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Abstrakt 

Pohlavní dimorfismus je jedním ze základních aspektů variability lidského obličeje. 

Jeho projevy využíváme při identifikaci jedince, v plastické i rekonstrukční medicíně. Je 

jedním z nejdůležitějších paleodemografických ukazatelů a odráží se také při výběru partnera. 

Pohlavní dimorfismus vzniká během ontogeneze velmi brzy, už v prenatálním období. Dále se 

za společného působení různých faktorů vyvíjí především během dětství a adolescence, ale 

menší změny v podobě a rozsahu dimorfismu se vyskytují po celý život člověka. Přestože se 

jednotlivé oblasti kraniofaciálního komplexu během růstu navzájem ovlivňují, do značné míry 

se vyvíjejí nezávisle. Pohlavní dimorfismus jednotlivých morfologických struktur či oblastí je 

proto manifestován v odlišné míře a s různým načasováním. Tato práce poskytuje přehled 

základních aspektů pohlavního dimorfismu lidského obličeje během ontogeneze společně s 

popisem faktorů, podílejících se na jeho vzniku. 

 

Sexual dimorphism is one of the basic features of the human facial variability. It is 

especially important when recognizing an individual, also in plastic and reconstructive 

surgery. It is one of the most significant paleodemographic aspects and it affects for example 

mate choice too. Sexual dimorphism arises very early during the ontogeny; it is already 

present in prenatal development. After birth it increases and develops due to contribution of 

various factors. Dimorphism is established mostly over the periods of childhood and 

adolescence, but it is possible to observe at least minor changes in the course of the whole life 

of an individual. Although different parts and structures of the craniofacial complex interact 

during their growth, they are to some degree independent from each other. That is why the 

sexual dimorphism can develop in them with different timing. This thesis summarizes the 

basic aspects of sexual dimorphism of human face during ontogeny together with the factors 

which are believed to cause this dimorphism. 

 

Klíčová slova 

 

Pohlavní dimorfismus, obličej, kraniofaciální komplex, ontogenetický vývoj 

 

Sexual dimorphism, face, craniofacial complex, ontogenetic development 
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1. Úvod 

Vnímání a rozpoznávání lidského obličeje je jednou ze základních biologických a 

sociálních funkcí (Caharel et al. 2009). Součástí tohoto kognitivního procesu u člověka je 

rozpoznávání pohlaví, nejen z důvodů samotné identifikace jedince, ale také kvůli výběru 

partnera (Blažek and Trnka 2009). Pohlavní dimorfismus kraniofaciálního komplexu, tedy 

souhrn veškerých rozdílů mezi muži a ženami jak na lebce, tak i u měkkých tkání obličej, je 

velmi významným aspektem podílejícím se na celkové podobě individuálních rysů obličeje. 

V souvislosti s atraktivitou a již zmíněným výběrem partnera jde v současné době o velmi 

oblíbené a často studované téma. 

Základní odlišnosti mužského a ženského obličeje jsou obecně poměrně dobře známé, 

při detailnějším zkoumání se však pohlavní dimorfismus stává mnohem komplexnějším 

jevem. Podoba mezipohlavních rozdílů není stálá, ale mění se v průběhu celého života, 

především během dětství a dospívání. Samotný růst a vývoj obličeje je klíčovým tématem pro 

mnoho klinických disciplín. Poznání konkrétních anatomických odlišností jak kosterního 

podkladu obličeje, tak i jeho měkkých tkání, a také vzorců změn v těchto oblastech v průběhu 

ontogeneze může být tedy v některých oborech esenciální. Zvláště aktuální je problematika 

rozštěpových vad a jiných kraniofaciálních malformací spadající pod rekonstrukční a 

plastickou chirurgii.  

Přítomnost pohlavního dimorfismu alespoň v malé míře můžeme sledovat v jakémkoli 

věku. Nové poznatky umožňují odhalit rozdíly v kraniofaciálním komplexu mezi dívkami a 

chlapci již brzy po narození a dokonce v prenatálním období (Bulygina et al. 2006). 

Bezprostředně po porodu však může být sledování těchto drobných odchylek ve stavbě lebky 

a obličeje znesnadněno deformací způsobenou průchodem porodními cestami (Joffe et al. 

2004). I přesto je však přítomnost dimorfismu v raném dětství neoddiskutovatelná. Vrozený 

základ dimorfismu má svůj původ v chromozomálním pohlaví a v působení hormonů (Fink et 

al. 2005), na jeho dalším rozvoji a vývoji se společně podílejí další faktory (Bulygina et al. 

2006). Ani po ukončení dospívání však nemůžeme považovat pohlavní dimorfismus za stálý a 

stabilní rys dospělého člověka, změny během následného stárnutí se na něm také výrazně 

podepisují (např. Ferrario et al. 2003).  

Cílem této práce je shrnout různými metodami dosažené poznatky o vzniku a vývoji 

pohlavního dimorfismu oblasti obličeje v průběhu lidského života a popsat konkrétní projevy 

dimorfismu u různých částí kraniofaciálního komplexu v různých věkových kategoriích. 
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2. Teoretická část 

2.1. Pohlavní dimorfismus člověka 

Pohlavní dimorfismus lidského druhu zahrnuje všechny fyzické, behaviorální i jiné 

rozdíly mezi muži a ženami (Frayer and Wolpoff 1985). Tento jev byl již studován u mnoha 

živočichů, společně s genetickými, vývojovými, psychologickými i evolučními mechanismy, 

které jej způsobují (Blanckenhorn 2005; Fairbairn and Roff 2006; Plavcan 2011). Pro 

antropologii má význam především výzkum u primátů, u vývojových stádií člověka (např. 

Collard and O’Higgins 2001; Plavcan 2001; Schaefer et al. 2004; Cobb and O’Higgins 2007) 

a v neposlední řadě u člověka recentního (např. Ursi et al. 1993; Rosas and Bastir 2002; 

Bulygina et al. 2006; Bigoni et al. 2010; Thayer and Dobson 2010; Veleminska et al. 2012). 

Všechny rysy a velikostní rozdíly, které zahrnujeme pod morfologickou stránku 

pohlavního dimorfismu, můžeme také souhrnně zařadit mezi sekundární pohlavní znaky (za 

primární považujeme přímo rozdíly pohlavních orgánů). Projevy pohlavního dimorfismu jsou 

geneticky podmíněné, avšak variabilní a mohou být i značně ovlivněné prostředím. Typické 

projevy dimorfismu jako jsou větší výška a celková robusticita jedince, mohou být na úrovni 

jedince například ovlivněny nutričními a jinými faktory (Frayer and Wolpoff 1985). 

Nejen takovéto na první pohled zřetelné mezipohlavní rozdíly mají velký význam. 

Pohlavní dimorfismus lidského skeletu a dentice byl předmětem výzkumu už mnohokrát, 

hlavně díky potřebě přesnosti v určování pohlaví u kosterních pozůstatků. Podobné studie se 

většinou zaměřují spíše právě na určení pohlaví na základě různých částí skeletu, než 

podrobněji na stupeň nebo například vývoj mezipohlavních rozdílů jako celek. Poskytují nám 

také možnost hodnocení populační variability pohlavního dimorfismu člověka (např. Black 

1978a; Black 1978b; Frayer and Wolpoff 1985; Bigoni et al. 2010). Jiné studie z oblasti 

především biomedicínské a forenzní antropologie se naopak soustřeďují na pohlavní 

dimorfismus měkkých tkání (např. Ferrario et al. 1998; Baik et al. 2007; Halazonetis 2007). 

Pohlavní dimorfismus člověka lze také studovat ze dvou odlišných pohledů: jako stálý 

znak u dospělých jedinců nebo jako proces během růstu a vývoje, jehož výsledkem je 

výsledný dimorfismus, který se však do určité míry mění až do období senilního věku. 

Samotná přítomnost pohlavního dimorfismu u moderního člověka je neoddiskutovatelná, 

vývojové aspekty jsou však stále předmětem detailnějšího výzkumu (Bulygina et al. 2006). 
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2.1.1. Znaky, vznik a význam pohlavního dimorfismu 

Lidské mezipohlavní rozdíly je snadné rozpoznat už při pouhém pozorování konstituce 

mužů a žen v každodenním životě. Typickým příkladem hned na první pohled 

rozpoznatelného prvku lidského pohlavního dimorfismu je průměrný rozdíl v tělesné výšce. 

Pro člověka platí stejné obecné pravidlo jako pro většinu ostatních savců – samci jsou větší 

(Frayer and Wolpoff 1985). Ve stavbě lidského těla je dimorfismus zřetelný už od fetálního 

období života (a to především právě v délce), ale výraznějším se stává během puberty. 

Novorozenci mužského pohlaví jsou jen asi o 1% delší než dívky (Rodriguez et al. 2005), ale 

v dospělosti už činí rozdíl ve výšce postavy přibližně okolo 7% (vyskytují se zde také 

populační rozdíly) (Gustafsson and Lindenfors 2004).  

 Mezi zjevné rozdíly ve stavbě těla patří také obsah a rozložení tkání v těle. Po 

adjustování hodnot na stejnou výšku mají dospělí muži větší množství svalové a kosterní 

hmoty a méně tělesného a jiné rozložení tuku než ženy. Dospělí muži mají více svaloviny na 

pažích, větší a silnější kosti, redukovaný tuk v oblasti končetin ale podobné množství 

abdominálního tuku. U žen je během rané dospělosti častější spíše periferní (tzv. gynoidní – 

kolem boků a stehen) rozložení tuku, ale se stoupajícím věkem se ukládání tuků stává 

androidním (tuk je soustředěný v horní části těla, trupu). Pohlavní rozdíly ve stavbě těla 

můžeme přisuzovat působení pohlavních steroidních hormonů, které také řídí pubertální 

vývoj. Například působení testosteronu a estrogenu má výrazný vliv na výše popsané 

rozložení tukové tkáně, kdy testosteron je také důležitý pro nárůst svalové hmoty (Wells 

2007). 

 Celkově můžeme tedy říci, že muži mají vyšší postavu, robustnější rysy obličeje a 

hlavy, jsou svalnatější, silnější a většinou fyzicky zdatnější než ženy. Mezi další snadno 

pozorovatelné prvky pohlavního dimorfismu patří v průměru větší zuby u mužů (Frayer and 

Wolpoff 1985). 

 Evoluční původ některých prvků pohlavního dimorfismu člověka může být vysvětlen 

přírodním nebo pohlavním výběrem. Už Darwin se zajímal o příčiny vzniku výrazných 

pohlavně dimorfních rysů u živočichů a pro vysvětlení, jak mohou tyto rysy vznikat selekcí, 

zavedl pojem pohlavní výběr. Navrhl koncept znaků, které jsou selektovány jen a výhradně 

pro výhody, které má nositel těchto znaků oproti ostatním jedincům v reprodukci. Dnes je 

tento koncept už dávno všeobecně přijímaný (Williams and Carroll 2009). Například dva 

obvykle zkoumané pohlavně dimorfní rysy – rozdíl v tělesné hmotnosti a rozdíl ve velikosti 

špičáků – lze dát do souvislosti s pohlavním výběrem, a to kvůli vnitropohlavní (mezimužské) 
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kompetici. Tato souvislost však není jednoznačná. Ženy vždy nedávají přednost 

maskulinnějším jedincům a jejich výběr je ovlivněn mnoha faktory (Little et al. 2011; 

O’Connor et al. 2012; Watkins 2012). Příliš výrazně maskulinní rysy obličeje jsou dokonce 

podvědomě spojovány s negativními vlastnosti a vzorci chování (Perrett et al. 1998). 

Behaviorální vlivy mají tedy v evolučním původu dimorfismu nepochybný význam. 

Pohlavní dimorfismus bývá často různorodý a jeho evoluční původ není zcela zjevný. 

V některých případech (například ostatní zuby kromě špičáků) mohou být mezipohlavní 

rozdíly pouze přímým důsledkem rozdílné celkové velikosti těla (Plavcan 2011). 

 Souvislost pohlavně dimorfních rysů obličeje s přírodním výběrem naznačuje také 

asociace pohlavního dimorfismu a tzv. „kvality genů“, tedy, že maskulinita u mužů a feminita 

u žen může souviset s vyšší evoluční zdatností. Maskulinita u mužů je skutečně vnímána 

v úzké souvislosti s dominancí, tím pádem by nebyla pouze předmětem pohlavního, ale i 

samotného přírodního výběru. (Little et al. 2008). 

 Dá se tedy říci, že pohlavní dimorfismus je zapříčiněn rozdílnými reprodukčními 

rolemi obou pohlaví a působením silného selekčního tlaku během evoluce. Také je 

samozřejmě výrazně ovlivněn genofondem a působením prostředí (Bruzek and Murail 2006). 

2.1.2. Populační rozdíly, sekulární změny 

Statisticky významné rozdíly v rozměrech obličeje byly nalezeny nejen při srovnávání 

obou pohlaví nebo různých věkových skupin, ale i mezi různými etnickými skupinami nebo 

populacemi (Zhuang et al. 2010). Některé současné lidské populace mohou být od sebe 

vzájemně rozlišeny pouze na základě tvaru obličeje, bez ohledu na pohlaví nebo věk. 

Výsledky studií naznačují, že etnická příslušnost má hned po pohlaví největší vliv na 

variabilitu tvarových a velikostních charakteristik lidského obličeje. Při výzkumu pohlavního 

dimorfismu musíme tedy brát v úvahu i mezipopulační rozdíly (Vioarsdottir et al. 2002; 

Zhuang et al. 2010). 

 Přesné projevy pohlavního dimorfismu mohou být také odlišné v závislosti na tom, 

jestli posuzujeme minulé nebo současné populace. Například za posledních 100 let došlo 

(nejen) v Evropě k mnoha významným změnám v tělesných a kraniofaciálních proporcích. 

Tyto změny souvisí s industrializací, změnami životních podmínek a nutričních faktorů 

(Hauspie et al. 1996).  

Například u mladých dospělých Chorvatů byl už během pouze třináctileté periody 

pozorován v průměru významný pokles šířky hlavy a nárůst ve výšce obličeje a to u obou 

pohlaví. Zvětšení obvodu hlavy bylo však zaznamenáno jen u žen. Obecně se dá říci, že se 



10 

v průběhu zkoumané periody vyskytuje tendence k zúžení lebky a prodloužení obličeje u 

obou pohlaví (tzv. dolichocefalizace), změna jednoho rozměru přítomná pouze u žen však 

naznačuje, že sekulární změny mohou mít vliv i na celkovou podobu pohlavního dimorfismu 

v oblasti hlavy (Buretic-Tomljanovic et al. 2006). Mezi rozdíly, které jsou odlišné u chlapců a 

u dívek mezi generacemi, patří také například hlavový a obličejový index – tyto dvě hodnoty 

vykazovaly větší pokles u chlapců během dvaceti let (tzn. o dvacet let později byly obličeje 

dětí a zejména chlapců v průměru delší a širší než obličeje jejich předchůdců) (Sanna and 

Soro 2000). 

2.2. Pohlavní dimorfismus hlavy a obličeje 

Přítomnost pohlavního dimorfismu kraniofaciálního komplexu člověka, tedy 

neurokrania, splanchnokrania, lebeční baze a dále podrobněji jednotlivých struktur byla již 

mnohokrát prokázána (např. Ursi et al. 1993; Rosas and Bastir 2002; Bulygina et al. 2006; 

Bigoni et al. 2010). 

Stejně jako v případě skeletu celého těla, i konkrétní poznatky o pohlavním 

dimorfismu kraniofaciálního komplexu mají velký význam při určování pohlaví 

v bioarcheologii. Především pokud není zachována pánev, která v tomto ohledu obvykle 

poskytuje největší přesnost, protože není na rozdíl od lebky populačně specifická (Bruzek and 

Murail 2006). Podle výsledků studie Bigoni et al., (2010), přesnější diskriminaci pohlaví 

poskytuje rozdělení lebky na jednotlivé dílčí oblasti. Statisticky významný pohlavní 

dimorfismus byl nalezen v případě tvaru křivky lebeční klenby, v horní části splanchnokrania, 

oblasti nosu, u očnic a patra.  

Na druhou stranu existují části kraniofaciálního komplexu, které malý či žádný 

pohlavní dimorfismus nevykazují, jako například zadní lebeční baze (až do 16 let věku) nebo 

úhel lebeční baze (Ursi et al. 1993; Bigoni et al. 2010). 

Na měkké tkáně obličeje a jejich velikostní a tvarovou variabilitu kladou důraz 

především studie související například s estetickou nebo rekonstrukční chirurgií (Ferrario et 

al. 1995; Halazonetis 2007). Variabilita obličeje se v tomto případě většinou posuzuje na 

základě landmarků1 a jejich modifikace a rozdíly v umístění například v různých populacích, 

věkových skupinách nebo v našem případě mezi pohlavími (Enlow 1990; Farkas 1994). 

                                                           
1 landmarks / landmarky = význačné body, předem definované body na objektu (obličeji), které si u různých 

jedinců vzájemně odpovídají 
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Obr. 1. Rozložení landmarků na obličeji (převzato podle Ferrario et al. 1998). 

 

2.2.1 Feminní a maskulinní znaky obličeje 

 Ženské a mužské obličeje jsou většinou snadno a bez potíží rozlišitelné i bez 

antropometrických měření. Výrazné a typické pohlavně dimorfní prvky především celkového 

tvaru a rysů měkkých tkání obličeje, které lze snadno rozeznat i bez konkrétních 

anatomických znalostí můžeme například označit také jako feminní (u žen) a maskulinní (u 

mužů) znaky. Vnímání feminity a maskulinity také úzce souvisí s atraktivitou. Kromě toho, že 

je ženský obličej jako celek kratší, můžeme říci, že nejvíc běžně  

pozorovatelné mezipohlavní variability se soustředí do spodní části obličeje (Samal et al. 

2007) a oblasti čela (Ferrario et al. 1998; Bigoni et al. 2010; Spiegel 2011). 

 Muži mají v průměru větší obličej než ženy, na celkovou velikost obličeje však můžou 

mít výrazný vliv i jiné faktory jako věk a populační/etnická příslušnost. (Perrett et al. 1998; 

Zhuang et al. 2010). 

 Mezi maskulinní rysy patří například velké čelisti a výrazné obočí (Folstad and Karter 

1992; Little et al. 2008), širší a delší brada, užší a hlouběji posazené oči jako důsledek vývoje 

výraznějších nadočnicových oblouků a užší rty (Bardin and Catterall 1981), širší ústa a delší 
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nos (Grammer and Thornhill 1994), prominující lícní kosti a celkově delší obličej (Scheib et 

al. 1999). 

 V porovnání s muži mají ženy menší nos, gracilní čelisti, plnější rty. (Grammer and 

Thornhill 1994; Thornhill and Grammer 1999) a vysoko posazené lícní kosti (Cunningham 

1986; Enlow 1990). Celkově je za feminní považován mladistvý vzhled obličeje (Thornhill 

and Grammer 1999).  

2.3. Růst a vývoj obličeje 

U lidské kostry je důležitý vztah mezi růstovými vzorci a vývojem pohlavního 

dimorfismu. Časně rostoucí části (skeletální elementy podporující a obklopující neurální 

struktury) jsou obecně méně dimorfické než později rostoucí části hlavy a obličeje. Vztah 

mezi projevem pohlavního dimorfismu a trváním růstu u různých struktur je způsoben 

různými faktory zahrnujícími selekci, čas a dostupnost energie během růstu (Schultz 1962; 

Humphrey 1998). 

 Části lebky dorůstají do dospělé podoby s odlišným načasováním. Struktura, která 

nejdříve dospívá ve tvaru, je střední lebeční báze (ve věku 7-8 let), dále postranní lebeční dno 

ve věku  11-12 let, střední neurokranium dospívá ve tvaru okolo 9-10 let a obličejové a 

mandibulární struktury až v 15-16 letech (Bastir et al. 2006). 

 Stejně jako jsou u různých částí obličeje míra a načasování růstu odlišné, i pohlavní 

dimorfismus se neobjevuje u všech částí ve stejné míře (Ferrario et al. 1998). 

2.3.1. Vliv růstu kraniální oblasti na vývoj obličeje 

 Kraniofaciální komplex můžeme jednoduše rozdělit na tři hlavní jednotky: lebeční 

bázi, lebeční klenbu a obličej. Tyto jednotky se v embryonálním stádiu vyvíjí z odlišných 

oblastí, ale během růstu spolu interagují. Každá jednotka může být považována za tzv. 

„modul“. Pro definici struktur jako modulů je tedy důležité jejich vnitřní propojení a 

interakce. Koncept modularity je významný hlavně v evoluční a vývojové biologii (Enlow 

1990; Bolker 2000; Gkantidis and Halazonetis 2011). 

 Důležité interakce v ontogenetickém vývoji se vyskytují konkrétně mezi mozkem, 

lebeční bazí a neurokraniem, dále mezi celkovým neurobazikraniálním komplexem a 

splanchnokraniem. Lebeční báze ukončuje svůj růst dříve než obličej, proto může mít forma 

báze v ontogenezi vliv na formu obličeje. Bylo prokázáno, že variabilita neurobazikraniálního 
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komplexu (vyjádřena kraniálním indexem2) je příčinou přibližně 25% variability obličejového 

indexu3. Vývoj neurobazikraniálního komplexu je tedy jedním z více prvků celkové 

variability obličeje (Lieberman et al. 2000; Bastir et al. 2006). 

 Tyto interakce mezi částmi lebky byly v evoluci základem pro vznik velkého mozku a 

relativně malé obličejové části lebky, tedy typických rysů moderního člověka (Enlow et al. 

1996; Lieberman 2002). 

 Díky úzkému vztahu vývoje obličeje a mozku v embryonálním vývoji můžou poruchy 

ve vývoji obličeje sloužit jako ukazatel odchylek mozku v případě neurologických a 

psychických poruch, které mají původ v rané ontogenezi (Hennessy et al. 2002; Hennessy et 

al. 2005). 

2.3.2. Faktory přispívající k pohlavnímu dimorfismu obličeje během vývoje 

 Ačkoli se povaha pohlavního dimorfismu s věkem mění, statisticky významné rozdíly 

mezi dívčím a chlapeckým obličejem jsou přítomny již prenatálně. Přítomnost dimorfismu 

byla prokázána u nejmladších věkových kategorií zahrnutých ve výzkumech tj. například už v 

prvním měsíci života (Bulygina et al. 2006). Statisticky významné mezipohlavní rozdíly 

(především ve velikosti) byly také nalezeny u dětí ve věku šesti let (Ursi et al. 1993), u dětí 

mezi 4,7 – 11,8 lety věku v souvislosti se změnou dočasné na permanentní dentici (Gazi-

Coklica et al. 1997) nebo během adolescence (Humphrey 1998). 

 Vývoj pohlavního dimorfismu musí být posuzován jako výsledek vlivů více spolu 

interagujících faktorů (Humphrey 1998). K pohlavnímu dimorfismu v oblasti hlavy a obličeje 

během postnatálního vývoje u lidí přispívají čtyři faktory:  1) počáteční, pravděpodobně už 

prenatálně založené rozdíly, 2) rozdíly v asociaci velikosti a tvaru obličejových struktur (tedy 

také vliv alometrie), 3) prodloužený růst a zvýraznění dolní části obličeje u mužů v pozdějších 

stádiích vývoje (tzv. „male hypermorphosis“) - odehrává se v souvislosti s růstovým spurtem, 

4) rozdíly ve směru mužských a ženských růstových trajektoriích (Bulygina et al. 2006). 

 V přesném způsobu vývoje pohlavního dimorfismu můžou hrát roli i populační rozdíly 

(Vidarsdottir and O’Higgins 2001). 

                                                           
2 Kraniální index = poměr maximální šířky k maximální délce lebky vynásobený stem 

 
3 Obličejový index = poměr maximální délky obličeje k jeho maximální šířce vynásobený stem 
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2.3.2.1. Vrozený pohlavní dimorfismus, vliv hormonů a chromozomů 

 Prvním faktorem, který přispívá ke vzniku pohlavního dimorfismu obličeje 

v ontogenezi, je počáteční, už prenatální rozdíl ve tvaru, který je způsoben dvěma vlivy, a to 

chromozomálním a hormonálním. (Fink et al. 2005; Bulygina et al. 2006). 

 Počáteční pohlavní rozdíly ve tvaru a velikosti obličeje jsou způsobeny vlivem 

hormonálního prostředí v děloze během vývoje plodu - prostřednictvím hladin steroidních 

hormonů jako je testosteron a estrogen (Fink et al. 2005). Testosteron ovlivňuje mnoho 

obličejových rysů. U mužů v pubertě velký poměr hladiny testosteronu vůči hladině estrogenu 

(poměr T/E) umožňuje laterální růst lícních kostí, růst nadočnicových oblouků a prodlužování 

především dolní části obličeje, které vede ke zvyšování celkové robusticity obličeje. Působení 

estrogenu vede ke gracilnějšímu tvaru obličeje s vysoko posazeným obočím, méně robustními 

čelistmi a plnějšími rty (Enlow et al. 1996). 

 Prenatální hladiny hormonů mohou být hodnoceny podle poměru délek druhého a 

čtvrtého článku prstů (2D:4D - „second to fourth digit ratio“), což je morfologický znak silně 

korelující s poměrem testosteron/estrogen. Poměr prstů se vyvíjí během nitroděložního vývoje 

a odráží vystavení plodu androgenům. U mužů je druhý prst kratší než čtvrtý, zatímco u žen je 

druhý stejně dlouhý nebo delší než čtvrtý, takže muži mají v průměru nižší poměr 2D:4D než 

ženy na pravé i levé ruce. Tento rozdíl je způsoben větší aktivitou receptorů pro estrogeny a 

androgeny na čtvrtém prstu. Androgen a estrogen odlišně ovlivňují geny kontrolující 

proliferaci chondrocytů, což vede k odlišnému růstu čtvrtého prstu u žen a u mužů. Některé 

obličejové charakteristiky obecně považované za mužské korespondují s nízkým poměrem 

2D:4D, zatímco některé typicky ženské charakteristiky korespondují s vysokým poměrem 

2D:4D. Vznik pohlavního dimorfismu tedy je ovlivněn hladinami pohlavních steroidů už v 

prenatálním vývoji (Fink et al. 2005; Lutchmaya et al. 2004; Zheng and Cohn 2011; Lindová 

et al. 2008; Kratochvíl and Flegr 2009). 

I další studie prokázaly souvislost mezi hladinou hormonů a pohlavním dimorfismem, 

například obličeje mužů s vyšší hladinou testosteronu ve slinách byly vnímány jako více 

maskulinní (Penton-Voak and Chen 2004). 

 Chromozomální pohlavní dimorfismus musí být posuzován odděleně, jako další 

faktor, protože ovlivňuje jiné rozměry než hormonální prostředí. U mužů se vliv skutečného 

chromozomálního pohlaví projevuje jako „male hypermorphosis“ - prodloužený růst a 

zvýraznění dolní části obličeje, zatímco prenatální hormonální prostředí souvisí spíše se 
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vznikem větší robusticity obličeje v porovnání s ženami. Společný vliv těchto dvou faktorů je 

pak vnímán jako maskulinita (Fink et al. 2005). 

2.3.2.2. Růstové trajektorie 

Dalším faktorem, který se podílí na vzniku pohlavního dimorfismu lidského obličeje 

během postnatálního vývoje, je určitý stupeň rozdílu mezi růstovými trajektoriemi u žen a 

mužů. Individuální růstové trajektorie jsou linie propojující naměřené hodnoty u každého 

jedince během růstu. Dvě linie propojující několik průměrných forem pro obě pohlaví 

zanesených do grafu závislosti tvaru na věku tedy představují obecně mužské a ženské 

růstové trajektorie. Takto vytvořené trajektorie jsou pak oddělené už od nejnižšího věku (v 

této konkrétní studii 1 měsíc) a podobně tvarované, tj. křivočaré. Jsou paralelní do začátku 

puberty a poté se začnou odlišovat ve směru. Divergence mužských a ženských růstových 

trajektorií obličeje je tedy zapříčiněna hlavně rozdíly ve tvaru obličejových struktur po 

dvanáctém roce života (Bulygina et al. 2006) 

 Postnatální ontogenetická tvarová trajektorie je křivka změn tvaru mezi narozením a 

dospělostí. V případě studií kraniofaciální ontogeneze jsou tyto křivky víceméně lineární. To 

znamená, že oblasti kraniofaciálního skeletu, které vykazují zvětšení, rostou v rámci druhu 

stejnoměrně (Cobb and O’Higgins 2004; Vioarsdottir et al. 2002). 

 Na výsledné variabilitě v případě, že ontogenetické vzorce změn tvaru a velikosti jsou 

společné, se může podílet fenomén známý jako škálování (ontogenetic scaling), kdy rozdíly 

jsou výsledkem zkrácení nebo prodloužení běžné růstové trajektorie (Cobb and O’Higgins 

2007). 

 Obecně lze říci, že ontogenetické trajektorie mezi různými druhy, různými populacemi 

i mezi pohlavími divergují již prenatálně. To se vztahuje i na vznik individuálních rozdílů. 

Jedinci ve třech letech života už vykazují vysokou korelaci s dospělou morfologií a tato 

korelace zůstává v pozdějším vývoji konstantní (Bulygina et al. 2006). 
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Obr. 2. Průměrné pohlavně specifické růstové trajektorie (černá křivka charakterizuje muže, šedá 

ženy) (převzato podle Bulygina et al. 2006). 

2.3.2.3. Velikost, tvar, alometrie 

Ontogenetická alometrie představuje variabilitu tvaru závislou na velikosti u 

rostoucích jedinců. Je obecně přijímaným faktem, že u lidí (i ostatních obratlovců) 

kraniofaciální komplex roste postnatálně alometricky. Během růstu a zvětšování velikosti 

jedince, tvar hlavy se mění zejména proto, že různé struktury mají odlišné růstové vzorce. 

Morfologické rysy krania jsou funkčně a vývojově propojené, ale zároveň do jisté míry 

samostatné díky modulární organizaci kraniofaciálního skeletu (Cheverud 1982; Enlow et al. 

1996; Humphrey 1998; Klingenberg 1998; Lieberman et al. 2000; Bastir et al. 2006). 

 Studie proměnných, které popisují tvar a přímo závisí na velikosti, mají velký význam 

při výzkumu všech aspektů variability obličeje a tedy i vývoje pohlavního dimorfismu. Při 

určení pohlaví je třeba brát v úvahu vliv alometrie, v ontogenezi je posuzováno, jestli muži a 

ženy sdílejí stejné alometrické trajektorie. Interakce alometrie (velikosti a tvaru) a pohlaví při 

jejich působení na vývoj kraniofaciálního komplexu mohou být shrnuty do jednoduchého 

principu. U obou pohlaví se s rostoucí velikostí hlavy relativně zvětšují proporce 

splanchnokrania vzhledem k neurokraniu. Obdobně má pohlaví jedince u všech skupin 

rozdělených podle velikosti hlavy na tvar vždy stejný vliv. U mužů se více zvětšují 

muskuloskeletální úpony a prostor nosohltanu (Rosas and Bastir 2002; Cobb and O’Higgins 

2007). Pro pohlavně dimorfní rysy obličeje je charakteristický silný vztah mezi velikostí 

obličeje a tvarem těchto rysů. Analýzou statické alometrie bylo zjištěno, že větší velikost 
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obličeje je spojená s jeho prodloužením, zatímco menší obličeje jsou častěji zaoblenější - větší 

obličeje tedy mají spíše maskulinní rysy a menší spíše feminní. Při určování pohlaví podle 

obličeje je u žen důležitější spíše dimorfismus ve tvaru, zatímco u mužů má větší význam 

velikost (Velemínská et al. 2012).  

 Současné poznatky ukazují, že malé, ale velmi významné alometrické změny jsou 

přítomny i v prenatálním období (konkrétně mezi 32. a 47. gestačním týdnem). U hlavy a 

obličeje byly pozorovány různé vzorce změn tvaru závislých na velikosti. Hlavní změny tvaru 

byly pozorovány u neurokrania. Oproti tomu se růst splanchnokrania zdá být spíše 

izometrický. Tato zjištění naznačují, že se i během takto krátké periody ontogeneze vyskytují 

velmi významné změny tvaru hlavních kraniofaciálních modulů. Tyto změny jsou u neuro- a 

splanchnokrania rozdílné a do jisté míry na sobě nezávislé, díky odlišným funkčním a 

vývojovým podmínkám ovlivňujícím tyto dvě struktury. Raně postnatální tvar obličeje a 

způsob jeho růstu je tedy stanoven už před třetím trimestrem prenatálního života (Sardi et al. 

2007). 

 Alometrické změny v obličeji během vývoje se u různých jedinců liší z důvodů 

individuální variability v růstu. Rozdíly v individuálních růstových trajektoriích ukazují 

nezanedbatelnou variabilitu ve změnách tvaru se zvyšujícím se věkem. Ukazuje se, že více 

individuální variability je soustředěno spíše ve spodní části obličeje, zatímco v horní části 

jsou růstové vzorce podobné (Hennessy 2001). 

 Ve většině studií jsou morfologické změny kraniofaciálního skeletu analyzovány 

pomocí konfigurace landmarkových metod geometrické morfometrie reprezentujících oblast 

zájmu. Podoba konfigurace těchto landmarků se může lišit ve velikosti i tvaru. Vztah mezi 

velikostí a tvarem je většinou v centru zájmu těchto ontogenetických studií (Cobb and 

O’Higgins 2004). 

2.3.2.4. Růstové spurty 

 Mnoho studií založených na antropometrickém měření obličeje, báze lebeční a 

neurokrania se shoduje na tom, že pohlavní dimorfismus lidského obličeje je z velké části 

výsledek rozdílné míry růstu u chlapců a dívek během puberty a adolescence (Ursi et al. 1993; 

Rosas and Bastir 2002). Další studie nalézají signifikantní rozdíly mezi pohlavími už v 

nejnižších testovaných věkových kategoriích a dokazují, že dimorfní kraniofaciální rysy se 

začínají vyvíjet už ve velmi raných stádiích ontogeneze, ale velmi významný podíl celkového 

pohlavního dimorfismu obličeje souvisí právě s pozdějším načasováním pubertálního 

růstového spurtu ve vývoji u mužů a tzv. mužská hypermorfóza (Bulygina et al. 2006). 
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 Vzorce růstu celkového objemu tkání obličeje jsou stejné u chlapců a dívek přibližně 

až do jedenáctého roku života. Ve věkové skupině od 11 do 12 let se u dívek objevuje 

zrychlení růstu - pubertální (adolescentní) růstový spurt. Po tomto období se míra růstu u 

dívek rychle zmenšuje. U chlapců je rozsah růstového spurtu větší a pokračuje od 11-12 až do 

16-17 let v téměř nezměněné míře. Zatímco u žen ve věkové skupině od 14 do 15 let obličej 

už téměř ukončuje svůj růst (v porovnání s dospělou skupinou), u mužů ve stejné věkové 

skupině ještě následuje velký nárůst (Ferrario et al. 1998). 

 K podobnému závěru dospělo více studií. Měkké tkáně obličeje mají podobné vzorce 

růstu a rychlost u chlapců i dívek ve věku 6 až 11 let. Po tomto věku se objevují rozdíly. 

Všechny měřené hodnoty obličeje jsou u chlapců vždy větší než u dívek s výjimkou horní 

obličejové výšky mezi 11 a 13 lety. Ve věku od 11 do 12 let většina dívek prošla 

adolescentním růstovým spurtem s výrazným růstem vertikálních obličejových rozměrů, 

přičemž předstihly chlapce v růstu odpovídajících rozměrů. Po tomto věku chlapci postupně 

dostihli dívky, u kterých je růst měkkých tkání obličeje prakticky ukončen (vzhledem ke 

skupině mladších dospělých) ve věku 13 až 14 let. Naopak u mužů růst pokračuje i po 17. 

roce života. Z těchto důvodů je celkový objem obličeje u dospělých mužů přibližně 1,2 krát 

větší než u žen (Ursi et al. 1993; Ferrario et al. 1995; Bishara et al. 1997; Ferrario et al. 1997; 

Ferrario et al. 1999). 

 Rozdíl v trvání růstu mezi muži a ženami je tedy výsledkem rozdílu v načasování 

adolescentního růstového spurtu, který se objevuje u žen v průměru o dva roky dříve než u 

mužů (Humphrey 1998). 

2.4. Ontogenetický vývoj pohlavního dimorfismu hlavy a mozku 

 Jak již bylo zmíněno, pohlavní dimorfismus neurokrania byl nalezen už v nejranějších 

fázích postnatálního vývoje a jeho míra během dalšího růstu zůstává prakticky konstantní. 

Konstantní stupeň rozdílů ve velikosti naznačuje, že celkový stupeň pohlavního dimorfismu 

velikosti neurokrania je založen už prenatálně (Bulygina et al. 2006). 

 Pohlavní dimorfismus se objevuje také ve vývoji báze lebeční. U dětí od 1 měsíce 

věku do 15 let byly pozorovány dvě hlavní růstové periody: před a po dosažení pěti let života. 

Většina změn se objevila v první periodě, v které byly také pozorovány mezipohlavní rozdíly. 

Během prvních pěti let, přední lebeční jáma vykazovala u chlapců vysokou míru růstu spíše 

anteriorním směrem, zatímco u žen byl její růstový vzorec spíše koncentrický.  Tělo kosti 

klínové a střední jáma vykazovala výrazný růst u obou pohlaví, větší však u žen. Zadní jáma 
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měla koncentrický růstový vzorec u obou pohlaví s větší mírou růstu u žen (Sgouros et al. 

1999). 

 Úhel báze lebeční (úhel tvořený protnutím linie představující dno přední jámy lebeční 

a osa protínající clivus) nevykazuje žádný pohlavní dimorfismus, přední (anteriorní) lebeční 

báze je však větší u mužů. Zadní (posteriorní) lebeční báze nevykazuje pohlavní dimorfismus 

až do věku 16 let, poté je u mužů větší (Ursi et al. 1993). 

 Rozdíly ve velikosti a hmotnosti ženského a mužského mozku jsou dlouho známé. 

Existuje pozitivní korelace mezi velikostí těla a velikostí mozku ať už v rámci stejného 

pohlaví nebo mezi pohlavími. Určitý podíl z mezipohlavní variability ve velikosti mozku tedy 

vyplývá z rozdílné průměrné tělesné hmotnosti mužů a žen. Bylo ale například prokázáno, že 

rozdíl ve velikosti corpus callosum existuje i bez ohledu na velikost - při porovnávání 

velikosti corpus callosum ve skupinách mladých dospělých mužů a žen spárovaných na 

základě téměř shodné velikosti mozků. 

  Malý mezipohlavní rozdíl ve hmotnosti mozku je však přítomen už při narození, 

v dospělosti je výraznější. V průměru je hmotnost mozku u mužů o 9,8% větší než u žen. 

K největšímu nárůstu hmotnosti mozku dochází u obou pohlaví během prvních tří let života, 

kdy se hodnota zčtyřnásobí oproti té při narození. Pro srovnání, celkově se hmotnost mozku 

během prvních patnácti let života sotva zpětinásobí oproti hodnotě naměřené při narození. 

Postupný pokles váhy mozku začíná přibližně v 45 až 50 letech a dosahuje nejnižších hodnot 

po 86. roce. V této době se průměrná hmotnost mozku snížila o 11% ve srovnání s maximální 

hmotností mozku dosaženou na počátku dospělosti (tzn. okolo 19. roku života) (Dekaban 

1978; Ardekani et al. 2012). 

 Jiný výzkum ukázal přítomnost pohlavního dimorfismu mozku už v prenatálním 

období. Studie mozků plodů v gestačním věku od 13 do 37 týdnů ukazuje, že plody mužského 

pohlaví mají s větší pravděpodobností větší pravou hemisféru koncového mozku než levou. 

Naopak plody ženského pohlaví v zárodečném vývoji mají častěji obě hemisféry stejně velké 

nebo levou větší než pravou. Tyto výsledky naznačují, že vliv testosteronu může vést k 

rychlejšímu vývoji pravé hemisféry nebo ke zpomalení vývoje levé hemisféry. Také oblasti 

primární zrakové kůry vykazují více asymetrie u mužů (De Lacoste et al. 1991). 

 Pohlavní dimorfismus mozku se začíná vyvíjet už před narozením, je tedy výsledkem 

rané hormonální stimulace a nelze jej přičíst pouze později působícím sociálním vlivům  

(Breedlove 1992; Breedlove 1994). 

 Pohlavní dimorfismus ve velikosti lebky je znatelný a významný i později v dospělosti 

a může být značně ovlivněn vnějšími vlivy a podmínkami během vývoje (například stravou) 
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(např. Bigoni et al. 2013). V případě mozku je u dospělých pohlavní dimorfismus 

nejzřetelnější konkrétně v oblastech kůry. Muži mají v průměru větší objem (vzhledem 

k velikosti celkového koncového mozku) v oblastech frontomediální kůry, amygdaly a 

hypotalamu. U žen jsou větší oblasti především frontální a mediální paralimbické kůry 

(Goldstein et al. 2001). Co se týče absolutní velikosti, mozek dospělého muže je v průměru 

asi o 10% větší než mozek dospělé ženy (Bulygina et al. 2006). 

2.5. Ontogenetický vývoj pohlavního dimorfismu obličeje v prenatálním a 

perinatálním období 

 Rozsah pohlavního dimorfismu neurokrania je do velké míry založen prenatálně. Na 

rozdíl od neurokrania, pohlavní dimorfismus ve velikosti obličeje se vyvíjí především 

postnatálně a dále se zvyšuje a mění s věkem, je však detekovatelný už v nejranějších stádiích 

postnatálního vývoje - v jednom měsíci věku. Ontogenetické trajektorie odlišných pohlaví 

tedy divergují velmi časně, jedinci jsou odlišitelní podle formy hlavy už brzy po narození. 

Proto můžeme předpokládat, že částečně je pohlavní dimorfismus obličeje přítomen už 

prenatálně (Bulygina et al. 2006). 

 Pohlavní dimorfismus ve velikosti (muži jsou v průměru větší než ženy) je evidentní 

už u plodů v prvním trimestru těhotenství. Dívky a chlapci se tedy tělesnou velikostí liší už v 

prvních týdnech po početí (Bukowski et al. 2007). 

 Mezipohlavní rozdíly ve velikosti obvodu hlavy byly nalezeny už u plodů a 

novorozenců, a to mezi 16. až 37. gestačním týdnem, při narození a poté v 6 měsících a 

jednom roce věku. V průměru je obvod hlavy u chlapců přibližně o 2% větší než u dívek. 

Tyto rozdíly byly pozorovány u jedinců s podobou délkou těla a femuru, nemůžeme je tedy 

přičíst pouze výše zmíněnému dimorfismu v celkové velikosti. Při měření bezprostředně po 

narození nebyl pohlavní dimorfismus zaznamenán. To může být způsobeno deformací hlavy 

při přirozeném porodu, která neumožňuje posoudit nízkou úroveň dimorfismu (Joffe et al. 

2004). 

 V prenatálním období se mění celkově tvar kraniofaciální oblasti. Velký vliv na 

změnu tvaru má růst mozku. V kraniofaciálním skeletu jsou malé, ale významné alometrické 

změny, mezi 32. a 47. gestačním týdnem (Sardi et al. 2007). Efekt alometrie je velmi důležitý, 

protože může modifikovat projevy pohlavního dimorfismu (Rosas and Bastir 2002). 

  Již brzy po narození (v jednom měsíci věku) byl detekován pohlavní dimorfismus v 

oblasti čelní kosti a ve tvaru obličeje. Novorozenci mužského pohlaví mají větší přední 

neurokranium, větší a zaoblenější čelní kost, celkově menší splanchnokranium a kratší a 
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zakřivenější lebeční bázi než dívky. U dospělých je tento vzorec opačný, muži mají větší a 

více probatický obličej, menší zakřivení lebeční báze a relativně menší a plošší čelní kost. 

Novorozené dívky mají delší ploténku čichové kosti než chlapci (Bulygina et al. 2006). 

2.6. Ontogenetický vývoj pohlavního dimorfismu obličeje v postnatálním 

období 

 Porozumění změnám obličeje od narození do dospělosti, určení jak moc a kdy se 

objevuje významný rozsah růstu, jeho směr a kdy může být růst považován za ukončený, to 

vše je významné například pro klinické účely (Ferrario et al. 1998).  

 Pohlavní dimorfismus obličeje vzniká ve velké míře postnatálně a dále se vyvíjí. U 

dospělých jedinců je přítomnost pohlavního dimorfismu v obličeji nezpochybnitelná, jeho 

vývojové aspekty jsou však méně jasné (Bulygina et al. 2006). Mnoho studií ukazuje, že je 

pohlavní dimorfismus obličeje hlavně výsledkem odlišného růstu po pubertě a během 

adolescence (Ursi et al. 1993; Rosas and Bastir 2002). Jiné studie však nacházejí 

mezipohlavní rozdíly u mladších dětí, například během změny z dočasné na trvalou dentici 

(ve věku 4,7 až 11,8 let) (Gazi-Coklica et al. 1997). Většina pohlavního dimorfismu se 

skutečně projeví v období během adolescence (Humphrey 1998), malý stupeň dimorfismu lze 

však nalézt už v nejranějších stádiích postnatálního vývoje, například už v jednom měsíci 

věku (Bulygina et al. 2006). 

 Obličej můžeme zjednodušeně rozdělit na třetiny: horní třetina obličeje přibližně 

zahrnuje oblast čela a očnice. Největší střední část obsahuje oblast nosu a maxilly. Spodní 

třetinu představuje mandibula (Ferrario et al. 1998). 

 Alternativní dělení celé lebky podle Enlowa (Enlow 1990) na základě odlišného 

načasování růstu a dospívání různých částí  kraniofaciálního komplexu rozděluje lebku na 

neurobazikraniální komplex, ethmomaxillární komplex a mandibulu (Bastir et al. 2006). 

 Kraniofaciální komplex je celkově tvořen tvrdými i měkkými tkáněmi, jejichž vývoj 

spolu úzce souvisí. Výsledná individuální podoba a tím i pohlavní dimorfismus jsou 

výsledkem variability lebky i měkkých tkání a povrchu obličeje (Wilkinson 2004). U 

jednotlivých oblastí obličeje se tedy budu zabývat jak pohlavním dimorfismem kosterního 

materiálu, tak i mezipohlavními rozdíly ve tvaru a rozměrech povrchových částí obličeje. 

2.6.1. Oblast čela 

 Horní třetina je nejdůležitější část obličeje pro rozpoznání pohlaví a posouzení 

feministy/maskulinity subjektu. Tato část přibližně zahrnuje oblast čela a očnice. Pohlavní 
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dimorfismus u měkkých tkání této oblasti byl nalezen přibližně od osmi let věku až do 

počátku adolescentního růstového spurtu (přibližně 11-12 let). Od tohoto věkového rozhraní 

dále se pohlavní dimorfismus opět vyskytoval ve všech rozměrech (Ferrario et al. 1998; 

Spiegel 2011). 

 Čelní kost patří mezi rychle vyspívající části skeletu, v jednom roce věku už dosahuje 

více než 80% své dospělé šířky. Časný vývoj reflektuje růst souvisejících neurálních struktur, 

jako jsou mozek a oči (Humphrey 1998). Mezi vzorci růstu a vývojem pohlavního 

dimorfismu je významný vztah. Dříve rostoucí části vykazují méně pohlavního dimorfismu 

(Schultz 1962). 

 I tak je však pohlavní dimorfismus u čelní kosti detekovatelný už v nejranějších 

stádiích vývoje, a to v jednom měsíci věku. Novorození chlapci mají relativně větší a více 

zaoblenou čelní kost než dívky. U dospělých je tento vzorec opačný: muži mají relativně 

menší a plošší čelní kost (Bulygina et al. 2006), zatímco u žen je čelo vyšší (Bigoni, 

Veleminska, and Bruzek 2010). Obecně platí pravidlo, že pro větší a delší obličeje (tedy 

častěji pro muže) je typické nízké a ploché čelo (Veleminska et al. 2012). 

 Na čelní kosti se nachází antropologicky významné oblasti, například glabela – 

dopředu se vyklenující útvar nad kořenem nosu. Muži mají oproti ženám glabelu výrazně 

vyvinutější a více prominující. Tento znak může významně přispět rozpoznání pohlaví na 

základě kosterního materiálu (Bigoni et al. 2010; Gonzalez et al. 2011). Význačný bod 

umístěný na rozhraní čela a nosu (nasion) je u žen umístěný více vzadu (Hennessy, Kinsella, 

and Waddington 2002). Mezi další významně pohlavně dimorfní části čelní kosti patří oblast 

nadočnicových oblouků a postranních okrajů čela (obojí je výraznější u mužů) (Veleminska et 

al. 2012). 

2.6.2. Oblast očí 

 Oblast očí hraje důležitou roli při hodnocení kraniofaciálního komplexu. Mnoha 

studiemi byla potvrzena existence významného pohlavního dimorfismu v oblasti očnic a také 

jeho souvislost s vývojem neurálních struktur (Hennessy et al. 2002; Hennessy et al. 2005; 

Toma et al. 2008). Rozdíly ve stavbě očnic a fakt, že muži mají lepší binokulární vidění, může 

souviset s odlišnými rolemi obou pohlaví během evoluce (Veleminska et al. 2012). 

 Oblast očnic u člověka, analyzovaná pomocí konfigurace landmarků, vykazuje 

statisticky významné mezipohlavní rozdíly. Ty jsou zvláště výrazné konkrétně při porovnání 

polohy a prostorové orientace okrajů očnic (Hennessy et al. 2005) a v případě celkového tvaru 

očnic (Veleminska et al. 2012). Muži mají v průměru větší délku horní a dolní stěny očnice, 
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zřejmě kvůli celkové větší velikosti kosterních struktur (Mendelson et al. 2007). Očnice u žen 

jsou zaoblenější, u mužů nižší a širší. Zevní okraj oční jamky na lebce u mužů je paralelní 

s frontální rovinou, zatímco u žen je umístěn více sagitálním směrem (Bigoni et al. 2010). 

Oblast očnic poskytuje poměrně dobrou přesnost při určení pohlaví z kosterního 

materiálu – přibližně 74%. (Bigoni et al. 2010) 

 Výrazné mezipohlavní rozdíly byly také nalezeny v případě landmarků v oblasti 

koutků očí a nadočnicových oblouků;  některé oblasti byly u mužů větší až o 59%.  

V případě měkkých tkání okolí očí platí, že většina analyzovaných lineárních rozměrů 

je významně větší u mužů než u žen. Například délky horního a dolního okraje očnice jsou 

významně pohlavně dimorfní v každé věkové kategorii od 21 do 70 let. Výjimka byla 

nalezena pouze v případě pravé a levé výšky očnic (Mendelson et al. 2007). Výrazný pohlavní 

dimorfismus byl nalezen také pro oblasti měkkých tkání očnic a pro sklon očnic vzhledem 

k vodorovné rovině (s hlavou v přirozené poloze). Obě hodnoty byly větší u mužů. 

Mezipohlavní rozdíly naopak nebyly pozorovány u poměrů výšky k šířce očnic a u sklonu 

očnic vzhledem k vodorovné rovině a frankfurtské horizontále4 (Sforza et al. 2009). 

I během ontogenetického vývoje jsou mezipohlavní rozdíly v této oblasti výrazné. 

Měřené rozměry se mění jako funkce věku s významnými interakcemi věku a pohlaví. Od 

dětství do stáří se rozměry zvětšují a všechny tyto na věku závislé přírůstky jsou větší u mužů 

než u žen.  

Mezi dětstvím (stáří 4 roky) a juvenilním obdobím se významně zvyšují vzdálenosti 

středů i koutků očí. Tyto hodnoty dosahují 90% své celkové variability už asi v 11 letech 

života a po 12. - 13. roce se už zejména u žen příliš nemění (Sforza et al. 2009). U 

dospívajících ve věku 15 ½ roku jsou zřetelné u žen stejně jako u dospělých více prominující 

oči. Spolu s tvářemi je tato část obličeje oblastí s maximem mezipohlavních rozdílů (Toma et 

al. 2008). V jiných studiích byly obdobné rozdíly odpovídající dospělé morfologii nalezeny 

už v nižších věkových kategoriích, například u dětí starých v průměru 11,8 let (Kau et al. 

2006). Po adolescenci se některé hodnoty dále mění, konkrétně se poměry výšky k šířce u 

očnic zvyšují. Sklony očnic vzhledem k vodorovné rovině se zvyšují až do mladší dospělosti, 

poté jsou redukovány. Malý, ale stálý nárůst, závislý na věku byl pozorován u sklonu očnic 

vzhledem k frankfurtské horizontále. Tento efekt je zvláště výrazný u mužů (Sforza et al. 

2009). 

                                                           
4
 Frankfurtská horizontála – rovina označená podle dohody z Frankfurtu nad Mohanem, také označována jako 

oční – ušní rovina. Probíhá oběma porii a oběma orbitalii. 
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 Rozměry a pozice měkkých tkání v  okolí očí jsou pohlavně dimorfní a mění se během 

dětství, adolescence a mladé dospělosti, dokonce i během stárnutí. Rozdíly nalezené v oblasti 

očnic mezi věkovými kategoriemi mladších a starších dospělých a mezipohlavní rozdíly mají 

význam především pro plastickou chirurgii (Pessa and Chen 2002; Mendelson et al. 2007; 

Sforza et al. 2009). Existují také významné rozdíly mezi etnickými skupinami, například 

týkající se tvaru a umístění obočí nebo rozměrů horního víčka (Kunjur et al. 2006). 

2.6.3. Oblast nosu 

 Při základním rozdělení obličeje na tři části je největší částí střední třetina 

obličeje zahrnující nos a oblast horní čelisti. Pro tuto část existují růstové vzorce podobné 

celkovému obličeji (Ferrario et al. 1998). 

Výzkumy založené na měření rozměrů nosu a posuzování jeho vývoje u zdravých 

jedinců má velký význam pro hodnocení předoperačních a pooperačních stavů u 

rekonstrukční chirurgie rozštěpových a jiných vad. Tvar nosu musí být posuzován v závislosti 

na pohlaví jedince z důvodu přítomnosti výrazného pohlavního dimorfismu (Mori et al. 

2005). 

Pohlavní dimorfismus existuje i na kostěném podkladu. Vstup do nosní dutiny je u 

mužů vyšší a užší a nosní kosti více prominují, zatímco u žen jsou nosní kosti (i báze nosu) 

spíše ploché, vstup do nosní dutiny je širší než u mužů. Přesnost určení pohlaví z kosterního 

materiálu pouze z této oblasti lebky je přibližně 77% (Bigoni et al. 2010). Větší velikost nosu 

u mužů může souviset s jejich většími energetickými nároky a spotřebou kyslíku (např. Rosas 

and Bastir 2002; Veleminska et al. 2012) 

Oblast nosu je v průměru u mužů celkově větší, u žen je pak nos užší a vzhledem 

k mužskému kratší. Konkrétně se významné mezipohlavní rozdíly vyskytují u velikosti 

vnějšího objemu a plochy nosu, lineárních vzdáleností a některých poměrů. Věk jedince má 

vliv na všechny měřené rozměry (Hennessy et al. 2002; Hennessy et al. 2005; Sforza et al. 

2011). 

 Pohlavní dimorfismus ve střední třetině obličeje můžeme pozorovat i během dětství a 

dospívání, kdy se jeho podoba mění především v důsledku růstových spurtů (Ferrario et al. 

1998). Objem nosu, vnější povrch nosu a lineární vzdálenosti (tj. výška, šířka a délka nosu 

charakterizované pomocí landmarků) jsou během vývoje mezi 6 a 14 lety věku vždy větší u 

chlapců než u dívek. Jediná výjimka se nachází ve věkové kategorii dětí od 11 do 12 let, kde 

dívky v některých hodnotách chlapce překonaly. Jen několik hodnot ale vykazuje statisticky 

významné mezipohlavní rozdíly. Objem nosu a vnější povrch nosu sdílejí stejný růstový 
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vzorec. Zatímco u dívek ve věku 13-14 let byl už růst vzhledem k dospělé skupině téměř 

dokončen, u mužů stále následoval velký nárůst. Také ve vývoji této oblasti tedy hraje 

významnou roli růstový spurt, který se odehrává u dívek ve věku 11-12 let a po tomto věku se 

rychlost růstu výrazně snižuje. Oproti tomu u chlapců je růstový spurt rozsáhlejší a pokračuje 

od věku 11-12 let do věku 13-14 let téměř se stejnou intenzitou růstu (Ferrario et al. 1997). 

U dívek a u chlapců během vývoje byly zaznamenány odlišné růstové vzorce. 

Landmarky, jejichž pozice se nejvýrazněji liší mezi šestiletými chlapci a dospělými muži, 

jsou právě ty, které charakterizují tvar nosu zejména při pohledu z profilu (pronasale, 

subnasale). U dívek není změna pozice těchto význačných bodů (tedy nárůst a změna rozměrů 

nosu) mezi šesti lety a dospělostí zdaleka tak výrazná. Na tomto vývoji se podílí jak změna 

tvaru, tak i změna velikosti oblasti nosu během dospívání. Změna ve srovnání s dětstvím (6 

let) je patrná už ve 14 letech. Pohlavně specifický tvar (vertikálně prodloužený nos u chlapců) 

je ale přítomný už v nižších věkových kategoriích (Ferrario et al. 1997; Ferrario et al. 1999). 

S výjimkou jedné věkové skupiny jsou tedy téměř všechny parametry nosu u mužů 

větší než odpovídající parametry u žen, ale jen u dospělé skupiny a těsně před počátkem 

adolescentního růstového spurtu jsou tyto rozdíly skutečně statisticky významné. I po 

dosažení dospělosti se měkké tkáně oblasti nosu stále mění. (Ferrario et al. 1997; Ferrario et 

al. 1999; Odlišné vzorce změn s věkem u mužů a žen byly nalezeny i od dospělosti do 

senilního věku, objem nosu, povrch nosu a lineární vzdálenosti se stále zvětšují, zatímco úhel 

nosní špičky se s věkem zmenšuje. Celkově je ve většině případů i po dosažení dospělosti 

nárůst rozměrů nosu u mužů větší než u žen  (Sforza et al. 2011). 

2.6.4. Horní čelist  

Pohlavní dimorfismus existuje i v oblasti horní čelisti. (Veleminska et al. 2012). Horní 

čelist patří mezi později se vyvíjející obličejové struktury, kdy největší nárůst v této oblasti 

následuje ještě po 4. roce života (Bulygina et al. 2006). Naso-maxilární komplex jako celek 

dosahuje dospělé velikosti přibližně v 15,7 letech (Bastir et al. 2006). 

 U dětí ve věku 1 měsíce do věku 184 měsíců (15,33 let) jsou objemy horní čelisti vždy 

větší u chlapců než u dívek. Vzorec maxilárního růstu je ale u obou pohlaví podobný, růstové 

křivky chlapců a dívek jsou paralelní. Růst může být rozdělen do tří period přibližně po pěti 

letech. Během prvních 5 let horní čelist vykazuje stálý růst, na konci je dosaženo 53% 

konečného objemu naměřeného v 15 letech. Mezi 5 až 11 lety života se objevuje zrychlený 

růst, který koresponduje s vývojem a prořezáním permanentní dentice. Poté do 15 let věku se 
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míra růstu maxily ustaluje a zpomaluje. Změny horní čelisti během jejího vývoje jsou 

nejvýraznější ve výšce, méně v délce a nejméně v šířce (Langford et al. 2003). 

 Růst horní čelisti se u chlapců zrychluje ve věku přibližně 13-14 let v souvislosti 

s růstovým spurtem, který u chlapců nastává o 1-3 roky později než u dívek. Různé rozměry 

maxily mají různě načasovaná maxima růstu v rámci růstového spurtu; u dívek většinou asi 

v rozmezí 11-12 let věku, u chlapců je to většinou 14-15 let (Singh and Savara 1966; Savara 

and Singh 1968). 

 Statisticky významné mezipohlavní rozdíly lze u některých rozměrů nalézt v každém 

věku (Langford et al. 2003), v dospělosti jsou tyto rozdíly zřejmě výsledkem především právě 

prodloužené doby růstu (opožděného růstového spurtu) u chlapců (Ursi et al. 1993). U 

dospělých žen je horní čelist užší než u mužů (body charakterizující oblast lícních kostí a 

horní čelisti – zygomaxillare - jsou u žen blíže) (Bigoni et al. 2010). V oblasti horní čelisti 

však existují i rozměry (úhel tvořený landmarky sella, nasion a bod A, sloužící k posouzení 

předozadní pozice maxily a vzdálenost mezi landmarky bod A a nasion), které nevykazují ani 

pohlavní dimorfismus, ani statisticky významné změny během dospívání (Ursi et al. 1993). 

2.6.5. Rty 

 Také rty a ústa hrají významnou roli při rozpoznání pohlaví člověka (Samal et al. 

2007). Tvar i velikost oblasti rtů je významně ovlivněn pohlavím i věkem, zatímco skusem a 

jinými parametry týkajícími se zubů už méně (jak bylo zjištěno u pacientů s malokluzí) 

(Ferrario and Sforza 1997). Celkově mají muži níže umístěné a výrazněji prominující rty 

(Ferrario et al. 1999). V případě zdravých dospělých jsou všechny měřené rozměry v oblasti 

rtů (vzdálenosti, povrchy a objemy) významně větší u mužů než u žen. Výjimky se nalézají 

v případě poměrů, například poměr výšky retní červeně k šířce úst se mezi pohlavími neliší 

(Skinazi et al. 1994; Ferrario et al. 2000). Přesto se vzhledem k celému obličeji rty u žen jeví 

jako plnější a výraznější (Thornhill and Grammer 1999). 

 Ačkoliv se pozice landmarků charakterizujících oblast rtů liší mezi dětmi a dospělými 

(Ferrario et al. 1999), obecné zákonitosti jsou u dětí a dospívajících stejné jako u dospělých. 

V průměru jsou tedy oblasti rtů, jejich objemy a lineární vzdálenosti (mimo poměr výšky retní 

červeně k šířce úst) vždy významně větší u chlapců než u dívek. Výjimky se vyskytují pouze 

ve věkové skupině kolem 6-8 let a také v souvislosti s dřívějším nástupem pubertálního 

růstového spurtu u dívek (mezi 11. a 14. rokem života) (Ferrario et al. 2000). 

Rychlý růst se odehrává v případě horního rtu mezi 2. až 3. rokem života dítěte, u 

dolního rtu je to mezi 4. a 5. rokem (Ferrario et al. 1997) dále se pak objevují největší změny 
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a mezipohlavní rozdíly po 12. roce života (Ferrario et al. 1999). Jednotlivé části a rozměry 

dosahují své dospělé velikosti s určitými rozdíly v načasování. Podle toho můžeme sledované 

proměnné mezi 6 lety věku a mladší dospělostí rozdělit do tří skupin. Zatímco některé 

rozměry během této periody téměř zdvojnásobily svojí hodnotu (celkový objem rtů, objem 

spodního rtu a oblast retní červeně spodního rtu), přírůstek u jiných byl pouze třetinový 

(celková oblast retní červeně, objem horního rtu) a u zbývajících dokonce pouze jedna pětina 

(oblast retní červeně u horního rtu, šířka úst, celková výška retní červeně, celková výška a 

výška horního rtu). U většiny proměnných, 95% dospělé hodnoty bylo dosaženo ve věku 13-

14 let u dívek, ale až ve věku 15-18 let u chlapců. Dosažení dospělé hodnoty bylo rychlejší u 

horního než u spodního rtu a to zejména u dívek. Dá se tedy říci, že horní ret během celého 

vývoje vyspívá rychleji než spodní (Ferrario et al. 2000). 

 Měkké tkáně rtů vykazují změny i později během dospělosti a stárnutí (do 73 let 

života) Oblasti retní červeně a výška dolního rtu a celková výška rtů se nejprve postupně 

zvětšují s věkem až do pozdní adolescence a poté se během stárnutí naopak zmenšují (Sforza 

et al. 2010). 

 Stejně jako v případě nosu, i u rtů má přesná znalost změn během růstu, pohlavního 

dimorfismu a dalších údajů velký význam pro rekonstrukční a plastickou chirurgii (Mori et al. 

2005). Ačkoliv jsou oblasti nosu a rtů blízké, jejich rozměry spolu příliš úzce nesouvisí 

(variabilita rozměrů rtů nemůže být vysvětlena variabilitou rozměrů oblasti nosu) (Ferrario et 

al. 2000). 

2.6.6. Dolní čelist a oblast brady 

 Brada je jeden z nejvýraznějších anatomických rysů u moderního člověka a její 

evoluční význam je často diskutován. Jedno z vysvětlení vývoje brady jako výrazného rysu je 

působení mechanického stresu a aktivity orofaciálních svalů, např. při mluvení nebo žvýkání 

potravy (Ichim et al. 2007). Další obecněji přijímaný názor uvažuje možnost, že vznik brady 

souvisí s pohlavním výběrem, kdy široká a výrazná brada u mužů koreluje se sociální 

dominancí a je považována za atraktivní a může být i signálem kvality genů (Grammer and 

Thornhill 1994; Grammer et al. 2003; Penton-Voak and Chen 2004; Thayer and Dobson 

2010). 

 Prokázaná přítomnost pohlavního dimorfismu vyvrací hypotézu vzniku brady 

působením mechanického stresu, která pohlavní dimorfismus vylučuje. Je v souladu 

s hypotézou o vlivu pohlavního výběru. Mandibulární symfýza je u mužů vyšší, brada je více 

vyčnívající než u žen. Oblasti Tubercula laterale jsou také více prominující u mužů, tvoří 
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výraznou vypuklinu na bázi těla dolní čelisti v oblasti špičáků. Přední incisura mandibulae 

(zářez mezi výběžky ramene mandibuly) u žen je v porovnání s muži mělká a v porovnání 

s výškou trigonum mentale (trojúhelníkovitá oblast brady) relativně krátká (Thayer and 

Dobson 2010). 

 Dolní čelist je u dospělých jedinců část obličeje, která velmi významně přispívá 

k rozpoznání pohlaví. Má význam i při určení pohlaví z kosterního materiálu. Úhel mandibuly 

je typický pro muže po adolescenci, zatímco u většiny žen tato část ramene zůstává bez 

laterálního vybočení jako v juvenilním věku, a tak lze tento rys použít při určení pohlaví 

(Loth and Henneberg 1996). 

Oblast dolního obličeje se mezi pohlavími významně liší také v množství měkké tkáně 

a to konkrétně především v oblasti brady – u žen je množství svaloviny menší a brada užší a 

špičatější. (Veleminska et al. 2012). 

 Pohlavní dimorfismus je v této oblasti přítomen i během ontogenetického vývoje. 

Mandibula prodělává významné změny už v prenatálním období. Většina jejích rozměrů roste 

s pozitivní alometrií. U mladších plodů obou pohlaví (8. – 9. týden gestačního věku) je spodní 

čelist prognatická (vysunutá vpřed) vůči horní. V pozdějším vývoji prognathismus mizí 

(Bareggi et al. 1995). 

 Při narození mají chlapci v průměru více pokročilé věkově specifické tvary než dívky. 

Pohlavní rozdíly se však poté zmenšují - dívky je dostihnou a pohlavní dimorfismus je mezi 

4. až 14. rokem života téměř úplně redukován (Coquerelle et al. 2011). Například délka 

mandibuly (vzdálenost landmarků Co-Gn) je v každém věku u mužů větší než u žen, ale tento 

rozdíl se stává statisticky významným právě až po 14. roce věku. Ve vývoji pohlavního 

dimorfismu mandibuly tedy také hraje významnou roli odlišné načasování růstového spurtu 

(Ursi et al. 1993). Od puberty do dospělosti jsou pro muže charakteristické alometrické 

změny, zatímco u ženské mandibuly se tvar mění i poté co se přestala zvyšovat velikost. 

Vývoj spodní čelisti je úzce propojený s vývojem zubů; pohlavní dimorfismus ve vývoji zubů 

je patrný pouze během puberty. Pohlavní dimorfismus mandibuly, koncentrovaný v ramenech 

a bradové oblasti během nejranějších ontogenetických fází a poté během dospělosti, tedy není 

závislý na vývoji zubů. Novorozenecký a dospělý pohlavní dimorfismus bradové oblasti může 

být například vysvětlen spojením s vývojem nadhrtanových struktur. Tyto výsledky ukazují, 

že identifikace pohlaví na základě mandibuly by byla úspěšnější před 4. rokem života 

subjektu a po pubertě než mezi těmito periodami (Coquerelle et al. 2011). 

 Společně s naso-maxillárním komplexem dosahuje mandibula dospělé velikosti 

přibližně v 15,7 letech. (Bastir et al. 2006). V dospělosti se pohlavní dimorfismus stává velmi 
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výrazným. Brada je u mužů více prominující a symfýza posunutá směrem dozadu, tím se 

výrazná brada stává významným maskulinním znakem. Oproti tomu je u žen symfýza typicky 

umístěná více vepředu a nahoře, čímž tvoří zaoblenější bradu a typicky feminní profil (Rosas 

and Bastir 2002). 

2.7. Pohlavní dimorfismus obličeje během stárnutí 

 Změny ve velikosti a tvaru parametrů obličeje (především jeho měkkých tkání) 

většinou nekončí dosažením dospělosti (Pessa and Chen 2002; Pessa et al. 2008; Sforza et al. 

2009; Sforza et al. 2010; Sforza et al. 2011). Skeletální změny jsou ve většině případů 

statisticky významné pouze přibližně do období s věkovým průměrem 47 let, zatímco 

významné změny měkkých tkání byly zaznamenány po celý život (Pecora et al. 2008). 

 Pohlavní dimorfismus existuje i u samotného způsobu stárnutí kraniofaciálního 

komplexu. Změny v parametrech této oblasti přibližně mezi 22. a 30. rokem života jsou 

výraznější u žen než u mužů. Stanovení počátku stárnutí je obtížné, ale v tomto období už 

nemůžeme považovat změny měřených hodnot za růst. Zatímco celková výška obličeje se po 

dosažení dospělosti zvětšuje u obou pohlaví, nárůst výšky spodní části obličeje je statisticky 

významný pouze u žen. Rozměry měkkých tkání se mění společně se změnami na kostře. 

Ztenčení horního rtu se vyskytuje u obou pohlaví (i když u žen výrazněji). Změny v této 

oblasti pravděpodobně souvisí s dentoalveolárními změnami v daném období života. U žen je 

období aktivního růstu a vývoje dokončeno dříve než u mužů, můžeme tedy také díky těmto 

výsledkům dojít k závěru, že i změny vyskytující se v pozdějším věku u nich nastávají dříve a 

výrazněji (ačkoliv zaznamenané změny jsou do třicátého roku života zatím pouze malé) 

(Akgul and Toygar 2002). 

 I po třicátém roce života se v rozměrech obličeje vyskytují malé změny související 

s posunem některých landmarků. U mužů se ve věkové skupině mezi 30. a 40. rokem života 

(označované jako „dospělí středního věku“) vyskytuje nárůst vertikálních rozměrů měkkých 

tkání v průměru kolem 1 mm. U žen nebyly podobné změny pozorovány, naopak některé 

rozměry (hloubka a šířka obličeje) se v porovnání s mladší věkovou skupinou zmenšují 

(Ferrario et al. 2003). 

 Jednotlivé části obličeje přispívají různou mírou k celkovému typickému vzhledu 

stárnoucího obličeje. Jedním z významných prvků ve střední části obličeje je například 

ustupující horní čelist. Ustoupení kostní tkáně pod měkkou tkání v oblasti nosoretní rýhy tuto 

rýhu zvýrazňuje. Kostra střední a spodní části splanchnokrania se tedy s postupujícím věkem 

vůči horní části posunuje směrem dozadu (Pessa et al. 1998). Oproti tomu pozice oblasti očnic 
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v horní oblasti obličeje zůstává i v pokročilém věku relativně stálá, přestože změny měkkých 

tkání této části obličeje také hrají při stárnutí roli (Pessa and Chen 2002). Zvláště výrazná je 

změna tvaru horního víčka (Pessa 2007). 

 Podobně i tvar a velikost dolní části obličeje velmi úzce souvisí s vnímáním mládí.  

Během dospívání a stárnutí se mění tvar dolní čelisti. Mandibula dospělého jedince má oproti 

mandibule mladého jedince (přibližně v 16 letech) méně konvexní tvar. Ztráta tohoto 

zakřivení je nejvýraznější v poslední třetině mandibuly (Pessa et al. 2008). U žen se objevuje 

rotace mandibuly směrem dolů a dozadu, u mužů rotace spíše dopředu, čímž se zdůrazňuje 

prominence brady (Pecora et al. 2008). Kromě změny tvaru následuje ještě po adolescenci u 

dolní čelisti další nárůst celkové velikosti, a to u mužů větší než u žen (Pecora et al. 2008) 

(Pessa et al. 2008). Změny v měkkých tkáních spodní části obličeje jsou velmi nápadné a 

zahrnují významné ztenčení a prodloužení horního rtu. Významné změny se vyskytují i v 

oblasti nosu a projevily se poklesnutím špičky nosu, což později vede k ostřejším nosoretním 

úhlům (Pecora et al. 2008). 

Za obvyklý a snadno rozpoznatelný rys stárnutí obličeje bývá považován pokles 

oblasti kolem rozhraní spodního víčka a tváří. Měření však ukazují, že tato část zůstává 

během stárnutí spíše stabilní (Pessa 2007). Zdá se, že některé změny měkkých tkání obličeje 

mohou být spíše vizuálního než metricky ověřitelného charakteru (Farkas 1994). 

3. Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o pohlavním dimorfismu 

lidského obličeje a především o jeho vzniku a vývoji v průběhu života. Nejprve jsem se tedy 

soustředila na popis samotného pohlavního dimorfismu, jeho hlavních charakteristik u 

dospělých osob, naznačila jsem jeho možný evoluční původ a některé okolnosti, které mohou 

mít vliv na jeho variabilitu. 

Dále jsem shrnula vliv základních aspektů růstu obličeje na pohlavní dimorfismus. 

Lidský obličej se v průběhu ontogeneze vyvíjí a mění a s ním i podoba a rozsah 

mezipohlavních rozdílů. Na samotném vzniku a rozvoji pohlavního dimorfismu se podílí více 

faktorů. Bulygina (2006) označuje čtyři hlavní faktory: 1) původní prenatální rozdíly, 2) 

rozdíly v asociaci velikosti a tvaru, tedy alometrické změny, 3) mužskou hypermorfózu jako 

důsledek pubertálního růstového spurtu a 4) rozdíly v mužských a ženských růstových 

trajektorií. Tyto aspekty, které v průběhu růstu jedince interagují a společně působí na vznik a 

vývoj pohlavního dimorfismu obličeje ve své práci podrobněji rozebírám. Tradiční a dříve 

obecně akceptovaný pohled představuje pohlavní dimorfismus jako výsledek odlišného 
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vývoje chlapců a dívek až během puberty (Enlow 1990). Ačkoliv je pubertální růstový spurt 

skutečně velmi významným zdrojem mezipohlavních rozdílů, novější studie ukazují, že tyto 

rozdíly jsou u kraniofaciálního komplexu přítomné v každém věku člověka, tedy už v dětství 

(Ursi et al. 1993; Gazi-Coklica et al. 1997; Humphrey 1998) a dokonce i před narozením 

(Joffe et al. 2004; Bulygina et al. 2006). Ostatní faktory jsou tedy v ontogenezi neméně 

významné. 

V druhé polovině práce jsem se detailněji zaměřila na jednotlivé oblasti obličeje. 

Jednotlivé části kraniofaciálního skeletu jsou do jisté míry nezávislé a dosahují dospělé 

velikosti a podoby s odlišným načasováním (Bastir et al. 2006). Tedy i úroveň pohlavního 

dimorfismu může být v různých oblastech obličeje různá. Proto jsem se dále zabývala 

vývojem dimorfismu a jeho změnami v různých věkových kategoriích u konkrétních struktur 

odděleně. Ukazuje se, že mezipohlavní rozdíly jsou alespoň v malé míře skutečně přítomné 

v průběhu celého života a v téměř všech částech obličeje. 

Detailní znalosti těchto jevů a procesů mohou výrazně napomoci k porozumění 

komplexní variability lidského obličeje. Tyto poznatky mají význam například v plastické a 

rekonstrukční chirurgii nebo v archeologii při určování pohlaví z kosterního materiálu. 
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