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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.  

Klíčová slova: dlouhé kosti dolní končetiny, velikost a tvar, vnější rozměry a indexy, 

asymetrie, pohlavní dimorfismus, mezi-populační rozdíly.  
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Abstract 
 

 Differences in the lifestyle of various populations may lead to changes in the shape 

of the long limb bones. This involves a reaction to the degree of mechanical and 

environmental stress acting upon these bones. Our work examined changes in the shape, 

proportions and size of the lower limb long bones (femur, tibia) over roughly the past five 

thousand years, or more precisely from the later phase of the Early Stone Age up to the 

20th century. We studied the femurs and tibias of a total 520 adult individuals − 313 males 

and 207 females − from seven different periods or rather archaeological cultures. Our 

evaluation was based on the external, linear dimensions of the bones studied. Biological 

parameters were evaluated in relation to sexual dimorphism and lateral asymmetry. We 

paid special attention to the degree of flattening of the proximal third of the femoral and 

tibial shafts. 

 Sexual dimorphism differed in individual populations. We found the least 

statistically significant parameters of sexual dimorphism in the oldest, Eneolithic, samples. 

In contrast, both sexes differed in the greatest number of parameters in the Early Middle 

Ages. Lateral asymmetry was most frequently demonstrated for the width dimensions in 

the case of the femoral and tibial diaphyses, which are in complete concurrence with 

previous research. Greater lateral differences were demonstrated in the case of femoral 

dimensions. With the exception of femoral width dimensions in women, higher values 

occurred on the left side of the body. In contrast, asymmetry demonstrated in the case of 

the tibia as a rule favoured the right side of the body. In the case of parameter indexes, 

lateral differences were most often demonstrated for robusticity indexes, which are bigger 

on the left femurs. In all the periods studied, femurs usually demonstrated a flattening of 

the upper third of the shaft (they were platymeric), while tibias were usually eurycnemic 

i.e. without an analogical flattening of the upper third of the diaphysis. This work also 

confirmed the premise that there exists no relationship between the greatest length of the 

femur or tibia and the degree of flattening of the upper third of their shafts. On inter-

population comparison, the Modern Era population group differed most significantly from 

all the samples studied. Some of the demonstrated differences in the size and shape of the 

femur and tibia may be interpreted as consequent to the different lifestyle of the studied 

population groups.  
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1. Úvod a cíle  
 

 Naše práce se věnuje mapování tvaru, proporcí a velikosti dlouhých kostí dolní 

končetiny (kosti stehenní a kosti holenní) u lidských populací na českém území od pozdní 

doby kamenné po novověk. Základní metodou bylo měření vnějších rozměrů, tedy 

nejstarší a nejjednodušší způsob hodnocení tvaru diafýzy (např. Martin, Saller, 1957). 

Dnes, kdy je možné hodnocení vnitřní struktury dlouhých kostí a jejich biomechanických 

ukazatelů, se tento způsob jeví jako zastaralý. Využití lineárních vnějších rozměrů má ale 

jednu zásadní výhodu, není finančně nákladné a časově náročné jako CT vyšetření a není 

podmíněno kompletní zachovalostí studovaných kostí. Umožňuje tedy zahrnutí většího 

počtu jedinců do hodnocení, což s ohledem na zastoupení některých archeologických 

kultur v antropologických sbírkách muzeí není nepodstatné. 

Volba tohoto tématu byla podmíněna i skutečností, že dosud neexistuje práce, která 

by systematicky vyhodnotila vnější rozměry dlouhých kostí dolní končetiny u populací, 

které na našem území sídlily, od pozdní fáze mladší doby kamenné po 20. století. Ve 

starších studiích sice nalezneme délkové rozměry dlouhých kostí končetin v souvislosti 

s výškou postavy a výpočet některých indexů, ale hodnocení měla zpravidla pouze 

kazuistický charakter. 

 

Předkládaná diplomová práce se snažila ověřit, zdali ve změnách hodnot vnějších 

rozměrů kosti stehenní a kosti holenní v posledních pěti tisíciletích lze najít nějaké 

průkazné trendy. 

 

Další specifické cíle práce: 

− posouzení pohlavního dimorfismu 

a) ve tvaru diafýzy dlouhých kostí dolní končetiny 

b) indexů oploštění femuru a tibie 

− ověření stranové asymetrie studovaných proměnných 

− ověření nezávislosti mezi délkou dlouhých kostí dolní končetiny a oploštěním horní 

třetiny těla kosti stehenní a kosti holenní 

 

Práce vznikla v rámci výzkumného záměru: VZPM MK 00002327201. 
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2. Tvar, velikost a proporce dlouhých kostí 
 

2.1. Funkční adaptace kosti 
 

Biomechanické studie prokázaly, že velikost a tvar diafýzy dlouhých kostí reagují 

na mechanické zatížení podle určitých zákonitostí (Ruff et al., 2006). Základním 

předpokladem pro interpretaci změn morfologie na kostech minulých populací je 

pochopení dějů, které vedou ke změnám podoby kostí (Pearson a Lieberman, 2004). 

Během života kost nejen roste, ale také mění svůj tvar a strukturu, tento značně složitý 

proces můžeme nazývat funkční adaptací kosti. Jde o proces probíhající podle určitých, 

více či méně známých, zákonitostí, závislý na množství nejrůznějších faktorů (např. na 

věku, pohlaví, specifické činnosti, zátěži, kvalitě výživy, zdravotním stavu, genetických 

faktorech, endokrinologických faktorech).  

V souvislosti s funkčními mechanickými změnami tvaru a vnitřní architektoniky 

kosti byl dříve široce používán koncept tzv. Wolffova transformačního zákona, který 

formuloval J. Wolff v roce 1892 „V důsledku změn funkčních nároků dojde v kosti podle 

matematických zákonitostí k přestavbě vnitřní architektoniky kosti a právě tak i k druhotné 

změně zevního tvaru kosti“ (Bartoníček a Heřt, 2004). „Forma kosti je dána tím, jak se 

kostní části umisťují nebo přemisťují ve směru funkčního zatížení a snižují nebo zvyšují 

svoji hmotu v reakci na množství funkční zátěže“ (Kennedy, 1989). V současnosti se však 

odborníci přiklání k názoru, že pojem „Wolffův zákon“ by měl být nahrazován obecnějším 

termínem „Funkční adaptace“ kosti (např. Pearson a Lieberman, 2004; Ruff et al., 2006). 

Jednoduše řečeno, tvar a struktura kosti jsou modelovány prostřednictvím zpětné vazby. 

Zvýšená námaha (např. prostřednictvím zvýšené fyzické činnosti) vede k ukládání většího 

množství kostní tkáně, která pak redukuje tlak, naopak nečinnost vede k resorpci kostní 

tkáně (Ruff et al., 2006). Zátěž ve smyslu enviromentálním i mechanickém je tedy 

klíčovým faktorem podmiňujícím změny kostní struktury a tvaru. Kost na zátěž reaguje 

procesem, ve kterém hrají důležitou roli kostní buňky (osteocyty a osteoblasty), které na 

základě mechanických podnětů z vnějšího prostředí přeloží informace na signál, jež může 

potenciálně vyvolat určité reakce buď uvnitř buňky, nebo v buňce jiné. Jde o děj, který 

v sobě pravděpodobně zahrnuje několik více či méně známých mechanismů (Pearson a 

Liebermann, 2004). 
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Funkční adaptace je značně závislá na věku jedince. Lze říci, že k reakci na funkční 

zatížení dochází především u dětí (mláďat; Pearson a Liebermann, 2004). Přičemž u 

dospělých je odpověď na mechanické zatížení pravděpodobně pomalejší než u dětí a 

mladistvých. Klíčovou otázkou pro antropologické rekonstrukce chování minulých 

populací potom je, do jaké míry morfologie kostí dospělých informuje o mechanickém 

zatížení kostí v dospělosti jedince? Ano, morfologie kostí dospělých může informovat 

o mechanickém zatížení v dospělosti, i když je zcela zřejmé, že u dětí a mladistvých jsou 

odpovědi na mechanické podněty výraznější. Účinek mechanického zatížení u jedinců 

v dospělém věku může být pomalejší než u dětí. Jelikož ale období dospělosti, kdy se 

funkční adaptace může odehrát, je delší, musíme brát v úvahu tzv. kumulativní účinek 

zatížení (pozitivní nebo negativní; Ruff et al., 2006). Velký podíl morfologie dospělé kosti 

je výsledkem zatížení kladeného na příslušnou kost v průběhu dospívání jedince (Pearson a 

Lieberman, 2004). 

Výzkumů věnovaných studiu genetických mechanismů růstu, vývoje a adaptace 

kostí proběhlo v posledním desetiletí mnoho. Názory odborníků na toto téma jsou 

zpravidla rozporuplné. Například Lovejoy et al. (2003) významně obhajuje názor, že 

morfologie kosti je podmíněna především genetickými mechanismy a naopak relativně 

pochybuje o roli, vlivu mechanických podnětů, které působí na kost během života. 

Volkmann et al. (2003) našel důkaz pro genetickou kontrolu mechanických vlastností 

femuru myši, ale tato kontrola se pohybovala na nízké úrovni. Většina odborníků se 

nicméně shoduje, že morfologie kostí je ovlivněna jak vlivy genetickými, tak 

environmentálními (Ruff et al., 2006). 

 

 2.1.1. Funkční adaptace kostí v kontextu odhadů životního stylu a životních 

podmínek minulých populací 

Životní styl má důležitý vliv na morfologii kostí. Rozdíly v životním stylu mohou 

podmiňovat morfologické změny v reakci na režim mechanického zatížení kostry 

(Pearson, 2000). Znalosti o interakcích kostní morfologie a chování jedince (pracovní 

zátěže, mobility atd.) se v biologické antropologii běžně používají k odvození životního 

stylu a životních podmínek minulých lidských populací (např. Kennedy, 1989; Bridges 

2000; Person, 2000; Sládek et al., 2006a,b; Wescott, 2006a). Mnohé studie ukázaly, že 

existují změny v morfologii dlouhých kostí končetin spojené s přechodem od lovecko-

sběračské strategie obživy k zemědělství (Wescott, 2008). Bridges (1995) uvádí, že muži 
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lovecko-sběračské populace mají vyšší hodnoty předozadních rozměrů těl dlouhých kostí 

dolních končetin a v důsledku toho i vyšší hodnoty tzv. „tvarových“ indexů diafýz 

(založených na poměru předozadního a mediolaterálního průměru). Muži zemědělských 

populací mají naopak nižší hodnoty předozadních rozměrů a tedy i nižší indexy. Ženy mají 

obecně poměrně nižší hodnoty „tvarových“ indexů (Bridges, 1995). Lovecko-sběračský 

způsob života také podmiňuje větší rozdíly mezi pracovní činností žen a mužů (muži loví, 

ženy sbírají) z čehož vyplývají i větší rozdíly v rozměrech dlouhých kostí dolních končetin 

(Bridges, 1995). Je ale nutné mít na paměti, že rozdíl mezi populacemi lovců-sběračů a 

zemědělců není zcela univerzální (Pearson, 2000). 

Tvar či rozměry dlouhých kostí také výrazně korelují s tzv. „indexem mobility“ čili 

vzdáleností, kterou denně urazí jednotlivec či populační skupina od bydliště a zpět 

(Wescott, 2006a). Index mobility je větší u lovců-sběračů než u zemědělců, protože 

lovecko-sběračská výživová strategie vyžaduje více cestování na velké vzdálenosti a to 

zejména u mužů (Ruff, 1987). Výsledky studie Wescotta (2006a) ovšem s tímto tvrzením 

nekorelují, nenalezl statisticky významné změny tvaru a robusticity v rámci různých 

výživových strategií vzhledem k úrovni mobility. 

Četné biomechanické studie se věnují robusticitě dlouhých kostí dolních končetin, 

kterou dávají do souvislosti s typem chování a mobility příslušných minulých populací 

(např. Pearson 2000; Ruff et al., 1993, 1994, Wescott 2006a). Zdokonalování výrobní 

technologie znamenalo, že na člověka a na jeho kostru byly kladené menší fyzické nároky. 

Předpokládalo se, že v důsledku toho by měla klesat i robusticita kostí. Strukturální 

analýzy diafýz dlouhých kostí ovšem tento názor nepodporují (Bridges, 1995). 

Ruff et al. (1993) zkoumali časové trendy v robusticitě kostí postkraniálního skeletu na 

základě srovnání průřezových („cross-section“) vlastností femuru a v menší míře i humeru. 

Výsledky srovnání mezi pravěkými a recentními skupinami vedly mimo jiné k závěrům, že 

faktory životního prostředí (chování), které přinesly pokles postkraniální robusticity, 

v konečném důsledku souvisí se zvýšením velikosti mozku a kulturně-technologickým 

pokrokem (Ruff et al., 1993). Mohli bychom tedy teoreticky očekávat, že hodnoty indexů 

robusticity se budou v průběhu času snižovat. Wescott (2006a) dospěl mimo jiné k závěru, 

že robusticita středu diafýzy femuru („midshaft“) vykazuje významnou interakci mezi 

mobilitou a pohlavím jedince.  

Vzhledem k tomu, že na stavbu kostry má vliv nesčetné množství různorodých 

faktorů, svou roli zde hraje i klima. Jde o komplexní vlastnost životního prostředí, která 
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zahrnuje teplotu, vlhkost, nadmořskou výšku a solární záření. Biologům je již dlouhou 

dobu známo, že existuje významná interakce mezi morfologií a klimatem. Ačkoliv obvyklé 

„vzorce činností“ mají značný vliv na robusticitu, klimatické změny se zdají být stejně, 

nebo i více důležité. Rozdíly v úrovni diafyzální robusticity u celého skeletu odráží 

dlouhodobé klimatické změny. V průměru skupiny žijící v chladnějším podnebí mají 

nejrobustnější diafýzy dlouhých kostí končetin, naopak u skupin z horkých oblastí jsou 

diafýzy poměrně méně robustní (Pearson, 2000).  

 

 

2.2. Oploštění horní třetiny těla femuru a tibie (platymerie a 

platyknemie) 
 

Způsob života minulých populací, resp. vykonávání nespecifické fyzické aktivity, 

lze částečně vyčíst i ze specifických oploštění těl dlouhých kostí končetin. Předozadní 

oploštění horní třetiny femuru (tzv. platymerii) vyjadřujeme pomocí tzv. platymerického 

indexu (viz kapitola 5.3.1.) a stranové oploštění horní třetiny těla tibie (tzv. platyknemii) 

vyjadřujeme pomocí indexu platyknemie (Martin a Saller, 1957; Knussmann 1988). 

Podobné oploštění horní třetiny těla nacházíme také na humeru, zde mluvíme 

o tzv. platybrachii. 

Dřívější výzkumy ukazují, že platymerické a platyknemické indexy bývají nižší u 

archaických populací, které byly vystaveny většímu mechanickému stresu než populace 

moderní (Buxton, 1938; Lovejoy et al., 1976; Larson, 1997).  

Buxton, 1938 uvádí, že na výskyt platymerii a platyknemie má pravděpodobně vliv 

věk a pohlavní příslušnost. Např. Wescott (2005) zjistil u žen větší zastoupení 

platymerických femurů než u mužů, s výjimkou amerických „černochů“. Hlavním 

rozdílem mezi pohlavími byla ovšem velikost nikoliv tvar kosti. 

Indexy oploštění se také liší v různých geografických regionech (Wescott, 2005).  

Příčina vzniku oploštění těl dlouhých kostí dolních končetin není dosud plně 

objasněna. Existuje několik hypotéz, které odůvodňují jejich vznik. Buxton (1938) uvádí, 

že oploštění obou dlouhých kostí dolní končetiny je způsobeno držením těla a chůzí 

v nerovném terénu. Obě oploštění také dává do souvislosti s nedostatečnou výživou či 

nedostatkem vápníku nebo vitamínů. Je nutné zdůraznit, že i při stejné pracovní zátěži a 

stravě se individuální reakce na zátěž a vstřebávání živin z potravy značně liší 
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(Buxton, 1938). Nedostatečná výživa má za následek deficitní vývin kosti vzhledem 

k potřebě rozvoje svalových úponů, a proto se plochy vazivových/svalových úponů 

relativně zvětšují na úkor jiných rozměrů kosti. Ale novější analýzy založené na „cross-

section“ metodách tyto teorie nepodporují (Larsen, 1997). Strukturální analýza těl 

dlouhých kostí podporuje hypotézu mechanické zátěže jako primární příčiny oploštění. 

Vztah mezi výživou a tvarem kosti považuje za nepodstatný respektive výživa či jiná 

fyziologická zátěž může mít vliv pouze na objem kosti, ne na její tvar. Ten je limitován 

svalovým aparátem, který se na něj upíná (Velemínský, 2005). Buxton (1938) podotýká, že 

existuje poměrně vysoká korelace mezi sociálními parametry a platymerií femuru. 

Turner (1887) zmiňuje, že platymerie se vyskytuje jen u lidí, kteří častěji vykonávají 

činnosti založené na výraznější aktivitě svalstva, které se upíná na horní třetinu těla 

stehenní kosti (např. m. gluteus maximus) a platyknemie u lidí se zvýšenou aktivitou 

povrchových svalů bérce a hlubokých ohybačů nohy. Běh na nerovném terénu či práci 

v podřepu uvádí jako příklady činností souvisejících se vznikem obou oploštění.  

 

 

2.3. Asymetrie 
 

Asymetrie patří mezi základní vlastnosti většiny organismů. Některé jsou nápadné 

např. u platýse nebo hlemýždě, jiné jsou velmi drobné, v řádu 1% a méně z velikosti 

znaku. Abychom byli schopni odhalit tyto drobné odchylky např. v rozměrech kostí, 

potřebujeme velmi přesná měření (Palmer, 1996). Většina raných prací o asymetriích 

zaměřovala svou pozornost na nápadné asymetrie. Již Aristoteles si povšiml, že pravé 

klepeto kraba je nápadně větší. Později Darwin si všímal odchylek od „zákona symetrie“ a 

studoval možné mechanismy dědičnosti. Nepatrných asymetrií si začali biologové všímat 

až v době, kdy bylo jasné, že asymetrie není pouze jednou z mnoha přírodních kuriozit 

(Palmer, 1996), ale může poskytnout užitečné vodítko k: odhadu různých vzorců chování 

(Ruff a Jones, 1981; Ruff a Hayes, 1983), studiu rozdílů v činnostech v rámci i mezi 

populačními skupinami (Bridges et al., 2000; Trinkaus et al., 1994), posouzení úrovně 

vývojové stability organismů (Moller, 1997) a jistě i k výzkumu dalších fenoménů. 

Obecně nejsou zcela přesně známy příčiny vzniku asymetrie (Fialová, 2004). 

Pravděpodobně zde hraje roli přímé působení genů (Palmer, 1996), různých 

environmentálních stresů: podvýživy (Little et al., 2002), nepříznivých klimatických vlivů 
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např. extremní teplota (Siegel et al., 1977) a biomechanických faktorů 

(Graham et al., 1993). Úroveň zátěže působící na dlouhé kosti ovlivňuje velikost 

asymetrie, čím větší zátěž na ně působí, tím více jsou asymetrické (Ruff a Jones, 1981; 

Schell et al., 1985). Dalším faktorem ovlivňujícím asymetrii může být věk jedince, ale 

výsledky studií na toto téma nejsou jednoznačné. Mays a spolupracovníci (1999) se 

zabývali asymetrií lidské klíční kosti a dospěli mimo jiné k závěru, že míra asymetrie je 

ovlivněna věkem. K stejnému výsledku došli Helmkamp a Falk (1990) při studiu asymetrie 

na kostech makakus rhesus. Autoři této studie zdůrazňují důležitost rozdělení souboru 

podle věku a pohlaví u výzkumů asymetrie a poukazují na opatrnost při hodnocení 

výsledků prací, které tyto faktory neberou v úvahu. Např. Roy et al. (1994) nebo 

Čuk et al. (2001) netřídili v hlavních analýzách svých výzkumů jedince dle pohlaví. 

Naopak zmíněná studie Roye et al. (1994) o asymetrii a struktuře druhého metakarpu 

nepotvrzuje vliv věku na míru asymetrie. V úvahu je třeba brát i pohlaví jedince, které 

asymetrii pravděpodobně také ovlivňuje, nicméně závěry studií jsou opět protichůdné. 

Schell et al. (1985), Roy et al. (1994), Mays (2002) nenalezli statisticky signifikantní 

pohlavní rozdíly v asymetrii, ale např. Feik et al. (1996) dospěl k opačnému závěru. Rádi 

bychom ještě zmínili zjištění Auerbacha a Ruffa (2006), kteří ve své studii bilaterální 

končetinové asymetrie mezi moderními lidmi popisují mimo jiné zjištění rozdílu ve střední 

asymetrii mezi evropskými muži a ženami před a po nastoupení průmyslu. Jedinci z doby 

průmyslové vykazují menší sexuální dimorfismus v asymetrii než jedinci z doby před 

nástupem průmyslu. 

 

2.3.1. Typy asymetrií 

 V současné době rozlišujeme tři základní typy asymetrií (asymetrii direkcionální, 

fluktuační a antisymetrii). Jejich projevy mohou být podobné, ale příčiny vzniku jsou 

různorodé (Palmer, 1994).  

Direkcionální (směrová) asymetrie – Directional asymmetry (DA). Je 

definována jako typ bilaterální variace, kdy v celém souboru existují statisticky 

signifikantní rozdíly mezi stranami, ale větší strana je vždy stejná. Průměr hodnot pravé 

strany (R) a levé strany (L) se liší od nuly (Palmer, 1994).  

Zdá se, že směrová asymetrie dlouhých kostí může být způsobena místními 

zejména mechanickými faktory (Ruff a Jones, 1981). Podle jiných studií např. Steele a 
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Mays, 1995 je direkcionální asymetrie způsobena interakcí mezi vlivy biomechanickými, 

genetickými a enviromentálními. 

Fluktuační asymetrie – Fluctuating asymmetry (FA). Nedochází k zvýhodnění 

pravé nebo levé strany. Průměr (R-L) je nula a všechny varianty mají normální (Gaussovo) 

rozložení. Může být popisována pouze pokud direkcionální asymetrie nebo antisymetrie 

chybí. Je velmi citlivá na chyby měření (Palmer, 1994; 1996). 

Antisymetrie – antisymmetry (AS). Tento typ asymetrie je v literatuře velmi často 

označován, jako „náhodná asymetrie“. Indikuje přítomnost asymetrie za podmínky, 

kdy souboru existuje statisticky signifikantní rozdíl mezi stranami (R-L), ale je náhodným 

jevem, která ze stran je u daného jednotlivce větší. Průměr nabývá nulové hodnoty, 

přičemž distribuce variant je platycurická (plochá) nebo bimodální (Van Valen, 1962; 

Palmer, 1996). Antisymetrie může být také definována jako asymetrie v důsledku 

negativní interakce (Van Valen, 1962). 

V souvislosti s typologií asymetrie nesmíme opomenout vysvětlení dalších termínů, 

jako jsou bilaterální variace, absolutní asymetrie (AA) a zkřížená asymetrie.  

Bilaterální variace (bilateral variation). Je obecný pojmem popisujícím všechny 

modely rozdílů mezi stranami u bilaterálních asymetrických organismů. K bilaterálním 

variacím tedy patří DA, FA i AS (Fialová, 2004).  

Absolutní asymetrie (absolute asymmetry). Vyjadřuje absolutní hodnotu rozdílu 

znaku mezi pravou a levou stranou (R-L) daného jedince (Fialová, 2004). Některé 

antropologické studie využívají k popisu bilaterální variace mezi pravou a levou stranou 

tzv. standardizovanou asymetrii, což je procentní podíl direkcionální asymetrie (%DA) a 

absolutní asymetrie (%AA) vypočítané pro každého jednotlivce zvlášť (Mays, 2002; 

Čuk et al., 2001; Auerbach a Ruff, 2006; Pomeroy a Zakrzewski, 2009).  

Zkřížená asymetrie. Je vztah mezi horní a dolní končetinou. Pravorucí lidé mají 

více vyvinutou pravou horní končetinu a levou dolní končetinu, levorucí mají naopak více 

vyvinutou levou horní končetinu a pravou dolní končetinu (Ruff a Jones, 1981). 

Studie potvrzují, že pravá horní končetina je silnější asi u 90% lidí, zatímco u 

dolních končetin je tomu naopak, levá dolní končetina je silnější asi u 55% až 75% lidí 

(Čuk et al., 2001). Zajímavé se zdá být zjištění Macha (1991), který měřil dlouhé kosti 

Jihoafričanů a došel k závěru, že v průměru má levou dolní končetinu (především femur) 

silnější většina lidí bez ohledu na preferenci pravé nebo levé horní končetiny. Tento fakt 

podporuje hypotézu, že existuje spíše univerzální vzorec lateralizace, protože levá dolní 
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končetina má nosnou funkci, zatímco pravá je pravděpodobně více používána pro 

motorické úkoly (Macho, 1991). Ovšem zdá se, že ve zmiňovaném výzkumu platí zkřížená 

asymetrie pro tibii. Jedinci s preferencí pravé horní končetiny měli delší a silnější levou 

tibii, zatímco levorucí jedinci měli silnější pravou tibii (Macho, 1991). Ke stejným 

výsledkům dospěli Čuk et al. (2001). 

 

2.3.2. Asymetrie na lidské kostře 

První studie věnované asymetrii dlouhých kostí byly publikovány již v 19. století. 

Asymetrie se obecně nejčastěji hodnotily u délkových rozměrů dlouhých kostí horních i 

dolních končetin (Žaloudková, 2004). Výzkumy byly prováděny jak na kosterním 

(např. Albert a Greene, 1999; Auerbach a Ruff, 2006; Bigoni et al., 2005; Čuk et al., 2001; 

Kujanová et al., 2008; Mays, 1999; Mays et al., 2002; Sládek et al., 2007) tak na klinickém 

materiálu (např. Schell et al., 1985; Roy et al., 1994; Little et al., 2002). Větší rozdíly 

v asymetrii jsou obvykle nalézány v šířkových rozměrech kostí (např. Čuk et al., 2001). 

Autoři toto zjištění vysvětlují jako důsledek zastavení délkového růstu kostí mezi 18. a 25. 

rokem, zatímco šířka kostí se dle biomechanických faktorů zvyšuje během celého života 

(Čuk et al., 2001). Výsledky většiny studií ukazují, že bilaterální asymetrie je obecně 

výraznější na horní končetině. Přičemž nejvíce asymetrická kost je humerus, dle kterého 

lze pravděpodobně vyhodnotit i preferenci pravé nebo levé ruky (Čuk et al., 2001; 

Bigoni et al., 2005; Kujanová et al., 2008). Ve spojení s asymetrií horní končetiny se 

setkáváme s termínem „handedness“, což je preference pro jednu (pravou nebo levou) 

ruku, jednoduše řečeno vyjadřuje, zda je člověk „pravák“ nebo „levák“. Handedness má 

vliv na asymetrii dlouhých kostí končetin, které jsou delší (kromě claviculy) a silnější na 

dominantní straně. Obecným trendem je preference pravé ruky (Steele a Mays, 1995; 

Čuk et al., 2001). Asi 90% lidí má více vyvinutou pravou horní končetinu, dlouhé kosti 

pravé horní končetiny jsou o 1-3% delší a těžší o 2-4% než dlouhé kosti na levé straně 

(Čuk et al., 2001).  

 

Nyní uvedeme příklady několika studií, které se zabývají asymetriemi dlouhých 

kostí u lidských kosterních pozůstatků. 

Zajímavý výzkum morfologické asymetrie u Jihoafrických populací (Macho, 1991) 

jsme stručně popisovali již v předchozí podkapitole (viz výše). 
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Steele a Mays (1995) studovali délkové rozměry dlouhých kostí horní končetiny a 

jejich handedness. K dispozici měli soubor z pohřebiště Wharran Percy, Yorkshire 

(Anglie). Kostry pocházely z 11. až 16. století našeho letopočtu. Autoři nalezli asymetrii 

v délce u pravých kostí horní končetiny a dospěli k závěru, že handedness byla srovnatelná 

s moderní populací, čili podíl praváků byl větší. Tento vzor nalezli u dospělých a 

mladistvých, ale chyběl u novorozenců.  

 Mays et al. (1999) provedli výzkum direkcionální asymetrie lidské claviculy, která 

je velmi zajímavá ve vztahu k handedness, protože vykazuje opačnou délkovou asymetrii 

než ostatní kosti. Studovány byly claviculy opět ze středověkého pohřebiště 

Wharran Percy, Yorkshire (Anglie). Ve shodě se svými předpoklady a předchozími 

výzkumy dospěli ke zjištění, že pravá clavicula je kratší než levá.  

 Již výše několikrát zmiňovaný výzkum Čuk et al. (2001) se zabýval laterální 

asymetrií lidských dlouhých kostí. Měřený soubor tvořili jedinci ze 

středověkého pohřebiště Središče u řeky Drávy ve Slovinsku. Datování koster se 

pohybovalo od 10. do 15. století našeho letopočtu. Výsledky studie potvrzují přítomnost 

asymetrie, která je více prominentní u dlouhých kostí horní končetiny než u dolní 

končetiny. Tento závěr autoři vysvětlují tím, že nohy jsou určeny primárně pro chůzi, při 

níž jsou stejně využívány obě končetiny. Průměrná asymetrie je vyšší u horních končetin 

vpravo, u dolních vlevo. Pravorucí i levorucí jedinci v tomto souboru měli silnější levý 

femur, jen transversální průměr diafýzy byl vyšší u pravorukých než u levorukých. 

Pravorucí měli delší a silnější levou tibii, zatímco levorucí měli silnější tibii na pravé 

straně, s výjimkou transversálního průměru diafýzy tibie. Což je v souladu s hypotézami 

o zkřížené asymetrii, která je zde vyjádřena silnějšími tibiemi vždy opačnými k dominantní 

ruce, zatímco silnější levý femur je vysvětlován podpůrnou či nosnou funkcí levé dolní 

končetiny. 

 Velký, časově a geograficky různorodý soubor, který čítal celkem 780 dospělých 

lidí holocénu, zkoumali Auerbach a Ruff (2006). Jejich výsledky se v zásadě shodují 

s předchozími studiemi. Prokázaná asymetrie je výraznější u horní končetiny a to 

především na pravé straně. Průměrná diafyzální šířka horních i dolních končetin vykazuje 

největší absolutní i direkcionální asymetrii u všech zkoumaných populací. U dolních 

končetin je tato asymetrie nejvýraznější vlevo. Nižší hodnoty asymetrie nalézají 

v délkových a kloubních rozměrech, tyto asymetrie jsou méně výrazné a méně variabilní 

uvnitř i mezi jednotlivými populacemi. V souboru existuje zkřížená asymetrie v délkových 
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a diafyzálních šířkových rozměrech mezi kontralaterální horní a dolní končetinou. 

Sexuální dimorfismus v asymetrii je přítomen u některých rozměrů zejména horní 

končetiny a podle autorů pravděpodobně znamená zásadní rozdíl v chování a kostním růstu 

mužů a žen. Přičemž časově mladší populace mají nižší hodnoty asymetrie a vykazují i 

menší sexuální dimorfismus v asymetrii. Tento fakt je pravděpodobně ve vazbě na změny 

exogenních faktorů, jako je dělba práce. 

 Sládek et al. (2007) se zabývali bilaterální asymetrií humeru v souvislosti 

s manipulativním chováním ve střední Evropě v období pozdního eneolitu a starší době 

bronzové. Dospěli mimo jiné k závěru, že v bilaterální asymetrii humeru jedinců pozdního 

eneolitu a starší doby bronzové není signifikantní rozdíl, z čehož autoři odvozují 

předpoklad, že přechod mezi oběma obdobími byl postupný a bilaterální vzory 

manipulativního chování obou časových skupin byly podobné. Výjimku z tohoto tvrzení 

tvoří asymetrie v biomechanické délce, která v uvedené studii vykazuje signifikantní rozdíl 

mezi muži obou skupin.  

 Kujanová et al. (2008) a Bigoni et al. (2005) provedli studii asymetrie na dlouhých 

kostech horních i dolních končetin u středověké a recentní středoevropské populace. 

Materiál studie tvoří dvě diachronní osteologické sbírky, u nichž je očekávaná různá 

úroveň ochrany zdraví a environmentálního stresu. Dle očekávání i v tomto výzkumu u 

obou částí souboru (středověké i recentní) je direkcionální asymetrie nalézána častěji u 

kostí horní končetiny (nejmarkantněji na humeru) vždy ve prospěch pravé strany. 

V rozměrech dolní končetiny jsou nejvýznamnější direkcionální asymetrie nalézány na 

levém femuru v obou částech souboru. Direkcionální asymetrie v rozměrech horních 

končetin středověké části souboru je zaznamenána méně často než v recentní části souboru. 

Toto je nejvíce patrné v délkách všech kostí horní i dolní končetiny kromě clavikuly. 

Naopak v rozměrech dolních končetin je u středověké populace zaznamenána direkcionální 

asymetrie častěji než u recentní populace. Hodnoty fluktuační asymetrie nejsou v obou 

částech souboru významné. 

 Existuje množství studií dlouhých kostí, které se nezabývají asymetrií prvotně, ale 

popisují ji z důvodu souvislosti se studovanými biologickými znaky. Například Pomeroy a 

Zakrzewski (2009) studovali pohlavní dimorfismus „cross-sectional“ tvaru těla dlouhých 

kostí u středověké muslimské populace z Ecija (Španělsko) a anglosaské populace 

z Great Chesterford (Anglie). Autoři nenalezli žádné významné rozdíly v bilaterální 

asymetrii, ale nevylučují, že toto může být podmíněné malou velikostí vzorku. 
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2.4. Růstové a osifikační procesy dlouhých kostí 
 

Chceme-li mluvit o změnách tvaru a proporcí dlouhých kostí, je nutné se zmínit 

o procesech zodpovídajících za jejich osifikaci a růst, protože tvar kostí dospělých jedinců 

vyplývá z osifikace spojené s růstem a z celé další přestavby kosti (Čihák, 2001).  

 

2.4.1. Osifikace dlouhých kostí 

 Vývoj dlouhých kostí probíhá na základě chondrogenní osifikace (osifikace 

z chrupavky). Osifikace začíná jako perichondrální zpravidla v oblasti středu těla dlouhé 

kosti zhruba v 8. embryonálním týdnu činností osteoblastů, jež produkují kostěný plášť 

obklápějící tělo budoucí kosti. Vzniká manžeta obkružující střed diafýzy a představující 

primární osifikační centrum (Šmahel, 2001). Následuje osifikace enchondrální uvnitř 

příštího těla dlouhé kosti (Čihák, 2001). Do středu chrupavky prorůstají kapiláry a pojivo, 

chrupavka je odbourána činností chondroklastů a v uvolněném prostoru osteoblasty 

produkují první spikuly kosti, vzniká síť spikul a trabekul tvořících houbovitou kost. 

V pozdějším vývoji je tato hrubě vláknitá prvotní kost opět odbourávána osteoklasty a 

nahrazována kostí lamelózního typu s  charakteristickým systémem osteonů. Centrální 

dutina kosti vzniká dalším odbouráváním vnitřních vrstev kosti (Šmahel, 2001). 

 Epifýzy dlouhých kostí osifikují odlišným způsobem a zpravidla až po narození. 

Střed epifýzy kalcifikuje a do kalcifikované oblasti vrůstají kapiláry. Jimi přinesené 

osteoblasty zde vytvářejí tzv. sekundární osifikační centrum. Mezi epifýzou a diafýzou 

zůstává chrupavka zachována až do dospělosti a tvoří tzv. růstovou ploténku, která 

zajišťuje růst dlouhé kosti do délky (Čihák, 2001; Šmahel, 2001). 

  Ve velkých hrbolech a v místech úponů svalů a vazů se vytvářejí další samostatná 

osifikační centra (apofýzy). Femur má apofyzární jádra v trochanter major a minor, tibia 

v tuberositas tibiae a výjimečně ještě v malleolus medialis (Čihák, 2001). 

  Výživa diafýz dlouhých kostí je zajišťována třemi typy cév (nutritivními arteriemi, 

periostálními cévami a metafyzárními arteriemi). Nutritivní arterie, zpravidla jedna nebo 

dvě (u kosti stehenní), vzniká z cévy, která jako první vnikla do nitra kosti při začátku 

osifikace diafýzy, vyživuje kostní dřeň a částí svých větví se napojuje do cév v kostní 

tkáni. Periostální cévy představují největší množství cév vstupujících do kosti. Metafyzární 

arterie se v oblasti metafýz větví hluboko ve spongiose a vyživují kostní tkáň i kostní dřeň. 
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Epifýzy zásobují epifyzární arterie jenž jsou konečnými cévami. Proto jejich přerušení 

může způsobit vážné poruchy růstu, neboť vyživují růstovou ploténku (Čihák, 2001). 

 

2.4.2. Růst dlouhých kostí 

Růst dlouhých kostí probíhá především v podélném směru, ale proporcionálně se 

musí zvětšovat i průřez kosti (příčný, obvodový růst). Všechny části dlouhé kosti (epifýza, 

fýza, diafýza) mají v procesu růstu svojí nezastupitelnou úlohu (Bartoníček a Heřt, 2004).  

Epifýza roste přibližně stejným tempem do délky jako do šířky. Na celkovém 

délkovém přírůstku se podílí jen malou měrou, ale růst do šířky odpovídá tempu 

rozšiřování diafýzy. V chrupavčitém modelu epifýzy můžeme identifikovat dvě zóny 

(povrchovou a hlubokou). Povrchová zóna leží těsně pod kloubním povrchem. Její funkcí 

je zajišťovat intersticiální růst kloubní chrupavky, náhrada opotřebovaných elementů 

kloubní plochy, doplňování buněk hluboké vrstvy. Hluboká zóna nejdříve koncentricky 

obkružuje osifikační jádro v celém rozsahu, ale později vymizí. Funkcí hluboké 

proliferační zóny je zajistit expanzi celé chrupavčité epifýzy, následuje zvětšování 

osifikačního jádra epifýzy. Jakmile osifikační jádro epifýzy vyplní její chrupavčitý model, 

zaniká i hluboká proliferační zóna. Další růst epifýzy do šířky je zajišťován periostální 

apozicí (Gardner, 1963). Kloubní chrupavka dále roste intersticiálně až do ukončení růstu 

celé kosti. 

Růst dlouhé kosti do délky je zajištěn přírůstkem růstových plotének a jejich 

přestavbou v kost. Proliferační aktivita růstových plotének na obou koncích kosti se 

výrazně liší. Aktivnější růstová ploténka je obvykle ta, která má větší plošný průřez, tedy 

ta, která se nachází na masivnějším konci kosti. Podíl aktivnější růstové ploténky na 

celkové délce kosti je u femuru, kde je aktivnější distální ploténka, 75% a u tibie, kde je 

aktivnější proximální ploténka, 51% (Bartoníček a Heřt, 2004). Podle Šmahela (2001) je 

poměr aktivit růstových plotének u femuru 70% proximální ploténka a 30% ploténka 

distální, u tibie 55% ploténka proximální a 45% distální. Méně aktivní ploténka se 

vyčerpává dříve a dříve i zaniká. Zánikem aktivnější růstové ploténky končí růst dlouhé 

kosti do délky. Tato situace nastává u femuru po 18. roce života, u tibie mezi 16. a 18. 

rokem, zpravidla dříve u dívek (Čihák, 2001).  

Růstové ploténky jsou tvořeny několika zónami, mezi nimiž probíhá kontinuální 

proces přeměny. První zóna je reverzní (zárodečná), obsahuje chondrocyty, které vstupují 

do druhé zóny tzv. proliferativní. Proliferativní zónu tvoří dělící se chondrocyty 
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uspořádané do sloupců rovnoběžných s dlouhou osou kosti (Šmahel, 2001). Dochází zde 

k tzv. polarizovaným mitózám, na vrcholu každého sloupce se mateřská buňka neustále 

vzdaluje od původního růstového středu kosti. Nově vzniklé buňky postupně dozrávají, 

hypertrofují a prodělávají i vnitřní změny. Současně produkují mezibuněčnou hmotu 

(Bartoníček a Heřt, 2004). Další zóna tzv. primární spongiózy je tvořena vaskularizovanou 

kalcifikovanou chrupavkou. Kapiláry zde rozrušují chrupavku a přinášejí osteoblasty, které 

v další zóně tzv. sekundární spongiózy vytvářejí kost. V poslední zóně je pak vytvořená 

vláknitá kost nahrazována kostí lamelózní. Růstová ploténka se tak neustále posunuje ke 

konci kosti zanechávajíc za sebou nově utvořenou kostní hmotu (Šmahel, 2001). Uzávěrem 

růstových plotének končí růst dlouhé kosti do délky (Čihák, 2001).  

Růst diafýzy do šířky je složitým procesem, na kterém se podílí periostální apozice 

a endostální resorpce. Osteoblasty ukládají na povrch střední části diafýzy postupně stále 

nové plášťové (obvodové) lamely (Bartoníček a Heřt, 2004). Metafýzy se na rozdíl od 

diafýz v průběhu růstu zužují a to tzv. V-principem růstu, kde na vnitřní straně dochází 

k apozici a zevně k resorpci. Do 20 let převažuje apozice nad resorpcí, po 20 roce se oba 

procesy vyrovnávají a mezi 25. a 30. rokem začíná převažovat resorpce (Šmahel, 2001). 

Zakřivení kostí mění tzv. kortikální drift (střed kosti je vyplněn spongiózou a ta je 

přestavěna v kortikalis nebo je kortikalis odbourána ve spongiózu). Kortikální drift také 

posunuje kostní hrboly tak, aby stále zaujímaly správnou polohu (Šmahel, 2001). 

 

 

2.5. Pohlavní dimorfismus 
 

Dimorfismus neboli dvoutvárnost lze definovat jako výskyt dvou biologicky 

odlišných forem v rámci jednoho druhu (Klimeš, 2002). Již Aristoteles poukázal na 

pohlavní dimorfismus, jako jednu z charakteristik člověka (Brůžek, 2002a). Sexuální 

dimorfismus můžeme obecně pozorovat v biologických rozdílech a v chování. Je např. 

obecně známo, že muži mají většinou vyšší postavu a jsou celkově robustnější. 

V porovnání s některými primáty, např. gorilami, lidé vykazují nižší úroveň pohlavního 

dimorfismu (Frayer a Wolpoff, 1985). 

Vývoj pohlavní trvá po celé období prenatálního i postnatálního růstu, plného 

rozvoje všech pohlavních znaků je dosaženo až v dospělosti (Frayer a Wolpoff, 1985; 

Dobisíková, 1999). S postupujícím věkem se však sexuální rozdíly zmírňují a sbližují. 
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Např. ženské znaky se po menopauze vytrácejí a směřují k maskulinitě 

(Dobisíková, 1999).  

 

2.5.1. Pohlavní dimorfismus lidské kostry 

 Mezi kostrou dospělého muže a ženy existují rozdíly v její stavbě. To se týká 

zejména morfologického charakteru některých partií kostí. Ženy jsou zpravidla gracilnější, 

mají méně vyvinutý pohybový aparát – kostru a svalstvo. Zkoumáme-li různé populace, je 

patrné, že pohlavní rozdíly nejsou vždy stejné (Velemínský a Dobisíková, 2000). Ve 

většině známých populací jsou ženy v průměru menší než muži (Gray a Wolfe, 1980). 

Úroveň pohlavního dimorfismu se liší mezi populacemi, ale pravděpodobně se neliší 

v rámci regionů (Frayer a Wolpoff, 1985). Pohlavní dimorfismus lidské kostry se liší i 

v čase, např. Evropané mladšího paleolitu vykazují větší pohlavní dimorfismus než jejich 

potomci z mezolitu a neolitu (Frayer a Wolpoff, 1985). 

 Určení či lépe odhad pohlavní příslušnosti lidské kostry je klíčový pro všechny 

paleoantropologické resp. bioarcheologické studie (Murail et al., 2005), zvláštní důležitost 

má pak ve forenzním lékařství (Brůžek, 2002b). Při určování pohlaví se dnes berou 

v úvahu dva postupy – princip primární pohlavní diagnózy a princip sekundární pohlavní 

diagnózy. U primární pohlavní diagnózy se pohlaví určuje na základě pánevní kostí. To 

znamená, že je možná pouze u jedinců s dochovanou pánevní kostí. Opírá se 

o morfoskopické a morfometrické metody. Primární pohlavní diagnóza je populačně 

nespecifická.  

Pod pojmem sekundární pohlavní diagnóza se rozumí odhad pohlaví pomocí populačně 

specifických diskriminačních rovnic, odvozených z rozměrů ostatních kostí skeletu. 

Nejčastěji dlouhých kostí končetin, lebky, resp. zubů. Aplikuje se u koster, kde se 

nedochovala ani jedna z pánevních kostí (Murail et al., 1999). 

Existují dva možné přístupy hodnocení pohlavně diagnostických znaků 

a) morfoskopické, b) metrické. Nejjednodušší metodou určování pohlaví podle kostry je 

vizuální hodnocení jednotlivých morfologických znaků. Znaky, ve kterých se obě pohlaví 

liší většinou nebývají alternativní, ale vyznačují se plynulými přechody mezi „krajními“ 

polohami, takže mezi muži a ženami dochází k překrývání vyvinutí/charakteru 

morfologických pohlavních znaků. Pohlavní příslušnost lze odhadnout i z naměřených 

rozměrů, resp. jejich poměrů tj. indexů, popřípadě ze skupin rozměrů či kvantifikovaných 

morfologických znaků pomocí diskriminační analýzy (Dobisíková, 1999). U těchto 
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postupů je ale třeba mít na paměti, že jde vždy o populačně specifické metody. Ideální je 

využívat jak vizuálních, tak metrických postupů (Brůžek et al., 2002).  

 Již z výše řečeného vyplývá, že pro určení pohlaví je klíčovou částí lidské kostry 

pánev (Dobisíková, 1999). Je jedinou kostí lidského skeletu, která nevykazuje populační 

specifitu u anatomicky moderního člověka (Murail et al., 2005) a umožňuje 

nejspolehlivější pohlavní diagnózu (Brůžek, 2002b). Rozdílné anatomické detaily mužské 

a ženské pánve souvisí jednak s hominizací a jednak s rozdílným postavením 

v reprodukčním procesu (Dobisíková, 1999). Pánev ženy je proporčně větší a prostornější 

pro potřeby porodu, pánev mužská je lépe uzpůsobena spíše biomechanickým potřebám 

chůze (Brůžek, 2002b). Nejvíce zdůrazňované rozdíly se nachází v ischiopubickém 

segmentu (Dobisíková, 1999; Brůžek a Murail, 2006). 

Dnes existuje několik používaných pohlavně diagnostických metod založených na 

pohlavním dimorfismu pánevních kostí.  

Phenice (1969) publikoval dnes široce užívanou metodu vizuálního hodnocení 

pohlaví na kostře pomocí tří znaků pubické kosti (obr. 1). Přestože autor tvrdil, že je 

možné pomocí této metody určit pohlavní příslušnost s 95% úspěšností (Phenice, 1969), 

existuje řada prací, které se s tímto neztotožňují (např. Lovell, 1989). 

 Ferembach et al. (1980) doporučují hodnocení souboru jedenácti znaků pánve 

(Brůžek, 2002b). Pouze některé jsou ale vhodné pro izolovanou pánevní kost. Metoda 

hodnotí nejprve sexualizaci znaku (hyperfemininní, femininní, indifererentní, maskulinní, 

hypermaskulinní). Poté se hodnota sexualizace znaku vynásobí váhou znaku, nakonec je 

vypočten tzv. sexualizační index. Jde o součet součinů všech znaků a jejich váhy dělený 

počtem hodnocených znaků. Bohužel přesnost metody nebyla testována (Brůžek, 2002b). 

 Brůžek (2002b) navrhl a otestoval metodu určení pohlaví pomocí třístupňového 

vyjádření pohlavní příslušnosti znaku. Použil celkem pět znaků ve dvou segmentech 

pánevní kosti (sacroiliakálním a ischiopubickém), přičemž dva znaky jsou definovány 

Novotným (1981) – morfologie preaurikulární oblasti, tvar incisura ischiadica major a dva 

znaky jsou podle Genovése (1959) – tvar arc composé, morfologie margo inferior ossis 

coxae. Posledním, pátým znakem je proporce délek kosti stydké kosti sedací. Autor 

aplikoval metodu na soubor koster známého pohlaví zhruba až s 98% úspěšností určení 

pohlaví. Výhody metody spočívají ve snížení subjektivity vizuálního hodnocení a zvýšení 

pravděpodobnosti správné pohlavní diagnosy u izolovaných fragmentů kosti sedací 

(Brůžek, 2002b). 
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 Populačně specifické diskriminační funkce dle rozměrů pánve publikovali např. 

Patriquin et al. (2005), Schulter Ellis et al. (1983). 

 Pokud kostra nemá zachovanou pánev, lze za určitých podmínek aplikovat tzv. 

sekundární pohlavní diagnózu. Pozornost se obvykle obrací k lebce a dlouhým kostem 

končetin (např. Özer a Katayama, 2008).  

Metod určení pohlaví na lebce je více (např. Borovanský, 1936; Acsadi a 

Nemeskeri, 1970; Ferembach et al., 1980). Obecně je přijímán názor, že riziko chyb při 

určení pohlaví pomocí vizuálního hodnocení znaků lebky činí 20% (Masset, 1987). Je 

tomu tak proto, že část lebek mladých mužů nemá ještě plně vyvinuty maskulinní 

charakteristiky a naopak lebky starých žen, zřejmě vlivem snížení ženských pohlavních 

hormonů, vykazují maskulinizaci svých znaků (Brůžek et al., 2002). Pohlavně diagnostické 

diskriminační funkce na základě kraniálních rozměrů byly navrženy u mnoha populačních 

skupin (např. Brůžek a Velemínský, 2006). 

 U dlouhých kostí končetin, femuru a tibie, předpokládáme, že je muži mají obvykle 

robustnější než ženy, jejich svalové úpony jsou mohutněji vyvinuty (Dobisíková, 1999). 

Černý (1966) uvádí, že u souboru pražské populace první poloviny 20. století nalezl pouze 

2,4% mužských gracilních femurů, a to u mužů do 25 let. U starších mužů se gracilní 

femury nevyskytovaly. Stejně výjimečně byly u žen nalezeny robustní femury (1,5%) 

všechny patřily do věkové kategorie senilis (Dobisíková, 1999). Důvodem, pro který se 

mužské a ženské dlouhé kosti dolních končetin liší, je relativně a absolutně vyšší hmotnost 

mužů (Özer a Katayama, 2008). Pohlavní dimorfismus těchto kostí vyjadřuje především 

rozdíl mezi pohlavími v tělesné velikosti. Vykazuje proto vysokou populační specifičnost 

(Brůžek et al., 2002). Metod, které rozlišují pohlaví pomocí metrického hodnocení a 

diskriminační analýzy na kosti stehenní a kosti holenní, nalezneme v odborné literatuře 

značné množství. Odhad pohlavní příslušnosti na základě metrického hodnocení femuru 

aplikovali např. Özer a Katayama (2008), Iscan a Shinai (1995), Asala et al. (2004), Černý 

a Komenda (1980). 

 

2.5.2. Pohlavní dimorfismus dlouhých kostí v kontextu životního stylu 

 Z dlouhodobého hlediska hraje v pohlavním dimorfismu svou roli i vliv životních 

podmínek (Velemínský a Dobisíková, 2000). V případě výraznějšího působení 

nepříznivých životních a nutričních podmínek se pohlavní dimorfismus snižuje (Gray a 

Wolfe, 1980). Zřejmě díky nepříznivým nutričním faktorům je u většiny původních 
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lovecko-sběračských populací vyšší dimorfismus než v populacích prvních zemědělců 

(Frayer a Wolpoff, 1985). Muži jsou více náchylní na výkyvy v kvalitě výživy a vykazují 

větší poškození dlouhých kostí v případě nedostatečné nebo nekvalitní výživy. Ženy jsou 

nedostatky ve výživě méně ovlivněny, ukazuje se, že jejich nutriční stav je více stabilní, 

pravděpodobně díky většímu množství podkožního tuku (Frayer a Wolpoff, 1985).

 Existuje množství studií, které se snaží zkoumat vliv mobility na pohlavní 

dimorfismus, např. Wescott (2006a) se zabýval vlivem mobility na vnější tvar a robusticitu 

středu diafýzy (midshaft) femuru. Vycházel z předpokladu, že pohlavní dimorfismus by 

měl být vyšší u více mobilních skupin. Jeho výsledky tuto tezi podporují. Dospěl mimo 

jiné k závěrům, že robusticita středu diafýzy femuru vykazuje významnou interakci mezi 

mobilitou a pohlavím. Ženy mají robustnější střed diafýzy femuru mezi nejméně 

mobilními skupinami, zatímco muži vykazují větší robusticitu středu diafýzy než ženy ve 

více mobilních skupinách. Nicméně sexuální dimorfismus je významný jen pro dvě z pěti 

skupin, z čehož vyplývá, že výsledky nejsou zcela jednoznačné. Změny ve tvaru diafýzy 

femuru mohou být způsobeny řadou faktorů souvisejících s chováním, nejenom mobilitou 

(Wescott, 2006a). 

Pomeroy a Zakrzewski v roce 2009 publikovali studii zabývající se pohlavním 

dimorfismem v diafýzovém cross-sekčním tvaru u dvou středověkých populací (muslimské 

populace z Écija, Španělsko a anglo-saské populace z Great Chesterford, Anglie). 

V muslimské populaci byly v této studii běžněji pozorovány významné pohlavní rozdíly ve 

tvaru diafýzy dolní končetiny než v populaci Great Chesterford. Konkrétně byly v populaci 

Écija nalezeny rozdíly ve středu diafýzy levého femuru (pilastrický index), na úrovni 

foramen nutricium tibie (knémický index) a středu diafýzy (midshaftu) tibie. V populaci 

Great Chesterford byl pohlavní dimorfismus kostí dolních končetin také poměrně vysoký, 

ale statisticky významný rozdíl byl nalezen pouze na úrovni foramen nutricium tibie 

(knémický index). Výsledky se shodují s předpokládanými aktivitami a modelem mobility 

v populaci Écija, která jakožto muslimská populace omezuje ženské aktivity v rámci 

zachování rodinné cti. Lidé anglo-saské populace z Great Chesterford byli zemědělci, 

takže jsou u nich v souladu s písemnými prameny předpokládány menší genderové rozdíly 

v oblasti mobility, což je výsledky podporováno. Pomeroy a Zakrzewski (2009) v závěru 

své práce poukazují na mezery ve znalostech změn pohlavního dimorfismu v souvislosti 

s výživovou strategií v evropských populacích.  
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3. Vnější nebo vnitřní rozměry („cross-section“) dlouhých kostí? 
 

Pokud procházíme studie věnované tvaru a stavbě dlouhých kostí dolní i horní 

končetiny, musíme si nutně položit otázku „Jaké jsou výhody/nevýhody měření vnějších 

rozměrů dlouhých kostí a co nám naopak přináší měření vnitřních, resp. „průřezových“ 

(„cross-section“) rozměrů?  

Měření vnějších rozměrů dlouhých kostí je v první řadě technicky jednoduché. 

Potřebný instrumentář – např. osteometrická deska – je běžně dostupný a rovněž i snadno 

přemístitelný. Rozměry kostí jsou jasně definované a zvládnutí samotné techniky bývá 

téměř bezproblémové. Přesnost měření je dobře kontrolovatelná. Vnější rozměry mohou 

být tudíž nasbírány relativně rychle s minimálním vybavením při relativně malých 

finančních nákladech. V důsledku toho měřené soubory mohou být rozsáhlé, na druhé 

straně ale nezískáme informace o vnitřní architektonice kosti (Wescott, 2008), jako je např. 

velikost dřeňového kanálu a tloušťka těla kosti v průřezu. Měření vnějších osteologických 

rozměrů může být doplňkem biomechanických studií, průřezové („cross-section“) 

struktury (Bridges, 1995). 

Na druhé straně, „cross-section“ metody – vnitřní rozměry – poskytují informace 

nejen o velikosti a tvaru kosti, ale i o její vnitřní architektonice (tloušťce kortikalis a tvaru 

dřeňové dutiny). Tyto metody ovšem vyžadují speciální a finančně velmi nákladné 

zařízení. Vedle toho destrukční, přímé řezání kostí je možné pouze v ojedinělých 

případech (Wescott, 2008).  

Pearson (2000) prokázal, že většinu „cross-section“ vlastností dlouhých kostí lze 

odhadnout pomocí měření vnějších rozměrů. Vnější měření lze proto použít minimálně 

jako spolehlivý doplněk, popř. i náhradu, „cross-section“ charakteristik v biomechanických 

studiích. Výsledky by ovšem měly být interpretovány s větší opatrností (Wescott, 2006a). 

Jiní badatelé jsou nicméně názoru, že vnější osteologické rozměry nejsou pro 

biomechanické studie dostatečné, protože neberou v úvahu již zmíněnou vnitřní 

architektoniku kosti (Ruff 2000; Trinkaus a Ruff, 2000). Ruff (1987) uvádí, že i když 

vnější rozměry neposkytují informace o kortikální tloušťce kosti, stejné obecné 

vzorce „cross-section“ tvaru femuru by měly být očekávány pro indexy založené na 

vnějších rozměrech.  

Vnější rozměry mohou být využity pro testování biomechanických hypotéz, ale 

neměly by nahrazovat přímé „cross-section“ metody (např. přímé řezy kostí, CT skeny, 
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popř.„latex cast“ metoda), protože tyto dva rozdílné přístupy neposkytují příliš vysokou 

míru shody (Wescott, 2006a). V některých studiích (např. Wescott, 2008) je však použití 

externích měření preferováno, například při rozsáhlejší velikosti studovaného populačního 

vzorku. Přestože vnější rozměry nemohou poskytnout přesné odhady některých 

průřezových vlastností, poskytují přiměřenou a nákladově efektivní alternativu pro 

testování biomechanických hypotéz (Wescott, 2006a). 

  



30 
 

4. Materiál  
 

Dlouhé kosti dolních končetin – femur a tibii-jsme studovali u jedinců datovaných 

od pozdní fáze mladší doby kamenné (eneolitu; cca 2900/2800 př. Kr.) po novověk (17.-

20. století).  

Studovaný soubor tvořilo 520 dospělých jedinců známého pohlaví – 313 mužů a 

207 žen. Zastoupení jedinců v jednotlivých pravěkých/historických obdobích či 

archeologických kulturách je uvedeno v tabulce 1. Z období novověku jsme měli 

k dispozici dva soubory – soubor koster z krypty kostela Panny Marie Vítězné v Praze 

(Pražské Jezulátko; 17.-18. století) a klinický soubor koster, tzv. Pachnerovu sbírku (19.-

20. století). 

Pohlaví jedinců bylo převzato z publikací popř. z dokumentace uložené v archivu 

antropologického oddělení Národního muzea. V případě, že pohlavní příslušnost nebyla 

určena, bylo pohlaví určeno na základě morfologie pánevní kosti (viz primární pohlavní 

diagnóza; kapitola 2.3.1.). Pohlavní příslušnost musela být určena např. u koster z krypty 

kostela Panny Marie Vítězné. Biologický věk jedinců jsme nebrali v úvahu.  

Všechny studované kostry jsou součástí antropologické sbírky Národního muzea 

(kromě Pachnerovy sbírky). 

Následující text představuje stručnou charakteristiku studovaných populačních 

skupin. 
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Tabulka 1 Zastoupení jedinců z jednotlivých období/kultur.  

číslo souboru zkratka soubor/kultura časové období počet jedinců 

1 KŠK kultura se šňůrovou keramikou mladší eneolit 26 

2 KZP kultura zvoncovitých pohárů mladší eneolit 15 

3 UK únětická kultura starší doba 
bronzová 88 

4 LT laténské období mladší doba 
železná − laténská 69 

5 rST raný středověk raný středověk 226 

6 MH vST mladší doba hradištní a vrcholný 
středověk 

mladší doba 
hradištní a 
vrcholný 
středověk  

96 

 PMV krypta kostela Panny Marie 
Vítězné novověk 27 

 PACH Pachnerova sbírka novověk 247 

 

 Výběr studovaných období byl logicky podmíněn i kosterními pozůstatky, které 

byly k dispozici. Období, pro která byl typický pohřeb žehem, jsme do výzkumu nemohli 

zařadit. Vedle toho, tak jako ve všech výzkumech na poli retrospektivní antropologie, byla 

i v našem výzkumu značným limitem zachovalost koster.  

Výběr kostí stehenních a kostí holenních jsme provedli ze všech koster, které jsou 

ze studovaných období uloženy v Národním muzeu. Výjimkou v tomto směru bylo období 

středověku a novověku, kde jsme studované jedince vybrali z největších pohřebišť, resp. 

největších dostupných sérií. Studovali jsme dlouhé kosti z obou stran těla pouze dospělých 

jedinců známého pohlaví.  

 

 

4.1. Kultura se šňůrovou keramikou (KŠK) 
 

 Komplex kultury se šňůrovou keramikou (dále KŠK) byl ve střední Evropě velmi 

jednotný. Vzhledem k četným strukturálním podobnostem s kulturou zvoncovitých pohárů 

jsou obě tyto kultury občas (především v zahraničí) zahrnovány do komplexu tzv. 

pohárových kultur (Neustupný et al., 2008). KŠK spadá do období pozdního eneolitu se 
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začátkem někdy mezi lety 2900 a 2800 př. Kr. a koncem kolem 2500-2300 př. Kr. 

(Neustupný, 1969).  

Dříve se usuzovalo, že původ kultury se šňůrovou keramikou byl východoevropský. 

Dnes se archeologové přiklání k názoru, že kultura se šňůrovou keramikou vznikla ve 

střední Evropě (případně i v severní Evropě). Zatím není možné detailněji objasnit 

mechanismy, jimiž probíhal vznik KŠK. Základem zřejmě byla celá řada různých 

kulturních skupin středního eneolitu, takže procesem vzniku byla konvergence (Neustupný 

et al., 2008). Jde o kulturu vyspělých zemědělců (přílohové zemědělství), kteří ovládají 

orbu dřevěným oradlem a zřejmě využívají tažnou sílu hovězího dobytka. Dříve byl lidu 

KŠK přisuzován pastevecký způsob života (Vencl, 1994). Jde o společnost výrazně 

patriarchální. Muži se starají hlavně o produkci potravy (obdělávání polí pomocí tažné síly 

dobytka), dále pak směnu výrobků, v malé míře o lov (není doloženo), ženy se specializují 

na pomocné práce v zemědělství, snad sběr divokých plodin a hlavně práce spojené 

s domem a s péčí o děti (Neustupný et al., 2008). 

Pohřebiště KŠK jsou mohylová, ale až na nepatrné výjimky se mohyly na našem 

území nedochovaly. Pohřební ritus této kultury je kostrový. Jedinci jsou uloženi 

v nehluboké hrobové jámě zpravidla jednotlivě (asi 90% hrobů prozkoumaných hrobů 

obsahovalo jednu kostru). Jedinec je uložen buď na boku, nebo na zádech, vždy 

s pokrčenými nohami. Obličeje jedinců obou pohlaví jsou obráceny k jihu. Muži leží na 

pravém boku hlavou k západu a nohama k východu, ženy opačně: hlavou k východu, 

nohama k západu. Hrobová výbava je nejčastěji tvořena sekeromlaty (muži) a náhrdelníky 

(ženy), u obou pohlaví pak nalézáme rozličné nádoby. Rozmístění artefaktů v hrobové 

jámě zřejmě taktéž podléhá přísným pravidlům. Zatím největší prozkoumané pohřebiště 

ŠNK v Čechách a největší pohřebiště KŠK vůbec jsou Vikletice (Neustupný et al., 2008). 

 

4.1.1. Soubor koster z kultury se šňůrovou keramikou 

V  KŠK byly metricky hodnoceny femury a tibie 26 jedinců (16 mužů a 10 žen).  

Přestože kultura se šňůrovou keramikou patří mezi skupiny, které mají v Čechách 

nejhustší síť nálezů (Neustupný et al., 2008), počet naměřených jedinců v našem souboru 

není rozsáhlý. Důvodem je obvykle špatná zachovalost koster (Neustupný a Smrž, 1989), 

která znemožňovala odečtení rozměrů dlouhých kostí dolních končetin. V tabulce 2 jsou 

uvedeny lokality, ze kterých jsme studovali kostry. 
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Tabulka 2 Kultura se šňůrovou keramikou; lokality a počet jedinců. 

lokalita počet 
jedinců lokalita počet 

jedinců
Bílina, Teplice 1 Blšany, Louny 1
Zabrušany, Teplice 1 Březno, Louny 1
Libešice, Most 1 Postoloprty, Louny 1
Obrnice, Most 1 Brandýsek, Kladno 1
Most, Most 2 Kouřim, Kolín 1
Vikletice, Chomutov 2 Praha 5 − Malá Ohrada 1
Poláky, Chomutov 1 Josefov, Praha 1
Veliká Ves, Chomutov 1 Pavlov, Břeclav 1
Široké Třebčice, Chomutov 2 Patokryje 1
Brozany − Brňany, Litoměřice 1 Kučlín 1
Poplze − Viničky, Litoměřice 1 Pohořelice 1
Vrbice − Pískovna, Litoměřice 1     
celkem lokalit 23 celkem jedinců 26

 

 

4.2. Kultura zvoncovitých pohárů (KZP) 
 

Přesnější datování kultury zvoncovitých pohárů (KZP) je dosud značně omezeno 

nedostatkem vhodných dat. Obecně se ale dá říci, že na území Čech pochází nejstarší 

nálezy KZP z období 2500 př. Kr. a nejmladší nálezy pak z období před rokem 2300 př. 

Kr. Kultura má nebývale široký geografický rozsah od severozápadní Afriky až po 

Malopolsko a od Irska až do Karpatské kotliny. Území České republiky představuje 

nejbohatší fond nálezů z tohoto období v Evropě. Otázka překrývání a návaznosti KŠK a 

KZP není dosud uspokojivě vyřešena. Jedna skupina odborníků předpokládá jejich 

částečnou současnost. Druhá skupina usuzuje, že obě kultury byly následné a jejich 

nositelem byla tatáž populace (Neustupný et al., 2008). Název kultury je odvozen od 

typických většinou červených pohárů tvaru obráceného zvonce (Podborský, 2006). 

Stejně jako v předchozí kultuře jde o kulturu zemědělskou s přílohovým způsobem 

hospodaření, jejíž lid ovládal oradlo a zřejmě využíval i zvířecí zápřah. Lov nehrál 

v hospodářském životě společnosti zvoncovitých pohárů významnější roli. Archeologové 

dříve považovali nositele KZP právě za lukostřelce, jejichž hlavním způsobem obživy byl 

lov, k tomuto tvrzení se ale v současnosti již odborníci nepřiklánějí. Opět jde o společnost 

výrazně patriarchální se zhruba stejnou dělbou práce jako v KŠK (Neustupný et al., 2008). 

Pohřební areály jsou spíše menšího rozsahu nebo jde pouze o izolované nálezy 

jednotlivých hrobů, jen málo nejrozsáhlejších pohřebišť převyšuje počet 20 hrobů. 

Pohřební ritus převládá kostrový, ale v menší míře se objevuje i ritus žárový. V Čechách je 
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dokumentováno 8% žárových hrobů, na Moravě podíl žárových hrobů přesahuje 20%. 

Vícečetné pohřby se prakticky nevyskytují. Opět se projevuje symbolické odlišení 

mužských a ženských pohřbů. Muži většinou leží na levém boku s hlavou orientovanou 

k severu, ženy jsou ukládány na pravém boku hlavou k jihu tak, že zemřelí obou pohlaví 

hledí k východu. Pohlavní diferenciace zemřelých se projevuje také v odlišných 

pohřebních artefaktech. Muži jsou často provázeni lukostřeleckou výbavou, měděnými 

dýkami, mezi ozdobami pak nacházíme kostěné závěsky v podobě luku a podélně 

rozpůlené kančí kly. Bohaté ženské pohřby pak mohou být vybaveny destičkami na spínání 

vlasů ze zlatého plechu případně stříbrnými či měděnými záušnicemi nebo kostěnými či 

jantarovými knoflíky s typickým V-vrtáním. V ženských hrobech také nalézáme keramické 

hrnce věnčitých tvarů, amfory a džbány s vysoko posazeným uchem (Neustupný et al., 

2008). 

 

4.2.1. Soubor koster z kultury zvoncovitých pohárů 

 Počet jedinců z kultury zvoncovitých pohárů je stejně jako v KŠK s ohledem na 

špatnou zachovalost poměrně nízký. Celkem bylo hodnoceno 15 jedinců (8 mužů, 7 žen). 

V tabulce 3 je seznam lokalit z, kterých pochází hodnocení jedinci.  

 
Tabulka 3 Kultura zvoncovitých pohárů; lokality a počet jedinců. 

lokalita počet 
jedinců lokalita počet 

jedinců
Radovesice, Teplice 1 Praha 5 − Mala Ohrada 1
Lochenice, Hradec Kralove 1 Kněževes, Praha západ 2
Židovice Litoměřice 1 Morkůvky, Břeclav 1
Brandýsek, Kladno 3 Pavlov, Horní pole, Břeclav 2
Březno, Louny 1 Bolelouc, Olomouc 1
Praha 8 − Kobylisy 1     
celkem lokalit 11 celkem jedinců 15

 

Vzhledem k nedostatečnému zastoupení (počtům jedinců) v předchozích souborech 

kultury se šňůrovou keramikou a kultury zvoncovitých pohárů, jsme pro některé analýzy 

eneolitické kultury (KŠK a KZP) sloučili, i když jsme si zcela vědomi jejich samostatnosti 

v rámci kulturního a historického vývoje. Sloučením je k dispozici 41 jedinců (24 mužů, 

17 žen). 
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4.3. Únětická kultura (UK) 
 

Počátky Únětické kultury (UK) spadají do období pozdního eneolitu. 

Nejjednodušeji ji dělíme na starší kulturu únětickou (zhruba 2300-2000 př. Kr.) a mladší 

kulturu únětickou (zhruba 2000-1700 př. Kr., Jiráň et al., 2008). Jde o jednu 

z nejvýznamnějších archeologických kultur starší doby bronzové v Evropě. Ve svých 

prvních fázích se charakter kultury ještě příliš neodlišoval od charakteru předchozí kultury 

zvoncovitých pohárů (Bouzek, 2005). V průběhu UK se Čechy zařadily mezi nejvyspělejší 

oblasti střední/severnější části Evropy. Ve velmi krátké době zde dochází k zdokonalení 

metalurgických pochodů v oboru výroby bronzových předmětů. Důležitá je i problematika 

směny (Jiráň et al., 2008). Svůj název kultura získala podle pohřebiště Únětice u Prahy 

(Podborský, 2006). 

Nositeli kultury byla společnost vyspělých zemědělců, která je dle nálezů bohatých 

hrobů pravděpodobně diferencovaná s vůdčími osobnostmi, jejíž jedinci žijí v komunitě. 

Obydlí pravděpodobně představují dlouhé kůlové domy, ale existují i méně četné nálezy 

menších zahloubených staveb (tzv. polozemnice). K obdělávání půdy používají dřevěná 

oradla a motyky. Nalezené zvířecí kosti dokládají existenci domestikovaných zvířat (pes, 

kůň) a chov hovězího dobytka. Lov, případně rybolov, je patrně jen doplňkem základní 

obživy. Domácí výrobu kromě obvyklých činností (zpracování dřeva, kostí, kůže, 

stavebních činností) charakterizuje především výroba keramiky a rozvoj textilní výroby 

(Jiráň et al, 2008). 

Převažuje ritus kostrový, ale výjimečně se objevují i pohřby žehem. Častější jsou 

pohřby individuální, ale nachází se i vícečetné pohřby (Jiráň et al., 2008). Ve starším 

období UK jsou nejobvyklejší kostrové pohřby ve skrčené poloze na pravém boku 

s orientací J-S s odchylkami od tohoto převládajícího směru bez rozlišení pohlaví. 

V mladším období UK dominuje skrčená poloha zesnulého na pravém boku s hlavou 

směřující k jihu a obličejem obráceným k východu, bez ohledu na pohlavní příslušnost 

jedince. Hrobové jámy jsou buďto v prosté hlíně nebo vyzděny kameny. Při většině pohřbů 

jsou zesnulí uloženi do dřevěných rakví. Hrobová výbava je různorodá (šperky, zbraně, 

zvířecí kosti), ale převažuje keramika. Postavení zemřelého v komunitě je patrně vyjádřeno 

výbavou zbraní. Jsou známy případy, kdy mužské atributy (zbraně) pocházejí z hrobu 

ženského (Jiráň et al., 2008).  
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4.3.1. Soubor koster z Únětické kultury 

 Naměřených a použitých kostí je z tohoto období více než z období předchozích. 

Celkově podsoubor 3 tvoří 88 jedinců (65 mužů, 23 žen). V tabulce 4 jsou uvedeny 

lokality, z kterých pochází jednotlivé měřené kostry. 

 
Tabulka 4 Únětická kultura; lokality a počet jedinců. 

lokalita 
počet 

jedinců lokalita 
počet 

jedinců
Světec, Teplice 3 Černínský palác − Praha 1
Malé Březno, Most 1 Číčovice, Praha − východ 1
Soběsuky, Chomutov 2 Nové Dvory − Kutná Hora 1
Plotiště n. Labem, Hradec 
Králové 3 Tvarožná II, Brno − venkov 2
Blato, Pardubice 3 Újezd u Brna, Brno − venkov 1
Bohusovice, Litoměřice 1 Přibice, Břeclav 1
Velké Žernoseky, Litoměřice 6 Velké Pavlovice, Břeclav 2
Březno, Louny 9 Pavlov − Dolní pole, Břeclav 2
Blšany, Louny 3 Pavlov − U Stohu, Břeclav 1
Rvenice, Žatec 1 Rybníky, Znojmo 1
Vraný, Kladno 5 Miroslav, Znojmo 1
Mirovice, Brandys n. Labem 1 Moravská Nová Ves 2
Žabovřesky - Lovosice 1 Velešovice 3
Praha − Malá Ohrada 12 Mušov 5
Praha − Čakovice 3 Stará Kouřim 1
Praha − Čimice 1 Mochov 2
Praha − Libeň 1 Polepy 1
Praha − Jinonice 2 Poplze Viničky 1
Praha − Liboc 1     
celkem lokalit 37 celkem jedinců 88

 

 

4.4. Laténské období (LT) 
 

 Laténská kultura (LT), která nese svůj název podle keltského pohřebiště La Téne ve 

Švýcarsku, spadá do mladší doby železné (Podborský, 2006). Kultura je ve střední Evropě 

datována do doby zhruba od 500 př. Kr. do počátku našeho letopočtu. Laténské období 

rozdělujeme na čtyři stupně LT A-D, stupně jsou dále děleny na menší časové úseky 

(podstupně; Bouzek a Košnar, 1982; Venclová et al., 2008). Nejstarší stupeň LT A 

kulturně souvisí s halštatskou kulturou. Stupně LT B-D se obvykle označují jako mladší 

doba laténská nebo prostě jako doba laténská (Venclová et al., 2008).  
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Území Čech (s výjimkou severní části) se v době laténské stává součástí rozsáhlé 

oblasti s poměrně homogenní laténskou kulturou, která zaujímá prostor od Irska po 

západní Ukrajinu a od hranic antického světa po střední Německo, Slezsko a Malopolsko. 

Území Čech se tak stává součástí oblasti, kde dominovala keltská kultura, ale dle pohledu 

současných archeologů není zcela správné téměř automatické spojování etnického, 

historického a lingvistického pojmu „keltský“ s archeologicky doložitelnou laténskou 

kulturou (Venclová et al., 2008). 

 Základem obživy v této době je vyspělé zemědělství. Lid laténské kultury využívá 

k obdělávání půdy železnou radlici v několika formách, železnou kosu a řadu dalších 

vyspělých pracovních nástrojů. Lov a sběr byly provozovány spíše okrajově. Objevuje se 

tzv. specializovaná výroba (výrobky neslouží jen pro potřeby jedince či komunity, ale jsou 

směňovány a obchodovány. Společnost je výrazně diferencovaná na elitu a prostou vrstvu 

obyvatelstva, což dokládá především různorodá hrobová výbava (Venclová et al., 2008). 

 V době laténské se setkáváme s žárovým i kostrovým pohřebním ritem, přičemž 

v některých obdobích dominují kostrové pohřby, v některých pohřby žárové. Z období LT 

C2-D1 nejsou z Čech známy žádné hroby. Zemřelí laténské kultury jsou při kostrovém 

pohřbu uloženi pravděpodobně v rakvi do obdélníkové hrobové jámy s dřevěným, někdy i 

kamenným, obložením. Poloha zemřelých je ve většině případů orientována S – J směrem, 

nebožtík leží na zádech s rukama podél těla. Hrobová výbava odpovídá pohlaví, věku a 

společenskému postavení zemřelého (Venclová et al., 2008). 

 

4.4.1. Soubor koster z laténského období 

 Laténský soubor je tvořen 69 jedinci (47 mužů, 22 žen). V tabulce 5 jsou uvedeny 

zpracovávané lokality. 
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Tabulka 5 Laténské období; lokality a počet jedinců. 

lokalita 
počet 

jedinců lokalita 
počet 

jedinců
Jenišův Újezd 5 Makotřasy 11
Radovesice 2 Kolín 1
Roztoky 1 Jiviny − Ruzyně 8
Soběsuky 1 Bystřice 1
Křepice  1 Opolánky 1
Pavlov 4 Tišice 10
Moravská Nová Ves 1 Hradenín 1
Jinonice 7 Praha 1 − Kampa 1
Velké Přílepy 1 Nemilkov 1
Lovosice 1 Obříství 1
Bílina 1 Nečichy 1
Drňa 1 Nižbor 1
Čelákovice 2 Nymburk − Zálabí 1
Mochov 1 Praha 6 − Bubeneč 1
celkem lokalit 28 celkem jedinců 69

 

 

4.5. Raný středověk (rST) 
 

 Raný středověk je v naší práci reprezentován materiálem z hradiště Mikulčice-

Valy. Toto hradiště patřilo k hlavním centrům Velké Moravy (cca 833-906). Na 

Mikulčickém hradišti zřejmě alespoň dočasně sídlila vládnoucí Mojmírovská dynastie 

(Poláček, 2008). Jedná se o archeologickou lokalitu, kde nepřetržitě probíhá výzkum od 

roku 1954 minulého století (např. Poulík 1975, Měřínský 2006; Poláček, 2006, 2008). 

Pro náš výzkum jsme vzhledem k rozsáhlosti celé lokality – počet odkrytých hrobů 

je okolo dvou a půl tisíc (Poláček, 2008) – využili data pohřebiště u III. kostela (baziliky) 

na mikulčické akropoli.  

Trojlodní bazilika je největším dosud odkrytým velkomoravským kostelem 

(Poláček, 2006), byla spolu s přilehlým pohřebištěm – 550 hrobů – odkryta J. Poulíkem 

v letech 1956-1957 (Poulík, 1975). Pro pohřebiště je typické vyšší zastoupení hrobů 

s bohatou hrobovou výbavou (Poláček, 2006). Jedinci zde byli pohřbíváni pravděpodobně 

více než sto let (Stloukal, 1966). 
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4.5.1. Soubor koster z období raného středověku 

 Demografické údaje souboru jsme převzali z databáze antropologického oddělení 

(Stloukal 1967, Brůžek, Velemínský 2008, Brůžek, Velemínský, nepubl.). Metrické 

rozměry byly odečteny Petrou Havelkovou (nepubl.).  

Vzorek zahrnuje celkem 226 jedinců (127 mužů, 99 žen). 

 

 

4.6. Mladší doba hradištní a vrcholný středověk (MH vST) 
 

 Ze sbírky Národního muzea v Praze z období od konce 10. do 14. století, jsme 

vybrali čtyři lokality.  

Jelikož některé lokality nebyly dosud archeologicky zpracovány, tj. publikovány, 

informace o nich jsou značně omezené. 

Lokalita Praha – Vratislavský palác (konec 10. až začátek 13. století). 

Záchranný archeologický průzkum části pohřebiště v areálu Vratislavského paláce (Tržiště 

336/III, Praha 1 – Malá Strana) proběhl v souvislosti s rekonstrukcí areálu od dubna 1993 

do srpna téhož roku (Dobisíková et al., 1996).  

 Archeologové se na základě analýzy nalezených šperků a keramiky domnívají, že 

pohřebiště bylo využíváno od konce 10. do začátku 13. století, tedy zhruba 200 let. 

Vzhledem k lokaci pohřebiště jej jistě nelze oddělovat od rozvoje Hradu. Je velmi 

pravděpodobné, že zde byly ukládány pozůstatky lidí v knížecích, respektive královských 

službách (Dobisíková et al., 1996). Celkem bylo odkryto 129 archeologických objektů 

a ve 109 z nich byly nalezeny lidské kosterní pozůstatky. V kostech z vyzvednutých hrobů 

byly rozeznány pozůstatky 125 osob (z toho 67% dospělých). Zachovalost koster není 

příliš dobrá (Dobisíková et al., 1996). 

Lokalita Praha – Malé náměstí (konec 11. století až 14. století). Malé náměstí 

(„Malý rynek“) leží západně od Staroměstského náměstí v Praze 1. V roce 1993 zde 

proběhl v souvislosti s výstavbou podzemního kolektoru záchranný archeologický výzkum 

jižní plochy náměstí (Kuželka, nepubl.; Starec, 1995). Pravděpodobnou přítomnost 

pohřebiště zjišťuje Z. Dragoun při svém výzkumu nálezem pěti hrobů (Dragoun, 1980). 

Nalezeno bylo středověké pohřebiště o 120 hrobech. Největší koncentrace hrobů se 

nachází v jihozápadní části zkoumané plochy náměstí a projevila se četnými 

superpozicemi. Zemřelí byli uloženi hlavou k západojihozápadu (kromě koster 



40 
 

v superpozicích). Hrobovou výbavu tvořily výhradně šperky (Kuželka, nepubl.). Vzhledem 

k nevhodným půdním podmínkám je zachovalost koster horší.  

Pro datování pohřebiště má zásadní význam nález mince v zásypu jednoho z hrobů, 

jde o denár krále Vratislava I. z konce 11. století (Starec, 1995). 

Lokalita Vršany, okres Most (12. a 14. století). Vršany jsou zaniklou obcí, která 

ležela asi 6,5 km jihozápadně od Mostu. Byla zlikvidována v roce 1978 v souvislosti se 

vznikem uhelného lomu. Z okolí Vršan pochází archeologické nálezy z období eneolitu 

(KŠK, KZP), doby bronzové a laténského období. V písemných pramenech jsou Vršany 

poprvé zmiňovány roku 1350, a to jako ves náležející k mosteckému hradu 

(Sýkorová, 2002). 

 V dokumentaci oddělení Antropologie Národního muzea je z této lokality v daném 

období evidováno 83 hrobů, ve kterých byly nalezeny pozůstatky 127 jedinců, z čehož 97 

jedinců je dospělých (34 mužů a 28 žen, Velemínský, nepubl.). 

Lokalita Nesvětice, okres Most (13. a 14. století). V rámci studia dějin osídlení 

povodí Lomského potoka na Mostecku byl v letech 1984 a 1986-1988 proveden 

archeologický výzkum zaniklé vsi Nesvětice v katastru obce Libkovice. Hlavní pozornost 

byla zaměřena na vesnický hřbitov a relikty středověké architektury. Chronologické 

zařazení hřbitova je komplikované, ale z několika inventárních pozůstatků v hrobech lze 

soudit, že kosterní a další hrobové nálezy pocházejí z 13. a 14. století. Sociální diferenciaci 

venkovského obyvatelstva této lokality dokládá přítomnost několika náhrobních kamenů 

(Brych, 1989). 

 

4.6.1. Soubor koster z období vrcholného středověku 

 Pro výzkum bylo k dispozici 96 jedinců (50 mužů, 46 žen). V lokalitě Praha – 

Vratislavský palác je to 18 jedinců (11 mužů, 7 žen), v lokalitě Praha – Malé náměstí 26 

jedinců (11 mužů, 15 žen), v lokalitě Vršany 32 jedinců (13 mužů, 19 žen) a v lokalitě 

Nesvětice 20 jedinců (15 mužů, 5 žen). 
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4.7. Novověké soubory 
 

4.7.1. Krypta kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1 („Pražské Jezulátko“, PMV) 

 Na začátku 70. let prováděli členové Speleologického klubu Praha průzkum 

katakomb známého chrámu Panny Marie Vítězné neboli tzv. Pražského Jezulátka 

(Karmelitská 9, Praha 1) v rámci dlouhodobé akce „Pražské podzemí“ (Kořínek a Vojíř, 

1971). V průběhu tohoto průzkumu byl na jaře 1971 pod vedením E. Vlčka uskutečněn 

výzkum a vyzvednutí pozůstatků nacházejících se v katakombách. Zřejmě se jedná o 

obyvatele někdejšího kláštera a Malé Strany ze 17. a 18. (dokumentace oddělení 

Antropologie Národního muzea, nedatováno).  

 V našem výzkumu je metricky zpracováno a pro srovnání použito 22 jedinců 

(9 mužů a 13 žen) z tohoto souboru. 

 

4.7.2. Pachnerova sbírka (PACH) 

 Pachnerova sbírka je unikátní kolekcí lebek a postkraniálních skeletů 

vypreparovaných v letech 1934-1935 za účelem studia pohlavních rozdílů na pánvi. Pitvy 

proběhly v prostorách Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) 

v Praze pod vedením profesora Pachnera. Původně sbírka obsahovala asi 100 ženských a 

115 mužských postkraniálních skeletů, především jedinců pocházejících ze sociálně 

slabších vrstev (Pachner, 1937). Postupně zřejmě docházelo k rozšiřování této sbírky. Část 

sbírky je v současné době uložena v depozitáři katedry Antropologie a genetiky člověka 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze a část v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty UK 

v Praze. Nespornou výhodou této sbírky je fakt, že kosti jsou identifikované (Fialová, 

2004). Tato jedinečná sbírka byla již vícekrát použita jako srovnávací materiál, např. pro 

Černého a Komendu (1980), Fialovou (2004), Žaloudkovou (2004), Švenkrtovou (2010). 

 Naměřené rozměry dlouhých kostí dolní končetiny z této sbírky nám jsou laskavě 

poskytnuty RNDr. Janou Velemínskou, Ph.D. Naměřily je Lucie Fialová a Martina 

Žaloudková v roce 2004 při zpracování svých diplomových prácí (viz. Bigoni et al., 2005; 

Kujanová et al., 2008). Máme k dispozici rozměry femurů a tibií od 247 jedinců (121 

mužů, 126 žen). 
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5. Metody  
 

5.1. Výběr zpracovaných kostí 
 

 V rámci této diplomové práce jsme metricky hodnotili femur a tibii v uvedených 

populacích (viz kapitola 4.). Zpracovávali jsme pouze kosti dospělých jedinců známého 

pohlaví bez výrazné patologie s dostatečnou zachovalostí pro hodnocení vnějších rozměrů. 

Zachovalost jednotlivých kostí je velmi limitující charakteristika této práce, stejně jako 

veškerých prací na poli retrospektivní antropologie. Pokud to tedy zachovalost umožnila, 

měřili jsme kosti pravé i levé strany. V případě, že nebyly dochovány kosti obou stran, 

měřili jsme i jednotlivé pravé a levé kosti bez preference strany. Vzhledem k dalšímu 

statistickému zpracování jsme jedince nedělili na jednotlivé věkové kategorie. 

 

 

5.2. Měřené vnější rozměry (metrické zpracování) 
 

 Využili jsme metrických metod, pomocí kterých lze antropometricky hodnotit 

tvarové, proporční a velikostní odlišnosti jednotlivých kostí, v našem případě femuru a 

tibie. Výhodou metrických metod je menší zatížení subjektivním pohledem badatele než 

u metod morfologických, které jsou zase schopny vyjádřit i velmi jemné tvarové 

odlišnosti (Kuželka, 1999). 

 Zvolili jsme následující rozměry femuru (kapitola 5.2.1.) a tibie (kapitola 5.2.2.), 

které jsou definovány ve studiích Martin a Saller (1957), Knussmann (1988), 

Kuželka (1999), Drozdová (2004). 
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5.2.1 Rozměry femuru 

Tabulka 6 Měřené rozměry femuru. 

zkratka 
rozměru celý název rozměru definice 

F1 největší délka Martin a Saller (1957) 

F2 délka v přirozeném postavení Martin a Saller (1957) 

F5 délka diafýzy Martin a Saller (1957) 

F6a předozadní průměr středu diafýzy Aleksejev (1966) 

F7a transversální průměr středu diafýzy Martin a Saller (1957) 

F7b horní transversální průměr diafýzy Martin a Saller (1957) 

F7c horní předozadní průměr diafýzy Martin a Saller (1957) 

F7d dolní transversální průměr diafýzy Martin a Saller (1957) 

F7e dolní předozadní průměr diafýzy Martin a Saller (1957) 

F8 obvod středu diafýzy Martin a Saller (1957) 

F9 subtrochanterický transversální průměr těla Martin a Saller (1957) 

F10 subtrochanterický předozadní průměr těla Martin a Saller (1957) 

F13 horní šířka epifýzy Martin a Saller (1957) 

F18 vertikální průměr caput ossis femoris Martin a Saller (1957) 

F19 transversální průměr caput ossis femoris Martin a Saller (1957) 

F21 epikondylární šířka Martin a Saller (1957) 
  

Rozměry F5, F7b, F7c, F7d, a F7e nebyly měřeny v převzatém souboru Raného 

středověku. Rozměr F5 také nebyl měřen v převzatém novověkém souboru „Pachnerova 

sbírka“.  
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5.2.2. Rozměry tibie  

Tabulka 7 Měřené rozměry tibie. 

zkratka 
rozměru celý název rozměru definice 

T1 celková délka Martin a Saller (1957) 

T1b mediální délka Martin a Saller (1957) 

T3 největší šířka proximální epifýzy Martin a Saller (1957) 

T6 největší šířka distální epifýzy Martin a Saller (1957) 

T8 největší průměr středu diafýzy Martin a Saller (1957) 

T9 transversální průměr středu diafýzy Martin a Saller (1957) 

T8a předozadní průměr na úrovni foramen nutricium Martin a Saller (1957) 

T9a 
transversální průměr na úrovni foramen 
nutricium Martin a Saller (1957) 

T10 obvod středu diafýzy Martin a Saller (1957) 

T10a obvod diafýzy na foramen nutricium Martin a Saller (1957) 

T10b nejmenší obvod diafýzy Martin a Saller (1957) 
 

Pro označení proměnných pravé a levé strany používáme zkratky, „sin“ pro levou 

stranu těla a „dx“ pro pravou stranu. Zkratku „bilat.“ používáme, pokud znak pozorujeme 

oboustranně. 

 

 

5.3. Hodnocené indexy 
 

 Pro bližší popis tvarových odlišností kosti stehenní a kosti holenní, jejich změn a 

rozdílů mezi populacemi, jsme použili některé běžně užívané indexy. Index 

v nejjednodušší formě vyjadřuje poměr dvou či více rozměrů kosti, které se obvykle násobí 

100 (např. Kuželka, 1999). Hodnoty indexů jsme dále vyhodnotili níže uvedenými 

statistickými metodami (kapitola 5.5.). V některých případech (např. index platymericus, 

index platycnemicus) jsme výsledné hodnoty indexů kategorizovali dle známých kritérií. 

Pokud není uvedeno jinak, uvádíme klasické vzorce indexů dle Martina a Sallera (1957) a 

Knussmanna (1988). 
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5.3.1. Hodnocené indexy femuru 

 Index průřezu středu diafýzy (index pilastricus) 

6 100
7 , 

kde F6 je předozadní průměr diafýzy a F7 je transversální průměr diafýzy.  

Pokud je výsledná hodnota indexu rovna 1,0 znamená to, že průřez diafýzy je 

kruhový a diafýza je tedy stejně odolná vůči ohybu v anterioposteriorním i 

mediolaterálním směru. Hodnota pilastrického indexu vyšší než 1,0 značí, že diafyzální 

průřez je větší a relativně více odolný vůči ohybovým silám v rovině anterioposteriorní než 

mediolaterální rovině (Wescott, 2008). Tvar diafýzy, jejíž pilastrický index nabývá 

hodnoty menší než 1,0, je širší v rovině mediolaterální než v rovině anterioposteriorní 

(Larsen, 1997). 

 

 Index platymericus (index horního průřezu středu diafýzy) 

10 100
9 , 

kde F10 je subtrochanterický předozadní průměr diafýzy a F9 subtrochanterický 

transversální průměr diafýzy. 

 
Tabulka 8 Kategorie indexu platymerie (Martin a Saller, 1957). 

Kategorie hodnoty 
hyperplatymerní x-74,9 
platymerní 75,0-84,9 
eurymerní 85,0-99,9 
stenomerní 100,0-x 

 

 Index robusticity (F2) 

6 7 100
2 , 

kde F6a je předozadní průměr středu diafýzy, F7a transversální průměr středu diafýzy a F2 

délka v přirozeném postavení. 
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 Index robusticity (F19; Wescott, 2006a; Pomeroy a Zakrzewski, 2009) 

6 7 100
19 , 

kde F6a je předozadní průměr diafýzy, F7a transversální průměr diafýzy a F19 

transversální průměr caput ossis femoris. 

 

 Způsob odhadu/stanovení robusticity kosti stehenní na základě výše zmíněných 

indexů jsme zvolili kvůli její jednoduchosti a snadné aplikaci u velkého souboru. Jsme si 

vědomi, že existují i jiné přístupy pro stanovení robusticity kosti stehenní, např. práce 

Ruff et al. (1993), Trinkaus et al. (1994), Ruff et al. (1994). 

 V následujícím textu jsou oba indexy označovány „index robusticity (F2)“ a „index 

robusticity (F19)“. 

 

 Délkotloušťkový index 

8 100
2 , 

kde F8 je obvod středu diafýzy a F2 je délka v přirozeném postavení. 

 

5.3.2. Hodnocené indexy tibie 

 Platyknemický index („index cnemicus“)  

9 100
8 , 

kde T9a je transversální průměr na úrovni foramen nutricium tibie a T8a je předozadní 

průměr na úrovni foramen nutricium tibie. 

 
Tabulka 9 Kategorie indexu platyknemie (Manouvrier, 1988) 

Kategorie hodnoty 
hyperplatyknemní x-54,9 
platyknemní 55,0-62,9 
mesoknemní 63,0-69,9 
euryknemní 70,0-x 

 

 Index průřezu středu diafýzy („tibia midshaft index“) 

9 100
8 , 

kde T9 je transversální průměr středu diafýzy a T8 je největší průměr středu diafýzy. 
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 Délkotloušťkový index 

10 100
1 , 

kde T10 je obvod středu diafýzy tibie a T1b je mediální délka. 

 

5.3.3. Proporcionální index 

 Krurální index 

   
1 100

1  , 

kde T1 je celková délka kosti holenní a F1 je největší délka kosti stehenní. Index informuje 

o proporcionalitě dlouhých kostí dolní končetiny. Čím je jeho hodnota nižší, tím je délka 

femuru oproti délce tibie větší. 

 

 

5.4. Statistická analýza dat 
 

5.4.1. Popisné statistiky (základní statistické charakteristiky) 

 K základnímu popisu odečtených dat jednotlivých souborů, poznání základní 

variability rozměrů, zjištění extrémních (odlehlých), případně chybných pozorování, 

představě o rozložení dat i o jednoduchém počtu   naměřených jedinců a hodnot, jsme 

využili základní statistické charakteristiky (míry polohy nebo míry centrální tendence). 

 Základní statistické ukazatele (počet, průměr, medián, minimum, maximum, 

směrodatná odchylka) jsme vypočetli pro všechny rozměry, včetně indexů, vždy pro každý 

soubor, pohlaví a stranu samostatně. 

 

 Rozsah výběru neboli počet pozorování . V našem výzkumu představuje počet 

jednotlivců a počet jednotlivých naměřených či dopočítaných hodnot na jednotlivých 

kostech pravé a levé strany v dané kultuře u daného pohlaví. Všechny hodnoty jsme tedy 

převedli do uspořádaného seznamu   , , , kde je (  (Zvára, 

2008). 
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 Aritmetický průměr. Je definován jako součet všech naměřených údajů vydělený 

jejich počtem. Charakterizuje hodnotu, okolo níž kolísají jednotlivé prvky našeho 

seznamu. Označujeme ho pomocí symbolu  nebo  (Hendl, 2006; Zvára, 2008). 

1 
  , 

 jsou zaznamenané hodnoty a  je počet pozorování. 

 Medián. Znamená hodnotu, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na 

dvě stejné poloviny, udává tedy „prostřední“ hodnotu. Označuje se symbolem  nebo  

(Hendl, 2006; Zvára, 2008). 

Jestliže  je sudé číslo pak 0,5   , pokud je  liché číslo pak platí 

/ . 

 Minimum, maximum. Hodnoty jsou seřazeny do uspořádaného seznamu, kde 

nejmenší hodnota (minimum) má pořadí 1, druhá nejmenší hodnota má pořadí 2 a největší 

hodnota (maximum) má pořadí  (Zvára, 2008). 

,    

 Směrodatná odchylka (  nebo ). Je odmocninou z rozptylu. Měří rozptýlenost 

dat kolem aritmetického průměru. Dává větší váhu extrémnějším hodnotám (Hendl, 2006). 

∑
1  

 

5.4.2. Ověření spolehlivosti měření 

 Přesnost a správnost je jedním z nejzávažnějších problémů měření. K pojmu 

přesnost se vztahuje náhodná chyba (mění rozptyl znaku – distribuci a směrodatnou 

odchylku), k pojmu správnost se vztahuje systematická chyba (posunuje průměr). Vedle 

přesnosti a správnosti měření je dalším kritériem spolehlivost (reliabilita) měření, která 

udává míru správné opakovatelnosti měření a uplatňuje se ve dvou formách – intra-

individuální (shodnost opakovaného měření touž osobou) a inter-individuální (udává míru 

shody měření téhož znaku dvěma nebo více osobami. Vyhodnocení všech tří zmíněných 

charakteristik je založeno na opakovaném měření části vzorku, týmž přístrojem a metodou 

(Šmahel, 2001). 
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 V naší práci jsme hodnotili intra-individuální i inter-individuální chybu měření. Pro 

zjištění intra-individuální chyby bylo opakovaně měřeno autorkou této práce 27 koster 

z novověkého souboru z kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1. Tato měření byla 

provedena s časovým odstupem cca 1 měsíc. Inter-individuální chyba pak byla zjištěna 

z měření 13 koster ze souboru KŠK, první měření provedla autorka této práce, druhé pak 

RNDr. Petra Havelková, Ph.D. Dané charakteristiky jsme zjišťovali dle níže uvedených 

vzorců. 

 K posouzení přesnosti měření jsme použili výpočet chybové směrodatné 

odchylky  (také TEM = technical error of measurement) podle Dahlberga (1940): 

∑
2

∑
2 , 

kde  je chybový rozptyl,  hodnota prvního měření,  hodnota druhého měření, 2  

dvakrát počet opakovaně měřených jedinců (z prvního a druhého měření),  je rozdíl 

. Odmocněním získaného chybového rozptylu získáme chybovou směrodatnou 

odchylku , kterou dále vydělíme průměrem hodnoceného znaku (z obou měření) a 

získáme chybový variační koeficient  , který je mírou přesnosti měření znaku. Nesmí 

překročit 5%, lépe 3%. 

∑
2 , 100. 

Spolehlivost měření určíme pomocí koeficientu reliability , který je poměrem 

skutečného (biologického) rozptylu  (variance) a celkového rozptylu , daného 

součtem rozptylu biologického a chybového. Koeficient reliability se tedy počítá dle 

následujícího vzorce: 

. 

Koeficient reliability má být nad 0,9, je-li pod 0,8, měření postrádá smyslu, neboť více 

než 20 % rozptylu znaku je způsobeno chybou měření (Šmahel, 2001). 

 

5.4.3. Zjištění rozdělení dat (testy normality), volba dalších testů 

 Na začátku statistické práce bylo třeba otestovat normalitu naměřených dat. 

K tomuto účelu jsme zvolili Shapirův-Wilkův test, který objektivně hodnotí diagram 

normality (Zvára, 2008) a pro testování normálního (Gaussova) rozdělení dat se široce 
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používá, tzv. test dobré shody. Shapirův-Wilkův test použil pro otestování normality 

obdobných dat např. Pearson (2000). 

 

Shapirův-Wilkův test porovnává naměřené a očekávané kvantily. Testová statistika má 

tvar 

∑
∑ , 

kde  značí průměr naměřených hodnot,  značí uspořádaný 

náhodný výběr a , ,  jsou konstanty dané přepisem 

, / , 

kde  = , ,  jsou očekávané kvantily standardního normálního rozdělení a  je 

rozptylová matice těchto kvantilů. Na testovou statistiku  lze pohlížet jako na korelační 

koeficient mezi uspořádanými pozorováními a jim odpovídajícími kvantily. Pokud data 

vykazují perfektní shodu s normálním rozložením, bude mít  hodnotu 1 

(Budíková et al., 2010; Černíková, nepubl.). 

 Testovali jsme jednotlivé rozměry, samostatně u mužů a žen, ve všech zkoumaných 

souborech samostatně. U většiny rozměrů všech souborů byla normalita porušena. 

Vzhledem k tomuto faktu a vzhledem ke skutečnosti, že jsou rozdíly v zastoupení 

jednotlivých skupin (viz kapitola 4.), jsme zvolili – na základě konzultace se statistikem 

Mgr. A.Černíkovou, Ph.D. – neparametrické testy. 

 

5.4.4. Kruskalův-Wallisův test 

 K testování hypotézy, že sledované soubory se od sebe liší v jednotlivých 

rozměrech a indexech, jsme vzhledem k nesplnění předpokladu normality (viz kapitola 

5.5.3.) a malému zastoupení v souborech KŠK, KZP použili neparametrický Kruskalův-

Wallisův test. Tento test použili ve svém výzkumu pro testování rozdílu mezi skupinami na 

obdobných metrických datech např. Auerbach a Ruff (2006). Jeho parametrickou obdobu – 

analýzu rozptylu jednoduchého třídění (ANOVA) – použil k testování obdobných dat např. 

Wescott (2006a). 

 Kruskalův-Wallisův test  je zobecněním dvouvýběrového Wilcoxonova testu 

podobně jako je ANOVA zobecněním dvouvýběrového  testu. Nulová hypotéza 

předpokládá, že měření ve skupinách mají stejné mediány. Platnost nulové hypotézy 
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testujeme na předem zvolené hladině významnosti nejčastěji 5%, 1% nebo 0,1%. V této 

práci jsme pro testování použili 5% hladinu významnosti.  

Při tomto testu se každému pozorování přiřadí jeho pořadí , jaké by pozorování 

dostalo po spojení všech výběrů, (  je index skupiny/výběru a  je index pozorování 

v tomto výběru/skupině). Pořadí se pak použijí v modifikované analýze rozptylu 

jednoduchého třídění místo původních pozorování. Testová statistika je dána vztahem: 

12
1 3 1 , 

kde  je součet pořadí v -té skupině a  celkový počet pozorování (Hendl, 2006, 

Zvára 2008). 

 

5.4.5. Mannův-Whitneyův (Wilcoxonův) test pro dva nezávislé výběry 

 Mannův-Whitneyův (Wilcoxonův) test jsme použili pro testování míry pohlavního 

dimorfismu rozměrů a indexů ve všech souborech. Jednotlivé soubory jsme testovali 

samostatně. 

Mannův-Whitneyův (Wilcoxonův) test je neparametrickou obdobou 

dvouvýběrového  testu pro data nesplňující předpoklady normality. Test jsme počítali 

v programu Statistika 8.0, která pro něj používá název Mannův-Whitneův test. 

 Mannův-Whitneyův (Wilcoxonův) test testuje nulovou hypotézu, že oba výběry 

jsou stejné (nevykazují pohlavní dimorfismus) oproti alternativě, že výběry se liší (jsou 

pohlavně dimorfní). Platnost nulové hypotézy vylučuje na běžně používaných hladinách 

významnosti, nejčastěji 5%, 1% nebo 0,1%. V této práci jsme pro tento test zvolili 5% 

hladinu významnosti. 

 Mannův-Whitneyův test je založen na porovnání všech dvojic  a , kde  jsou 

pozorování z prvního výběru a  pozorování druhého výběru. Naproti tomu Wilcoxonova 

interpretace testu je založena na pořadí hodnot v kombinovaném výběru všech naměřených 

pozorování. Následující vzorce pak popisují ekvivalenci mezi Mann-Whitneyovou a 

Wilcoxonovou interpretací testu. 

1
2 ,

1
2 . 

Veličina  vyjadřuje počet dvojic , , v nichž je , podobně  je počet dvojic 

, , v nichž platí . Při shodě  se připočítá polovina k  i k . 
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Hodnoty  a  jsou součty pořadí v jednotlivých skupinách/výběrech při uspořádání 

v kombinovaném výběru všech naměřených hodnot. Statistiky  a  tvoří základ 

testové statistiky při Wilcoxonově interpretaci. Pochopitelně musí platit  

(počet všech dvojic , ; Zvára, 2008). 

 

5.4.6. Wilcoxonův párový test pro dva závislé výběry 

 Wilcoxonův test pro dva závislé výběry jsme použili pro ověření asymetrické 

stavby kostí pravé a levé strany těla, a to u obou pohlaví a v jednotlivých souborech 

samostatně. Wilcoxonův test pro dva závislé výběry, neboli Wilcoxonův párový test, je 

neparametrickou obdobou párového  testu pro data, která nemají normální rozdělení. 

Párový  test použili pro hodnocení asymetrie na dlouhých kostech např. Bigoni et al. 

(2005) a Kujanová et al. (2008). 

 Wilcoxonův test pro dva závislé výběry je testem pro hodnoty , kde  

jsou měření v prvním výběru a  jsou odpovídající měření ve druhém 

výběru (Hendl, 2006; Zvára, 2008). V našem případě tvoří první výběr měření na levé 

straně a druhý výběr tvoří měření na pravé straně. Testujeme nulovou hypotézu, že medián 

rozdílů je nulový oproti alternativě, že medián rozdílů je různý od nuly. Platnost nulové 

hypotézy test vylučuje na běžně používaných hladinách významnosti, nejčastěji 5%, 1% 

nebo 0,1%. V této práci jsme zvolili 5% hladinu významnosti. 

Nejprve se spočítají rozdíly . Jsou-li některé z nich nulové, vyloučí se 

a příslušně se zmenší . Potom se zjistí pořadí absolutních hodnot | |. Testová 

statistika  je rovna součtu pořadí těch veličin   , které jsou kladné (tedy těch, kdy 

bylo . Testová statistika má tvar: 

1 /4
1 2 1 /24

, 

kde  je počet pozorování (párů) a  je součet pořadí kladných hodnot . Testová 

statistika je počítána, jako tento součet pořadí , od kterého se odečte jeho očekávaná 

střední hodnota a rozdíl se pak vydělí jeho očekávanou směrodatnou odchylkou 

(očekávané za platnosti nulové hypotézy). Za platnosti nulové hypotézy má pak testová 

statistika  standardní normální rozdělení. 
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5.4.7. Spearmanův korelační koeficient 

 Spearmanovým korelačním koeficientem jsme jednotlivě testovali 

závislost (korelaci) délkových rozměrů (F1, F2, T1, T1b) s příslušnými indexy oploštění 

těl dlouhých kostí dolní končetiny (F1, F2 s indexem platymerie; T1, T1b s indexem 

platyknemie).  

 Teoretickou hodnotu Spearmanova korelačního koeficientu značíme  a měříme 

jím sílu vztahu  a , když nemůžeme předpokládat linearitu očekávaného vztahu. 

Odhadem , je výběrový koeficient korelace 1 1 , který pro daný 

výběr ,  vypočítáme podle vzorce 

1
6∑

1 , 

kde  jsou rozdíly pořadí  a  hodnot  a  vzhledem k ostatním hodnotám 

seřazeného výběru podle velikosti (Hendl, 2006). 

 

5.4.8. Použitý software  

 Všechny výše uvedené testy a statistiky jsme provedli v programu 

STATISTICA 8.0. Dále jsme použili Microsoft Office Excel 2007 pro záznam naměřených 

hodnot a výpočet interindivuální a intraindividuální chyby měření. 
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6. Výsledky 
 

6.1. Vyhodnocení spolehlivosti měření 
 

 Abychom posoudili, zda případná variabilita našich dat není podmíněna chybou 

měření, vypočítali jsme intraindividuální a interindividuální chybu měření.  

 

 

6.1.1 Intra-individuální chyba měření 

 Intra-individuální chyba byla zjištěna na základě dvou časově vzdálených měření 

souboru 27 koster z krypty kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1. 

Koeficient reliability (R) u žádného rozměru neklesl pod hodnotu 0,9. Minimální 

hodnota je 0,965 u femuru a 0,972 u tibie. Podle těchto hodnot intra-individuální chyby 

můžeme naše měření považovat za reliabilní (spolehlivé). 

Chybový variační koeficient (Vch), který udává míru přesnosti měření znaku 

(Šmahel, 2001), se u mého měření pohybuje v rozmezí od necelých dvou procent k nule, 

čili rozhodně nepřekračuje hodnotu 5 %, či vhodnější hodnotu 3 %. Naše měření můžeme 

tedy dle výpočtu intra-individuální chyby klasifikovat jako přesné. 

V následujících tabulkách 10 a 11 jsou uvedeny průměrné hodnoty 

prvního a druhého měření. Dále pak výsledky základních charakteristik přesnosti a 

spolehlivosti měření jednotlivých rozměrů. 
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Tabulka 10 Intra-individuální chyba měření u rozměrů femuru; (sin – kost  levé strany těla, dx – kost 

z pravé strany těla). 

  
zkratka 
rozměru strana průměr 1. průměr 2.

chybový 
rozptyl 

S2
ch 

variační 
koeficient 
Vch (%) 

koeficient 
reliability 

R 

největší délka 
F1 sin 436,6 436,6 0,146 0,087 1,000
  dx 439,5 439,5 0,190 0,099 1,000

délka v přirozeném 
postavení 

F2 sin 433,6 433,5 0,125 0,082 1,000
  dx 436,2 436,1 0,048 0,050 1,000

délka diafýzy 
F5 sin 352,1 352,4 0,604 0,221 0,999
  dx 352,6 352,7 0,238 0,138 0,999

předozadní průměr středu 
diafýzy 

F6a sin 27,5 27,4 0,063 0,911 0,991
  dx 27,0 27,0 0,000 0,000 1,000

transversální průměr středu 
diafýzy 

F7a sin 27,0 27,0 0,042 0,756 0,993
  dx 26,7 26,9 0,119 1,288 0,979

horní transversální průměr 
diafýzy 

F7b sin 27,9 28,0 0,125 1,265 0,983
  dx 28,0 27,8 0,238 1,752 0,965

horní předozadní průměr 
diafýzy 

F7c sin 26,7 26,6 0,042 0,765 0,993
  dx 27,3 27,2 0,048 0,801 0,992

dolní transversální průměr 
diafýzy 

F7d sin 30,9 30,8 0,104 1,046 0,985
  dx 31,0 30,9 0,024 0,499 0,997

dolní předozadní průměr 
diafýzy 

F7e sin 27,2 27,1 0,083 1,063 0,984
  dx 28,4 28,4 0,000 0,000 1,000

obvod středu diafýzy 
F8 sin 87,1 87,1 0,021 0,166 0,999
  dx 86,4 86,3 0,095 0,357 0,997

subtrochanterický 
transversální průměr těla 

F9 sin 30,7 30,8 0,042 0,665 0,994
  dx 32,0 32,0 0,048 0,683 0,993

subtrochanterický 
předozadní průměr těla 

F10 sin 27,2 27,3 0,021 0,530 0,994
  dx 27,4 27,3 0,048 0,797 0,991

horní šířka epifýzy 
F13 sin 92,3 92,0 0,333 0,626 0,995
  dx 92,3 92,5 0,952 1,056 0,986

vertikální průměr caput ossis 
femoris 

F18 sin 43,2 43,1 0,087 0,683 0,994
  dx 43,8 43,7 0,079 0,642 0,994

transversální průměr caput 
ossis femoris 

F19 sin 43,0 43,0 0,000 0,000 1,000
  dx 43,8 43,8 0,026 0,370 0,998

epikondylární šířka 
F21 sin 75,8 75,8 0,065 0,337 0,998
  dx 77,0 77,0 0,048 0,284 0,999
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Tabulka 11 Intra-individuální chyba měření u rozměrů tibie. 

  
zkratka 
rozměru strana průměr 1. průměr 2.

chybový 
rozptyl 

S2
ch 

variační 
koeficient 
Vch (%) 

koeficient 
reliability 

R 

celková délka 
T1 sin 356,4 356,4 0,000 0,000 1,000
  dx 354,8 356,4 0,026 0,046 1,000

mediální délka 
T1b sin 354,7 354,7 0,028 0,047 1,000
  dx 354,8 356,3 1,263 0,316 0,996

největší šířka proximální 
epifýzy 

T3 sin 70,2 70,1 0,028 0,238 0,999
  dx 70,5 70,4 0,105 0,461 0,997

největší šířka distální epifýzy 
T6 sin 47,7 47,6 0,111 0,699 0,997
  dx 46,4 47,1 0,125 0,757 0,995

největší průměr středu 
diafýzy 

T8 sin 26,3 26,3 0,000 0,000 1,000
  dx 26,1 26,1 0,000 0,000 1,000

transversální průměr středu 
diafýzy 

T9 sin 20,7 20,7 0,028 0,805 0,994
  dx 20,6 20,8 0,000 0,000 1,000

předozadní průměr na úrovni 
foramen nutricium 

T8a sin 30,6 30,3 0,361 1,976 0,978
  dx 30,3 30,4 0,050 0,738 0,995

transversální průměr na 
úrovni foramen nutricium 

T9a sin 22,6 22,6 0,000 0,000 1,000
  dx 22,5 22,4 0,100 1,409 0,972

obvod středu diafýzy 
T10 sin 76,1 76,0 0,028 0,219 0,999
  dx 76,3 76,6 0,125 0,463 0,997

obvod diafýzy na foramen 
nutricium 

T10a sin 84,7 84,8 0,167 0,482 0,998
  dx 84,7 84,9 0,075 0,323 0,999

nejmenší obvod diafýzy 
T10b sin 68,8 68,8 0,028 0,242 0,999
  dx 69,2 69,4 0,050 0,323 0,999

 

6.1.2. Inter-individuální chyba měření 

Inter-individuální chybu měření jsme mohli vypočítat z opakovaného měření 13 

jedinců (soubor č. 1 se šňůrovou keramikou). Kvůli nízkému počtu jedinců nejsou ale tyto 

výsledky dostatečně vypovídající, přesto je ale uvádíme, protože naznačují aspekty, na 

které je třeba při hodnocení výsledků brát zřetel. Nesmíme také zapomínat, že inter-

individuální chyba je i při pečlivém přístupu vždy větší než intra-individuální 

(Fialová, 2004). 

 Výsledky koeficientu reliability (R) se pohybují v rozmezí od 0,999 do 0,806 

u femuru, od 0,999 do 0,855 u tibie. Koeficient tedy nikdy nepoklesl pod hodnotu 

smysluplného měření (0,8). Ale v několika případech se již pohyboval mezi 80 % a 90 %. 

Dle těchto výsledků bychom tedy teoreticky mohli měření klasifikovat jako spolehlivé.  

 Chybový variační koeficient se po výpočtu inter-individuální chyby pohybuje 

v rozmezí mezi zhruba 4 % a 2 % u femuru a zhruba 5 % a 1 % u tibie. Dle těchto hodnot 

bychom mohli říci, že měření bylo přesné. 

 Vysoký výsledek chybového rozptylu (S2
ch) naznačuje, že došlo k velkým 

nepřesnostem při měření délky diafýzy (F5) mezi oběma pozorovateli. 
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Vzhledem k tomu, že v intra-individuálním hodnocení chyby měření nebyla zjištěna 

vysoká hodnota chybového rozptylu „F5“, domníváme se, že tyto nepřesnosti jsou 

pravděpodobně způsobeny různým pochopením původní definice rozměru. 

 V tabulkách 12 a 13 uvádíme výsledky základních ukazatelů 

spolehlivosti a přesnosti měření. Hraniční hodnoty jsou vyznačeny tučně. 

 
Tabulka 12 Inter-individuální chyba měření femuru. 

  
zkratka 
rozměru strana průměr 1. průměr 2.

chybový 
rozptyl 

S2
ch 

variační 
koeficient 
Vch (%) 

koeficient 
reliability 

R 

největší délka 
F1 sin 432,6 433,3 1,050 0,237 0,998
  dx 439,7 440,4 0,722 0,193 0,999

délka v přirozeném 
postavení 

F2 sin 429,8 430,6 1,250 0,260 0,998
  dx 435,9 435,5 1,563 0,287 0,998

délka diafýzy 
F5 sin 338,2 349,4 77,222 2,558 0,853
  dx 350,9 353,8 26,333 1,456 0,935

předozadní průměr středu 
diafýzy 

F6a sin 26,7 26,6 0,600 2,905 0,873
  dx 27,3 27,4 0,278 1,924 0,958

transversální průměr středu 
diafýzy 

F7a sin 26,5 26,5 0,400 2,389 0,806
  dx 25,7 25,6 0,167 1,594 0,941

horní transversální průměr 
diafýzy 

F7b sin 30,0 30,9 0,750 2,846 0,892
  dx 29,8 30,0 0,444 2,230 0,936

horní předozadní průměr 
diafýzy 

F7c sin 25,0 24,8 0,150 1,555 0,849
  dx 24,8 24,9 0,167 1,644 0,936

dolní transversální průměr 
diafýzy 

F7d sin 31,1 30,7 1,100 3,394 0,833
  dx 29,8 30,2 0,667 2,722 0,868

dolní předozadní průměr 
diafýzy 

F7e sin 27,4 27,6 0,350 2,153 0,958
  dx 28,7 28,8 0,278 1,835 0,966

obvod středu diafýzy 
F8 sin 84,4 84,6 0,700 0,990 0,972
  dx 84,4 85,3 0,889 1,111 0,970

subtrochanterický 
transversální průměr těla 

F9 sin 34,0 33,8 0,222 1,391 0,958
  dx 33,6 33,4 0,389 1,862 0,938

subtrochanterický 
předozadní průměr těla 

F10 sin 26,0 25,0 0,333 2,264 0,935
  dx 25,1 25,3 0,222 1,869 0,886

horní šířka epifýzy 
F13 sin 95,4 95,7 0,500 0,740 0,993
  dx 94,9 96,1 1,500 1,282 0,974

vertikální průměr caput ossis 
femoris 

F18 sin 43,3 44,1 1,375 2,685 0,920
  dx 43,9 44,4 0,857 2,098 0,963

transversální průměr caput 
ossis femoris 

F19 sin 43,8 43,9 0,250 1,141 0,984
  dx 44,2 44,3 0,188 0,979 0,992

epikondylární šířka 
F21 sin           
  dx 75,0 76,4 0,300 0,725 0,990
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Tabulka 13 Inter-individuální chyba měření tibie. 

  
zkratka 
rozměru strana průměr 1. průměr 2.

chybový 
rozptyl 

S2
ch 

variační 
koeficient 
Vch (%) 

koeficient 
reliability 

R 

celková délka 
T1 sin 364,3 365,9 2,929 0,469 0,993
  dx 371,0 374,5 2,250 0,403 0,970

mediální délka 
T1b sin 366,3 366,0 0,286 0,146 0,999
  dx 377,0 376,8 1,375 0,311 0,991

největší šířka proximální 
epifýzy 

T3 sin 69,4 76,0 3,250 2,529 0,873
  dx 70,5 77,0 2,500 2,176 0,936

největší šířka distální epifýzy 
T6 sin 49,7 48,0 1,750 2,700 0,929
  dx 49,4 48,0 1,500 2,515 0,905

největší průměr středu 
diafýzy 

T8 sin 30,0 30,6 0,429 2,162 0,946
  dx 30,2 30,6 0,400 2,080 0,901

transversální průměr středu 
diafýzy 

T9 sin 20,7 20,4 0,429 3,182 0,872
  dx 21,4 21,4 0,200 2,090 0,855

předozadní průměr na úrovni 
foramen nutricium 

T8a sin 34,3 34,3 0,571 2,205 0,942
  dx 33,6 34,2 0,900 2,798 0,895

transversální průměr na 
úrovni foramen nutricium 

T9a sin 25,1 25,9 1,500 4,803 0,879
  dx 24,4 24,2 0,100 1,301 0,955

obvod středu diafýzy 
T10 sin 83,0 83,3 0,143 0,455 0,996
  dx 85,4 86,6 1,800 1,560 0,912

obvod diafýzy na foramen 
nutricium 

T10a sin 95,6 95,0 0,571 0,793 0,991
  dx 94,4 94,8 1,800 1,418 0,941

nejmenší obvod diafýzy 
T10b sin 74,1 74,1 0,143 0,510 0,997
  dx 76,2 76,0 0,100 0,416 0,996

 

 

6.2. Základní statistické charakteristiky – popisné statistiky 
 

 Pro sledované proměnné (rozměry a indexy femuru a tibie) ve všech časově 

odlišných souborech jsme vypočítali základní statistické charakteristiky. Hodnoty těchto 

popisných charakteristik (N, průměr, medián, minimum, maximum, směrodatná odchylka) 

naleznete v přehledových tabulkách v příloze 1. 

 V následujících tabulkách souhrnně uvádíme základní ukazatele (průměr, 

směrodatná odchylka) ve všech sledovaných souborech. V tabulkách jsou pouze ty 

proměnné, u nichž jsme při analýze rozdílů mezi soubory prokázali statisticky signifikantní 

odlišnosti v minimálně třech konkrétních dvojicích z odlišných období. Tabulky zároveň 

ilustrují, v kterých rozměrech (indexech) bylo nalezeno nejvíce rozdílů mezi časově 

odlišnými soubory (viz kapitola 6.6.). 
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Tabulka 14 Základní statistiky vybraných rozměrů − femur muži; KŠK: kultura se šňůrovou keramikou 

KZP: kultura se zvoncovitými poháry, UK: únětická kultura, LT: laténské období, rST: období raného 

středověku, MH vST: období mladší doby hradištní a vrcholného středověku, PMV: soubor z krypty kostela 

Panny Marie Vítězné, PACH: Pachnerova sbírka. 

  KŠK KZP UK LT rST MH vST PMV PACH

F6a dx 
průměr 28,7 29,7 27,8 27,8 29,8 28,4 28,2 28,6
SD 1,679 1,033 2,333 2,845 2,262 2,613 2,588 2,435

F7a dx 
průměr 27,0 25,8 27,3 27,4 28,3 28,7 27,6 28,5
SD 1,414 2,041 1,883 2,092 1,606 1,892 2,074 2,320

F7c sin 
průměr 26,7 25,8 26,7 25,5 neměř. 27,0 27,9 28,5
SD 1,767 0,983 2,388 2,399 neměř. 2,330 2,696 2,447

F7d sin 
průměr 31,5 30,8 31,5 32,3 neměř. 32,8 32,4 35,5
SD 1,581 3,061 2,959 2,684 neměř. 2,450 2,774 3,897

F7d dx 
průměr 30,7 30,8 31,2 31,5 neměř. 32,1 33,6 35,6
SD 1,618 1,941 2,614 2,610 neměř. 2,696 2,191 4,081

F8 sin 
průměr 90,4 88,0 90,6 90,8 91,6 90,6 90,6 86,6
SD 5,275 3,286 5,982 6,196 4,803 12,406 5,854 6,207

F13 dx 
průměr 100,0 96,8 95,5 98,3 103,4 95,4 97,0 101,5
SD 5,339 2,490 6,069 6,542 4,888 18,388 5,196 5,653

 
Tabulka 15 Základní statistiky vybraných rozměrů − tibie muži; zkratky souborů viz tabulka 14. 

    KŠK KZP UK LT rST MH vST PMV PACH

T3 sin 
průměr 73,3 67,5 73,9 74,4 79,3 75,3 76,0 75,0
SD 3,202 0,707 6,359 5,175 3,359 4,398 4,427 3,103

T10 sin 
průměr 87,1 84,7 85,9 85,3 82,9 84,2 80,8 80,5
SD 5,113 5,317 7,922 4,650 5,084 4,883 7,055 5,915

T10 dx 
průměr 87,2 86,2 86,9 86,0 82,9 84,6 80,0 80,9
SD 4,708 3,271 6,864 5,363 5,054 5,450 7,239 5,831

T10b sin 
průměr 78,6 74,8 76,9 77,0 neměř. 76,3 73,3 72,0
SD 4,860 7,167 6,725 4,379 neměř. 4,412 5,750 4,991

T10b dx 
průměr 77,7 77,4 77,3 77,1 neměř. 73,9 75,0 72,5
SD 3,670 3,912 5,855 4,650 neměř. 9,240 10,973 4,943

 
Tabulka 16 Základní statistiky vybraných indexů – muži; zkratky souborů viz tabulka 14. 

    KŠK KZP UK LT rST MH vST PMV PACH

platymerický 
index sin 

průměr 82,9 80,6 81,7 77,7 84,3 81,9 89,1 86,2
SD 12,706 6,388 8,647 7,251 7,612 7,721 5,291 7,265

platymerický 
index dx 

průměr 77,6 80,8 81,9 76,3 84,0 77,6 90,0 85,1
SD 5,364 5,220 11,913 8,414 7,534 8,413 7,777 7,005

index průřezu 
středu diafýzy 

tibie sin 

průměr 66,9 74,5 75,4 72,3 71,6 76,5 77,5 78,5

SD 7,703 8,184 16,408 6,779 6,438 6,514 5,764 10,476

index průřezu 
středu diafýzy 

tibie dx 

průměr 71,2 72,3 72,5 73,5 71,0 76,7 76,5 76,5

SD 6,433 7,324 9,140 8,347 6,036 6,952 8,033 7,492
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Tabulka 17 Základní statistiky vybraných rozměrů − femur ženy; zkratky souborů viz tabulka 14. 

    KŠK KZP UK LT rST MH vST PMV PACH

F7c sin 
průměr 23,7 24,3 23,8 22,3 neměř. 23,5 25,3 25,7
SD 2,289 1,258 2,082 2,604 neměř. 1,943 1,969 2,296

F7d sin 
průměr 29,1 28,0 28,7 28,3 neměř. 29,1 29,8 33,0
SD 2,795 2,449 2,164 2,251 neměř. 1,874 2,221 3,537

F7d dx 
průměr 29,0 27,7 27,8 28,0 neměř. 28,7 29,5 32,9
SD 1,000 1,155 2,734 2,921 neměř. 2,426 2,162 3,560

F7e sin 
průměr 25,9 25,0 26,6 25,0 neměř. 25,5 25,8 28,6
SD 2,116 0,816 1,910 2,268 neměř. 1,676 2,179 2,223

F7e dx 
průměr 24,7 25,3 26,4 26,0 neměř. 26,0 27,4 27,9
SD 2,517 1,528 2,785 2,683 neměř. 2,533 1,362 2,374

F10 sin 
průměr 23,4 23,5 24,0 22,7 24,3 24,3 26,3 25,9
SD 2,299 1,291 1,732 1,759 1,918 2,694 1,357 1,897

F10 dx 
průměr 22,7 22,7 24,9 23,7 24,3 24,0 26,0 26,0
SD 2,517 0,577 4,144 2,604 1,920 1,805 1,844 2,152

F13 sin 
průměr 88,0 86,8 88,5 86,8 91,5 87,0 86,1 87,6
SD 5,612 1,500 4,321 6,103 4,534 2,937 6,667 4,981

 
Tabulka 18 Základní statistiky vybraných rozměrů − tibie ženy; zkratky souborů viz tabulka 14. 

    KŠK KZP UK LT rST MH vST PMV PACH

T1 sin 
průměr 351,8 358,3 363,2 340,0 349,0 331,5 347,7 337,2
SD 25,685 6,506 22,337 22,583 16,176 17,383 20,338 17,179

T1b sin 
průměr 353,0 360,0 361,0 338,1 342,9 331,8 346,5 327,3
SD 25,080 7,937 21,479 23,187 16,475 16,837 19,967 20,731

T1b dx 
průměr 368,0 363,0 355,7 336,6 343,3 332,7 347,4 328,3
SD 15,620  16,870 20,732 15,646 19,590 19,664 16,801

T3 dx 
průměr 68,3 64,0 66,4 72,8 71,1 66,5 66,7 66,7
SD 4,726  3,159 8,732 3,322 4,240 4,628 3,210

T8 dx 
průměr 28,3 28,0 27,7 27,2 26,7 25,8 24,5 26,4
SD 1,528  2,562 4,917 1,717 1,786 2,296 2,312

T9 dx 
průměr 20,7 23,0 20,6 19,3 18,7 19,4 20,0 20,7
SD 1,155  1,981 1,494 1,291 1,680 2,366 2,000
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Tabulka 19 Základní statistiky vybraných indexů − ženy; zkratky souborů viz tabulka 14. 

    KŠK KZP UK LT rST MH vST PMV PACH

platymerický 
index sin 

průměr 73,7 76,0 79,9 74,1 79,5 82,4 90,5 83,3
SD 6,684 4,280 10,155 5,191 7,127 16,462 6,304 5,972

platymerický 
index dx 

průměr 71,2 73,3 84,4 77,1 79,1 78,3 83,3 84,0
SD 10,535 5,774 15,353 14,186 6,588 15,134 8,417 6,961

index 
robusticity F2 

sin 

průměr 12,2 11,8 11,8 12,2 12,4 12,4 12,5 12,8

SD 1,014 0,992 0,765 0,868 0,719 0,660 0,964 0,732

platyknemický 
index sin 

průměr 60,0 70,9 66,9 70,4 68,9 70,3 76,1 74,1
SD 7,182 7,913 4,710 4,421 5,326 5,248 7,118 5,749

platyknemický 
index dx 

průměr 68,9 85,7 68,2 73,1 69,7 71,9 75,4 74,6
SD 3,055  5,499 3,697 4,560 7,074 4,892 5,777

index průřezu 
středu diafýzy 

tibie sin 

průměr 70,0 68,7 71,4 74,0 69,0 73,7 80,3 77,3

SD 5,449 2,457 5,734 3,288 5,063 6,287 8,434 6,039

index průřezu 
středu diafýzy 

tibie dx 

průměr 73,1 82,1 74,5 72,3 70,0 75,2 81,9 78,5

SD 6,011  4,133 9,303 4,554 6,200 6,408 6,834

 

 

6.3. Hodnocení pohlavního dimorfismu 
 

 Pohlavní dimorfismus jsme ověřovali u všech hodnocených rozměrů (indexů) 

u všech souborů. K jeho posouzení jsme použili neparametrický Mannův-Whitneyův 

(Wilcoxonův) test pro dva nezávislé výběry. Testovali jsme nulovou hypotézu, že mezi 

muži a ženami neexistuje ve sledovaných charakteristikách rozdíl. Pro každý soubor jsme 

test prováděli samostatně. 

 Souhrnné výsledky jsou uvedené v tabulce 1-27 (viz příloha 2). 

 

 

6.3.1. Pohlavní dimorfismus u nositelů kultury se šňůrovou keramikou  

 V souboru kultury se šňůrovou keramikou se nám na 5% hladině významnosti 

podařilo prokázat pohlavní rozdíly téměř ve všech rozměrech femuru a tibie na levé straně 

těla. U pravostranných rozměrů kosti stehenní a holenní jsme naopak pohlavní 

dimorfismus ve většině rozměrů neprokázali (viz tab. 20). Podařilo se nám ho prokázat 

pouze u devíti rozměrů, což představuje více než jednu třetinu všech sledovaných rozměrů. 

Je nutné brát v úvahu, že u pravostranných rozměrů jsou velké rozdíly v zastoupení mužů a 

žen, což analýzu komplikuje a neumožňuje odhalit případné rozdíly. 
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U tvarových indexů se nám nepodařilo pohlavní dimorfismus prokázat (kromě 

délkotloušťkového indexu tibie dx, kde je ovšem p-hodnota 0,048; viz tab. 3, příloha 2). 

Důvodem může být malá velikost souboru.  

 

6.3.2. Pohlavní dimorfismus u nositelů kultury zvoncovitých pohárů  

 U nositelů kultury zvoncovitých pohárů jsme s ohledem na počty hodnocených 

jedinců (N ≤ 6) mohli pohlavní dimorfismus ověřit pouze u některých rozměrů.  

 U kosti stehenní jsme prokázali pohlavní rozdílnost u osmi, tj. poloviny, 

levostranných rozměrů. U pravých femurů jsme pohlavní rozdílnost na 5% hladině 

významnosti signifikantně prokázali v 11 rozměrech a neprokázali v 5 šířkových 

rozměrech. Porovnáme-li pravostranné a levostranné rozměry, tak rozměry v kterých se 

obě pohlaví neliší, jsou téměř identické (viz tab. 20 a tab. 4, příloha 2). 

 Pohlavní rozdílnost metrických znaků tibie jsme prokázali pouze ve třech 

rozměrech na úrovni středu a proximální části diafýzy (T9, T10, T10a) na kostech levé 

strany. Výsledky jsou ovšem nejspíše podmíněny nedostatečným počtem hodnocených 

kostí. Nízké zastoupení měla pravostranná holenní kost (1 mužská, 5 ženských; viz tab. 5, 

příloha 2). 

 

6.3.3. Pohlavní dimorfismus eneolitických kultur (kultura se šňůrovou keramikou, 

kultura zvoncovitých pohárů) 

 Z důvodu nedostatečného počtu jedinců v obou eneolitických kulturách jsme 

nositele obou kultur vyhodnotili společně (KŠK, KZP). Jsme si vědomi kulturní 

samostatnosti těchto dvou skupin. Domníváme se ale, že společné vyhodnocení má 

výpovědní hodnotu. 

 Rozdíl mezi muži a ženami se nám nepodařilo prokázat u 3 rozměrů femuru (viz 

tab. 20). Pohlavní dimorfismus jsme tedy na 5% hladině významnosti prokázali u 15 

levostranných a 14 pravostranných rozměrů kostí stehenních.  

 Metrické znaky tibie vykazují statisticky signifikantní pohlavní dimorfismus ve 

společném souboru KŠK/KZP v 15 z 22 rozměrů.  

 Dimorfismus tvarových indexů jsme prokázali u délkotloušťkového indexu kosti 

holenní na levé straně těla a pravostranného platymerického indexu.  

(Viz tab. 7-9, příloha 2). 
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6.3.4. Pohlavní dimorfismus u nositelů únětické kultury  

 V souboru UK prokazujeme pohlavní dimorfismus v 29 z 32 pravostranných i 

levostranných rozměrů. Rozdíl mezi muži a ženami jsme neprokázali pouze u rozměrů 

třech šířkových rozměrů (viz tab. 20).  

 U kosti holenní jsme pohlavní dimorfismus neprokázali pouze ve 4 z celkem 11 

rozměrů pro levou stranu. U pravostranných rozměrů tibie byl u příslušníků únětické 

kultury pohlavní dimorfismus prokázán ve všech případech (viz tab. 11, příloha 2). 

 U tvarových indexů jsme pohlavní rozdíly prokázali pouze v indexu 

robusticity (F19) na levé straně těla a délkotloušťkovém indexu pravostranné tibie 

(viz tab. 12, příloha 2). 

 

6.3.5. Pohlavní dimorfismus v laténském období  

 Kosti stehenní laténských mužů jsou ve srovnání s ženskými signifikantně větší ve 

všech sledovaných rozměrech, a to většinou na 1% nebo 0,1% hladině významnosti (viz 

tab 13, příloha 2).  

 U sledovaných rozměrů tibie jsme pohlavní dimorfismus signifikantně prokázali na 

1% hladině v 9 levostranných rozměrech a 9 pravostranných rozměrech (viz tab. 14, 

příloha 2). Pohlavní rozdíly se nám nepodařilo prokázat v rozměru největší šířky 

proximální epifýzy (T3, bilat.) a největší šířky distální epifýzy (T6, bilat.). Výsledky 

ovšem opět mohou být podmíněny nízkým, resp. disproporčním počtem naměřených 

hodnot v případě některých rozměrů.  

 Pohlavní dimorfismus tvarových indexů v souboru LT jsme prokázali pouze 

u délkotloušťkového indexu tibie na obou stranách těla (p-hodnota testu je 0,019; 

viz tab. 15, příloha 2). 

 

6.3.6. Pohlavní dimorfismus v období raného středověku  

 V souboru rST z raného středověku jsme ve všech zjišťovaných rozměrech femuru 

i tibie potvrdili pohlavní dimorfismus na 0,1% hladině signifikance. Dlouhé kosti dolní 

končetiny dospělých mužů jsou v tomto souboru prokazatelně větší než kosti žen. Tento 

závěr nebyl potvrzen pouze pro rozměry největší šířky proximální epifýzy (T3) a největší 

šířky distální epifýzy (T6; viz tab. 20 a tab. 16 a 17, příloha 2). 
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 Analýza pohlavního dimorfismu tvarových indexů nepotvrdila dimorfismus 

v indexu robusticity F19 u femurů bez ohledu na stranu těla, v platyknémickém indexu bez 

ohledu na stranu těla a indexu průřezu středu diafýzy pravostranné tibie. V ostatních 

indexech jsme pohlavní dimorfismus prokázali na 0,1% hladině významnosti. (viz tab. 18 a 

17, příloha 2). 

 

6.3.7. Pohlavní dimorfismus v období mladší doby hradištní a vrcholného středověku  

 V souboru MH vST výsledky analýzy pohlavního dimorfismu potvrzují alternativní 

hypotézu, že mezi muži a ženami je ve sledovaných dimenzích statisticky signifikantní 

rozdíl. Rozdíl jsme prokázali u všech sledovaných rozměrů femuru i tibie na 0,1% hladině 

významnosti (viz tab. 19 a 20, příloha 2). 

 U tvarových indexů se nám podařilo potvrdit alternativní hypotézu pohlavního 

dimorfismu pouze u pilastrického indexu levostranných femurů, indexu robusticity (F2) u 

levostranných femurů, délkotloušťkového indexu levostranné tibie a délkotloušťkového 

indexu tibie na pravé straně těla. V ostatních indexech se alternativní hypotézu potvrdit 

nepodařilo (viz tab. 21, příloha 2). 

 

6.3.8. Pohlavní dimorfismus u novověkých souborů 

 Krypta Kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1 („Pražské Jezulátko“). 

Pohlavní dimorfismus u koster z kostela Panny Marie Vítězné v Praze se prokázal pouze u 

některých sledovaných rozměrů. 

 Pohlavní rozdíly jsme na levých femurech neprokázali na úrovni rozměrů pěti 

rozměrů (2 délkové, 3 šířkové, viz tab. 20). Na pravých femurech převažovaly rozměry, 

u kterých se nám dimorfismus potvrdit nepodařilo (viz tab. 22, příloha 2). 

 U většiny rozměrů levostranných tibií jsme statisticky signifikantní rozdíl mezi 

muži a ženami potvrdili. Výjimkou jsou čtyři rozměry délkové a rozměry na úrovni středu 

diafýzy a foramen nutricium. U pravostranných tibií jsme dimorfismus potvrdili pouze u 

rozměrů T3 dx, T6 dx, T10b dx (viz tab. 23, příloha 2). 

 U tvarových indexů se nepodařilo pohlavní dimorfismus prokázat.  

Pachnerova sbírka. Femury a tibie mužů jsou statisticky prokazatelně větší než 

femury žen této sbírky. Pohlavní dimorfismus jsme prokázali ve všech rozměrech 
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dlouhých kostí dolní končetiny na 0,1% hladině pravděpodobnosti (viz tab. 25 a 26 

příloha 2).  

U indexů byl pohlavní dimorfismus prokázán u platymerického indexu levého 

femuru, u indexu robusticity (F19) femuru bez ohledu na stranu těla. (viz. tab. 27). 

 

6.3.9. Shrnutí pohlavního dimorfismu 

 Následující tabulka souhrnně zobrazuje, ve kterých rozměrech jsme v jednotlivých 

obdobních (souborech) nenalezli statisticky signifikantní rozdíly mezi muži a ženami. 

 
Tabulka 20 Souhrn rozměrů, které nejsou signifikantně pohlavně dimorfní pro jednotlivé soubory; 

KŠK: kultura se šňůrovou keramikou, KZP: kultura zvoncovitých pohárů, KŠKKZP: kultura se šňůrovou 

keramikou a kultura se zvoncovitými poháry (eneolitické kultury), UK: únětická kultura, LT: laténské období, 

rST: období raného středověku, MH vST: období mladší doby hradištní a vrcholného středověku, PMV: 

soubor z krypty kostela Panny Marie Vítězné, PACH: Pachnerova sbírka, pokud je řádek některého souboru 

prázdný – všechny rozměry jsou pohlavně dimorfní, délkové rozměry jsou vyznačeny tučně. 

  FEMUR TIBIE 
soubor SIN DX SIN DX 

KŠK 

  největší délka (F1)   celková délka (T1) 
  délka diaf. (F5) mediální délka (T1b) mediální délka (T1b) 
  trans. středu diaf. (F7a) šířka prox. epif. (T3)   
  horní trans. diaf. (F7b)   šířka dist. epi. (T6) 
  horní předoz. diaf. (F7c)   největš. pr. středu d. (T8)  
dolní trans. diaf. (F7d) dolní trans. diaf. (F7d) trans. středu diaf. (T9) trans. středu diaf. (T9) 
subtroch. trans. (F9) subtroch. trans. (F9)   obv. středu diaf. (T10) 
  vert. cap.os. fem. (F18)   nejmenš. obv. diaf.(T10b) 
  trans. cap. os. fem. (F19)     
epikond. šířka (F21) epikond. šířka (F21)     

KZP 

největší délka (F1)   celková délka (T1) pohl. dimorfismus  
délka diaf. (F5)   mediální délka (T1b) nemohl být hodnocen  
předoz. středu diaf. (F6a)   šířka prox. epif. (T3)   
  trans. středu diaf. (F7a) šířka dist. epi. (T6)   
  horní trans. diaf. (F7b) největš. pr. středu d. (T8)    
horní předoz. diaf. (F7c) horní předoz. diaf. (F7c) předoz. for. nutrc. (T8a)   
dolní trans. diaf. (F7d)   trans. for. nutr. (T9a)   
dolní předoz. diaf. (F7e)   nejmenš. obv. diaf.(T10b)   
subtroch. trans. (F9) subtroch. trans.  (F9)     

KŠK 
KZP 

  horní trans. diaf. (F7b) celková délka (T1) celková délka (T1) 
  subtroch. trans.  (F9) mediální délka (T1b) mediální délka (T1b) 
epikond. šířka (F21)     šířka dist. epi. (T6) 
      trans. středu diaf. (T9) 

UK 
horní trans. diaf. (F7b)   celková délka (T1)   
  subtroch. předoz. d. (F10) mediální délka (T1b)   
epikond. šířka (F21)   šířka prox. epif. (T3)   
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  FEMUR TIBIE 
soubor SIN DX SIN DX 

    předoz. for. nutrc. (T8a)   

LT     šířka prox. epif. (T3) šířka prox. epif. (T3) 
    šířka dist. epi. (T6) šířka dist. epi. (T6) 

rST         
MH 
vST         

PMV 

  největší délka (F1) celková délka (T1) celková délka (T1) 
délka v přiroz. post. (F2) délka v přiroz. post. (F2) mediální délka (T1b) mediální délka (T1b) 
délka diaf. (F5) délka diaf. (F5) největš. pr. středu d. (T8)  největš. pr. středu d. (T8)  
předoz. středu diaf. (F6a) předoz. středu diaf. (F6a)   předoz. for. nutrc. (T8a) 
trans. středu diaf. (F7a) trans. středu diaf. (F7a)   trans. středu diaf. (T9) 
horní trans. diaf. (F7b) horní trans. diaf. (F7b) trans. for. nutr. (T9a) trans. for. nutr. (T9a) 
  horní předoz. diaf. (F7c)   obv. středu diaf. (T10) 
  obv. středu diaf. (F8)   odv. diaf. for. nutr. (T10a)
  subtroch. trans.  (F9)     

PACH         
 

 Následující graf 1 ilustruje výrazný pohlavní dimorfismus v největší délce femuru 

(F1 sin) od eneolitu po současnost a také značně konstantní trend napříč všemi časově 

odlišnými obdobími, přestože zrovna u největší délky femuru bychom očekávali její nárůst 

v čase. 
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Obrázek 1 Pohlavní dimorfismus v největší délce femuru (F1 sin), porovnání období; krabicový graf ve 

variantě, kde střední příčka značí průměr, obdélník označuje rozsah průměru ± SD, „antény“ značí rozsah 

hodnot minima a maxima. 
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V transversálním průměru na úrovni foramen nutricium kosti holenní (T9a sin) též 

pozorujeme výrazný pohlavní dimorfismus (viz obr. 2). U žen zaznamenáváme poměrně 

stabilní růst průměrných hodnot od spíše zemědělsky orientovaných populací (KŠK, KZP, 

UK, LAT) k novověkým souborům, u nichž se předpokládá životní styl orientovaný na jiné 

než zemědělské pracovní aktivity. Vrcholu dosahují hodnoty v novověkém souboru 

Pachnerova sbírka. U mužů tento poměrně jasný trend patrný není. 

 

Kultura

T9
a 

si
n

Pohlaví: M

KŠK
KZP

UK
LAT

rST
MHvST

PMV
PACH

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Pohlaví: Ž

KŠK
KZP

UK
LAT

rST
MHvST

PMV
PACH

 
Obrázek 2 Pohlavní dimorfismus v transversálním průměru na úrovni foramen nutricium tibie 

(T9a sin), porovnání období; popis krabicového grafu viz obrázek 1. 

 

 

6.4. Hodnocení stranové asymetrie 
 

 U všech souborů jsme rovněž ověřili (Wilcoxonův párový test pro dva závislé 

výběry), zdali existují rozdíly mezi levou a pravou částí těla, tj. asymetrie, ve sledovaných 

rozměrech kosti stehenní a holenní. Testovali jsme nulovou hypotézu, že hodnoty rozměrů 

na pravé a levé straně se neliší. Nulovou hypotézu jsme případně zamítali na 5% hladině 

signifikance Všechny sledované soubory jsme testovali samostatně, vždy muže a ženy 

zvlášť. 

 V následujících podkapitolách uvádíme výsledky hodnocení asymetrie pro 

jednotlivé soubory. Uváděná signifikantní asymetrie v jednotlivých rozměrech byla 
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prokázána na 5% hladině významnosti. V uvedených tabulkách graficky označujeme, zda 

p-hodnota testu je ≤ 0,001 (***); ≤ 0,01 (**); ≤ 0,05 (*). 

 Pro některé soubory, kde bylo prokázáno více „asymetrických“ rozměrů jsou 

uvedeny tabulky v textu. Tabulky pro jednotlivé skupiny rozměrů pak naleznete v příloze 3 

této práce.  

 

 

6.4.1. Asymetrie u nositelů kultury se šňůrovou keramikou  

 V lineárních rozměrech femuru mužů ze šňůrové kultury nalézáme signifikantní 

asymetrii u rozměru F1 a F7b. V rozměrech tibie se nám nepodařilo potvrdit asymetrii 

v žádném ze sledovaných rozměrů. 

Asymetrii indexů mužů jsme na 5% hladině významnosti prokázali u pilastrického 

indexu (index průřezu středu diafýzy). 

 U žen se i z důvodu nedostatečného počtu pozorování nepodařilo prokázat 

asymetrii u žádného ze sledovaných rozměrů. 

 Souhrnné tabulky výsledků Wilcoxonova testu asymetrie v souboru KŠK naleznete 

v příloze 3 (tab. 1-6). 

 

6.4.2. Asymetrie u nositelů kultury zvoncovitých pohárů  

 V souboru kultury zvoncovitých pohárů máme zcela nedostatečný počet pozorování 

v případě všech sledovaných rozměrů. Nepodařilo se proto zjistit asymetrii u mužů ani u 

žen v žádné ze sledovaných proměnných. 

 V příloze 3 této práce naleznete tabulky (se souhrnem výsledků testů asymetrie pro 

soubor KZP (viz tab. 7-12). 

 

6.4.3. Asymetrie u eneolitických kultur (kultura se šňůrovou keramikou a kultura 

zvoncovitých pohárů) 

 Obdobně jako u předešlých znaků jsme i zde oba eneolitické soubory vyhodnotili 

společně.  

 Lineární rozměry kosti stehenní u mužů vykazují asymetrii v rozměru F7b a F7e 

čili v horním transversálním průměru diafýzy a dolním předozadním průměru diafýzy. U 
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tibií mužské části souboru jsme nezaznamenali signifikantní asymetrii u žádného 

sledovaného rozměru.  

 Femury žen vykazují signifikantní asymetrii v rozměrech délka diafýzy (F5), 

transversální průměr středu diafýzy (F7a) a horní šířka epifýzy (F13). U rozměrů 

tibie a v indexech nebyla asymetrie prokázána. Výsledky jsou ovšem opět podmíněny 

nedostatečným počtem pozorování, přestože kultury byly sloučeny.  

 Souhrn výsledků hodnocení asymetrie v tomto seskupení KŠK a KZP naleznete 

v příloze 3 (viz tab. 13-18).  

 

6.4.4. Asymetrie u nositelů únětické kultury 

 V souboru UK jsme signifikantní asymetrii (na 5% hladině významnosti) nalezli u 

mužů v rozměru F6a a T1b. Můžeme tedy říci, že femury únětické kultury jsou stranově 

odlišné ve svém předozadním průměru středu diafýzy. Tibie se stranově odlišují ve své 

mediální délce. U indexů jsme v mužské části únětického souboru na 5% hladině 

významnosti prokázali stranovou asymetrii v indexu robusticity (F19) a pilastrickém 

indexu (index průřezu středu diafýzy).  

 V ženské části souboru nemáme opět k dispozici dostatečně velký počet 

pozorování, přesto se podařilo prokázat signifikantní asymetrii v předozadním průměru na 

úrovni foramen nutricium tibie (T8a) a indexu průřezu středu diafýzy tibie.  

 V rozměrech horního předozadního průměru (F7b), horního transversálního 

průměru (F7c) diafýzy kosti stehenní, transverzálním průměru caput ossis femoris (F19) a 

indexu robusticity (F2) u mužů a v rozměru největší šířky distální epifýzy kosti 

holenní (T6) u žen nalézáme asymetrii na 10% hladině, která ovšem není signifikantní. Je 

tedy pravděpodobné, že v případě většího počtu pozorování (N) by se asymetrie prokázala 

na statisticky průkazné hladině významnosti minimálně i v těchto dimenzích. 

 Souhrnné výsledky testování asymetrie souboru únětické kultury naleznete 

v příloze 3 (viz tab. 19-24). 

 

6.4.5. Asymetrie v laténském období  

 V laténském období (LT) se nám podařilo prokázat asymetrii u 37,5 % rozměrů 

mužských femurů a v jednom rozměru (T6) mužských tibií. V mužských indexech 
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nalézáme signifikantní asymetrii v indexech robusticity (F19) a (F2; viz tab. 21 a 

příloha 3). 

 V ženské části souboru z laténského období nalézáme asymetrii v rozměrech F1, 

F5, F7c a F8 čili v 25 % měřených dimenzí femuru (viz tab. 22). U lineárních rozměrů 

tibie a indexů se nám na 5% hladině významnosti nepodařilo prokázat žádnou asymetrii 

(viz tab. 29 a 30, příloha 3). 

 Vzhledem k množství prokázaných asymetrií jsou mužské dlouhé kosti dolní 

končetiny pravděpodobně více asymetrické než kosti ženské. Nesmíme ale zapomínat, že 

rozdíl v počtu pozorování je mezi muži a ženami poměrně vysoký.  

 

Tabulka 21 Hodnocení stranové asymetrie laténské období − muži femur (test Wilcoxonův pro dva 

závislé výběry); dvojice proměnných (rozměr či index X sin & X dx), N – počet párů – pozorování (pravá a 

levá kost od stejného jedince), T – hodnota testové statistiky (součet pořadí ve skupině), Z – standardizovaná 

testová statistika tj. přepočet testové statistiky na veličinu se standardním normálním rozdělením, p-hodn. – 

p-hodnota testu – hladina významnosti, dosažená hladina významnosti testu je dle p-hodnoty označena 

p≤0,001***, p≤0,01 **, p≤0,05 *, u signifikantních výsledků stranové asymetrie sin označuje asymetrii ve 

prospěch levé strany (levá strana je větší) a dx ve prospěch pravé strany (pravá strana je větší). 

porovnání 
stran 

sin & dx 

 N 
počet 
párů T Z p-hodn.   

F1  21 39,500 2,233 0,026 *sin 
F2  21 39,500 2,233 0,026 *sin 
F5  18 1,500 3,075 0,002 **sin 
F6a  22 28,000 2,068 0,039 *sin 
F7a  22 56,000 1,829 0,067   
F7b  22 69,500 0,697 0,486   
F7c  22 32,000 1,590 0,112   
F7d  22 19,500 2,072 0,038 *sin 
F7e  22 52,000 0,454 0,650   
F8  22 21,500 2,187 0,029 *sin 
F9  22 41,000 1,079 0,281   
F10  22 49,500 0,188 0,851   
F13  15 39,000 0,000 1,000   
F18  10 8,500 0,419 0,675   
F19  8 2,500 1,677 0,093   
F21  7 4,500 0,183 0,855   
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Tabulka 22 Hodnocení stranové asymetrie laténské období – ženy femur (test Wilcoxonův pro dva 

závislé výběry); vysvětlivky viz tabulka 21. 

porovnání 
stran 

sin & dx 

 N 
počet 
párů T Z p-hodn.   

F1  11 8,000 1,988 0,047 *dx 
F2  11 17,000 1,423 0,155   
F5  9 0,000 2,366 0,018 *sin 
F6a  12 10,500 1,733 0,083   
F7a  12 10,500 0,000 1,000   
F7b  12 17,000 1,070 0,285   
F7c  12 2,000 2,240 0,025 *dx 
F7d  12 3,500 1,775 0,076   
F7e  12 10,500 1,050 0,294   
F8  12 0,000 2,366 0,018 *dx 
F9  12 21,500 1,022 0,307   
F10  12 12,000 0,338 0,735   
F13  10 8,000 1,400 0,161   
F18  9 3,500 0,548 0,584   
F19  5 0,000     
F21  4 3,000 0,000 1,000   

 

6.4.6. Asymetrie v období raného středověku 

 V souboru rST z období raného středověku pocházejícího z Mikulčické aglomerace 

jsme nalezli absolutně nejvíce asymetrií v hodnotách indexů ze všech souborů. U 

mužských indexů femuru jsme potvrdili statisticky signifikantní asymetrii v případě všech 

čtyř indexů kosti stehenní (viz tab. 23). Na rozdíl od mužů, u žen nalézáme asymetrii 

pouze v indexu robusticity kosti stehenní a u dvou indexů kosti holenní − indexu průřezu 

středu diafýzy „midshaft index“ a délkotloušťkového indexu (viz tab. 24). 

 

Tabulka 23 Hodnocení stranové asymetrie období raného středověku − muži indexy (test Wilcoxonův 

pro dva závislé výběry); vysvětlivky viz tabulka 21. 

porovnání stran 
sin & dx 

 N 
počet 
párů T Z 

p-
hodn.   

Ix pilastric 92 815,000 3,084 0,002 **dx 
Ix platymericus  74 919,000 0,609 0,542   
Ix robusticity F2 60 559,000 2,125 0,034 *sin 
Ix robusticity F19 56 244,000 3,528 0,000 ***sin 
Ix délkotloušťkový  60 518,000 2,451 0,014 *sin 
Ix platyknemicus  65 707,000 1,344 0,179   
Ix průřezu středu diafýzy tibie 69 868,000 0,128 0,898   
Ix tibia délkotloušťkový 49 458,000 1,537 0,124   
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Tabulka 24 Hodnocení stranové asymetrie období raného středověku − ženy indexy (test Wilcoxonův 

pro dva závislé výběry); vysvětlivky viz tabulka 21. 

porovnání stran 
sin & dx 

 N 
počet 
párů T Z 

p-
hodn.   

Ix pilastric 69 575,000 0,373 0,709   
Ix platymericus  50 505,500 0,135 0,892   
Ix robusticity F2 46 442,000 0,619 0,536   
Ix robusticity F19 40 132,000 2,067 0,039 *dx 
Ix délkotloušťkový 46 468,000 0,792 0,428   
Ix platyknemicus  56 447,500 1,441 0,150   
Ix průřezu středu diafýzy tibie 61 357,500 2,185 0,029 *dx 
Ix tibia délkotloušťkový 44 258,000 2,596 0,009 **sin 

 

Lineární rozměry mužských femurů vykazují signifikantní asymetrii ve 4 

rozměrech (25 % ze zjišťovaných rozměrů): F1, F7a, F8, F18. Na „10% hladině 

významnosti“ je potom asymetrie rozměrů horní šířky epifýzy (F13) a transversálního 

průměru caput femoris (F19). U mužských kostí holenních jsme neprokázali žádnou 

asymetrii signifikantní na 5% hladině významnosti. Na „10% hladině významnosti“ 

pozorujeme jen asymetrii v rozměru největší šířky distální epifýzy (T6; viz tab. 31, 32, 

příloha 3). 

U lineárních rozměrů byla u žen statisticky signifikantní asymetrie v rozměrech F1, 

F2, F8 (18,75 % z měřených rozměrů na femuru) a T1, T1b, T9 (27,3 % ze zjišťovaných 

rozměrů na tibii). Bereme-li v úvahu „10 % hladinu významnosti“ u žen by byly 

asymetrické i rozměry F7a, F19, T6 a T8a. Výsledky analýzy asymetrie lineárních rozměrů 

femuru a tibie žen souboru rST jsou uvedeny v příloze 3 (viz tab. 34, 35). 

 

6.4.7. Asymetrie v období mladší doby hradištní a vrcholného středověku 

 U mužů souboru MH vST jsme prokázali statisticky signifikantní asymetrii u třech 

lineárních rozměrů kosti stehenní (největší délce diafýzy F1, délce diafýzy F5, 

transversálním průměru středu diafýzy F6a), největšího průměru středu diafýzy kosti 

holenní rozměru (T8) a v indexu robusticity (F19). U ženské části souboru jsme asymetrii 

zaznamenali u dvou rozměrů femuru F2, F8, rozměru tibie T8 a v indexu průřezu středu 

diafýzy tibie. 

Jak je patrné, femury mužů jsou asymetrické v jiných rozměrech, než femury žen 

tohoto souboru. Rozměr tibie T8, čili největší průměr středu diafýzy, je signifikantně 



73 
 

asymetrický u mužů i žen. Porovnáním průměrů rozměru T8 mužů a žen zjistíme, že 

diafýzy tibií (pravé i levé strany) jsou u mužů v průměru o necelé 4 mm širší než diafýzy 

tibií žen.  

 Tabulky výsledků testů asymetrie pro soubor MH vST jsou uvedeny 

v příloze 3 (viz tab. 37-42). 

Pokud bychom vzali v úvahu „10% hladinu signifikace“, budou u mužů 

asymetrické i rozměry F13, F19, F21 a také platymerický index, u žen potom F1, F7a, F7c, 

F7d a T1b. U těchto rozměrů bychom tedy mohli očekávat asymetrie na hladině statistické 

významnosti, pokud bychom měli větší počet pozorování. 

 

6.4.8. Asymetrie femuru a tibie novověkých souborů 

 Krypta kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1 („Pražské Jezulátko“). Přestože 

jsme v novověkém souboru z krypty kostela Panny Marie Vítězné měli poměrně nízký 

počet pozorování, nalezli jsme statisticky signifikantní asymetrii u rozměrů horního a 

dolního předozadního průměru diafýzy kosti stehenní (F7c, F7e) u mužů a u rozměrů F7e, 

F9 a v platymerickém indexu u žen. Konkrétní výsledky testování asymetrie v tomto 

souboru naleznete příloze 3 (tab. 43-48). 

 Pachnerova sbírka. V Pachnerově sbírce byly asymetrické především rozměry 

kosti stehenní. Mužská část Pachnerovy sbírky v našem výzkumu vykazuje statisticky 

signifikantní asymetrii v 31,25 % rozměrů femuru. Konkrétně jde o délku diafýzy (F2), 

horní předozadní průměr diafýzy (F7c), dolní předozadní průměr diafýzy (F7e), 

subtrochanterický předozadní průměr (F10) a epikondylární šířku (F21; viz tab. 25). Ženy 

vykazují asymetrii také u 31,25 % rozměrů femuru. Konkrétně jde o rozměry délka diafýzy 

(F2), horní transversální průměr diafýzy (F7b), horní předozadní průměr diafýzy (F7c), 

dolní předozadní průměr diafýzy (F7e) a horní šířka epifýzy (F13 viz tab. 26).  
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Tabulka 25 Hodnocení stranové asymetrie Pachnerova sbírka − femur muži (test Wilcoxonův pro dva 

závislé výběry); vysvětlivky viz tabulka 21. 

porovnání 
stran 

sin & dx 

 N 
počet 
párů T Z 

p-
hodn.   

F1  64 641,500 1,470 0,142   
F2  64 548,500 2,540 0,011 *sin 
F5  neměřeno 
F6a  65 337,500 0,974 0,330   
F7a  65 401,000 0,631 0,528   
F7b  65 426,000 1,251 0,211   
F7c  65 131,000 4,363 0,000 ***sin 
F7d  65 516,000 0,508 0,611   
F7e  65 255,000 3,692 0,000 ***sin 
F8  65 538,000 0,961 0,337   
F9  65 471,500 0,274 0,784   
F10  65 215,500 2,435 0,015 *sin 
F13  64 693,000 0,199 0,842   
F18  64 402,000 1,085 0,278   
F19  64 398,000 0,906 0,365   
F21  65 215,000 2,957 0,003 **dx 

 

Tabulka 26 Hodnocení stranové asymetrie Pachnerova sbírka − femur ženy (test Wilcoxonův pro dva 

závislé výběry); vysvětlivky viz tabulka 21. 

porovnání 
stran 

sin & dx 

 N 
počet 
párů T Z 

p-
hodn.   

F1  56 503,500 0,640 0,522   
F2  56 404,500 2,069 0,039 *sin 
F5  neměřeno 
F6a  60 412,000 0,494 0,621   
F7a  60 275,500 1,808 0,071   
F7b  60 218,500 3,073 0,002 **sin 
F7c  60 191,500 2,770 0,006 **sin 
F7d  60 512,000 0,062 0,950   
F7e  60 161,000 3,347 0,001 ***sin 
F8  61 407,500 1,656 0,098   
F9  60 502,000 1,099 0,272   
F10  60 464,500 0,103 0,918   
F13  56 240,500 2,638 0,008 **dx 
F18  54 159,000 0,721 0,471   
F19  55 51,000 1,502 0,133   
F21  57 183,500 1,949 0,051   

 

U mužů i žen jsme tudíž shodně nalezli asymetrii v rozměrech F2, F7c, F7e. 

V rozměru F2 mají ženy (pod 1 mm) menší absolutní rozdíl průměru pravé a levé strany 
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než muži (pod 2 mm). Obě pohlaví mají vyšší levostranný průměr rozměru F2. Pro rozměr 

F7c mají opět ženy (0,4 mm) nepatrně menší absolutní rozdíl stran než muži (0,5 mm). 

Obě pohlaví mají opět nepatrně vyšší levostranný průměr F7c. V protikladu k rozměrům 

F2 a F7c má rozměr F7e nepatrně vyšší rozdíl průměrů stran u žen (0,7 mm) než u mužů 

(0,5 mm). Opět jsou levostranné rozměry F7e větší než rozměry pravostranné u obou 

pohlaví (cca o 0,5 mm).  

Rozměry tibie nevykazují žádnou signifikantní asymetrii u žen. U mužské tibie jsou 

signifikantně asymetrické v rozměru T3 čili největší šířce proximální epifýzy.  

Indexy, které jsou signifikantně asymetrické, nalezneme u mužů dva (platymerický 

index a délkotloušťkový index femuru), u žen jeden (index robusticity F19). Vzhledem 

k průměrným hodnotám pravého a levého platymerického indexu u mužů můžeme říci, že 

levé mužské femury Pachnerovy sbírky jsou více oploštěné než femury pravé. Nepatrně 

vyšší levostranné průměrné hodnoty má i ženský index robusticity (F19). U mužského 

délkotloušťkového indexu femuru nalézáme větší hodnoty vpravo, ale rozdíl je v podstatě 

neznatelný pouze 0,05 mm. 

Výsledky pro testování asymetrie tibie a tvarových indexů Pachnerovy sbírky 

naleznete v příloze 3 (viz tab. 50, 51, 53,54). 

 

 

6.5. Oploštění horní třetiny těla femuru a tibie 
 

 Hodnocené dlouhé kosti dolních končetin, tj. kost stehenní a kost holenní, jsme dle 

známých kritérii zařadili do kategorií podle výsledku jejich indexů oploštění horní třetiny 

těla (index platymerie a index platyknemie). Pro zařazení podle indexu platymerie jsme 

používali kategorie podle Martina a Sallera (1957), pro index platyknemie podle 

Manouvriera (1988; viz kapitola 5.3.1.). Zařazení jsme provedli jednotlivě pro všechny 

sledované soubory, samostatně pro muže a ženy.  

 

6.5.1. Kultura se šňůrovou keramikou  

Vzhledem k nízkým počtům pozorování nelze ze zařazení do kategorií v souboru 

KŠK vyvozovat žádné obecné závěry. Nicméně, mužské levé i pravé femury jsou 

nejčastěji „platymerní“ (25 %, 37,5 %), ženské levé i pravé femury jsou nejčastěji 
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„hyperplatymerní“ (40 %, 20 %). Výsledky naznačují určitý pohlavní dimorfismus 

(viz tab. 27). 

 
Tabulka 27 Kategorie indexu platymerie v kultuře se šňůrovou keramikou. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 3 18,8 4 40,0 4 25,0 2 20,0
platymerní 4 25,0 3 30,0 6 37,5 1 10,0
eurymerní  1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
stenomerní 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
chybí 6 37,5 3 30,0 6 37,5 7 70,0

 

 Kosti holenní mužů souboru KŠK spadají nejčastěji do kategorie „mesoknemní“ 

pro levostranné kosti a kategorie „euryknemní“ pro pravostranné kosti. U žen jsou levé 

tibie shodně ve dvou případech „platyknemní“ a „mesoknemní“, pravé též ve dvou 

případech „mesoknemní“. Ovšem u většiny měřených tibií nebylo možné index 

platyknemie hodnotit (viz tab. 28). 

 
Tabulka 28 Kategorie indexu platyknemie v kultuře se šňůrovou keramikou. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 3 18,8 2 20,0 1 6,3 0 0,0
mesoknemní 4 25,0 2 20,0 1 6,3 2 20,0
euryknemní 0 0,0 0 0,0 4 25,0 1 10,0
chybí 9 62,5 5 50 10 62,5 7 70,0

 

6.5.2. Kultura zvoncovitých pohárů  

 Počty hodnocených jedinců z kultury zvoncovitých pohárů jsou nízké, do kategorií 

jednotlivých indexů je proto možné zařadit pouze několik jedinců. 

 Mužské femury pravé i levé strany jsou nejčastěji řazeny do kategorie 

„platymerní“. Levé kosti stehenní žen jsou ve 2 případech „hyperplatymerní“ a 

„platymerní“, pravé jsou „platymerní“ ve 2 hodnocených případech a „hyperplatymerní“ 

v 1 případě (viz tab. 29). 
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Tabulka 29 Kategorie indexu platymerie v kultuře zvoncovitých pohárů. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 1 15,5 2 40,0 0 0,0 1 20,0
platymerní 4 50,0 2 40,0 4 50,0 2 40,0
eurymerní  1 12,5 0 0,0 1 12,5 0 0,0
stenomerní 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
chybí 2 25,0 1 20,0 3 37,5 2 40

 

 Pravé a levé tibie mužů souboru KZP jsou nejčastěji „stenomerní“. Do stejné 

kategorie patří většina levých tibii žen, pro pravé tibie máme k dispozici pouze jedinou 

měřenou kost (euryknemní, viz tab. 30). 

 
Tabulka 30 Kategorie indexu platyknemie v kultuře zvoncovitých pohárů. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0
mesoknemní 2 25,0 0 0,0 2 25 0 0,0
euryknemní 4 50,0 2 40,0 3 37,5 1 100,0
chybí 2 25,0 2 40,0 3 37,5  0 0,0

 

6.5.3. Eneolitické kultury (kultura se šňůrovou keramikou kultura zvoncovitých 

pohárů) 

 Po sloučení obou eneolitických kultur (KŠK, KZP) je většina mužských femurů 

levé i pravé strany „platymerní“, což je v souladu se samostatnými analýzami souboru 

KŠK a KZP. Levé i pravé femury žen jsou nejčastěji „hyperplatymerní“ (viz tab. 31). 

 
Tabulka 31 Kategorie indexu platymerie v eneolitických kulturách. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 4 16,7 6 35,3 4 16,7 4 23,5
platymerní 8 33,3 5 29,4 10 41,7 3 17,6
eurymerní  2 8,3 0 0,0 1 4,2 0 0,0
stenomerní 2 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
chybí 8 33,3 6 35,3 9 37,5 10 58,8

 

Levé tibie mužů jsou nejčastěji „mesoknemní“, pravé tibie jsou nejčastěji 

„euryknemní“ (29,2 %). Tibie žen jsou ve shodném počtu případů na levé straně 
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„platyknemní“ a „mesoknemní“, na pravé straně též ve shodném počtu případů 

„mesoknemní“ a „euryknemní“ (viz tab. 32). 

 
Tabulka 32 Kategorie indexu platyknemie v kultuře se šňůrovou keramikou a kultuře zvoncovitých 

pohárů. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0
platyknemní 3 12,5 3 17,6 1 4,2 0 0,0
mesoknemní 6 25,0 3 17,6 3 12,5 2 11,8
euryknemní 4 16,7 2 11,8 7 29,2 2 11,8
chybí 11 45,8 8 47,1 13 54,2 13 76,5

 

6.5.4. Únětická kultura 

 Většinu mužských kostí stehenních nositelů únětické kultury řádíme do kategorie 

„platymerní“, ve shodném počtu případů na levé i pravé straně. Femury žen jsou na levé 

straně těla nejčastěji „platymerní“ a na pravé straně nejčastěji „hyperplatymerní“ 

(viz tab. 33). Nejčastěji zastoupené kategorie indexu oploštění horní třetiny těla kosti 

stehenní u mužů i žen jsou zhruba stejné jako při předchozí analýze eneolitických kultur 

(KŠK a KZP). 

 
Tabulka 33 Kategorie indexu platymerie v únětické kultuře. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 7 10,8 3 13,0 7 10,8 4 17,4
platymerní 18 27,7 7 30,4 18 27,7 3 13,0
eurymerní  12 18,5 1 4,3 8 12,3 3 13,0
stenomerní 1 1,5 2 8,7 1 1,5 2 8,7
chybí 27 41,5 10 43,5 31 47,7 11 47,8

 

 Kosti holenní mužů na levé i pravé straně jsou nejčastěji „euryknemní“ čili bez 

oploštění horní třetiny těla. Levostranné i pravostranné ženské tibie dle hodnoty indexu 

platyknemie nejčastěji zařazujeme do kategorie „mesoknemní“ (viz tab. 34).  
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Tabulka 34 Kategorie indexu platyknemie v únětické kultuře. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 5 7,7 2 8,7 10 15,4 2 8,7
mesoknemní 14 21,5 9 39,1 9 13,8 6 26,1
euryknemní 15 23,1 2 8,7 16 24,6 5 21,7
chybí 31 47,7 10 43,5 30 46,2 10 43,5

 

6.5.5. Laténské období  

 Kosti stehenní mužů z laténského období jsou vlevo nejčastěji „platymerní“, vpravo 

nejčastěji „hyperplatymerní“. Ženské levé i pravé kosti stehenní jsou v největším procentu 

případů „hyperplatymerní“ (viz tab. 35). 

 
Tabulka 35 Kategorie indexu platymerie v laténském období. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 12 25,5 8 36,4 15 31,9 9 40,9
platymerní 18 38,3 6 27,3 11 23,4 4 18,2
eurymerní  3 6,4 1 4,5 3 6,4 1 4,5
stenomerní 1 2,1 0 0,0 1 2,1 1 4,5
chybí 13 27,7 7 31,8 17 36,2 7 31,8

 

 Mužské i ženské tibie, bez ohledu na stranu těla, jsme v největším procentu případů 

zařadili do kategorie „euryknemní“ (viz tab. 36). 

 
Tabulka 36 Kategorie indexu platyknemie v laténském období. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 1 2,1 1 4,5 7 14,9 0 0,0
mesoknemní 13 27,7 3 13,6 9 19,1 1 4,5
euryknemní 17 36,2 7 31,8 17 36,2 9 40,9
chybí 15 31,9 11 50,0 14 29,8 12 54,5

 

6.5.6. Období raného středověku  

 V období raného středověku měli muži kosti stehenní dle hodnoty indexu oploštění 

horní třetiny diafýzy nejčastěji „eurymerní“ (levá strana) a „platymerní“ (pravá strana). 
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Femury žen, bez ohledu na stranu těla, spadají nejčastěji do kategorie „platymerní“ 

(viz tab. 37). 

 
Tabulka 37 Kategorie indexu platymerie v období raného středověku. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 7 5,5 18 23,4 11 8,7 13 16,9
platymerní 36 28,3 24 31,2 42 33,1 26 33,8
eurymerní  38 29,9 6 7,8 31 24,4 6 7,8
stenomerní 2 1,6 0 0,0 3 2,4 1 1,3
chybí 44 34,6 29 37,7 40 31,5 31 40,3

 

Tibie obou stran mužů i žen souboru nejčastěji řadíme do kategorie „euryknemní“. 

U většiny případů však nelze zařazení provést, protože neznáme hodnotu platyknemického 

indexu, jelikož jsme neměli k dispozici rozměry, z nichž se tento index počítá (viz tab. 38).  

 
Tabulka 38 Kategorie indexu platyknemie v období raného středověku. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 10 7,9 0 0,0 7 5,5 1 1,3
mesoknemní 23 18,1 10 13,0 23 18,1 10 13,0
euryknemní 41 32,3 15 19,5 44 34,6 21 27,3
chybí 52 40,9 52 67,5 53 41,7 45 58,4

 

6.5.7. Období mladší doby hradištní a vrcholného středověku 

 Femury mužů středověkého souboru jsou na levé straně nejčastěji „platymerní“ na 

pravé straně nejčastěji „hyperplatymerní“. Ženy mají levé i pravé femury „platymerní“ 

(viz tabulka 39). 

 
Tabulka 39 Kategorie indexu platymerie v období mladší doby hradištní a vrcholného středověku. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 

hyperplatymerní 4 8,0 5 10,9 11 22,0 5 10,9
platymerní 14 28,0 13 28,3 9 18,0 13 28,3
eurymerní  7 14,0 4 8,7 2 4,0 4 8,7
stenomerní 1 2,0 2 4,3 1 2,0 2 4,3
chybí 24 48,0 22 47,8 27 54,0 22 47,8
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 Veškeré kosti holenní obou pohlaví, u nichž bylo možno index platyknemie 

hodnotit, jsou „euryknemní“ (tj. bez oploštění horní třetiny těla, stejně jako v předchozím 

souboru rST). Většina tibií v našem vzorku ale nemohla být hodnocena (viz tab. 40). 

 
Tabulka 40 Kategorie indexu platyknemie v období mladší doby hradištní a vrcholného středověku. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 10 7,9 0 0,0 7 5,5 1 1,3
mesoknemní 23 18,1 10 13,0 23 18,1 10 13,0
euryknemní 41 32,3 15 19,5 44 34,6 21 27,3
chybí 52 40,9 52 67,5 53 41,7 45 58,4

 

6.5.8. Novověké soubory 

  Krypta kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1 („Pražské Jezulátko“). Femury 

jedinců pochovaných v kryptě výše zmíněného kostela jsou u mužů nejčastěji „eurymerní“ 

(levé i pravé), u žen nejčastěji „eurymerní“ (levé) a „platymerní“ (pravé). Většinu femurů 

z tohoto souboru je možné hodnotit na základě platymerického indexu (viz tab. 41). 

 
Tabulka 41 Kategorie indexu platymerie Krypta kostela Panny Marie Vítězné. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
platymerní 1 11,1 3 23,1 1 11,1 5 38,5
eurymerní  7 77,8 7 53,8 3 33,3 4 30,8
stenomerní 0 0,0 2 15,4 1 11,1 1 7,7
chybí 1 11,1 1 7,7 4 44,4 2 15,4

 

 Levé i pravé tibie jedinců z tohoto souboru jsou shodně nejčastěji euryknemní u 

mužů i žen (viz tab. 42). 

 
Tabulka 42 Kategorie indexu platyknemie Krypta kostela Panny Marie Vítězné. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
platyknemní 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
mesoknemní 2 22,2 2 15,4 2 22,2 1 7,7
euryknemní 3 33,3 9 69,2 4 44,4 10 76,9
chybí 3 33,3 2 15,4 3 33,3 2 15,4
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 Pachnerova sbírka. Muži z Pachnerovy sbírky mají levé i pravé kosti stehenní 

v největším procentu případů do „eurymerní“ (32,2 %, 28,9 %), ženy do kategorie 

„platymerní“ (32,3 %, 28,3 %). Ale většina mužských i ženských femurů nemohla být 

zařazena do kategorií dle indexu platymerie (viz tab. 43). 

 
Tabulka 43 Kategorie indexu platymerie Pachnerova sbírka. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatymerní 4 3,3 3 2,4 6 5,0 6 4,7
platymerní 30 24,8 41 32,3 29 24,0 36 28,3
eurymerní  39 32,2 30 23,6 35 28,9 29 22,8
stenomerní 3 2,5 1 0,8 0 0,0 1 0,8
chybí 45 37,2 52 40,9 51 42,1 55 43,3

 

 Kosti holenní obou pohlaví, u nichž bylo možno index platyknemie hodnotit, 

nejsou oploštěné v horní třetině těla, patří tedy do kategorie „euryknemní“ (viz tab. 44). 

 
Tabulka 44 Kategorie indexu platyknemie Pachnerova sbírka. 

  muži ženy muži ženy 
Kategorie N sin % sin N sin % sin N dx % dx N dx % dx 
hyperplatyknemní 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0 0,0
platyknemní 2 1,7 1 0,8 1 0,8 1 0,8
mesoknemní 13 10,7 16 12,6 17 14,0 15 11,8
euryknemní 50 41,3 63 49,6 49 40,5 60 47,2
chybí 56 46,3 47 37,0 53 43,8 51 40,2

 

6.8.9. Trend vývoje indexů oploštění horní třetiny těla femuru a tibie 

 Následující grafy (obr. 3, 4) zobrazují rozložení kategorií indexu platymerie 

v jednotlivých časově odlišných souborech. Obě vyobrazení jasně ilustrují, že muži i ženy 

mají horní třetiny těla kosti stehenní nejčastěji „platymerní“ čili oploštěné a to napříč téměř 

všemi časově odlišnými soubory s výjimkou novověkého souboru PMV, kde jsou kosti 

stehenní z velké většiny „eurymerní“. Kategorie „hyperplatymerní“ je celkově více 

zastoupena u žen (viz obr. 2), také zaznamenáváme její prudký nárůst v laténském období 

u mužů i žen. „Stenomerní“ kategorie je u obou pohlaví celkově slabě zastoupena. 
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Obrázek 3 Rozložení kategorií indexu platymerie mezi soubory − muži sin. 

 

 
Obrázek 4 Rozložení kategorií indexu platymerie mezi soubory − ženy sin. 

 

 Jak zobrazují grafy (obr. 5, 6), obecně nejfrekventovanější kategorií je u obou 

pohlaví napříč všemi sledovanými obdobími kategorie „euryknemní“, tj. bez oploštění 

horní třetiny těla kosti holenní. Výjimku představuje období kultury se šňůrovou 

keramikou, kde zmíněná kategorie není zastoupena vůbec. V období kultury zvoncovitých 

pohárů je u žen viditelný výrazný nárůst „euryknemní“ kategorie na úkor „mesoknemní“, 

který se v následném období únětické kultury téměř vrací do původního poměru těchto 

dvou kategorií. Nicméně tento výrazný „peak“ (viz obr. 6) může být způsoben malým 
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počtem pozorování v kultuře zvoncovitých pohárů. U mužů je tento nárůst „euryknemní“ 

kategorie méně patrný a je hlavně kompenzován úbytkem „platyknemní“ kategorie. 

 

 
Obrázek 5 Rozložení kategorií indexu platyknemie mezi soubory - muži sin. 

 

 
Obrázek 6 Rozložení kategorií indexu platyknemie mezi soubory - ženy sin. 
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6.6. Porovnání souborů/období 
 

 Kruskalovým-Wallisovým testem (viz kapitola 5.5.4.) jsme porovnávali jednotlivé 

proměnné (rozměry, indexy) ve všech sledovaných souborech, tj. populačních 

skupinách/kulturách/obdobích. Eneolitické soubory KŠK a KZP jsme v analýze brali jako 

jeden celek. Hodnotili jsme obě pohlaví samostatně. Testujeme nulovou hypotézu, že 

v dané proměnné se sledované soubory neliší oproti alternativě, že sledované soubory se 

v dané proměnné liší. 

 Statistický software nám po zadání vstupních dat a nastavení testu umožňuje 

generovat Kruskalův-Wallisův test a následně na základě jeho výsledků mnohonásobně 

porovnávat výsledky pro danou proměnnou v jednotlivých souborech mezi sebou (tzv. 

„Multiple comparisons“ analýza). Díky tomuto procesu můžeme říci, které konkrétní 

kultury se od sebe v dané proměnné statisticky významně liší. Jako práh statisticky 

signifikantních výsledků používáme 5% hladinu významnosti. V uvedených tabulkách 

graficky označujeme, zda p-hodnota testu je ≤ 0,001 (***); ≤ 0,01 (**); ≤ 0,05 (*). 

 V následujícím textu poukazujeme pouze na proměnné, u nichž jsme dospěli ke 

statisticky signifikantním výsledkům, čili vyvrátili jsme nulovou hypotézu, že sledované 

soubory se v dané proměnné neliší. Veškeré výsledky Kruskalových-Wallisových testů 

nalezte v příloze 4. 

 V této kapitole naleznete také grafy, které se snaží zachytit trendy vybraných 

rozměrů (proměnných) od eneolitu po 20. století. Tyto srovnávací grafy jsou vytvořeny na 

základě průměrných hodnot, nikoliv výsledků Kruskalova-Wallisova testu. 

 

 

6.6.1. Porovnání jednotlivých proměnných mezi všemi soubory 

 Proměnné femuru. Rozměry či proměnné kosti stehenní dle Krusskalova-

Wallisova testu vykazují na 5% hladině statistické signifikance odlišnosti mezi soubory 

v 75 % proměnných (rozměrů) mužů obou stran (sin, dx). U žen nalézáme v proměnných 

femuru, či jinak řečeno ve tvaru a proporcích kosti stehenní, celkem 62,5 % signifikantních 

rozdílů mezi sledovanými soubory. 

 Konkrétně jsme nalezli signifikantní odlišnosti v rozměrech uvedených 

v následujících tabulkách (tab. 45 muži, tab. 46 ženy). Tabulky 47 a 48 potom zobrazují, 

mezi kterými soubory (kulturami či populačními skupinami) je v dané proměnné rozdíl. 
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Vysoké procento rozdílů nalézáme mezi recentním novověkým souborem (Pachnerova 

sbírka) a některým z (pre-)historických souborů.  

 

Tabulka 45 Statisticky signifikantní rozdíly mezi soubory (test Kruskalův-Wallisův) − femur muži; 

proměnná (rozměr) sin – na levé straně, dx na pravé straně, N – počet případů, Q – hodnota testové 

statistiky; p-hodn. – p-hodnota testu – hladina významnosti, hodnoty p≤0,001 označeny ***, p≤0,01 **, 

p≤0,05 *. 

proměnná 
sin N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat. 
význ 

proměnná 
dx N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat. 
význ. 

F1 sin 271 14,421 0,025 *          
F6a sin 301 23,091 0,001 *** F6a dx 282 25,415 0,000 ***
F7a sin 302 20,940 0,002 ** F7a dx 285 23,420 0,001 **
F7b sin 203 17,373 0,004 ** F7b dx 183 11,550 0,042 *
F7c sin 203 36,624 0,000 *** F7c dx 184 11,632 0,040 *
F7d sin 203 46,553 0,000 *** F7d dx 185 52,542 0,000 ***
F7e sin 203 22,805 0,000 ***          
F8 sin 303 34,368 0,000 *** F8 dx 285 25,305 0,000 ***
F10 sin 282 27,577 0,000 *** F10 dx 266 30,505 0,000 ***
F13 sin 264 33,955 0,000 *** F13 dx 235 44,780 0,000 ***
F18 sin 248 24,347 0,001 *** F18 dx 222 26,919 0,000 ***
F19 sin 232 14,854 0,021 * F19 dx 214 19,486 0,003 **
F21 sin 182 21,156 0,002 ** F21 dx 181 21,995 0,001 ***

 
Tabulka 46 Statisticky signifikantní rozdíly mezi soubory (test Kruskalův-Wallisův) – femur ženy; 

vysvětlivky viz tabulka 45. 

proměnná 
sin N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat. 
význ. 

proměnná 
dx N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat. 
význ. 

F6a sin 232 20,990 0,002 ** F6a dx 223 18,998 0,004 **
F7a sin 232 18,778 0,005 ** F7a dx 224 18,774 0,005 **
F7b sin 157 14,650 0,012 *          
F7c sin 157 44,490 0,000 ***          
F7d sin 157 59,814 0,000 *** F7d dx 150 56,427 0,000 ***
F7e sin 157 60,683 0,000 *** F7e dx 150 24,954 0,000 ***
F9 sin 215 13,196 0,040 *          
F10 sin 208 55,315 0,000 *** F10 dx 207 40,689 0,000 ***
F13 sin 186 26,364 0,000 *** F13 dx 192 17,757 0,007 **
F18 sin 185 26,811 0,000 *** F18 dx 189 17,905 0,007 **
F19 sin 174 20,358 0,002 ** F19 dx 166 11,468 0,075 
F21 sin 151 16,139 0,013 * F21 dx 152 13,711 0,033 *
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Tabulka 47 Statisticky signifikantní rozdíly mezi konkrétními soubory − femur muži; Tučně je označen 

soubor, jehož průměrné hodnoty jsou v dané proměnné vyšší; KŠKKZP: kultura se šňůrovou keramikou a 

kultura se zvoncovitými poháry (eneolitické kultury), UK: únětická kultura, LT: laténské období, rST: období 

raného středověku, MH vST: období mladší doby hradištní a vrcholného středověku, PMV: soubor z krypty 

kostela Panny Marie Vítězné, PACH: Pachnerova sbírka. 

proměnná soubor X soubor Y proměnná soubor X soubor Y 
F1 sin PACH rST F6a dx rST LT 
F6a sin LT rST F6a dx rST PACH 
F6a sin PACH rST F6a dx rST UK 
F7a sin UK rST F7a dx KŠKKZP PACH 
F7a sin UK MH vST F7a dx KŠKKZP rST 
F7b sin UK LT F7a dx KŠKKZP MH vST 
F7b sin UK MH vST F7d dx PACH LT 
F7c sin PACH LT F7d dx PACH KŠKKZP 
F7c sin PACH KŠKKZP F7d dx PACH MH vST 
F7c sin PACH UK F7d dx PACH UK 
F7d sin PACH LT F8 dx PACH rST 
F7d sin PACH KŠKKZP F8 dx PACH MH vST 
F7d sin PACH MH vST F10 dx PACH LT 
F7d sin PACH UK F10 dx PACH UK 
F7e sin PACH LT F13 dx rST LT 
F8 sin PACH LT F13 dx rST MH vST 
F8 sin PACH rST F13 dx rST UK 
F8 sin PACH MH vST F13 dx PACH UK 
F8 sin PACH UK F18 dx UK PACH 
F10 sin PACH LT F18 dx UK rST 
F10 sin rST LT F19 dx UK PACH 
F13 sin UK PACH F19 dx UK rST 
F13 sin UK rST F21 dx rST LT 
F18 sin UK PACH F21 dx rST UK 
F18 sin UK rST F7b dx -   
F21 sin rST vST F7c dx -   
F21 sin rST KŠKKZP       
F19 sin -         
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Tabulka 48 Statisticky signifikantní rozdíly mezi konkrétními soubory − femur ženy; vysvětlivky viz 

tabulka 47. 

proměnná soubor X soubor Y proměnná soubor X soubor Y 
F6a sin MH vST PACH F6a dx PACH MH vST 
F6a sin MH vST rST F7a dx PACH rST 
F7a sin PACH UK F7d dx PACH LT 
F7b sin PACH PMV F7d dx PACH KŠKKZP 
F7c sin LT PMV F7d dx PACH MH vST 
F7c sin LT PACH F7d dx PACH UK 
F7c sin MH vST PACH F7e dx PACH LT 
F7d sin PACH LT F7e dx PACH KŠKKZP 
F7d sin PACH PMV F7e dx PACH MH vST 
F7d sin PACH KŠKKZP F10 dx PACH LT 
F7d sin PACH MH vST F10 dx PACH rST 
F7d sin PACH UK F10 dx PACH KŠKKZP 
F7e sin PACH LT F10 dx PACH MH vST 
F7e sin PACH PMV F13 dx rST MH vST 
F7e sin PACH KŠKKZP F18 dx -   
F7e sin PACH MH vST F19 dx -   
F9 sin PACH PMV F21 dx -   
F10 sin PACH LT       
F10 sin PACH rST       
F10 sin PACH KŠKKZP       
F10 sin PACH MH vST       
F10 sin PACH UK       
F10 sin PMV LT       
F10 sin PMV KŠKKZP       
F10 sin PMV MH vST       
F13 sin rST LT       
F13 sin rST PMV       
F13 sin rST PACH       
F13 sin rST MH vST       
F18 sin -         
F19 sin -         
F21 sin -         
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 Na následujícím grafu 7, který srovnává průměrné hodnoty dolního transversálního 

průměru diafýzy femuru (F7d) u mužů, vidíme postupný vzestup hodnot od eneolitu po 20. 

století. Obzvláště patrný je prudký nárůst v novověkém souboru Pachnerova sbírka. 

Situace je zcela analogická u žen. 
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Obrázek 7 Porovnání období/souborů dolní transversální průměr diafýzy femuru (F7d) − muži; popis 

krabicového grafu viz obrázek 1. 

 

 Proměnné tibie. V proměnných tibie mužů i žen nalézáme nejvíce signifikantních 

rozdílů mezi soubory. V tabulkách 49, 50 je souhrnně uveden výsledek Kruskal-Wallisova 

testu rozdílů mezi soubory a výsledné p-hodnoty pro jednotlivé rozměry. Tabulky 51, 52 

zobrazují, ve kterých proměnných (rozměrech) je mezi konkrétními časově odlišnými 

soubory rozdíl.  

Statisticky signifikantní odlišnosti nepotvrzujeme u mužů pouze v rozměru 

největšího průměru středu diafýzy (T8 bilat.), předozadního průměru na úrovni foramen 

nutricium (T8a bilat.), levém transversálním průměru na úrovni foramen nutricium (T9a 

sin). U žen nejsou statisticky významné rozdíly pouze v levém předozadním průměru na 

úrovni foramen nutricium (T8a). 
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Tabulka 49 Statisticky signifikantní rozdíly mezi soubory (test Kruskalův-Wallisův) – tibie muži; 

vysvětlivky viz tabulka 45. 

proměnná 
sin N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat 
význ.  

proměnná 
dx N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat 
význ.  

T1 sin 228 23,221 0,001 *** T1 dx 235 21,258 0,002 ** 
T1b sin 222 18,268 0,006 ** T1b dx 224 21,821 0,001 *** 
T3 sin 157 38,853 0,000 *** T3 dx 159 27,973 0,000 *** 
T6 sin 188 31,328 0,000 *** T6 dx 196 31,940 0,000 *** 
T9 sin 277 21,858 0,001 *** T9 dx 279 24,333 0,001 *** 
          T9a dx 272 14,382 0,026 * 
T10 sin 272 26,656 0,000 *** T10 dx 267 37,518 0,000 *** 
T10a sin 188 15,057 0,010 ** T10a dx 192 16,880 0,005 ** 
T10b sin 187 29,508 0,000 *** T10b dx 191 31,845 0,000 *** 

 
Tabulka 50 Statisticky signifikantní rozdíly mezi soubory (test Kruskalův-Wallisův) – tibie ženy; 

vysvětlivky viz tabulka 45. 

proměnná 
sin N Q 

p-
hodn. 

hlad.stat 
význ  

proměnná 
dx N Q 

p-
hodn. 

 hlad.stat 
význ 

T1 sin 201 33,847 0,000 *** T1 dx 200 26,664 0,000 *** 
T1b sin 192 40,200 0,000 *** T1b dx 187 41,114 0,000 *** 
T3 sin 126 27,431 0,000 *** T3 dx 129 24,294 0,001 *** 
T6 sin 155 23,069 0,001 *** T6 dx 148 22,009 0,001 *** 
T8 sin 221 16,072 0,013 * T8 dx 216 20,973 0,002 ** 
T9 sin 224 57,110 0,000 *** T9 dx 218 55,110 0,000 *** 
T8a sin 218 15,396 0,017 *           
T9a sin 219 22,474 0,001 *** T9a dx 213 14,614 0,024 * 
T10 sin 222 18,717 0,005 ** T10 dx 218 27,484 0,000 *** 
T10a sin 153 14,964 0,011 * T10a dx 147 17,470 0,004 ** 
T10b sin 153 15,192 0,010 ** T10b dx 147 26,978 0,000 *** 
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Tabulka 51 Statisticky signifikantní rozdíly mezi konkrétními soubory – tibie muži; vysvětlivky viz 

tabulka 47. 

proměnná soubor X soubor Y proměnná soubor X soubor Y 
T1 sin rST PACH T1 dx rST vST 
T1 sin rST vST T1b dx rST PACH 
T1b sin rST PACH T3 dx rST PACH 
T3 sin rST PACH T3 dx rST UK 
T3 sin rST KŠKKZP T6 dx PACH LT 
T3 sin rST vST T6 dx PACH vST 
T3 sin rST UK T9 dx rST PACH 
T6 sin PACH LT T9 dx rST vST 
T6 sin PACH vST T10 dx PACH LT 
T9 sin rST PACH T10 dx PACH KŠKKZP 
T10 sin PACH LT T10 dx PACH vST 
T10 sin PACH KŠKKZP T10 dx PACH UK 
T10 sin PACH vST T10 dx rST UK 
T10 sin PACH UK T10a dx NVK KŠKKZP 
T10a sin PACH KŠKKZP T10b dx PACH LT 
T10b sin PACH LT T10b dx PACH KŠKKZP 
T10b sin PACH vST T10b dx PACH UK 
T10b sin PACH UK       

 
Tabulka 52 Statisticky signifikantní rozdíly mezi konkrétními soubory – tibie ženy; vysvětlivky viz 

tabulka 47. 

proměnná soubor X soubor Y proměnná soubor X soubor Y 
T1 sin PACH rST T1 dx PACH rST 
T1 sin PACH UK T1b dx PACH rST 
T1 sin rST vST T1b dx PACH vST 
T1 sin KŠKKZP vST T1b dx PACH UK 
T1 sin UK vST T1b dx vST KŠKKZP 
T1b sin PACH rST T1b dx vST UK 
T1b sin PACH vST T3 dx rST NVK 
T1b sin PACH UK T3 dx rST PACH 
T1b sin vST KŠKKZP T3 dx rST vST 
T1b sin vST UK T3 dx rST UK 
T3 sin rST NVK T6 dx PACH LT 
T3 sin rST PACH T6 dx PACH vST 
T6 sin PACH rST T8 dx NVK rST 
T6 sin PACH KŠKKZP T8 dx NVK KŠKKZP 
T9 sin PACH rST T8 dx NVK UK 
T9 sin PACH vST T9 dx PACH rST 
T9a sin PACH rST T9 dx PACH vST 
T10 sin UK PACH T9 dx rST UK 
T10 sin UK rST T9a dx PACH rST 
T10a sin PACH UK T10 dx UK PACH 
T10b sin PACH UK T10 dx UK rST 
      T10a dx PACH UK 
      T10b dx PACH UK 
      T10b dx NVK UK 
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 Následující graf 8 ukazuje v podstatě konstantní vývoj obvodu diafýzy v úrovni 

foramen nutricium u kosti holenní (T10a) od eneolitu po 20. století. Obdobná situace 

v tomto rozměru je pozorována i u žen. Tento téměř neměnný stav můžeme pozorovat i u 

mnoha dalších rozměrů. 
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Obrázek 8 Porovnání období/souborů obvod diafýzy na foramen nutricium tibie (T10a) − muži; popis 

krabicového grafu viz obrázek 1. 

 

V grafu 9 můžeme pozorovat u žen patrné zvýšení hodnot největší šířky proximální 

epifýzy kosti holenní (T3) v laténském období a částečně i v období raného středověku, 

V následujícím období dochází opět ke snížení hodnot tohoto rozměru. 
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Obrázek 9 Porovnání období/souborů největší šířka proximální epifýzy tibie (T3) − ženy; popis 

krabicového grafu viz obrázek 1. 

 

Graf 10 ilustruje v ženské části souborů klesající trend u největšího průměru středu 

diafýzy holenní kosti (T8), který se změní až u novověké Pachnerovy sbírky. Tento trend 

je pozorován pouze u žen. 
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Obrázek 10 Porovnání období/souborů největší průměr středu diafýzy tibie (T8) − ženy; popis 

krabicového grafu viz obrázek 1. 
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Následující graf 11 ilustruje patrný trend u transversálního průměru středu diafýzy 

tibie (T9). V období únětické kultury se průměr pohybuje zhruba mezi 20 mm a 22 mm, 

přičemž klesá v laténském období a v období raného středověku. Následně výrazně stoupá 

až k novověkému souboru Pachnerova sbírka, čímž se zhruba dostává na hodnoty období 

únětické kultury. Právě tento vzestup by mohl ilustrovat značně specifický charakter 

Pachnerovy sbírky, která pochází z přelomu 19. a 20. století a tvoří ji zástupci nižší 

sociální vrstvy. Současně u této skupiny předpokládáme i zcela odlišný způsob života, 

odlišné pracovní aktivity než u populačních skupin z jiných období. Graf byl vytvořen na 

základě průměrných hodnot rozměru žen. U mužů tento trend nepozorujeme – hodnoty T9 

se od eneolitu po 20. století téměř nemění. 
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Obrázek 11 Porovnání období/souborů transversální průměr středu diafýzy tibie (T9) − ženy; popis 

krabicového grafu viz obrázek 1. 

 

Indexy. Při testování odlišností mezi jednotlivými soubory jsme dospěli k závěru, 

že u všech indexů nalezneme signifikantní rozdíly mezi soubory. Výjimkou jsou u mužů 

index robusticity (F2 sin), index robusticity (F19 bilat.), u žen index robusticity (F19 bilat.) 

a délkotloušťkový index femuru (bilat.), u kterých se statisticky významný rozdíl 

neprokázal. Souhrnné výsledky signifikantních rozdílů naleznete v tabulkách 53 (muži) a 

54 (ženy). Tabulky 55 a 56 zobrazují signifikantní rozdíly v jednotlivých indexech mezi 

konkrétními dvojicemi souborů. 
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Tabulka 53 Statisticky signifikantní rozdíly mezi soubory (test Kruskalův-Wallisův) − indexy muži; 

vysvětlivky viz tabulka 45. 

proměnná N Q p-   
pilastrický index sin 300 12,336 0,055 *
pilastrický index dx 282 21,962 0,001 *** 
platymerický index sin 281 36,311 0,000 *** 
platymerický index dx 264 45,344 0,000 *** 
index robusticity F2 dx 240 26,333 0,000 *** 
index robusticity F19 sin 223 16,007 0,014 ** 
délkotloušťkový index femuru sin 256 18,181 0,006 ** 
délkotloušťkový index femuru dx 241 18,158 0,006 ** 
platyknemický index sin 263 14,342 0,026 * 
platyknemický index dx 265 17,773 0,007 ** 
index průřezu středu diafýzy tibie sin 272 34,137 0,000 ** 
index průřezu středu diafýzy tibie dx 268 32,181 0,000 ** 
délkotloušťkový index tibie sin 218 14,754 0,022 ** 
délkotloušťkový index tibie dx 216 21,892 0,001 *** 

 

Tabulka 54 Statisticky signifikantní rozdíly mezi soubory (test Kruskalův-Wallisův) − indexy ženy; 

vysvětlivky viz tabulka 45. 

proměnná N Q p-   
pilastrický index sin 231 17,701 0,007 **
pilastrický index dx 222 19,058 0,004 ** 
platymerický index sin 207 50,977 0,000 *** 
platymerický index dx 207 39,803 0,000 *** 
index robusticity F2 sin 188 26,901 0,000 *** 
index robusticity F2 dx 197 30,106 0,000 *** 
platyknemický index sin 218 46,305 0,000 ***
platyknemický index dx 211 34,798 0,000 *** 
index průřezu středu diafýzy tibie sin 221 69,891 0,000 *** 
index průřezu středu diafýzy tibie dx 215 69,620 0,000 *** 
délkotloušťkový index tibie sin 190 15,910 0,014 * 
délkotloušťkový index tibie dx 182 19,656 0,003 ** 
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Tabulka 55 Statisticky signifikantní rozdíly mezi konkrétními soubory – indexy muži; vysvětlivky viz 

tabulka 47. 

index soubor X soubor Y 
pilastrický index dx PACH rST 
pilastrický index dx PACH KŠKKZP 
platymerický index sin LT NVK 
platymerický index sin LT PACH 
platymerický index sin LT rST 
platymerický index dx LT NVK 
platymerický index dx LT PACH 
platymerický index dx LT rST 
platymerický index dx PACH KŠKKZP 
platymerický index dx PACH vST 
platymerický index dx rST vST 
index robusticity F2 dx UK PACH 
index robusticity F2 dx UK rST 
index robusticity F19 sin PACH rST 
délkotloušťkový index femuru sin PACH LT 
délkotloušťkový index femuru sin PACH rST 
délkotloušťkový index femuru dx PACH vST 
platyknemický index dx PACH LT 
platyknemický index dx PACH UK 
index průřezu středu diafýzy tibie sin PACH LT 
index průřezu středu diafýzy tibie sin PACH rST 
index průřezu středu diafýzy tibie sin PACH KŠKKZP 
index průřezu středu diafýzy tibie sin rST vST 
index průřezu středu diafýzy tibie dx rST PACH 
index průřezu středu diafýzy tibie dx rST vST 
index průřezu středu diafýzy tibie dx UK vST 
délkotloušťkový index tibie dx UK PACH 
délkotloušťkový index tibie dx UK rST 
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Tabulka 56 Statisticky signifikantní rozdíly mezi konkrétními soubory – indexy ženy; vysvětlivky viz 

tabulka 47. 

index soubor X soubor Y 
pilastrický index sin UK vST 
pilastrický index dx vST rST 
pilastrický index dx vST UK 
platymerický index sin LT NVK 
platymerický index sin LT PACH 
platymerický index sin NVK rST 
platymerický index sin NVK KŠKKZP 
platymerický index sin NVK vST 
platymerický index sin NVK UK 
platymerický index sin PACH rST 
platymerický index sin PACH KŠKKZP 
platymerický index dx PACH LT 
platymerický index dx PACH rST 
platymerický index dx PACH KŠKKZP 
platymerický index dx PACH vST 
index robusticity F2 sin PACH LT 
index robusticity F2 sin PACH rST 
index robusticity F2 sin PACH UK 
index robusticity F2 dx PACH rST 
index robusticity F2 dx PACH UK 
platyknemický index sin NVK rST 
platyknemický index sin NVK KŠKKZP 
platyknemický index sin NVK UK 
platyknemický index sin PACH rST 
platyknemický index sin PACH KŠKKZP 
platyknemický index sin PACH UK 
platyknemický index dx NVK rST 
platyknemický index dx NVK UK 
platyknemický index dx PACH rST 
platyknemický index dx PACH UK 
index průřezu středu diafýzy tibie sin NVK rST 
index průřezu středu diafýzy tibie sin PACH rST 
index průřezu středu diafýzy tibie sin PACH KŠKKZP 
index průřezu středu diafýzy tibie sin PACH UK 
index průřezu středu diafýzy tibie sin rST vST 
index průřezu středu diafýzy tibie dx rST NVK 
index průřezu středu diafýzy tibie dx rST PACH 
index průřezu středu diafýzy tibie dx rST vST 
délkotloušťkový index tibie dx rST PACH 
délkotloušťkový index tibie dx rST vST 
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V indexu robusticity, který je založen na délce v přirozeném postavení (F2), vidíme 

jasný stoupající trend od eneolitu po 20. století (obr. 12). Na základě tohoto grafu je patrné, 

že robusticita kosti stehenní u žen stoupá od pozdní fáze mladší doby kamenné. 

U eneolitických skupin je její hodnota nižší než u novověkých souborů. U mužů je situace 

obdobná, ale vzestup robusticity v čase není tak zřetelný. 
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Obrázek 12 Porovnání období/souborů index robusticity (F2) – ženy; popis krabicového grafu viz 

obrázek 1. 

Do výpočtu druhého indexu robusticity je zahrnuta hodnota transversálního 

průměru caput ossis femoris (F19). Zatímco křivka prvního indexu robusticity (F2) roste 

od eneolitu víceméně stabilně. U druhého indexu robusticity (F19) má křivka odlišný 

průběh (viz obr. 13). Od neolitu do období raného středověku je růst minimální, zřetelné 

zvýšení hodnot je mezi středověkým obdobím a novověkem. Značné rozdíly, i když ne tak 

výrazné jako u žen, jsou mezi robusticitou stanovenou podle obou indexů i u mužů 

(viz příloha 5). 
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Obrázek 13 Porovnání období/souborů index robusticity (F19) – ženy; popis krabicového grafu 

viz obrázek 1. 

 

Graf 14 znázorňuje vývoj krurálního indexu mužů od mladšího eneolitu po 20. 

století. Nepozorujeme zde žádný jasný trend. Hodnoty mezi populacemi značně kolísají. U 

žen je situace obdobná (viz obr. 15), ale s mnohem méně výraznými výkyvy. 
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Obrázek 14 Porovnání období/souborů krurální index – muži; popis krabicového grafu viz obrázek 1. 

 



100 
 

 Ix cruralni sin
 Ix cruralni dx

KŠK KZP UK LAT rST MHvST PMV PACH

Kultura

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

 
Obrázek 15 Porovnání období/souborů krurální index − ženy; popis krabicového grafu viz obrázek 1. 

 
6.7.2. Porovnání jednotlivých proměnných v souborech kultury se šňůrovou 

keramikou, kultury se zvoncovitými poháry, kultury únětické 

Vzhledem k bioarcheologickým údajům jsme očekávali odlišnosti mezi 

eneolitickými soubory (KŠK, KZP) a skupinou reprezentující únětickou kulturu (UK), 

které se zřejmě kvůli velkým rozdílům v počtu pozorování (N) v jednotlivých souborech 

neprojevily v první analýze (viz kapitola 6.6.1.). Zmíněné nejstarší soubory jsme proto 

porovnali samostatně pomocí Kruskalova-Wallisova testu. 

Rozdíly ve sledovaných proměnných mezi těmito soubory se nám ovšem podařilo 

prokázat jen v několika málo případech u mužů. Na 5% hladině významnosti byl rozdíl 

v levém předozadním průměru diafýzy tibie (T8a; p = 0,05; N = 47). Statisticky 

signifikantní odlišnost se prokázala i v pilastrickém indexu na pravé straně těla a 

platyknemickém indexu na levé straně těla. V případě pilastrického indexu je p-hodnota 

významnosti testu 0,01 (N = 51). Rozdíly jsou dle analýzy „Multiple comparisons“ mezi 

soubory KZP a UK. V případě platyknemického indexu (N = 47) dosahuje hladina 

významnosti hodnoty p = 0,03. Statisticky průkazné rozdíly jsou i mezi soubory KŠK a 

KZP. 

U žen se neprokázala statisticky významná odlišnost v žádné ze sledovaných 

proměnných. Toto je ale nejspíše podmíněno i nedostatečným počtem hodnocených žen.  
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I přes výše uvedené závěry nelze vyloučit, že se soubory KZP, KŠK a UK odlišují ve 

sledovaných proměnných dlouhých kostí dolní končetiny. Až rozsáhlejší zastoupení 

zmíněných archeologických kultur potvrdí či vyloučí naše závěry, resp. předpoklady. 

 

 

6.8. Posouzení závislosti (korelace) indexů oploštění a délkových rozměrů  
 

 Položili jsme si otázku: zda existuje případná souvislost délkových rozměrů kosti 

stehenní a kosti holenní s mírou oploštění horních třetin těl těchto dvou kostí. 

Předpokládali jsme platnost nulové hypotézy, že míra oploštění femuru a tibie není závislá 

na hodnotách délkových rozměrů. 

 Pro testování korelace délkových rozměrů a  indexů oploštění jsme použili 

Spearmanův korelační koeficient (viz kapitola 5.5.7.). Testovali jsme již výše zmíněnou 

nulovou hypotézu, že míra oploštění femuru a tibie (index platymerie a platyknemie) není 

závislá na hodnotách délkových rozměrů oproti alternativní hypotéze, že míra oploštění 

kosti stehenní a kosti holenní souvisí (koreluje) s hodnotami délkových rozměrů. Výsledek 

testu interpretujeme podle hodnoty testové statistiky R (čím více se R blíží 0, tím větší 

máme pravděpodobnost, že dané proměnné na sobě nezávisí) a podle p-hodnoty, čím více 

se p-hodnota testu blíží 1, tím větší je pravděpodobnost, že platí nulová hypotéza, že 

délkové rozměry nekorelují s indexy oploštění (F1 a F2 s indexem platymerie, T1 a T1b 

s indexem platyknemie). 

Ve všech souborech dohromady jsme u mužů testovali korelaci délkových rozměrů 

femuru (F1, F2) a indexu platymerie celkem 36x, z čehož jsme závislost sledovaných 

proměnných signifikantně prokázali pouze v 5,6 % testů. Na základě těchto výsledků se 

tedy domníváme, že mezi délkovými rozměry dlouhých kostí dolní končetiny a mírou 

jejich oploštění není žádná závislost. Korelaci délkových rozměrů tibie (T1, T1b) a indexu 

platyknemie jsme též testovali celkem 36x a v žádném z těchto testů jsme neprokázali 

signifikantně významnou korelaci. Můžeme tedy říci, že mezi zmíněnými proměnnými 

a mírou oploštění horní třetiny tibie neprokazujeme závislost. 

U žen všech souborů jsme na proměnných femuru prováděli test korelace daných 

proměnných opět 36x, z čehož pouze v 2,8 % prokazujeme signifikantní výsledek 

(korelaci). Délkové rozměry tibie a index platyknemie vykazují signifikantní korelaci 
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v 8,3 % případů (viz tab. 57). Naším závěrem je, že míra oploštění těla femuru a tibie 

pravděpodobně není závislá na délkových rozměrech ani v ženské části souboru. 

 
Tabulka 57 Korelace délkových rozměrů a indexů oploštění; dvojice testovaných proměnných N – počet 

dvojic vstupujících do testu, Spearman R – hodnota korelačního koeficientu, p-hodnota testu, tučně jsou 

vyznačeny testy, kde byla prokázána signifikantní závislost sledovaných proměnných.  

dvojice proměnných 
Muži Ženy 

N Spearman R p-hodn. N Spearman R p-hodn.
Kultura šňůrové keramiky 

F1 sin & Ix platymeric 
sin 10 0,139 0,701 7 -0,036 0,939

F2 sin & Ix platymeric 
sin 9 0,200 0,606 7 -0,036 0,939

F1 dx & Ix platymeric dx 10 -0,101 0,782 3 1,000  
F2 dx & Ix platymeric dx 9 0,109 0,781 3 1,000  
T1 sin & Ix cnemicus sin 7 0,309 0,500 5 1,000  
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 7 0,360 0,427 5 1,000  

T1 dx & Ix cnemicus dx 6 -0,029 0,957 3 0,500 0,667
T1b dx & Ix cnemicus dx 6 -0,029 0,957 3 0,500 0,667

Kultura zvoncovitých pohárů 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 5 -0,564 0,322 4 0,105 0,895

F2 sin & Ix platymeric 
sin 5 -0,564 0,322 4 0,105 0,895

F1 dx & Ix platymeric dx 5 -0,700 0,188 3 0,500 0,667
F2 dx & Ix platymeric dx 5 -0,359 0,553 3 0,866 0,333
T1 sin & Ix cnemicus sin 6 -0,551 0,257 3 0,500 0,667
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 6 -0,551 0,257 3 0,500 0,667

T1 dx & Ix cnemicus dx 5 0,051 0,935 1    
T1b dx & Ix cnemicus dx 5 -0,132 0,833 1    

Únětická kultura 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 33 0,318 0,072 9 -0,008 0,983

F2 sin & Ix platymeric 
sin 32 0,258 0,154 8 -0,169 0,690

F1 dx & Ix platymeric dx 31 0,244 0,185 10 0,539 0,108
F2 dx & Ix platymeric dx 30 0,230 0,221 10 0,377 0,283
T1 sin & Ix cnemicus sin 25 -0,171 0,414 9 0,059 0,881
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 24 -0,166 0,438 10 0,310 0,383

T1 dx & Ix cnemicus dx 29 -0,056 0,772 12 0,298 0,346
T1b dx & Ix cnemicus dx 30 0,022 0,909 12 0,394 0,205

Laténská kultura 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 31 0,027 0,886 14 0,277 0,338

F2 sin & Ix platymeric 
sin 30 -0,034 0,857 14 0,153 0,602

F1 dx & Ix platymeric dx 29 -0,060 0,755 15 0,426 0,114
F2 dx & Ix platymeric dx 29 -0,051 0,794 15 0,397 0,143
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dvojice proměnných 
Muži Ženy 

N Spearman R p-hodn. N Spearman R p-hodn.
T1 sin & Ix cnemicus sin 28 -0,277 0,153 10 -0,596 0,069
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 28 -0,337 0,080 10 -0,614 0,059

T1 dx & Ix cnemicus dx 28 0,034 0,862 10 0,494 0,147
T1b dx & Ix cnemicus dx 28 0,001 0,994 10 0,310 0,383

Raný středověk 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 67 0,323 0,008 47 0,090 0,547

F2 sin & Ix platymeric 
sin 62 0,348 0,006 44 0,090 0,563

F1 dx & Ix platymeric dx 66 0,048 0,700 53 0,171 0,220
F2 dx & Ix platymeric dx 61 0,086 0,508 55 0,111 0,418
T1 sin & Ix cnemicus sin 62 0,004 0,972 57 -0,025 0,854
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 58 -0,044 0,743 53 -0,016 0,910

T1 dx & Ix cnemicus dx 63 -0,027 0,832 58 0,238 0,072
T1b dx & Ix cnemicus dx 57 -0,030 0,824 49 0,126 0,388

Mladší doba hradištní a vrcholný středověk 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 23 0,008 0,971 21 -0,312 0,169

F2 sin & Ix platymeric 
sin 23 0,069 0,756 17 -0,150 0,564

F1 dx & Ix platymeric dx 19 -0,015 0,952 22 -0,355 0,105
F2 dx & Ix platymeric dx 18 -0,117 0,643 20 -0,521 0,018
T1 sin & Ix cnemicus sin 24 -0,025 0,908 21 -0,145 0,531
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 28 0,067 0,736 23 0,064 0,771

T1 dx & Ix cnemicus dx 23 0,232 0,288 24 -0,330 0,116
T1b dx & Ix cnemicus dx 25 0,345 0,091 28 -0,307 0,112

Kostel Panny Marie Vítězné 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 8 0,595 0,120 12 -0,260 0,415

F2 sin & Ix platymeric 
sin 8 0,595 0,120 12 -0,277 0,384

F1 dx & Ix platymeric dx 5 1,000  11 -0,318 0,340
F2 dx & Ix platymeric dx 5 1,000  11 -0,336 0,312
T1 sin & Ix cnemicus sin 6 0,086 0,872 11 0,087 0,800
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 6 0,029 0,957 11 0,082 0,811

T1 dx & Ix cnemicus dx 5 0,616 0,269 11 0,333 0,316
T1b dx & Ix cnemicus dx 5 0,410 0,493 11 0,320 0,338

Pachnerova sbírka 
F1 sin & Ix platymeric 
sin 74 -0,003 0,982 71 0,049 0,685

F2 sin & Ix platymeric 
sin 74 -0,005 0,968 71 0,040 0,738

F1 dx & Ix platymeric dx 70 -0,103 0,396 69 0,163 0,181
F2 dx & Ix platymeric dx 70 -0,113 0,350 69 0,148 0,226
T1 sin & Ix cnemicus sin 61 -0,158 0,222 75 0,199 0,088
T1b sin & Ix cnemicus 
sin 59 -0,129 0,329 74 0,233 0,046

T1 dx & Ix cnemicus dx 65 -0,131 0,300 72 0,290 0,014
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dvojice proměnných 
Muži Ženy 

N Spearman R p-hodn. N Spearman R p-hodn.
T1b dx & Ix cnemicus dx 63 -0,078 0,543 69 0,268 0,026
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7. Diskuse 
 

Cílem práce bylo popsat, zdali se u obyvatel, kteří žili na území dnešní ČR 

v průběhu posledních zhruba pěti tisíc let změnila velikost, tvar a proporce dlouhých kostí 

dolní končetiny, přesněji kosti stehenní a kosti holenní. Současně byla snaha i popsat 

změny v míře oploštění horní třetiny těla kosti stehenní a holenní v průběhu zmíněného 

období prostřednictvím vybraných indexů.  

Naše diskuse se bohužel zaměřuje pouze na porovnání skupin ze středověku a 

novověku. K ostatním starším skupinám srovnávací údaje neexistují a předpokládali by 

např. dopočítání údajů ze starších nepublikovaných antropologických posudků. Dřívější 

antropologické výzkumy na českém území se navíc zaměřovaly především na studium 

kraniální morfologie (např. Chochol, 1964). 

 

 

7.1. Tvarové, velikostní a proporční charakteristiky femuru a tibie 

(metrické charakteristiky, indexy)  
 

Zaměříme-li se rozdíly ve sledovaných  metrických a indexových proměnných 

femuru, které se prokázaly mezi jednotlivými časovými soubory, lze obecně konstatovat, 

že nejčastější a statisticky nejprůkaznější rozdíly byly u obou pohlaví v šířkových 

rozměrech a to především u rozměrů proximální a distální diafýzy. Výraznější a častější 

rozdíly se vyskytovaly na levé straně těla. Tento výsledek je v souladu s hodnocením 

stranové asymetrie, kdy hodnoty rozměrů byly častěji vyšší na levé straně těla. Tato 

skutečnost podmiňuje i častější signifikantní rozdíly levého femuru mezi časově 

vzdálenými populacemi. 

 

Na vyšší hladině statistické signifikance (0,1%; 1%) se u kosti stehenní prokázaly 

rozdíly téměř ve všech sledovaných indexech na obou stranách těla. 

 

Statistické rozdíly v metrických i indexových proměnných se nejčastěji prokázaly 

při srovnání novověkého souboru (Pachnerova sbírka, krypta kostela Panny Marie Vítězné) 

s ostatními (pre-)historickými soubory. Všechny pravěké a historické soubory se liší oproti 
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Pachnerově sbírce alespoň v jedné ze sledovaných metrických/indexových proměnných 

femuru a to nejčastěji v šířkových rozměrech. Vzhledem k odlišnému socio-

ekonomickému charakteru populace v novověkých souborech (Pachner, 1937) jsme tyto 

nejpatrnější rozdíly očekávali.  

Ostatní soubory se již tak výrazně neodlišují. Nebereme-li v úvahu novověký 

soubor, tak se na hladině statistické významnosti prokázal rozdíl pouze u několika 

rozměrů, a to především u žen. Poměrně často byly prokázány rozdíly mezi středověkými 

soubory (rST, MH vST). Soubor raného středověku reprezentuje velkomoravské 

pohřebiště Mikulčice – III. kostel a skupinu z období mladší doby hradištní a vrcholného 

středověku tvoří především kostry z městských lokalit. 

Jelikož se neprokázalo mnoho rozdílů mezi skupinami z mladšího eneolitu 

(KŠK, KZP), období únětické kultury a období laténského, nelze diskutovat o trendech 

v prvních dvou tisíciletích před naším letopočtem. Důvodem může být nízký počet 

pozorování, ale na druhé straně i podobnější životní styl a pracovní zatížení především 

nejstarších skupin (KŠK, KZP, UK; Velemínský a Dobisíková, 1998; 

Neustupný et al., 2008).  

Například Sládek et al. (2006a) na základě výzkumu modelů mobility v kultuře se 

šňůrovou keramikou, kultuře zvoncovitých pohárů a únětické kultuře uvádí, že pokud 

existovaly nějaké rozdíly v mobilitě a pobytové strategii mezi eneolitickými kulturami a 

kulturou únětickou, nepřinesly žádný výrazně odlišný vzor mechanické zátěže kladené na 

střed diafýzy kosti stehenní („midshaft femur“). 

 

Na tibii nalézáme statisticky signifikantní rozdíly téměř u všech metrických a 

indexových proměnných. Situace je obdobná jako u kosti stehenní. Nejvíce statisticky 

signifikantních rozdílů se opět prokázalo při srovnání (pre-)historických souborů 

s novověkými soubory. Nebereme-li v úvahu novověké soubory, tak ostatní populační 

skupiny se odlišují pouze v  několika rozměrech/indexech. Více rozdílů se prokázalo u žen 

než u mužů.  

Pokud jde o indexy, tak u tibie se nejčastěji prokázaly signifikantní rozdíly v indexu 

průřezu středu diafýzy tibie („midshaft index“) a v indexu oploštění horní třetiny tibie 

(platyknémický index). 
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Fialová (2004) ve svém výzkumu kostí dolních končetin také studovala novověký 

soubor Pachnerovy sbírky, jež porovnávala s kosterním souborem z velkomoravských 

pohřebišť Prušánky a Kostelisko. Zjistila, že v signifikantně odlišných rozměrech jsou 

velkomoravské ženy vždy menší než ženy recentní. Stejný závěr prokázal i náš výzkum. U 

většiny průkazných odlišností mezi ženami z našeho velkomoravského souboru a 

Pachnerovou sbírkou jsou hodnoty osteologických rozměrů velkomoravských žen také 

nižší. U mužů, stejně jako ve výzkumu Fialové (2004), není situace takto jednoznačná. 

V našem výzkumu ale oproti studii Fialové (2004) měli velkomoravští muži častěji vyšší 

hodnoty rozměrů dlouhých kostí dolní končetiny než muži z Pachnerovy sbírky. Tento jev 

je pochopitelný, vzhledem k faktu, že náš soubor z období raného středověku 

(Velké Moravy) je skupinou, u níž se předpokládá vyšší sociální postavení jedinců 

(např. Poláček, 2008), naproti tomu Pachnerova sbírka je tvořena nejchudší sociální 

skupinou přelomu 19. a 20. století (Pachner, 1937). 

Porovnáme-li populační průměry jednotlivých proměnných našeho 

velkomoravského souboru (Mikulčice − III. kostel) a velkomoravského souboru Fialové 

(2004; Mikulčice − Kostelisko, Prušánky, Josefov), zjistíme, že muži z pohřebišť 

Prušánky, Mikulčice − Kostelisko a Josefov mají dlouhé kosti dolní končetiny zpravidla 

menší ve srovnání s muži z pohřebiště Mikulčice − III. kostel. Tento jev je pravděpodobně 

způsoben faktem, že na pohřebišti Mikulčice − III. kostel bylo pohřbíváno vysoké procento 

bojovníků (vojáků; např. Poláček, 1998) tedy fyzicky více zatížených, zdatných jedinců. 

Ještě nápadnější rozdíly pozorujeme u žen. Ženy z pohřebiště Mikulčice − III. kostel mají 

větší hlavně délkové rozměry femuru a tibie (až o 16 mm) než ženy z pohřebiště Prušánky. 

Obdobně, i ženy z pohřebiště Mikulčice − Kostelisko mají nápadně menší dlouhé kosti 

dolních končetin než ženy z pohřebiště Mikulčice − III. kostel (rozdíl v délkových 

rozměrech až 19 mm). Tyto výrazné rozdíly mohou být podmíněny odlišným sociálním 

charakterem diskutovaných pohřebišť. Na pohřebištích Prušánky a Mikulčice − Kostelisko 

byli pravděpodobně častěji pohřbíváni příslušníci středních a nižších sociálních vrstev 

(vojáci, řemeslníci, zemědělci; Klanica 2006), zatímco na pohřebišti u III. kostela v 

Mikulčicích, které se nachází v rámci hradu, byli pravděpodobně pohřbíváni příslušníci 

nejvyšších sociálních vrstev (např. Staňa 1997; Poláček, 1998). 
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Dle hodnoty pilastrického indexu neboli indexu průřezu středu diafýzy femuru 

můžeme hodnotit tvar středu diafýzy femuru. Průměrných hodnot, které se rovnají 1,0, 

nabývají v našem výzkumu muži souboru z laténského období, muži souboru z mladší 

doby hradištní a muži z novověké Pachnerovy sbírky. U žen průměrnou hodnotu 

pilastrického indexu rovnou 1,0 nalezneme častěji a to v souboru KŠK, KŠK KZV a rST. 

Jedinci souborů s hodnotou pilastrického indexu 1,0 mají průřez diafýzy kosti stehenní 

kruhový a diafýza je pravděpodobně stejně odolná vůči ohybu v anterioposteriorním i 

mediolaterálním směru (Wescott, 2008). 

  

Hodnota pilastrického indexu vyšší než 1,0 značí, že diafyzální průřez je větší a 

relativně více odolný vůči ohybovým silám v rovině anterioposteriorní než mediolaterální 

rovině (Wescott, 2008). Index průřezu středu diafýzy femuru, jehož průměrná hodnota je 

vyšší než 1,0, je v našem výzkumu absolutně nejčastější. Situace, kdy je širší střed diafýzy 

v předozadní rovině, je tedy nejfrekventovanějším tvarem středu diafýzy femuru v našem 

výzkumu (muži: KŠK, KZP, UK, rST, PMV; ženy: KZP, UK, PMV). 

Průměrná hodnota pilastrického indexu menší než 1,0 se vyskytuje nejméně často a 

pouze u žen (soubor LT, MH vST, PACH). Tvar diafýzy, jejíž pilastrický index nabývá 

hodnoty menší než 1,0, je širší v rovině mediolaterální než v rovině anterioposteriorní 

(Larsen, 1997). 

Bridges et al. (2000) se věnovala změnám pevnosti dlouhých kostí v období 

intenzifikace zemědělství na území středozápadní části státu Illinois. Jeden z jejích souborů 

z období Missippian můžeme zhruba časově srovnat s naším souborem raného středověku. 

Bridges při hodnocení pilastrického indexu dospěla k průměrným hodnotám 115 (SD 1,4) 

u mužů a 112 (SD 1,5 u žen), my jsme při hodnocení souboru z raného středověku 

vypočítali průměrné hodnoty 104 (vlevo) a 105 (vpravo) u mužů (SD 7,6; 7,8) a 101 u žen 

na obou stranách těla (SD 7,8; 6,4). Naše výsledky jsou tedy na nižší úrovni než výsledky 

Bridges (2000), ovšem směrodatná odchylka je mnohem vyšší. Podotýkáme, že my jsme 

díky velikosti soubory mohli index spočítat u mnohem více jedinců (N = 73/99), Bridges 

(N = 35/37). 

Pomeroy a Zakzewski (2009) ve svém souboru Écija (Španělsko, 711-1000 po Kr.). 

dospěli k nižším hodnotám pilastrického indexu než studie Bridges (2000). Hodnoty jsou 

bližší našim výsledkům, toto platí zejména u žen (muži 109 (sin), 113 (dx); ženy 102 (sin), 

104 (dx). Hodnoty indexu přesahují 100 (stejně jako rST) − dle Wescotta (2008) při 
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kruhovém průřezu diafýzy kosti stehenní je pravděpodobně stejně odolná vůči ohybu 

v anterioposteriorním i mediolaterálním směru. 

 

Porovnáme-li výsledné průměrné hodnoty indexů robusticity (F2, F19) pro 

jednotlivé soubory mezi sebou, zjistíme, že nejméně robustní femury mají muži i ženy z 

kultury se šňůrovou keramikou a naopak nejrobustnější jsou nejčastěji femury mužů a žen 

(dle konkrétního vzorce a strany) novověké populace (Pachnerova sbírka, kostel Panny 

Marie Vítězné) nebo raného středověku. 

 

Kost stehenní a kost holenní jsou dle indexů platymerie a platyknemie v průřezu 

celým naším souborem zejména „platymerní“ a „eurymerní“. Femury mají horní třetinu 

těla oploštěnou a tibie nikoliv. Existují výraznější výkyvy mezi rozložením kategorií 

indexů oploštění mezi jednotlivými skupinami (viz kapitola 6.8.9.), které mohou být reakcí 

i na odlišnou pracovní zátěž. Hypotézu, že platymerické a platyknemické indexy bývají 

nižší u archaických populací, které byly vystaveny většímu mechanickému stresu než 

populace moderní (Buxton, 1938; Lovejoy et al., 1976), nemůžeme jednoznačně potvrdit 

ani vyvrátit.  

 

Nyní porovnáme naše výsledky pro indexy oploštění horní třetiny femuru a tibie 

(index platymerie, index platyknemie) z různých období s dalšími výzkumy. 

Chochol (1974) hodnotil skupinu jedinců únětické kultury z Litoměřic. Nejčastěji 

byly zastoupeny „hyperplatymerní“ a „mesoknemní“. V našem únětickém souboru 

nalézáme nejčastěji u mužů „platymerní“ femury, u žen jsou kosti stehenní na levé straně 

těla nejčastěji, „platymerní“, na pravé jsou nejčastěji „hyperplatymerní“. Kosti holenní 

klasifikujeme nejčastěji jako „euryknemní“ u mužů a „mesoknemní“ u žen. Se závěry 

Chochala jsme tedy v mírném rozporu, který může ale být podmíněn nízkým počtem 

pozorování. 

V našem souboru z raného středověku (Mikulčice – III. kostel) nalézáme u mužů 

nejčastěji „eurymerní“ a „platymerní“ femury a „euryknemní tibie“. U žen jsou femury 

nejčastěji „platymerní“ a tibie „euryknemní“.  

Stránská et al. (2002) vyhodnotila při analýze materiálu z velkomoravského 

pohřebiště Josefov mužské i ženské femury nejčastěji jako „platymerní“. Mužské tibie byly 

nejčastěji hodnoceny, jako mírně zploštěné čili „mesoknemní“, ale „euryknemnní“ tibie 
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byly také nalezeny často. Ženské tibie byly nejčastěji „euryknémní“. Výsledky této studie 

se tedy v podstatě shodují s našimi závěry pro dané období. 

Při analýze velkomoravského pohřebiště Bulhary (Dobisíková et al., 2003) byla 

více jak polovina mužských femurů vyhodnocena jako „platymerní“ a většina tibií byla 

klasifikována bez přítomnosti oploštění horní třetiny těla, tj. platyknemie. Všechny 

posuzované ženské kosti stehenní jsou v této studii klasifikovány jako „platymerní“ a tibie 

ve více jak polovině případů jako „platyknemní“. Tato analýza se tedy až na výsledek pro 

ženské tibie shoduje se závěry našeho i předchozího výzkumu. 

Fialová (2004) hodnotila materiál z velkomoravských pohřebišť Prušánky, Josefov 

a Kostelisko a dospěla k závěru, že femury velkomoravských mužů a žen jsou nejčastěji 

„platymerní“ a tibie dle hodnot platyknemického indexu spadají nejčastěji do kategorie 

„euryknemní“. Toto platí u mužů a žen. Výzkum se tedy opět shoduje s našimi závěry i se 

závěry Stránské et al. (2002) a pomineme-li zastoupení kategorií u platyknemického 

indexu žen, tak i se závěry Dobisíkové et al. (2003). 

 

V souboru z mladší doby hradištní a vrcholného středověku jsme nejvíce femurů 

zařadili u mužů do kategorie „platymerní“ a kategorie „hyperplatymerní“ a u žen do 

kategorie „platymerní“. Mužské stejně jako ženské tibie byly nejčastěji „euryknemní“. 

Blajerová (1972) zpracovala kostrové pozůstatky ze středověkého pohřebiště 

v Oškobrhu. Ve fázi 13.-17. století nalezla nejčastěji „hyperplatymerní“ a „platymerní“ 

femury mužů a „platymerní“ femury u žen. Kosti holenní zařadila u obou pohlaví ve 

většině případů do kategorie „euryknemní“. S jejími závěry se tedy zcela shodujeme. 

U středověkého pohřebiště v Radomyšli (12. století) Blajerová (1976) určila 

nejčastěji „platymerní“ kosti stehenní u mužů a „hyperplatymerní“ femury žen. Kosti 

holenní klasifikovala opět nejčastěji jako „euryknemní“. Naše hodnocení je tedy opět 

víceméně shodné. 

Porovnáme-li tyto naše závěry s výzkumem Blajerové (1980), jež měla možnost 

zpracovat pohřebiště Hradsko-Kanina, které je datováno do 11.-12.století, zjistíme, že 

výsledky obou výzkumů jsou téměř v souladu. Jediný rozdíl je v hodnocení oploštění těla 

femuru u žen. Blajerová (1980) vyhodnotila mužské femury v průměru jako „platymerní“, 

ženské jako „hyperplatymerní“. Mužské i ženské tibie jsou zde převážně „euryknemní“.  

Blajerová (1980) také vyhodnotila kosterní materiál pocházející z Kouřimského 

pohřebiště sv. Jiří datovaného do 13.-17. století. Výsledky jsou opět v souladu s našimi 
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závěry i výše citovaným výzkumem. Femury mužů i žen byly nejčastěji hodnoceny jako 

„platymerní“ a tibie mužů i žen jako „euryknémní“. 

V souboru středověkých koster z areálu Vratislavského paláce na Malé straně 

v Praze se nejčastěji vyskytovali jedinci s platymerními femury. U mužů byly nejvíce 

zastoupeny kategorie „platymerní“ a „eurymerní“. U žen byla naopak nejvíce zastoupena 

kategorie „hyperplatymerní“. Tibie byly nejvíce „euryknemní“, toto platilo u obou pohlaví. 

Vzhledem k malé velikosti studovaného souboru nelze z výsledků vyvozovat obecnější 

závěry (Dobisíková et al., 1996). Výsledky této studie jsou opět srovnatelné s našimi 

závěry pro soubor z mladší doby hradištní a vrcholného středověku, kromě kategorie 

indexu platymerie žen. 

 

Hodnocení indexů oploštění u novověké skupiny z krypty kostela Panny Marie 

Vítězné máme možnost porovnat s charakterově a zhruba i časově totožným souborem 

z vyšehradské krypty (Stránská, 1996). V našem souboru převažují „eurymerní“ femury 

jak u mužů, tak u žen (zde je častá i kategorie „platymerní“), tibie obou pohlaví spadají 

nejčastěji do kategorie „euryknemní“. Obdobně tak Stránská (1996) vyhodnotila femury 

obou pohlaví jako „eurymerní“ a tibie jako „euryknemní“. 

 

Pro zajímavost uvedeme také srovnání našich výsledků pro indexy platymerie a 

platyknemie se zahraničními výzkumy.  

Bridges et al. (2000) provedla studii věnovanou změnám pevnosti dlouhých kostí 

v období intenzifikace zemědělství na území středozápadní části státu Illinois. Hodnotila i 

platymerický a platyknemický index. Soubor byl rozdělen do čtyř fází spadajících do 

období 1000 př. Kr.-1500 po Kr. U mužů převažovaly „platymerní“ femury. U žen nabývá 

„index platymericus“ pouze hyperplatymerních hodnot. Průměrná hodnota 

platyknemického indexu u mužů i žen odpovídá ve všech obdobích „mesoknemní“ 

kategorii. Pro orientační porovnání můžeme říci, že v našich souborech KŠK, KZP, UK, 

LT, rST, které zhruba pokrývají období od 2900 př. Kr. do 900 po Kr., jsme nejčastěji 

vyhodnotili femury jako „platymerní“ u obou pohlaví a tibie jako „euryknemní“ u mužů, 

„euryknemní“ a „mesoknemní“ u žen. Podotýkáme, že geografický i etnologický původ a 

životní styl populací v naší práci a výzkumu Bridges (2000) jsou diametrálně odlišné. 

Morfologickou variabilitu stavby proximální části femuru u dvou souborů 

z jihovýchodní Albánie (Kamenica z 13. -7. st. př. Kr., Vithkuq z 18. st. n.l.) a u koster 
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americké tzv. „Hamann-Todd“ kolekce (18. -19. století) studovala Brown (2006). Autorka 

dospěla k závěru, že albánské skupiny bez ohledu na pohlavní příslušnost mají zpravidla 

platymerické femury, zatímco femury mužů i žen ze sbírky Hamann-Todd jsou 

„eurymerní“. Časově srovnatelné se „Hamann-Tood“ sbírkou je Pachnerova kolekce. Zde 

jsme u mužů femury hodnotili nejčastěji jako „eurymerní“ a ženské femury nejčastěji 

odpovídaly kategorie „platymerní“. 

V roce 2009 publikovali Pomeroy a Zakzewski studii zabývající se pohlavním 

dimorfismem „cross-sectional“ tvaru průřezů těl dlouhých kostí končetin u středověké 

muslimské populace z Écija (711-1000, Španělsko) a anglo-saské populace z Great 

Chesterfordu (450-600, Velká Británie). V obou populacích odpovídaly průměrné hodnoty 

indexů stejným kategoriím (muži – femury: „eurymerní“, tibie: „mesoknemní“; ženy – 

femury: „platymerní“, tibie: „euryknemní“). Statisticky signifikantní rozdíly mezi oběma 

pohlavími existovaly v platyknémickém indexu. Zhruba časově srovnatelný s populací 

Écija je náš soubor z raného středověku (rST), kde jsme mužské femury nejčastěji zařadili 

do kategorie „eurymerní“ a „platymerní“, ženské femury do kategorie „platymerní“ a tibie 

obou pohlaví jsme hodnotili jako „euryknemní“. Výsledné kategorie jsou tudíž stejné, toto 

neplatí akorát u tibie mužů. 

 

Wescott (2006) hodnotil ontogenezi subtrochanterického tvaru femuru u 

domorodých Američanů a Američanů černé a bílé pleti od narození do věku 18 let. 

Hodnoty platymerického indexu se v obou souborech snižují od narození do zhruba 5 let 

do intervalu platymerických hodnot. Změny jsou větší, i když ne na hladině statistické 

významnosti, u domorodých Američanů. Po dosažení věku 6 let neexistuje v obou 

skupinách žádná statisticky významná korelace hodnot platymerického indexu s věkem. 

Prokázaly se pouze statisticky významné rozdíly mezi jedinci obou skupin ve věku 6 – 18 

let. Autor se proto domnívá, že domorodí Američané se od Američanů bílé a černé pleti liší 

ve věku 6-18 lety subtrochanterickým tvarem femuru. Toto je podle něho důsledek změn, 

které se odehrály v dřívějších fázích ontogeneze. 
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7.2. Pohlavní dimorfismus metrických proměnných 
 

 Rozdíly v pracovních činnostech dospělých mužů a žen můžou do určité míry 

ovlivnit úroveň sexuálního dimorfismu stavby/rozměrů dlouhých kostí končetin. Předchozí 

studie archeologických populací prokázaly značné rozdíly mezi tvarem/velikostí dlouhých 

kostí mužů a žen (např. Pomeroy a Zakrzewski, 2009). Vzhledem k této skutečnosti a 

předpokladu existence pohlavních rozdílů ve stavbě kostry, jsme testovali pohlavní 

dimorfismus (PD) všech sledovaných proměnných u všech studovaných souborů. Jelikož 

jsme u většiny hodnocených rozměrů statisticky signifikantní pohlavní rozdíly potvrdili, 

prováděli jsme veškeré další analýzy (studium asymetrie, porovnání souborů/období, 

kategorizace indexů oploštění, ověření nezávislosti délky kostí a indexů oploštění) u mužů 

a žen samostatně. 

 

 Pohlavní dimorfismus jsme nalezli ve všech sledovaných souborech, ale ne u všech 

proměnných. Tento fakt může být způsoben různým charakterem studovaných skupin, 

jelikož populace mladšího eneolitu až období laténského jsou skupinami se spíše 

zemědělskou ekonomickou orientací předpokládající vysoký stupeň fyzické zátěže kladený 

na obě pohlaví (Jiráň, et al., 2008; Neustupný et al., 2008; Venclová et al., 2008). U 

středověkých a novověkých skupin lze předpokládat spíše městský způsob života a obecně 

vyšší životní standart (neplatí v Pachnerově sbírce; Pachner, 1937; Poláček, 2008). 

Výsledky mohou být také ovlivněny nedostatečným počtem hodnocených jedinců/rozměrů 

(N), popřípadě disproporčním zastoupením mužů a žen v některých souborech. 

Předpokládali jsme vyšší stupeň pohlavního dimorfismu (jeho potvrzení ve více 

proměnných) u časově mladších skupin s vývojem, kdy dimorfismus stoupá v čase. 

Vezmeme-li naše výsledky zcela obecně, tento předpoklad zvyšujícího se pohlavního 

dimorfismu jsme v podstatě potvrdili, jelikož nejméně pohlavně dimorfních proměnných 

jsme prokázali u nejstarších eneolitických skupin (KŠK, KZP) a počet pohlavně 

dimorfních rozměrů stoupal v čase (výjimka PMV – málo pozorování), přičemž od období 

raného středověku prokazujeme dimorfismus ve všech zjišťovaných rozměrech kosti 

stehenní a kosti holenní. 

Faktem je, že v žádném souboru se neprokázal pohlavní dimorfismus u všech 

indexů. Ale ve všech souborech jsme měli statisticky signifikantní pohlavní rozdíly v 

hodnotách délkotloušťkového indexu tibie bez ohledu na stranu těla. Tento jev je 
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samozřejmě vysvětlitelný jasným dimorfismem v délce i tloušťce kosti holenní, jelikož 

délkotlouťkový index z těchto hodnot vychází. 

 

 

 U populace lidu kultury se šňůrovou keramikou a kultury zvoncovitých 

pohárů jsme pohlavní dimorfismus neprokázali v některých metrických proměnných 

femuru a tibie. Skupina KZP měla nedostatečné zastoupení pravostranných tibií. Rozdíly v 

hodnotách indexů mezi muži a ženami jsme nepotvrdili zhruba v 80 %. 

Rozdíl průměrů proměnných mezi pohlavími se většinou pohybuje v řádu několika 

milimetrů. Takovéto rozdíly jsou i u proměnných, kde pohlavní dimorfismus nebyl 

statisticky signifikantně potvrzen. Na základě těchto rozdílů mezi průměry a výsledků 

analýzy eneolitického souboru obsahující jedince jak z KŠK, tak i KZP, kde díky většímu 

rozsahu výběrů pohlavní rozdíly se neprokázaly pouze u 9,4 % rozměrů femuru a 31,8 % 

rozměrů tibie, se domníváme, že pohlavní dimorfismus rozměrů femuru a tibie u 

eneolitické populace nejspíše existoval, i když ho nelze statisticky prokázat. U eneolitické 

populace (KŠK, KZP) byly statisticky signifikantní pohlavní rozdíly prokázány pouze 

v délkotloušťkovém indexu tibie.  

 

 Černý (1999), který hodnotil pohlavní dimorfismus u kultury šňůrové keramiky, 

kultury zvoncovitých pohárů a kultury únětické na základě rozměrů postkraniálního 

skeletu, uvádí, že KŠK dosahuje ve většině rozměrů a vzhledem k ostatním skupinám 

nejvyššího stupně pohlavního dimorfismu. Na druhé straně stojí KZP, u které je pohlavní 

dimorfismus řady znaků − hodnocený na základě schopnosti separace obou pohlaví 

pomocí diskriminační analýzy − již redukován. Pouze u několika rozměrů byl prokázán 

statisticky významný rozdíl mezi pohlavími, pokud se porovnávaly skupiny navzájem 

(KŠK/UK = 3 odlišné rozměry; KŠK/KZP = 1). Mezi KZP a UK nebyly rozdíly 

v pohlavním dimorfismu postkraniálních znaků prokázány. V souladu s tímto výzkumem i 

my, pokud si odmyslíme vliv počtu pozorování (N), nalézáme méně pohlavně dimorfních 

rozměrů v KZP než KŠK. 

 Sládek et al. (2006a, b) ve svém výzkumu vzorců mobility v centrální Evropě 

v období pozdního eneolitu a starší doby bronzové také nalezl určité pohlavní rozdíly 

v „cross-section“ parametrech u diafýz kosti stehenní a kosti holenní jedinců z pozdního 

eneolitu. 
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 U únětické kultury jsme pohlavní dimorfismus prokázali ve většině proměnných 

a dle jejich průměrných hodnot (či součtů pořadí) pozorujeme větší velikost a větší 

rozměry mužských kostí. Toto je v souladu s většinou dřívějších výzkumů, např. 

Dobisíková, Velemínský (1996), Velemínský, Dobisíková (1998), 

Dobisíková et al. (2006). Pohlavní dimorfismus v této kultuře existuje, je zřetelný, ale 

nebyl prokázán na hladině vyšší statistické významnosti (p=0,01 a p=0,001) u všech 

sledovaných proměnných.  

 

 U laténských pohřebišť (LT) mají muži statisticky signifikantně větší všechny 

metrické proměnné femuru a tibie než ženy. U kosti stehenní se obě pohlaví liší ve více 

rozměrech, než tomu bylo u nositelů únětické kultury. S výjimkou šířkových rozměrů 

proximální (T3) a distální epifýzy (T6) na obou stranách těla, byl prokázán statisticky 

průkazný pohlavní rozdíl u všech rozměrů kosti holenní. Musíme ale vzít v úvahu, že u 

těchto rozměrů je výrazně nerovnoměrné zastoupení mužů a žen. Ovšem porovnáme-li 

laténský soubor (LT) s časově vzdáleným souborem z raného středověku (rST), nalezneme 

pohlavní rozdíly i v rozměrech T3 a T6. Což bude pravděpodobně důsledek nejen rozdílu 

ve velikosti skupin, ale také pravděpodobně vyšší míry pohlavních rozdílů v souboru 

raného středověku. V tomto souboru jsou zastoupeni muži, u kterých se předpokládá větší 

fyzické zatížení (vojáci), zatímco fyzická zátěž kladená na ženy na hradě nebyla nejspíše 

tak vysoká. S tímto předpokladem ale nekorespondují závěry Havelkové et al. (2010), 

která hodnotila změny v oblasti svalových/vazivových úponů.  

 

Bohužel údaje pro srovnání s více pracemi v předchozí části diskutovaných souborů 

nemáme k dispozici. Naše srovnání se proto zaměřují hlavně na časově mladší středověké 

a novověké skupiny. 

 

 Vysoký stupeň pohlavního dimorfismu se prokázal ve všech sledovaných 

proměnných femuru i tibie u skupiny z raného středověku (p-hodnota je vždy menší než 

0,001). 

 K obdobnému závěru, tj. zjištění výrazného pohlavního dimorfismu dlouhých kostí 

dolních končetin dospěli u raně středověké populace i dřívější studie Fialová (2004), 
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Kujanová et al. (2008). Obě práce zpracovávaly kosterní pozůstatky ze stejného 

geografického regionu a období jako náš soubor. 

K odlišným závěrům dospěl výzkum Stránská et al. (2002). U pohřebiště 

v Josefově, opět časově i geograficky blízkého souboru, nebyl pohlavní dimorfismus 

prokázán u průměrových rozměrů horní a dolní diafýzy femuru (F7b-d) a u největší šířky 

distální epifýzy tibie (T6). 

Obě pohlaví se statisticky signifikantně neodlišovala pouze v hodnotách pěti indexů 

(index robusticity F19 bilat., platyknémický index bilat., index průřezu středu diafýzy 

tibie dx) z celkem šestnácti zjišťovaných. Tato situace je výrazně odlišná od souborů 

datovaných do starších období. Tedy eneolitických souborů (KŠK, KZP), souboru únětické 

kultury a souboru z laténského období. Myslíme si, že tento vyšší stupeň dimorfismu je 

způsobem jasnější diferenciací v pracovních aktivitách a fyzické zátěži u skupiny z raného 

středověku. 

 

 Pomeroy a Zakrzewski (2009) studovali pohlavní dimorfismus dlouhých kostí dolní 

končetiny u geograficky vzdálených, ale časově blízkých souborů z Écija ve Španělsku (7.-

11. století) a z anglického Great-Chesterford (450-600 po Kr.). V souladu s tímto 

výzkumem jsme nenalezli pohlavní dimorfismus v našem souboru rST v indexu robusticity 

femuru (F19). Autoři také prokázali pohlavní rozdíly v pilastrickém indexu levostranného 

femuru v populaci Écija. Zatímco zde ve španělském souboru se prokázal pouze na levé 

straně těla, v našem souboru byl PD signifikantní na obou stranách těla. Pohlavní rozdíly 

byly v našem souboru rST i u populace z Écija nalezeny i v indexu průřezu středu diafýzy 

tibie („midshaft index“). Zde je situace opačná, zatímco my jsme nalezli signifikantní 

rozdíl v hodnotách tohoto indexu pouze na levé straně těla, Pomeroy a Zakrzewski (2009) 

ho prokázali na obou stranách těla. Zmiňovaná studie prokázala i pohlavní rozdíly 

v platyknémickém indexu, a to na obou stranách těla. Jsme si vědomi, že s ohledem na 

charakter populace, počty pozorování a i použité metody jsou výše uvedená srovnání 

diskutabilní. (Écija muži N = 40, ženy N = 32; Great Chesterford muži N = 19, ženy N = 

23, rST muži N = 127, ženy N = 99). 

 

 Vzhledem k městskému původu většiny lokalit z období mladší doby hradištní a 

vrcholného středověku jsme předpokládali, že pohlavní dimorfismus zde bude na stejné 

úrovni jako v raně středověkém souboru, protože se předpokládá, že způsob života 



117 
 

obyvatel mikulčického hradu (vyšší sociální vrstava) nebyl výrazně odlišný od života 

městské populace vrcholného středověku. Tento předpoklad se potvrdil, jelikož jsme 

dospěli ke zcela stejným výsledkům v obou středověkých souborech. Pohlavní rozdíly na 

vyšší hladině statistické významnosti jsme prokázali u všech metrických proměnných kosti 

stehenní i kosti holenní (p-hodnota vždy menší než 0,001). 

 Pohlavní dimorfismus byl dále prokázán u levostranného pilastrického indexu 

femuru, levostranného indexu robusticity femuru (F2), délkotloušťkového indexu tibie na 

obou stranách těla. Ve srovnání s raně středověkou skupinou byl PD prokázán u méně 

indexů. Odlišnosti vzhledem k souboru rST ale mohou být podmíněný menším 

zastoupením hodnocených jedinců. 

 

 V novověkém souboru z krypty kostela Panny Marie Vítězné v Praze se PD 

statisticky prokázal u podstatně méně rozměrů/indexů ve srovnání se středověkou 

populací. Toto na druhou stranu platí, i pokud srovnáváme tuto skupinu s druhým 

novověkým souborem, který ale spadá do období přelomu 19/20. století.  

 Kostry Pachnerovy sbírky vykazují stejně jako soubory rST a MH vST velmi 

vysoký stupeň pohlavního dimorfismu na úrovni všech metrických proměnných femuru i 

tibie (p-hodnota je vždy menší než 0,001).  

 Fialová (2004), Bigoni et al. (2005), Kujanová et al. (2008) dospěli ve svých 

výzkumech ke stejnému závěru, prokázali také vysoký stupeň pohlavního dimorfismu na 

úrovni všech rozměrů kosti stehenní a kosti holenní. 

 

 

7.3. Asymetrie dlouhých kostí dolních končetin (femur, tibie) 
 

 Jelikož asymetrii považujeme za neoddiskutovatelnou součást proporčních 

charakteristik dlouhých kostí, provedli jsme její hodnocení ve všech sledovaných 

proměnných. Hodnocení je založeno na předpokladu, že stupeň bilaterální asymetrie může 

pomoci objasnit/naznačit rozdíly v pracovních činnostech minulých populací a pomoci tak 

do určité míry i rekonstruovat životní styl minulých populací (např. Bridges et al., 2000; 

Wanner et al., 2007; Pomeroy a Zakrzewski, 2009). Toto tvrzení se zakládá na skutečnosti, 

že přednostní využití jedné končetiny při určité činnosti vyvolává/podmiňuje značné 

mechanické zatížení na tuto končetinu a tím podmiňuje různou asymetrii mezi pravou a 
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levou končetinou (např. Trinkaus et al., 1994; Bridges et al., 2000; Wanner et al., 2007; 

Pomeroy a Zakrzewski, 2009). 

 

 V našem výzkumu jsme obecně méně často prokázali signifikantní stranové 

asymetrie v hodnotách sledovaných proměnných především u časově starších, 

eneolitických souborů (KŠK, KZP) a v novověkém souboru z krypty kostela Panny Marie 

Vítězné. V těchto populačních skupinách bylo nejmenší zastoupení jedinců. Je otázkou, 

zda zmíněné soubory skutečně vykazují méně asymetrických vztahů nebo jsme tyto 

asymetrie neprokázali v důsledku malého počtu pozorovaní. Stirland (1993) uvádí, že 

ideální hodnocení asymetrie by mělo být založeno minimálně na třiceti pozorováních. 

 U proměnných femuru i tibie jsme obecně nalezli asymetrické vztahy častěji 

v šířkových rozměrech, což je v souladu s dřívějšími studiemi. Příkladem je výzkum 

Čuk et al. (2001), který ve své práci uvádí, že asymetrii nalézáme častěji v šířkových 

rozměrech. Fialová (2004) ve své práci o asymetrii stavby dlouhých kostí dolních končetin 

také dospěla k závěru, že častěji jsou stranové asymetrie u šířkových než délkových 

rozměrů. Oba autoři si tento fakt vysvětlují tím, že růst dlouhých kostí do délky je ukončen 

v dospělosti (cca mezi 18 a 25 let), zatímco růst do šířky probíhá po celý život díky 

biomechanickým reakcím na faktory prostředí (Čuk et al., 2001; Fialová 2004).  

 Auerbach a Ruff (2006) uvádí zmenšení stranové asymetrie ve stavbě dlouhých 

kostí dolní a horní končetiny u  pre-industriálních populací oproti populacím industriálním. 

Tento trend v našich datech nepozorujeme. 

 

 Stranovou asymetrii metrických proměnných femuru jsme nalezli u mužů i žen 

ve všech souborech bez ohledu na datování (celkem 44 případů). Porovnáme-li stranové 

asymetrie u délkových a šířkových rozměrů, převažují asymetrie šířkových rozměrů. 

S ohledem na stranu výrazně převažují asymetrie ve prospěch levé strany těla (30:14). Toto 

je v souladu s hypotézou, že dlouhé kosti levé dolní končetiny, především kosti holenní, 

jsou silnější a větší u většiny lidí (např. Macho 1991; Čuk et al., 2001; Bigoni et al., 2005; 

Auerbach a Ruff, 2006; Kujanová et al., 2008). U žen toto neplatí u šířkových rozměrů 

femuru, kde nalézáme častěji stranové asymetrie ve prospěch pravé strany těla (4:8). Je 

otázkou, zda tato situace není náhodná, není podmíněna např. malými počty pozorování 

v některých souborech (především u žen), nebo zda jde o biologicky podmíněný pohlavní 

dimorfismus ve výskytu stranové asymetrie. U mužů v délkových i šířkových rozměrech 
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velmi výrazně převažují asymetrie ve prospěch levé strany (20:5). Ve všech souborech 

byly nejčastěji statisticky signifikantní asymetrie prokázány u šířkových rozměrů středu 

diafýzy femuru (F7a, F7b), v horním předozadním průměru diafýzy femuru (F7c) a dolním 

předozadním průměru diafýzy femuru (F7e). Pokud jde o délkové rozměry, asymetrie byly 

prokázány nejčastěji u  největší délky femuru (F1) a délce femuru v přirozeném postavení 

(F2) 

 

V souborech KŠK a KZP jsme zřejmě v důsledku nízkého počtu pozorování 

prokázali pouze několik asymetrických vztahů. Zajímavější je pouze zjištění, že zatímco  u 

mužů KŠK se prokázala stranová asymetrie největší délky femuru ve prospěch pravé 

strany (F1) a v pilastrickém indexu ve prospěch pravé strany, eneolitický soubor vzniklý 

sloučením KŠK a KZP tyto asymetrie nevykazoval. 

 

 U nositelů únětické kultury byly signifikatní asymetrie prokázány v jiných 

rozměrech femuru než v eneolitickém souboru. Předpokládáme, že mezi těmito dvěma 

obdobími existují rozdíly v rozložení stranové asymetrie, ale vzhledem k velikosti souborů 

je nelze prokázat, tj. nelze činit žádné obecné závěry.  

Například u mužů eneolitického souboru (KŠK a KZP) se prokázala stranová 

asymetrie horního transversálního průměru diafýzy (F7b) na 5% hladině významnosti, ale 

v souboru UK tento rozměr nevykazoval stranovou asymetrii na 5% hladině významnosti.  

 

 U mužů z laténského období vykazuje řada rozměrů femuru stranovou asymetrii 

vždy ve prospěch levé strany těla. Zatímco asymetrické rozměry u laténských žen jsou 

větší na pravé straně těla. V období raného středověku (rST) též u mužů převažují stranové 

asymetrie ve prospěch levé strany těla. U žen nalézáme mezi těmito dvěma soubory rozdíl 

v preferenci strany, v souboru LT převažuje pravostranná asymetrie, kdežto v souboru rST 

převažuje asymetrie levostranná. Je zde tedy rozdíl v preferenci strany, který však 

nemůžeme exaktně prokázat. 

 

 Naše výsledky hodnocení asymetrie femuru u souboru rST můžeme porovnat 

s výzkumem Fialová (2004) a Kujanová et al. (2008), který je založen na časově a 

geograficky blízkém souboru jedinců z velkomoravských pohřebišť. Autoři vyhodnotili u 

mužů na femuru stranovou asymetrii u 8 rozměrů, vždy ve prospěch levé strany těla. 
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V našem souboru se u mužů statisticky ověřila asymetrie 5 rozměrů (4 ve prospěch levé 

strany, 1 ve prospěch pravé). Zajímavé je zjištění, že s výjimkou stranové asymetrie dvou 

délkových rozměrů kosti stehenní (F1, F2), jsme v našem souboru prokázali asymetrie v 

jiných rozměrech než studie Fialová (2004) a Kujanová et al. (2008). U žen nalezli autoři 

zmiňovaného výzkumu asymetrii v celkem 5 rozměrech femuru, opět vždy ve prospěch 

levé strany těla. V našem souboru se prokázala stranová asymetrie u třech rozměrů femuru, 

též vždy ve prospěch levé strany těla. Rozměry, ve kterých u žen byly asymetrie nalezeny, 

jsou shodné v našem a referenčním souboru. Tyto rozdíly budou pravděpodobně 

způsobeny různým stupněm a charakterem fyzické zátěže jedinců z několika 

velkomoravských pohřebišť (Staňa, 1997; Klanica, 2006; Poláček, 2008). 

 Stránská et al. (2002) nalezla u mužů z pohřebiště Josefov stranovou asymetrii 

v délce femuru v přirozeném postavení (F2) ve prospěch pravé strany těla, my jsme 

asymetrii tohoto rozměru také zaznamenali, ale ve prospěch levé strany. U Josefova se 

prokázala stranová asymetrie předozadního průměru na úrovni foramen nutricium u tibie, 

v našem souboru se asymetrie tohoto rozměru neprokázala. Ženy z Josefova vykazovaly 

stranovou asymetrii dolního předozadního průměru diafýzy femuru ve prospěch levé strany 

(tento rozměr nebyl u souboru rST sledován) a největší šířky distální epifýzy tibie (T6) 

(Stránská et al. 2002). Ženy našeho rST souboru stranovou asymetrii rozměru T6 

nevykazovaly.  

Čuk et al. (2001) sledovali bilaterální asymetrie dlouhých kostí končetin u série 

koster datovaných do období od 10. do 15. století. Obdobně jako náš výzkum, prokázali 

většinu stranových asymetrií ve prospěch levé strany. A stejně jako v našem souboru 

statisticky signifikantní stranový rozdíl vykazovala délka femuru v přirozeném 

postavení (F2) obvod středu diafýzy femuru (F8) a největší délka femuru (F1). Tento závěr 

platí pro obě pohlaví.  

Porovnáme-li výskyt stranové asymetrie rozměrů dlouhých kostí dolní končetiny u 

souboru z období raného středověku se situací souboru z mladší doby hradištní a 

vrcholného středověku, nacházíme určité rozdíly. V  souboru z mladší fáze středověku 

(MH, vST) se prokázala stranová asymetrie u méně proměnných. Toto platí u obou 

pohlaví. U mužů obou středověkých souborů vykazuje stranovou asymetrii největší délka 

femuru (F1), vždy ve prospěch levé strany těla. Lze tedy konstatovat, že levostranné 

femury mužů z raného středověku, a stejně tak i z vrcholného středověku, jsou delší než 

pravostranné femury (p-hodnota je 0,01). U žen obou našich středověkých souborů 
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nalézáme zase shodně stranovou asymetrii v délce femuru v přirozeném postavení (F2), 

rovněž vždy ve prospěch levé strany těla. Pro středověké ženy tedy platí obdobné tvrzení, 

jako pro muže, akorát zde mluvíme o rozměru F2 − středověké ženy měly levostranné 

femury delší než pravostranné. 

 

 Statisticky signifikantní stranová asymetrie se v novověkém souboru koster 

z krypty kostela Panny Marie Vítězné projevila pouze ve dvou rozměrech (horním 

předozadním průměru diafýzy F7c, dolním předozadním průměru diafýzy F7e) u obou 

pohlaví (není vyloučeno, že je podmíněno nízkým počtem pozorování). Zajímavé je, že 

zjištěné asymetrie jsou vždy ve prospěch pravé strany těla. Tato situace se neprokázala 

v žádném souboru. Uvážíme-li odlišné počty hodnocených jedinců v souborech a množství 

statisticky ověřených asymetrií, nelze ale vyloučit, že jde pouze o „náhodný“ jev. Zjištění 

výhradně pravostranné preference asymetrie femuru je též v rozporu s výsledky většiny 

dřívějších výzkumů (např. Macho 1991; Čuk et al., 2001; Fialová, 2004; Bigoni et al., 

2005; Auerbach a Ruff, 2006; Kujanová et al., 2008).  

 

 V dalším novověkém souboru, v  Pachnerově sbírce, byla u mužů i žen stranová 

asymetrie nalezena u cca 31 % metrických proměnných femuru, téměř vždy ve prospěch 

levé strany. Výjimku  jinak výhradní levostranné preference představuje epikondylární 

šířka femuru (F21) u mužů, kde větší hodnoty vykazuje pravá strana těla. U žen jsme 

stranovou asymetrii tohoto rozměru neprokázali. Tato skutečnost je v souladu se závěry 

dalších studií, jelikož Čuk et al. (2001), Fialová (2004), Bigoni et al. (2005), Kujanová et 

al. (2008) též prokázali pravostrannou asymetrii epikondylární šířky femuru. 

 Porovnáme-li oba novověké soubory navzájem, jako první nás upoutá již 

zmiňovaný rozpor mezi preferencí strany. Zatímco v souboru koster z kostela Panny Marie 

Vítězné nalézáme asymetrii výhradně ve prospěch pravé strany, v Pachnerově sbírce je 

tomu přesně naopak (vyjma rozměru F21). V Pachnerově sbírce se prokázaly statisticky 

signifikantní stranové asymetrie více rozměrů. Tato skutečnost ale může být i podmíněna 

nižším počtem pozorování u souboru z kostela Panny Marie Vítězné. Je ovšem pravdou, že 

charakter souborů je značně odlišný, zatímco Pachnerovu sbírku tvoří jedinci z nižší 

sociální vrstvy (přelom 19. a 20. století; Pachner, 1937), soubor z krypty kostela Panny 

Marie Vítězné se skládá s kosterních ostatků duchovních a měšťanů. Tento rozdíl 
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podmiňoval samozřejmě různou míru fyzické zátěže a environmentálního stresu čili může 

mít vliv na stranovou asymetrii. 

 Výzkum Fialová (2004), Bigoni et al. (2005), Kujanová et al. (2008) také studoval 

stranovou asymetrii u koster Pachnerovy sbírky. Porovnáme-li naše výsledky se závěry 

těchto studií, u mužů se rozměry, u kterých se prokázala signifikantní stranová asymetrie, 

zcela shodují. U žen jsme oproti zmiňovanému výzkumu nenalezli asymetrii 

transversálního průměru středu diafýzy (F7a) a obvodu středu diafýzy (F8). Ostatní 

stranově asymetrické rozměry se shodují. Zajímavé je, že Fialová (2004), 

Bigoni et al. (2005), Kujanová et al. (2008) tyto asymetrie ověřili parametrickým T-testem 

„pouze“ na 5 % hladině signifikance, což by mohl být důvod, proč náš výzkum zmíněnou 

asymetrii neprokázal. Námi aplikovaný neparametrický test na rozdíl od parametrického 

testu potřebuje pro statistické prokázání rozdílu nalézt v datech „výraznější“ odlišnosti než 

test parametrický. Toto mohlo podmínit „neodhalení“ některých „slabších“ rozdílů. Na 

druhou stranu, při využití neparametrického testu je menší riziko, že prokážeme stranový 

rozdíl, který ve skutečnosti neexistuje. 

 V rozporu s našími závěry i studiemi Fialová (2004) a Bigoni et al. (2005) je 

výzkum Brown (2006), který studoval „Hamann-Tood“ osteologickou sbírku (18. a 19. 

století). Ta neprokázala statisticky signifikantní stranovou asymetrii u žádného rozměru 

proximální partie femuru. Obdobně autorka neprokázala žádnou asymetrii u souboru 

z jihovýchodní Albánie datovaného do 18. století. 

 

 Stranové asymetrie rozměrů tibie nelze interpretovat, protože u obou pohlaví ve 

všech hodnocených souborech jsme prokázali celkově jen 9 stranových asymetrií. 

Převažují stranové asymetrie šířkových rozměrů. Více asymetrií bylo ve prospěch pravé 

tibie u mužů (0:4), u žen také mírně převažují asymetrie ve prospěch pravé strany (2:3). 

Tato skutečnost je v rozporu s výzkumem Fialová (2004), kde obě nalezené asymetrie jsou 

ve prospěch levé strany. Ve studii Čuk et al. (2001) autoři dokonce nenalezli asymetrii u 

žádného rozměru tibie. Nejvíce asymetrických dimenzí (3) bylo vyhodnoceno u žen 

z období raného středověku. 

 

Naše výsledky hodnocení stranové asymetrie tibie lze v novověkém souboru, 

Pachnerově sbírce a souboru raného středověku porovnat s prací Fialová (2004), 

Bigoni et al. (2005), Kujanová et al. (2008). Výsledky jsou v mírném rozporu s touto prací, 
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kde byly nalezeny asymetrie jen ve velkomoravské části materiálu, vždy ve prospěch levé 

strany. Oproti těmto studiím jsme u mužů z Pachnerovy sbírky prokázali statisticky 

významnou stranovou asymetrii největší šířky proximální epifýzy tibie (T3) ve prospěch 

pravé strany. Tento rozdíl ale je nejspíše podmíněn použitím jiných statistických metod, 

zatímco my jsme s daty pracovali pomocí neparametrických metod a pro testování 

asymetrie jsme použili Wilcoxonův test pro dva závislé výběry, Fialová (2004) 

a Bigoni et al. (2005), Kujanová et al. (2008) použili pro testování parametrický párový T-

test. Fialová (2004), Bigoni et al. (2005), Kujanová et al. (2008) nalezli u mužů i žen ve 

velkomoravském souboru z pohřebišť Mikulčice-Kostelisko a Prušánky stranové asymetrie 

největší délky tibie a mediální délky tibie (T1 a T1b) vždy ve prospěch levé strany. Náš 

výzkum v souboru z období raného středověku (Mikulčice − III. kostel) prokázal stranové 

asymetrie  metrických proměnných tibie pouze u žen. – a to největší délce tibie (T1) ve 

prospěch levé strany (shoda s porovnávaným výzkumem), mediální délce tibie (T1b) ve 

prospěch pravé strany (rozdíl od zmiňovaného výzkumu) a transversálním průměru středu 

diafýzy tibie (T9), opět ve prospěch pravé strany. Je otázkou, zda jsou tyto rozdíly 

způsobeny odlišným životním stylem sledovaných populačních skupin. Námi 

zpracovávané pohřebiště u III. kostela se nachází na vlastním Mikulčickém hradě, 

přepokládáme tedy, že jsou zde pohřbeni příslušníci vyšších sociálních vrstev, zatímco 

pohřebiště Mikulčice-Kostelisko a Prušánky sloužila pro pohřbívání zástupců středních a 

nižších sociálních vrstev (např. Staňa, 1997; Poláček, 1998). 

 

 Stranovou asymetrii jsme vyhodnotili i u indexových proměnných femuru a tibie. 

Ve všech souborech jsme prokázali signifikantní stranovou asymetrii alespoň u jednoho 

indexu, většinou v mužské části souboru. Více stranových asymetrií se prokázalo u indexů 

femuru. Nejčastěji byla nalezena asymetrie indexu robusticity (F19) u mužů, a to vždy ve 

prospěch levé strany. Toto je opět v souladu s hypotézou, že levostranný femur je většinou 

robustnější než pravostranný femur (např. Macho 1991; Čuk et al., 2001; Bigoni et al., 

2005; Auerbach a Ruff, 2006; Kujanová et al., 2008). Macho (1991) tento jev vysvětluje 

jako adaptaci levé končetiny podmíněnou nutností odolávat větším axiálním silám a 

medio-laterálnímu ohybu. Zjištění podporuje hypotézu existence univerzálního vzorce 

lateralizace. Podle této hypotézy mají levé dolní končetiny podpůrnou funkci (nesou tedy 

větší hmotnost), zatímco pravé dolní končetiny jsou používány pro motorické úkoly. Tento 

jev jsme především u mužů popsali ve většině našich souborů. 
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 Díky často pozorované asymetrii v indexu robusticity (F19) ve prospěch levé strany 

u mužů lze konstatovat, že trend, kdy je jasně větší robusticita levé dolní končetiny, 

pozorujeme od laténského období až do vrcholného středověku. Ovšem nemůžeme říci, že 

by se asymetrie s časem zmenšovala směrem k současnosti, což je v rozporu s výzkumem 

Auerbach a Ruff (2006). V případě indexů tibie jsme prokázali stranovou asymetrii pouze 

u žen u indexu průřezu středu diafýzy tibie („midshaft index“), vždy ve prospěch pravé 

strany. Čuk et al. (2001) nabízejí tezi, že dominantní noha ležící naproti dominantní paži je 

vyjádřena silnější holení. 

 

 

7.4. Souvislost oploštění horní třetiny těla příslušné kosti s délkou femuru 

a tibie 
 

 Předpokládali jsme, že neexistuje žádný vztah neboli vzájemná závislost mezi 

oploštěním horních třetin těl kosti stehenní a kosti holenní (platymerii a platyknemii) a 

délkou příslušné kosti. Čili neplatí tvrzení, že má-li jedinec dlouhý femur nebo tibii, bude 

oploštění jejich horních třetin větší (vyšší absolutní hodnota platymerického indexu a 

platyknemického indexu). 

Náš předpoklad se zakládá na faktu, že oploštění dlouhých kostí dolních končetin 

pravděpodobně primárně vznikají na podkladě mechanické zátěže (Larsen, 1997) či jiných 

fyziologických příčin, jako je např. nedostatečná výživa (např. Buxton, 1938), i když tyto 

jiné příčiny již dnes považujeme za nepravděpodobné (Larson, 1997; Velemínský, 2005). 

Z těchto příčin odvozujeme, že prostá délka dlouhých kostí nemá na rozvoj oploštění 

horních třetin těl kosti stehenní a kosti holenní žádný vliv. 

Naše testy korelace mezi délkovými rozměry femuru (F1, F2) či tibie (T1, T1b) 

a indexy platymerie či platyknemie potvrzují základní předpoklad, jelikož analýzy téměř 

ve 100 % testů vyloučily vzájemnou závislost sledovaných proměnných, protože pouze 

v 5,6 % testů u mužů všech souborů jsme nalezli signifikantní závislost mezi sledovanými 

proměnnými femuru (na tibii nenalézáme žádnou signifikantní závislost), u žen jsme 

signifikantní závislost potvrdili je v 2,8 % testů na proměnných femuru a 8,3 % testů 

proměnných tibie. Lze říci, že signifikantní výsledky mohou být pouze náhodným jevem.  

Shaw a Stock (2011) provedli podobný výzkum. Testovali vztah mezi délkou 

končetin či končetinových segmentů a diafyzálním tvarem femuru či tibie u populace 
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lovců-sběračů. Jejich výsledky shodně s našimi naznačují, že neexistuje žádný vztah mezi 

diafyzálním tvarem femuru nebo tibie a délkou končetin nebo délkou segmentu končetiny. 

Pravdou ale je, že v našich souborech se nevyskytuje žádný s ekonomickou orientací lov-

sběr. 

 

 

7.2. Spolehlivost měření 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že při tomto a podobných výzkumech založených na 

měření vnějších rozměrů kostí velmi záleží na spolehlivosti samotného měření, testovali 

jsme intra a interindividuální chybu měření. 

 Dle koeficientu reliability a chybového variačního koeficientu intraindividuální 

chyby můžeme naše měření klasifikovat jako spolehlivé. 

 Také koeficient reliability a chybový variační koeficient interindividuální chyby se 

též pohybují v rozmezí hodnot, které klasifikují měření jako spolehlivé. 

Pouze měření délky femuru (F5) je značně nepřesné a proto ho při hodnocení 

výsledků nebereme v úvahu. 

Můžeme tedy říci, že jsme prokázali, že naše výsledky nejsou dány pouhou chybou 

měření, ale biologickou variabilitou v dlouhých kostech dolní končetiny studovaných 

populačních skupin/souborů. 
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8. Závěr 
 

 V předkládané diplomové práci hodnotíme na základě analýzy vnějších rozměrů 

pomocí neparametrických statistických metod tvar, velikost a proporce dlouhých kostí 

dolních končetin (femur, tibie) u minulých lidských populací z českého území. Hodnotili 

jsme celkem sedm skupin, spadajících do časového období zhruba od 2900 př. Kr. do 

20. století (Pachnerova sbírka). Jednotlivé pravěké a historické soubory tvořily populace 

z kultury se šňůrovou keramikou, kultury se zvoncovitými poháry, únětické kultury, 

laténského období, raného středověku, mladší doby hradištní a vrcholného středověku, 

novověký soubor z krypty kostela Panny Marie Vítězné v Praze a novověká Pachnerova 

sbírka. Veškerý kosterní materiál z těchto období je uložen v depozitářích 

antropologického oddělení Národního muzea v Praze. Pachnerova sbírka je uložena na 

katedře antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 

Celkem jsme zpracovali kosterní pozůstatky 520 dospělých jedinců. 

 Naše práce se pokouší přispět k poznání minulých lidských populací na českém 

území. 

 

Dílčí závěry práce: 

 dle výpočtu intra a interindividuální chyby můžeme naše měření klasifikovat jako 

spolehlivé (kromě rozměru F5 – délka diafýzy) 

 pohlavní dimorfismus v tvaru dlouhých kostí dolní končetiny jsme prokázali ve 

všech studovaných souborech minimálně v polovině studovaných proměnných (ve 

starších a početně menších souborech zpravidla prokazujeme dimorfismus v méně 

proměnných než v mladších a větších souborech) 

 častěji jsme asymetrie nalezli na kosti stehenní než na kosti holenní 

 na kosti stehenní výrazně převažují asymetrie ve prospěch levé strany (neplatí 

v šířkových rozměrech žen) 

 na kosti holenní také převažují asymetrie v šířkových rozměrech, ale častěji zde 

nalezneme asymetrie ve prospěch pravé strany 

 nejvíce asymetrií v šířkových rozměrech jsme signifikantně prokázali na 

úrovni rozměrů: ve středu diafýzy femuru (F7a, F7b), v horním předozadním 

průměru diafýzy femuru (F7c), dolním předozadním průměru diafýzy 

femuru (F7e), na tibii nelze určit nejčastěji asymetrický šířkový rozměr 
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 v délkových proměnných prokazujeme nejvíce asymetrií na úrovni rozměrů: 

celková délka femuru (F1), délka femuru v přirozeném postavení, mediální délka 

tibie (T1b) 

 v indexových proměnných prokazujeme asymetrii nejčastěji v indexu 

robusticity (F19) ve prospěch levé strany 

 dle indexu platymerie mají obě pohlaví všech souborů nejčastěji „platymerní“ 

femury 

 nejčastější kategorií indexu platyknemie obou pohlaví všech souborů je kategorie 

„euryknemní“ čili na horní třetině diafýzy tibie našich souborů nejčastěji 

nenalézáme žádné oploštění 

 dle hodnot indexů robusticity je výrazně nejméně robustní populační 

skupina/soubor kultury se šňůrovou keramikou 

 femorální rozdíly mezi populacemi jsou nejvýraznější (nejvíce signifikantní) na 

úrovni šířkových rozměrů 

 na tibii nalézáme výrazné rozdíly mezi populacemi téměř ve všech sledovaných 

metrických proměnných 

 ve všech indexových proměnných existují signifikantní rozdíly mezi populacemi 

 dle očekávání (vzhledem k odlišnému charakteru novověkého souboru) nejčastěji 

prokazujeme rozdíl mezi novověkou Pachnerovou sbírkou a některým z pravěkých 

či historických souborů 

 předpoklad neexistující závislosti mezi indexy oploštění femuru a tibie a délkou 

příslušné kosti či výškou postavy jsme potvrdili 
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