
Abstrakt 
 

 Rozdíly v životním stylu různých populací mohou podmiňovat změny tvaru dlouhých 

kostí končetin. Jde o reakci na stupeň mechanické a environmentální zátěže, která na tyto 

kosti působí. Naše práce sleduje změny tvaru, proporcí a velikosti dlouhých kostí dolní 

končetiny (kost stehenní, kost holenní) v průběhu posledních zhruba pěti tisíc let, přesněji od 

pozdní fáze mladší doby kamenné do 20. století. Studovali jsme celkem kosti stehenní a 

holenní 520 dospělých jedinců − 313 mužů a 207 žen − ze sedmi odlišných období, resp. 

archeologických kultur. Hodnocení bylo založeno na vnějších, lineárních rozměrech 

studovaných kostí. Biologické proměnné byly hodnoceny s ohledem na pohlavní dimorfismus 

a stranovou asymetrii. Zvláštní pozornost jsme věnovali míře oploštění proximální třetiny těla 

kosti stehenní a holenní.  

Pohlavní dimorfismus se liší v jednotlivých populacích. Nejméně statisticky 

signifikantně pohlavně dimorfních proměnných nalézáme v nejstarších, eneolitických 

souborech, naopak obě pohlaví se lišila v nejvíce proměnných v období raného středověku. 

Stranová asymetrie byla nejčastěji prokázána u šířkových rozměrů diafýz femuru i tibie, což 

je plně v souladu s dřívějšími výzkumy. Větší stranové rozdíly byly prokázány u rozměrů 

kosti stehenní. S výjimkou šířkových rozměrů femuru u žen byly vyšší hodnoty zpravidla na 

levé straně těla. Asymetrie prokázané u kosti holenní jsou naopak zpravidla ve prospěch pravé 

strany těla. V případě indexů byly stranové rozdíly nejčastěji prokázány u indexů robusticity, 

které jsou větší na levé kosti stehenní. Ve všech obdobích vykazují kosti stehenní obvykle 

oploštění horní třetiny těla (jsou „platymérní“), zatímco kosti holenní jsou zpravidla 

„euryknemní“, tj. bez analogického oploštění horní třetiny diafýzy. Práce potvrdila i 

předpoklad, že neexistuje závislost mezi největší délkou kosti stehenní, resp. kosti holenní, a 

mírou oploštění jejích horní třetiny těla. V rámci mezi-populačního srovnání se nejvýrazněji 

od všech studovaných souborů odlišovala novověká populační skupina. Některé prokázané 

rozdíly ve velikosti, tvaru femuru a tibie lze interpretovat odlišným životním stylem 

studovaných populačních skupin.  
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