

Morphome3cs. Výsledný počet hlavních komponent, jejichž vliv na celkovou variabilitu 

souboru je signifikantní, je zaznamenán v suťovém grafu (scree plot), viz obrázek 8a. Hlavní 

komponenty významně ovlivňující variabilitu se nachází nad dělící čárou (Haruštiaková et al., 

2012). Druhým typem grafu, který byl také použit v této diplomové práci, je scatter plot (obrázek 

8b). Tato grafická vizualizace podrobněji ukazuje, jakých hodnot první (PC 1) a druhé (PC 2) 

hlavní komponenty nabývají mužské a ženské lebky ve formě a ve tvaru. Extrémní projevy 

těchto dvou komponent byly poté podrobně prezentovány v rámci diagramu pro analýzu formy 

a tvaru (obrázek 8c). Tato vizualizace přibližuje, jaké morfologie nabývají mužské a ženské 

lebky na základě hodnot PC 1 a PC 2 vyjádřených v již zmíněném scatter plotu. 
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Obr.8: a) scree plot (suťový graf); b) scatter plot; c) diagram analýzy formy/tvaru 

 

 

3.2.4 Analýza Compare groups   

    Pohlavní dimorfismus formy a tvaru lebky byl vizualizován a hodnocen v rámci analýzy 

Compare groups v programu Morphome3cs. V prvním kroku bylo přistoupeno k vizualizaci 

těch oblastí, které vykazují signifikantní hodnoty pohlavního dimorfismu Vizualizace 

představuje výstup analýzy Shell distance signifikance, která pracuje s p-hodnotami pro 

danou oblast. Ke konstrukci barevné mapy promítnuté na lebku byla stanovena škála síly 

signifikance, kde odlišné zbarvení oblastí vypovídá o jejich rozdílné signifikanci (viz 

obrázek 9). Bílá barva odpovídá p-hodnotě větší než 0,1, tudíž se jedná o nesignifikantní 

oblast. Signifikantní místa jsou znázorněna třemi odstíny modré barvy, která představuje p-

hodnoty nižší než hladina významnosti 0,05. Čím tmavší modrá barva, tím signifikantně 

silnější oblast. 
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Obr.9: Vizualizace signifikantně pohlavně dimorfních oblastí tvaru lebky. 

 

    Rozdíly ve formě vnějšího povrchu lebky byly vizualizovány pomocí barevných map 

v rámci analýzy Signed shell distance. Škála promítnutá na lebku se pohybuje od tmavě 

modré po červenou barvu. Červená barva značí oblasti, které u mužské lebky vystupují před 

ženskou. Čím tmavší odstín červené, tím větší prominence daného místa u mužů. Naopak 

modrá barva označuje ty části vnějšího povrchu lebky, které jsou více vyklenuté u žen než 

u mužů (obr.10). 

    Rovněž pro samotný tvar, po odšalování velikosti, byl vizualizován pohlavní dimorfismus 

pomocí barevných map. Tmavě červená barva značí extrémní mužské tvarové varianty a 

tmavě modrá naopak ženské (obr.11). 
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Obr.10: Vizualizace pohlavně dimorfních oblastí formy lebky. Škála popisuje 

velikostní rozdíly (v milimetrech). Červená barva reprezentuje nejvíce prominentní oblasti, 

které u mužů nabývají větší velikosti oproti ženám. 

 

 

Obr.11: Vizualizace pohlavně dimorfních oblastí tvaru lebky. Barevná škála 

charakterizuje rozložení rozdílů ve tvaru lebky. Záporné hodnoty – ženy; kladné hodnoty – 

muži.  
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4. Výsledky   

    V následujících podkapitolách budou probírány výsledky praktické části diplomové 

práce. První část výsledků bude věnována analýze hlavních komponent, která byla 

vypracována v programu Morphome3cs. V této části představíme výsledky variability 

pohlavního dimorfismu v našem souboru dat. Věnovali jsme se jak analýze tvaru, tak analýze 

formy, která pracuje i s velikostí dat.  

    Další část se zaměří na výsledky analýzy Compare groups provedené rovněž v programu 

Morphome3cs. Porovnávány byly proti sobě dvě skupiny, a to muži a ženy z našeho 

datasetu. Následně byl vizualizován pohlavní dimorfismus formy a tvaru lebky ve třech 

věkových kategoriích. Díky tomu jsme mohli pozorovat a dále hodnotit vývoj celkového 

pohlavního dimorfismu lebky dospělých jedinců mezi 21. a 87. rokem života.  

     

 

4.1 Výsledky analýzy hlavních komponent  

    V první části výsledků byla hodnocena variabilita formy i tvaru lebky. Hodnocení 

probíhalo v programu Morphome3cs pomocí analýzy hlavních komponent na základě 

exokraniálních meshů. Byla zjištěna celková variabilita souboru a podíl jednotlivých 

komponent na vysvětlení této variability. Vliv prvních dvou hlavních komponent byl dále 

podrobněji vizualizován pomocí scatter plotu. Extrémní projevy těchto dvou komponenty 

byly rovněž prezentovány pomocí exokraniálních meshů.  

 

 

4.1.1 Hodnocení variability formy  

  

   Prvním krokem bylo hodnocení variability formy lebky zahrnující tvar i velikost. První 

komponenta se na celkové variabilitě podílí z 55,7 %, druhá komponenta představuje      8,0 

%, třetí komponenta 3,8 % a čtvrtá komponenta 3,1 % z celkové variability. Podíl všech 

komponent na celkové variabilitě formy je zobrazen v tabulce 4.  

 

Tabulka 4: Vliv deseti prvních hlavních komponent na variabilitu formy lebky  

 

PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VARIABILITA (%) 55,7 8,0 3,8 3,1 1,8 1,5 1,4 1,2 0,8 0,7 
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    Zobrazení vlivu hlavních komponent na variabilitu formy představuje suťový graf (scree 

plot), který lze vidět na následujících obrázcích (obr.12, obr.13). Tento typ grafu podrobně 

zaznamenává podíl jednotlivých hlavních komponent na celkové variabilitě. Komponenty 

nacházející se nad dělicí čárou mají významný vliv na variabilitu tvaru. Vliv komponent 

ležících pod dělicí čárou lze považovat za nesignifikantní a podrobněji se jimi není nutné 

zabývat.  

    Obrázek 12 představuje suťový graf, ve kterém jsou zaneseni pouze jedinci mladší 

šedesáti let. Následný graf na obrázku 13 zahrnuje jedinci ve věku nad 60 let. Z těchto dvou 

grafů je zřejmé, že zatímco u mladší věkové kategorie se na variabilitě formy lebky 

významně podílí tři hlavní komponenty, u jedinců starších šedesáti let jsou to již pouze 

komponenty dvě. 

 

 

Obr.12: Graf variability formy prvních 20 hlavních komponent u jedinců pod 60 let. 

PC – hlavní komponenta. 
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Obr.13: Graf variability formy prvních 20 hlavních komponent u jedinců nad 60 let. 

PC – hlavní komponenta. 

 

 

    Podrobněji byl analyzován vliv dvou prvních hlavních komponent, a to pomocí scatter 

plotu (viz obr.14 a obr.15). Obrázek 14 představuje suťový graf, ve kterém jsou zaneseni 

pouze jedinci mladší šedesáti let. V této věkové kategorii nabývají ženy negativnějších 

hodnot první hlavní komponenty (PC1) oproti mužům, zatímco v hodnoty druhé hlavní 

komponenty (PC2) se výrazně neliší. Následný graf na obrázku 15 zahrnuje jedinci ve věku 

nad 60 let. V této věkové kategorii se trend obrací a negativnějších hodnot PC1 nabývají 

lebky mužské oproti ženským. Zároveň se liší hodnoty PC2 – muži nabývají pozitivnějších 

hodnot oproti ženám.  
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Obr.14: Graf rozložení jedinců podle první (PC 1) a druhé (PC 2) hlavní komponenty 

u jedinců pod 60 let. M – muži; F – ženy. 

 

 
 

Obr.15: Graf rozložení jedinců podle první (PC 1) a druhé (PC 2) hlavní komponenty 

u jedinců nad 60 let. M – muži; F – ženy. 
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    Na obrázku 16 lze vidět extrémní projevy dvou prvních hlavních komponent. Na ose x se 

nachází vlevo negativní a vpravo pozitivní hodnoty první hlavní komponenty (PC 1). Osa y 

vyjadřuje směrem dolů negativní a směrem dolů pozitivní hodnoty druhé hlavní komponenty 

(PC 2). Lebky na okrajích os představují extrémní hodnoty komponent. Z diagramu je 

patrné, že první hlavní komponenta se týká celkové velikosti, která s posunem do 

pozitivnějších hodnost narůstá. Druhá hlavní komponenta se týká výšky a šířky mozkovny, 

která se s posunem do pozitivnějších hodnot snižuje a rozšiřuje.  

 

 

Obr.16: Diagram pro analýzu formy. Vizualizace rozložení jedinců v analýze hlavních 

komponent a extrémních hodnot první a druhé hlavní komponenty. Na ose x se nachází PC 

1, na ose y PC 2. 
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4.1.2 Hodnocení variability tvaru      

    Druhým krokem bylo hodnocení variability samotného tvaru po odškálování velikosti. 

Podíl první komponenty na celkové variabilitě tvaru lebky představuje 19,5 % druhá 

komponenta zahrnuje 8,4 %, třetí komponenta 7,0 % a čtvrtá komponenta 3,9 % z celkové 

variability. Podíl všech komponent na celkové variabilitě tvaru je zobrazen v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Vliv deseti prvních hlavních komponent na variabilitu tvaru lebky. 

PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VARIABILITA (%) 19,5 8,4 7,0 3,9 3,3 3,2 2,6 1,6 1,6 1,4 

 

 

    Zobrazení vlivu hlavních komponent na variabilitu tvaru lebky představuje suťový graf 

(scree plot), který lze vidět na obrázku 17. Tento typ grafu podrobně zaznamenává podíl 

jednotlivých hlavních komponent na celkové variabilitě. Komponenty nacházející se nad 

dělicí čárou mají významný vliv na variabilitu tvaru. V tomto případě se jedná o první čtyři 

hlavní komponenty. Vliv komponent ležících pod dělicí čárou lze považovat za 

nesignifikantní a podrobněji se jimi není nutné zabývat.  
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Obr.17: Graf variability tvaru prvních 20 hlavních komponent. PC – hlavní 

komponenta. 

 

 

    Vliv dvou hlavních komponent na tvar mužské a ženské lebky lze vidět na scatter plotu 

na obrázku 18. V tomto případě není rozložení jedinců výrazně rozdílné ani v jedné z 

hlavních komponent. Muži zaujímají mírně pozitivnější hodnoty PC 1, zatímco ženy jsou 

nepatrně posunuty do negativnějších hodnot PC 2.  
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Obr.18: Graf rozložení jedinců podle první (PC 1) a druhé (PC 2) hlavní 

komponenty.M – muži; F – ženy. 

 

    Na obrázku 19 lze vidět extrémní projevy dvou prvních hlavních komponent. Na ose x se 

nachází vlevo negativní a vpravo pozitivní hodnoty první hlavní komponenty (PC 1). Osa y 

vyjadřuje směrem dolů negativní a směrem dolů pozitivní hodnoty druhé hlavní komponenty 

(PC 2). Lebky na okrajích os představují extrémní hodnoty komponent. Z diagramu je 

patrné, že první hlavní komponenta se týká především výšky mozkovny, která s posunem do 

pozitivnějších hodnost narůstá. Druhá hlavní komponenta se týká z frontálního pohledu 

především šířky mozkovny, která s posunem do pozitivnějších hodnot klesá.  
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Obr.19: Diagram pro analýzu tvaru. Na ose x se nachází PC 1, na ose y PC 2. 
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4.2 Hodnocení pohlavního dimorfismu lebky  

    V druhé části výsledků byl hodnocen pohlavní dimorfismus formy a tvaru lebky. Získaná 

data představují výstup analýzy Compare groups v programu Morphome3cs, kde byly 

porovnávány mužské a ženské lebky vůči sobě.  

 

4.2.1 Hodnocení pohlavního dimorfismu formy  

    V první části analýzy byl hodnocen pohlavní dimorfismus formy lebky zahrnující jak její 

velikost, tak tvar. Postupně byl vizualizován a hodnocen pohlavní dimorfismus pro všechny 

věkové kategorie, které byly dříve určeny, a byl sledován jeho vývojový trend.  

    Nejprve byl vizualizován pohlavní dimorfismus formy v celém zkoumaném souboru 

jedinců. Z obrázku 20 je patrné, že mužská lebka je signifikantně větší v rámci celého 

vnějšího povrchu lebky. Nejvíce dimorfní oblastí jsou nadočnicové oblouky a oblast glabely, 

lícní kosti a z nich vystupující jařmové oblouky a bradavkové výběžky.     

 

 

 

 

 

Obr.20: Vizualizace pohlavního dimorfismu formy u jedinců ve věku od 21 do 87 let. 
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    V dalším kroku byl analyzován pohlavní dimorfismus formy ve třech věkových 

kategoriích, čehož výstupem jsou barevné mapy a mapy signifikance, které lze vidět na 

obrázku 21. Výsledek analýzy naznačuje, že signifikantní intersexuální odlišnosti jsou 

přítomny po celou dobu života, v našem případě v rozmezí od 21. roku do 87. roku života 

jedince. Vizualizace pomocí barevných map umožňuje konkrétní vyjádření velikostních 

rozdílů mezi oblastmi průměrné mužské a ženské lebky. S narůstajícím věkem lze pozorovat 

úbytek tmavě červeného zbarvení, což značí redukci intersexuálních rozdílů ve velikosti a 

tvaru nadočnicových oblouků a velké části šupiny kosti čelní. Stejný trend lze vidět v oblasti 

lícních kostí, jařmového oblouku a bradavkových výběžků. Přibývání žlutého až světle 

modrého zbarvení dále naznačuje, že v těchto oblastech dochází k ještě znatelnější redukci 

mezipohlavních rozdílů. Konkrétně se jedná o oblast spánkových jam, velké části šupiny 

kosti spánkové a rovněž o oblast báze lebeční.  
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Obr.21: Pohlavní dimorfismus formy lebky. Vizualice pomocí barevných map a map 

signifikance u jedinců ve třech věkových kategoriích. 
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4.2.2 Hodnocení pohlavního dimorfismu tvaru  

    V druhé části analýzy byl hodnocen pohlavní dimorfismus tvaru lebky. Postupně byl 

vizualizován a hodnocen pohlavní dimorfismus pro všechny věkové kategorie, které byly 

dříve určeny, a byl sledován jeho vývojový trend. 

    Nejprve byl vizualizován pohlavní dimorfismus tvaru v celém zkoumaném souboru 

jedinců (obr.22). Signifikantní tvarový dimorfismus se týká protruze mužských 

nadočnicových oblouků, kořene nosu, jařmových oblouků a bradavkových výběžků. Naopak 

v retruzi je u mužů oproti ženám část čelní oblasti a týlní kosti.  

 

 

 

 

Obr.22: Phlavní dimorfismus tvaru u jedinců ve věku od 21 do 87 let. 

 

    V dalším kroku byl analyzován pohlavní dimorfismus tvaru ve třech věkových 

kategoriích, čehož výstupem jsou barevné mapy a mapy signifikance, které lze vidět na 

obrázku 23. Výsledek analýzy naznačuje, že s rostoucím věkem dochází k signifikantnímu 

poklesu pohlavního dirmofismu. Vizualizace pomocí barevných map umožňuje konkrétní 

vyjádření tvarových odlišností mezi oblastmi průměrné mužské a ženké lebky. S rostoucím 

věkem se prominence mužských nadočnicových oblouků mírně redukuje do oblasti glabely. 

Podobný trend lze vidět v oblasti jařmových oblouků, kdy s věkem dochází u mužů k jejich 

relativnímu zúžení. Opačný trend vykazují bradavkové výběžky, které jsou tvarově 

nejodlišnější po 60. roce života. Výrazné změny jsou patrné v týlní oblasti. Zatímco 
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v nejmladší věkové skupině vykazuje mužská lebka signifikantní negativní projekci 

v oblasti nad protuberantia occipitalis externa (planum nuchale), v nejstarší věkové skupině 

se retruze přesouvá do oblasti těsně obklopující vnější týlní hrbol.  

 

 

 

Obr.23: Pohlavní dimorfismus tvaru lebky. Vizualice pomocí barevných map a map 

signifikance u jedinců ve třech věkových kategoriích. 
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4.3 Porovnání pohlavního dimorfismu francouzské a české populace  

    Za účelem porovnání vývoje pohlavního dimorfismu u české a francouzské populace byly 

v další části výsledků vedle sebe postaveny výstupy z analýzy Shell distance signifikance. 

Za tímto účelem byl náš soubor dodatečně rozdělen do dvou věkových kategorií – pod 60 

let (21 – 59 let) a nad 60 let (60 – 87 let). K samotnému porovnání byly využity výstupy 

získané ve studii Musilové et al. (2016) a naše vlastní výstupy.  

    Prvním krokem bylo porovnání pohlavního dimorfismu formy. Obrázek 24 zobrazuje 

pohlavní dimorfismus českého souboru a obrázek 25 pohlavní dimorfismus souboru 

francouzského. U českého souboru byl zaznamenán pouze minimální pokles pohlavního 

dimorfismu, a to jmenovitě v části alveolárního výběžku horní čelisti. Oproti tomu soubor 

francouzských jedinců vykazoval signifikantní pokles pohlavního dimorfismu v mnohem 

větší míře. Konkrétně se mezipohlavní rozdíly redukovaly ve frontální, spánkové a týlní 

oblasti. Francouzská populace tedy s rostoucím věkem vykazuje mnohem znatelnější 

redukci velikostních rozdílů mezi pohlavími oproti populaci české.  
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Obr.24: Pohlavní dimorfismus formy jedinců české populace. a) jedinci mladší 60 let; 

b) jedinci starší 60 let. 

 

 

Obr.25: Pohlavní dimorfismus formy jedinců francouzské populace. a) jedinci mladší 

60 let; b) jedinci starší 60 let. (převzato a upraveno dle Musilová et al., 2016) 
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    Druhým krokem bylo porovnání pohlavního dimorfismu tvaru. Obrázek 26 zobrazuje 

pohlavní dimorfismus českého souboru a obrázek 27 pohlavní dimorfismus souboru 

francouzského. V případě tvarových změn lze obecně konstatovat, že u obou populací je 

patrný signifikantní pokles pohlavního dimorfismu. Tento trend ale není zcela totožný. 

Ačkoliv se u obou populací setkáváme s redukcí tvarových změn v oblasti nadočnicových 

oblouků, v dalších znacích se populace mezi sebou liší. U souboru českých lebek dochází 

k významnému poklesu pohlavního dimorfismu v týlní oblasti, který u populace francouzské 

vůbec nebyl prokázán. Významným rozdílem jsou rovněž jařmové oblouky, které vykazují 

v obou populacích odlišný trend z hlediska míry pohlavní specifity. Zatímco u české 

populace se s věkem stávají méně pohlavně specifickými, u francouzské populace byl 

prokázaný nárůst jejich pohlavní specifity.    
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Obr.26: Porovnání pohlavního dimorfismu tvaru v rámci české populace. a) jedinci 

mladší 60 let; b) jedinci starší 60 let. 

 

 

Obr.27: Porovnání pohlavního dimorfismu tvaru v rámci francouzské populace. a) 

jedinci mladší 60 let; b) jedinci starší 60 let. (převzato a upraveno dle Musilová et al., 

2016) 
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5. Diskuze  

    Diplomová práce pojednává o vlivu stárnutí na pohlavní dimorfismus lebky. Cílem práce 

bylo sledovat trend věkových změn v projevu pohlavního dimorfismu formy i tvaru lebky u 

recentní české populace, a to ve třech věkových kategoriích (21 – 39 let, 40 – 59 let, 60 – 87 

let). Dále bylo hodnoceno, zda věkové změny odráží obdobný trend poklesu pohlavního 

dimorfismu jako u populace francouzské (Musilová et al., 2016).  

 

Pohlavní dimorfismus formy a tvaru lebky  

 

    Projevy pohlavního dimorfismu byly v práci studovány nejprve v rámci celé populace. 

Nejvýraznějším projevem pohlavního dimorfismu ve zkoumaném souboru byla větší 

velikost mužské lebky. Velikost byla jako hlavní projev dimorfismu popsána již v dřívějších 

studiích, např. v pracích Ferrario et al. (1998, 2000), Šmahel et al. (1998), nebo Bulygina et 

al. (2006). Jedním z důvodů je delší růstové období mužů, což se projevuje dosažením 

větších rozměrů lebky (Šmahel et al., 1998; Bulygina et al., 2006; Mydlová et al., 2015). 

Větší velikost neurokrania je pak ovlivněna i větším objemem mozkové tkáně mužů (Filipek 

et al., 1994).  

    V případě formy, kdy byla analyzována velikost i tvar současně, byly signifikantní rozdíly 

mezi pohlavími patrné prakticky v celém povrchu lebky. Mužské lebky se jevily mohutnější 

a robustnější, a to zejména v oblasti nadočnicových oblouků a glabely, lícních kostí, 

jařmových oblouků, bradavkových výběžků a v nuchální oblasti včetně protuberantia 

occipitalis externa. Ke shodným výsledkům došli také například Abdel Fatah a kolegové 

(2014). Jednotlivé znaky se rovněž shodují s oblastmi, které jsou považovány za 

signifikantně pohlavně dimorfní a jejichž morfoskopické hodnocení se nejčastěji využívá 

k odhadu pohlaví (Ferembach et al., 1979; Buikstra and Ubelaker, 1994; Williams and 

Rogers, 2006). Na větší rozvoj těchto znaků u mužů má vliv především fyzická konstituce 

(Rosas and Bastir, 2002) a hormonální distribuce (Fink et al., 2005).  

    V rámci tvarové analýzy byly mužské lebky oproti lebkám ženským hodnoceny jako 

relativně vyšší a posteriorně protažené s méně klenutou týlní oblastí. Dále pro ně bylo 

typické výrazněji ubíhající čelo s prominující oblastí nadočnicových oblouků a glabely.  

Stejné charakteristiky byly popsány i v předešlých publikacích (Graw et al., 1999; Veyre-

Goulet et al., 2008; Bigoni et al, 2010; Mydlová et al., 2015; Čechová et al., 2019). Ženská 

lebka byla oproti tomu relativně menší ve všech rozměrech, znatelně klenutá a s vertikální 
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frontální oblastí. Ke stejným závěrům došli i autoři předešlých studií (Keen, 1950; Russell 

et al., 1985; Bigoni et al., 2010; Mydlová et al., 2015; Čechová et al., 2019).  

 

Věkové změny v projevu pohlavního dimorfismu formy a tvaru 

 

    Hlavním cílem diplomové práce bylo samotné vyhodnocení změn v expresi pohlavního 

dimorfismu s rostoucím věkem. Za tímto účelem byly jedinci rozděleni do tří věkových 

kategorií (21 – 39 let, 40 – 59 let, 60 – 87 let), jejichž věkové rozpětí odpovídá kategorizaci 

nejčastěji používané v antropologické praxi (Dobisíková, 1999b).  

    V případě analýzy formy, kdy byl zkoumán tvar i velikost lebky, byl pohlavní 

dimorfismus statisticky signifikantní ve všech věkových kategoriích. Stejný výsledek 

zaznamenala například i studie Mýdlové et al. (2015). V rámci našeho souboru se 

nejvýraznější dimorfismus ve všech věkových skupinách soustředil do již zmíněných 

pohlavně dimorfních oblastí – nadočnicové oblouky a glabela, jařmové oblouky, bradavkové 

výběžky a protuberantia occipitalis externa. Pokles míry projevu pohlavního dimorfismu 

nebyl na mapách signifikance potvrzen, což odporuje výsledkům studie Musilové a kol. 

(2016). Prokazatelně ale došlo k redukci velikostních rozdíl v určitých oblastech lebky – 

jmenovitě ve frontální oblasti včetně nadočnicových oblouků, dále v oblasti jařmových 

oblouků, spánkových jam a šupiny kosti spánkové. To je zřejmě důsledek nárůstu 

velikostních rozměrů ženských lebek s věkem, jak vyplývá z výsledků analýzy hlavních 

komponent. Jak je patrné z porovnání grafů (obr.14 a obr.15), ve věkové kategorii nad 60 let 

ženské lebky nabývají pozitivnějších hodnot první hlavní komponenty oproti lebkám 

mužským.  

    Co se týče změn tvarového dimorfismu, je patrné, že s rostoucím věkem se u mužů 

projevuje negativní projekce v temenní oblasti podél sutura sagitalis a jejich lebka se tak 

postupně snižuje. Retruze v týlní oblasti mužské lebky se s věkem přesouvá z oblasti nad 

protuberantia occipitalis externa pod ní, což znamená, že mužská lebka se v týlní oblasti ve 

stáří více vyklenuje. Zároveň se stírají tvarové rozdíly v lateráních oblastech lebky a mužská 

lebka se tak s věkem stává relativně užší v porovnání s lebkou ženskou. Důvodem může být 

nárůst transverzálních rozměrů ženské lebky ve vyšším věku, který popsala studie autorů 

Bartlett et al. (1990).  

    Tvarové změny se rovněž projevily v jednotlivých pohlavně specifických znacích. 

Nejvýraznější pokles intersexuálních rozdílů jsme zaznamenali v oblasti nadočnicových 
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oblouků a glabely, což koresponduje s výsledky Mydlové a kolegů (2015) i Musilové a 

kolegů (2016). Jedním z možných vysvětlení je zešikmení čela žen v průběhu života a 

oploštění nadočnicových oblouků mužů, jak bylo předloženo ve studii Nicolau (2010). Na 

druhou stranu autoři Bartlet et al. (1990) ve své transverzální studii nepotvrdili snížení 

protruze nadočnicových oblouků u mužů, ale naopak zvýšení jejich pozitivní projekce u žen 

ve vyšším věku. Rozpor mezi těmito výsledky může být důsledkem vlivu populační afinity, 

která se velkou měrou projevuje právě ve frontální oblasti (Garvin and Ruff, 2012). 

    Výraznými změnami prochází kořen nosu, který je obecně u mužů mohutnější, širší a více 

protruzivní (Velemínská et al., 2012; Mydlová et al., 2015). S věkem se nepatrně zmenšuje 

velikostní rozdíl, ale nejvýrazněji se redukuje tvarový dimorfismus, který po   60. roce života 

již není statisticky významný. K podobnému výsledku došla i Mydlová a kolegové (2015) 

ve studii, která zkoumala věkové změny pohlavního dimorfismu měkkých tkání obličeje. 

Tvarové rozdíly v rámci nosu sice zůstaly i v pozdějším věku významné, ale znatelně se 

redukovaly (Mydlová et al., 2015). Důvodem může být remodelace kostěné apertura 

pyriformis a resorpce maxily (Shaw and Kahn, 2007; Mendelson and Wong, 2012), což 

ovlivňuje pozici nosních křídel i kořene nosu a tvarové rozdíly se tak s věkem stírají.  

    Senescenční procesy se projevily i v oblasti jařmových oblouků. S věkem se nepatrně stírá 

velikostní rozdíl v této oblasti, ale významné jsou především tvarové změny projevující se 

úplnou ztrátou pohlavní specifičnosti jařmových oblouků u jedinců starších 60 let. Změny 

v tvaru jařmového oblouku zaznamenal například Williams a Slice (2010), kteří u 

euroamerických jedinců rozdělených do tří věkových kategorií popsali superoinferiorní 

kompresi v anteriorní části oblouku, což vedlo k jeho zúžení. Vzhledem k tomu, že žádné 

tvarové změny nebyly pozorovány u afroamerických jedinců, je pravděpodobné, že tyto 

změny budou populačně specifické. Důvodem poklesu tvarového dimorfismu v rámci 

našeho souboru mohou být dle výsledků této studie změny v zatížení během mastikace 

(Williams and Slice, 2010). Jmenovitě musculus masseter se ukázal být značně náchylný 

k atrofii v případě ztráty dentice (Newton et al., 1993), ke které dochází zpravidla po 50. 

roce života (Rohrich et al., 2004; Guiglia et al., 2010).  

    Obdobně bradavkové výběžky vykazovaly v rámci zkoumaného souboru znatelnější 

tvarové změny. Velikostní rozdíly se s věkem redukují pouze minimálně a mohou souviset 

se změnami svalové tkáně, která se do této oblasti upíná (Suazo Galdames et al., 2009). 

Z hlediska tvarového dimorfismu jsme s rostoucím věkem zaznamenali v této oblasti 

postupné zvyšování pohlavní specifičnosti. Zatímco v nejmladší věkové kategorii se 
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bradavkové výběžky mezi pohlavími signifikantně neodlišují, u jedinců starších 40 let se 

jednoznačně projevuje prominence mužských bradavkových výběžků. Tento výsledek 

koresponduje se studií Suazo Galdames a kolegů (2012), kde bylo zjištěno, že bradavkový 

výběžek byl obecně lepším prediktorem pohlaví ve věkové skupině 61 – 70 let a dle autorů 

se jedná o důsledek kumulativního efektu projevu pohlavního dimorfismu. 

 

Věkové změny pohlavního dimorfismu u české a francouzské populace  

 

    Poslední část diplomové práce se soustředila na porovnání získaných výsledků s dříve 

publikovanými výsledky studie Musilové a kolegů (2016). Ti porovnávali jedince 

francouzské národnosti ve dvou věkových kategoriích s hranicí v šedesáti letech. Z tohoto 

důvodu jsme i náš soubor dodatečně rozdělili do stejných věkových skupin.  

    Z hlediska formy vykazoval český soubor signifikantní pohlavní dimorfismus v obou 

věkových kategoriích a nebyl zde pozorován jeho pokles. Oproti tomu Musilová a kolegové 

(2016) zaznamenali u osob starších 60 let redukci intersexuálních rozdílů v čelní, spánkové 

a týlní oblasti. S největší pravděpodobností zde roli hraje populační afinita, která se dle 

nedávné studie, zahrnující taktéž českou a francouzskou populaci, odráží ve výše jmenových 

oblastech (čelní, spánkové a týlní) (Musilová et al., 2019). 

    Z hlediska tvaru se u obou populací projevil signifikantní pokles mezipohlavních rozdílů 

s rostoucím věkem, ale lišily se oblasti, kterých se týkal. Ačkoliv u obou populací došlo 

k redukci pohlavního dimorfismu v oblasti nadočnicových oblouků a glabely, u francouzské 

populace byla tato změna signifikantně výraznější. U české populace byla zaznamenána 

redukce tvarových rozdílů v týlní oblasti, která se u populace francouzské vůbec nejevila 

jako pohlavně dimorfní. Tyto rozdíly jsou s největší pravděpodobností výsledkem vlivu 

populační afinity, který byl popsán v nedávné studii (Musilová et al., 2019). Výsledky této 

studie ukázaly, že se tyto populace signifikantně liší tvarem lebky. Zatímco lebky 

francouzské jsou protažené v antero-posteriorním směru, české lebky jsou více globulární 

vlivem prominující temporo-parietální oblasti. Jedním z důvodů této populační odlišnosti je 

zřejmě Bergmanovo termoregulační pravidlo, dle kterého populace obývající teplejší 

klimatické podmínky mají lebky vyšší a užší, zatímco populace žijící v chladnějších 

podnebných podmínkách mají lebky nižší a širší. Tento odlišný vývoj pod vlivem 

environmentálních faktorů se zřejmě promítá i do senescenčních procesů a změn na lebce, 

které jsou s nimi spojené (Beals et al., 1984).   
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    Významnou odlišností mezi populacemi se ukázal být trend v projevu pohlavní 

dimorfismu v oblasti jařmového oblouku, který vykazuje u obou populací opačný trend. 

Zatímco u jedinců české národnosti se jařmový oblouky po 60. roce života už nejeví jako 

signifikantně pohlavně odlišný, u francouzské populace se naopak s věkem stává významně 

pohlavně specifickým. To koresponduje s výsledkem studie Suazo Galdames a Zavando 

(2012), ve které řada kraniálních znaků včetně jařmového oblouku vykazovala vyšší míru 

pohlavního dimorfismu u jedinců ve věkové skupině 61 – 70 let. Dle autorů je to důsledek 

kumulativního efektu projevu pohlavního dimorfismu. 

 

    Na základě výsledků praktické části diplomové práce je patrné, že ke snižování 

pohlavního dimorfismu dochází v důsledku tvarových změn spíše než v důsledku změn 

velikostních.  

    Na redukci mezipohlavních rozdílů se zřejmě podílí vícero faktorů. Roli zde hraje 

snižující se aktivita a postupná atrofie svalové tkáně, která se upíná na řadu kraniálních 

znaků a ovlivňuje jejich morfologii (Suazo Galdames et al., 2009). Dalším významným 

faktorem je změna hladiny pohlavních hormonů, především pak pokles estrogenu u žen. 

Hladina estrogenu v těle ženy klesá s rostoucím věkem a nejvýraznější pokles nastává 

v období menopauzy kolem 50. roku života (Doual et al., 1997). Na ženském obličeji se tato 

prudká změna projevuje maskulinizací některých znaků  (Meindl et al., 1985; Thornhill and 

Gangestad, 1993; Gangestad and Scheyd, 2005). Jelikož odhad pohlaví je založený 

především na míře projevu maskulinních kraniofaciálních znaků (Hoss et al., 2005), lze 

předpokládat, že maskulinizace ženských kraniálních znaků může zapříčinit stírání 

mezipohlavních rozdílů a v důsledku nesprávnou klasifikaci ženského pohlaví.    

    Výsledky této práce rozšiřují poznání o věkových změnách v projevu pohlavního 

dimorfismu na lebce v rámci české populace. Dle Krogmana a Iscana (1986) spolehlivost 

odhadu pohlaví s věkem jedince klesá, což je zřejmě důsledek senescenčních procesů, které 

se podepisují i na projevu pohlavního dimorfismu (Meindl et al., 1985; Musilová et al., 

2016). Tento vliv byl popsán u francouzské populace v práci Musilové et al. (2016). Podle 

výsledků této diplomové práce dochází ke snižování pohlavního dimorfismu především 

vlivem tvarových, a ne velikostních změn, které probíhají u mužů i žen obdobně. Přínosem 

práce je především to, že rozšířila poznání tohoto trendu na populaci českou. Vzhledem 

k tomu, že odhad pohlaví na základě lebky je do značné míry zatížen populační afinitou, 
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vždy se doporučuje používat metodologii, která je populačně specifická (Bruzek and Murail, 

2006; Klepinger, 2006; Walker, 2008; Garvin et al., 2014). 

    Použité metody 3D morfometrie názorně zobrazují studovaný dimorfismus mezi 

pohlavími i morfologické rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Morfologická 

variabilita je popsána v celém povrchu lebky a není omezena pouze na landmarkové body, 

které významně redukují podstatnou část celkové variability (Yitschaky et al., 2011; Stull et 

al., 2014). Z hlediska dalšího studia trendu věkových změn v projevu pohlavního 

dimorfismu lebky by bylo vhodné pracovat s longitudinálními daty, která mají vyšší 

výpovědní hodnotu, ačkoliv jejich zisk je náročnější na čas.  

 

6. Závěr  

Předkládaná diplomová práce zkoumala vliv senescenčních procesů na pohlavní 

dimorfismus lebky jedinců z recentní české populace. Byl sledován trend věkových změn 

v projevu pohlavního dimorfismu formy i tvaru lebky s využitím celého povrchu exokrania. 

Proti sobě byli porovnáni muži a ženy z předem definovaných věkových skupin. V úvodu 

byly stanoveny tři hypotézy:   

 

1. Mužská a ženská lebka se bude výrazněji odlišovat ve formě než ve tvaru. 

 

• Tato hypotéza byla potvrzena. Pohlavní dimorfismus byl vyjádřen zejména 

velikostními rozdíly, přičemž větší velikost lebky byla pozorována u mužů. 

Z analýzy formy vyplývá, že velikost tvořila 55,7 % výsledné variability.  

 

2. S rostoucím věkem bude pohlavní dimorfismus lebky klesat. 

 

• Tato hypotéza byla přijata pouze z části, jelikož signifikantní pokles pohlavního 

dimorfismu s rostoucím věkem byl zaznamenán pouze ve tvaru lebky. Jmenovitě 

v oblasti nadočnicových oblouků a glabely, dále v oblasti jařmových oblouků a 

v týlní části lebky. Na druhou stranu v oblasti bradavkových výběžků se tvarový 

dimorfismus s rostoucím věkem zvýraznil. V případě formy lebky byla na základě 
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barevných map prokázána redukce velikostních rozdílů, ale tato změna se nejeví jako 

statisticky signifikantní. 

 

3. Vývojový trend pohlavního dimorfismu lebek recentní české populace bude 

obdobný jako u populace francouzské.  

 

• Tato hypotéza byla přijata pouze z části. Na rozdíl od francouzské populace, nebyl u 

populace české prokázán signifikantní pokles pohlavního dimorfismu formy. 

V případě analýzy tvarových změn ale bylo prokázáno, že dochází k obdobnému 

trendu snižování intersexuálních rozdílů jako u francouzské populace. Tato redukce 

se ale v obou případech týká odlišných oblastí lebky, což je s největší 

pravděpodobností zapříčiněno vlivem populační afinity. Čelní, spánková a týlní 

oblast, vykazující odlišnou změnu v projevu pohlavního dimorfismu s rostoucím 

věkem, jsou dle studie Musilové a kolegů (2019) nejvíce tvarově odlišnými oblastmi 

mezi českou a francouzskou populací. 
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