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Abstrakt
Oblast údolí Nilu má bohatou historii, během které docházelo k populačním změnám
obyvatel starověkého Egypta a s ním sousedící Núbie. Cílem diplomové práce bylo
sledování morfologické podobnosti lebek dvou prehistorických populací z lokality
Mirgissa a z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South v návaznosti na migrace populací
v údolí Nilu, a to na základě morfometrické analýzy. Vzhledem k předchozím studiím
popisujícím biologickou kontinuitu uvnitř lokálních populací Egypta a Núbie, jsme
očekávali morfologickou rozdílnost mezi oběma zkoumanými skupinami odpovídající
časové a geografické vzdálenosti zkoumaných souborů. Hodnocení populační variability
bylo provedeno pomocí metod geometrické morfometrie (prokrustovská analýza, PCA a
TPS).
Výsledky analýzy mezi soubory Mirgissa a Wadi Qitna ukázaly rozdíly mezi
Egypťany z lokality Mirgissa a núbijskými obyvateli z Wadi Qitna. U populace z lokality
Mirgissa se projevila převaha europoidních rysů (větší mozkovna kónického tvaru s
poměrně úzkým a vysokým obličejovým skeletem, menší hloubka obličeje, úzký nosní
otvor, výrazný střední obličej), která potvrzuje jejich egyptský původ. Byly zde však
nalezeny také sekundární núbijské stopy, například prognáthismus horní čelisti a to
zejména u žen, který odráží stupeň integrace původních Núbijců. U populací z lokality
Wadi Qitna a Kalabsha South se projevil převažující negroidní element (menší a více
zakulacená mozkovna, široký a nízký obličej s oploštělými nosními kůstkami a širokým
nosním otvorem, prominující horní čelist s výrazným alveolárním prognáthismem a větší
hloubkou obličeje) související s umístěním lokality v egyptské Núbii. Pokud jde o srovnání
lokalit Wadi Qitna a Kalabsha South, byly zjištěny signifikantní rozdíly, které však
odrážejí spíše rozdíly sociální než etnické.

Klíčová slova: kraniofaciální morfologie, geometrické morfometrie, populační variabilita,
Údolí Nilu

Abstract
The Nile Valley area has a rich history, during which there were population
changes of the inhabitants of ancient Egypt and its neighbouring Nubia. The aim of the
thesis was to observe a morphological similarity of skulls between two prehistoric
populations from the site Mirgissa and necropolis Wadi Qitna and Kalabsha South,
following the migrations of populations in the Nile Valley, based on morphometric
analysis. Considering previous studies describing a biological continuity within local
populations of Egypt and Nubia, we expected morphological differences corresponding
with a temporal and geographical distance of examined groups. Evaluation of the
population variability was performed using methods of geometrical morphometrics
(Procrustes analysis, PCA and TPS).
The results of the analysis between Mirgissa and Wadi Qitna groups showed
differences between Egyptians from the site Mirgissa and Nubian residents of Wadi Qitna.
The population from the locality of Mirgissa demonstrated superiority of the europoid
features (larger cone-shaped skull with a relatively high and narrow facial skeleton, smaller
depth of the face, narrow nasal aperture, distinct midface), which confirms their Egyptian
origin. However there were found a secondary Nubian traces, for example maxillary
prognathism, especially among women, which reflects the degree of integration of the
original Nubians. The populations from Wadi Qitna and Kalabsha South showed
predominant negroid element (smaller and more rounded skull, broad and low face with
flattened nasal bones, wide nasal aperture, a prominent upper jaw with significant alveolar
prognathism and greater depth of the face) associated with the location of sites in Egyptian
Nubia. Also the comparison of Wadi Qitna and Kalabsha South showed significant
differences, which reflects rather social than ethnic differences.

Key words: craniofacial morphology, geometric morphometrics, population variability,
Nile Valley
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1

ÚVOD
Dosavadní poznatky týkající se morfologie lebek v severovýchodní Africe ukazují,

že jejich variabilita má spíše homogenní charakter (Bruner a Manzi, 2004, Keita, 1990).
Rozdíly mezi populacemi jsou postupné a souvislé, s rozdělením jednotlivých vlastností na
základě fenotypu i genotypu, jež se z velké části navzájem překrývají. To je vzhledem
ke geografické poloze a biokulturním aspektům odrazem nepřetržitého stěhování a
přeskupování nejrůznějších skupin a populací (Keita, 1990). Přesto je morfologie lebky
považována za vhodný zdroj informací o lidské variabilitě a často slouží k nalezení rozdílů
mezi populacemi (Bruner a Manzi, 2004; Franklin et al., 2005–2010; Howells, 1989 a
1995).
Oblast Údolí Nilu byla již zkoumána jak pomocí tradiční morfometrie (např. Billy,
1977; Strouhal, 2011), tak pomocí genetické analýzy (Babiker et al., 2011; Fox, 1997;
Keita, 2005; Krings et al., 1999; Lucotte a Mercier, 2003). Novým trendem ve výzkumu
morfologie lebky afrických populací je metoda geometrické morfometrie (Bruner a Manzi,
2004; Franklin et al., 2005–2010). Tuto metodu, která umožňuje poměrně ucelenou
charakteristiku rozdílů a vztahů mezi jednotlivými strukturami lebky a jejich následnou
vizualizaci, jsme zvolili i v této práci.
Oblast údolí Nilu má bohatou historii a populační změny, ke kterým zde docházelo
od počátku dynastické éry až po římské období, byly způsobeny zejména sérií infiltrací,
které probíhaly souběžně ze severu i z jihu v různých časových obdobích. Zatímco
v severně ležícím Egyptě došlo již na počátku 3. tisíciletí př. n. l. k vytvoření pevného
státního útvaru zabezpečujícího stabilní podmínky pro vývoj člověka, jižněji situovaná
Núbie se stala místem střetu mnoha národností (Bard, 2003; Billy, 1977).
Po období stability, které trvalo po celé 3. tisíciletí před naším letopočtem, pocítila
základní egyptsko-núbijská populace během období Střední říše první účinky negroidního
vlivu přicházejícího z jihu. Tyto účinky se začaly objevovat nejprve v Dolní Núbii a odtud
se šířily až k hranicím Horního Egypta. Ve stejný čas se odehrávaly i kulturní změny, při
kterých došlo k přechodu jednotlivých kulturních skupin. Z toho lze předpokládat vztah
mezi změnami v populaci a přispění nových etnických skupin, jejichž původ zůstává zatím
nejistý (Billy, 1977 a 1999).
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V této práci jsme zkoumali dvě lokality z oblasti Údolí Nilu. První zkoumanou
oblastí byla lokalita Mirgissa. Ta sloužila jako jedna z pevností založených v Núbii podél
Nilu, pomocí nichž faraoni Střední říše bránili své jižní hranice a řídili obchodní cesty
proudící skrz Nil ze Súdánu a Afriky. Ze strategického i komerčního pohledu měla
Mirgissa zásadní význam, neboť zajišťovala hospodářskou výměnu mezi Egyptem a
tehdejším núbijským královstvím Kerma (Billy, 1977 a 1999; Callender, 2003; Silverman,
1997). Lokalita Mirgissa spadá do období konce Střední říše a do Druhého přechodného
období, kdy byly sledovány výrazné změny ve fyziognomii Thébských populací, které jsou
nejspíše spojeny s masivní imigrací krajních populací s širokou hlavou z Dolního Egypta.
Vlna zaplavila Horní Egypt a Dolní Núbii během Nové říše a poté pokračovala až k Horní
Núbii. Přechod z núbijské kulturní skupiny Střední říše ke kultuře faraonské se tedy
v Dolní Núbii objevuje díky emigraci ze severu přicházejících Egypťanů, kteří postoupili
přes Horní Egypt až do Dolní Núbie (Billy, 1977 a 1999).
Druhou zkoumanou lokalitou v této práci byla Wadi Qitna a Kalabsha South. Tato
nekropole ležela v oblasti tzv. římské Dolní Núbie a na počátku našeho letopočtu byla tato
oblast spravována římskou armádou. Ta ovšem tuto lokalitu přibližně roku 297 n. l.
opustila kvůli neustálým útokům kočovných kmenů Blemmyjů (Peacock, 2003; Strouhal,
2011). Na začátku našeho letopočtu byla Dolní Núbie znovu osídlena nově příchozími
populacemi, jejichž fyziognomie se zcela liší od skupiny faraonské a u nichž je naplno
viditelný vliv negroidní komponenty. Přispění negroidního prvku v Dolní Núbii
pocházející v podstatě z tohoto období vzrůstá během přechodu z Merojské kultury na
kulturu tzv. skupiny X, ke které se obyvatelé Wadi Qitna a Kalabsha South řadí (Billy,
1977 a 1999).
Vzhledem k předchozím studiím předpokládajícím biologickou kontinuitu uvnitř
lokálních populací Egypta a Núbie (Billy, 1977; Brace et al., 1993; Johnson a Lovell,
1995; Prowse a Lovell, 1995, 1996; Van Gerven et al.; 1976) lze očekávat morfologickou
rozdílnost mezi oběma zkoumanými skupinami. U populace z lokality Mirgissa
předpokládáme vzhledem k jejich egyptskému původu převahu europoidních rysů (Billy,
1977 a 1999), zatímco u populací z lokality Wadi Qitna a Kalabsha South se vzhledem
k umístění lokality očekává převažující negroidní element (Strouhal, 2011). Pokud jde o
srovnání lokality Wadi Qitna a Kalabsha South, zde předpokládáme podobnost
v morfologii lebky z důvodu blízké lokalizace a stejného datování (Strouhal, 1984 a 2011).
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2

POPULACE V ÚDOLÍ NILU

2.1 Historie oblasti Údolí Nilu
Biologická a kulturní identita zkoumaných souborů je neoddělitelně spojena s jejich
minulostí a lze jí porozumět pouze na základě historického kontextu. Núbijci a Egypťané
se během historie po mnoho století navzájem ovlivňovali díky jejich politickým,
hospodářským a kulturním vztahům. Proto tato kapitola poskytuje stručný přehled
společné historie populací, které žily v Údolí Nilu a podílí se na charakterizaci souborů
zkoumaných v této diplomové práci.

Obr. 2/1. Zeměpisná poloha studovaných souborů lebek.

2.1.1 Oblast Údolí Nilu
Řeka Nil protéká od Asuánu až do Středozemního moře širokou nivou, díky jejíž
úrodné půdě vzkvétala civilizace Údolí Nilu více než 5000 let (Said, 1981). Mezi Asuánem
a Chartúmem se na ní nalézala soustava šesti katarakt, tj. skalnatých úseků s peřejemi
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(Shaw, 2003). Počítáno proti proudu, první katarakt se nacházel v dnešním Egyptě, zbytek
v Súdánu. První katarakt ležel poblíž Asuánu a označoval hranici mezi egyptským Nilem
na severu a méně úrodným Nilem dále na jih. Je pokládán za tradiční hranici mezi
Egyptem a vnitrem Afriky (Stern a Abdelsalam, 1996). Druhý katarakt označovaný také
jako Velký katarakt se nacházel v Núbii na hranici Dolní a Horní Núbie a nyní je pod
hladinou Asuánské přehrady. Třetí katarakt ležel poblíž Kermy, čtvrtý byl u města Napata,
pátý byl poblíž soutoku s řekou Atbara a šestý katarakt se nacházel v blízkosti města
Meroe. Některé z kataraktů nebylo za normálních okolností možné proplout lodí, avšak
během období záplav se stávaly splavné (Thurmond et al., 2004).

Obr. 2/2. Mapa Nilu s vyznačenými katarakty (Reprodukované ze Shawa, 2003).
Starověký Egypt se rozkládal od delty Nilu k prvnímu kataraktu, zatímco dále proti
proudu řeky byla zem pod kontrolou starověké civilizace Núbijského království. Říční
spojení bylo klíčové z hlediska normální správy. Egypťané v období Nové říše ovládali
území až po 4. katarakt, dále se však nedostali, protože v těchto místech teče řeka na jih a
k plavbě proti proudu nebylo možné využívat severních větrů, které zde převládaly. Proti
proudu Nilu směrem na sever bylo velmi obtížné se dostat (Strouhal, 1989).
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Obr. 2/3. Mapa Údolí Nilu (Reprodukované z Billy, 1977).
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2.1.2 Společná historie Egypta a Núbie
Egypt a Núbie mají dlouhou společnou historii v rozsahu od diplomatické koexistece
až po úplnou invazi. Počínaje 3. tisíciletím před n. l. jako výsledek politických změn začal
Egypt silně ovlivňovat kulturu Núbie, zatímco méně politicky komplexní Núbie
poskytovala důležité zdroje, po nichž toužil Egypt. Po dobu Staré a Střední říše byla Núbie
využívána Egyptem, který podnikal do Núbie výpravy kvůli získání jejich bohatých zdrojů.
Vznik núbijského státu Kerma jižně od třetího kataraktu způsobil silnou odezvu Egypta.
Během období Střední říše bylo postaveno více než sedmnáct pevností a vstup núbijským
kupcům a imigrantům do Egypta byl přísně omezen. Za časů núbijské skupiny A (3500 –
2900 před n. l.) elity z obou kultur obchodovaly s luxusním zbožím a zapůjčenými motivy.
Také obyvatelé Kermy obchodovali s Egyptem. Na konci Střední říše ovládala Kerma
Núbii a společně s vybraným společenstvím pevností převzala kontrolu nad Dolní Núbií.
Avšak během druhého přechodného období začal Egypt s dobýváním Núbie. Zpočátku
Kerma odolávala egyptským útokům, nakonec se však roku 1460 před n. l. egyptská
hranice původně ležící severně od Kermy rozšířila až k 4. kataraktu. V Horní i Dolní Núbii
byla stavěna egyptská chrámová města sloužící jako centra vlády, přerozdělování a podle
všeho propagace egyptské ideologie. Egypt udržoval své pevnosti v Núbii, pokračoval
v získávání příjmů z této oblasti a často využíval Núbijce jako dělníky a vojáky.
Kontaminována v důsledku pádu Kermy odolala núbijská skupina C v Dolní Núbii okupaci
během období Střední říše zdůrazňováním své vlastní kultury a vyloučením egyptských
vlivů. Nakonec neúspěšná skupina C během dobývání v období Nové říše přejala egyptské
normy. Začátkem 18. dynastie byli lidé skupiny C pohřbíváni v egyptském stylu. Od konce
staroegyptské Nové říše (asi 1050 před n. l.) se Dolní Núbie stala liduprázdnou zemí na
celé jedno tisíciletí a znovu osídlena byla až kolem zlomu letopočtu. Její znovuosídlení
znamenalo jistou populační explozi, která je jistě velice důležitou informací pro sledování
genetických souvislostí mezi populacemi, které toto území následně osidlovaly (Billy,
1977; O´Connor, 1993; Shaw, 2003; Silverman, 1997).
Současné studie používající multivariační statistické metody ke zkoumání
metrických a nemetrických vlastností ukazují u núbijské a egyptské populace jistou
časovou kontinuitu. Například zatímco je zde jakási archeologická mezera mezi kulturní
skupinou A a C v Núbii, studie dentálních metrických a nemetrických znaků ukazuje, že
lidé ze skupiny C byly přímými potomky populace skupiny A (Johnson a Lovell, 1995;
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Prowse a Lovell, 1995, 1996). Van Gerven a spol. (1976) nalezli odpovídající vzor
kraniální morfologické kontinuity i u následujících populací (Merojská, skupina X,
křesťanská), které podporují teorii evoluce in situ v Núbii od mezolitu až po křesťanské
období. Podobné studie egyptských populací (Brace et al., 1993; Keita, 1990, 2004)
dokládají, že Egypťané měli zřejmě biologické vazby s okolními oblastmi a klinální variaci
podél Údolí Nilu.
2.1.3 Populační genetika Údolí Nilu
Populace z oblasti Údolí Nilu byly zkoumány nejen na úrovni morfologie lebky, ale
i na úrovni DNA. Genetické studie využívaly ke zkoumání vztahů starověkých egyptských
a núbijských populací mitochondriální i genomickou DNA. Dnešní výzkumy v oblasti
populační genetiky potvrzují výsledky kraniometrických studií (např. Billy, 1977; Keita,
1990) o pohybu populací v povodí Nilu a to v obou směrech, jak z jihu na sever, tak i ze
severu na jih. Krings a spol. (1999) našli vysoký stupeň mitochondriálních rozdílů (severní
a jižní typ mtDNA) ve všech zkoumaných skupinách, čímž prokázali migraci jak ze severu
na jih, tak z jihu na sever. Podle výsledků této studie zde nebyly žádné místní významné
bariery zabraňující migraci, jak předpokládal například Alexander (1988) nebo místní vliv
driftu. Dále zjistili, že migrace populací se severním typem mtDNA na jih je starší než
migrace populací s jižním typem mtDNA na sever. Lucotte a Mercier (2003) na základě
jejich analýzy Y chromosomových haplotypů mužů ze tří oblastí podél Údolí Nilu
v Egyptě usuzují, že variační vzor by mohl být přisuzován konkrétním vojenským tažením:
politickým akcím v Núbii během Střední a Nové říše, dobytí Egypta núbijskými vládci
z Napaty, okupaci Egypta jižními Evropany během řecko-římského období, a migrací
arabsky mluvících obyvatel z Blízkého východu. V souladu s tímto názorem Keita (2005)
zjistil, že tyto události hrály roli v rozdílnosti těchto populací a zároveň soudí, že vzájemné
působení datované zpět do časného osidlování Údolí Nilu hraje stejnou či dokonce větší
roli. Dále zdůrazňuje důležitost migrací saharských populací do Údolí Nilu v obdobích
sucha. Důkazy pro sdílení kultury a kontakt mezi Egypťany a Núbijci během Nakádského
období až do období Střední říše ukazují, že tyto časné události vzájemného působení
vytvářeli komplexnější populační historii severovýchodní Afriky a hrají roli v současné
genetické rozdílnosti v Údolí Nilu.
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2.2 Lokalita Mirgissa
Lokalita Mirgissa se nacházela na levém břehu Nilu poblíž druhého kataraktu na
hranici Dolní a Horní Núbie (na severu dnešního Súdánu). Tato nekropole byla datována
v rozmezí let 1890-1580 před n. l., tedy na konec Střední říše a do Druhého přechodného
období Egyptské říše (Billy, 1999). Pohřebiště bylo objeveno francouzskou archeologickou
výpravou vedenou Jeanem Vercoutterem v letech 1963–1969.
Soubor nejprve upoutal pozornost neobvyklou demografickou strukturou ve srovnání
s jinými prehistorickými populacemi. Jedná se zejména o existenci hřbitova vyhrazeného
pouze pro potřeby dospělých, jejichž věk dožití se zdá abnormálně vysoký u obou pohlaví.
Ve zkoumaném souboru bylo nalezeno pouze 17 lebek, které odpovídají mladistvým do 20
let. Četnost nedospělých (4,8%) se proto zdá nepřiměřeně nízká a v každém případě velmi
vzdálená novorozenecké úmrtnosti pozorované u prehistorických populací. Možným
vysvětlením by mohla být přítomnost opevněného města s populací posádky složené
převážně z dospělých, ale je třeba zdůraznit, že populace z pevnosti Mirgissa nežila
izolovaně. V rámci pevnosti docházelo během jejího osídlení k míšení s původními
populacemi Núbie a Kermy. To by naznačovalo různé praktiky pohřbu pro děti, a to buď v
oddělených hřbitovech, nebo ve vodách Nilu. Křehkost kostí malých děti, která
znesnadňuje jejich zachování, ale nemůže být dostatečným argumentem, aby vysvětlila
jejich téměř naprostou absenci. Nakonec tedy lze připustit existenci pohřebiště Mirgissa
jako pohřebiště určeného výhradně dospělým (Billy, 1999).
Pokud jde o úmrtnost mužů ze souboru Mirgissa, byla nejvyšší u dospělých mužů
ve věkové skupině 30 až 50 let. Poté klesala v sestupném pořadí od kategorie mladých
dospělých ke starcům. U žen klesala úmrtnost plynule od mladých dospělých ke skupině
starců. Brzké úmrtí mladých žen lze přičítat úmrtím během těhotenství, které bylo mezi
prehistorickými národy velmi časté. Zarážející je však počet osob ve středním věku přes
padesát let. Pozorované frekvence 14,4% pro muže a 10,3% pro ženy jsou zcela odlišné od
těch, které se obvykle vyskytují v Evropě v dobách prehistorických nebo dokonce
historických. Taková dlouhověkost se zdá být abnormální, proto je otázkou, zda tyto
výsledky nebyly spíše důsledkem dřívějšího srůstu lebečních švů u núbijských obyvatel
(Billy, 1999).
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Také převládající přítomnost mužů (61%) v populaci nelze vysvětlit chybou v
odhadu pohlaví. I za předpokladu mezních hodnot, které by určily všechny lebky s
neurčitým pohlavím jako ženy, by byl poměr stále velmi vysoký (R = 1,36) a sexuální
rozdíl ještě statisticky významný. Tento výsledek ukazuje spíše na dobrovolné omezení
počtu žen. To by mohlo znamenat, že zkoumaná populace je založena na bojovnících
(Billy, 1999).
Další důležitou vlastností souboru Mirgissa je jeho homogenita, kdy jsou lebky
z tohoto souboru považovány za vzorek jedné populace, a to i přes jeho více než 300 let
trvající období, a ukazují velmi nízkou celkovou variabilitu. Tento kontrast je zarážející
vzhledem k rozptylu, který je zde v mnohem větší míře než v jiných núbijských
populacích. Ten také působí na existenci sekundárních ohnisek heterogenity na úrovni
obličeje, ohnisek, která odpovídají menšinovému prvku s větší prognácií horní čelistí,
větším nosem a většími orbitami, a to zejména u žen (Billy, 1999).
S ohledem na kraniofaciální vlastnosti souboru, je zde patrné přetrvání silného
sexuálního dimorfismu týkajícího se všech kraniologických a kraniometrických rysů lebek.
Také rozdíly v rozvoji kostního reliéfu jsou zde více patrné u mužů a méně výrazné u žen.
Při odhadu pohlaví u souboru Mirgissa byl prokázán silný sexuální dimorfismus, kdy bylo
i přes absenci postkraniální kostry a izolované čelisti pouze relativně malé procento z lebek
určeno jako "neurčité" (17/337, 5%). Celkově se lebky vyznačovaly velkými rozměry
spojenými s průměrnou výškou, které umožnily silný rozvoj dvou-dimenzionálních
vodorovných rovin. Biparietální rozvoj sám o sobě představuje rozhodující prvek
diferenciace od núbijské populace dynastického věku, ať už u zástupců skupiny C, Kermy,
nebo dokonce těch ze skupiny D, jejichž hlavy jsou již mnohem užší. Stejné je to u
extrémního vývoje výšky horního obličeje, která jednoznačně řadí soubor do období Nové
říše v Horním Egyptě. Jedná se tedy o základ populace v podstatě egyptské, která se
nachází v pevnosti Mirgissa v pozdním období Střední říše a Druhém přechodném období.
Tito lidé však nežili uzavřeni v pevnosti během jejího osídlení, a tak je téměř jisté, že zde
docházelo k mísení s autochtonními Núbijci (Billy, 1999).
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2.3 Pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South
Pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South se rozkládala na levém, západním břehu
Nilu, zhruba 60 km jižně od Asuánu v oblasti egyptské Núbie (dnešní Egypt) a byla od
sebe vzdálena 3 km. Obě pohřebiště pocházela z pozdně římského až raně byzantského
období a jejich trvání bylo stanoveno mezi 2. polovinu 3. století a konec 5. století n. l.
Pohřebiště byla objevena Československým egyptologickým ústavem UK v letech 1961
-1965 při záchranném výzkumu památek ohrožených vodami z dostavované Asuánské
přehrady. Pokud se týče pohřebiště Wadi Qitna (dále WQ), lze říci, že bylo prozkoumáno
skutečně celé, a že byl zachráněn všechen kosterní materiál. Z pohřebiště v Kalabsha South
(dále KS) mohla být prozkoumána pouze jeho skrovná část. Kosterní materiál z této
lokality byl tedy k souboru WQ připojen z důvodu blízké lokalizace a stejného datování
(Strouhal, 1984 a 2011).
Obě pohřebiště byla umístěna v bývalé Ptolemájovské a Římské provincii, která
začala být spravována Merojskou říší v roce 241 našeho letopočtu. Ve 3. stol. n. l. se
nájezdy kočovných obyvatel východní pouště (Blemmyjů) začaly stupňovat natolik, že
rozpadající se římská říše již nebyla schopna tomuto náporu čelit. Roku 297 stáhl římský
císař

svých

kontingentů

z oblasti

Dolní

Núbie

a

dokonce

zaplatil

poněkud

mírumilovnějším Nobádům, aby obsadili toto teritorium a neútočili na římské hranice.
S největší pravděpodobností byly tedy vesnice a pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South
založeny právě těmito osadníky. V žádném případě se nemohlo jednat o nějaké masové
migrace, ale o tom, že na přelomu 3. století docházelo k jistým populačním pohybům,
nemůže být pochyb (Strouhal, 1984 a 2011).
U souboru vyzvednutého z pohřebiště KS byly nalezeny pozůstatky 35 jedinců v 19
samostatných mohylách. Distribuce jedinců souboru KS ukazuje mnohem nižší podíl
mladistvých (28,6%) a dětí (14,3%) ve srovnání s dospělými (71,4%). V tomto souboru se
také projevila obvyklá převaha mužů nad ženami (63% mužů) v poměru 1700 mužů na
1000 žen (Strouhal, 2011).
Výzkum pohřebiště ukázal, že každý jedinec populace WQ včetně novorozenců byl
pohřben v mohyle. Celkem byly nalezeny pozůstatky 558 jedinců ve 455 z celkového
počtu 505 mohyl nacházejících se v různých mohylových skupinách. Základní
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demografické rozdělení obyvatelstva WQ ukazuje celkem značný počet mladistvých
(43,7%) ve srovnání s dospělými (56,3%). Pokud jde o podíl obou pohlaví, byla zde
nalezena nápadná převaha žen (54,9%) nad muži (45,1%) s poměrem maskulinity 822
(Strouhal, 2011). Jedno z možných vysvětlení by mohlo souviset s neobvyklou
demografickou charakteristikou této populace, a sice poměru mezi pohlavím, který je zde
ve prospěch pohlaví ženského. Byla zde prokázána výrazná polygamie charakteristická pro
celou populaci, zejména však pro ty, co byli pohřbeni v mohylových shlucích.
Nejjednodušší vysvětlení chybějících mužů a to jejich zapojení do bojů na vzdálených
místech, se však nezdá být případ WQ, kdy v hrobech zcela chyběly zbraně, a ani bojová
zranění nebyla mezi mužskými kostrami ve větším měřítku prokázána. Přesně naopak než
by se dalo očekávat, relativně více mladých dospělých mužů (20 až 29,9 let) zemřelo
doma, kde byli i pohřbeni, než těch, kteří zemřeli ve vyšším věku. Zdá se tedy velmi
pravděpodobné, že lidé z WQ (a pravděpodobně i KS), nebyli zapojeni do bojů mezi
Blemmyji a římskou armádou či egyptskou populací, jak se ve 3. - 5. století n. l. často
stávalo. Jiné a realističtější vysvětlení nabízí hypotéza emigrace části mužské pracovní
síly, spojené se smrtí části emigrantů v jejich vzdálených pracovištích. Núbijci bývali
zaměstnáni jako vojáci a domácí služebnictvo v Egyptě nejméně od konce Staré říše a
mužská populace pocházející ze skalnatého údolí s úzkými pásy úrodné půdy v oblastech
na břehu Nilu neměla moc jiných pracovních možností doma. Také krátká vzdálenost mezi
WQ (65 km) resp. KS (60 km) a jižní hranicí Egypta a možnost plavby po Nilu a obejití
prvního kataraktu usnadnilo rozhodování mladých mužů, aby opustili své vesnice. Dá se
předpokládat, že většina mužů ve věku přes 30 let, kteří se oženili, postavili dům pro svou
rodinu, získali dost pracovních zkušeností a zplodili děti ve svých domovech, se rozhodla
emigrovat. Někteří z nich mohli eventuelně zemřít a být pohřbeni v Egyptě. Tito muži
chybějící na WQ hřbitově způsobili nejen pokles celkového počtu mužů zde pohřbených,
ale ve stejném čase, relativní vzestup podílu mrtvých mladých dospělých mužů. Vysvětlení
v rozporu nebo v kombinaci s předchozím by bylo skutečný přebytek žen. Protože počet
žen v přirozené populaci bývá v rovnováze s počtem mužů, další ženy by mohly pocházet
pouze zvenku. Jednou z možností by mohla být výměna s kočovnými kmeny z východní
pouště (Blemmyji), kteří postupně pronikali do údolí Nilu, přitahování jeho potravními
zdroji. Důvodem pro zařazení dalších žen do společenství by mohlo být relativní význam
ženské práce v zemědělství, při chovu dobytka, sbírání potravy a domácí výrobě (Strouhal,
2011).
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3

ANATOMIE LEBKY

3.1 Anatomie
Lebka je vysoce integrovaná struktura tvořená řadou kostí s dvojí hlavní funkcí.
Poskytuje ochranu centru vyšší nervové činnosti mozku a smyslovým orgánům a zajišťuje
přijímání potravy (Šmahel, 2001). Na utváření lebky se na základě fylogenetického vývoje
podílejí dvojí kosti, kosti krycí neboli desmogenní, osifikující ve vazivu a kosti náhradní
neboli chondrogenní, které osifikují v chrupavce a nahrazují tak chrupavčitý model kosti.
Podle způsobu osifikace tedy dělíme lebku na chondrocranium a desmocranium. Vývojově
je lebka rozdělena na neurocranium, které je tvořeno kostmi lebeční klenby a kostmi
lebeční báze a splanchnocranium (Čihák, 2001).
Neurocranium je pouzdro kolem mozku a smyslových orgánů. V definitivním
neurocraniu člověka je chondrogenními kostmi tvořena baze lební. Tu zeshora a ze stran
doplňuje klenba lební, kterou vytvářejí původně krycí, desmogenní kosti. Mezi
chondrogenní kosti neurokrania patří kost týlní (baze, laterální části a přilehlá část šupiny),
enchondrální část kostí spánkových (kost skalní a bradavkový výběžek), většina kosti
klínové, kost čichová a dolní skořepa nosní. Desmogenní kosti neurokrania jsou horní
šupiny kosti týlní, obě kosti temenní, kost čelní, šupiny kostí spánkových, kosti bubínkové
(připojené složky kostí spánkových), kosti nosní, kosti slzní, kost radličná a vnitřní lamela
křídlového výběžku kosti klínové (Čihák, 2001). Konfigurace neurocrania určuje
individuální tvar hlavy a nastavuje proporční a topografické rysy charakterizující typ
obličeje (Enlow, Hans, 1996).
Baze je tvořena z kosti čelní (partes orbitales a pars nasalis), kosti čichové (lamina
cribrosa a crista galli), kosti klínové, kostí spánkových (pars petrosa a pars squamosa) a
kosti týlní (Čihák, 2001). Svým tvarem stanovuje tvar a oblasti obličejového růstu.
Zaoblená baze je anterioposteriorně kratší a zároveň širší, má větší úhel zalomení a
vertikálně kratší dopředu vyčnívající a širší střední obličej (nasomaxilární jednotka).
Naopak dlouhá a úzká baze s otevřeným úhlem vede k anterioposteriornímu a vertikálnímu
prodloužení obličejové části (Enlow, Hans, 1996).
Splanchnocranium je soubor kostí obklápějících začátek trávicí trubice. Původně
bylo tvořeno žaberními oblouky (původně chrupavčité), později s nimi splynuly kosti krycí
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a desmogenní osifikace převládla. Desmogenní osifikací vznikla horní čelist, lícní kosti,
kosti patrové a dolní čelist. Chondrogenní kůstky – zbytky žaberních oblouků jsou
kladívko, kovadlinka a třmínek ve středním uchu a dále bodcovitý výběžek spánkové kosti
a jazylka (Čihák, 2001).
Až na dolní čelist, která je spojena s kostí spánkovou pomocí párového čelistního
kloubu (articulatio temporomandibularis), se kosti na lebce mezi sebou spojují
synarthrosami, tedy spojením za pomoci některého pojiva (vazivo, chrupavka, kost). Mezi
tato spojení patří synchondroses cranii, které přetrvávají z původní chrupavčité báze lební
a suturae cranii neboli lebeční švy, úzké vazivové spoje lebečních kostí, které za růstového
období slouží mimo jiné jako místa růstu kostí do plochy (Čihák, 2001).
Tvar lebky jako celku závisí na řadě faktorů, tvar neurokrania například na rozvoji
mozku a tvar splanchnokrania na žvýkacím aparátu. Některé znaky byly vyvolané jak
rozvojem mozku, tak vzpřímeným postojem, zejména charakteristické zalomení baze
lidské lebky, kdy je lamina cribrosa sklopena dopředu do roviny horizontální, foramen
magnum sklopeno bazálně (je v horizontální rovině) a původně rovná baze lebeční se tak
úhlovitě zalomila v místě sella turcica. Úhlovitému zalomení mezi horizontálně stojící
přední jámou a k ní šikmo vystupujícím klivem se říká kyfosa baze lebeční a její značný
úhel je pro člověka typický. V souvislosti s kyfózou lebeční baze se celé splanchnokranium
dostalo pod bazi lebeční (Čihák, 2001).
Funkčně se lebka dělí na mozkovou část a část obličejovou. Mozková část slouží
jako schránka mozku a skládá se z lamina cribrosa (a crista galli) kosti čichové, z kosti
klínové, obou kostí spánkových, kostí temenních, kosti týlní a kosti čelní. Obličejová část
je k části mozkové připojena vpředu bazálně. Patří sem všechny ostatní kosti lebky, tj.
kosti nosní, horní čelist, labyrint et lamina perpendicularis kosti čichové, dolní skořepa
nosní, kosti slzní, kosti patrové, kost radličná, kosti lícní a dolní čelist. U obličejové části
rozeznáváme z pohledu funkce tři hlavní oblasti: oblast očnice, oblast dýchací a oblast
žvýkací (Čihák, 2001).
Topograficky se kostra obličeje dělí na tři části: horní, střední a dolní obličej. Horní
obličej je tvořen obličejovou částí čela, nadočnicovou oblastí a horní částí očnice. Střední
obličej zahrnuje dolní část očnice, jařmové oblouky, nosní otvor a horní čelist. Dolní
obličej značí oblast mandibuly (Seichert, 1992).
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3.2 Růst a vývoj
Růst a vývoj lebky pracuje v harmonii všech vzájemně se ovlivňujících komponent.
Jako všechny kosti v lidském těle, jsou i lebeční kosti vytvořeny v procesu osifikace. Skrz
proces růstu a vývoje získává lebka svůj konečný tvar a velikost a vytváří všechny funkce.
Funkční propojení kostí v jeden celek způsobuje jejich vzájemnou tvarovou závislost, kdy
změny v jedné oblasti vyvolávají nutně změny v oblastech sousedních případně i
vzdálenějších. Realizují se během ontogeneze pomocí kompenzačně-adaptačních dějů
založených na růstových a remodelačních procesech. Po ukončení růstu je možnost
kompenzace prostřednictvím změn tvaru výrazně omezena, ale nadále jí dokládají
korelační závislosti mezi tvarovými a pozičními charakteristikami lebky (Enlow, Hans,
1996; Šmahel, 2001).
Co se týče postnatálního vývoje neurokrania, dochází k intenzivnímu růstu hlavně
v prvních letech života, zatímco splanchnokranium v souvislosti s prořezáváním stálých
zubů roste více až později. Pro člověka typickou je posteriorace klenby mozkovny, kdy se
zmenšuje strmost čela, zejména u mužů. Do dospělosti se posteriorně zešikmí také foramen
magnum jako odpověď na zvětšující se čelisti. Změny na splanchnokraniu vyplývají
z velikosti růstu jednotlivých dimensí, protože horní čelist roste do délky podstatně méně
než dolní čelist, méně se zvětšuje její protruse a tím se oplošťuje profil lebky a zmenšují se
sagitální mezičelistní vztahy. Protože délka větve dolní čelisti roste nejintenzivněji ze
všech znaků lebky, zmenšuje se s věkem strmost těla dolní čelisti, a tím i vertikální
mezičelistní vztahy (Enlow, Hans, 1996; Šmahel, 2001).
Mezi typické vlastnosti lidské lebky patří vertikálně orientovaný obličej, zasunutý
pod mozkovnou, prominující čelo, supraorbitální okraj očnice anteriorněji než
infraorbitální, prominující nos, vytvořená subspinální konkavita, malá čelistní prognacie,
vytvořená supramentální konkavita a bradový výběžek, vertikálně orientovaná větev
mandibuly, prominující procesus mastoideus, široký obličej, malá interorbitální vzdálenost,
hranaté os zygomaticum, plochý obličej a hlavní růst ve směru vertikálním. Mozkovna je
vysoká s enormní kapacitou a zaobleným záhlavím, foramen magnum směřuje inferiorně a
lebeční base je výrazně zakřivená (Enlow, Hans, 1996; Šmahel, 2001).
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Vývoj lidského krania je vysoce variabilní. Nejčastější vývojovou situací obličeje je
anteriorotace, individuálně se vyskytuje také posteriorotace, kdy se strmost těla mandibuly
během růstu zvětšuje. S rotací obličeje úzce souvisí vertikální mezičelistní vztahy určené
úhlem mezi rovinou patra a tečnou k dolnímu okraji mandibuly, označovány jako
hypodivergentní při nadměrné anteriorotaci, nebo hyperdivergentní při posteriorotaci.
Klinicky důležité jsou sagitální mezičelistní vztahy, které udávají vzájemné postavení obou
čelistí v předozadním směru (Enlow, Hans, 1996; Šmahel, 2001).
Co se týče intrakraniálních vztahů, nejvýznamnějším znakem, který ovlivňuje
utváření celého krania, je zakřivení lebeční base. Ostrý úhel vysunuje obě čelisti, dolní
poněkud více než horní a současně rotuje vpřed obličej včetně patra, rotuje vzad mozkovnu
a zmenšuje sklon čela. Dalším významným znakem ovlivňujícím utváření splanchnokrania
je délka větve dolní čelisti. Dlouhá větev přispívá k anteriorotaci, krátká k posteriorotaci a
současně se mění tvar dolní čelisti (Enlow, Hans, 1996; Šmahel, 2001).
U dospělé fyziologicky normální lebky jsou všechny lebeční prvky zcela vyvinuté.
Proces osifikace je ukončen a lebečních kosti jsou zcela osifikovány. Lebka získává
morfologický vzhled a velikostní parametry typické pro dospělého jedince. Podle Hrdličky
(1920) je za znak plně dospělé lidské lebky považován srůst sphenooccipital
synchondrosis, dále pak stádium dentice, stav zubů a alveolární procesy.
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4

VARIABILITA LEBKY

4.1 Tvar lebky, jeho variabilita a pohlaví
V postnatálním vývoji člověka přispívají k pohlavnímu dimorfismu na lebce
nastavení embryonálního morfogenetického modelu, vliv pohlavních hormonů a vliv
stárnutí. V průběhu růstu se ale na pohlavním dimorfismu podílí i vliv velikosti
(alometrie). Předpokládá se, že budoucí vzhled obličeje se nastavuje nejpozději do třetího
roku života. Poté již růst probíhá po určité trajektorii. Tyto trajektorie jsou do určité míry
mezi pohlavími odlišné, ale jejich základní směr je obdobný (Bulygina et al., 2006).
Faktory ovlivňující rozvoj pohlavního dimorfismu působí jak na kostní tkáň, tak na tkáň
měkkou. Mužské pohlavní hormony ovlivňuji především narůst kostní tkáně na některých
periferních strukturách jako je tělo a uhel mandibuly, nadočnicová oblast či lícní kosti
(male hypermorphosis). Lícní kosti spolu s úhlem mandibuly jsou navíc výrazně tvarovány
úpony žvýkacích svalů, které jsou u mužů opět podstatně silnější. Zásadní strukturou, která
určuje pohlavní dimorfismus šířky obličeje, se zdá být lebeční baze. Ženy, které ji mají
širší, tak mají obecně i širší obličej. Mužský obličej se tím pádem jeví protáhlejší (Ferrario
et al. 1993). Neustálý vliv testosteronu se v průběhu dospělosti mísí s vlivy stárnutí a
mnohým jevům tak nelze jednoznačně přiřadit příslušný faktor. Jisté je, že oba tyto jevy se
výrazněji uplatňuji u mužů, zatímco ženám přetrvávají v průběhu dospívaní a dospělosti
znaky pedomorfické. Pohlavní dimorfismus se tedy s věkem neustále zvýrazňuje (Bulygina
et al., 2006).
V souvislosti s celkovým vývojem lebky se časové rozpětí, ve kterém se skeletální
změny uskutečňují, liší mezi pohlavími. Obecně řečeno, ženy rostou a dospívají rychleji
než muži. Tento nerovnoměrný vývoj byl pozorován již ve vývoji plodu, v něm ženský
plod byl o 10% zralejší než mužský. Proto během období růstu a zrání muži a ženy sdílejí
podobné cesty, pouze se liší v čase, rychlosti růstu a výskytu cílové čáry. Tyto
mezipohlavní rozdíly byly pozorovány v mnoha anatomických částech, zahrnujících i
kraniofaciální komplex. U žen změny ve vývoji obličejových struktur výrazně zpomalují
krátce po pubertě. U mužů, podle pořadí, topografické a rozměrové změny pokračují přes
pozdní období dospělosti (Bulygina et al., 2006; Falk et al., 1999; Pfefferbaum et al.,
1994).
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Rozdíly ve velikosti mezi muži a ženami stejného věku jsou prokázané. Rozdíly v
celkové velikosti těla, odpovídajícím způsobem plíce a svalová hmota, které mají tendenci
být větší u mužů než u žen, se promítají do lebeční robusticity, kostní hustoty a rozměrů
různých respiračních oddílů. Faktem zůstává, že průměrní chlapci jsou větší než dívky
stejného věku ve většině tělních rozměrů po většinu doby od narození. Pohlavní rozdíly ve
velikosti a hmotnosti jsou již ve fetální fázi vývoje. Podobně hlavové rozměry jsou větší po
celou dobu růstu (Bulygina et al., 2006; Roses a Bastir, 2002).
Na lebce bylo prokázáno mnoho znaků, ve kterých se obě pohlaví liší. Jako celek se
ženské lebky liší od mužských stejnými znaky, které odlišují ženské kostry od mužského
skeletu, a to především ve velikosti, a to jak absolutně, tak relativně, sekundárně kvalitou
vnějšího reliéfu. Ženská lebka je v jejích proporcích a vývoji povrchu blíže k dětské lebce
než mužská lebka a stejně tak v jednotlivých vlastnostech. Obecně jsou mužské lebky více
robustní a mají výraznější oblasti úponů svalů než ženské lebky (Bass, 1987). Dále lze
popsat některé odlišné morfologické vlastnosti (Bass, 1987; Čihák, 2001; Dobisíková,
1999), např. rozvoj glabely, profil čela, rozvoj nadobočních oblouků a zevního týlního
hrbolu, velikost čelních a temenních hrbolů, kraj dolního okraje lícní kosti, rozvoj zadního
konce proc. zygomaticus, rozvoj proc. alveolaris, sílu těla a šířku větví dolní čelisti a vývoj
proc. coronoideus (obr. 4/1). Přehled v současnosti používaných morfologických
diagnostických znaků na lebce je uveden v tab. 4/1 (Dobisíková, 1999).

Obr. 4/1. Pohlavní rozdíly na lebce (Čihák, 2001); znaménkem + ukázán znak výrazný,
nápadný nebo vystupující místo; znaménkem – ukázán znak méně nápadný, nevýrazný až
potlačený.
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Tab. 4/1. Přehled používaných morfologických diagnostických znaků na lebce
(Dobisíková, 1999)
Znak
robusticita
kapacita mozkovny
velikost
svalové úpony
povrch
glabella

muži

ženy

robustnější
větší
větší
výrazné, vystupující
drsnější
vystupující

profil čela

klenba se plynule ohýbá dozadu

gracilnější
menší (asi o 200 ccm)
menší
málo výrazné
hladší
plochá
kolmé čelo s prudkým ohybem

arcus superciliares
tubera frontale
tubera parietalia
kořen nosu
horní okraj očnice
očnice
proc. marginalis
sinus frontale
jařmový oblouk

silně vyvinuté
chybí
temeno oblé
ostrý, hluboce zaříznutý
tupý, oblý
ostřejší úhel očnic
vytvořen
větší
robustní, vysoký s výběžkem
torus zygomaticus, tuberositas

facies malaris
spina nasalis anterior
apertura naší
tvar alveolárního výběžku
zubní oblouk

v temeno
téměř ploché
silně vyvinuta
silně vyznačena
mělký, oblý, plynulý přechod
ostrý
rovnější, okrouhlejší
chybí
menší
nízký, jemný, hladký

hladká
malaris
velká
malá
vyšší, ostřejší okraje, nosní oblejší okraje i spojení nosních
kůstky nižší
kůstek
alveolární okraje svislé
alveolární prognatie
tvar oblého U, šířka menší než více
parabolický,

šířka

délka
přibližně rovna délce
tvrdé patro
více vyklenuté, delší, širší
plošší, kratší, užší
torus palatinus
méně častý
častější
nerovnoměrné, velké, M1 dole
velikost zubů
M1 dole často 4 hrbolky
často 5 hrbolků
protuberancia occipitalis externa výrazně vystupuje
chybí nebo téměř plochá
hladká,
planum
nuchale
okcipitální krajina
výrazně modelovaná
zaoblené
velký, apex směřuje vertikálně, malý, apex směřuje mediálně,
proc. mastoideus
nad bází je konkavita
jeho linie lebky hladká
crista supramastoidea
dobře vyvinuta
málo vyvinuta nebo chybí
proc. postglenoidalis
častý
většinou chybí
malá, vytvořena hrana na os
fossa tympanica
prostorná, oblý val
tympanicus
condylus occipitalis
velký
menší
foramen magnum
hranatější, větší
menší
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otvory obecně
obliterace švů
dolní čelist
trigonum mentale
obrys brady
mandibulární úhel

větší
menší
v sutura sagittalis začíná v
začíná ve vertexu
obelionu
markantně prominuje
hladký profil
oboustranná prominence
okrouhlé, hladké
hranatý
oblý
výrazný, vybočený
hladký, nevybočený

Pohlavně vázané rysy mohou vykazovat různé stupně sexualizace dokonce v rámci
téhož jedince. Například Maat et al. (1997) vykazoval nízkou korespondenci mezi
morfologií oddělené lebky a dolní čelisti. V tomto případě rozporu lebky a dolní čelisti
tedy vyvstává otázka dalších vnějších faktorů ve vývoji pohlavních determinantů na dolní
čelisti, např. výživa.
K doplnění poznatků o pohlavním dimorfismu lebky plynoucích z metod klasické
antropometrie je zde potřeba zmínit i některé poznatky z výzkumů užívajících metod
geometrické morfometrie (Bigoni et al., 2010; Franklin et al., 2006, 2007; Pretorius et al.,
2006; Rosas a Bastir, 2002; Ross et al., 2006;). Ty umožňují detekci specifických rysů
pohlavního dimorfismu, které nelze rozlišit pomocí tradičních vizuálních nebo metrických
metod (Kimmerle et al., 2008). Hlavní přínos geometrické morfometrie spočívá v
odstranění subjektivity z hodnocení tvaru a možnosti objektivního návrhu kategorií
nemetrických norem pohlavně dimorfních znaků (Franklin et al., 2006a, 2007b; Pretorius
et al., 2006). Rosas a Bastir (2002) zjišťovali pomoci analýzy tenkých kovových platů (thin
plate spline, TPS) charakter pohlavního dimorfismu ve tvaru obličejové a mozkové časti
lebky a vliv velikosti na tvar. Podle jejich výsledků byl pozorován vliv velikosti na tvar a
také vliv pohlaví na tvar lebky. Pomocí geometrické morfometrie bylo možné rozlišit tyto
dva vlivy. Zkoumáním alometrie, tedy vlivu centroidové velikosti, se zjistilo, že alometrie
se výrazněji projevuje na spodní části obličeje. Po úpravě souboru na jednotnou
centroidovou velikost vyšly najevo následující tvarové rozdíly. Muži mají větší
nasopharyngealní prostor a větší apertura piriformis, což zřejmě souvisí s většími plícemi a
svalovou hmotou odpovídající jejich celkově větší velikosti těla. Rozvoj mužského
pharyngu se dále projevuje na větších choanae a dorzálněji inklinované bazální časti clivu.
U žen jsou nosní otvory menší a přípoje svalů jemnější. Horní i dolní čelist jsou u žen více
prognátní. Podle Rosase a Bastira (2002) je pohlavní dimorfismus a vývoj kostěných
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struktur na lebce (nadočnicové valy, projekce glabely, bradový výběžek) ovlivněn
absolutní velikostí dané lebky a pohlavní rozdíly na lebce jsou tedy spojeny s tělesnou
konstituci a energetickými nároky, což se týká především oblasti svalových úponů. Podle
Franklina et al. (2006a) nejlépe určuje pohlaví relativní byzigomatická šířka, dále pak tvar
a profil čela a obličeje. Bigony (2010) považuje za nejlepší pohlavně diskriminační oblast
lebky tvar horního obličeje, dále relativní šířku a robustnost nadočnicových oblouků, kdy
mužské lebky mají horní obličej relativně nižší, širší a plošší, a svisle orientovaný. Naopak
ženské lebky mají více konvexně tvarovaný obličej. Pretorius et al. (2006) zaznamenal
výrazné pohlavní rozdíly ve tvaru (oválné orbity u žen a hranatější a relativně delší a nižší
orbity u mužů), vzájemné poloze a prostorové orientaci orbit. Podle Franklina et al.
(2006a) a Bigoni et al. (2010) jeví u mužských lebek oblast nosu, zejména výraznější nosní
kosti spolu s větší depresí nasionu, větší pohlavní dimorfismus než očnice. Bigoni et al.
(2010) navíc popisuje relativně delší a širší nosní otvor u mužských lebek. Franklin et al.
(2006a) dále na jihoafrické populaci zjistil, že ženy mají význačnější proklinaci horního
alveolárního výběžku s ohledem na úroveň patra, a naopak muži mají relativně kratší,
hlubší a užší patro.

27

4.2 Tvar lebky a variabilita dospělých lebek během stárnutí
Změny na lebce pokračují i po dosažení dospělosti (Akgül a Toygar, 2002; Albert et
al., 2007; Bartlett et al., 1992; Israel, 1973; West a McNamara, 1999; Williams a Slice,
2010), za kterou bývá obvykle považováno vytvoření pevného spojení kosti klínové s kostí
týlní, tj. vymizení synchondrosis sphenooccipitalis (Fetter et al., 1967). Kostní tkáň i přes
svou stabilitu a odolnost není trvalou a neměnnou substancí. Na buněčné a tkáňové úrovni
pokračuje proces remodelace kosti, který jako dynamický systém podstupuje konstantní
přestavbu a remodelaci po celý život. Přestože se rychlost kostního obratu, ukládání a
resorpce kostní tkáně zpomaluje po dosažení dospělosti, nikdy nezmizí úplně (Enlow,
Hans, 1996; Israel, 1973; Lestrel et al., 1980).
Změny závislé na věku jsou výsledkem dlouhodobého užívání a následného
opotřebení různých částí lebky. Se vzrůstajícím věkem ubývá v kostní tkáni organické
hmoty, kosti se stávají lehčími a křehčími. Svalové drsnatiny bývají zvýrazněny nárůstem
kalcifikací svalových úponů, reliéfy kostí jsou ostřejší a na původně hladkých kloubních
plochách se objevuje po obroušení kompakty struktura odhalené spongiózy (Dobisíková,
1999; Enlow, Hans, 1996; Israel, 1973; Lestrel et al., 1980; Williams a Slice, 2010).
Pokud jde o změny související s věkem, bylo u obličejového skeletu zjištěno zvýšení
kraniofaciálních rozměrů, zejména výšky obličeje, délky dolní čelisti, byzigomatické a
bigoniální šířky, a obvodu, délky a šířky hlavy (Akgül a Toygar, 2002; Bartlett et al., 1992;
Bishara et al., 1994; Forsberg, 1979 a 1991; Ruff, 1980; West a McNamara, 1999). Také
oblast orbit a horní čelisti se s postupujícím věkem rozšiřuje (Shaw a Kahn, 2007;
Williams a Slice, 2010). Ne všechny věkové změny v kraniofaciální skeletu jsou však
expanzivního charakteru. Například regrese zubních oblouků je běžnou součástí procesu
stárnutí. Před rozsáhlou přestavbou spojenou se ztrátou zubů začínající většinou v
pokročilém věku se o několik milimetrů zvětšují hloubka, šířka a výška obličeje (Akgül a
Toygar, 2002; Dager et al., 2007; Enlow, Hans, 1996; Forsberg et al., 1991). Hlavní změny
se však uskutečňují v horní a dolní čelisti a týkají se změny ve velikosti mandibulárního
úhlu u dolní čelisti. Mandibulární úhel, který se u novorozence přibližuje až k téměř 180°,
se postupně s věkem zmenšuje, až v dospělosti dosáhne skoro 90° a posléze se
s postupujícím věkem opět zvětšuje. Nicméně velikost mandibulárního úhlu není funkcí
věku, nýbrž stavu chrupu. Přestavba horní a dolní čelisti a opětovné zvětšování

28

mandibulárního úhlu se zrychluje zejména po ztrátě zubů. A tak při ztrátě stoliček můžeme
nalézt velký mandibulární úhel i u velmi mladého jedince (Dobisíková, 1999). Tvarové
rozdíly v oblasti obličeje související s věkem byly pozorovány na orbitách, lícních kostech
a alveolárním výběžku horní čelisti, avšak žádné věkové změny nebyly nalezeny ve tvaru
nosního otvoru (Williams a Slice, 2010).
Stárnutí obličeje se tedy neobjevuje pouze u měkkých tkání, ale zahrnuje změny v
základní kostní architektuře. Změny vnějších měkkých tkání mohou mít vliv na změny
kostního podkladu. Například snížení svalové funkce je ovlivňováno procesem stárnutí.
Kvůli svalovému zhoršení pak klesají mechanické signály, které přispívají k tvorbě,
popřípadě udržení kostí (Borkan et al, 1983; Gallagher et al, 1997; Huang et al, 1999;
Peyron et al, 2004). K těmto kostním změnám mohou přispívat také rozměrové změny
sinusových dutin. Změny tvaru související s věkem v alveolárním výběžku horní čelisti a
jařmových obloucích pak lze vysvětlit změnou v zatížení týkající se jejich role ve žvýkání,
buď jako součást žvýkacího komplexu nebo jako místo úponu pro žvýkací svaly. Kromě
toho úbytek vláknitých ligament periodontia spojený se ztrátou zubů by mohl hrát roli v
čelistních změnách. Rozkol v periodontálně-alveolárním kostním rozhraní slouží jako
stimul pro místní kostní remodelaci. Zatímco odontologie využívá toto narušení ke
stimulaci vedoucí k pohybu zubu, se ztrátou zubů se toto přetváření stává
nekontrolovatelné, což vede k alveolární resorpce (Bourauel et al., 2000; Huang et al,
1999).
Nejviditelnější změnou spojenou s věkem na lebeční klenbě je obliterace lebečních
švů. Uzavírání lebečních švů je dlouhodobý proces, při kterém se postupně kvalitativně
mění charakter spojení lebečních kostí od otevřeného švu až k úplné obliteraci
(Dobisíková, 1999; Enlow, Hans, 1996). Nicméně i v tomto případě, stejně jako u velikosti
mandibulárního úhlu, není věk jedince jedinou veličinou ovlivňující obliteraci švů.
Hershkovitz et al. (1997) například uvádí, že uzavírání šípového švu probíhá odlišně u
mužů a u žen a je geneticky podmíněno a nemůže tedy být použito k určování věku. Stejně
tak Hajniš s Novákem (1984) ve svém výzkumu zjistili pohlavní diferenciaci u zarůstání
zevní vrstvy kompakty, kdy muži mají v obliteraci značný časový předstih, a také
ovlivňování obliterace méně známými faktory lišícími se v každé etnické skupině.
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Změny závislé na věku se mohou dokonce křížit s pohlavními rozdíly (Williams a
Slice, 2010) a to až v takovém rozsahu, že v některých hlavových rozměrech se může starší
žena blížit mladšímu muži. Obecně platí, že lebky starších žen se zvětšují ve většině
lineárních rozměrů. Glabelární a nadočnicové oblasti zvláště mohou být ještě nerozvinuté a
méně výrazné u velmi mladých mužů (ve věku 20 let) a mohou mít ženský vzhled
(Dobisíková, 1999; Fetter et al., 1967; Williams a Slice, 2010).

4.3 Vývoj variability a tvaru lebky v časovém horizontu
Tvar lidské lebky je trvale vystaven mnoha dlouhodobým vlivům už od doby vzniku
morfologie anatomicky moderního člověka. Je všeobecně uznáváno, že krátkodobé změny
týkající se jedné či dvou generací jsou většinou způsobeny vlivem životního prostředí,
zatímco dlouhodobé změny pravděpodobně zahrnují současně jak genetické vlivy, tak vliv
životního prostředí (Betti et al., 2010; Harvati, Weaver, 2006; Roseman, Weaver, 2004).
Nejlépe známý a zdokumentovaný mikroevoluční trend pokud jde o lidský tvar hlavy
je pravděpodobně brachycephalizace. Tato celosvětová změna, která proběhla po
neolitické revoluci, byla popsána v řadě lidských populací v mnoha částech světa (Morris,
Ribot, 2006; Sardi Marina et al. 2006). Vysvětlením tohoto běžně rozšířeného trendu je
teorie, že odráží funkční odpověď na snížení námahy s výživou a nutnosti žvýkání. Model
byl formulován Carlsonem a Van Gervenem (1977) na základě jejich Nubijské
epipaleoliticko-neolitické série. Hlavním argumentem bylo, že snížení námahy žvýkacích
svalů má za následek, že lebky jsou kratší a vyšší u zemědělců než u lovců a sběračů.
Také další autoři předpokládají (Hanihara, 2000; Lieberman et al., 2004), že lidský
obličej by se mohl relativně zmenšovat navzdory vzrůstající velikosti těla vlivem nižšího
tlaku potřebného ke žvýkání měkčí, více zpracované potravy. Změny v technologii
přípravy potravy v několika posledních tisíciletích (zvláště vaření, změkčování a
mletí) přispěly u člověka ke snížení námahy žvýkacích svalů a menšímu růstu a následně
zmenšení velikosti obličeje. Technika zpracování potravy vedla u současných lidských
populací zejména k poklesu růstu obličeje v oblasti horní a dolní čelisti. Obličejový skelet
se v rámci snížení námahy s výživou a nutnosti žvýkání zmenšuje a oplošťuje a oblast
očnice ustupuje směrem dozadu.
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4.4 Tvar a variabilita lebky související s geografickou příslušností
Studie, založené zejména na kraniometrických datech (Hannihara et al., 2003;
Howells, 1989; Relethford, Harpending, 1994; Relethford, 1994), ukazují na existenci
nízké morfologické variability mezi moderními populacemi. Howellsova studie (1989)
celosvětových kraniometrických změn prokázala, že rozdíly mezi moderními lidskými
populacemi jsou malé v porovnání s rozdíly mezi moderním člověkem a jeho archaickými
formami. Podobně Relethford (1994) a dále Relethford a Harpending (1994) zjistili, že
morfologická rozdílnost mezi geografickými regiony je relativně malá v porovnání
s intrapopulační variabilitou. Tyto výsledky se shodují s výsledky získanými na základě
genetických dat (Lewontin, 1972; Barbujani et al., 1997).
Pokud jde o morfologii lidské kostry, lebka je jednou z nejvhodnějších částí
odrážejících interpopulační rozdíly (Bass, 1987; Novotný et al., 1993). Populačně
specifický fenotyp je přítomen ve velkém (světovém), stejně jako malém (kontinentálním,
regionálním) měřítku. Rozdíly v celosvětovém měřítku, které mohou být také považovány
za rozdíly mezi hlavními lidskými populacemi, jsou výsledkem populační historie,
dlouhodobého

vystavování

přírodnímu

výběru

a

životnímu

prostředí. Odrážejí

fylogenetické vztahy mezi populacemi, evoluční trendy a divergenci nebo konvergenci v
podobnosti lidských skupin. V malém měřítku jsou biologické rozdíly mezi skupinami
řízeny regionálními faktory, jako je místní klima, výživa, socioekonomický status a jsou
synonymem pro lebeční plasticitu (Relethford, Harpending, 1994).
Z biologického hlediska rozdíly mezi hlavními lidskými populacemi tedy existují, i
když v poslední době antropologové opustili pojem "rasa" ve prospěch neutrálních výrazů
jako "inter-/intra-populační rozdíly" či "populační afinita". Ve forenzní antropologii se
stále třídí kosterní pozůstatky neznámého původu do tří hlavních skupin obyvatelstva
(europoidní, negroidní, mongoloidní). Klasifikace se provádí právě na základě zvláštností
některých lebečních rysů u daných populací. Jisté anatomické charakteristiky jsou totiž
vlastní pouze určité lidské populaci (Bass, 1987; Franklin et al., 2006 a 2007; Hanihara,
2000; Howells, 1989).
Na typické europoidní lebce existují výrazné etnické znaky pozorovatelné pouhým
okem. Lebky jsou vysoké a široké s poměrně úzkým a vysokým obličejovým skeletem
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s ustupujícími lícními kostmi (tvář se zužuje podél střední osy a lícní kosti proto
nevystupují dopředu, mají spíše tendenci kopírovat tvář), menší hloubkou obličeje kvůli
většímu sklonu baze lební a orientaci obličeje směrem k neurokraniu, dlouhými a úzkými
klenutými nosními kůstkami, úzkým nosním otvorem, ostrým vyvýšením dolního nosního
okraje (označovaným také jako nosní práh), zploštěním či jamkou v oblasti nosního kořene
(na měrném bodu nasion), výrazným středním obličejem a velmi malým nebo žádným
prognáthismem (dopředu vybíhajícím alveolárním výběžkem horní čelisti). U europoidních
etnik spíše než prognatismus pozorujeme ortognatismus, což je označení pro stav, kdy
dolní čelist vyčnívá ventrálně před horní čelist. Orbity jsou v širokém rozmezí od oválného
k obdélníkovému tvaru (Bass, 1987; Krogman, 1973; Kuroe et al., 2004; White a Folkens,
1991). V porovnání s mongoloidním etnikem se europoidní lebky vyznačují větší
projektivní vzdáleností mezi okrajem os zygomaticum a apertura piriformis a šikmým
průběhem lícních kostí. U lebek s mongoloidními rysy je postavení os zygomaticum spíše
svislé (Stloukal et al. 1999). Etnické odlišnosti lze spatřit také v postavení očnice. Zatímco
u europoidů převažuje šikmý typ očnice, u mongoloidů se nachází očnice vertikálního typu
(Fetter et al., 1967).
Lebky jedinců mongoloidního původu také vykazují charakteristické etnické znaky.
Mongoloidní lebky jsou dlouhé a široké a vyznačují se širokým a plochým obličejem. Tato
plochost vzniká tím, že lícní kosti u mongoloidních plemen vyčnívají daleko více dopředu
než u jedinců europoidního původu. Jednotlivé části obličeje jsou široké a méně výrazné.
Mongoloidní lebky se dále vyznačují také tím, že při skusu se incisiální plochy horních a
dolních řezáků vzájemně dotýkají na rozdíl od europoidních lebek, kde horní řezáky
překrývají dolní. Mezi další významné znaky patří i tzv. lopatovitě tvarované řezáky. Jedná
se o horní střední řezáky, které se vyznačují zesílenou sklovinou na linguální ploše a jejich
okraje se rozšiřují a stáčejí do dutiny ústní. Díky tomu mají tyto zuby tvar lopatky, v
extrémních případech i tvar trubičky. Lopatkovitý tvar řezáků se u mongoloidů vyskytuje u
více než 90% populace, ojediněle je však možné jej nalézt i u europoidní nebo negroidní
populace. K ostatním znakům charakterizujícím mongoloidní původ patří ještě chybějící
nadočnicové oblouky, široký a plochý tvar nosních kůstek, jejich přerůstání přes sutura
nasomaxillaris, kulatý tvar očnice a lícní kosti klesající až k nebo pod dolní okraj horní
čelisti. Mongoloidní lebky jsou nejvíce gracilní mezi lidskými populacemi (Bass 1987;
Krogman 1973).
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Lebky negroidní (africké) jsou obecně dlouhé a nízké, obličej je charakteristicky
široký a nízký s krátkými a oploštělými nosními kůstkami a širokým nosním otvorem,
prominující horní čelistí s výrazným alveolárním prognáthismem a větší hloubkou obličeje
jako výsledek snížení sklonu lebeční baze a šikmému postavení obličeje vůči
neurokraniu. Očnice jsou větší a mají zakulacený až pravoúhlý tvar. Větší je také
interorbitální vzdálenost, základna nosu ve tvaru žlábku a absence nosního prahu, malé
nebo žádné zploštění či jamka v oblasti nosního kořene (na měrném bodu nasion),
zaoblené čelo a přítomnost tzv. kulatého čela, které vzniká posunutím obou čelních hrbolů
mediansagitálním směrem, což se opticky jeví, jakoby oba hrboly splývaly v jeden a
vytvářejí dopředu klenuté čelo. pokles bregmy existence jamky v oblasti bregmy (Bass,
1987; Kuroe et al., 2004). V oblasti nasia se pak většinou, ve srovnání s bělochy, nosní
jamka nevyskytuje. Pokud je přítomná, tak je jen velmi drobná. Podle Whitea a Folkense
(1991) je u černochů také ještě možné pozorovat obdelníkovitý tvar očnice a širokou
interorbitální vzdálenost. Nosní kůstky jsou u negroidů většinou úzké (Krogman, 1973).
Mezipopulační rozdíly jsou přítomny ve velikosti a tvaru lebky jako celku, stejně
jako u jednotlivých částí. Jako mnoho jiných kvantitativních znaků, je morfologie lebky
určena polygeneticky, i když skutečná dědivost je menší než u jiných genetických markerů,
např. krevních skupin. Pokud jde o jednotlivé části lebky, tvar baze a klenby jsou více
ovlivněny geneticky než obličejový skelet (Relethford, 1994).
V posledních desetiletích se objevili studie variability kraniofaciální morfologie
pomocí metod geometrické morfometrie. Tyto metody umožňují, na rozdíl od tradiční
morfometrie, poměrně ucelenou charakteristiku zjištěných rozdílů, vztahů mezi
jednotlivými strukturami, a zejména pak umožňují analýzu určitých vnitřních rozdílů, jako
je rozdílnost mezi lidskými populacemi (Perez et al, 2006). Prací, hledajících nové
perspektivy ve výzkumu morfologie lebky afrických populací pomocí geometrické
morfometrie je již mnoho. Převážně se však soustředily na oblast Jižní Afriky (např.
Franklin a kol. 2005-2010). V severovýchodní Africe se touto problematikou zabývali
např. Bruner a Manzi (2004).
Různorodost lebeční morfologie mezi současnou africkou populací pochází ze
strukturální a funkční adaptace a jejich důsledků. Jako každá jiná biologická rozmanitost je
lebeční morfogeneze určena jak faktory genetickými, tak i vlastnostmi životního prostředí.
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Vzdálenosti mezi populacemi určené geneticky by však neměly být přeceňovány na úkor
vlivu životního prostředí. Korelace mezi lebeční morfologií a genetickou vzdáleností je
poměrně nízká a sdílená populační historie může být jen stěží považována za vhodné
vysvětlení pro mnoho aspektů lebeční morfologie (Betti et al., 2010; Harvati, Weaver,
2006; Roseman, Weaver, 2004). Jedním z hlavních zdrojů variability lebky je tedy klima,
které působí stejně ve velkém jako v malém měřítku (Betti et al., 2010). Morfologická
reakce je implicitní především v klimaticky extrémních prostředích, jako je Arktida,
pouště, atd. Účinky na tvar a velikost lebky jsou často považovány za jednu z klimatem
indukovaných změn (Roseman, Weaver, 2004). Do určité míry sledují dva adaptační
mechanismy, které fungují u zvířat a byly navrženy Allenem (1877) a Bergmannem
(1847) a dnes jsou známi jako Allenovo a Bergmannovo pravidlo. Allenovo pravidlo říká,
že organismy přizpůsobené chladnému podnebí mají menší a kratší končetiny a méně
vyčnívající části těla. Bergmannovo pravidlo vysvětluje přizpůsobení velikosti těla a uvádí,
že velikost těla bývá minimální v teplejších oblastech, zvětšuje se do určité hranice, s tím
jak teplota klesá, a pak se opět s dalším poklesem teplot zmenšuje. Hypotézu, že vystavení
se klimatu vytváří homogenní morfologické struktury, byla empiricky ověřena mnoha
autory (Betti et al., 2010; Bharati et al. 2001), kteří se shodli, že dlouhé a úzké lebky jsou
spojovány s regiony teplého podnebí tedy s Afrikou, zatímco rozšíření lebky a sklon k
brachycephalizaci je typický pro chladné a suché klima. Pokud jde o obličejové struktury,
dochází k největším změnám ve tvaru nosu a rozměrech horních dutin a s tím souvisejícím
změnám v bizygomatické šířce. Tyto oblasti jsou spojeny s procesem termoregulace a
oteplování vdechovaného vzduchu.
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5

HYPOTÉZA
Srovnání souborů z lokalit Mirgissa a Wadi Qitna bylo provedeno ve snaze porovnat

rozdíly v morfologiii lebek mezi populací Núbijců a Egypťanů pomocí nových metod
geometrické morfometrie. To by mohlo přispět k vysvětlení událostí, které vedly ke
změnám v těchto populacích, a ve kterých se odráží rozdílnost dvou národů žijících na
březích Nilu - starých Egypťanů a Núbijců. Vzhledem k předchozím studiím popisujícím
biologickou kontinuitu uvnitř lokálních populací Egypta a Núbie (Billy, 1977; Brace et al.,
1993; Johnson a Lovell, 1995; Prowse a Lovell, 1995, 1996; Van Gerven et al.; 1976),
očekáváme morfologickou rozdílnost mezi oběma zkoumanými skupinami. U populace
z lokality Mirgissa lze vzhledem k jejich egyptskému původu předpokládat převahu
europoidních rysů (Billy, 1977 a 1999), zatímco u populací z lokality Wadi Qitna a
Kalabsha South se vzhledem k umístění lokality předpokládá převažující negroidní
element (Strouhal, 2011). Pokud jde o srovnání lokality Wadi Qitna a Kalabsha South, zde
očekáváme podobnost v morfologii lebky z důvodu blízké lokalizace a stejného datování
(Strouhal, 1984 a 2011).

6

CÍL PRÁCE
Sledování morfologické podobnosti lebek mezi Egypťany z pevnosti Mirgissa, kteří

migrovali do Dolní Núbie kvůli ochraně jižních hranic, a núbijskou populací z Wadi Qitna.
Dílčí cíle:
• Sledování variability tvaru lebky a jejích morfologických částí v souboru dospělých
lebek z lokality Mirgissa.
• Sledování variability tvaru lebky a jejích morfologických částí v souboru dospělých
lebek z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South.
• Srovnání variability tvaru lebek a jejich morfologických částí souboru dospělých
lebek z pohřebiště Wadi Qitna se souborem dospělých lebek z lokality Kalabsha
South.
• Srovnání variability tvaru lebek a jejich morfologických částí egyptské populace z
lokality Mirgissa s kolekcí lebek núbijské populace z pohřebiště Wadi Qitna.
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7

MATERIÁL A METODY

7.1 Materiál
Zkoumaný osteologický materiál se skládal ze dvou souborů pocházejících z lokalit
Mirgissa (M), Wadi Qitna (WQ) a Kalabsha South (KS).
7.1.1 Lokalita Mirgissa
Osteologický materiál sestával z 354 lebek a 278 dolních čelistí a nyní se nachází
v depozitáři v Pessacu v Bordeaux ve Francii. Dolní čelisti se v tomto souboru nacházejí
izolovaně a postkraniální skelet chybí úplně. Zkoumaný soubor se skládal ze 182 lebek bez
dolní čelisti. Pro tuto práci bylo důležité odlišit dospělé jedince od mladistvích. Dospělé
lebky jsme oddělovali na základě srůstu synchondrosis sphenooccipitalis (Fetter et al.,
1967). Do zkoumaného souboru byly zahrnuty pouze dospělé lebky známého pohlaví
(Billy, 1999).
Tab. 7/1. Odhad pohlaví u souboru z lokality Mirgissa (Billy, 1999)
Pohlaví

N

M

115

F

67

Tab. 7/2. Věkové rozložení souboru z lokality Mirgissa (Billy, 1999)
Věkové kategorie
juvenis (<20)
adultus (20-40)
maturus (40-60)

N
4
74
104

M
1
37
77

F
3
37
27

7.1.2 Pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South
Pohřebiště Wadi Qitna bylo prozkoumáno v celém rozsahu a v naší studii byl
zohledněn kompletní kosterní materiál. Z pohřebiště v Kalabsha South byla vyzvednuta a
zkoumána pouze část lokality. Kosterní materiál z této lokality byl tedy připojen k souboru
Wadi Qitna z důvodu blízké lokalizace a stejného datování. Nyní je soubor uložen
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v depozitáři Národního muzea v Horních Počernicích. Kompletní soubor WQ obsahoval
velký počet nalezených koster (559), které byly v celkově špatně zachovaném stavu. Pouze
malá část lebek dospělých jedinců byla vhodná pro antropometrická měření. Zkoumaný
soubor se skládal z 37 dospělých lebek bez dolní čelisti. Jelikož u tohoto souboru byla
přítomna postkraniální kostra, Strouhal (2011) určoval pohlaví na základě hodnocení
sekundárních pohlavních znaků na pánvi podle Martina a Salera (1957), Oliviera (1960),
De Phenice (1969) a Novotného (1986), následované hodnocením vlastností na lebce podle
Borovanského (1936), Martina a Salera (1957) a Oliviera (1960), a hodnocením celkové
robusticity kostry. Vzhedem k tomu, že jsme měli k dispozici pouze lebky, použili jsme
v naší práci výsledky odhadu pohlaví profesora Strouhala (2011). Pokud jde o odhad věku,
pro naši práci bylo důležité rozlišit lebky dospělé od nedospělých. K tomu jsme použili
jediného kritéria a to že jsme v průběhu měření kontrolovali srůst synchondrosis
sphenooccipitalis (Fetter et al., 1967).
Tab. 7/3. Odhad pohlaví u souboru z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South (Strouhal,
2011)
Pohlaví

N

Wadi Qitna M

19

Wadi Qitna F

10

Kalabsha South M

7

Kalabsha South F

1

37

Tab. 7/4. Věkové rozložení souboru z lokality Wadi Qitna a Kalabsha South (Strouhal,
2011)
Věkové kategorie
juvenis (<20)
adultus (20-40)
maturus (40-60)

N
3
30
4

M
1
22
2

F
2
8
2

Oba soubory byly měřeny vždy přímo v depozitáři za standardních podmínek. Do
souboru byli zařazeni pouze dospělí jedinci známého pohlaví, u kterých byla požadovaná
zachovalost lebek.
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7.2 Metody
Morfologie lebky byla popsána pomocí 89 landmarků snímaných v přesném pořadí.
Landmarky byly vybrány tak, aby reprezentovaly základní struktury obličejové a mozkové
oblasti lebky. Seznam snímaných landmarků je shrnut v tabulce 7/5 a umístění bodů na
lebce je znázorněno na obrázcích 7/1., 7/2. a 7/3.

inf dx

Obr. 7/1. Grafické znázornění snímaných kraniometrických bodů – pohled z pravé strany.
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Obr. 7/2. Grafické znázornění snímaných kraniometrických bodů – pohled zepředu.
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Obr. 7/3. Grafické znázornění snímaných kraniometrických bodů – basis cranii externa.
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Tab. 7/5. Snímané kraniometrické body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

b
g
n
rhi
ns
pr
l
op
ob
ast sin
ast dx
eu sin
eu dx
co sin
co dx
ft sin
ft dx
au sin
au dx
po sin
po dx
zts sin
zts dx
ju sin
ju dx
zy sin
zy dx
inf sin
inf dx
apt sin
apt dx
fmt sin
fmt dx
fmo sin
fmo dx
mnf sin
mnf dx
mf sin
mf dx
d sin
d dx
ek sin
ek dx
spa sin
spa dx

bregma
glabela
nasion
rhinion
nasospinale
prosthion
lambda
opisthocranion
obelion
asterion

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
euryon
57
58
coronale
59
60
frontotemporale
61
62
auriculare
63
64
porion
65
66
zygotemporale superior 67
68
jugale
69
70
zygion
71
72
infranasale
73
74
apertion
75
76
frontomolare temporale 77
78
frontomolare orbitale
79
80
maxillonasofrontale
81
82
maxillofrontale
83
84
dakryon
85
86
ektokonchion
87
88
suprakonchion
89

sbk sin
sbk dx
zo sin
zo dx
o
ba
ho
sta
sr
inc.d
zti sin
zti dx
zm sin
zm dx
io sin
io dx
ms sin
ms dx
basty sin
basty dx
fol sin
fol dx
laco sin
laco dx
poco sin
poco dx
ovm sin
ovm dx
it sin
it dx
I1/I2 sin
I1/I2 dx
I2/C sin
I2/C dx
C/P sin
C/P dx
P1/P2 sin
P1/P2 dx
P/M1 sin
P/M1 dx
M1/M2 sin
M1/M2 dx
M2/M3 sin
M2/M3 dx
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subkonchion
zygoorbitale
opisthion
basion
hormion
staphylion
staurion
for. Incisivum
zygotemporale inferior
zygomaxillare
infraorbitale
mastoideale
bastostylion anterior
foraminolaterale
occipitocondylion laterale
occipitocondylion posterior
ovale mediale
infratemporale

7.2.1 Definice měřených landmarků
Při měření na lebce se k přesnému definování používá soustava měrných bodů
určených na základě morfologických detailů lebky. Body, které leží v mediánní rovině
lebky, jsou nepárové, body laterálně od této roviny jsou vždy párové se symetrickou
polohou vůči této rovině. Každý měrný bod má svůj specifický název, vycházející
zpravidla z topografické polohy bodu a svou zkratku (viz Tab. 7/5), a pokud je to známo,
je za názvem bodu uvedeno jméno autora, který měrný bod poprvé zavedl (Kuželka, 1999).
Body byly, pokud není uveden autor, definovány podle Martina a Sallera (1957).
bregma (Broca, 1875)
Bod v místě křížení švů s. coronalis a s. sagittalis. Při výskytu vsuté kosti (os
bregmaticum) je nutno tužkou vyznačit prodloužení švů v jejich průběhu. Obtížné je určit
tento bod při úplné obliteraci příslušných švů, opět je nutné vyznačit prodloužení zbytků
švů. Pokud šípový šev probíhá asymetricky, bere se jako bod průsečík mediální roviny se
švem věncovým (s. coronalis).
glabela
Individuálně vyvýšené místo na dolním okraji čelní kosti nad nosním kořenem mezi
nadočnicovými oblouky. K měření slouží bod, který je v této oblasti nejvíce vpředu v
mediální rovině při orientaci lebky ve frankfurtské horizontále. Pokud není charakteristické
vyvýšení čelní kosti vytvořeno, umisťuje se bod na průsečík mediální roviny a linie
spojující arcus ciliares. Jestliže ani tyto nejsou výrazné, leží bod na linii spojující nejvyšší
body na horních okrajích očnic.
nasion (Topinard, 1885)
Bod na průsečíku mediální roviny se švem sutura frontonasalis. Odpovídá kořeni nosu. Při
určování bodu na neúplných lebkách nebereme v úvahu průběh švu sutura internasalis ani
tvar nosních kostí.
rhinion (Török, 1890)
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Bod položený na švu sutura internasalis v mediální rovině, v místě, kde tento šev protíná
horní okraj apertura piriformis.
nasospinale
Bod na průsečíku mediální roviny se spojnicí obou nejnižších bodů na dolním okraji
apertura piriformis (nariale - na). Při výskytu fossae praenasales se bod určuje na horním
okraji. Při výskytu silného rozvoje spina nasalis anterior je nutno bod, který se fakticky
promítá dovnitř nosního trnu, umístit na levou boční stranu tohoto trnu. Při měření úhlů na
lebce musíme dolní hrot měřidla umístit těsně nad přední nosní trn.
prosthion (Török, 1890)
Bod na horní čelisti, kde v mediální rovině kostěný výběžek mezi středními řezáky vyčnívá
nejvíce dopředu při orientaci lebky ve frankfurtské horizontále. Při poškozených nebo
uzavřených alveolech se určení bodu stává obtížným nebo nemožným. Tento bod je nutno
odlišovat od bodu alveolare.
lambda (Broca, 1875)
Bod v místě, kde se stýkají švy sutura sagittalis a sutura lambdoidea. Bod musí ležet při
asymetrii švů v mediální rovině. Při výskytu vsutých kostí je nutno doplnit pokračování
průběhu švů a vyznačit místo jejich průsečíku tužkou.
opisthocranion
Bod nejvíce vzdálený od bodu glabella v mediální rovině. Bod se určuje empiricky při
zjišťování největší délky lebky. Většinou se nachází na horní části šupiny kosti týlní. V
případě, že na základě největší délky lebky nelze stanovit jeden bod, ale od bodu glabella
je stejně vzdáleno více bodů, leží opisthocranion ve středu úseku mediálního oblouku, na
kterém se tyto body nacházejí.
obelion (Broca, 1875)
Bod leží zpravidla na průsečíku mediální roviny a spojnice středů obou temenních otvorů
foramina parietalis, nejčastěji na sutura sagittalis. Pokud je vytvořen pouze jeden otvor,
leží bod na průsečíku mediální roviny s kolmicí na ní, která prochází středem otvoru. V
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případě, že není vytvořen ani jeden otvor, leží bod ve středu pars obelica suturae sagittalis,
kterou lze zpravidla odlišit, jako úsek šípového švu, který je méně klikatý. Jinak můžeme
tento úsek šípového švu určit tak, že délku temenního oblouku b - I rozdělíme na pět
stejných úseků a určíme čtvrtý úsek od bodu bregma.
asterion (Broca, 1875)
Bod v místě dotyku tří švů: s. lambdoidea, s. occipitomastoidea a s. parietomastoidea
(squamosa). V případě, že je na tomto místě vsutá kost (os asterii) je nutno tužkou vyznačit
prodloužení všech tří švů v jejich průběhu a bod určit jako průsečík těchto linií. Jestliže se
ani tak švy neprotnou v jednom bodu, určíme bod na s. lambdoidea ve stejné vzdálenosti
od ostatních dvou švů. Oba asteriony je nutno pokud možno určit ve stejné vzdálenosti od
bodu lambda.
euryon (Török, 1890)
Nejvíce laterálně položený bod mozkovny. Spojnice obou bodů musí být kolmá na
mediální rovinu. Nachází se empiricky za pomocí dotykového měřidla. Bod nejčastěji leží
v dolní části kosti temenní nebo na horním okraji šupiny kosti spánkové. Při určování bodu
je nutno vyloučit oblasti linea temporalis inferior, crista supramastoidea a okolí nad porus
acusticus externus, kde někdy může být největší laterální vyklenutí.
coronale (Török, 1890)
Bod, který leží nejvíce laterálně na věncovém švu (s. coronalis). Určuje se empiricky při
měření největší šířky čela. Bod je nutno odlišit od bodu stephanion - st (bod na průsečíku
linea temporalis a sutura coronalis. Je-li linea temporalis v tomto místě již rozdělena, leží
bod na linea temporalis inferior (Broca, 1975), se kterým však může být v některých
případech totožný).
frontotemporale (Török, 1890)
Bod na linea temporalis nejbližší k mediální rovině. Vzdálenost obou bodů určuje nejmenší
šířku čela.

45

auriculare (Török, 1890)
Bod na kořeni jařmového oblouku (arcus zygomaticus) v místě, kde ho protíná kolmice
procházející středem otvoru zevního zvukovodu. Při stanovení bodu musí být lebka ve
frankfurtské horizontále (OAE).
porion (Török, 1890)
Bod na horním okraji roviny vchodu zevního zvukovodu (meatus acusticus externus), v
místě, kde se tento okraj protíná se svislou čarou jdoucí středem ušního otvoru při orientaci
lebky ve frankfurtské horizontále. Frankfurtská horizontála prochází oběma body porion a
levým bodem orbitale - or.
zygotemporale superior
Nejvyšší bod sutura zygotemporalis.
jugale (Broca, 1875; Török, 1890)
Bod položený na horním okraji os zygomaticum v úhlu, který tvoří zadní okraj processus
frontalis a horní okraj processus temporalis této kosti.
zygion (Török, 1890)
Nejvíce laterálně položený bod na arcus zygomaticus. Zjišťujeme ho empiricky na základě
největší šířky mezi oběma odpovídajícími body. Téměř vždy leží na lícní části jařmového
oblouku.
infranasale (Hrdlička, 1920)
Bod položený nejníže na švu sutura nasomaxillaris, je to nejníže položený bod na nosních
kostech.
apertion
Bod nejvíce laterálně na bočním okraji apertura piriformis. Vzdálenost obou bodů určuje
šířku nosní dutiny.

46

frontomolare temporale (Török, 1890)
Bod na zevním okraji processus zygomaticus čelní kosti, v místě nejvíce laterálně
položeném na švu sutura frontozygomatica, na přechodu mezi boční a zadní stranou
lícního výběžku čelní kosti (processus zygomaticus ossis frontalis).
frontomolare orbitale (Török, 1890)
Bod položený na vnějším okraji očnice v místě, kde ho protíná šev sutura
frontozygomatica.
maxillonasofrontale (Török, 1890)
Bod v místě, kde se stýkají švy: sutura frontonasalis, sutura frontomaxillaris a sutura
nasomaxillaris.
maxillofrontale
Bod na průsečíku vnitřního okraje očnice (crista lacrimalis anterior - ne na os lacrimale, ale
na maxille!) se švem sutura frontomaxillaris. Určení bodu je obtížné v případě, kdy je
vnitřní okraj očnice oploštělý. V tom případě můžeme průběh okraje očnice zvýraznit
tužkou, kterou obtáhneme obrys očnice. Bod potom leží na vyznačené linii.
dakryon (Broca, 1875)
Bod na vnitřní straně očnice, kde se stýkají švy: sutura lacrimomaxillaris, sutura
frontomaxillaris a sutura frontolacrimalis. Obyčejně tento bod leží hlouběji než bod
maxillofrontale - mf. V případě obliterace švu sutura lacrimomaxillaris nebo poškození
slzní kosti, je možno bod umístit do vrcholu úhlu, který svírají švy sutura frontolacrimalis a
sutura frontomaxillaris.
ektokonchion
Bod na vnějším okraji očnice, v místě kde ho protíná přímka rovnoběžná s horním okrajem
očnice, procházející bodem maxillofrontale - mf. V případě, že je obtížné přímku
rovnoběžnou s horním okrajem určit, je nutno se orientovat i pomocí dolního okraje.
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suprakonchion
Bod na horním okraji očnice, v místě kde ho protíná přímka kolmá na rozměr šířky očnice
(mf-ek). Tento bod je horním bodem výšky očnice.
subkonchion
Bod na dolním okraji očnice, v místě kde ho protíná přímka kolmá na rozměr šířky očnice
(mf-ek). Tento bod je dolním bodem výšky očnice.
zygoorbitale (Török, 1890)
Nejvyšší bod na švu sutura zygomaticomaxillaris na dolním okraji očnice.
opisthion (Broca, 1875)
Bod leží na průsečíku mediální roviny se zadním okrajem foramen magnum.
basion (Broca, 1875)
Nejnižší bod na průsečíku mediální roviny s předním okrajem týlního otvoru (foramen
magnum).
hormion (Török, 1890)
Bod na průsečíku mediální roviny se spojením těla kosti klínové a kostí radličnou (vomer).
Bod leží mezi oběma křídly ala vomeris.
staphylion (Török, 1890)
Bod na průsečíku mediální roviny s tečnou, která spojuje body nejvíce vpředu na zadním
okraji tvrdého patra (staphyliolaterale) v mediální rovině. Odděluje spina nasalis posterior
od tvrdého patra.
staurion (Török, 1890)
Bod na průsečíku švů: sutura palatina mediana a sutura palatina transversa na tvrdém patře.
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foramen incisivum
Bod na zadním okraji foramen incisivum.
zygotemporale inferior
Nejniže položený bod na sutura zygotemporalis.
zygomaxillare (Török, 1890)
Bod položený nejvíce dole na švu sutura zygomaticomaxillaris na dolním okraji lícní kosti.
infraorbitale
Bod položený nejvíce laterálně na vnějším okraji otvoru foramen infraorbitale.
mastoideale (Török, 1890)
Bod na vrcholu processus mastoideus. Většinou je tento bod položen nejníže a nejvíce
laterálně. Určuje se v poloze lebky bazí nahoru v rovině laterální. Lebka má být přitom
umístěna do výše očí.
bastostylion anterior
Nejvíce dopředu vystupující bod na bazi processus styloideus.
foraminolaterale
Bod ležící nejvíce laterálně na bočním okraji foramen magnum. Vzdálenost obou bodů
určuje šířku týlního otvoru.
occipitocondylion laterale
Bod ležící nejvíce laterálně na okraji condylus occipitalis.
occipitocondylion posterior
Bod ležící nejvíce posteriorně na okraji condylus occipitalis.
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ovale mediale (Török, 1890)
Bod ležící nejvíce mediálně na okraji foramen ovale na os sphenoidale.
infratemporale (Török, 1890)
Bod položený nejvíce mediálně a vpředu na crista infratemporalis velkého křídla kosti
klínové. Vzdálenost mezi oběma odpovídajícími body určuje nejmenší šířku lebky.
avleolare I1/I2, I2/C, C/P, P1/P2, P/M1, M1/M2, M2/M3 (Pearson, 1925)
Nejnižší bod na alveolárním výběžku horní čelisti (processus alveolaris maxillae) mezi
příslušnými dvěma zuby v mediánní rovině.
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7.2.2 Digitalizace landmarků
Landmarky byly digitalizovány kontaktním skenerem MicroScribe G2X (obr. 7/4),
který pomocí dotykového ramena snímá 3D souřadnice zadávaných landmarků do
programu Microsoft Office Excel. Landmarky byly snímány vždy ve shodném pořadí.
Kontaktní skener byl před každým měřením znovu kalibrován. Kalibrační body na lebce
byly bregma, nasion a lambda. Pro kontrolu byla data po skončení měření promítnuta do
prostředí programu Rhinoceros NURBS modeling v. 3.0, kde vznikl prostorový model
lebky.

Obr. 7/4. MicroScribe G2X (instalační CD Immersion Corporation, 2003).
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7.2.3 Intraindividuální chyba měření
Důležitou vlastností dat je jejich přesnost a spolehlivost jejich měření. Přesně
naměřená vstupní data jsou základním předpokladem pro následnou analýzu dat. Přesnost
je definována jako blízkost naměřené hodnoty hodnotě skutečné. Spolehlivost je blízkost
hodnot získaných opakovaným měřením téže veličiny (Zima et al., 2004). Přesnosti
naměřených dat jsme dosáhli kalibrací kontaktního skeneru před digitalizací každého
měřeného jedince. Abychom docílili také spolehlivosti naměřených dat, bylo třeba před
započetím zpracování dat posoudit chybu digitalizace landmarků. V této diplomové práci
byla sledována intraindividuální chyba měření, tzv. intraobserver error. K posouzení
stupně intraindividuální chyby měření u analyzovaných dat byl soubor všech 89 landmarků
šesti jedinců ze souboru Wadi Qitna opakovaně digitalizován, v tomto případě šestkrát s
minimálně

jednodenním

rozestupem

mezi

jednotlivými

měřeními.

Těchto

šest

opakovaných měření bylo poté zpracováno pomocí Procrustovské analýzy (GPA) a
analýzy hlavních komponent (PCA), spolu s celým souborem dat v souladu s metodou
používanou Bigoni et al. (2010), Franklinem et al. (2006a, 2007b) a O'Higginsem a
Jonesem (1998).

Obr. 7/5. Přesnost měření znázorněná na grafu pro 1. hlavní komponentu PC1 (12.9%
celkové variability) a 2. hlavní komponentu PC2 (10,8% celkové variability). V tomto
grafu je 6 jedinců (pětkrát se opakující původní soubor landmarků pro každého z 6 jedinců)
vyznačených barevně. Ostatní jedinci (jeden soubor z každého měření) byly znázorněni
jako prázdné symboly.
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7.2.4 Geometrická morfometrie
Tvar lebek reprezentovaný polohou landmarků byl analyzován metodami
geometrické morfometrie. Geometrická morfometrie je metodologie založená na sledování
geometrie tvaru, variability a jeho změn prostřednictvím stanovení landmarků na objektu
(Zelditch et al., 2004). Geometrická morfometrie poskytuje statisticky spolehlivý způsob
objasnění morfologických rozdílů mezi zkoumanými soubory a to zejména u vlastností
obtížně popsatelných za pomoci tradiční morfometrie. Výhodou geometrické morfometrie
je tedy především možnost komplexního popisu velikosti a tvaru lebky a následná možnost
přímé vizualizace tvarových odchylek (Franklin et al., 2010).
Pojem geometrická morfometrie sdružuje soubor poměrně nových metod
užívaných k získání, zpracování a analýze tvaru biologických objektů. Zásadní změnou
oproti tradičním metodám je využití jiného typu proměnných. Většina geometrickomorfometrických metod pracuje se souřadnicemi význačných bodů. Každý z objektů,
jejichž tvar zkoumáme, je v analýze reprezentován konfigurací význačných bodů. Všechny
konfigurace, zastupující v jedné analýze porovnávané objekty, musí obsahovat stejný počet
homologních význačných bodů. Tvarové rozdíly mezi jednotlivými objekty se pak
projevují odlišnostmi jejich konfigurací ve vzájemné poloze význačných bodů a právě tyto
odlišnosti jsou analyzovány geometricko-morfometrickými metodami (Bookstein, 1991;
Richtsmeier et al. 1992; Slice 2005).
Hlavním cílem geometrické morfometrie je analýza naměřených dat na základě
souřadnic význačných bodů, tzv. landmarků. Mohou to být například průsečíky švů
lebečních kostí, vrcholy výběžků atd. a tyto body by měly být mezi objekty (alespoň
v geometrickém smyslu) homologické. S jejich pomocí lze zachytit geometrické vlastnosti
určité struktury, orgánu nebo celého organismu, tedy jejich tvar (Bookstein, 1991;
Mitteröcker, 2007). Landmarky jsou jednoznačně definovány, lze je opakovaně lokalizovat
s velkou přesností a jejich poloha na objektu je v trojrozměrném prostoru zaznamenána
trojicí karteziánských souřadnic x, y, z (Bookstein, 1991).
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7.2.5 Dopočítání chybějících dat
Jedním z omezení geometrické morfometrie založené na landmarcích je to, že
všechna data používaná v jedné analýze musí obsahovat shodný soubor landmarků. To
znamená, že jestliže nebylo možné změřit všechny landmarky kvůli poškození lebky,
musel být buď odstraněn daný jedinec z analýzy, nebo chybějící landmark z datového
souboru u všech jedinců, tak aby bylo možno všechny vzorky zahrnout do analýzy. Je
zřejmé, že ani jeden přístup není obecně žádoucí. Dalším možným řešením problému
chybějících landmarků je využít dopočtové metody pro odhad souřadnic chybějících
landmarků a poté pokračovat se standardními vícerozměrnými analýzami (Adams, et al.,
2004).
Možností doplnění chybějících dat je více (Adams, et al., 2004; Mitterocker, Gunz;
2009).
1. doplnění průměrných hodnot
Souřadnice chybějícího landmarku jsou nahrazeny průměrnou hodnotou pro daný
landmark. Průměrná hodnota je vždy vypočítána z naměřených hodnot referenčního
souboru. Tento způsob je nejjednodušší a lze jej automaticky dopočítat například
v programu Past. Nevýhodou je, že počítá z nezarovnaných landmarků a průměruje
jednotlivé landmarky nezávisle na vlastnostech celé lebky.
2. doplnění pomocí TPS interpolace
TPS interpolace je vypočítána na základě podmnožiny landmarků, které jsou k
dispozici jak v referenčním, tak v nekompletním souboru. Umístění landmarků je
odhadováno tak, aby deformace mezi referenčním a nekompletním souborem byla co
nejmenší (Mitterocker, Gunz; 2009). Tato metoda nejdříve zarovná kompletně změřené
jedince pomocí Prokrustovské analýzy, spočítá průměrný tvar a dopočítá chybějící
landmark pomocí funkce TPS interpolace, která vznikla jak z landmarků průměrného
tvaru, tak z landmarků přítomných u nekompletního jedince. Výhodou této metody je, že
dopočítává chybějící landmarky jedince s ohledem na jeho vlastnosti. Jistou nevýhodou
zůstává, že dopočítává chybějící landmarky pomocí deformační mřížky, tzn. že landmarky
ve větší vzdálenosti dopočítává s menší přesností. Pokud chybí landmarky ze stejné oblasti,
může to vést ke zkreslení.
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V této práci jsme k dopočítání dat použili metodu TPS interpolace. Chybějící
landmarky (6,8% chybějících landmarků v souboru Mirgissa a 12,4% chybějících
landmarků v souboru Wadi Qitna) byly dopočítány pomocí programu Octave-3.2.4.
Program lokalizuje polohu chybějících landmarků v 3D prostoru na základě podmnožiny
landmarků, které byly k dispozici. Poté bylo možné zahájit analýzu dat na základě metod
vícerozměrné statistiky.

7.2.6 Prokrustovská analýza
Nejvýznamnější superpoziční metodou je metoda nejmenších čtverců, známá jako
prokrustovská analýza (prokrustovská superpozice, GPA). Slouží ke standardizaci
souřadnic landmarků pomocí superpozičních parametrů, tj. translace, rotace a izometrické
změny velikosti a k následné analýze tvarových rozdílů mezi objekty (obr. 7/6). Jestliže
totiž pracujeme se souřadnicemi bodů, musíme nejprve odstranit vliv jejich polohy a další
vlivy při digitalizaci, je tedy nutné landmarky určitým způsobem transformovat
(Bookstein, 1991; Slice, 2005; Zelditch et al., 2004).
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Obr. 7/6. Procrustovská analýza (GPA), při které se shluky naměřených landmarků
zmenšili vlivem standardizace jejich souřadnic. Fronto-laterální pohled na polohu
landmarků charakterizujících celou lebku před (vlevo) a po (vpravo) GPA při vizualizaci
bodů (A) či spojnic mezi nimi (B).
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7.2.7 Metoda ohebných pásků
Jednou z deformačních metod je metoda ohebných pásků (TPS). TPS je založena
na přesné lokalizaci význačných bodů a hledá funkci, která umisťuje všechny body ve
fyzickém prostoru referenčního objektu do odpovídajících bodů objektu srovnávaného.
Tím deformuje vybraného jedince spolu se souřadnicovou sítí na průměrný tvar
(O’Higgins, Jones 1998; Richtsmeier et al. 1992). Možnosti interpolace se využívá při
vizualizaci tvarových odlišností srovnávaných konfigurací význačných bodů. Přes
referenční sadu se umístí čtvercová síť a za pomoci interpolační funkce je odhadnut posun
každého z průsečíků linek této sítě. Pokud se odhadnutému posunu průsečíků přizpůsobí
průběh linií sítě, čtvercová síť se zdeformuje tak, aby její tvar odpovídal rozdílům v poloze
význačných bodů porovnávaných konfigurací (Mitteröcker, 2007; Slice, 2005). Příklad
užití deformační mřížky je znázorněn na obr. 7/7.

Obr. 7/7. Výsledky TPS po promítnutí průměrného tvaru lebek jednoho souboru společně
se sítí do souboru druhého (rovina xy, xz a yz).
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7.2.8 Analýza hlavních komponent
Analýza hlavních komponent (PCA) patří do skupiny faktorových analýz. Jejím
hlavním

smyslem

je

snížení

původního

počtu

proměnných

na

menší

počet

transformovaných proměnných, tzv. hlavních komponent, které jsou lineárními
kombinacemi původních proměnných. Počet hlavních komponent je redukován tak, aby
tyto nové proměnné obsahovaly co největší část variability proměnných původních. Kromě
redukce počtu proměnných je PCA používána i při pátrání po vnitřní struktuře v datech
(Zelditch et al., 2004; Zima et al., 2004).

Obr. 7/8. Latentní kořeny a procento celkové variability (pouze PC s procentem variability
větším než 1).
Analýza hlavních komponent má tři důležité výstupy. První z nich (obr. 7/8) uvádí
jednotlivé latentní kořeny (eigenvalue) spolu s informací, kolik procent celkové
proměnlivosti (variance) vysvětlují. Eigenvalues vyjadřují míru variability původního
souboru objektů, která je vyjádřena příslušnou hlavní komponentou. Procento variability
znaku vyjadřuje vliv jednotlivých znaků na příslušnou hlavní komponentu (Mitteröcker,
2007; Zelditch et al., 2004).
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Druhým výstupem je graf (obr. 7/9), ve kterém jsou uvedeny tzv. zátěže (loadings)
jednotlivých proměnných pro každou hlavní komponentu. Jako zátěže se zpravidla
označují koeficienty vynásobené druhou odmocninou latentního kořene a dělené
standardní odchylkou příslušné proměnné. Udávají korelaci jednotlivých proměnných
s danou komponentou, tj. jakou měrou se každá proměnná podílí na příslušné hlavní
komponentě (Zelditch et al., 2004; Zima et al., 2004).

Obr. 7/9. Zátěže jednotlivých proměnných pro PC1.
Z grafu lze vyčíst, která souřadnice daného landmarku se nejvíce podílela na první
hlavní komponentě. Pro zjištění, který landmark se nejvíce podílel na první hlavní
komponentě, je potřeba sečíst absolutní hodnoty zátěží všech tří souřadnic příslušného
landmarku.
Třetím výstupem je tabulka (obr. 7/10) udávající hodnoty PC skóre, které jsou
souřadnicemi jednotlivých bodů v prostoru vymezeném hlavními komponentami a lze je
vynést do dvou- či třírozměrného bodového grafu (obr. 7/11).
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Obr. 7/10. PC skóre pro prvních 10 jedinců (ve sloupci vždy hodnota pro danou hlavní
komponentu).

Obr. 7/11. Graf PC skóre – závislost první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
data v obrázku 7/10.
Jestliže jsme zjistili, jaký podíl celkové proměnlivosti vysvětlují jednotlivé hlavní
komponenty, otázkou zůstává, kolik komponent máme brát v úvahu. PCA data
transformuje do stejného počtu komponent, kolik je původních proměnných – použitím
všech by tedy základní myšlenka celé metody ztratila smysl (nehledě na to, že několik
posledních komponent bude pravděpodobně nulových). Výběr počtu komponent, které
budeme dále uvažovat, je nutně arbitrární, přesto však existují některá pomocná kritéria,
která nám rozhodnutí usnadní. Pravděpodobně nejpoužívanější z nich je Kaiserovo
kritérium, podle kterého jsou zachovány pouze ty komponenty, jejichž latentní kořen je
větší než 1. Toto kritérium je založeno na jednoduchém principu, že smysl má pouze ta
komponenta, která vysvětluje alespoň tolik variability, jako proměnná původní (Zelditch et
al., 2004; Zima et al., 2004).

60

Alternativní možností je použití suťového grafu neboli scree plot (obr. 7/12). Jeho
název je odvozen z tvaru křivky, která připomíná hromadu kamenné suti při úpatí skály.
Na ose x je vynesen počet komponent a na ose y hodnota latentního kořene (eigenvalue).
Křivka proložená těmito body se v určitém místě lomí z víceméně svislé linie na téměř
vodorovnou a všechny komponenty, nacházející se vpravo od tohoto bodu jsou zanedbány.
Podle Kaiserova kritéria by tedy bylo bráno v úvahu prvních 22 kořenů (obr. 7/8),
kdežto podle suťového grafu pouze deset (Zelditch et al., 2004; Zima et al., 2004).

Obr. 7/12. Suťový graf (Scree plot).
Zpravidla jsou však uvažovány pouze první dvě až tři hlavní komponenty. Vždy je
ale vhodné se podívat, zda některá z dalších komponent nereprezentuje důležitý rys
v datech nebo kontrast zajímavých proměnných – zásadní potom může být korelační
kontrola vzdáleností subjektů v původním prostoru a v prostoru hlavních komponent
(Zelditch et al., 2004; Zima et al., 2004).
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7.2.9

Hottelingův T2 test
Hotellingův T2 test je vícerozměrnou analogií t testu. Slouží k testování, oddělení a

srovnání průměrů transformovaných souřadnic u dvou vícerozměrných souborů. K analýze
se využívá PCA scores hlavních komponent vybraných podle suťového grafu. Výsledkem
tohoto testu je p-hodnota. Ta ukazuje, zda je rozdíl, zjištěný pomocí PCA, statisticky
významný (Davis, 1986).
Vzhledem k tomu, že jsou testovány dva soubory vícerozměrných dat, je mezi nimi
zkonstruována osa, která maximalizuje rozdíly mezi těmito soubory. Tyto dva soubory
jsou poté zobrazeny podél vytvořené osy pomocí histogramu (obr. 7/13).

Obr. 7/13. Histogram Hotellingova T2 testu a diskriminační analýzy.
Pro správný výpočet p-hodnoty u Hotellingova T2 testu musí být uveden počet
závislých proměnných (omezení, constraints). Pro data upravená Procrustovskou analýzou
použijeme 4 pro 2D nebo 6 pro 3D (Davis, 1986).
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Diskriminační analýza byla použita pouze pro ilustraci výsledků Hotellingova T2
testu a hypotézy, že dva soubory jsou morfologicky odlišné. Pomocí mezního bodu v bodě
nula (ve středu mezi průměry diskriminačního skóre ze dvou skupin), rozdělí jedince do
dvou skupin. U každé analýzy je uvedeno rovněž procento správně zařazených jedinců
(Davis, 1986).

7.2.10 Způsob členění a hodnocení tvarových rozdílů lebek
V naší studii jsme analyzovali lebku jako celek i její jednotlivé části
v metodologické návaznosti na publikace (Bruner a Manzi, 2004; Franklin et al., 2010).
U celé lebky byly analyzovány všechny digitalizované landmarky (tab. 7/5), tzn.
konfigurace landmarků pokrývala mozkovou i obličejovou část lebky (obr 7/14). Dále byly
ze sady nasnímaných landmarků vytvořeny 4 konfigurace landmarků charakterizující
oblasti lebky, které byly poté hodnoceny odděleně, tj. nezávisle na sobě. První konfigurace
určená landmarky v tab. 7/6 vystihuje tvar celého obličeje včetně čelní kosti bez dolní
čelisti. Druhá konfigurace určená body v tab. 7/7 popisuje tvar střední části obličeje od
očnic po horní čelist (Bruner a Manzi, 2004). Třetí konfigurace určená body v tab. 7/8
znázorňuje tvar mozkovny. Čtvrtá konfigurace určená body v tab. 7/9 charakterizuje tvar
lebeční baze.

Obr. 7/14. 3D model lebky vytvořený pomocí spojnic bodů (A) a polygonů (B). Pohled
zprava z boku.
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Tab. 7/6. Vybrané kraniometrické body - celý obličej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

b
g
n
rhi
ns
pr
co sin
co dx
ft sin
ft dx
zts sin
zts dx
ju sin
ju dx
inf sin
inf dx
apt sin
apt dx
fmt sin
fmt dx
fmo sin
fmo dx
mnf sin
mnf dx
mf sin
mf dx
d sin
d dx

bregma
glabela
nasion
rhinion
nasospinale
prosthion
coronale

29
30
31
32
33
34
35
36
frontotemporale
37
38
zygotemporale superior 39
40
jugale
41
42
infranasale
43
44
apertion
45
46
frontomolare temporale 47
48
frontomolare orbitale
49
50
maxillonasofrontale
51
52
maxillofrontale
53
54
dakryon
55
56

ek sin
ek dx
spa sin
spa dx
sbk sin
sbk dx
zo sin
zo dx
zti sin
zti dx
zm sin
zm dx
io sin
io dx
I1/I2 sin
I1/I2 dx
I2/C sin
I2/C dx
C/P sin
C/P dx
P1/P2 sin
P1/P2 dx
P/M1 sin
P/M1 dx
M1/M2 sin
M1/M2 dx
M2/M3 sin
M2/M3 dx

ektokonchion
suprakonchion
subkonchion
zygoorbitale
zygotemporale inferior
zygomaxillare
infraorbitale

Obr. 7/15. 3D model obličeje s vybranými kraniometrickými body vytvořený pomocí
spojnic bodů. Pohled zprava z boku (A) a zpředu (B).
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Tab. 7/7. Vybrané kraniometrické body – střední část obličeje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

g
n
rhi
ns
pr
po sin
po dx
zts sin
zts dx
inf sin
inf dx
apt sin
apt dx
fmt sin
fmt dx
fmo sin
fmo dx

glabela
nasion
rhinion
nasospinale
prosthion
porion

18
19
20
21
22
23
24
zygotemporale superior 25
26
infranasale
27
28
apertion
29
30
frontomolare temporale 31
32
frontomolare orbitale
33

mf sin
mf dx
d sin
d dx
zo sin
zo dx
zti sin
zti dx
zm sin
zm dx
avl I2/C sin
avl I2/C dx
P/M1 sin
P/M1 dx
M2/M3 sin
M2/M3 dx

maxillofrontale
dakryon
zygoorbitale
zygotemporale inferior
zygomaxillare

Obr. 7/16. 3D model střední části obličeje s vybranými kraniometrickými body vytvořený
pomocí spojnic bodů. Pohled zprava z boku (A) a zpředu (B).
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Tab. 7/8. Vybrané kraniometrické body – mozkovna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

b
g
n
l
op
ob
ast sin
ast dx
eu sin
eu dx
co sin
co dx
ft sin
ft dx

bregma
glabela
nasion
lambda
opisthocranion
obelion
asterion
euryon
coronale

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

au sin
au dx
po sin
po dx
fmt sin
fmt dx
o
ms sin
ms dx
it sin
it dx

auriculare
porion
frontomolare temporale
opisthion
mastoideale
infratemporale

frontotemporale

Obr. 7/17. 3D model mozkovny s vybranými kraniometrickými body vytvořený pomocí
spojnic bodů a polygonů. Pohled zprava z boku (A), zezadu (B) a shora (C).
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Tab. 7/9. Vybrané kraniometrické body - baze lební
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

pr
op
ast sin
ast dx
o
ba
ho
sta
sr
inc.d
zti sin
zti dx
zm sin
zm dx
ms sin
ms dx
basty sin
basty dx

prosthion
opisthocranion
asterion
opisthion
basion
hormion
staphylion
staurion
for. Incisivum
zygotemporale inferior
zygomaxillare
mastoideale

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

fol sin
fol dx
laco sin
laco dx
poco sin
poco dx
ovm sin
ovm dx
it sin
it dx
I2/C sin
I2/C dx
P/M1 sin
P/M1 dx
M2/M3 sin
M2/M3 dx

foraminolaterale
occipitocondylion laterale
occipitocondylion posterior
ovale mediale
infratemporale

bastostylion anterior

Obr. 7/18. 3D model baze lební s vybranými kraniometrickými body vytvořený pomocí
spojnic bodů. Pohled zespodu.
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7.2.11 Použité programové vybavení
Data byla zpracována za použití morfometrických a statistických programů:
•

Past 2.00 (http://folk.uio.no/ohammer/past/index.html)

•

Morphologika2 v2.5 (http://life.bio.sunysb.edu/morph/)

•

Rhinoceros NURBS modeling v. 3.0 (http://www.rhino3d.com/download.htm)

•

Octave-3.2.4 (http://www.gnu.org/software/octave/download.html)

•

R 2.9.2 (http://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.9.2/)
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8

VÝSLEDKY
Výsledky byly rozděleny do tří částí v návaznosti na dílčí stanovené cíle. Nejprve byl

analyzován soubor dospělých lebek z lokality Mirgissa (M), kde byla sledována variabilita
tvaru lebek a vybraných částí lebky nejdříve uvnitř celého souboru a poté v závislosti na
pohlaví. Dále byla analyzována variabilita tvaru dospělých lebek a vybraných částí lebky u
souborů z pohřebiště Wadi Qitna (WQ) a Kalabsha South (KS), a to jak pro každou
lokalitu zvlášť, tak pro obě lokality dohromady. Soubory byly hodnoceny a následně
srovnány podle lokality a pohlaví. V poslední části jsme srovnávali variabilitu tvaru
dospělých lebek včetně vybraných částí lebky egyptské populace z lokality M s kolekcí
lebek núbijské populace z pohřebiště WQ a KS pro každé pohlaví zvlášť.
Všem výsledkům vždy předcházela Procrustovská analýza (GPA), při které se shluky
naměřených landmarků zmenšili vlivem standardizace jejich souřadnic (obr. 7/6).
Variabilita mezi populacemi byla zkoumána na základě výpočtu tvarových vzdáleností
mezi soubory. K objasnění vztahu mezi populacemi byla použita analýza hlavních
komponent (PCA). Na následujících obrázcích byly znázorněny grafy závislosti vybraných
hlavních komponent. Současně s grafem byly vizualizovány zjištěné tvarové rozdíly.
Například obrázek 8/4 ukazuje výsledky analýzy hlavních komponent pro první a druhou
hlavní komponentu u souboru lebek v podobě grafu. Morfologické struktury dané
konfigurací 89 landmarků na lebce byly zobrazeny jako 3D model, v tomto případě pro
každé pohlaví zvlášť. U všech zkoumaných souborů byla vždy nejprve analyzována lebka
jako celek, kdy konfigurace landmarků pokrývala mozkovou i obličejovou část lebky (obr.
8/4, 8/11, 8/17, 8/23, 8/34, 8/39 a 8/49). Poté následovali vybrané oblasti lebky, které byly
hodnoceny odděleně, nezávisle na sobě. První analyzovanou oblastí byla oblast celého
obličeje včetně čelní kosti bez dolní čelisti (obr. 8/5, 8/12, 8/18, 8/25, 8/35, 8/41 a 8/51).
Dále pak byla zkoumána oblast střední části obličeje od očnic po horní čelist (obr. 8/6,
8/13, 8/19, 8/27, 8/36, 8/43 a 8/53). Po ní následovala oblast mozkovny (obr. 8/7, 8/14,
8/20, 8/29, 8/37, 8/45 a 8/55). Poslední zkoumaná oblast charakterizovala tvar lebeční baze
(obr. 8/8, 8/15, 8/21, 8/31, 8/38, 8/47 a 8/57). U vybraných analýz se zjištěnými výraznými
rozdíly mezi soubory jsme k vizuálnímu potvrzení již provedené analýzy dat použili
metody TPS (obr. 8/24, 8/26, 8/28, 8/30, 8/32, 8/40, 8/42, 8/44, 8/46, 8/48, 8/50, 8/52,
8/54, 8/56 a 8/58). Pomocí TPS se nám podařilo zachytit změny tvaru oblastí mezi
landmarky, ve kterých se soubory nejvíce lišily. Tyto změny jsme poté vizualizovali
prostřednictvím deformační mřížky.
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8.1 Variabilita lebek z lokality Mirgissa
Populace z lokality Mirgissa se jeví jako homogenní, jak vyplývá z grafu závislosti
1. a 2. hlavní komponenty (obr. 8/1), kde je znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.

Obr. 8/1. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro lebky
z lokality Mirgissa. V grafu je znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Analýza hlavních komponent ukázala největší variabilitu uvnitř souboru z lokality M
u prvních tří hlavních komponent (tab. 8/1 a obr. 8/2). První hlavní komponenta (PC1)
souvisela zejména se změnou tvaru mozkovny vlivem polohy euryonů (obr. 8/2 A). Od
záporných hodnot PC1 směrem ke kladným se euryony pohybují ventrokaudálně a
mozkovna se tak stává kóničtější. Zároveň s tím dochází k relativnímu rozšíření a snížení
výšky obličeje, včetně obličejových částí. Nosní kůstky se vzhledem k zápornému extrému
zkracují a rozšiřují, zvětšuje se interorbitální vzdálenost a orbity se stávají oválnější. Také
výška těla maxily se relativně snižuje a zároveň dochází k ventrálnímu posunu střední části
obličeje a retrognácii horní čelisti. Naopak směrem od kladných hodnot PC1 k záporným
se mozkovna seshora zaobluje, obličej se relativně zužuje, oplošťuje a prodlužuje a horní
čelist rotuje vpřed. Druhá hlavní komponenta (PC2) ukazuje hlavně protruzi horní čelisti a
s ní i sklon celého obličeje od šikmého postavení do vertikální polohy vzhledem
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k neurokraniu (obr. 8/2 B). Od záporných hodnot PC2 směrem ke kladným dochází k
relativnímu rozšíření a zvětšení mozkovny. Současně se horní čelist zasouvá dorzálně pod
mozkovnu, čímž dochází k posunu celého obličeje do vertikální pozice. Nosní kůstky se
vzhledem k zápornému extrému prodlužují a nosní otvor se zužuje, zmenšuje se
interorbitální vzdálenost a orbity se stávají relativně větší a hranatější. Od kladných hodnot
PC2 směrem k záporným se mozkovna relativně zužuje a zmenšuje a současně dochází k
protruzi horní čelisti a zvětšuje se prognáthismus. U třetí hlavní komponenty (PC3)
dochází k výrazné změně tvaru horní čelisti (obr. 8/2 C). Směrem k pozitivním hodnotám
PC3 se relativně zvětšuje mozkovna a zároveň se snižuje výška horní čelisti a tím i celého
obličeje. Směrem k záporným hodnotám PC3 dochází k opačným tendencím, tedy
relativnímu zmenšení mozkovny, zejména zvětšení výšky těla horní čelisti a tím
prodloužení celého obličeje.

Obr. 8/2. Tvarová konfigurace reprezentující morfologický vzor pro lebky z lokality
Mirgissa vztažený k PC1 (A), PC2 (B) a PC3 (C) mezi dvěma extrémy, od krajní záporné
hodnoty (vlevo) ke krajní kladně hodnotě (vpravo). Pohled z pravé laterální strany.
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Tab. 8/1. Procento celkové variability u souboru lebek z Mirgissa (pouze prvních 10 PC)
lebka

obličej

střední část obličeje

mozkovna

lebeční baze

PC 1
PC 2

12,6
10,4

14,1
11,2

12,9
11,5

25,4
11,4

12,9
11,0

PC 3

7,1

6,1

7,2

7,2

7,9

PC 4

5,1

5,8

6,3

6,4

6,5

PC 5

4,9

4,6

5,4

5,0

6,1

PC 6

4,1

4,4

4,6

4,2

5,0

PC 7

3,5

3,4

4,1

3,7

4,3

PC 8

3,0

3,2

3,2

3,2

3,1

PC 9

2,5

2,9

3,1

2,4

2,8

PC 10

2,4

2,6

2,8

2,4

2,4

celkem

55,6

58,3

61,1

71,3

62,0

Hotellingův T2 test ukázal (tab. 8/2), že rozdíly mezi mužskými a ženskými lebkami
z lokality M nalezené v analýze PCA byly statisticky významné (p˂0,05), a to jak u celé
lebky (p-hodnota pro lebku 4,715E-11), tak u jednotlivých částí (p-hodnota pro obličej
1,289E-09, střední část obličeje 2,217E-07, mozkovnu 3,979E-07 a pro lebeční bazi
7,834E-07).
I přes značně signifikantní rozdíly zjištěné pomocí Hotellingova T2 testu, není
pohlavní dimorfismus na grafech PCA na první pohled patrný. U celkového tvaru lebky je
vidět až u PC8 a PC9., u obličeje u PC4, u střední části obličeje u PC3, u mozkovny u PC6
a u baze u PC4. Mužské i ženské lebky mají v této analýze velmi podobnou variabilitu, jak
vyplývá z grafu závislosti 1. a 2. hlavní komponenty, kde je znázorněna elipsa ukazující
95% spolehlivost (obr. 8/3). Analýza hlavních komponent ukázala, že mužské lebky mají
ve srovnání se ženskými lebkami relativně větší a kulatější mozkovnu, více prominující
proc. mastoideus, více prominující čelo, supraorbitální okraj očnice anteriorněji než
infraorbitální, větší zaúhlení nosních kostí s ohledem na výraznou oblast glabely, větší
nosní otvor, menší výšku obličeje a oválnější očnice. Ženské lebky mají oproti mužským
lebkám relativně užší a delší mozkovnu, protáhlejší obličej, plynulejší nasofrontální
přechod, oploštělou glabelární oblast, více uzavřený nosní otvor, větší a více hranaté
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očnice, více dopředu vystouplou střední část obličeje a více prominující horní čelist (obr.
8/4, 8/5, 8/6, 8/7 a 8/8).

Tab. 8/2. Hotellingův T2 test pro soubor lebek z Mirgissa (pouze prvních 10 PC)

p-hodnota

lebka
4,715E-11

obličej
střední část obličeje
1,289E-09
2,217E-07

mozkovna
3,979E-07

lebeční baze
7,834E-07

Obr. 8/3. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z lokality Mirgissa. V grafu je pro každé pohlaví znázorněna elipsa
ukazující 95% spolehlivost.
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Obr. 8/4. Graf PC skóre závislosti osmé (PC8) a deváté (PC9) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC8 a PC9 mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu
PC8 vs PC9. Pohled z pravé laterální strany.

Obr. 8/5. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a čtvrté (PC4) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný
tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/6. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a
zepředu (vpravo).

Obr. 8/7. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a šesté (PC6) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo), zezadu
(uprostřed) a shora (vpravo).
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Obr. 8/8. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a čtvrté (PC4) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný tvar
pro každé pohlaví. Pohled zespodu.

8.2 Variabilita lebek z lokality Wadi Qitna
8.2.1 Srovnání variability průměrného tvaru lebek z lokalit Wadi Qitna a Kalabsha
South
Nejdříve jsme analyzovali oba soubory, tedy Wadi Qitna a Kalabsha South
dohromady. Analýza hlavních komponent ukázala největší variabilitu uvnitř souboru
z pohřebiště WQ a KS u prvních tří hlavních komponent (tab. 8/3). První hlavní
komponenta (PC1) souvisela se změnou tvaru mozkovny vlivem polohy euryonů (obr. 8/9
A). Od záporných hodnot PC1 směrem ke kladným se euryony pohybují ventrokaudálně,
čímž se mění tvar mozkovny. Zároveň s tím dochází k relativnímu prodloužení obličeje a
obličejových částí. Vzhledem k negativnímu extrému dochází k prodloužení a zúžení
nosních kůstek, zvětšuje se relativní výška těla maxily a zároveň dochází k ventrálnímu
posunu střední části obličeje. Směrem od kladných hodnot PC1 k záporným se mozkovna
relativně zvětšuje a zaobluje, obličej se v porovnání s kladným extrémem oplošťuje a
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zkracuje. Druhá hlavní komponenta (PC2) ukazuje zejména protruzi horní čelisti, která
ovlivňuje sklon celého obličeje (obr. 8/9 B). Od záporných hodnot PC2 směrem ke
kladným dochází k relativnímu zúžení a zmenšení mozkovny a s ní spojenému relativnímu
zvětšení splanchnokrania a protruzi horní čelisti. Současně s prominující maxilou se
zvětšuje prognáthismus. Od kladných hodnot PC2 směrem k záporným se mozkovna
relativně rozšiřuje a zvětšuje, horní čelist se zasouvá dorzálně pod mozkovnu, čímž
dochází k posunu celého obličeje do vertikální pozice. U třetí hlavní komponenty (PC3)
dochází k výrazné změně výšky horní čelisti spojené se změnou poměrné velikosti
neurokrania vůči splanchnokraniu (obr. 8/9 C). Směrem k pozitivním hodnotám PC3 se
relativně zvětšuje mozkovna vůči splanchnokraniu, které se současně s tím zmenšuje,
zejména vlivem snížení výšky horní čelisti. Dále dochází k relativnímu zkrácení nosních
kůstek a rozšíření nosního otvoru. Směrem k záporným hodnotám PC3 dochází
k opačnému procesu, tedy relativnímu zmenšení mozkovny a zvětšení splanchnokrania
díky zvětšení výšky těla horní čelisti.

Obr. 8/9. Tvarová konfigurace reprezentující morfologický vzor pro lebky z lokality WQ a
KS vztažený k PC1 (A), PC2 (B) a PC3 (C) mezi dvěma extrémy, od krajní záporné
hodnoty (vlevo) ke krajní kladně hodnotě (vpravo). Pohled z pravé laterální strany.
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Tab. 8/3. Procento celkové variability u souboru lebek z WQ a KS (pouze prvních 10 PC)
lebka
obličej
střední část obličeje
mozkovna
lebeční baze
PC 1
11,7
15,6
15,6
21,2
13,8
PC 2
8,1
12,2
12,4
10,4
10,6
PC 3
8,0
10,0
9,4
9,1
8,7
PC 4
7,7
6,9
7,8
7,0
8,5
PC 5
6,6
5,9
6,4
6,4
6,3
PC 6
5,4
5,1
5,5
5,5
6,1
PC 7
5,0
4,5
5,0
5,2
4,4
PC 8
4,5
4,2
4,3
3,7
4,1
PC 9
3,8
3,6
3,9
3,6
3,6
PC 10
3,4
3,3
3,5
3,4
3,6
celkem
64,2
71,3
73,8
75,5
69,7
Dále jsme zkoumali rozdíly pro každou lokalitu a každé pohlaví zvlášť. Jak vyplývá
z grafu závislosti 1. a 2. hlavní komponenty (obr. 8/10), kde je znázorněna elipsa ukazující
95% spolehlivost, populace z Kalabsha South má menší variabilitu, je si tedy navzájem
více podobná a její variabilita se jeví jako součást variability populace z pohřebiště Wadi
Qitna. Stejně tak je tomu i u analýzy jednotlivých částí lebky (obr. 8/12, 8/13, 8/14 a 8/15).

Obr. 8/10. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
lebky z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South. V grafu je pro každou lokalitu
znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
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Výsledky analýzy hlavních komponent (PCA) pro první a druhou hlavní
komponentu u souboru lebek Wadi Qitna a Kalabsha South v podobě grafu a tvarovou
konfiguraci reprezentující morfologický vzor pro každou lokalitu a každé pohlaví zvlášť
ukazuje obrázek 8/11. Stejným způsobem jsme analyzovali obličej (obr. 8/12 a 8/13),
mozkovnu (obr. 8/14) a lebeční bazi (obr. 8/15). Podrobnější analýza výsledků srovnání
obou lokalit a pohlavních rozdílů se nachází v následujících dvou kapitolách (8.2.2 a
8.2.3).

Obr. 8/11. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany.
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Obr. 8/12. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální
strany (vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/13. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová
konfigurace reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled
z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/14. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální
strany (vlevo), zezadu (uprostřed) a shora (vpravo).
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Obr. 8/15. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled zespodu.
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8.2.2 Srovnání Wadi Qitna (včetně Kalabsha South) podle pohlaví
V této kapitole jsme soubory WQ a KS porovnávali podle pohlaví. Jak vyplývá
z grafu závislosti 1. a 2. hlavní komponenty (obr. 8/16), kde je znázorněna elipsa ukazující
95% spolehlivost, obě pohlaví mají podobnou variabilitu. Pomocí analýzy hlavních
komponent jsme jako první analyzovali rozdíly mezi mužskými a ženskými lebkami (obr.
8/17), dále jsme sledovali odlišnosti v oblasti mužského a ženského obličeje (obr. 8/18 a
8/19), mozkovny (8/20) a baze (obr. 8/21).

Obr. 8/16. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South. V grafu je pro každé
pohlaví znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Podle Hotellingova T2 testu (tab. 8/4) byly rozdíly signifikantní (p<0,05) pouze u
obličeje (p-hodnota pro obličej 0,001677 a střední část obličeje 0,03131), nikoli však u celé
lebky, u mozkovny a baze (p-hodnota pro lebku 0,06512, pro mozkovnu 0,1421 a pro bazi
0,2202).
Tab. 8/4. Hotellingův T2 test pro soubor mužských a ženských lebek z WQ (včetně KS)
(pouze prvních 10 PC)

p-hodnota

lebka
0,06512

obličej
0,001677

střední část obličeje
0,03131
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mozkovna
0,1421

lebeční baze
0,2202

Na grafech PCA je pohlavní dimorfismus na první pohled patrný jen u střední části
obličeje u PC2 a PC9. U celkového tvaru lebky, ani u ostatních částí nebyly pomocí této
analýzy pozorovány žádné významné rozdíly. Výsledky analýzy hlavních komponent
ukazují, že mužské i ženské lebky mají podobnou variabilitu (obr. 8/17, 8/18, 8/19, 8/20 a
8/21). Dále PCA analýza ukázala, že mužské lebky mají ve srovnání s ženskými lebkami
více protáhlý obličej vlivem větší výšky horní čelisti, kratší a širší nosní kůstky, hlubší
nasofrontální přechod s ohledem na výraznou oblast glabely, větší nosní otvor a menší
interorbitální vzdálenost. Ženské lebky mají oproti mužským lebkám širší a kratší obličej,
menší výšku horní čelisti, delší a více oploštělé nosní kůstky a více uzavřený nosní otvor,
větší intraorbitální vzdálenost, plynulejší nasofrontální přechod a oploštělou glabelární
oblast.

Obr. 8/17. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany.
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Obr. 8/18. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a
zepředu (vpravo).

Obr. 8/19. Graf PC skóre závislosti druhé (PC2) a deváté (PC9) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová
konfigurace reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/20. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo),
zezadu (uprostřed) a shora (vpravo).

Obr. 8/21. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled zespodu.
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8.2.3 Srovnání mužů z Wadi Qitna a Kalabsha South
V této části jsme analyzovali rozdíly u lebky (obr. 8/23 a 8/24), obličeje (obr. 8/25,
8/26, 8/27 a 8/28), mozkovny (obr. 8/29 a 8/30) a lebeční baze (obr.8/31 a 8/32) mezi muži
z WQ a KS zvlášť. Pro analýzu rozdílů mezi ženami z WQ a zejména KS byl počet jedinců
příliš nízký, proto jsme tuto analýzu vynechali. Na rozdíl od kapitoly 8.2.1, kdy jsme při
srovnání souborů WQ a KS pro obě pohlaví dohromady zjistili, že variabilita populace
z KS se jeví jako součást variability populace z pohřebiště WQ, v případě srovnání pouze
mužských lebek z WQ a KS, jsou zde patrné rozdíly ve variabilitě zkoumaných souborů
(obr. 8/22).

Obr. 8/22. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské lebky z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South. V grafu je pro každou lokalitu
znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Hotellingův T2 test ukázal (tab. 8/5), že rozdíly mezi souborem mužských lebek
z WQ a KS jsou statisticky významné (p-hodnota je 0,006733). Výsledky PCA ukázaly
(tab. 8/6), že rozdíly jsou většinou v první hlavní komponentě, která je znázorněna na obr.
8/23 a 8/24. U analýzy lebky tvoří první hlavní komponenta 12,4% z celkové variability.
Lebky mužů z WQ mají relativně menší mozkovnu a zároveň větší, širší a více konvexní
splanchnokranium. Také nosní kosti jsou relativně širší a nosní otvor větší. Tvar lebek
mužů z KS ukazuje relativně širší mozkovnu a užší a více oploštělý obličej.
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Rozdíly ve tvaru obličeje mezi muži z WQ a KS byly také signifikantní (p-hodnota
Hotellingova T2 testu je 0,01044). Výsledky PCA ukázaly rozdíly především u první
hlavní komponenty, která tvoří 17,1% z celkové variability (obr. 8/25 a 8/26). Obličej
mužů z WQ je relativně širší, včetně nosních kůstek a nosního otvoru. Horní čelist je
vzhledem k čelní oblasti nižší a interorbitalní a orbitální šířka je větší, přičemž tvar orbit je
spíše oválný. Tvar obličeje mužů z KS ukazuje relativně delší a současně užší obličej. Také
nosní kosti jsou relativně užší, nosní otvor je menší a očnice jsou větší a mají pravoúhlý
tvar.
Stejně tak rozdíly ve tvaru střední části obličeje mezi muži z WQ a KS byly
signifikantní (p-hodnota Hotellingova T2 testu je 0,01355). Výsledky analýzy hlavních
komponent (PCA) ukázaly rozdíly především u první hlavní komponenty, která tvoří
16,8% z celkové variability (obr. 8/27 a 8/28). Střední část obličeje mužů z WQ má širší a
nižší výšku, širší a menší nosní kůstky a nosní otvor a zejména pak nižší tělo horní čelisti.
Spolu s tím se střední část obličeje stává více konvexní. U mužů z KS je celá střední část
obličeje včetně nosních kůstek delší, užší a více oploštělá.
Rozdíly ve tvaru mozkovny mezi souborem mužských lebek z WQ a KS jsou taktéž
signifikantní (p-hodnota Hotellingova T2 testu je 0,008681). Výsledky PCA ukazují, že
rozdíly jsou největší u druhé (12,5% z celkového rozptylu) a třetí (10,2% z celkového
rozptylu) hlavní komponenty, jak je znázorněné na obr. 8/29 a 8/30. Mozkovna mužů
z WQ je relativně menší, užší a seshora oploštělá, čímž nabývá kónického tvaru. Naopak
mozkovna mužů z KS je celkově relativně větší a více zakulacená.
Také rozdíly ve tvaru baze lebeční jsou signifikantní (p-hodnota Hotellingova T2
testu je 0,0169). Největší rozdíly mezi soubory mužů z WQ a KS jsou patrné u první
(13,2% z celkové variability) a třetí (10% z celkové variability) hlavní komponenty, jak je
vidět na obr. 8/31 a 8/32. Lebeční baze mužů z WQ je relativně širší a kratší na rozdíl od
tvaru lebeční baze mužů z KS, která je relativně větší, delší a užší, což souvisí především s
relativně větší mozkovnou.
Celkově tedy mají lebky mužů z WQ na rozdíl od mužů z KS relativně větší a širší
obličej korespondující s menší mozkovnou. S tím souvisí i relativně širší a kratší nosní
kůstky, větší a širší nosní otvor, větší interorbitální šířka a celkově relativně širší a nižší
střední části obličeje vlivem snížení výšky těla horní čelisti a anteriorního vysunutí střední
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obličejové masy. Na druhé straně lebky mužů z KS mají oproti mužům z WQ relativně
větší, širší a více zakulacenou mozkovnu zároveň s větší a delší bazí a celkově více
oploštělým a relativně delším a užším obličejem, k čemuž dochází vlivem vertikálního
prodloužení horní čelisti. Současně mají relativně užší, delší a více oploštělou obličejovou
část, zejména užší a delší nosní kůstky a menší nosní otvor.

Tab. 8/5. Hotellingův T2 test pro soubor mužských lebek z WQ a KS (pouze prvních 10
PC)
p-hodnota

lebka
0,006733

obličej
0,01044

střední část obličeje
0,01355

mozkovna
0,008681

lebeční baze
0,0169

Tab. 8/6. Procento celkové variability u souboru mužských lebek z WQ a KS (pouze
prvních 10 PC)
PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
PC 8
PC 9
PC 10
celkem

lebka
12,4
10,2
9,7
7,8
6,8
6,1
5,5
4,9
4,0
3,7
71,1

obličej
17,2
13,0
10,0
8,5
6,5
5,6
5,1
4,6
3,6
3,5
77,6

střední část obličeje
16,8
12,9
10,2
9,0
7,7
6,1
5,1
4,7
4,1
3,6
80,2
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mozkovna
20,9
12,5
10,2
7,5
7,2
5,7
4,8
4,1
3,8
3,5
80,2

lebeční baze
13,2
10,4
10,1
9,5
7,4
6,4
5,6
4,6
4,5
4,1
75,8

Obr. 8/23. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské lebky z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (12,4% celkové variability) mezi dvěma extrémy, od
krajní záporné hodnoty (KS muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé
laterální strany.

Obr. 8/24. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru lebky mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
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Obr. 8/25. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (17,1% celkové variability) mezi dvěma extrémy, od
krajní záporné hodnoty (KS muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé
laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/26. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru obličeje mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
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Obr. 8/27. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské střední části obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje morfologický vzor vztažený k PC1 (16,8% celkové variability) mezi dvěma
extrémy, od krajní záporné hodnoty (KS muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži).
Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/28. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru střední části obličeje mužů ze
souboru WQ společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru
KS do WQ (B).
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Obr. 8/29. Graf PC skóre závislosti druhé (PC2) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské mozkovny z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC2 (12,5% celkové variability) a PC3 (10,2% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC2 vs. PC3 od krajní záporné
hodnoty (KS muži) ke krajní kladné hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/30. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru mozkovny mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
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Obr. 8/31. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské baze z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (13,2% celkové variability) mezi dvěma extrémy, od
krajní záporné hodnoty (WQ muži) ke krajní kladně hodnotě (KS muži). Pohled zespodu.

Obr. 8/32. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru baze mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
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8.3 Srovnání souborů z lokality Mirgissa a Wadi Qitna
8.3.1 Srovnání Wadi Qitna, Kalabsha South a Mirgissy
V této části jsme hodnotili variabilitu tvaru celé lebky a jejích jednotlivých oblastí u
souborů WQ (včetně KS) a M nejdříve pro každou skupinu a pohlaví zvlášť na základě
obr. 8/34, 8/35, 8/36, 8/37 a 8/38. Poté jsme se zabývali analýzou rozdílů mezi muži z
pohřebiště M a WQ (včetně KS) a mezi ženami z lokality M a WQ (včetně KS). Variabilita
tvaru lebek byla popsána opět pomocí PCA analýzy.
V případě srovnání variability u souborů M, WQ a KS je zde patrná větší variabilita
u souboru M oproti souborům WQ a KS, kde se variabilita populace z KS jeví jako součást
variability populace z pohřebiště WQ (obr. 8/33).

Obr. 8/33. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
lebky z pohřebiště Mirgissa, Kalabsha South a Wadi Qitna. V grafu je pro každou lokalitu
znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
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Obr. 8/34. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany.
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Obr. 8/35. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo)
a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/36. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální
strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/37. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo),
zezadu (dole uprostřed) a shora (vpravo).
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Obr. 8/38. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný
tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled zespodu.
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8.3.2 Srovnání mužů z Wadi Qitna (včetně Kalabsha South) a Mirgissy
V této části jsme analyzovali rozdíly u lebky (obr. 8/39 a 8/40), obličeje (obr. 8/41,
8/42, 8/43 a 8/44), mozkovny (obr. 8/45 a 8/46) a lebeční baze (obr.8/47 a 48) mezi muži
ze souborů M a WQ (včetně KS).
Hotellingův T2 test ukázal (tab. 8/7), že rozdíly mezi souborem mužských lebek z
M a WQ (včetně KS) nalezené v analýze PCA byly statisticky významné (p-hodnota je
1,928E-30). Výsledky PCA ukázaly (tab. 8/8), že rozdíly jsou zejména u první a třetí
hlavní komponenty (obr. 8/39). U analýzy lebky tvoří první hlavní komponenta 13,2% z
celkové variability a třetí hlavní komponenta 6,9% z celkové variability. Lebky mužů z M
mají relativně větší a kóničtější mozkovnu a současně s tím delší tělo horní čelisti a tím i
delší celý obličej. Tvar lebky mužů z WQ ukazuje relativně menší více zakulacenou
mozkovnu, jejíž tvar se liší od tvaru mozkovny mužů z M zejména ventrokaudálním
posunem euryonů. Současně s tím mají lebky mužů z WQ nižší výšku obličeje, což je
způsobeno hlavně nižší výškou těla horní čelisti a relativně větší bizygomatickou šířkou.
Rozdíly ve tvaru obličeje mezi muži z M a WQ byly také signifikantní (p-hodnota
Hotellingova T2 testu je 1,037E-21). Výsledky PCA ukázaly rozdíly opět zejména u první
(17,4% z celkové variability) a třetí hlavní komponenty (9,9% z celkové variability),
jejichž závislost je znázorněna na obr. 8/41. Obličej mužů z M je relativně delší a užší, s
tím souvisí větší výška těla horní čelisti, kratší nosní kůstky, užší a delší nosní otvor a užší
orbity pravoúhlého tvaru. Tvar obličeje mužů z WQ ukazuje relativně nižší výšku obličeje
způsobenou zejména nižší výškou těla horní čelisti a relativně větší bizygomatickou šířku.
Spolu s tím jsou zde patrné relativně delší nosní kůstky, širší a nižší nosní otvor a širší
orbity.
Stejně tak rozdíly ve tvaru střední části obličeje mezi muži z M a WQ byly
signifikantní (p-hodnota Hotellingova T2 testu je 2,851E-28). Výsledky analýzy hlavních
komponent (PCA) ukázaly rozdíly především u první (15.6% z celkové variability) a třetí
hlavní komponenty (8,6% z celkové variability), jak je znázorněno na obr. 8/43. Střední
část obličeje mužů z M je relativně užší, zejména vlivem delšího těla horní čelisti. Nosní
otvor je užší a delší a nosní kůstky jsou kratší. Celá střední část obličeje mužů z WQ je
relativně širší, horní čelist je vertikálně oploštělá, nosní kůstky jsou delší a nosní otvor je
širší a nižší.
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Rozdíly ve tvaru mozkovny mezi muži z M a WQ byly taktéž signifikantní (phodnota Hotellingova T2 testu je 3,442E-15). Výsledky PCA ukázaly, že rozdíly jsou
největší u první (25,4% z celkové variability) a druhé hlavní komponenty (10,9% z celkové
variability), jejichž závislost je znázorněna na obr. 8/45. Mozkovna mužů z M je více
kónického tvaru, naopak mozkovna mužů z WQ je více zakulacená.
Také rozdíly ve tvaru lebeční baze mezi muži z M a WQ jsou signifikantní (phodnota Hotellingova T2 testu je 7,404E-19). Jak ukázaly výsledky PCA, největší rozdíly
se nacházely u první (12,8% z celkové variability) a čtvrté hlavní komponenty (7,1% z
celkové variability), které jsou znázorněny na obr. 8/47. Lebeční baze mužů z M
je relativně užší a delší, naopak lebeční baze mužů z WQ je relativně širší, zejména v
přední části, a kratší, což souvisí s tvarem mozkovny.
Tvar lebky mužů z M má oproti mužům z WQ relativně větší mozkovnu kónického
tvaru. Současně s tím koresponduje delší a užší celý obličej vzhledem k obličeji mužů
z WQ, za přispění vertikálního prodloužení těla horní čelisti. S relativním zúžením obličeje
souvisí užší střední část obličeje, relativně delší tělo horní čelisti, užší a delší nosní otvor a
kratší nosní kůstky. Pokud jde o muže z WQ (včetně KS), tvar lebky ukazuje rozdíly ve
tvaru mozkovny způsobené ventrokaudálním pohybem euryonů, kdy je mozkovna můžů
z WQ vzhledem k mozkovně mužů z M relativně menší a více zakulacená. Současně s tím
je patrná relativně menší výška obličeje, oproti mužům z M. Obličej je vzhledem k obličeji
mužů z M relativně nižší, zejména vlivem vertikálního zploštění horní čelisti. Šířka celého
obličeje včetně bizygomatické šířky je relativně větší. Nosní kosti jsou relativně delší a
nosní otvor je širší a nižší.
Tab. 8/7. Hotellingův T2 test pro soubor mužských lebek z WQ (včetně KS) a M (pouze
prvních 10 PC)

p-hodnota

lebka
1,928E-30

obličej
střední část obličeje
1,037E-21
2,851E-28
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mozkovna
3,442E-15

lebeční baze
7,404E-19

Tab. 8/8. Procento celkové variability u souboru mužských lebek z WQ (včetně KS) a M
(pouze prvních 10 PC)

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
PC 8
PC 9
PC 10
celkem

lebka
13,2
9,7
6,9
5,1
4,7
3,9
3,7
3,5
2,9
2,3
55,9

obličej
17,4
9,9
7,7
5,6
4,7
3,8
3,3
3,2
2,8
2,4
60,8

střední část obličeje
15,6
11,0
8,6
6,2
5,0
4,3
3,9
3,2
3,1
2,8
63,7

mozkovna
25,4
10,9
7,2
6,0
4,8
4,6
3,7
2,8
2,7
2,5
70,6

lebeční baze
12,8
9,1
8,1
7,1
6,7
5,5
4,2
3,3
2,9
2,5
62,2

Obr. 8/39. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské lebky z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický
vzor vztažený k PC1 (13,2% celkové variability) a PC3 (6,9% celkové variability) mezi
dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné hodnoty (M muži)
ke krajní kladné hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany.
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Obr. 8/40. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru lebky mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).

Obr. 8/41. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický
vzor vztažený k PC1 (17,4% celkové variability) a PC3 (9,9% celkové variability) mezi
dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné hodnoty (M muži)
ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu
(vpravo).
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Obr. 8/42. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru obličeje mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
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Obr. 8/43. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské střední části obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (15,6% celkové variability) a PC3 (8,6% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné
hodnoty (WQ muži) ke krajní kladně hodnotě (M muži). Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/44. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru střední části obličeje mužů ze
souboru M společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru
WQ do M (B).
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Obr. 8/45. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské mozkovny z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (25,4% celkové variability) a PC2 (10,9% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC2 od krajní záporné
hodnoty (M muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany,
zezadu a shora.

Obr. 8/46. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru mozkovny mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
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Obr. 8/47. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a čtvrté (PC4) hlavní komponenty pro
mužské baze z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický vzor
vztažený k PC1 (12,8% celkové variability) a PC4 (7,1% celkové variability) mezi dvěma
extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC4 od krajní záporné hodnoty (M muži) ke krajní
kladně hodnotě (WQ muži). Pohled zespodu.

Obr. 8/48. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru baze mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).

108

8.3.3 Srovnání žen z Wadi Qitna (včetně Kalabsha South) a Mirgissy
Tato kapitola ukazuje analýzu rozdílů u lebky (obr. 8/49 a 8/50), obličeje (obr.
8/51, 8/52, 8/53 a 8/54), mozkovny (obr. 8/55 a 8/56) a lebeční baze (obr.8/57 a 8/58) mezi
ženami ze souborů M a WQ (včetně KS).
Hotellingův T2 test ukázal (tab. 8/9), že rozdíly mezi souborem ženských lebek z M
a WQ (včetně KS) nalezené v analýze PCA byly statisticky významné (p-hodnota je
5,809E-18). Výsledky PCA ukázaly (tab. 8/10), že rozdíly jsou zejména u první a druhé
hlavní komponenty (obr. 8/49). U analýzy lebky tvoří první hlavní komponenta 14,1% z
celkové variability a druhá hlavní komponenta 12,2% z celkové variability. Lebky žen z M
mají relativně větší a kóničtější mozkovnu a současně s tím delší tělo horní čelisti a tím i
delší celý obličej. Současně s tím mají lebky žen z M relativně menší bizygomatickou šířku
a retrognácii horní čelisti. Tvar lebky žen z WQ ukazuje relativně menší více zakulacenou
mozkovnu, jejíž tvar se liší od tvaru mozkovny žen z M zejména ventrokaudálním
posunem euryonů. Současně s tím mají lebky žen z WQ nižší výšku obličeje, což je
způsobeno hlavně nižší výškou těla horní čelisti a relativně větší bizygomatickou šířkou.
Spolu s nižší výškou těla horní čelisti je u žen z WQ větší prognáthismus.
Rozdíly ve tvaru obličeje mezi ženami z M a WQ byly také signifikantní (phodnota Hotellingova T2 testu je 4,62E-19). Výsledky PCA ukázaly rozdíly opět zejména
u první (19,3% z celkové variability) a druhé hlavní komponenty (9,5% z celkové
variability), jejichž závislost je znázorněna na obr. 8/51. Obličej žen z M je relativně delší
a užší, s tím souvisí větší výška těla horní čelisti, kratší nosní kůstky, užší a delší nosní
otvor a užší orbity pravoúhlého tvaru. Dále je zde patrné vysunutí střední obličejové masy
směrem vpřed. Tvar obličeje žen z WQ ukazuje relativní zvětšení konvexity obličeje a
zároveň relativně nižší výšku obličeje způsobenou zejména nižší výškou těla horní čelisti a
relativně větší bizygomatickou šířku. Spolu s tím jsou zde patrné relativně delší nosní
kůstky, širší a kratší nosní otvor a širší orbity.
Stejně tak rozdíly ve tvaru střední části obličeje mezi ženami z M a WQ byly
signifikantní (p-hodnota Hotellingova T2 testu je 2,122E-18). Výsledky analýzy hlavních
komponent (PCA) ukázaly rozdíly především u první (19,2% z celkové variability) a třetí
hlavní komponenty (7,6% z celkové variability), jak je znázorněno na obr. 8/53. Střední
část obličeje žen z M je relativně užší, tělo horní čelisti je delší, nosní otvor je užší a delší a
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nosní kůstky jsou kratší. Celá střední část obličeje žen z WQ je relativně širší, horní čelist
je nižší s výrazným prognáthismem, nosní kůstky jsou delší a nosní otvor je širší a kratší.
Rozdíly ve tvaru mozkovny mezi ženami z M a WQ byly taktéž signifikantní (phodnota Hotellingova T2 testu je 0,0001138). Výsledky PCA neukázaly rozdíly podél
žádného vektoru, jak je znázorněno na obr. 8/55. U souboru z M nabývá mozkovna více
kónického tvaru, zatímco u souboru z WQ je mozkovna více zakulacená.
Také rozdíly ve tvaru lebeční baze mezi muži z M a WQ jsou signifikantní (phodnota Hotellingova T2 testu je 4,312E-09). Jak ukázaly výsledky PCA, největší rozdíly
se nacházely u druhé (12,3% z celkové variability) a třetí hlavní komponenty (9,1% z
celkové variability), které jsou znázorněny na obr. 8/57. Lebeční baze žen z M je relativně
užší a delší, naopak lebeční baze žen z WQ je relativně širší, zejména v přední části, a
kratší, což souvisí s tvarem mozkovny.
Tvar lebky žen z M ukazuje oproti ženám z WQ relativně větší mozkovnu
kónického tvaru a současně s tím delší a užší celý obličej v porovnání s obličejem žen
z WQ, s výrazně delším tělem horní čelisti. S relativním zúžením obličeje souvisí užší
střední část obličeje, delší tělo horní čelisti, užší a delší nosní otvor, kratší nosní kůstky a
střední obličejová masa vysunutá směrem vpřed. Na druhou stranu tvar lebky žen z WQ
(včetně KS) ukazuje rozdíly ve tvaru mozkovny způsobené ventrokaudálním pohybem
euryonů, kdy je mozkovna ve srovnání s mozkovnou žen z M relativně menší a více
zakulacená. Současně s tím se zde ukazuje relativně menší výška a větší konvexita obličeje
a větší prognáthismus oproti ženám z M. Obličej je ve srovnání se ženami z M relativně
nižší, zejména vlivem vertikálního zploštění horní čelisti. Šířka celého obličeje včetně
bizygomatické šířky je relativně větší. Nosní kosti jsou relativně delší a nosní otvor je širší
a nižší.

Tab. 8/9. Hotellingův T2 test pro soubor ženských lebek z WQ (včetně KS) a M (pouze
prvních 10 PC)
p-hodnota

lebka
5,809E-18

obličej
4,62E-19

střední část obličeje
2,122E-18
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mozkovna
0,0001138

lebeční baze
4,312E-09

Tab. 8/10. Procento celkové variability u souboru ženských lebek z WQ (včetně KS) a M
(pouze prvních 10 PC)

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
PC 8
PC 9
PC 10
celkem

lebka
14,1
12,2
7,5
7,0
4,5
4,1
3,9
2,7
2,6
2,4
61,0

obličej
19,3
9,5
8,3
5,9
5,2
4,3
3,4
3,2
2,8
2,7
64,6

střední část obličeje
19,2
8,7
7,6
6,7
6,0
5,3
4,1
3,6
3,5
3,1
67,8

mozkovna
28,5
11,3
8,8
6,0
4,6
4,0
3,6
3,3
2,8
2,7
75,6

lebeční baze
15,0
12,3
9,1
5,9
4,9
4,1
3,9
3,2
3,0
2,6
64,0

Obr. 8/49. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
ženské lebky z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický vzor
vztažený k PC1 (14,1% celkové variability) a PC2 (12,2% celkové variability) mezi dvěma
extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC2 od krajní záporné hodnoty (M ženy) ke krajní
kladně hodnotě (WQ ženy). Pohled z pravé laterální strany.
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Obr. 8/50. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru lebky žen ze souboru M společně
se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M (B).

Obr. 8/51. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
ženské obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický
vzor vztažený k PC1 (19,3% celkové variability) a PC2 (9,5% celkové variability) mezi
dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC2 od krajní záporné hodnoty (M ženy)
ke krajní kladně hodnotě (WQ ženy). Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu
(vpravo).
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Obr. 8/52. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru obličeje žen ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
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Obr. 8/53. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
ženské střední části obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (19,2% celkové variability) a PC3 (7,6% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné
hodnoty (WQ ženy) ke krajní kladně hodnotě (M ženy). Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/54. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru střední části obličeje žen ze
souboru M společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru
WQ do M (B).
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Obr. 8/55. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC2) hlavní komponenty pro
ženské mozkovny z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný
tvar pro každou lokalitu zvlášť. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).

Obr. 8/56. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru mozkovny žen ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
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Obr. 8/57. Graf PC skóre závislosti druhé (PC2) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
ženské baze z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický vzor
vztažený k PC2 (12,3% celkové variability) a PC3 (9,1% celkové variability) mezi dvěma
extrémy na diagonále centroidu PC2 vs. PC3 od krajní záporné hodnoty (M ženy) ke krajní
kladně hodnotě (WQ ženy). Pohled zespodu.

Obr. 8/58. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru baze žen ze souboru M společně
se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M (B).
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9

DISKUZE
Tato práce byla zaměřena na sledování morfologické podobnosti lebek v návaznosti

na migrace populací v údolí Nilu. Důvodem, proč jsme zvolili srovnání právě souborů
z lokalit Mirgissa a Wadi Qitna, byl předpoklad populačních morfologických rozdílů
odpovídající časové a geografické vzdálenosti zkoumaných souborů a snaha lépe tak
pochopit události, které vedly ke změnám v těchto populacích, v nichž se odráží rozdílnost
dvou národů žijících na březích Nilu - starých Egypťanů a Núbijců. Vzhledem
k předchozím studiím předpokládajícím biologickou kontinuitu uvnitř lokálních populací
Egypta a Núbie (Billy, 1977; Brace et al., 1993; Johnson a Lovell, 1995; Prowse a Lovell,
1995, 1996; Van Gerven et al.; 1976), byla očekávána morfologická rozdílnost mezi
oběma zkoumanými skupinami. U populace z lokality Mirgissa se očekávaly vzhledem
k jejich egyptskému původu převaha europoidních rysů (Billy, 1977 a 1999), zatímco u
populací z lokality Wadi Qitna a Kalabsha South se vzhledem k umístění lokality očekával
převažující negroidní element (Strouhal, 2011). Pokud jde o srovnání lokality Wadi Qitna a
Kalabsha South, zde jsme očekávali podobnost v morfologii lebky z důvodu blízké
lokalizace a stejného datování (Strouhal, 1984 a 2011).
Analýza souborů z lokalit Mirgissa a Wadi Qitna a jejich srovnání bylo provedeno
pomocí nových metod geometrické morfometrie. Tyto metody umožňují, na rozdíl od
tradiční morfometrie, poměrně ucelenou charakteristiku zjištěných rozdílů, vztahů mezi
jednotlivými strukturami, a zejména pak umožňují analýzu určitých vnitřních rozdílů, jako
je rozdílnost mezi lidskými populacemi (Bookstein, 1991; Franklin et al., 2010; Perez et al,
2006; Richtsmeier et al. 1992; Slice 2005; Zelditch et al., 2004). Prací, hledajících nové
perspektivy ve výzkumu morfologie lebky afrických populací pomocí geometrické
morfometrie je již mnoho. Převážně se však soustředily na oblast Jižní Afriky (např.
Franklin et al. 2006–2010; Howells, 1989 a 1995). V severovýchodní Africe se touto
problematikou zabývali např. Bruner a Manzi (2004) na jejichž práci jsem navázala.
Podle Brunera a Manziho (2004) není variabilita v morfologii lebky v rámci populací
severovýchodní Afriky výrazně rozprostřena podél žádného dominantního vzoru. Nejsou
k dispozici žádné osy určující variabilitu a rozdíly jsou rozptýleny do poměrně
homogenního prostoru. Směr a stupeň rozptylu se proto vyznačují nízkou úrovní
morfologické diferenciace uvnitř i mezi zkoumanými soubory. I přes očekávanou nízkou
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variabilitu morfologie lebek lze však některé hlavní trendy charakterizovat, a to zejména
díky možnosti vizualizace. V této diplomové práci se nám pomocí analýzy hlavních
komponent

podařilo

charakterizovat

celkovou

variabilitu,

lokalizovat

distribuci

zkoumaných souborů podél tvarových vektorů a popsat hlavní vzory morfologické
variability. Tyto vzory byly použity k popsání jednotlivých souborů a dále zkoumány kvůli
zjištění populačně specifických vlastností.
Jak už bylo dříve uvedeno, hlavním cílem této práce bylo porovnání rozdílů v
morfologii lebek mezi populací Dolní Núbie a Egypťany, kteří emigrovali do Dolní Núbie
kvůli ochraně jižních hranic. K jeho ověření jsme stanovili tyto dílčí cíle: Sledování
variability tvaru lebky v souboru dospělých lebek z lokality Mirgissa, hodnocení variability
tvaru lebky v souboru dospělých lebek z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South, jejich
srovnání a srovnání egyptských lebek z lokality Mirgissa s núbijskými lebkami z lokality
Wadi Qitna a Kalabsha South.

9.1 Lokalita Mirgissa
Sledování variability tvaru lebky v souboru dospělých lebek z lokality Mirgissa
ukázalo, že populace se jeví, v souladu s předchozími studiemi (Billy, 1977 a 1999) jako
homogenní. Největší variabilita uvnitř souboru souvisela zejména s rozdíly ve tvaru
mozkovny, kde byl zaznamenán různý tvar vlivem polohy euryonů související s kónickým
či zaobleným typem mozkovny. Zároveň s rozdíly ve tvaru mozkovny se lišila relativní
výška a šířka obličeje, včetně výškových a šířkových poměrů různých částí obličeje,
zejména horní čelisti, nosních kůstek, nosního otvoru a orbit. Nejvýraznější intrapopulační
rozdíly obličeje jsou v oblasti horní čelisti. Zde se zkoumané lebky lišily relativní výškou
těla, stupněm protruze a prognácie. Současně s rozdíly ve tvaru horní čelisti se lebky lišily
polohou střední části obličeje ve frontální rovině, kdy se měnil sklon celého obličeje od
šikmého postavení do vertikální polohy vzhledem k neurokraniu. Variabilita uvnitř
souboru M, zejména ve tvaru obličeje by mohla být způsobena existencí sekundárních
ohnisek heterogenity na úrovni obličeje, tj. ohnisek, která odpovídají menšinovému prvku
s větší prognácií horní čelistí, větším nosem a většími orbitami, a to zejména u žen.
Vlastnosti, které jsou spojeny s již popsaným výskytem ohnisek heterogenity, vykazují
sekundární núbijské stopy v souboru Mirgissa. Důkazem je například prognáthismus a to
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zejména u žen, který je vlastní núbijské sérii a zvláště pak souboru Kerma. To však
nepředpokládá poegyptštění núbijské populace. Spíše se zdá, že egyptská skupina odráží
stupeň integrace původních Núbijců. Stupeň asimilace je také pokročilejší u žen než u
mužů. Tento výsledek je v souladu s obvyklou strukturou stanoviště posádky, která byla
bez pochyb uvnitř pevnosti zpočátku jejího osídlení (Billa, 1999).
Hodnocení souboru lebek z lokality Mirgissa z hlediska pohlaví ukázalo
signifikantní rozdíly mezi mužskými a ženskými lebkami. I přes signifikantní rozdíly není
pohlavní dimorfismus na grafech PCA dobře patrný. Důvodem je fakt, že graf znázorňuje
pouze 2 hlavní komponenty, kdežto do testu je jich zařazeno podstatně více. U celkového
tvaru lebky je vidět rozprostření sledovaných souborů až podél osy PC8 a PC9., u obličeje
u PC4, u střední části obličeje u PC3, u mozkovny u PC6 a u baze u PC4. Výsledky
analýzy hlavních komponent ukázaly, že variabilita žen je menší než variabilita mužů a je
součástí tvarové variability mužů. Ženy jsou si tedy tvarově podobnější. Dále PCA analýza
ukázala, že mužské lebky mají ve srovnání se ženskými lebkami relativně větší a kulatější
mozkovnu, více prominující proc. mastoideus, více prominující čelo, supraorbitální okraj
očnice anteriorněji než infraorbitální, hlubší nasofrontální přechod s ohledem na výraznou
oblast glabely, větší nosní otvor, menší výšku obličeje a oválnější očnice. Ženské lebky
mají oproti mužským lebkám relativně užší a delší mozkovnu, protáhlejší obličej,
plynulejší nasofrontální přechod, oploštělou glabelární oblast, více uzavřený nosní otvor,
větší a více hranaté očnice, více dopředu vystouplou střední část obličeje a více
prominující horní čelist. Tyto rozdíly v pohlavním dimorfismu byly ve shodě s dalšími
studiemi (Bass, 1987; Bigoni et al., 2010; Bulygina et al., 2006; Rosas a Bastir, 2002).
Signifikantní rozdíly mezi muži a ženami ze souboru Mirgissa zjištěné pomocí
Hotellingova T2 testu korespondují s výsledky zjištěnými Billy (1999), avšak zdají se být
v rozporu s pouze nepatrnými rozdíly ve tvaru pozorovanými pomocí analýzy hlavních
komponent. To by mohlo být způsobeno metodikou odhadu pohlaví, která byla v případě
souboru Mirgissa zatížená kvůli odhadu pohlaví pouze na lebkách (Billy, 1999).
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9.2 Lokalita Wadi Qitna a Kalabsha South
Při hodnocení variability tvaru lebky v souboru dospělých lebek z pohřebiště Wadi
Qitna a Kalabsha South, jsme nejdříve analyzovali oba soubory, tedy Wadi Qitna a
Kalabsha South dohromady. Kosterní materiál z této lokality byl k souboru WQ připojen
z důvodu blízké lokalizace a stejného datování (Strouhal, 1984 a 2011). Populace z
Kalabsha South má menší variabilitu než soubor z pohřebiště Wadi Qitna, je si tedy
navzájem více podobná a její variabilita se jeví jako součást variability populace
z pohřebiště Wadi Qitna. To by mohlo být způsobeno malým vzorkem u populace KS, kde
byla prozkoumána pouze část jedinců ze samostatných mohyl.
Analýza hlavních komponent ukázala největší variabilitu uvnitř souboru z pohřebiště
WQ a KS ve tvaru mozkovny vlivem polohy euryonů. V souvislosti s rozdíly ve tvaru
mozkovny se měnila relativní výška a šířka obličeje a jeho dílčích částí. Nejvýraznější
rozdíly obličeje jsou v oblasti horní čelisti, kde se lišila relativní výška těla, stupeň protruze
a prognácie. Zároveň s rozdíly ve tvaru horní čelisti docházelo k rozdílu v posunu střední
části obličeje ve frontální rovině, což ovlivnilo sklon celého obličeje. Ten byl vzhledem
k neurokraniu od šikmého postavení do vertikální pozice. Variabilita uvnitř souboru WQ a
KS se projevovala ve shodných morfologických vzorech jako variabilita uvnitř souboru
Mirgissa. To by mohlo být způsobeno stejně jako u souboru z lokality Mirgissa existencí
sekundárních ohnisek heterogenity, zde naopak s egyptskými prvky zejména ve tvaru
obličeje. Ohnisek, která odpovídají menšinovému prvku s větší výškou těla horní čelistí a
tím i celého obličeje, menší protruzí horní čelisti a menší alveolární prognácií, a více
vertikálně postaveným obličejem, a to zejména u mužů.
Pokud jde o hodnocení pohlavního dimorfismu lebek, signifikantní rozdíly mezi
muži a ženami byly zjištěné pouze u obličeje a střední části obličeje. Na grafech PCA je
pohlavní dimorfismus na první pohled patrný jen u střední části obličeje u PC2 a PC9. U
celkového tvaru lebky, ani u ostatních částí nebyly pomocí této analýzy pozorovány žádné
významné rozdíly. Výsledky analýzy hlavních komponent ukazují, že mužské i ženské
lebky mají podobnou variabilitu. Stejně jako u analýzy souboru z lokality Mirgissa i zde je
soubor ženských lebek více homogenní. Ve shodě s dalšími studiemi (Bass, 1987; Bigoni
et al., 2010; Bulygina et al., 2006; Rosas a Bastir, 2002) PCA analýza ukázala, že mužské
lebky mají ve srovnání s ženskými lebkami více protáhlý obličej vlivem větší výšky horní
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čelisti, kratší a širší nosní kůstky, hlubší nasofrontální přechod s ohledem na výraznou
oblast glabely, větší nosní otvor a menší intraorbitální vzdálenost. Ženské lebky mají oproti
mužským lebkám širší a kratší obličej, menší výšku horní čelisti, větší prognáthismus, delší
a více oploštělé nosní kůstky a více uzavřený nosní otvor, větší interorbitální vzdálenost,
plynulejší nasofrontální přechod a oploštělou glabelární oblast. Některé znaky jako
prominující horní čelist a větší alveolární prognáthismus by mohly být způsobeny silnější
expresí negroidní komponenty u žen.

9.3 Rozdíly mezi souborem Wadi Qitna a Kalabsha South
Dále jsme se v této práci zabývali hodnocením rozdílů mezi muži z WQ a KS.
Výsledky ukázaly, na rozdíl od výsledků pomocí tradiční morfometrie (Strouhal, 2011), že
rozdíly mezi muži z WQ a KS jsou signifikantní. Největší rozdíly se nacházely v oblasti
obličeje. Lebky mužů z WQ mají na rozdíl od mužů z KS relativně větší a širší obličej
korespondující s menší mozkovnou. S tím souvisí i relativně širší a kratší nosní kůstky,
větší a širší nosní otvor, větší interorbitální šířka a celkově relativně širší a nižší střední
části obličeje vlivem snížení výšky těla horní čelisti a anteriorního vysunutí střední
obličejové masy. Na druhé straně lebky mužů z KS mají oproti mužům z WQ relativně
větší, širší a více zakulacenou mozkovnu zároveň s větší a delší bazí a celkově více
oploštělým a relativně delším a užším obličejem, k čemuž dochází vlivem vertikálního
prodloužení horní čelisti. Současně mají relativně užší, delší a více oploštělou obličejovou
část, zejména užší a delší nosní kůstky a menší nosní otvor. Vzhledem k tomu, že z
populace KS byla prozkoumána pouze malá část jedinců pocházející ze samostatných
mohyl, odráží tyto odlišnosti v kraniofaciální morfologii spíše rozdíly sociální než etnické
(Strouhal, 2011).
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9.4 Srovnání mezi lokalitami Mirgissa a Wadi Qitna
Srovnání variability tvaru lebky mezi soubory dospělých lebek z lokality Mirgissa a
Wadi Qitna (včetně Kalabsha South) ukázala, že tvar lebky mužů z M má oproti mužům
z WQ relativně větší mozkovnu kónického tvaru. Současně s tím koresponduje delší a užší
celý obličej vzhledem k obličeji mužů z WQ, za přispění vertikálního prodloužení těla
horní čelisti. S relativním zúžením obličeje souvisí užší střední část obličeje, relativně delší
tělo horní čelisti, užší a delší nosní otvor a kratší nosní kůstky. Pokud jde o muže z WQ
(včetně KS), tvar lebky ukazuje rozdíly ve tvaru mozkovny způsobené ventrokaudálním
pohybem euryonů, kdy je mozkovna můžů z WQ vzhledem k mozkovně mužů z M
relativně menší a více zakulacená. Současně s tím je patrná relativně menší výška obličeje,
oproti mužům z M. Obličej je vzhledem k obličeji mužů z M relativně nižší, zejména
vlivem vertikálního zploštění horní čelisti. Šířka celého obličeje včetně bizygomatické
šířky je relativně větší. Nosní kosti jsou relativně delší a nosní otvor je širší a nižší.
Tvar lebky žen z M ukazuje oproti ženám z WQ relativně větší mozkovnu
kónického tvaru a současně s tím delší a užší celý obličej v porovnání s obličejem žen
z WQ, s výrazně delším tělem horní čelisti. S relativním zúžením obličeje souvisí užší
střední část obličeje, delší tělo horní čelisti, užší a delší nosní otvor, kratší nosní kůstky a
střední obličejová masa vysunutá směrem vpřed. Na druhou stranu tvar lebky žen z WQ
(včetně KS) ukazuje rozdíly ve tvaru mozkovny způsobené ventrokaudálním pohybem
euryonů, kdy je mozkovna ve srovnání s mozkovnou žen z M relativně menší a více
zakulacená. Současně s tím se zde ukazuje relativně menší výška a větší konvexita obličeje
a větší prognáthismus oproti ženám z M. Obličej je ve srovnání se ženami z M relativně
nižší, zejména vlivem vertikálního zploštění horní čelisti. Šířka celého obličeje včetně
bizygomatické šířky je relativně větší. Nosní kosti jsou relativně delší a nosní otvor je širší
a nižší.
Z obou analýz (analýza rozdílů mezi muži ze zkoumaných lokalit a analýza rozdílů
mezi ženami z daných lokalit) vyplývají většinou shodné rozdíly mezi skupinami s
morfologickými změnami lebky ve stejném směru na diagonále centroidu (viz obr. 8/398/58). Hlavní rozdíly mezi muži a ženami jsou ve tvaru obličeje, kdy u žen je více patrná
protruze a prognáthismus horní čelisti, více vysunutá střední část obličeje a větší sklon
obličeje. U mozkovny jsou rozdíly ve tvaru a relativní velikosti mezi zkoumanými soubory
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shodné, ale více patrné jsou u mužů než u žen, což zřejmě souvisí s větší robusticitou
mužských lebek.
Morfologický vzor charakterizující v této studii soubor z lokality Mirgissa
charakterizuje evropské/severoafrické populace: vysoké a široké lebky s poměrně úzkým a
vysokým obličejovým skeletem, menší hloubkou obličeje kvůli většímu sklonu baze lební
a orientaci obličeje směrem k neurokraniu, úzkým nosním otvorem, výrazným středním
obličejem a velmi malým nebo žádným alveolárním prognáthismem (Bass, 1987;
Krogman, 1973; Kuroe et al., 2004; White a Folkens, 1991). Naopak morfologické
vlastnosti zjištěné u souboru WQ a KS jsou obecně používány k popisu afrických skupin
subsaharské původu (Bass, 1987; Krogman, 1973; Kuroe et al., 2004): široký a nízký
obličej s oploštělými nosními kůstkami a širokým nosním otvorem, prominující horní
čelistí s výrazným alveolárním prognáthismem a větší hloubkou obličeje jako výsledek
snížení sklonu lebeční baze a šikmému postavení obličeje vůči neurokraniu. Očnice jsou
větší a větší je také interorbitální vzdálenost.
Vektor zjištěný pomocí PCA zejména u prvních čtyř hlavních komponent mezi
zkoumanými populacemi z lokality Mirgissa a Wadi Qitna (včetně Kalabsha South) by
tedy mohl reprezentovat sub-saharsko - středomořský vektor, ve kterém jsou dva různé
morfologické vzory klasifikovány podle geograficky specifických vlastností. Čím více je
sub-saharský příspěvek zastoupen uvnitř zkoumané populace, tím více se bude jeho
variabilita posouvat po tomto morfologickém vektoru směrem k danému extrému.
Vzhledem ke klinální povaze lidské populační variability, nemusí být tento posun ve
skutečnosti ve zkoumaných souborech statisticky významný.
Můžeme tedy navrhnout dva obecné závěry. Hlavní genetické rozdíly a rozdíly
v morfologii lebky popsané v literatuře v celosvětovém měřítku byly zjištěny mezi subsaharskou populací a ostatními populacemi (např. Howells, 1989; Cavalli-Sforza et al.,
1994). Na základě našich dat založených na morfologii lebky egyptské a núbijské
populace, může být rozpoznána osa rozptylu i na malé zeměpisné oblasti uvnitř omezené
morfologické variability. To odpovídá africkému "severojižnímu klinu", nezávisle na
zdroji tohoto procesu, a představuje tak hlavní osu "regionální" variability mezi africkými
populacemi (Babiker et al., 2011; Fox, 1997; Keita, 2005; Krings et al., 1999; Lucotte a
Mercier, 2003).
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Celkově se lebky ze souboru M vyznačovaly širší mozkovnou, což je odlišuje od
núbijské populace dynastického věku, ať už u zástupců skupiny C, Kermy, nebo dokonce
těch ze skupiny D, jejichž hlavy jsou již mnohem užší. Stejné je to s větší výškou obličeje,
která jednoznačně řadí soubor do období Nové říše v Horním Egyptě. Důležitý je také
menší rozvoj v šířce obličeje a nosu a vpřed vysunutá masa obličeje v porovnání se
subsaharskými africkými populacemi. Jedná se tedy o základ populace v podstatě
egyptské, která se nachází v pevnosti Mirgissa v pozdním období Střední říše a Druhém
přechodném období (Billy, 1999). Soubor lebek z Wadi Qitna patří do skupiny X a tvarem
lebky je blízký subsaharským africkým populacím, to znamená, že negroidní vliv se stává
stále zřetelnější s časem, od skupiny C ke skupině Merojské a zvláště když dosáhne
skupiny X. Otázka původu Skupiny X v Núbii zůstává však stále otevřená. Okolo roku 350
po Kristu tato oblast zaznamenala kulturní změny, které byly doprovázeny migracemi.
Nemohlo se však jednat o nějaké masové převrstvení jedné populace druhou (Strouhal,
1984 a 2011).
Výsledky analýzy mezi soubory Wadi Qitna a Mirgissa ukazují rozdíly mezi
núbijskými obyvateli z Wadi Qitna ve srovnání s Egypťany z lokality Mirgissa (Strouhal,
2011). Egypťané jsou stále ve velké vzdálenosti od černých Afričanů nebo dokonce od
Núbijců ze skupiny X (Billy, 1977 a 1999). Podle Strouhala (2011) je v Dolní Núbii daleko
více patrný rozdíl lokální než chronologický. Tak vystupuje poměrně silná izolace a
separace populací jednotlivých lokalit, která zároveň odráží rozdílnost dvou národů žijících
na březích Nilu a to starých Egypťanů a Núbijců.
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10 ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce byla analýza variability tvaru lebky uvnitř souboru
dospělých lebek z lokality Mirgissa a z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South a následné
srovnání egyptských lebek z lokality Mirgissa s núbijskými lebkami z lokality Wadi Qitna
a Kalabsha South, a tím porovnání rozdílů v morfologii lebek mezi populací Dolní Núbie a
Egypťany, kteří emigrovali do Dolní Núbie kvůli ochraně jižních hranic.
•

U populace z lokality Mirgissa se projevila převaha europoidních rysů (větší mozkovna
kónického tvaru s poměrně úzkým a vysokým obličejovým skeletem, menší hloubka
obličeje kvůli většímu sklonu baze lební a orientaci obličeje směrem k neurokraniu,
úzký nosní otvor, výrazný střední obličej), která ukazuje na jejich egyptský původ.
Nalezli jsme však také sekundární núbijské stopy, například prognáthismus horní
čelisti a to zejména u žen, kdy egyptská populace odráží stupeň integrace původních
Núbijců.

•

U populací z lokality Wadi Qitna a Kalabsha South se projevil převažující negroidní
element související se subsaharským původem (menší a více zakulacená mozkovna,
široký a nízký obličej s oploštělými nosními kůstkami a širokým nosním otvorem,
prominující horní čelist s výrazným alveolárním prognáthismem a větší hloubkou
obličeje jako výsledek snížení sklonu lebeční baze a šikmého postavení obličeje vůči
neurokraniu) a umístěním lokality v egyptské Núbii. Pokud jde o srovnání lokality
Wadi Qitna a Kalabsha South, zjistili jsme, že rozdíly mezi soubory byly signifikantní,
avšak variabilita v morfologii lebek zde odráží spíše sociální než etnické rozdíly.

•

Výsledky srovnání souborů Mirgissa a Wadi Qitna a Kalabsha South ukazují rozdíly
mezi Egypťany z lokality Mirgissa a núbijskými obyvateli z Wadi Qitna a Kalabsha
South. Na základě našich dat založených na morfologii lebky egyptské a núbijské
populace, může být rozpoznána osa rozptylu i v této malé zeměpisné oblasti uvnitř
omezené morfologické variability. Ta odpovídá africkému "severojižnímu klinu",
nezávisle na zdroji tohoto procesu, a představuje tak hlavní osu "regionální" variability
mezi africkými populacemi. Morfologický vzor příznačný pro soubor z lokality
Mirgissa charakterizuje severoafrické populace. Jedná se tedy o základ populace v
podstatě egyptské, která se nacházela v pevnosti Mirgissa v pozdním období Střední
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říše a v Druhém přechodném období. Naopak morfologické vlastnosti zjištěné u
souboru Wadi Qitna a Kalabsha South jsou obecně používány k popisu afrických
skupin sub-saharské původu. Skupina X z Wadi Qitna je blízká subsaharským africkým
populacím, z čehož vyplývá, že negroidní vliv se zde stává stále zřetelnější s časem,
přestože otázka původu Skupiny X v Núbii zůstává stále otevřená.
Výsledky této diplomové práce ukázaly populační morfologické rozdíly odpovídající
časové a geografické vzdálenosti zkoumaných souborů z lokalit Mirgissa a Wadi Qitna a
Kalabsha South, v nichž se odráží rozdílnost dvou národů žijících na březích Nilu - starých
Egypťanů a Núbijců.
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SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 2/1. Zeměpisná poloha studovaných souborů lebek.
Obr. 2/2. Mapa Nilu s vyznačenými katarakty (Reprodukované ze Shawa, 2003).
Obr. 2/3. Mapa Údolí Nilu (Reprodukované z Billy, 1977).
Obr. 4/1. Pohlavní rozdíly na lebce (Čihák, 2001); znaménkem + ukázán znak výrazný,
nápadný nebo vystupující místo; znaménkem – ukázán znak méně nápadný, nevýrazný až
potlačený.
Obr. 7/1. Grafické znázornění snímaných kraniometrických bodů – pohled z pravé strany.
Obr. 7/2. Grafické znázornění snímaných kraniometrických bodů – pohled zepředu.
Obr. 7/3. Grafické znázornění snímaných kraniometrických bodů – basis cranii externa.
Obr. 7/4. MicroScribe G2X (instalační CD Immersion Corporation, 2003).
Obr. 7/5. Přesnost měření znázorněná na grafu pro 1. hlavní komponentu PC1 (12.9%
celkové variability) a 2. hlavní komponentu PC2 (10,8% celkové variability). V tomto
grafu je 6 jedinců (pětkrát se opakující původní soubor landmarků pro každého z 6 jedinců)
vyznačených barevně. Ostatní jedinci (jeden soubor z každého měření) byly znázorněni
jako prázdné symboly.
Obr. 7/6. Procrustovská analýza (GPA), při které se shluky naměřených landmarků
zmenšili vlivem standardizace jejich souřadnic. Fronto-laterální pohled na polohu
landmarků charakterizujících celou lebku před (vlevo) a po (vpravo) GPA při vizualizaci
bodů (A) či spojnic mezi nimi (B).
Obr. 7/7. Výsledky TPS po promítnutí průměrného tvaru lebek jednoho souboru společně
se sítí do souboru druhého (rovina xy, xz a yz).
Obr. 7/8. Latentní kořeny a procento celkové variability (pouze PC s procentem variability
větším než 1).
Obr. 7/9. Zátěže jednotlivých proměnných pro PC1.
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Obr. 7/10. PC skóre pro prvních 10 jedinců (ve sloupci vždy hodnota pro danou hlavní
komponentu).
Obr. 7/11. Graf PC skóre – závislost první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
data v obrázku 7/10.
Obr. 7/12. Suťový graf (Scree plot).
Obr. 7/13. Histogram Hotellingova T2 testu a diskriminační analýzy.
Obr. 7/14. 3D model lebky vytvořený pomocí spojnic bodů (A) a polygonů (B). Pohled
zprava z boku.
Obr. 7/15. 3D model obličeje s vybranými kraniometrickými body vytvořený pomocí
spojnic bodů. Pohled zprava z boku (A) a zpředu (B).
Obr. 7/16. 3D model střední části obličeje s vybranými kraniometrickými body vytvořený
pomocí spojnic bodů. Pohled zprava z boku (A) a zpředu (B).
Obr. 7/17. 3D model mozkovny s vybranými kraniometrickými body vytvořený pomocí
spojnic bodů a polygonů. Pohled zprava z boku (A), zezadu (B) a shora (C).
Obr. 7/18. 3D model baze lební s vybranými kraniometrickými body vytvořený pomocí
spojnic bodů. Pohled zespodu.
Obr. 8/1. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro lebky
z lokality Mirgissa. V grafu je znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Obr. 8/2. Tvarová konfigurace reprezentující morfologický vzor pro lebky z lokality
Mirgissa vztažený k PC1 (A), PC2 (B) a PC3 (C) mezi dvěma extrémy, od krajní záporné
hodnoty (vlevo) ke krajní kladně hodnotě (vpravo). Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/3. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z lokality Mirgissa. V grafu je pro každé pohlaví znázorněna elipsa
ukazující 95% spolehlivost.
Obr. 8/4. Graf PC skóre závislosti osmé (PC8) a deváté (PC9) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje
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morfologický vzor vztažený k PC8 a PC9 mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu
PC8 vs PC9. Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/5. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a čtvrté (PC4) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný
tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/6. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a
zepředu (vpravo).
Obr. 8/7. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a šesté (PC6) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo), zezadu
(uprostřed) a shora (vpravo).
Obr. 8/8. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a čtvrté (PC4) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z lokality Mirgissa. Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný tvar
pro každé pohlaví. Pohled zespodu.
Obr. 8/9. Tvarová konfigurace reprezentující morfologický vzor pro lebky z lokality WQ a
KS vztažený k PC1 (A), PC2 (B) a PC3 (C) mezi dvěma extrémy, od krajní záporné
hodnoty (vlevo) ke krajní kladně hodnotě (vpravo). Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/10. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
lebky z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South. V grafu je pro každou lokalitu
znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Obr. 8/11. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/12. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální
strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/13. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová
konfigurace reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled
z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/14. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální
strany (vlevo), zezadu (uprostřed) a shora (vpravo).
Obr. 8/15. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled zespodu.
Obr. 8/16. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South. V grafu je pro každé
pohlaví znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Obr. 8/17. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/18. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a
zepředu (vpravo).
Obr. 8/19. Graf PC skóre závislosti druhé (PC2) a deváté (PC9) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová
konfigurace reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/20. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo),
zezadu (uprostřed) a shora (vpravo).
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Obr. 8/21. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každé pohlaví. Pohled zespodu.
Obr. 8/22. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské lebky z pohřebiště Wadi Qitna a Kalabsha South. V grafu je pro každou lokalitu
znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Obr. 8/23. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské lebky z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (12,4% celkové variability) mezi dvěma extrémy, od
krajní záporné hodnoty (KS muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé
laterální strany.
Obr. 8/24. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru lebky mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
Obr. 8/25. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (17,1% celkové variability) mezi dvěma extrémy, od
krajní záporné hodnoty (KS muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé
laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/26. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru obličeje mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
Obr. 8/27. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské střední části obličeje z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace
reprezentuje morfologický vzor vztažený k PC1 (16,8% celkové variability) mezi dvěma
extrémy, od krajní záporné hodnoty (KS muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži).
Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/28. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru střední části obličeje mužů ze
souboru WQ společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru
KS do WQ (B).
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Obr. 8/29. Graf PC skóre závislosti druhé (PC2) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské mozkovny z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC2 (12,5% celkové variability) a PC3 (10,2% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC2 vs. PC3 od krajní záporné
hodnoty (KS muži) ke krajní kladné hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/30. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru mozkovny mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
Obr. 8/31. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské baze z Wadi Qitna a Kalabsha South. Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (13,2% celkové variability) mezi dvěma extrémy, od
krajní záporné hodnoty (WQ muži) ke krajní kladně hodnotě (KS muži). Pohled zespodu.
Obr. 8/32. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru baze mužů ze souboru WQ
společně se sítí do souboru KS (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru KS do WQ
(B).
Obr. 8/33. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
lebky z pohřebiště Mirgissa, Kalabsha South a Wadi Qitna. V grafu je pro každou lokalitu
znázorněna elipsa ukazující 95% spolehlivost.
Obr. 8/34. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské lebky z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/35. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské obličeje z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo)
a zepředu (vpravo).
Obr. 8/36. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské střední části obličeje z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace
reprezentuje průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální
strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/37. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské mozkovny z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje
průměrný tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled z pravé laterální strany (vlevo),
zezadu (dole uprostřed) a shora (vpravo).
Obr. 8/38. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské a ženské baze z lokality M, KS a WQ. Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný
tvar pro každou skupinu a každé pohlaví. Pohled zespodu.
Obr. 8/39. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské lebky z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický
vzor vztažený k PC1 (13,2% celkové variability) a PC3 (6,9% celkové variability) mezi
dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné hodnoty (M muži)
ke krajní kladné hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/40. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru lebky mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
Obr. 8/41. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický
vzor vztažený k PC1 (17,4% celkové variability) a PC3 (9,9% celkové variability) mezi
dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné hodnoty (M muži)
ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu
(vpravo).
Obr. 8/42. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru obličeje mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
Obr. 8/43. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
mužské střední části obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (15,6% celkové variability) a PC3 (8,6% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné
hodnoty (WQ muži) ke krajní kladně hodnotě (M muži). Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).
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Obr. 8/44. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru střední části obličeje mužů ze
souboru M společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru
WQ do M (B).
Obr. 8/45. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
mužské mozkovny z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (25,4% celkové variability) a PC2 (10,9% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC2 od krajní záporné
hodnoty (M muži) ke krajní kladně hodnotě (WQ muži). Pohled z pravé laterální strany,
zezadu a shora.
Obr. 8/46. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru mozkovny mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
Obr. 8/47. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a čtvrté (PC4) hlavní komponenty pro
mužské baze z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický vzor
vztažený k PC1 (12,8% celkové variability) a PC4 (7,1% celkové variability) mezi dvěma
extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC4 od krajní záporné hodnoty (M muži) ke krajní
kladně hodnotě (WQ muži). Pohled zespodu.
Obr. 8/48. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru baze mužů ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
Obr. 8/49. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
ženské lebky z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický vzor
vztažený k PC1 (14,1% celkové variability) a PC2 (12,2% celkové variability) mezi dvěma
extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC2 od krajní záporné hodnoty (M ženy) ke krajní
kladně hodnotě (WQ ženy). Pohled z pravé laterální strany.
Obr. 8/50. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru lebky žen ze souboru M společně
se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M (B).
Obr. 8/51. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a druhé (PC2) hlavní komponenty pro
ženské obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický
vzor vztažený k PC1 (19,3% celkové variability) a PC2 (9,5% celkové variability) mezi
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dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC2 od krajní záporné hodnoty (M ženy)
ke krajní kladně hodnotě (WQ ženy). Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu
(vpravo).
Obr. 8/52. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru obličeje žen ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
Obr. 8/53. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
ženské střední části obličeje z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje
morfologický vzor vztažený k PC1 (19,2% celkové variability) a PC3 (7,6% celkové
variability) mezi dvěma extrémy na diagonále centroidu PC1 vs. PC3 od krajní záporné
hodnoty (WQ ženy) ke krajní kladně hodnotě (M ženy). Pohled z pravé laterální strany
(vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/54. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru střední části obličeje žen ze
souboru M společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru
WQ do M (B).
Obr. 8/55. Graf PC skóre závislosti první (PC1) a třetí (PC2) hlavní komponenty pro
ženské mozkovny z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje průměrný
tvar pro každou lokalitu zvlášť. Pohled z pravé laterální strany (vlevo) a zepředu (vpravo).
Obr. 8/56. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru mozkovny žen ze souboru M
společně se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M
(B).
Obr. 8/57. Graf PC skóre závislosti druhé (PC2) a třetí (PC3) hlavní komponenty pro
ženské baze z M a WQ (včetně KS). Tvarová konfigurace reprezentuje morfologický vzor
vztažený k PC2 (12,3% celkové variability) a PC3 (9,1% celkové variability) mezi dvěma
extrémy na diagonále centroidu PC2 vs. PC3 od krajní záporné hodnoty (M ženy) ke krajní
kladně hodnotě (WQ ženy). Pohled zespodu.
Obr. 8/58. Výsledky TPS po promítnutí extrémního tvaru baze žen ze souboru M společně
se sítí do souboru WQ (A) v rovině xy, xz a yz a opačně ze souboru WQ do M (B).
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