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Abstrakt

Lidský obličej v průběhu života kontinuálně mění svůj tvar, což neustává ani po

zastavení růstu jedince (Hennessy a Moss,  2001;  Williams a Slice,  2010).  Předkládaná

práce  aplikuje  metodu  geometrické  morfometrie  na  studium  pohlavního  dimorfismu

lidského  obličeje  v  průběhu  stárnutí.  Pohlavní  dimorfismus  může  být  definován  jako

systematická odlišnost ve formě mezi jedinci odlišného pohlaví stejného druhu (Samal et

al.,  2007).  Morfologické změny,  související  s  procesem stárnutí  lidského obličeje,  byly

analyzovány  na  základě  dat,  získaných  z  povrchových  3D  modelů  lidských  obličejů

metodami  geometrické  morfometrie  (Dense  Correspondence  Analysis,  Principal

Component  Analysis,  Shell-to-Shell  Deviation) a  vícerozměrné  statistiky  (Scree  Plot,

Hotellingův T²-test,  permutační test, MANOVA). Z výsledků práce je zřejmé, že forma

(velikost včetně tvaru) a tvar obličeje mužů i žen se během stárnutí signifikantně mění.

Zatímco se jedinci ve věku 20-40 let odlišují formou obličeje, nejstarší muži ve věku 61-82

let  jsou  od  žen  rozlišitelní podle  tvaru  obličeje.  Obličeje  jsou  nejvýrazněji  pohlavně

dimorfní  ve  střední  věkové  kategorii  (41-60 let),  kdy jsou mezi  jednotlivci  významné

rozdíly  nejen  velikosti  spojené  s  tvarem,  ale  také  pouze  diference  tvarové  – tj. po

odstranění vlivu velikosti. 

Klíčová  slova:  forma  a  tvar,  geometrická  morfometrie,  lidský  obličej,  pohlavní

dimorfismus, stárnutí
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Abstract

The human face shape is constantly changing during human life, even after one`s

development stop (Hennessy a Moss, 2001; Williams a Slice, 2010). This work applies

geometric morphometry method on study of sexual dimorphism of human face through

ageing.  Sexual dimorphism can be defined as a systematic difference in  form between

individuals of different sex of the same kind (Samal et al., 2007). Morphological changes,

related to  the process of ageing of human face, were analysed on data obtained from 3D

surface  models  of  human  faces  using  methods  of  geometric  morphometry  (Dense

Correspondence Analysis,  Principal  Component  Analysis,  Shell-to-Shell  Deviation)  and

multivariatel statistics (Scree Plot, Hotelling`s T²-test, permutational test, MANOVA). The

work results indicates that the form (size with shape) and shape of men and women faces

significantly change through ageing. Individuals aged between 20-40 years differ in form

of the face, however the oldest men aged between 61-82 years differ from women only in

shape of the face.  The biggest differences in sexual dimorphism are in the middle age

category (41-60 years), where there are significant differences not only in form, but also

considering shape alone.

Key words: ageing, form and shape, geometric morphometry, human face, sexual 

dimorphism 
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1. Úvod

Tématem diplomové  práce  je  sledování  pohlavně  dimorfních  rozdílů  lidského

obličeje u dospělých mužů a žen české populace s ohledem na jejich vývoj během procesu

stárnutí,  tj.  v  rozmezí  od  20 do  82 let.  Práce se zabývá celkovým tvarem a geometrií

obličejů  v třídimenzionálním (3D) prostoru  za  využití  metod geometrické  morfometrie

(Dense  Correspondence  Models  Analysis,  Principal Component Analysis,  Shell-to-Shell

Deviation), jež na rozdíl od klasické antropometrie umožňují detailněji studovat variabilitu

nejen  velikosti,  ale  také  tvaru  objektů  (Hutton  et  al.,  2001),  který  je  jinak  náročné

definovat  (Ferrario  et  al.,  1995).  Diplomová  práce  navazuje  především na  studie,  jež

pozorují tvarové změny obličeje s důrazem na pohlavní dimorfismus člověka (Ferrario et

al., 1993, 1995, 1996; Hennessy et al., 2002; Samal et al., 2007).

Práce se kromě intersexuálních rozdílů zaměřuje na změny způsobené stárnutím

měkkých  tkání  v rámci  jednotlivých  pohlaví,  jež  nastávají  přibližně  ve  třetí  dekádě

lidského života (Albert  et al., 2007). Tyto senescenční změny se postupně manifestují až

do fáze vysokého stáří, kdy ačkoliv jsou nejzřetelnější (Nassif et al., 1999), pravděpodobně

z důvodu obtížného získávání probandů vyššího věku jim nebyla doposud v tuzemské ani

zahraniční literatuře věnována patřičná pozornost. Mnoho výzkumů bylo zaměřeno na růst

a vývoj lidského obličeje u mladších jedinců (Sarnäs a Solow, 1980; Ferrario et al., 1998,

1999, 2003; Bishara et al., 1998; West a McNamara, 1999; Hennessy a Moss, 2001) či ve

vyšším věku  (González-Ulloa,  1987;  Zimbler  et  al.,  2001;  Coleman  a  Grover,  2006).

Nicméně  literatura,  jenž  by  analyzovala  tento  fenomén  v  posledních  dekádách  života

jednotlivce, jako např. studie Pecora et al. (2008) nebo Suazo a Zavando (2012), je jak již

bylo zmíněno velice ojedinělá.

Výsledky  práce  mohou  být  přínosné  především  pro  biomedicínské  obory

(plastická chirurgie, ortodoncie, endokrinologie,  …). Z důvodu existence úzkého vztahu

mezi embryologickým vývojem obličeje a mozku může případná faciální dysmorfogeneze
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posloužit jako zdroj informací o případných neurologických a psychiatrických patologiích

(Hennessy  et  al.,  2005).  V  jednotlivých  etapách  ontogenetického  vývoje  jedinců  s

kraniofaciální vadou lze díky tomu rychleji rozpoznat odchylky od normálu a přesněji určit

a včas zahájit  léčbu např.  schizofrenie (Hennessy  et  al.,  2002;  Hennessy  et  al.,  2005),

diagnostikovat  Noonanův či  velokardiofaciální  syndrom (Hammond  et  al.,  2004) apod.

Tímto  mohou  poznatky o  morfologii  obličeje  české  populace  najít  uplatnění  v dalších

biomedicínských oborech. 

Poznatky  týkající  se  senescenčních  změn  obličeje  s ohledem  na  pohlavní

dimorfismus jsou dále přínosné zejména v oblasti  forenzní antropologie,  především při

identifikaci  dlouhodobě  pohřešovaných  osob  nebo  rekonstrukcích  obličeje  (Gerasimov,

1949).  Navíc,  v  posledních  letech  se  některé  výzkumy  zaměřují  na  odhad  růstových

trajektorií obličeje konkrétních jednotlivců, avšak s absencí longitudinálních dat (Hutton et

al., 2003;  Scandrett  et al., 2006). Poznatky získané z této práce by tak mohly posloužit

k prohloubení znalostí a rozvoji výše zmíněných projektů. 
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2. Teoretická část

2.1. Lidský obličej

Obličej každého člověka je jedinečný originál a nikdy neexistovaly a ani nebudou

existovat dvě naprosto stejné obličeje (Enlow a Hans, 1996). Nicméně, samotná definice

lidského obličeje není tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dle Strecker

(1993) se tomuto kulturně-specifickému pojmu nevěnovala dostatečná pozornost.  A tak

zatímco si Evropané pod tímto termínem představují spíše dolní část obličeje – zejména

ústa, afričtí Hamarové jej vnímají jako horní část – tedy čelo. Autor nachází rozdíly i v

metaforickém užití tohoto pojmu.1 Coleman a Grover (2006) dělí obličej na horní třetinu,

která zahrnuje čelo a obočí; střední třetinu, jenž obsahuje střední oblast obličeje s nosem; a

konečně dolní  třetinu,  která  zahrnuje  bradu,  čelisti  a  krk.   Enlow a  Hans (1996)  zase

definují obličej jako dolní čelist a bradu, lícní kosti, ústa a horní čelist, nos a obě orbity.

Čelo s  nadočnicovými oblouky se podle autorů sice vztahují  k obličeji,  avšak jsou již

z vývojového  hlediska  součástmi  mozkovny  (Čihák,  2001;  Enlow  a  Hans,  1996).  Z

důvodu, že v předkládané práci se snažíme zachytit morfologické změny v průběhu stáří, je

vhodné obličej definovat podobně jako Moore (1992) na tu část hlavy, která je viditelná z

frontálního (anteriorního) pohledu, tj. vše, co leží anteriorně od vnějšího ucha a zároveň se

nachází mezi (pomyslnou) linií vlasů a špičkou brady. 

Ať  se  přikloníme  k  jakékoli  definici  obličeje,  zkušenost  potvrzuje,  že  o

konkrétním jedinci může okolí říci  mnohdy více, než by si přál.  Kromě pohlaví, věku,

příslušenství k etnické skupině, prozrazuje mnohé také o zdraví nebo aktuálním emočním

stavu dané  osoby.  Přestože  je  obličej  částí  lidského těla,  jenž  symbolizuje  osobnost,  z

anatomického  pohledu  vznikl  na  základě  biologických  procesů  v  průběhu  evoluce

1 Na starém kontinentě se tvář pojí se společenským strachem či studem, v Africe naopak se štěstím a

svobodou.
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(Katsikitis,  2003).  I proto  struktura,  forma  a  pozice  jednotlivých  komponent  lidského

obličeje jsou determinovány z velké části geneticky. Nicméně, pokud jde o variabilitu tvaru

a  velikosti  obličeje,  důležitou  roli  zde  mají  exogenní,  např.  environmentální  faktory

(Stynder et al., 2007; González-José 2005; Bigoni et al, 2010; Velemínská et al., 2012). 

 

Mnoho výzkumů se zabývalo pohlavním dimorfismem skeletu lidského obličeje,

ať už celkově (Williams a Slice, 2010; Hennessy a Stringer, 2002) nebo jeho konkrétními

částmi (Hunter a Garn, 1972; Loth a Henneberg, 1996; Norén et al., 2005; Pretorius et al.,

2006).  Tyto  publikace  mohou poskytovat  cenné údaje,  jelikož  morfologie  kostry,  která

tvoří  oporu  pro  měkké  části  obličeje,  zároveň  vede  k  sekundárním funkčním změnám

těchto  kostních  tkání  (Zimbler  et  al.,  2001).  Mnozí  badatelé  se  při  studiu  pohlavního

dimorfismu zaměřili na tvar dolní čelisti  (Loth a Henneberg,  1996,  2001; Oettlé  et al.,

2009;  Coquerelle  et  al.,  2011),  kdy muži  mají  v průměru  mohutněji  vyvinuté  žvýkací

svalstvo a snad také z důvodu vysoké pravděpodobnosti jejího zachování. Za důvěryhodné

vodítko  pro  odhad  pohlaví  se  běžně považuje  lidská  pánev  kvůli  jejím fyziologickým

změnám  spojeným  s  těhotenstvím  žen,  nicméně  Loth  a  Henneberg  (1996)  odvážně

prohlašují, že odhad pohlaví podle tvaru ramen zdravé dolní čelisti je co do spolehlivosti

porovnatelný s odhadem pohlaví z kompletní pánve. Avšak na druhé straně Pretorius et al.

(2006) zjistili, že zatímco podle tvaru incisura ischiadica major je pohlaví odhadnutelné s

největší přesností, zakřivení ramen dolní čelisti je ještě méně pohlavně specifické než je

tvar orbit. Navíc se nepodařilo potvrdit ani výsledky prezentované Lothem a Hennebergem

na dětském vzorku (Suazo et al., 2008).  

Jednoznačně  je  možno  říci,  že  kyčelní  kost  (resp.  pánev)  je  jako  indikátor

pohlavního  dimorfismu  nejspolehlivější (Krogman,  1962;  Weiss,  1972;  Meindl  et  al.,

1985;), navíc její charakter je populačně nespecifický (Brůžek a Murail, 2006). Pro odhad

pohlaví se běžně využívá lebka z důvodu jejího lepšího zachování (Weiss, 1972), nicméně

interobservační chyba  může být v některých případech vyšší než při odhadu pohlaví na

základě pánve, protože lebka je populačně specifická (Hennessy a Stringer, 2002; Walrath

et al., 2004) a míra pohlavního dimorfismu v jednotlivých populacích je závislá například

na zátěži, společenském postavení a rozdělení práce (Borgognini Tarli a Repetto, 1986).
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2.1.2. Anatomie a základní tvar

Na struktuře a tvaru lidského obličeje se podílí kosti i měkké tkáně – zejména

svalová a tuková tkáň (viz obr. 1). Kostra hlavy (lebka, cranium) je tvořena složitou řadou

jednotlivých kostí, které ohraničují různé prostory jako je například lebeční dutina, očnice

či dutina nosní a ústní. Lebka má dva hlavní oddíly  neurocranium  a splanchnocranium.

První,  mozková  část  lebky,  tvoří  pouzdro  kolem  mozku  a  smyslových  orgánů

(statoakustický, zrakový a čichový). Je složena z velkých plochých kostí osifikujících na

podkladě vaziva (desmocranium) a kryjících mozek od horní části šupiny kosti týlní přes

šupiny spánkových kostí až po kosti nosní, a dále z base lebeční, jenž osifikuje převážně na

podkladě  chrupavky (chondrocranium).  Kosti  obličejového  skeletu  (splanchnocranium)

obklopují začátek trávicí trubice a jsou kostěným podkladem obličeje.

Obličejová  část  lebky tvoří ventrální  část  lebky  a  její  kosti  osifikují  jak

endesmálně, tak enchondrálně. Z fylogenetického hlediska sem  řadíme kosti,  které byly

původně  oporou  dýchacích  orgánů  obratlovců  trvale  žijících  ve  vodě.  Tj.  vznikly  na

podkladě redukce žaberních oblouků a mají chondrogenní osifikaci. Patří sem sluchové

kůstky  středního  ucha  –  kladívko  (malleus),  kovadlinka  (incus)  a  třmínek  (stapes),

bodcovitý výběžek kosti spánkové (processus styloideus ossis temporalis) a jazylka (os

hyoideum). Kosti splanchnokrania tvoří především žvýkací aparát – tj. horní a dolní čelist

(maxilla  a  mandibula), dále sem řadíme kosti patrové (ossa palatina) a kosti lícní (ossa

zygomatica); Z topografického hlediska ke splanchnokraniu navíc řadíme kosti nosní (ossa

nasalia)  a  slzní  (ossa  lacrimalia),  kost  radličnou  (vomer)  a  konečně  dutiny  a  svislou

ploténku  kosti  čichové  (labyrinthi  et  lamina  perpendicularis  ossis  ethmoidalis)

(zpracováno podle Borovanský at al., 1976; Čihák at al., 2001; Grim, Druga at al., 2001;

Moore, 1992; Rohen a Yokochi, 1994).

Na  hlavě  rozlišujeme  kromě  jiných  (svaly  koule  oční,  svaly  jazyka,  svaly

měkkého patra a úžiny hltanové, svaly středního ucha, svaly hltanu a svaly hrtanu) dvě

velké svalové skupiny s rozdílným původem a funkcí. Svaly žvýkací (musculi masticatorii)
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pohybují dolní čelistí a jejich vývoj se odvozuje od prvního (mandibulárního) žaberního

oblouku.  Zařazujeme  sem  svaly,  jenž  jsou  rozloženy  kolem  temporomandibulárního

kloubu a  podle funkce  také některé ze svalů suprahyoidních,  jež táhnou mandibulu dolů

(musculus  mylohyoideus a  venter  anterior  m.  digastrici).  Druhou  skupinu  tvoří  svaly

mimické (musculi faciei), jež patří vývojově ke druhému (hyoidnímu) žabernímu oblouku

a objevují se teprve u savců. Jsou to typické kožní svaly s  úponem do kůže,  poměrně

povrchovou polohou a  rozložením kolem jednotlivých  otvorů  obličeje.  Mají schopnost

měnit výraz, kožní vrásky a rýhy. Řadíme sem svaly štěrbiny oční a ústní, svaly na nose,

rudimentární svaly ušního boltce, svaly klenby lebeční a sval stěny tváře v hluboké vrstvě

mimického  svalstva.  Svým  původem  do  této  skupiny  patří  také  povrchový  sval  krku

(musculus platysma). Mimické svaly podléhají značné variabilitě, jsou upraveny mnohdy

velmi složitě a nejsou vždy od sebe zřetelně odděleny2 (zpracováno podle Borovanský at

al., 1976; Čihák at al., 2001; Grim, Druga at al., 2001).

Na povrchu žvýkacích svalů se vyskytují zřetelné fascie, které se mnohdy (např.

vazivová blána  fascia temporalis)  rozdělují  na povrchový a hluboký list,  mezi kterými

vzniká prostor vyplněný tukovou tkání (Čihák  at al.,  2001;  Grim, Druga  at al.,  2001).

Tenké  fascie  obalují  také  tzv.  tvářové  tukové  těleso  (corpus  adiposum buccae),  jehož

hlavní část leží ve spánkové jámě (Čihák at al., 2001).3

2 Zejména v oblasti nasolabiální rýhy, nosního křídla a horního rtu.

3 Tukové kompartmenty lidského obličeje – viz kap. Změny obličejového svalstva a tukové tkáně.
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Nezanedbatelné  množství  tuku  se  nachází  v  podkožním  vazivu,  jenž  je  sice

většinou řídké a posunlivé. Na četných místech se v něm nachází tužší vazivové pruhy,

které  jej  fixují  k  fasciím nebo periostu,  což  se  může jevit  jako vkleslina  nebo  jamka.

Tukové podkožní vazivo (obr. 2) má funkci mechanickou, termoregulační i zásobní. Jeho

rozvoj závisí především na výživě a místním rozvrstvení tuku, které je pohlavně specifické.

Prakticky bez tuku je podkožní vazivo např. na očních víčkách, ušních boltcích či hřbetu

nosu. Úbytek tuku a elastických vláken v podkožním vazivu jsou hlavní příčinou ochablosti
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Obr. 1: Laterální pohled na část lebky a související obrys měkkých

tkání u mladší ženy vlevo a v průběhu stáří vpravo

(Mendelson a Wong, 2012).



stařecké kůže. Celkově je tloušťka kůže místně i individuálně různá (0,1-3,6mm) a zvláště

u  novorozenců  je  velmi  tenká  (zpracováno  podle  Borovanský  at  al.,  1976;  Trojan  a

Schreiber, 2002). 

Je známo, že mužská postava je objemnější, muži mají robustnější kraniofaciální

črty, větší muskularitu, sílu, či rychlost. Na druhé straně mají ženy více podkožního tuku

(Frayer a Wolpoff, 1985).  

Tvar obličeje je závislý na celkovém tvaru hlavy jedince. Podle Enlow a Hans

(1996)  existují  dva  základní  tvary  lidské  hlavy  –  dolichocefální  –  dlouhá  a  úzká  (tj.

dlouholebá), a brachycefální –  široká, krátká a kulovitá (tj. krátkolebá) – viz obr. 3.  Jiné
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Obr. 2: Schéma vrstev a stavby kůže člověka (Trojan & Schreiber, 2002).



studie uvádějí  dokonce  4  internacionální  typy  lidské  hlavy  podle  jejího  tvaru,  resp.

cefalického  indexu4:  dolichocefální,  brachycefální,  mesocefální  a  hyperbrachycefální.

(Safikhani et al., 2007; Vojdani et al., 2009)

Protože se obličejová část vyvíjí v souvislosti s růstovými změnami  basikraniální

části,  konkrétní  typy  hlavy  podmiňují  rozvoj  určitých  tvarů  jednotlivých  komponent

obličeje.  Proto  dlouholebí  jedinci  mají  nos  vertikálně delší  a  více  prominující,  zatímco

krátkolebí jej mají vertikálně i předozadně kratší s oblejší špičkou. U dolichocefalie se z

důvodu  prominující  střední  části  obličeje  s  větší  pravděpodobností  objevuje  také

malokluze, přičemž u krátkolebých je tato oblast celkově vertikálně kratší. Lícní kosti u

dlouholebých se jeví jako méně vystouplé a obličej není tak plochý, dolní čelist spolu s

4 Cefalický index = maximální šířka hlavy / maximální délka hlavy x 100.
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Obr. 3: Základní tvary lidské hlavy - dolichocefální

nahoru a brachycefální dole (Enlow a Hans, 1996).



dolním rtem je uložena posteriórně, čehož důsledkem je celkový konvexní profil. Přestože

populace nejsou geneticky homogenní, ve střední Evropě dominuje spíše brachycefální tvar

hlavy  (Enlow  a  Hans,  1996).  Nicméně,  morfologie  obličeje  a  jeho  změny  jsou  nejen

druhově (Hens, 2003; May a Sheffer, 1999) a populačně specifické (Miyajima et al., 1996;

Hennessy a  Stringer,  2002;  Vojdani  et al.  2009;  Osunwoke  et al.,  2011),  ale také silně

závislé na sekulárním trendu. Podle studie Little  et al. (2006) v důsledku zlepšujících se

životních podmínek se například délka hlavy u dětí zkracuje, bizygomatická šířka se zužuje

a obecně lze říci, že nastupuje brachycefalizace. Pouze u děvčat časem narůstá šířka hlavy.

Jiné  studie,  naznačují  důležitost  subsistenční  strategie  –  například  u  zemědělců  jsou

kraniofaciální  rozměry  menší  než  u  lovecko-sběračských populací,  což  je  vysvětleno

snížením zátěže žvýkacích svalů a svalů hlavy a krku (Sardi et al., 2006). Takové tvarové

změny jsou způsobené mechanickým zatěžováním žvýkacího svalstva již v průběhu mládí,

nicméně jejich projev je patrny zejména v dospělosti (Holmes a Ruff, 2011).   

2.1.3. Pohlavní dimorfismus obličeje

Na variabilitě lidského obličeje se mimo jiné5 značně podílí sexuální dimorfismus

(Samal  et al., 2007; Velemínská  et al., 2012). Ten může být podle Samal  et al.  (2007)

definován jako systematická odlišnost ve formě mezi jedinci odlišného pohlaví stejného

druhu,  přičemž  signifikantní  rozdíly  mezi  muži  a  ženami  existují  v  mnoha  dalších

ohledech: velikost, barva, tvar těla a jeho hmotnost. Ferrario  et al.  (1995)  jako pohlavní

dimorfismus obličeje  chápou tvarové a velikostní rozdíly měkkých tkání  u mužů a žen.

Také Rosas a Bastir (2002) potvrzují signifikantní vliv velikosti a pohlaví na tvar lidských

lebek, nicméně nezaznamenávají žádný pohlavně specifický rozdíl ve vlivu velikosti na

tvar  kraniofaciálního  kompexu.  Pokud  podle  Enlow  a  Hans  (1996)  chceme  zachytit

základní  odlišnosti  obličeje  mužů  a  žen,  musíme  se  zaměřit  především  na  celkovou

velikost  jejich  těla.  Větší  tělo,  totiž  vyžaduje  větší  dýchací  cesty  a  proto  stavebním

5 Faktory genetické (genom, proteom, metabolismus) i environmentální.
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kamenem obličejové  odlišnosti  je  velikost  a  konfigurace  nosu  a  nosní  dutiny  u  obou

pohlaví.  Výsledky  studií  Rosas  a  Bastir  (2002)  a  také  Bastir  et  al. (2011)  skutečně

dokazují, že u různých populací jsou kraniální dýchací cesty mužů větší s relativně vyšším

vchodem  do  dutiny  nosní  (apertuta  piriformis),  což  může  být  důsledkem  pohlavně

specifických odlišností,  jako jsou energetické nároky, kompozice či velikost těla. Navíc

vysoký  stupeň  pohlavního  dimorfismu  může  sloužit  jako  indikátor  dobrého  zdraví  a

absence potřeby pro vydávání energie (Lazenby, 2001).

Přestože je pohlavní dimorfismus všudypřítomným fenoménem u antropoidních

primátů (Plavcan, 2001), jeho existence u člověka není samozřejmá. Mnoho výzkumů bylo

zaměřeno na vysvětlení tohoto fenoménu z pohledu evoluce, kdy na sexuální dvoutvářnost

člověka  badatelé  nahlížejí  jako  na  možnou  adaptivní  odpověď  na  rozdílné  rodičovské

investice do  potomstva,  čímž  mimo  jiné  vysvětlují  např.  post-reprodukční  období

menopausy  u  starších  žen  (Gaulin,  1980).  Zejména  evoluční  psychologové  považují

preferenci pro pohlavně dimorfické znaky a symetrii v lidských obličejích za adaptace pro

výběr partnera, jelikož tyto znaky reflektují zdraví jedince v průběhu jeho vývinu (Rhodes

et al., 2003; Little et al., 2008). Ku příkladu upřednostňování, nebo vyšší atraktivita mužů

s  maskulinními  znaky,  je  podle  hypotézy imuno-kompetenčního  handicapu evolučně

podmíněná, protože rozvoj takových rysů je závislý na vyšší hladině testosteronu, čehož

vedlejším produktem je snížení reaktivity imunitního systému, což si mohli dovolit pouze

dostatečně silní jedinci. Tato hypotéza se jeví být zčásti platnou u adolescentních mužů,

kdy zdraví jedince koreluje s mírou maskulinity (Rhodes et al., 2003). Je však otázkou, zda

jsou maskulinní znaky reálným ukazatelem testosteronu také v dospělosti (Blažek a Trnka,

2009). Testosteron sice zvyšuje dominanci jedince, avšak jeho nárůst nebo pokles zjevně

nesouvisí  s  jeho  atraktivitou  (Swaddle  a  Reierson,  2002).  Nicméně,  některé  výzkumy

ukazují,  že  ženy  v  období  ovulace  považují  muže  s  maskulinním  obličejem  za  více

atraktivní (Penton-Voak &  Perrett,  2000).  Maskulinita v obličejích obou pohlaví  se jeví

jako   signalizátor odolnosti vůči nemocem a vývojová stabilita (Penton-Voak &  Perrett,

2000;  Thornhill  a  Gangestad,  2006).  V případě,  že je  takový obličej  navíc  symetrický,

atraktivita muže se zvětšuje (Penton-Voak et al., 2001). 
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Pokud jde o pohlavní rozdíly jednotlivých částí obličeje, studie ukazují, že nos

dospělých mužů je proporčně větší a interorbitální úsek kořene nosu je položen výše než u

žen.  Z profilu  má  mužský nos  tvar  spíše  konvexní  (tzv.  římský nos),  ženský nos  je  v

průměru  rovný  až  konkávní  (tzv.  pršák).  Odlišnosti  lze nalézt také  u  ostatních  částí

lidského obličeje.  Na výše uvedené charakteristiky mužského nosu navazuje mimo jiné

protruzivní  (vyklenutý) tvar  čela  (zejména v tzv.  glabellární  oblasti),  jenž ubíhá šikmo

dozadu. Pravděpodobně proto se mužské oči zdají být více zapadlé. Na druhé straně jsou

pro ženy charakteristické větší  oči a  výraznější lícní kosti. Také jejich horní čelist se jeví

jako více proklinující, a navíc jsou v průměru jejich rty plnější a relativně větší. Celkově je

ženský obličej proporčně širší, topograficky plošší a gracilnější, morfologicky se podobá

dětské tváři.  U mužského obličeje můžeme pozorovat větší dolní čelist, výraznější lícní

kosti a vpadlejší tváře. S ohledem na předchozí kapitolu je možné zjednodušeně shrnout,

že mužský obličej se tvarově přibližuje spíše dlouholebému typu s obdélnikovým tvarem

obličeje, zatímco  okrouhlý nebo čtvercový obličej žen má tendenci mít krátkolebý tvar

hlavy (např.  Krogman, 1962;  Ferrario et al.,  1993;  Enlow a Hans, 1996; Blažek a Trnka,

2009). Tyto charakteristiky doplňují zjištění Hennessy et al. (2002), podle nichž je ženský

obličej je širší,  plošší;  oči  jsou  více  laterálně  posazené  a  nosní  hřbet  je  umístěn  více

posteriorně; nos je menší, rty plnější a brada u žen vystupuje dopředu. 

Pohlavní  dimorfismus  obličeje  existuje  již  během prenatálního  vývoje  a  jeho

projevy se u jednotlivých částí obličeje v průběhu života jedince výrazně mění (Samal et

al., 2007). Proto u dospívajících dívek může převládat brachycefální až hyperbrachycefální

tvar hlavy podobně jako u chlapců, zatímco dolichocefální tvar hlavy bude u obou pohlaví

v tomto období života ojedinělý (Golalipour, 2006; Vojdani et al., 2009).

2.1.3.1. Prenatální vývoj

Primární pohlavní rozdíly souvisí s reprodukcí (např. rozdíly ve vzhledu genitálií)

a jsou vyvinuty již v prenatálním vývoji. Sekundární pohlavní rozdíly jsou všechny, které

sice nesouvisí přímo s reprodukcí, nicméně vznikly v kontextu s reprodukčním procesem
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(Štefan  et  al.,  2012). Jak  již  bylo  výše  řečeno,  míra  pohlavní  odlišnosti  se v  průběhu

lidského života mění.  Nicméně,  o pohlaví jedince je rozhodnuto již po oplození – tedy

vzniku zygoty splynutím gamet. Na obr. 4 jsou zobrazena stadia vývoje lidského obličeje v

několika desítkách dnů až po několika fetálních měsíců. Z vybraných schémat je možné

odvodit, že tvar lidského obličeje se formuje velice rychle a do 10 týdnů po početí má

obličej plodu typicky lidský vzhled. Splanchnokranium bylo původně tvořeno žaberními

oblouky, které poskytovaly oporu dýchacím orgánům ryb (Čihák, 2001). Obr. 5 znázorňuje

první žaberní oblouky, na jejichž podkladě se faciální skelet vytváří. Na základě prvního

žaberního  (neboli  čelistního)  oblouku  vzniká  premaxilla,  maxilla,  os  zygomaticum,  os

palatinum,  mandibula  a  sluchové  kůstky  (incus, malleus).  Druhý žaberní  oblouk  (tzv.

jazylkový) jak už sám název napovídá, vytváří část jazylky (os hyoideum) a kromě vazů a

bodcovitého výběžku  (processus styloideus) je základem pro vznik třetí sluchové kůstky

(stapes).  Zbývající  část  jazylky  pochází  ze  třetího  žaberního  oblouku  (Sadler,  2011).

Charakter  zakřivení  báze  lebeční  a  pozice  horní  čelisti  se  vyvíjí  již  v  průběhu

embryonálního  období,  kdy  chondrokranium  a  Meckelova  chrupavka6 formují

kraniofaciální skelet (Diewert, 1985). Nicméně, i rozvoj endokrania (tj. vnitřní část lebky)

je  mimo jiné  spojen  anteriorně  s horními  faciálními  strukturami  a  laterálně  s rozvojem

dolní čelisti (Bruner a Ripani, 2008). 

6 Tj. chrupavka prvního žaberního oblouku (např. Čihák at al., 2001; Sadler, 2011).
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Obr. 4: Stadia vývoje lidského obličeje (Moore & Persaud, 2002).



2.1.3.2. Postnatální vývoj

Při  narození  je  velikost  neurokrania  8 až  9  krát  větší  než  je  velikost  obličeje

(Glass  et al.,  2004).  Obličejová část  lebky novorozence je v porovnání s neurokraniem

menší, protože žvýkací aparát, čelisti a dočasná dentice, se ještě plně nevyvinuly7; a navíc

se nezačala formovat většina nosních dutin v obličejových kostech. Tyto struktury mají

7 Přestože se zárodky dočasních zubů zakládají již v 6. až 8. týdnu gravidity a jejich mineralizace je 

zahájena od 17. týdne těhotenství, dočasná dentice prořezává mezi 6. a 30. měsícem (Koťová, 2006).
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Obr. 5: Laterální pohled na hlavu a krk fetu. Barevně jsou rozlišeny kosti obličejového

skeletu, na jejichž utváření se podílejí chrupavky jednotlivých žaberních oblouků

(Sadler, 2011).



markantní  vliv  na  rozvoj  obličejové  části  lebky (Safikhani  et  al.,  2007). S  postupným

vývojem těchto složek v průběhu dětství  se  splanchnokranium prodlužuje a  lícní  kosti

vystupují  mimo jiné díky ztrátě tuku ve tvářích (Moore, 1992). Na obr. 7 jsou naznačeny

proporce  neurokrania  a  splanchnokrania dětské  lebky v  porovnání  s  lebkou  dospělého

jedince.  Jedním z hlavních znaků novorozenecké lebky je velké neurokranium, malé a

nízké  splanchnokranium a  pětiuhelníkový  tvar  s  předozadním  protažením  při  pohledu

shora (Čihák et al., 2001). Na pohlavním dimorfismu lidské lebky se podílejí 4 faktory: 1)

počáteční,  pravděpodobně prenatální,  tvarové  rozdíly;  2)  rozdíly ve  spojení  velikosti  a

tvaru; 3) hypermorfie u mužů; a 4) určitý stupeň odlišnosti ve směru mužských a ženských

růstových  trajektorií  (Bulygina  et  al.,  2006).  Následný  růst  měkkých  tkání  obličeje

zpravidla kopíruje skeletální podklad (Šmahel, 2001). 

Pohlaví dítěte je možné odhadnout z jeho obličeje již v kojeneckém věku8, avšak

charakter pohlavního dimorfismu, jak již bylo zmiňováno, se věkem mění (Bulygina et al.,

2006;  Agnihotri  a  Singh,  2007;  Blažek  a  Trnka,  2009). Prohlubování  sekundárních

pohlavních  charakteristik  nastává  s  nástupem  puberty,  kdy  velkou  roli  hrají  pohlavní

hormony – u mužů testosteron a u žen estrogen (Frayer a Wolpoff, 1985; Blažek a Trnka,

2009; Suazo a Zavando, 2012). Z důvodu, že manifestace pohlavních hormonů začíná a je

umocněna v období puberty a  se zvyšujícím se věkem lidský obličej podléhá procesům

stárnutí, popis pohlavních rozdílů musí být limitován na období 25-50 let života (Krogman,

1962). 

Lze  konstatovat,  že  mladší  nebo  dětský obličej  se  přibližuje  spíše

brachycefálnímu tvaru hlavy, protože je stále relativně široký a vertikálně krátký, z důvodu

zpoždění vývoje faciálního komplexu jedince v porovnání s jeho mozkovou částí lebky

(González-Ulloa, 1987;  Safikhani  et  al., 2007;  Enlow a Hans, 1996). Navíc, již ve třech

letech  obličej  konkrétního  jedince vykazuje  vysokou  korelaci  s  morfologií  obličeje  v

dospělosti (Bulygina et al., 2006).

8 Chlapečci mají především širší hlavu a obličej, menší oči, či níže položené obočí atd.
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Na vývin dětského obličeje má velký vliv rozvoj mozku také po narození. Obecně

platí, že jednotlivé komponenty musí růst proporčně více a déle, čím více jsou vzdálené od

neurokrania. Proto růst dolní čelisti začíná později a trvá déle než například středová oblast

obličeje nebo vývin očnice (Enlow a Hans, 1996). To platí také v případě lidského zárodku,

kdy rychlost růstu dolní části obličeje je nižší než růst horní čelisti, lícních kostí a kosti

čichové (Mandarim-de-Lacerda  a  Urania-Alves,  1993).  Celkově má  na  normální  vývoj

kraniofaciálního komplexu podstatný vliv prořezávání zubů (Pasteláková  at al.,  2011).  

Studie ukazují, že průměrný věk, kdy se obličeje obou pohlaví začínají tvarově
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Obr. 6: Vpravo: tvar hlavy z profilu u dospělých jedinců

(člověk, zajíc, lovecký pes a žluva), jenž nespouštějí

reakci péče; vlevo: profily mláďat (dítě, malý zajíček,

pekingský palácový buldok, červenka), jenž u dospělých

spouštějí reakce pečování (Lorenz,1993).



signifikantně  lišit  je  13-14 let  (Samal  et  al.  2007;  Weston  et  al.,  2007),  kdy pohlavní

dimorfismus souvisí se skeletálním růstovým spurtem (Weston et al., 2007). Proto vývin

ženského obličeje se co do objemu naplno projevuje kolem 11 až 12 let, kdy u nich nastává

akcelerace růstu (Ferrario et al., 1998), ten se začíná výrazněji zpomalovat přibližně kolem

třináctého roku života (Enlow a Hans, 1996) a kolem 14-15 let je růst ženského obličeje

téměř kompletní (Ferrario et al., 1998). Naopak, u mužů v tomto období se obličejové rysy,

jež jsou vázány na pohlaví, začínají naplno projevovat, zejména v dolní třetině obličeje

(Ferrario  et al., 1998), což pokračuje do adolescence až rané dospělosti (Enlow a Hans,

1996). 
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Obr. 7: Proporce lebky dospělého člověka s velkým neurokraniem ve

srovnání s lebkou novorozence s malým a nízkým splanchnokraniem

(Čihák at al., 2001).



V minulosti proběhla řada studií, jenž se zabývaly schématem dětského obličeje,

tzv.  baby face  (viz  obr.  6).  Tento  pojem definoval  známý etolog  Konrad  Lorenz  jako

soubor infantilních fyzických rysů9, jenž dospělí jedinci považují za roztomilé. Bez ohledu

na pohlaví dítěte,  vysvětlení pro tuto morfologii  dětského obličeje spočívá v podnícení

pečujícího chování rodiče a tlumení jeho případné agresivity (Lorenz, 1993). 

Navíc, mnohé charakteristické obličejové znaky, které definovaly základní tvar

hlavy  a  rozdíly  mezi  pohlavími,  se  vztahují  také  k  odlišnostem,  jež  nalezneme  mezi

dítětem  a  dospělým  jedincem  (Enlow  a  Hans,  1996).  Ženský  obličej  je  podobnější

dětskému obličeji  – tzv.  neotenie je uchovávaní juvenilních  znaků jako jsou velké oči,

drobný nos a plné rty, do dospělosti (Jones  et al., 1995;  Kehoe, 2003). Tato vlastnost je

podle Shirakabe  et al.  (2003) také důvodem, proč se na první pohled zdá, že stáří se v

obličejích Asiatů neprojevuje tak markantně jako u kavkazské populace. Obličej Asiatů se

totiž v mnohem podobná dětskému (širší a kulatější obličej, výš položené obočí, plnější

horní oční víčko, níž položený nosní můstek, plošší střední oblast obličeje, zdánlivě více

vystouplé rty či více ustupující brada). Obličej je do určité míry nezávislý na tvaru hlavy i

pohlaví dotyčného dítěte a je pro něj obecně charakteristický krátkolebý tvar hlavy (Enlow

a Hans, 1996).     

Změny obličeje v průběhu stáří

Stáří  je  možno  definovat  jako  narušení  nebo  zhoršení  fyziologických  funkcí

souvisejících s přežitím a fertilitou daného jedince, jenž způsobuje plynutí času (Gilbert,

2006).  Přestože se u dospělého jedince postupně zastaví růst,  morfologické  (tvarové) a

strukturální (histologické) proměny pokračují dále (Hennessy a Moss, 2001; Levine et al.,

2003;  Eremia,  2010).  Způsob, kterým se v průběhu času mění  lidský obličej  je  sice u

každého jednotlivce odlišný (Hutton  et al.,  2003), přesto lze u obou pohlaví pozorovat

podobné  tendence.  Charakter  či  míra  exprese  stáří  se  může  u  jednotlivých  populací

9 Např. relativně velká hlava oči, vysoké a vystouplé čelo, buclaté tváře, malý nos a pusa, krátké a tlusté 

končetiny atd. 
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odlišovat,  což je závislé nejen na životním stylu (prostředí, gender10) a biologii  jedince

(pohlaví, původ či genetika, nemoci atd.), ale také například na frekvenci a rozsahu jejich

faciálních expresí  (Albert  et  al.,  2007).  Projevy stárnutí  obličeje jsou proto důsledkem

integrace výše zmíněných faktorů  ve vztahu k tvrdým a měkkým tkáním jeho obličeje.

Za  projevy  stáří  zodpovídá  nejen  změna  rovnováhy  mezi  kostním  podkladem,

měkkými tkáněmi a kůží jednotlivce (Zimbler  et al.,  2001),  ale také kombinace efektů

gravitace,  kostní  resorpce,  úbytek elasticity kůže a  redistribuce objemu podkoží,  čehož

důsledkem je ztráta objemu obličeje, tedy úbytek a pokles měkkých tkání (González-Ulloa,

1987; Levine et al., 2003; Coleman a Grover, 2006; Shaw a Kahn, 2007; Eremia, 2010).

 Pokud jde o jednotlivé komponenty, kupříkladu pokles obočí a frontálních tkání je

patrný mezi 25.-40. rokem života, horní ret a nosní křídla nejvíce poklesnou v obdobích

mezi  15.-25.  a  35.-55.  rokem života.  Přibližně  od  35.  roku  je  možné  pozorovat  také

nápadný pokles tkání krku (González-Ulloa, 1987).

Kostní změny

Rozměry hlavy a obličeje se po období adolescence pomalu,  avšak nepřetržitě

zvyšují, přinejmenším do 60 let života (Meindl  et al., 1985).  Kraniofaciální stárnutí není

výsledkem pouhé atrofie kostí, ale jeho důvodem jsou relativní změny v poměru apozice a

resorpce kostní hmoty (Zimbler et al., 2001). Lidské kosti podléhají remodelaci v průběhu

celého života jednotlivce a maximální objem kostní hmoty je dosažen přibližně mezi 15. až

25. rokem života, kdy ženy mají v průměru o 20% méně kostní tkáně než muži. Do 60.

roku života se množství kostní tkáně sníží  až o 25%. Zatímco u žen nastává zrychlení

tohoto  úbytku v  období  menopauzy,  u  mužů  kostní  hmota  ubývá  konstantní  rychlostí.

Nutno poznamenat, že v tomto ohledu muži časem ženy doženou, čímž obě pohlaví končí s

přibližně stejným množstvím kostní hmoty (Eremia, 2010).  Přestože dosud nejsou zcela

jasné důsledky kostní remodelace na projevy stárnutí obličeje (Eremia, 2010),  je potřeba

se vyvarovat podceňování těchto změn a všímat si  jejich formujícího vlivu na obličejový

skelet v průběhu stáří (Mendelson a Wong, 2012).  Důležitá je především resorpce kostní

10 Tj. sociokulturně osvojené atributy přisuzované jednomu či druhému pohlaví (Zábrodská, 2009).
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hmoty (obr. 8),  jenž nastává především ve střední části obličeje, zejména v oblasti horní

čelisti  a  vchodu  do  dutiny  nosní  (apertura  piriformis),  dále  v  superomediálním  a

inferolaterálním úseku okraje očnice nebo na laterální straně dolní čelisti (Mendelson a

Wong,  2012). Nesmíme opomenout  také struktury podložené  chrupavkou  např.  boltec,

šířka  nosu,  které  rostou  do  vysokého  věku  a  dále  se  zvětšující  některé parametry  v

souvislosti s ukládáním tuku nebo ochabnutím svalů (Šmahel, 2001).

Jeví se, že  pohlavní dimorfismus lidské lebky se s přibývajícím  věkem jedince

mění  – morfologie lebky dospělého jedince není  statická (Walker,  1995).  Jinými slovy

zvyšující  se  věk  má  významný  vliv  na  pohlavně  dimorfní  morfologii  lebky,  přičemž

ženská lebka s postupujícím věkem nabývá maskulinní rysy (Meindl et al., 1985). Navíc,

míra zkreslení při odhadu pohlaví podle skeletu jedince staršího věku bude dosahovat až

20% ve prospěch mužů  – tedy, že dané pozůstatky budou připisovány jedinci mužského

pohlaví (Weiss, 1972).    

Změny obličejového svalstva a tukové tkáně

S postupujícím věkem se délka a tloušťka obličejových svalů snižuje. Pokud se

snižuje rozsah pohybu takto zkráceného svalstva, svalový tonus se zvyšuje. Jinými slovy,

napětí stárnoucích svalů v klidu se přibližuje maximálnímu svalovému tonu při kontrakci.

Tento jev může být důsledkem adaptace svalu na kostní resorpci (Eremia, 2010).  To, že se

s  věkem  napětí  obličejových  svalů  v klidovém  stavu  zvyšuje,  má  za  následek  posun

hluboké  tukové  tkáně,  zviditelnění  záhybů  kůže  a  tvorbu  vrásek  u  starších  jedinců

(Coleman a Grover, 2006;  Le Louarn, 2007). Kde a jak hluboké vrásky budou, záleží do

určité míry také na charakteru osoby, resp. faciálních expresích dotyčného jedince.11 Na

příklad, pokud jedinec trpí ochrnutím lícního nervu, absence pohybů obličejových svalů

vede k postupnému vymizení vrásek či dokonce hluboké nasolabiální rýhy (Eremia, 2010).

Nicméně, často obě strany obličeje stárnou odlišně (Coleman a Grover, 2006).

11 Dobson (2009) zjistil, že alometrie – tedy vztah mezi velikostí a tvarem těla, má velký význam při vývoji

rozmanitých faciálních expresí, jinými slovy může u menších druhů limitovat složitost obličejových 

výrazů. 
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Obličejové  svalstvo  má  tedy  markantní  vliv  na  distribuci  podkožního  tuku

obličeje.  Ten  je  uložen  ve  dvou  vrstvách:  první  se  nachází  mezi  škárou  (dermis)  a

podkožním vazivem (hypodermis),  je  poměrně  rovnoměrně  rozložen a  má  ochrannou,

mechanickou a chemickou funkci. Druhá hluboká vrstva je uložena kolem obličejového

svalstva pro zlepšení jejich pohybu. Přestože tato hluboká vrstva tukové tkáně (na rozdíl od

povrchové) není ovlivněna změnami hmotnosti  jedince,  postupem věku se, jak už bylo

řečeno,  přesouvá  blíže  k  povrchu  obličeje  (Eremia,  2010). Hlubší  vrstva,  nebo-li
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Obr. 8: Šípky vyznačují ty oblasti obličejového

skeletu, které v průběhu stáří podléhají resorpci.

Velikosti šípek korelují s intenzitou resorpce

(Mendelson a Wong, 2012). 



povrchový  muskulo-aponeurotický  systém12,  pozůstává  z  kolagenových  a  elastických

vláken spolu s tukovými buňkami, a pomocí ní se mimické svaly připojují do kůže (Mitz a

Peyronie, 1976). Tento podkožní vazivově-svalový obal pokrývá hlavu i krk a rozkládá se

od  oblasti  platyzmy  přes  obličejovou  a  spánkovou  oblast  až  do  galea  aponeurotica

(Shiffman  a  Di  Giuseppe,  2013).  Povrchová vrstva  tukové tkáně  je  rozdělena  do

oddělených  kompartmentů,  z  čehož  vyplývá,  že  obličej  nestárne  jako  složená  masa

(Rohrich  a  Pessa,  2007).  Obr.  9  znázorňuje  jednotlivé  oddíly:  nasolabiální;  mediální,

prostřední a laterální temporálně-tvářový tukový polštářek v oblasti lícní kosti; centrální,

prostřední a laterální temporálně-tvářový polštářek v oblasti čela; horní, dolní a laterální

část tukové tkáně kolem orbit; povrchová tuková tkáň v oblasti dolní čelisti a platysmy.

Jednotlivé kompartmenty jsou od sebe odděleny fasciálními tkáněmi a septama (Shiffman

a Di Giuseppe, 2013). 

Obličeje novorozeňat se jeví plnější, zejména díky bukálním tukovým polštářkům

mezi svalem tvářovým (musculus buccinator) a povrchovými obličejovými svaly (Moore,

1992). Tuková tkáň je navíc co do objemu signifikantně vyšší u lidských novorozenců v

porovnání  s  ostatními  primáty,  pravděpodobně  kvůli  vyššímu  riziku  infekčních

onemocnění či malnutrice (Kuzawa, 1998). Nicméně, podkožní tuková tkáň, jenž je patrna

ještě v dospělém věku,  v průběhu stáří  mizí  (González-Ulloa, 1987;  Coleman a Grover,

2006). 

Histologické změny kůže

Kromě změn v distribuci a objemu tukové tkáně se v průběhu stárnutí jedince dále

zmenšuje množství a pigmentace vlasů, mění se tloušťka a textura řas, nebo se snižuje

pružnost pleti,  což také přispívá ke vzniku vrásek či  zvětšování  pórů (Blažek a Trnka,

2009). V jednotlivých vrstvách kůže nastává několik fyzikálních a biochemických změn,

čehož důsledkem je fakt, že je kůže stále méně připojena k obličejovým svalům. Resorpce

podkožního tuku v průběhu věku vede k přebytku kůže, jenž pod tíhou gravitace vytváří

12 Orig. The superficial musculoaponeurotic system (SMAS).
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váčky,  vrásky  a  různé  záhyby.  Z  tohoto  důvodu  ztráta  tuku  u  konkrétního  jedince

zvýrazňuje věkové změny kůže. 

V průběhu stárnutí se dále mění distribuce a charakter kolagenu, jehož vlákna jsou

s postupujícími roky masivnější, čímž celá kůže ztrácí svou pružnost. Navíc klesá počet a

aktivita buněk vazivové tkáně, tj. fibroblastů. U starších jedinců nastává navíc podkožní

dehydratace, jenž významnou mírou přispívá k redukci celkového objemu obličeje. Proto

se na specifických místech lidského obličeje, zejména v období středního věku jednotlivce,

začínají objevovat první vrásky (Enlow a Hans, 1996).
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Obr. 9: Povrchové tukové kompartmenty lidského obličeje

(Shiffman & Di Giuseppe, 2013).



Je  všeobecně  známo,  že  slunce  a  poškození  pokožky  UV zářením  urychluje

proces stárnutí kůže (Enlow a Hans, 1996; Zimbler et al., 2001). To je také jeden z důvodů,

proč  se  obličej  Asiatů  jeví  odolnější  vůči  stárnutí.  Silnější  vrstva  škáry  a  vyšší  podíl

kolagenových vláken a celkově tmavší pigmentace kůže je totiž chrání před slunečným

zářením (Shirakabe et al., 2003). Nicméně, existuje nespočetné množství škodlivých vlivů,

jež zdánlivě přidávají jedinci roky navíc. Z nejrozšířenějších to je chronický alkoholismus,

který způsobuje dehydrataci a ochabování mimických svalů. Kouření, zvýrazňuje vrásky,

protože  tabák  stahuje  cévy  (Enlow  a  Hans,  1996),  podobně  lze  zmínit  negativní  vliv

užívaní  tvrdých drog (kokain apod.),  které rovněž způsobují  vazokonstrikci  (Hollander,

2008).

Změny jednotlivých komponent obličeje

González-Ulloa (1987) pomocí rentgenometrie  položil  základy pro porozumění

stárnoucímu obličeji.13 Hlavním výsledkem  jeho  studie  bylo zjištění, že kůže obličeje v

průběhu celého lidského života podléhá gravitaci. Protože tento pokles začíná již kolem

dvacátého roku života (Albert  et al., 2007), rozlišování mezi mládím, středním věkem a

stářím je do značné míry závislé na konvenci. Mimo jiné autor dále zjistil, že, jak již bylo

zmíněno,  krátkolebý tvar  hlavy s objemným obličejem se  jeví  jako  mladší (González-

Ulloa, 1987). 

Obr.  10  zobrazuje  typické  změny  stárnoucího  obličeje:  1  –  prořídlé  vlasy  a

ustupující hranice vlasů; 2 – pokles a vrásky na čele; 3 – vrásky v oblasti  glabelly; 4 –

pokles obočí;  5 – pokles a vrásky v oblastech spánkových kostí;  6 – nadbytek kůže v

oblasti horních víček a jejích pokles; 7 – vrásky v okolí laterálních očních koutků; 8 –

vrásky  v  oblasti  kořene  nosu;  9  –  nadbytek  kůže  v  oblastech  dolních  víček  a  jejích

13 Konkrétně frontálním, naso-labiálním a mandibulo-cervikálním znakům stáří v lidském obličeji.
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svráštění;  10 – vznik tukových váčků v oblastech dolních víček; 11 – vznik tvářových

váčků; 12 – vrásky na tvářích; 13 – svráštění kůže před ušima; 14 – pokles špičky nosu; 15

– pokles tváří a redukce tukové tkáně; 16 – prohlubování nasolabiálních rýh; 17 – celkově

povislý a vrásčitý obličej; 18 – vrásky kolem úst; 19 – zploštění a prodloužení horního rtu;

20 – ztenčení a redukce rumělky; 21 – pokles a smrštění podbradku; 22 – formování dolní

čelisti;  23  –  vznik  vrásek  na  krku;  24  –  akumulace  tuku  pod  bradou;  25  –  vznik

jednotlivých pruhů platysmy; 26 – prohloubení a svráštění střední oblasti krku; 27 – pokles

podčelistní slinné žlázy. 
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Obr. 10: Typické změny kůže stárnoucího obličeje

(Zimbler et al., 2001).



Pokud  jde  o frontální  znaky  lidského  obličeje, první  změny  nastávají  kolem

dvacátého  roku  života  v podobě  prvních  jemných  vrásek  na  čele  a  v oblasti  vnějších

koutků očí  (Albert  et  al.,  2007).  Věkem se  značně odlišuje poloha obočí.14 Zatímco u

mladší generace je dost vysoko nad nadočnicovým obloukem, časem nastává jeho pokles

(González-Ulloa, 1987; Coleman a Grover, 2006). Supraorbitální oblast u mužů mladších

30 let je mnohem méně vyvinuta než u starších jedinců mužského pohlaví. Přestože také u

žen s narůstajícím věkem nastávají značné změny v nadočnicové oblasti, jejich časování je

odlišné. Nárůst supraorbitální robusticity u žen nenastává v mladším věku, ale přibližně po

45. roku života, kdy  jsou  značně  zesíleny nadočnicové oblouky (Walker, 1995).  Jak již

bylo zmíněno, jeví se, že obličej starších žen má tendenci směřovat k maskulinitě. U obou

pohlaví  se po 30 letech sice prohlubují  vrásky,  avšak až počátkem 40. roku jedince se

začínají objevovat větší obličejové změny měkkých tkání, např. žlábky pod očima, pokles

obočí a víček. V padesátých letech jsou již změny vlivem zvyšujícího se věku evidentní.

Žlábky  pod  očima  se  mohou  změnit  v převislé  kožní  váčky  a  vrásky  se  ještě  více

prohlubují (Albert et al., 2007).

Naso-labiální komponenty obličeje také podléhají časovým změnám. V mladším

věku  jsou horní  a  dolní  nosná  chrupavka  v  kontaktu,  špička  nosu  je  vysoko  nad

horizontální linií nosového trnu (spina nasalis),  nosový trn je nápadný a patrná je také

tuková tkáň za nozdrami. U starších generací je patrna jasná separace a ochabování horní a

dolní  laterální  chrupavky  nosu  (González-Ulloa,  1987;  Coleman  a  Grover,  2006),  v

důsledku čehož  jeho špička výrazně klesá  již od 18 let, což pokračuje do vyššího věku

(West a McNamara, 1999; Pecora  et al., 2008) a přibližně v 60. letech života se  kromě

posunu špičky dopředu a dolů zdánlivě zvyšuje také délka a výška nosu (Sarnäs a Solow,

1980; González-Ulloa, 1987;  Coleman a Grover, 2006). V důsledku toho narůstá celková

konvexita obličeje až do cca 45 let jedince (Bishara et al., 1998), což zřejmě pokračuje až

do pozdního stáří (Albert  et al., 2007).  Nosový trn je  u starší generace krátký a na RTG

snímcích jeho stín splývá s okolními tkáněmi  (González-Ulloa, 1987). Zatímco u mladší

generace je profil  rtů konkávní, okraj rumělky je konvexní. Retní linie neklesne pod linií

řezáků  (González-Ulloa,  1987).  V  období  30  let  se  rty  resp.  jejich  profil vyrovnává,

14 Obočí je při rozpoznávání obličeje konkrétního jedince minimálně tak důležité jako jsou oči (Sadr et al., 

2003; Peissig et al., 2009). 
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přičemž může být až konvexní, rty se navíc prodlužují a posouvají dolu a ve stáří retní linie

zjevně klesá pod linií řezáků (González-Ulloa, 1987; West a McNamara, 1999), což platí

zejména pro ret horní (Pecora et al., 2008). V důsledku případné ztráty chrupu se mohou

tváře jevit jako více vpadlé (Albert et al., 2007). V 60. letech života nastává signifikantní

zvětšení výšky uší, pravděpodobně způsobené zvětšením výšky ušního lalůčku, jehož šířka

věkem naopak klesá (Brucker et al., 2003).

Za maskulinní rysy jsou běžně považovány zejména mohutné čelisti a prominující

nadočnicové  oblouky  (Krogman,  1962;  Penton-Voak &  Perrett,  2000),  avšak  zatímco

některé studie za  nejvíce tvarově pohlavně dimorfní  oblasti  obličeje  považují  střední  a

dolní část obličeje (Ferrario et al., 1993; Samal et al., 2007), jiné vyzdvihují věkové změny

supraorbitálních  oblastí  u  obou  pohlaví  (Walker,  1995).  Konkrétně,  má existovat

signifikantní rozdíl ve tvaru měkkých tkání dolní čelisti, kdy u žen je patrný posun směrem

dozadu a dolů, zatímco u mužů  nastává naopak posun dopředu s narůstající prominencí

brady (Pecora et al.,  2008).  Z mandibulo-cervikálních komponentů se ztrácí pevný obrys

dolní čelisti  (Coleman a Grover, 2006)  a to již  počátkem 40. roku života (Albert  et al.,

2007).  V mládí  je vrchol brady nad linií dolní čelisti a anteriorní  obrys krku je  přímý s

tenkými  měkkými  tkáněmi.  Krk  je  celkově  štíhlejší  a  delší  a  křivka  šíje  je  mírná  a

kontinuální. Avšak u starší generace vrchol brady sestupuje pod linii dolní čelisti a zároveň

se na krku vytváří nápadné bříško tukové tkáně a povislé kůže, která mění jeho přímou –

vertikální linii v konvexní (González-Ulloa, 1987; Coleman a Grover, 2006).15 U některých

jedinců se důsledkem takových změn objevuje dvojitá brada, nebo laloky. To vše je ještě

více  nápadné  po  60.  roku  života,  když  jsou věkové  změny  zdůrazněny ochabováním

svalstva krku (Albert  et  al.,  2007).  Od sedmdesáti  let  a  výš  se  v důsledku neustálého

snižování elasticity kůže objevují další a další kožní převisy (González-Ulloa, 1987; Albert

et al., 2007). 

Modely na obrázku 11 zachycují tvarové změny obličeje konkrétní ženy ve věku

20,  50  a  75  let.  Primární  události  procesu  stárnutí  je  ztráta  objemu obličeje  a  z  toho

15 Tento nárůst  velikosti  krku  je důsledkem hypertrofie a vysunutí  průdušnicové a hrtanové chrupavky.

Příčinou kratšího krku jsou zas zmenšení meziobratlové vzdálenosti mezi C4, C5 a C6 (González-Ulloa,

1987).
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vyplývající umocňování a eventuální pokles měkkých tkání (Coleman a Grover, 2006). Z

obrázku 12, jenž znázorňuje jednu polovinu  mužského jedince ve věku 23 let a druhou

polovinu ve věku 53 let, je patrna celková ztráta konvexity obličeje, ztráta elasticity kůže a

podkožního tuku se zvýšením svalového napětí, což vede k svráštění čela; oči se jeví být

uložené hlouběji a mimo jiné  se především ztrácí kontura čelistí (Eremia, 2010).
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Obr. 11: Změny ženského obličeje ve věku 20 let – vlevo,

50 let – střed a vpravo 75 let (Coleman a Grover, 2006).
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Obr. 12: Projevy stáří v obličeji u konkrétního muže:

polovina obličeje vlevo ve věku 23 let, vpravo ve věku 51

let. Křivka naznačuje ztrátu konvexity obličeje

(Eremia, 2010).



3. Hypotézy a cíle práce

Z důvodu  presumpce  proměnlivosti  tvaru  kraniofaciálního  povrchu  dospělých

jedinců  v  průběhu  života  (Walker,  1995;  Eremia,  2010;  Williams  a  Slice,  2010)  je

předpokladem pro  předkládanou práci  nalezení rozdílu ve  formě16 a  tvaru  průměrného

obličeje  mužů  a  žen  v  jednotlivých  věkových kategoriích.  Protože  ženský obličej s

postupujícím  věkem získává  maskulinní  rysy  (Weiss, 1972;  Meindl  et al., 1985;  Walker,

1995), bude míra pohlavního dimorfismu větší v mladších věkových kategoriích (tj. 20-40

a 41-60 let), zatímco v nejstarší věkové kategorii (61-82 let) nastane stírání sekundárních

pohlavních rozdílů.  Navíc,  z důvodu  manifestace  pohlavních hormonů odpovědných za

tuto  pohlavní  dvoutvářnost, jenž  začíná v období  puberty  a  u  žen  končí  v  období

menopauzy, popis sekundárních pohlavních rozdílů musí být limitován na období přibližně

25-50 let  života (Krogman,  1962). Tudíž významný rozdíl  mezi mužskými a ženskými

obličeji ve stanovené nejvyšší věkové kategorii je málo pravděpodobný. Protože circa po

45. roku života se u žen začínají značně zesilovat nadočnicové oblouky, zatímco robusticita

této oblasti je ve zmiňovaném věku u mužů plně vyvinuta (Walker, 1995), předpokládáme,

že největší  změny  odpovědny  za  stírání  pohlavního  dimorfismu  v  nejvyšší  věkové

kategorii proběhnou právě v supraorbitální části ženského obličeje.

Výše uvedené hypotézy  diplomové práce budou zodpovězeny na základě následujících

dílčích cílů:

1) Zhodnocení variability formy a tvaru obličeje mužů a žen recentní české populace

ve stanovených věkových kategoriích (tj. 20-40, 41-60, 61-82 let) za využití metod

geometrické morfometrie.

2) Vytvoření modelů průměrné formy  a  tvaru  obličeje  u  obou  pohlaví  ve  třech

věkových kategoriích.

16 Forma = velikost + tvar (Salentijn a Moss, 1971).
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3) Zhodnocení průměrných  mezipohlavních rozdílů  formy  a  tvaru  obličeje

v jednotlivých věkových kategoriích. 

4) Sledování  variability  věkových  změn  průměrné  formy  a  tvaru  obličeje  během

sledovaného období u jednotlivých pohlaví.

5) Zhodnocení průměrných věkových změn formy a tvaru obličeje pro muže a ženy. 
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4. Materiál

V  předkládané  diplomové  práci  byly  analyzovány  3D  modely  obličeje

dobrovolníků české populace. Probandi ve věku od 20 do 82 let nepodstoupili plastickou

operaci  nebo  jiný  chirurgický  zásah  do  obličeje  a  netrpěli  zjevnou  kraniofaciální

malformací. Skenování probíhalo od dubna 2011 do února 2013 na Přírodovědecké fakultě

Univerzity Karlovy v Praze a v ordinacích praktického lékaře v Arnolticích, Černousích a

ve Višňové.

Z celkového počtu 198 probandů, bylo z  důvodu možného zkreslení  dat kvůli

větší  vrstvě  tukové  tkáně  zařazeno  pouze  194  jedinců,  u  nichž  body  mass  index17

nepřesahoval hodnotu 40 (tj. BMI <40). Původní cíl nasnímat v každé věkové kategorii u

obou pohlaví  přibližně  30  probandů  –  tj.  180 jedinců  byl  naplněn,  tudíž  by výsledky

neměly být zkresleny výrazně nižší četností  probandů v některé věkové skupině. Nutno

dodat, že získávání dobrovolníků mužského pohlaví bylo těžší z důvodu, že při použití

optického 3D skeneru (viz dále) je podmínkou pro zisk kvalitních snímků snímání obličeje

bez  vousů,  nejlépe  hladce  oholených  obličejů.  Tabulky  1  a  2  shrnují  celkové  počty

probandů u obou pohlaví i jejich četnosti spolu s průměrem a mediánem pro jednotlivé

věkové kategorie.

Tab. 1:  Počet jedinců, průměr a medián v jednotlivých věkových kategoriích u probandů
mužského pohlaví.

♂ 20-40 41-60 61-82

   n = 79   30 29 20

x̄ 30,17 50,97 68,95

x̃ 30 51 68

 

17  Pro výpočet BMI byla u dobrovolníků měřena výška a váha. BMI = (váha / výška²) x 100.
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Tab. 2: Počet jedinců, průměr a medián v jednotlivých věkových kategoriích u probandů
ženského pohlaví.

♀ 20-40 41-60 61-82

   n = 115   32 43 40

x̄ 28,97 50,65 69,85

x̃ 29 51 70
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5. Metody

5.1. Sběr a úprava dat před analýzou

Sběr dat probíhal za využití optického skeneru Vectra 3D (obr. 13). Tento skener

je  neinvazivní  a  extrémně  rychlý.  Snímek je  zachycen  za  2  ms,  tudíž  nehrozí  posuny

skenovaného obličeje,  ale  výsledkem jsou naopak kvalitní  3D modely objektů  spolu  s

jejich texturou (trojrozměrnou fotografií). Probandi byli skenováni z frontálního pohledu

vsedě,  přičemž  byli  požádáni  o  neutrální  výraz  obličeje.  Po  několikaminutovém

automatickém  skládání  modelu  z dílčích  skenů  4  kamer  byl  snímek  exportován  do

programu RapidForm XOS, INUS Technology, Inc., ve kterém následně probíhala úprava

dat  pro  další  zpracování  povrchových  dat.  Ze  snímku  obličeje  byly  v prvním  kroku

odstraněny chyby a  rušivé elementy jako uši, vlasy či krk, dále byly zaplněny případná

přerušení neboli otvory na povrchu modelu  Ve třetím kroku byl model zdecimoval, čímž

jsme odstranili redundantní informace a v poslední fázi byla převzorkována trojúhelníková

síť (obr. 14).
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5.2. Analýza dat

Pomocí  programu  RapidForm  XOS,  INUS  Technology,  Inc.  probíhala  nejen

příprava  čistých  povrchových  dat  pro  jejich  další  zpracování,  ale  také  část  analýzy

samotné. Pro statistickou analýzu a geometrickou morfometrii byly dále využity softwary

Morphome3cs a PAST (PAlaeontological Statistics).
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Obr. 13: Faciální skener Vectra 3D (zdroj www.inition.co.uk). 



5.2.1. Geometrická morfometrie

Metoda geometrické morfometrie je moderním přístupem k hodnocení tvarové a

velikostní variability lidského obličeje. Umožňuje např. nejen identifikaci dimorfních rysů,

ale také vizualizaci obličejových rozdílů u obou pohlaví (Velemínská et al., 2012).

Analýza  tvaru  je  hlavní  náplní  mnoha  biologických  výzkumů.  Sofistikace

zkoumání tvarových dat se vyvíjela  současně s  oborem statistiky,  což vedlo ke vzniku

multivariační morfometrie. Tato mnohorozměrná metoda vzájemně analyzuje soubory dat

na základě analýzy variancí, analýzy hlavních komponent a s nimi souvisejících metod.

V osmdesátých letech minulého století nastala  revoluce ve shromažďování a následném

zkoumání dat, když se badatelé soustředili na tzv. landmarky a geometrickou informaci o

jejich relativní  pozici  na  zkoumaném povrchu.  Vedlejším produktem tohoto přístupu je

možnost vizualizace výsledků mnohorozměrných analýz  nejen na suťových grafech, ale

také jako konfigurace landmarků na zkoumaném povrchu (Adams, et al., 2004). 

Dense Correspondence Anal  ýza  

Jako  první  z  metod  geometrické  morfometrie  bylo  nutné  provést  Dense

Correspondence Analýzu (DCA), která je senzitivní k obličejovým charakteristikám jako je

pohlaví nebo věk. Je známo, že poloha landmarků měkkých tkání obličeje závisí na věku,

etnicitě  a  pohlaví  daného  jedince  (Agnihotri  a  Singh,  2007).  DCA v  prvním  kroku

vyžaduje manuální  lokalizaci  9  referenčních  landmarků (obr.  15;  tab.  3)  na 3D model

obličeje  (Hutton et al., 2001). V dalším kroku se vybere tzv. base mesh (jeho výběr může

být zcela náhodný),  ke kterému se vytvoří  korespondence všech ostatních povrchových

modelů.  Polygonové sítě  všech probandů se zarovnají  na základě přiblížení  nejbližších

bodů  a  vrcholů  polygonů  k zvolenému  „base  mesh“.  Výpočet  průměrných  landmarků

umožňuje tzv. generalizovaná Prokrustovská analýza (GPA) a deformace povrchu – tzv.
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Thin-Plate Spline (TPS). DCA lze provést včetně nebo bez zachování původní velikosti

jednotlivých obličejů.  

Tab. 3: Lokalizace vybraných landmarků na lidském obličeji (Ferrarrio et al., 2003).

název bodu zkratka lokalizace

exocanthion ex vnější koutek oční štěrbiny 

endocanthion en vnitřní koutek oční štěrbiny

nasion n nejvíce posteriorně uložený bod v mediánní rovině
mezi čelem a nosem

pronasale prn nejvíce  anteriorně  uložený bod  hrotu  nosu
v mediánní rovině

chelion ch místo styku rtů, párový

pogonion pg nejvíce  anteriorně uložený bod  brady v mediánní
rovině
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1. exocanthion – pravý

2. endocanthion – pravý

3. endocanthion – levý

4. exocantion – levý

5. nasion

6. pronasale

7. chelion – pravý

8. chelion – levý

9. pogonion

Obr. 15: 9 referenčních landmarků pro DCA – program Morphome3cs.



Analýza hlavních komponent

Na základě analýzy hlavních komponent (Principal Component Analysis – PCA)

lze kvantifikovat variabilitu formy a tvaru průměrných obličejů v jednotlivých věkových

kategoriích a také proměnlivost obličeje u obou pohlaví.

Analýza hlavních komponent je vícerozměrná statistická metoda, která se využívá

v  případě  velkého  výchozího  počtu  proměnných,  které  by  byly  pro  analýzu  těžko

použitelné.  Výsledkem  je  tudíž  transformace  dat  ve  statistickém  souboru  do  menšího

množství skrytých (latentních) proměnných – tzv. hlavních komponent nebo faktorů, které

jsou určeny lineárními kombinacemi původních proměnných. Přestože je těchto hlavních

komponent  méně,  vystihují  téměř  celou  proměnlivost  původních  proměnných.

Komponenty  jsou  seřazeny  podle  procentuálního  příspěvku  k  variabilitě:  první  hlavní

komponenta  PC1 popisuje  největší  část  proměnlivosti  (rozptylu)  původních  dat,  druhá

hlavní  komponenta  PC2  vyjadřuje  největší  část  rozptylu  neobsaženého  v  PC1  atd.

Důležitou částí komponentní analýzy je volba počtu použitých hlavních komponent. Jejich

počet by se měl odvíjet od součtu podílů proměnlivosti v jednotlivých komponentách, jenž

by měl být blízký jedné (Machková, 2009; Janíček et al., 2013).  

Superprojekce modelů

Software  RapidForm XOS byl  dále  využit  pro  superprojekci  dvou  vybraných

modelů obličeje, přičemž je možné kvantifikovat jejich velikostní a tvarové rozdíly. Podle

velikosti odchylky mezi korespondujícími body na obou modelech je vytvořena barevná

mapa, jež zahrnuje maximální a minimální rozsah odchýlení (Kau et al., 2005; Salemi et

al., 2008). Před samotnou tzv. Shell-to-Shell analýzou však bylo nejdříve potřeba pomocí

programu Morphome3cs vyexportovat průměrné obličeje zkoumaných skupin.
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5.2.2. Statistické testy

Suťový graf

Suťový  graf  (Scree  Plot)  je  důležitou  součásti  analýzy  hlavních  komponent,

protože umožňuje určit  kolik  z  těchto komponent  nebo faktorů je potřeba zahrnout  do

analýzy  daného  modelu.  Scree  Plot  je  grafickou  reprezentací  přírůstkových  rozptylů

jednotlivých komponent (x) a jejích vlastních hodnot – tzv. eigenvalue (y). Při rozhodování

kterou komponentu zahrnout do analýzy je potřeba si všímat místo, kde se graf ustálil a je

přerušen  dělicí  čárou  (Walker,  1999).  Ta  indikuje,  kde  skutečný  rozptyl  hlavních

komponent končí, tudíž je zanedbatelný – nesignifikantní (Brown et al., 2012). Do analýzy

zahrnujeme pouze komponenty nad dělicí čárou, které považujeme za signifikantní.  Toto

hodnocení probíhalo v programu PAST.

Hotellingův T  ²  -test a permutační test  

Pro porovnání dvou souborů ze dvou nezávislých náhodných vzorků využíváme

tzv.  dvouvýběrové  testy.  Před  samotným  testem  je  zapotřebí  provést  kontrolu  tzv.

normálního  rozdělení,  což  je  spojité  rozdělení  pravděpodobnosti,  které  popisuje  řadu

veličin, jejichž hodnoty se shlukují kolem střední hodnoty a vytvářejí tak charakteristický

tvar  hustoty pravděpodobnosti  –  tj. Gaussovu křivku (Pavlík a  Dušek,  2012).  Jako test

normality nám posloužil test Shapiro a Wilk (1965), kterého nulová hypotéza předpokládá

normální distribuci populace. Pokud výsledek (p-value) je pod námi zvolenou hodnotu,

vzorek pochází z negaussovsky rozložené populace a je potřeba použít neparametrický test

(v našem případě permutační). V případě normálního rozdělení sledovaných proměnných

použijeme test parametrický – např. Hotellingův T²-test, který testuje rozdíl ve středních

hodnotách (Haruštiaková et al., 2012).
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Multivariační analýza variance

Multivariační  analýza  variance  (MANOVA)  nebo-li  analýza  rozptylu  testuje

nulovou  hypotézu,  zda  jsou  průměry  populací  několika  skupin  rovné  pro  všechny

proměnné  (většinou  na  hladině  pravděpodobnosti  5%).  Umožňuje  najednou  zhodnotit

průměrné rozdíly vícero závislých proměnných (Huberty a Olejnik, 2006).  Po případném

zamítnutí  nulové  hypotézy  je  nutné  data  podrobit  dalšímu  testování,  pro  přesnou

identifikaci konkrétních vzájemně se lišících skupin.
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6. Výsledky

Výsledky diplomové práce jsou koncipovány do  dvou kapitol. V první  kapitole

shrnujeme hodnocení  pohlavního  dimorfismu  (PD)  formy a  tvaru  obličeje  na  základě

analýzy hlavních komponent a vzájemné superprojekce dvou průměrných modelů obličeje

mužů  a  žen  v jednotlivých  věkových  kategoriích.  V  druhé kapitole se  zaměřujeme

na hodnocení  věkových  změn  formy a  tvaru  obličeje  v  rámci  jednoho  pohlaví.  Půjde

o sledování variability  formy  a  tvaru  obličeje  se  zřetelem  na  věkové  změny  daného

pohlaví. Následně na  základě superprojekce  průměrných  modelů  obličeje hodnotíme

konkrétní  změny  formy a tvaru,  které nastanou  v morfologii  obličeje u daného pohlaví

v průběhu stáří. 

6.1. Hodnocení pohlavního dimorfismu formy a tvaru obličeje

Následující  kapitola  shrnuje  výsledky hodnocení  pohlavního  dimorfismu  (PD)

formy a  tvaru  obličeje  na  základě analýzy  hlavních  komponent  a  superprojekce  dvou

průměrných modelů obličeje mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích. 

Variabilita obličeje v souvislosti s jeho pohlavním dimorfismem byla hodnocena

na  základě  analýzy  hlavní  komponenty,  která  byla  vypočítána  pro  jednotlivé  věkové

kategorie  a  formu  i tvar  obličeje  zvlášť.  Byly stanoveny komponenty které  se  nejvíce

podílí na variabilitě formy a tvaru obličeje. Tabulka 4 udává procentuální podíl prvních 10

komponent na variabilitě formy a tvaru obličeje v jednotlivých věkových kategoriích.

Počet  komponent  PCA,  které  významně  popisují  formu  a  tvar  obličeje  v

49



jednotlivých věkových kategoriích je znázorněn v suťových grafech (viz příloha  1-3) a

také žlutě zvýrazněn v tab. 4. Následně probíhalo statistické testování vybraných hlavních

komponent, které  právě  podle zobrazení v suťovém grafu významnou mírou přispívají k

variabilitě  obličeje.  Cílem  analýzy  bylo  zhodnotit,  zda  se  v rámci  konkrétní  věkové

skupiny forma nebo tvar obličeje mužů a žen statisticky významně liší. Nejdříve se testem

normality Shapiro-Wilk ověřilo gaussovské rozdělení dat a následně byl na data aplikován

parametrický nebo  neparametrický  test  na  hladině  pravděpodobnosti  5%.  Pro  všechny

věkové kategorie byl použitý test neparametrický – permutační (viz tab. 5).

Tab. 4: Procentuální podíl jednotlivých komponent na variabilitě formy a tvaru obličeje
v jednotlivých  věkových  kategoriích  (žlutě  jsou  označeny  statisticky  významné  hlavní
komponenty podle suťového grafu).   

PC (%)

Věk. skupina
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10

I.

20-40

forma 31,27 15,98 8,98 6,78 5,82 3,63 3,42 2,60 2,13 1,79

tvar 21,83 13,07 11,33 9,09 5,34 4,76 3,70 3,21 2,94 2,24

II.

41-60

forma 31,44 15,00 10,28 7.52 5,74 5,23 3,54 2,23 1,78 1,58

tvar 21,63 14,06 12,82 9,00 7,84 4,87 3,16 2,46 2,32 2,02

III.

61-82

forma 33,64 14,66 8,51 5,01 4,72 4,23 3,66 2,94 2,46 1,90

tvar 25,58 11,13 8,81 7,33 6,33 5,37 4,55 3,67 2,54 2,18

 

Výsledky ukazují,  že  muži  a  ženy v  nejmladší  věkové kategorii  se  statisticky

významně liší formou obličeje. Ve střední věkové kategorii od 41 do 60 let života je obličej

nejvýrazněji pohlavně dimorfní, protože jsou zde významné rozdíly jak formy, tak tvaru

obličeje. U nejstarší věkové kategorie je naopak statisticky významně odlišný tvar obličeje

mužů a žen.
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Tab.  5: Výsledky statistického testování  odlišnosti  formy a tvaru  obličeje mužů a žen
v jednotlivých věkových kategoriích (žlutě jsou označeny statisticky významné výsledky).

věk. skupina test normality parametrický test
neparametrický

test

I
forma  0,006; 

0,007
X 0.003

tvar 0.0003; 
6.971e-05

X 0.096 

II

forma 5.842e-05; 
0.026

X 5e-04 

tvar 5.216e-05; 
0.006

X 0

III

forma 0.001; 
6.336e-05

X 0.108

tvar 0.001; 
6.492e-05

X 0.034

V další  části  výsledků  jsme  se  na  základě  grafů  PC  skóre  snažili  podrobněji

analyzovat variabilitu obličeje. Zjišťovali jsme, které komponenty se nejvýrazněji podílí na

pohlavním dimorfismu obličeje formy a tvaru v té které věkové kategorii (graf 1-6). Grafy

vyjadřují  závislost  vždy mezi  PC1 a PC2,  dále  pak mezi  PC1 a PC3.  Jednotlivé  dílčí

symboly v grafu znázorňují formy/tvary obličejů konkrétních jedinců, přičemž elipsy, která

je obklopují, odpovídají 95 % variability daného pohlaví.

Z grafů závislosti (graf  1-6) vyplývá, že pohlavní dimorfismus charakterizovaný

prvními třemi hlavní komponentami je výraznější z hlediska formy obličeje v porovnání

s tvarem,  a  to  u  všech  sledovaných  kategorií.  Množiny  formy  mužských  a  ženských

obličejů  jsou  zde  lépe  oddělené  a  pohlavní  dimorfismus  vždy  vyjadřuje  první  hlavní

komponenta.  Pokud jde o tvar obličeje, množiny se většinou z podstatné míry překrývají

(graf  1-5).  První  3  hlavní  komponenty  tedy  tvarový  pohlavní  dimorfismus  obličeje

většinou nevyjadřují. Výjimku tvoří pouze nejstarší věková kategorie, kdy opět první, ale

také  třetí hlavní  komponenta  obě  pohlaví  mírně  oddělují (graf  5  a  6).  Tyto  vizuální
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výsledky PCA se shodují  se  statistickým testováním významnosti,  kdy ve  třetí  věkové

kategorii se pohlaví významně liší tvarem obličeje.  

V první věkové kategorii  muži nabývají více záporných hodnot PC1, která oba

pohlaví podle formy obličeje zřetelně odděluje. Druhá a třetí hlavní komponenta se na této

diferenciaci  podílí  málo.  Pokud jde o tvar  obličeje  první  věkové skupiny,  žádná ze  tří

hlavních komponent jedince zřetelně neodděluje, přestože nastává nepatrný posun mužů k

pozitivním hodnotám PC3 (graf 1 a 2).    
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Graf 1 Graf závislosti PC1 a PC2 při hodnocení PD variability formy (vlevo)
a tvaru (vpravo) první věkové kategorie.

Graf 2: Graf závislosti PC1 a PC3 při hodnocení PD variability formy (vlevo)
a tvaru (vpravo) první věkové kategorie.



Při vizualizaci  variability formy obličeje  druhé věkové kategorie muži  naopak

nabývají kladných hodnot PC1, zatímco ženy jsou rozmístěny kolem hodnot záporných.

První hlavní komponenta obličeje dobře rozlišuje, druhá a třetí hlavní komponenta se na

diferenciaci podílí málo. Dále je názorně vidět, že obličeje obou pohlaví podle tvaru jsou

podle prvních  tří  hlavních  komponent  téměř  nerozlišitelné,  akorát  podle  PC3 se elipsa

variability mužských obličejů mírně přesouvá k záporným hodnotám (graf 3 a 4).

53

Graf 3 Graf závislosti PC1 a PC2 při hodnocení PD variability formy (vlevo)
a tvaru (vpravo) druhé věkové kategorie.

Graf 4: Graf závislosti PC1 a PC3 při hodnocení PD variability formy (vlevo)
a tvaru (vpravo) druhé věkové kategorie.



První hlavní komponenta zřetelně odděluje pohlaví podle formy obličeje také ve

třetí věkové kategorii. Mužští probandi přitom nabývají záporných hodnot PC1. Přestože

se druhá a třetí  hlavní komponenta na diferenciaci pohlaví podle formy obličeje podílí

málo, grafy závislosti ukazují větší variabilitu PC2 a PC3 u mužů. V případě mezipohlavní

variability  tvaru  obličeje  jsou  jedinci  dobře  odlišitelní  nejen  na  základě  první  hlavní

komponenty, ale také podle komponenty třetí. Muži nabývají většinou záporných hodnot

PC1  a  PC3.  PC2  jedince  podle  tvaru  obličeje  v  nejstarší  věkové  kategorii  zřetelně

neodděluje (graf 5 a 6). 
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Graf 5: Graf závislosti PC1 a PC2 při hodnocení PD variability formy (vlevo)
a tvaru (vpravo) třetí věkové kategorie.

Graf 6: Graf závislosti PC1 a PC3 při hodnocení PD variability formy (vlevo)
a tvaru (vpravo) třetí věkové kategorie.



6.1.1. Hodnocení variability obličeje v I. věkové kategorii

6.1.1.1. Forma obličeje

Statistická  analýza  prokázala,  že  forma obličeje  obou pohlaví  v  první  věkové

skupině se významně liší. Na této variabilitě se podle suťového grafu významnou mírou

podílí prvních 5 hlavních komponent. Obr. 16 dokumentuje, které oblasti zodpovídají za

variabilitu té které komponenty nejvíce (červená barva) a které nejméně (modrá barva).

Detailně vizualizovány jsou první dvě hlavní komponenty, jejichž podíl přesahuje 10% z

celkové variability formy obličeje mužů a žen. 

První hlavní komponenta v sobě zahrnuje nejvíce informací o variabilitě formy

obličeje, konkrétně 31,27 %. Na obr. 16 je barevná mapa obličeje, znázorňující konkrétní

místa, kde má PC1 největší resp. nejmenší podíl na variabilitě. PC1 souvisí s variabilitou

okrajových  částí  obličeje,  zejména  v  oblasti  dolní  čelisti  a  čela.  Nejmenší  podíl  na

variabilitě  má  zde  středová  oblast  obličeje,  tj.  především  horní  čelist.  Druhá  hlavní
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           PC1                      PC2                       PC3                     PC4                     PC5

Obr. 16: Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě formy

obličeje mužů a žen první věkové kategorie

(červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).



komponenta zodpovídá za 15,98 % variability formy obličeje. Barevná mapa informuje, že

PC2 má největší podíl na variabilitě formy oblasti tváří a čela. Nejmenší mírou přispívá k

proměnlivosti nosu a oblasti úst, resp. rtů. Třetí hlavní komponenta se podílí na variabilitě

formy obličeje dalšími 8,98 %. Nejvíce souvisí s proměnlivostí laterálních oblastí obličeje

a nejméně se podílí  na variabilitě  v oblasti  glabelly,  lícních kostí  a spodního rtu.  PC4

přispívá k variabilitě následujícími 6,78 % s největším podílem v laterálních oblastech a v

segmentu  nosu.  Nejméně  participuje  na  proměnlivosti  horní  a  dolní  čelisti.  Konečně

poslední, pátá hlavní komponenta se účastní na variabilitě formy první věkové kategorie

5,82  %,  zejména  v segmentech  čela  a  dolní  čelisti,  přičemž  nejméně se  podílí  na

proměnlivosti oblastí nadočnicových oblouků, kořenu nosu a rtů.    

Obrázek  17  znázorňuje  variabilitu  obličeje  vysvětlenou  první  hlavní

komponentou.  Jedná se o vizualizaci PC1 z grafu PC skóre (graf 1), který byl uveden

v předchozí  kapitole.  Z daného  grafu  vyplývá,  že  právě  PC1  je  komponentou,  která

vyjadřuje  pohlavní  dimorfismus  formy obličeje  v  první  věkové  kategorii.  S rostoucími

hodnotami PC1 (PC1>0) obličej nabývá feminní rysy,  zatímco s poklesem první hlavní

komponenty  (PC1<0)  nabývá  rysy  maskulinní.  Obličej  žen  ve  věku  20-40  let  je  z

frontálního pohledu širší, především v oblasti lícních kostí, tváří a dolní čelisti. Čelo je také

relativně nižší a širší. Celkově je mužský obličej relativně užší díky nižšímu zastoupení

měkké tkáně ve středové oblasti obličeje a kvůli prodloužené a zúžené oblasti brady. Nos

žen je kratší a relativně širší, z laterálního pohledu je rovný až mírně konkávní. U mužů je

zřetelná  prominence  nosu,  který  je  zároveň  relativně  delší,  užší  a  z  profilu  konvexní.

Celkově feminní obličej z profilu směřuje ke konkavitě, zatímco u mužů je profil konvexní

díky vystupujícímu hřbetu nosu, robustním nadočnicovým obloukům, ubíhajícímu čelu a

ustupující bradě.

PC1 zahrnuje  velikostní  složku variability,  kdy větší  obličeje  jsou užší,  menší

obličeje mají spíše zaoblený a kulatější tvar.
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Obrázek  18  znázorňuje  variabilitu  obličeje  vysvětlenou  druhou  hlavní

komponentou.  Jedná se o vizualizaci  PC2 z grafu PC skóre (graf  1),  který byl  uveden

v předchozí kapitole. Jak je zde názorně vidět, pohlavně dimorfní znaky tato komponenta

nevyjadřuje (muži a ženy v rozmezí PC2 nevykazují shlukování se ani ke kladným, ani

k záporným hodnotám dané komponenty.  Pozitivní  hodnoty PC2 z frontálního pohledu

odpovídají za prodlužování obličeje a snižování a sužování čela, dále za zmenšování oční

vzdálenosti,  prodlužování  a  zužování  nosu a  oblasti  philtra.  Z profilu,  jenž  tenduje ke

konvexitě, je patrné ubíhání čela, vystupující nos, prominující rty (zejména ret dolní) a

posun brady dolu a posteriorně. V záporných hodnotách PC2 je forma obličeje širší, čelo je

relativně vyšší a širší, kořen nosu je poměrně široký, čímž se zvyšuje vzdálenost očí, je
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                  PC1<0                         PC1=0                           PC1>0

Obr. 17: Variablita formy obličeje jedinců první věkové kategorie

vyjádřené první hlavní komponentou. 



větší též jejich šířka. Nos je zároveň kratší a masivnější, rty a brada relativně širší. Celkově

z  laterální  strany  je  obličej  spíše  plochý  až  konkávní  díky  menší  prominenci  nosu  a

vystupující bradě.
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               PC2<0              PC2=0               PC2>0

Obr. 18: Variabilita formy obličeje jedinců první věkové kategorie

vyjádřené druhou hlavní komponentou. 



6.1.1.2. Tvar obličeje

Přestože  nebyla  permutačním  testem  potvrzena  významná  tvarová  odlišnost

obličeje mužů a žen první věkové kategorie, v následující části jsou vizualizovány první 2

hlavní komponenty, jež se největší mírou podílejí na variabilitě tvaru obličeje.

Na obrázku 19 jsou barevně vizualizovány oblasti prvních 5 hlavních komponent,

které nejvíce (červená barva) resp.  nejméně (modrá) zodpovídají za proměnlivost tvaru

obličeje mužů a žen nejmladší věkové skupiny.  První hlavní komponenta zahrnuje největší

podíl informací o variabilitě tvaru obličeje  – tj. 21,83 %. Největší podíl PC1 je v oblasti

tváří a čela. Nejméně se podílí na proměnlivosti středové části obličeje, zejména v oblasti

nosu, philtra a středové části rtů. Druhá hlavní komponenta přispívá 13,07 % k variabilitě

tvaru  obličeje.  Podle  barevné  mapy má  největší  podíl  na  variabilitě  okrajových,  resp.

laterálních oblastí obličeje a nejméně se účastní proměn v segmentech  glabelly,  lícních

kostí a dolní čelisti. Třetí hlavní komponenta se podílí na variabilitě formy obličeje dalšími

11,33 % a největší souvislost má s proměnlivostí oblasti čela, tváří a dolní čelisti. Nejméně
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         PC1                     PC2                       PC3                        PC4                      PC5

Obr. 19: Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě tvaru

obličeje mužů a žen první věkové kategorie

(červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).



odpovídá za proměnlivost v oblastech kořenu nos, nadočnicových oblouků a dolního rtu.

Čtvrtá hlavní komponenta participuje největší mírou na proměnách laterální části obličeje a

v oblasti  nosu. Nejméně se podílí na variabilitě středové oblasti čela,  mediálním okraji

očnic, v úsecích nasolabiální rýhy, rtů a brady. PC4 přispívá k variabilitě 9,09 %. Poslední

barevně vizualizována  – pátá hlavní komponenta se účastní na variabilitě tvaru obličeje

nejmladší  věkové  kategorie  s  5,34%,  hlavní  podíl  má  v  okrajových  oblastech  čela,

spánkových kostí a tváří,  nejméně participuje na variabilitě očí, nosních křídel, philtra a

středové části rtů.          

PC1 tedy nejvíce přispívá k variabilitě tvaru první věkové kategorie. Proměnlivost

první hlavní komponenty je znázorněna na obr. 20, což je vizualizace PC1 z grafu PC

skóre (graf 1) v předchozí kapitole. Jak je zde názorně vidět, pohlavně dimorfní znaky tato

komponenta nevyjadřuje (muži a ženy v rozmezí  PC1 nevykazují  shlukování  se ani ke

kladným, ani k záporným hodnotám dané komponenty).  Pozitivní hodnoty PC1>0 obličej

z frontálního pohledu prodlužují a zužují především v oblastech čela, lícních kostí, tváří a

dolní  čelisti.  Konkrétně  dochází  ke  snižování  a  sužování  čela,  zmenšování  oční

vzdálenosti, prodlužování a zužování nosu a oblasti philtra. Z profilu čelo zřetelně ubíhá,

vystupuje nos, prominují rty (zejména ret dolní) a brada se posouvá dolu a posteriorně,

čehož důsledkem obličej z laterální strany tenduje ke konvexitě.  Záporné hodnoty PC1

obličej rozšiřují, čelo je také relativně vyšší a širší, kořen nosu je poměrně široký, čímž se

zvyšuje vzdálenost očí, je větší též jejich šířka. Nos je zároveň kratší a masivnější, rty a

brada relativně širší. Celkově z laterální strany je obličej spíše plochý až mírně konkávní

díky menší prominenci nosu a vystupující bradě.
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Na obrázku 21 je vizualizace proměnlivosti PC2 z grafu PC skóre (graf 1), jenž

byl uveden v předcházející kapitole.  Ani zde není PC2 komponentou, která by obličeje

jedinců obou pohlaví  zřetelně  oddělovala. Přesunem PC2 z  jejích  kladných hodnot  do

záporných lze pozorovat zužování a prodlužování obličeje (PC2>0) resp. jeho nabývání na

šířce  a  relativní  zkracování  (PC2<0).  Z  frontálního  pohledu  jsou  kladné  hodnoty PC2

odpovědny za prodlužování  zejména  dolní třetiny obličeje  a  relativní  zvětšování rtů. Z

profilu je patrna konvexita obličeje, díky širšímu a ubíhajícímu čelu, mírně vystupujícímu

nosu, hlouběji uloženým očím a  mírnému posunu brady posteriorně a dolu. V záporných

hodnotách druhé hlavní komponenty obličej nabývá na množství měkkých tkání především

v tvářové oblasti.  Z laterálního  pohledu je  profil  rovný až mírně konkávní díky méně

vystupujícímu nosu a mírně prominující bradě.
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PC1<0 PC1=0  PC1>0

Obr. 20: Variabilita tvaru obličeje jedinců první věkové

kategorie vyjádřené první hlavní komponentou. 
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Obr. 21:  Variabilita tvaru obličeje jedinců první věkové kategorie

vyjádřené druhou hlavní komponentou. 



6.1.2. Hodnocení variability obličeje v II. věkové kategorii

Podle  statistické  analýzy  jsou  obličeje  druhé  věkové  kategorie  vzájemně

statisticky  významně  odlišitelné  jak  podle  formy,  tak  podle  tvaru  obličeje.  Nicméně,

sčítáním prvních tří hlavních komponent, podílejících se na variabilitě obličeje získáme v

případě formy 56,72 % variability, zatímco u tvaru první tři hlavní komponenty zahrnují

pouze 48,51 % rozdílů.

6.1.2.1. Forma obličeje

Níže na obr. 23 je barevně vizualizováno 5 ze 7 hlavních komponent PCA, které

byly statistiky analyzovány,  protože  podle suťového grafu  významnou mírou přispívají

k charakterizaci formy obličeje druhé věkové skupiny.  Následně podrobněji  popisujeme

první  3  hlavní  komponenty,  které  překonávají  alespoň  10%  hladinu  variability  formy

obličeje druhé věkové kategorie.
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              PC1                  PC2                    PC3                     PC4                      PC5

Obr. 22: Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě formy

obličeje mužů a žen druhé věkové kategorie

(červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).



Podobně jako v předchozích případech, první hlavní komponenta v sobě zahrnuje

nejvíce informací o variabilitě formy obličeje,  přesněji 31,44 %. Na obr.  22 je  barevná

mapa obličeje,  která znázorňuje konkrétní  místa,  kde má PC1 největší  (barva červená)

resp.  nejmenší  (barva modrá) podíl na variabilitě. PC1 souvisí s variabilitou okrajových

částí obličeje v oblasti dolní čelisti a čela. Nejmenší podíl na variabilitě má  ve  středová

oblasti horní  čelisti.  Druhá hlavní  komponenta zodpovídá za  rovných 15 % variability

formy obličeje. Barevná mapa informuje, že PC2 má největší podíl na variabilitě formy

oblasti  čela a  laterální části  tváří. Nejmenší mírou přispívá k proměnlivosti nosu od jeho

kořene až po špičku a nosní křídla a dále v oblasti philtra a rtů. Třetí hlavní komponenta se

podílí na variabilitě formy obličeje dalšími  10,28 %. Souvisí s proměnlivostí laterálních

oblastí obličeje a nejméně se podílí na variabilitě v  segmentu očních víček, nasolabiální

rýhy a oblasti rtů. PC4 přispívá k variabilitě následujícími 7,52 % s největším podílem v

laterálních oblastech obličeje. Nejméně participuje na proměnlivosti středové oblasti čela,

očí, mediální části tváří a rtů. Konečně poslední, pátá hlavní komponenta se účastní na

variabilitě formy druhé věkové kategorie 5,74 %, zejména v segmentech čela, přičemž se

nejméně podílí na proměnlivosti  mediánní oddíl obličeje od oblasti  glabelly, přes oblast

celého nosu až po rty, přičemž od nosních křídel se laterálně rozprostírá na úsek horní

čelisti. 

Podle  vyobrazení  PC1  z grafu  PC  skóre  (graf  3)  z  předchozí  kapitoly je  na

obrázku 23 vidět, že první hlavní komponenta má největší podíl zejména na prodlužování,

resp. zkracování obličeje, s čímž souvisí mimo jiné relativní šířka obličeje. Z daného grafu

vyplývá,  že  právě  PC1  je  komponentou,  která  vyjadřuje  pohlavní  dimorfismus  formy

obličeje  druhé věkové  kategorie,  protože  rozmístění  jedinců  na  zmiňovaném grafu

závislosti  (graf  3)  je  pro kladné hodnoty PC1 ve  prospěch mužů,  zatímco s  poklesem

PC1<0 obličej nabývá rysy feminní. Z frontálního pohledu je možné vizuálně pozorovat,

že s narůstající  hodnotami PC1,  které odpovídají variabilitě maskulinních rysů, nastává

prodlužování dolní třetiny obličeje, čehož důsledkem se obličej celkově zužuje a zmenšuje

se mezioční  vzdálenost.  Dále mají  kladné hodnoty PC1 vliv  na ubíhání  čela  a  mírnou

konvexitu  nosu,  se  kterou  souvisí  zdánlivé  hlubší  uložení  očí.  Negativní  PC1  nesou

64



feminní črty a obličej rozšiřují, zkracují jeho délku a zmenšují bradu, potažmo celý dolní

segment obličeje. Z laterálního pohledu je u mužů (PC1>0) zřetelná výraznější konvexita

obličeje, u žen (PC1<0) je profil naopak více konkávní. 

PC1 zodpovídá zejména za délko-šířkové poměry a konvexitu obličeje.

Na obrázku 24 je znázorněná variabilita formy obličeje, kterou vysvětluje druhá

hlavní komponenta. Jedná se o vizualizaci PC2 z grafu PC skóre (graf 3), který byl uveden

v předchozí kapitole. Z daného grafu vyplývá, že PC2 nevyjadřuje pohlavní dimorfismus

formy obličeje v druhé věkové kategorii, protože na jejím základě nelze elipsy variability

pohlaví od sebe jednoznačně oddělit.  Na obrázku 24 je názorně vidět,  že přesunem do
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PC1<0 PC1=0  PC1>0

Obr. 23: Variabilita formy obličeje jedinců druhé věkové kategorie

vyjádřené první hlavní komponentou.



negativních hodnot PC2 se obličej z frontálního pohledu celkově rozšiřuje obličej, zejména

v oblastech čela,  nosu a  dolní  čelistí.  Celkově pro PC2<0 obličej  nabývá okrouhlý až

čtvercový tvar. Tyto charakteristiky doplňuje konkávní profil s výrazně prominující bradou

a nosem a nevýraznými rty  a vypuklým čelem. V kladných hodnotách PC2 je obličej  z

frontálního  pohledu  podélný  – tj.  relativně  užší,  zejména  v  oblastech  čela  a  brady.

Mezioční vzdálenost je zkracuje, brada je nevýrazná, čelo je nižší. Z laterálního pohledu je

profil  pro  kladné  hodnoty  PC2  konvexní,  díky nevýrazné bradě,  ubíhajícímu  čelu,  a

prominující horní čelisti s mírně vystupujícím horním rtem.

Následující obrázek 25 znázorňuje proměnlivost obličeje, kterou vysvětluje PC3.

Obdobně  jako  v  předchozích  případech  se  jedná  o  vizualizaci  PC3 z grafu  PC  skóre

(graf 3), který byl uveden v předchozí kapitole. Nicméně, graf ukazuje, že na základě třetí
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PC2<0 PC2=0  PC2>0

Obr. 24: Variabilita formy obličeje jedinců druhé věkové

kategorie vyjádřené druhou hlavní komponentou.



hlavní komponenty nelze od sebe oddělit oba pohlaví druhé věkové kategorie podle formy

obličeje. Z vizualizace PC3 (obr. 25) je zřejmé, že třetí hlavní komponenta má vliv na

proměnlivost šířky a hloubky obličeje. S poklesem PC3 se obličej zplošťuje a z laterální

strany se přibližuje konkávnímu profilu s mírně vystupující bradou. Z frontálního pohledu

dolní  čelist  se  snižujícími  se  hodnotami  PC3  nabývá  na  robustnosti. Oblast  čela  se

překvapivě nerošiřuje,  právě naopak – kvůli  zmenšování  výšky se snižuje jeho plocha.

V kladných hodnotách PC3 obličej z laterálního pohledu znovu nabývá na své hloubce a

vyšším podílů  měkkých  tkání.  Čelo  se  zakulacuje  a s prominujícím  a  kratším  nosem,

ustupující bradou a zvýrazněným horním rtem kopíruje konvexní profil obličeje.
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PC3<0  PC3=0                  PC3>0

Obr. 25: Variabilita formy obličeje jedinců druhé věkové kategorie

vyjádřené třetí hlavní komponentou.



6.1.2.2. Tvar obličeje

Jak již byl výše naznačeno, přestože na základě tvarové variability nelze z grafu

závislosti  PC  skóre obličeje  obou  pohlaví tak  jednoznačně  odlišit  jako  v  případě

variability  formy,  permutační  test  pro  druhou  věkovou  kategorii  prokázal  významnou

tvarovou odlišnost mužů a žen.  

Na variabilitě tvaru se podle suťového grafu (viz příloha 2) významnou mírou

podílí prvních 6 hlavních komponent. V následující části je barevně vizualizováno prvních

5 z nich (obr. 26). První hlavní komponenta v sobě zahrnuje nejvíce informací o variabilitě

tvaru obličeje a to 21,63 %. Konkrétní místa barevné mapy, kde má PC1 největší podíl na

proměnlivosti představuje červená barva  – jde o oblast čela a tváří. Nejmenší účast PC1

znázorňuje barva modrá – tj. segment středové oblasti obličeje, zejména oblast nosu a dále

část  rtů.  Druhá  hlavní  komponenta  zodpovídá  za  14,06  %  variability  tvaru  obličeje.

Barevná  mapa  informuje,  že  PC2  má  největší  podíl  na  proměnlivosti  v  laterálních

oblastech obličeje.  Nejmenší mírou přispívá k variabilitě očí a víče,  úseku nasolabiální

rýhy a rtů. Třetí hlavní komponenta se podílí na variabilitě tvaru obličeje dalšími 12,82 %.

Souvisí zejména s proměnlivostí spánkové oblasti obličeje a čela. Přitom se nejméně podílí
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            PC1                     PC2                        PC3                      PC4                       PC5

Obr. 26: Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě tvaru

obličeje mužů a žen druhé věkové kategorie

(červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).



na variabilitě v oblasti  mediálního segmentu očí a alveolárních výběžků.  PC4 přispívá k

variabilitě  rovnými  9 %,  s  největším  podílem  v  laterálních  oblastech  obličeje  a

ve středovém úseku čela. Nejméně participuje na proměnlivosti  v oblasti nadočnicových

oblouků a mediánní roviny, procházející obličejem, vyjma pasáže nosu. Konečně poslední,

pátá hlavní komponenta se účastní na variabilitě  tvaru druhé věkové kategorie  7,84 %,

zejména  v segmentech  čela  a  laterálních  úsecích dolní  čelisti.  Nejméně se  podílí  na

proměnlivosti úseků pod očima, nosu a středové části rtů.

Obrázek  27  znázorňuje  variabilitu  obličeje  vysvětlenou  první  hlavní

komponentou.  Jedná se o vizualizaci PC1 z grafu PC skóre (graf  3), který byl uveden

v předchozí  kapitole.  Z daného  grafu  závislosti  však  není  zřejmá  oddělitelnost  obou

pohlaví na základě PC1. V každém případě posunem PC1 do kladných hodnot nastává
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PC1<0 PC1=0  PC1>0

Obr. 27: Variabilita tvaru obličeje jedinců druhé věkové

kategorie vyjádřené první hlavní komponentou.



prodlužování obličeje a zmenšování plochy čela. Zmenšuje se oční vzdálenost, markantně

se  prodlužuje  a  zužuje  nos  a  oblast  philtra  a  brady.  Dolní  čelist  je  užší  a  umístěna

posteriorně. Horní čelist prominuje, čehož důsledkem vyčnívá horní ret. Profil obličeje je

díky  tomu  konvexní.  Záporné  hodnoty  PC1  naopak  čelo a  celkově  obličej  rozšiřují,

přičemž dolní čelist je  vizuálně robustnější a brada prominuje. Kořen nosu je širší a nosní

křídla masivnější. Z laterální strany je patrny úbytek měkkých tkání, hlubší uložení očí a

nevýrazné rty, proto má profil tendenci ke konkavitě.

Podobně i pro druhou hlavní komponentu je rozmístění jednotlivců obou souborů

v grafu PC skóre více-méně shodné (graf 3). Rozsah variability PC2 je zřetelný na obr. 28.

Záporní hodnoty druhé hlavní komponenty z frontálního pohledu odpovídají podélnému až

trojúhelníkovému tvaru obličeje díky větší výšce a šířce čela a zúžení dolní čelisti. Kladné

hodnoty  PC2  zmenšují  šířku  čela  a  zvyšují  mohutnost  dolní  čelisti,  což  přispívá
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Obr. 28: Variabilita tvaru obličeje jedinců druhé věkové

kategorie vyjádřené druhou hlavní komponentou.



z frontálního pohledu k opačnému  celkovému tvaru  obličeje – obrácenému trojúhelníku.

Z laterální strany PC2>0 obličej zplošťuje, čímž vytváří rovný  až mírně konkávní profil

s nevýraznými rty a  vystupující  bradou. V záporných hodnotách obličej  z laterální strany

nabývá na hloubce, oči jsou uloženy hlouběji, čelo je vypuklé, rty plnější, brada gracilnější,

čehož důsledkem profil směřuje ke konvexnímu tvaru.

Poslední  vizualizovaná  hlavní komponenta,  jenž přispívá ke tvarové variabilitě

obou pohlaví druhé věkové kategorii  alespoň z 10 % je PC3 (obr.  29).  Podle grafu PC

skóre (graf 4), jenž byl uveden v předchozí kapitole, ani v případě této komponenty nelze

muže a ženy jednoznačně odlišit podle tvaru obličeje. Posunem do kladných hodnot PC3>0

je  obličej  menší  a  relativně  širší,  čímž  nabývá  celkový  okrouhlý  tvar.   Z  frontálního
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Obr. 29: Variabilita tvaru obličeje jedinců druhé věkové kategorie

vyjádřené třetí hlavní komponentou.



pohledu je čelo v porovnání se zbývající části relativně široké a vysoké. Oči jsou poměrně

velké, nos úzký, dlouhý a rovný s plynulým přechodem kořene ke frontálnímu segmentu.

Dolní třetina obličeje je krátká, dolní čelist je široká a brada gracilní. Z laterálního pohledu

je čelo oblé, nos se prodlužuje a mírně vystupuje horní ret. Posunem k negativní hodnotě

komponenty (PC3<0) se výška čela z frontálního pohledu snižuje. Zatímco nos je krátký a

široký,  dolní  třetina  obličeje  nabývá  na  výšce  –  philtrum a  dolní  čelist  jsou  poměrně

vysoké.  Z laterálního pohledu jsou oči  menší a jejich  umístění se zdá kvůli prominenci

nosu  hlubší.  Nos má mírně konvexní tvar,  nicméně přechod  nosních kůstek  k frontální

kosti je zvýrazněn pouze mírně.
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6.1.3. Hodnocení variability obličeje ve III. věkové kategorii

Ve třetí  věkové kategorii  jsou již  na všech modelech vizuálně zřetelné změny

textury měkkých  tkání  obličeje  a  to  různé  záhyby,  převisy a  vrásky.  Protože  se  podle

pohlaví  obličeje  významně  odlišují  pouze  odfiltrováním  velikosti,  jsou  podrobně

vizualizovány první  3  hlavní  komponenty  pouze v případě  tvarové variability obličeje.

Pokud jde o formu obličeje,  podrobněji  popisujeme pouze komponenty s příspěvkem k

celkové variabilitě nad 10 %.

6.1.3.1. Forma obličeje

První  hlavní  komponenta,  podílející  se  největší  mírou  na  variabilitě  formy

obličejů  v sobě  zahrnuje  33,64 %  informací.  Na  obr.  30 je barevná  mapa  obličeje,

znázorňující konkrétní místa, kde má PC1 největší  (červená barva) resp.  nejmenší  (barva

modrá) podíl na variabilitě. PC1  má největší příspěvek k proměnlivosti v oblasti  čela a

dolní čelisti. Nejmenší podíl na variabilitě má  ve středové oblasti obličeje  kromě úseku

nosu. Druhá hlavní komponenta zodpovídá za 14,66 % variability formy obličeje. Barevná

mapa ukazuje, že PC2 má největší podíl na variabilitě formy oblasti tváří a nejmenší mírou
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          PC1                      PC2                          PC3                     PC4                     PC5    

Obr. 30: Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě formy

obličeje mužů a žen třetí věkové kategorie

(červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).



přispívá k proměnlivosti horní třetiny obličeje v okolí kořene nosu, očí a středové oblasti

čela. Třetí  hlavní  komponenta  se  podílí  na  variabilitě  formy obličeje  dalšími  8,51 %.

Souvisí s proměnlivostí  laterálních oblastí  obličeje a nejméně se podílí  na variabilitě v

oblastech nadočnicových  oblouků,  nasolabiální  rýhy  a dolní  čelisti.  PC4  přispívá k

variabilitě následujícími 5,01 % s největším podílem v laterálních oblastech čela a v úseku

brady.  Nejméně participuje na proměnlivosti  středové oblasti obličeje, mediálním okraji

očnic a rtů.  Konečně poslední,  pátá  hlavní  komponenta se účastní na variabilitě formy

první  věkové  kategorie  4,72  %,  zejména  v laterálních  segmentech  čela,  v  úsecích

nadočnicových  oblouků a  v  oblasti  brady,  přičemž  se  pouze minimálně  podílí  na

proměnlivosti v úseku nosních křídel, horní čelisti a rtů.

Obr.  31 znázorňuje konkrétní rysy,  které obličej  nabývá posunem do kladných

hodnot  první hlavní komponenty.  Opět se jedná se o vizualizaci PC1 z grafu PC skóre

(graf 5),  který  byl  uveden  v předchozí  kapitole.  Z daného  grafu  vyplývá,  že  PC1  je

komponentou,  jenž vyjadřuje  pohlavní  dimorfismus  formy  obličeje  ve  třetí věkové

kategorii.  S rostoucími  hodnotami  PC1  obličej  nabývá  feminní  rysy,  zatímco  s  jejích

poklesem  (PC1<0)  získává  jedinec črty maskulinní.  Posunem  ke  kladným  hodnotám

PC1>0 nastává celkové relativní zkracování a prodlužování obličeje díky nabývaní na šířce

i výšce čela a rozšiřování obličeje v oblastech lícních kostí. Z frontálního pohledu se dále

oči  ukazují  být  relativně  širší,  přičemž  se  zvyšuje  jejich  vzdálenost.  Nos  se  zkracuje,

přičemž jeho špička je z laterální strany ostřejší. Profil je nepatrně konkávní díky oblému

čelu, rovnému až mírně konkávnímu nosu a prominující bradě. Obličej žen je z laterálního

pohledu hlubší, oči jsou uloženy více posteriorně, je patrna vrstva  měkké tkáně a širší a

plnější rty. Záporné hodnoty PC1, jež charakterizují obličej mužský, ho celkově prodlužují.

Plocha čela je zúžená jak horizontálně, tak vertikálně.  Maskulinní  nos  se prodloužuje a

rozšiřuje, přičemž kořen nosu je relativně užší. Tím se u mužů zmenšuje vzdálenost mezi

očima. Z laterálního pohledu je patrny úbytek měkkých tkání, ubíhající čelo, konvexní nos,

jehož špička směřuje dolů. Nevýrazné rty a ustupující brada přispívají k rovnému až mírně

konvexnímu profilu obličeje.
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Variabilitu  formy  obličeje, vysvětlenou druhou hlavní komponentou znázorňuje

obrázek 32. Konkrétně jde o vizualizaci PC2 z grafu PC skóre (graf 5), jenž byl uveden v

předcházející  kapitole.  Podle  daného  grafu  PC2  formu  obličeje  podle  pohlaví  sice

jednoznačně  nerozlišuje,  nicméně  na  obr.  32  lze  názorně  pozorovat  proměnlivost  této

druhé hlavní komponenty. Pozitivní hodnoty PC2 jsou z frontálního pohledu odpovědny za

rozšiřování obličeje, zejména v jeho dolní třetině, dále nastává zmohutnění nosu především

v  úseku nosní špičky a celkově je v oblasti tváří  s PC2>0 zřetelné  přibývání měkkých

tkání. Z laterálního pohledu nos i brada prominují, rty jsou širší a obličej má vcelku větší

hloubku.  Profil  je  konkávní. Záporní  hodnoty  PC2  naopak obličej  zužují  a  relativně
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Obr. 31: Variabilita formy obličeje jedinců třetí věkové kategorie

vyjádřené první hlavní komponentou. 



prodlužují,  z  laterální  strany  ho  PC2<0 zplošťují. Z  frontálního  pohledu  dále  nastává

zřetelný posun úzkého a gracilního nosu nahoru, čímž se prodlužuje segment dolní třetiny

obličeje – tj. výška čelistí. Oči a brada jsou v negativních hodnotách PC2 nevýrazné a ve

tvářích nastává redukce měkké tkáně.  

76

Obr. 32: Variabilita formy obličeje jedinců třetí věkové kategorie

vyjádřené druhou hlavní komponentou. 



6.1.3.2. Tvar obličeje

Podle suťového grafu se v nejstarší věkové kategorii na odlišení pohlaví  podle

tvaru obličeje významnou mírou podílí prvních 8 hlavních komponent. Účast na variabilitě

tvaru v jednotlivých segmentech obličeje prvních 5 z nich je vizualizován na barevné mapě

(obr. 33).  Přestože nad 10 % variability  přispívají pouze první dvě hlavní komponenty,

podle  grafu  závislosti  PC1  a  PC3  (graf  6)  třetí  hlavní  komponenta  zřetelně  odděluje

jedince obou pohlaví podle tvaru obličeje. 

Na barevné mapě obličeje (obr. 33), jenž obdobně jako v předchozích kapitolách

znázorňuje konkrétní místa,  kde mají jednotlivé komponenty největší  (červená barva) a

nejmenší  (modrá barva) podíl na proměnlivosti obličeje,  je jako první vyobrazena první

hlavní  komponenta.  PC1 v  sobě  zahrnuje  nejvíce  informací  o  variabilitě  – konkrétně

25,58 %.  Největší mírou  se účastní na variabilitě tvářového segmentu, zatímco nejmenší

vliv má na proměnlivost obličeje ve středové oblasti očí, nosu, philtra a rtů. Druhá hlavní

komponenta zodpovídá za 11,13 % variability tvaru obličeje v nejstarší věkové kategorii.
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            PC1                    PC2                       PC3                       PC4                    PC5   

Obr. 33: Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě tvaru

obličeje mužů a žen třetí věkové kategorie

(červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).



Barevná mapa informuje, že PC2 má největší podíl na variabilitě  tvaru v laterální oblasti

obličeje a  v  úsecích  čela.  Nejmenší  mírou  přispívá  k  proměnlivosti  nosního  kořenu a

oblasti  čelistí  (kromě  philtra). Třetí  hlavní  komponenta  se  podílí  na  variabilitě  formy

obličeje dalšími 8,81 %. Největší souvis má s proměnlivostí laterálních úseků dolní čelisti

a  oblasti  čela. PC4  přispívá  k  variabilitě  následujícími  7,33 %  s  největším  podílem

v laterálních úsecích, zejména v oblasti čela a spánkových kostí. Čtvrtá hlavní komponenta

participuje  nejméně  na proměnlivosti  středového segmentu čela, mediálních úseků horní

čelisti a v oblasti rtů.  Poslední  vizualizovaná – pátá komponenta se účastní na variabilitě

tvaru nejstarší věkové kategorie  6,33 %, zejména v segmentech čela a  spánkových kostí,

přičemž jen málo se podílí na proměnlivosti oblasti dolního rtu.

Variabilita obličeje, jenž je vysvětlována první hlavní komponentou je znázorněna

na obr. 34. Jde o vizualizaci PC1 z grafu PC skóre (graf 5). Na základě PC1 daného grafu

je  navíc  možné  vzájemně  tvarově  oddělit  obličeje  obou  pohlaví.  Elipsy  variability,

zastupující muže a ženy se sice vzájemně z větší míry překrývají, avšak mužské obličeje se

nepatrně shlukují k negativním hodnotám první hlavní komponenty. Z frontálního pohledu

(obr.  34)  kladná  PC1  nese  následující  feminní  rysy:  rozšiřuje  obličej  včetně  jeho

kompartmentů jako  je čelo, středová oblast včetně nosu a nozder.  Dále je ženské čelo z

profilu oblejší, oči jsou větší a hlouběji uložené, nos je rovný až mírně konkávní, rty jsou

široké a plnější a brada markantně vyčnívá. To vcelku vede ke konkávnímu profilu a větší

hloubce  obličeje.  Z  frontálního  pohledu  na  maskulinní  rysy  obličeje,  jež  představují

záporné hodnoty PC1 je patrny úbytek měkkých tkání, zúžení dolní čelisti, nosu  i čela,

které z laterální strany ubíhá. Celkově má profil tenduje ke konvexnímu obrysu, protože

brada není pro PC1<0 výrazná,  ale směřuje spíše posteriorně,  což navíc dotváří  krátký

mírně konvexní nos se svým vyšším uložením kořenem.      
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Druhá hlavní komponenta nedokáže podle grafu závislosti PC1 a PC2 (graf 5)

pohlaví  vzájemně  odlišit,  protože elipsy  variability  jsou u  obou  pohlaví  obdobné  a

neshlukují  se  kolem  kladné  nebo  záporné  hodnoty  PC2.  Z  níže  uvedené  vizualizace

(obr. 35) je zřejmé, že s poklesem hodnot PC2 se obličej rozšiřuje a to zejména v oblasti

střední a dolní části obličeje, s nárůstem  PC2>0 se  obličej naopak zužuje a prodlužuje.

Z frontálního  pohledu  zabírá  oblast  čela  u  záporných  hodnot  PC2  větší  plochu,  oční

štěrbina se zužuje, nos se zkracuje a nabývá na masivnosti, brada evidentně prominuje.

Celkově je dolní třetina obličeje rozsáhlejší s relativně úzkými rty. Z laterálního pohledu se

při PC2<0 hloubka obličeje zjevně snižuje, přičemž nastává úbytek tkání především v jeho

středové  oblasti.  Se  zvyšujícími  se  hodnotami  druhé  hlavní komponenty  však  obličej

naopak nabývá  na  hloubce,  prodlužuje  se  nos,  jehož  hřbet  je  mírně  konvexní a  profil

obličeje je vcelku rovný. 
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            PC1<0                    PC1=0             PC1>0

Obr. 34: Variabilita tvaru obličeje jedinců třetí věkové kategorie

vyjádřené první hlavní komponentou. 



Obrázek 36 znázorňuje variabilitu obličeje vysvětlenou třetí hlavní komponentou.

Jedná se o vizualizaci PC3 z grafu PC skóre (graf 6), který byl jako další grafy závislosti

uveden v předchozí kapitole. Z daného grafu vyplývá, že na základě PC3 je možné vyjádřit

pohlavní dimorfismus tvaru obličeje v nejstarší věkové kategorii. S rostoucími hodnotami

PC3 (PC3>0) obličej nabývá maskulinní rysy, zatímco s poklesem třetí hlavní komponenty

(PC3<0) nabývá rysy  feminní. Obličej  mužů ve věku  61-82 let je z frontálního pohledu

širší, především v oblastech tváří a dolní čelisti.  Z laterálního pohledu má obličej mužů

menší hloubku, oči jsou uloženy blíže kořenu nosu a špička nosu směřuje dolů.  Feminní

obličej  má  z  frontálního  pohledu  trojúhelníkový tvar,  díky vystupující  bradě  a  úbytku

měkkých tkání. Z laterálního pohledu má obličej větší hloubku, oči jsou větší a uloženy

hlouběji, nos je kratší, rty plnější a brada vystouplá.

PC3 odpovídá zejména za tvar dolní třetiny obličeje.  
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Obr. 35: Variabilita tvaru obličeje jedinců třetí věkové kategorie

vyjádřené druhou hlavní komponentou. 
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PC3<0 PC3=0  PC3>0

Obr. 36: Variabilita tvaru obličeje jedinců třetí věkové kategorie

vyjádřené třetí hlavní komponentou. 



6.1.4. Hodnocení průměrných mezipohlavních rozdílů formy a tvaru 

obličeje

Kapitola je založena na metodě superprojekce, kdy byly porovnávány  průměrné

obličeje mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích. Analýze jsme podrobili pouze

formy/tvary  obličeje  té  věkové  kategorie,  kdy  byl  pohlavní  dimorfismus  signifikantně

významný.

6.1.4.1. Průměrné mezipohlavní rozdíly obličeje v I. věkové kategorii

V  první  věkové  kategorii  se  mezi  muži  a  ženami  forma  obličeje  významně

odlišuje.  Na obrázku 37 jsou barevně zobrazeny formy průměrného ženského obličeje

(vlevo),  mužského  obličeje  (uprostřed)  a  jejich  superprojekce  (vpravo).  Je  zřejmé,  že

průměrný mužský obličej vzhledem ke své větší velikosti překrývá ženský obličej většinou

své  plochy.  Přestože  je  ženský  obličej  celkově  menší,  svou  konvexitou  v anterio-

posteriorním směru překrývá obličej  mužů v segmentech očí  a  víček a  v oblasti  tváří.

Oblast očí je tedy u mužů uložena hlouběji v očnici, ženy mají naopak klenutější oblast

jařmových oblouků, výrazněji prominující dolní ret a část brady.

82



Konkrétní  velikostní  anterioposteriorní  rozdíly  při  superprojekci  průměrného

ženského obličeje oproti obličeji mužskému je názorně vidět na následujícím barevném

vyobrazení superprojekce (obr. 38). Jak bylo na předcházejícím obrázku zřejmé, ženský

obličej je oproti mužskému v protruzi především v oblastech očí a očních víček (Ø  1,37

mm). Naopak v největší retruzi je ženský obličej oproti mužskému v oblasti horního rtu a

dolní čelisti (Ø -5,82 mm). U mužů prominuje hřbet nosu a oblast nadočnicových oblouků,

proto jsou při superprojekci ženského obličeje do mužského v těchto oblastech zřetelné

další negativní změny (Ø -3,07 mm).
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Obr. 37: Průměrná forma ženského (žlutá) a mužského obličeje (modrá) a

jejich vzájemná superprojekce v I. věkové kategorii.



6.1.4.2. Průměrné mezipohlavní rozdíly obličeje v II. věkové kategorii

Pokud jde o průměrné změny formy mužského a ženského obličeje druhé věkové

kategorie,  podle  obrázku  39  jsou  obdobné  jako  v  nejmladší  věkové  skupině.  Délka

průměrného  obličeje  žen  je  relativně  menší  než  u  mužů,  tudíž  ženský  obličej  nabývá

okrouhlý tvar.  Průměrný mužský obličej  je poměrně delší, především pokud jde o výšku
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Obr. 38: Barevná mapa znázorňující anterio-posteriorní odchylky při

superprojekci průměrných forem ženského a mužského obličeje I. věkové

kategorie. Červeně – oblasti, kde se anteriorně nachází ženský obličej,

modře – oblasti, kde se více anteriorně nachází oblasti

průměrného mužského obličeje.



dolní třetiny obličeje – konkrétně v segmentu horní a dolní čelisti. Tudíž ženský obličej je

následnou  superprojekcí  téměř  zcela  překryt  povrchem  obličeje  mužů,  přesto  je však

(obdobně jako v první kategorii) zřetelná konvexita  ženského obličej v oblastech očí  a

centrálního  segmentu  obličeje (kromě  nosu) a  dále nepatrně  v  úseku  dolního  rtu  a

bradového výběžku.  Je možné stručně říct, že  tato vizualizace svědčí  u mužů  o hlubším

uložení očí a zploštění centrální oblasti obličeje pod očima.

    

Následující  obrázek  40 znázorňuje  barevnou  mapu  po  superprojekci  ženského

obličeje do obličeje mužského. Změny průměrných forem obličeje u obou pohlaví jsou

tudíž  vyjádřeny  z  pohledu  obličeje  žen.  K  největším  pozitivním  změnám  dochází  v

oblastech očí a horních víček (Ø 2,04 mm). Největší negativní změny jsou v úseku dolní

čelisti  a  horního  rtu  (Ø  -5,52  mm).  Obdobně  jako  v  předchozí  věkové  kategorii,

u průměrné  formy  mužského  obličeje  nadále prominuje  nos  a  oblast  nadočnicových

oblouků, proto superprojekcí, jenž znázorňuje změny ženského obličeje oproti mužskému

nastávají v těchto oblastech změny negativní (Ø -2,69).    
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Analýza tvaru průměrného obličeje obou pohlaví byla  na základě superprojekce

možná po vyexportování průměrných obličejů s odfiltrováním jejích velikostí. Obrázek 41

znázorňuje průměrné tvarové rozdíly mužů a žen druhé věkové kategorie. Pokud je o tvar,

plochy obličejů mužů a žen se již překrývají téměř rovným dílem. Zatímco jsou u žen  v

protruzi  laterální  oblasti  čela,  spánkových,  lícních  kostí  a  tváří,  u  průměrného  tvaru

obličeje  mužů je zřejmá prominence v úsecích nadočnicových oblouků, nosu,  philtra a

dolní čelisti.   
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Obr. 40: Barevná mapa znázorňující anterio-posteriorní odchylky při

superprojekci průměrných forem ženského a mužského obličeje II. věkové

kategorie. Červeně – oblasti, kde se anteriorně nachází ženský obličej, modře –

oblasti, kde se více anteriorně nachází oblasti průměrného mužského obličeje.



Přestože průměrné velikostní  rozdíly tvaru obličeje  mezi  pohlavími nejsou tak

markantní jako  v  případě  jeho  formy,  barevná  mapa  na  obrázku  42  znázorňuje

superprojekci  průměrného  ženského  obličeje  do  obličeje  mužského.  Největší  pozitivní

změny nastávají u žen v oblastech lícních kostí (Ø 0,016 mm), nejvíce negativní změny

jsou zas  v oblasti dolní čelisti (Ø -0,013 mm) a nadočnicových oblouků (Ø -0,010 mm),

což koreluje s vizuálními výsledky z předchozího obrázku 41. Tvarově je tedy průměrný

ženský obličej  nejvíce v prominenci  v oblastech lícních kostí,  zatímco průměrný mužský

obličej vystupuje zejména v úsecích čela (resp. nadočnicových oblouku) a dolní čelisti.
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Obr. 41: Průměrný tvar ženského (žlutá) a mužského obličeje (modrá) a jejich

vzájemná superprojekce v II. věkové kategorii.



6.1.4.3. Průměrné mezipohlavní rozdíly obličeje v III. věkové kategorii

Statisticky  významné  rozdíly  mezi  pohlavími  se  v  nejstarší  věkové  kategorii

potvrdily  ve  tvaru  obličeje.  Z  obrázku  43  je  zřejmé,  že  plocha  ženského  obličeje  již

překrývá mužskou část  větším podílem.  Přestože  je  průměrný ženský obličej  relativně

kratší, tvarově je v protruzi především v oblastech čela, jařmových oblouků a horní čelisti.
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Obr. 42: Barevná mapa znázorňující anterio-posteriorní odchylky při

superprojekci průměrných tvarů ženského a mužského obličeje II. věkové

kategorie. Červeně – oblasti, kde se anteriorně nachází ženský obličej,

modře – oblasti, kde se více anteriorně nachází oblasti

průměrného mužského obličeje.



Kromě těchto úseků, z aterio-posteriorního pohledu překrývá mužský obličej v segmentech

kořene a  hřbetu nosu, rtů a  úseku kolem  bradového výběžku.  Na druhé straně mužský

obličej vystupuje zejména v oblastech očí, dolní čelisti a laterálních částech nosu.  

   

Podle  následující barevné  mapy  Shell-to-Shell  deviace  průměrných  tvarů

ženského  a  mužského  obličeje  III. věkové kategorie  (obr.  44) nastávají  z  anterio-

posteriorního pohledu v průměrném ženském obličeji pozitivní změny zejména v oblastech

lícních kostí a horního rtu, což jsou oblasti nejsytější červené barvy (Ø 0,029 mm). Kromě

těchto  pasáží a dílčích částí nosu, očí a horních víček, kde  jsou u žen zřetelné negativní

odchylky od průměrného mužského obličeje (Ø -0,005 mm) jsou další  pozitivní  rozdíly

v oblastech horní třetiny a centrální části  průměrného ženského obličeje (Ø  0,010 mm).

Největší negativní odchylky jsou v segmentech dolní čelisti mimo bradu (Ø -0,021 mm).
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Obr. 43: Průměrný tvar ženského (žlutá) a mužského obličeje (modrá) a jejich

vzájemná superprojekce v III. věkové kategorii.
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Obr. 44:  Barevná mapa znázorňující anterio-posteriorní odchylky při

superprojekci průměrných tvarů ženského a mužského obličeje III. věkové

kategorie. Červeně – oblasti, kde se anteriorně nachází ženský obličej,

modře – oblasti, kde se více anteriorně nachází oblasti

průměrného mužského obličeje.



6.2. Věkové změny formy a tvaru obličeje

V následující kapitole srovnáváme věkové změny formy a tvaru obličeje u obou

pohlaví odděleně s ohledem na celkovou variabilitu sledovaných souborů. Analýza hlavní

komponenty  byla  tedy  vypočítána  pro  všechny  věkové  kategorie  dohromady,  vždy  se

zachovanou velikostí obličeje (forma) a zároveň s její adjustací (tvar).  Byla tedy odděleně

sledována variabilita obličeje mužů a žen v celém věkovém intervalu od 20 do 82 let, což

mělo cíl nalézt komponenty, které vysvětlují proces stárnutí formy/tvaru jak mužského, tak

ženského obličeje. 

Počet  komponent  PCA,  které  významně  popisují  formu  a  tvar  obličeje

v jednotlivých věkových kategoriích je znázorněn v suťových grafech (viz příloha 4 a 5) a

také  žlutě  zvýrazněn v tab.  6  a  tab.  7,  jež tedy  udávají procentuální  podíl  prvních  10

hlavních  komponent  na  variabilitě  formy  a  tvaru  mužů  a  žen  s  narůstajícím  věkem.

Barevnou vizualizaci podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě formy a tvaru

obličeje mužů a žen v průběhu stárnutí uvádíme v příloze 6, 7, 8 a 9. 

Následně  probíhalo  statistické  testování  vybraných  hlavních  komponent,  které

právě podle zobrazení v suťovém grafu významnou mírou přispívají k variabilitě obličeje.

Cílem analýzy bylo zhodnotit, zda se v rámci daného pohlaví forma nebo tvar obličeje s

postupujícím věkem statisticky významně mění. Nejdříve se  mnohorozměrnou analýzou

rozptylu  (MANOVA)  testovalo,  zda  existuje  odlišnost  všech  tří  skupin  u  jednotlivých

pohlaví, následně byl na každou dvojici věkových kategorií aplikován parametrický nebo

neparametrický test na hladině pravděpodobnosti 5%. Statisticky významné odlišení bylo

nalezeno jak u formy, tak u tvaru obličeje ve všech věkových kategorií, a to u obou pohlaví

(viz tab. 8 a tab. 9).
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Tab. 6.  Procentuální podíl prvních 10 hlavních komponent na variabilitě formy a tvaru
mužů v průběhu věku.

PC (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

forma 22,30 19,58 10,66 6,39 5,89 4,62 4,03 2,53 2,17 2,08

tvar 24,92 18,13 9,71 7,04 5,66 4,42 2,80 2,57 2,34 1,97

Tab. 7. Procentuální podíl prvních 10 hlavních komponent na variabilitě formy a tvaru  žen
v průběhu věku.

PC (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

forma 26,31 14,87 11,48 7,63 6,05 4,58 4,09 2,14 1,92 1,78

tvar 21,88 18,07 9,40 8,02 7,51 4,84 2,55 2,47 2,15 1,99

Tab.  8.  Výsledky  statistického  testování  odlišnosti  formy  a  tvaru  obličeje  mužů
v jednotlivých věkových kategoriích (žlutě jsou označeny statisticky významné výsledky).

p-value
věková

kategorie
MANOVA test normality

parametrický

test

neparametrický

test

♂
forma

IxIIxIII 5,370e-13 X X X

IxII X 0,001 / 0,005 X 0

IxIII X
5,351e-05 /7,548e-

06
X 0

IIxIII X 0,002 / 3,815e-05 X 0,002

tvar

IxIIxIII 1,186e-13 X X X

IxII X 0,072 / 0,002 0,0002 X

IxIII X 0,003 / 2,318e-05 X 0

IIxIII X 0,002 / 0,0004 X 0
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Tab.  9. Výsledky  statistického  testování  odlišnosti  formy  a  tvaru  obličeje žen
v jednotlivých věkových kategoriích (žlutě jsou označeny statisticky významné výsledky).

p-value
věková

kategorie
MANOVA test normality

parametrický

test

neparametrický

test

♀
forma

IxIIxIII 1,148e-10 X X X

IxII X 0,006 / 0,002 X 0,019

IxIII X 0,001 / 0,0002 X 0,005

IIxIII X 0,001 / 0,003 X 0,0015

tvar

IxIIxIII 3,486e-11 X X X

IxII X 0,001 / 0,0003 X 0,00045

IxIII X 0,0001 / 0,0008 X 0

IIxIII X 7,43e-05 / 9,21e-05 X 0,001

V další  části  výsledků jsme na základě grafů PC skóre  podrobněji  analyzovali

variabilitu obličeje. Konkrétně jsme zjišťovali, které komponenty se nejvýrazněji podílí na

stárnutí formy a tvaru obličeje u obou pohlaví (graf 7, 8, 9, 10). Grafy vyjadřují závislost

vždy  mezi  PC1  a  PC2,  dále  pak  mezi  PC1  a  PC3.  Jednotlivé  dílčí  symboly  v grafu

znázorňují  formy/tvary obličejů  konkrétních jedinců, přičemž elipsy,  která je obklopují,

odpovídají 95 % variability dané věkové skupiny.

6.2.1. Sledování variability mužského obličeje se zřetelem na věkové 

změny

Z grafů závislosti  PC1 a PC2 (graf  7),  resp.  PC1 a PC3 (graf  8)  vyplývá,  že

stárnutí  mužského obličeje  charakterizuje  jak  z hlediska  formy obličeje,  tak  z  hlediska

jeho tvaru  především první  hlavní  komponenta.  Množiny odpovídající  dílčím věkovým

kategoriím formy a tvaru mužského obličeje se částečně prolínají,  avšak jsou navzájem

posunuty v rozmezí vždy první hlavní komponenty. S klesajícími hodnotami PC1 obličej

mužů stárne, přičemž rozsah variability v grafech PC skóre 1. a 2. komponenty je největší
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pro nejmladší obličeje (graf 7). Zbylé dvě první hlavní komponenty – PC2 a PC3, nejsou

schopny  jednotlivé  věkové  kategorie  mužů  jednoznačně  oddělit,  proto  pravděpodobně

nemají podíl na variabilitě formy a tvaru v průběhu stárnutí.
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Graf 7: Graf závislosti PC1 a PC2 při porovnání variability formy (vlevo)

a tvaru (vpravo) mužského obličeje v jednotlivých věkových kategoriích.

Graf 8: Graf závislosti PC1 a PC3 při porovnání variability formy (vlevo)

a tvaru (vpravo) mužského obličeje v jednotlivých věkových kategoriích.



6.2.2. Sledování variability ženského obličeje se zřetelem na věkové 

změny

Z grafů  závislosti  PC1 a PC2 (graf  9), resp. PC1 a PC3 (graf 10) je zřejmé, že

stárnutí ženského obličeje, jenž je charakterizováno prvními třemi hlavní komponentami je

výrazné jak z hlediska formy obličeje tak z hlediska jeho tvaru. Množiny variability formy

a tvaru ženských obličejů jsou na zmiňovaných grafech dobře oddělené a stárnutí obličeje

vyjadřují všechny tři hlavní komponenty. Z porovnání variability formy ženského obličeje

je očividné, že PC2 má největší vliv na stárnutí. K klesajícími hodnotami  PC2<0  forma

obličeje stárne, přičemž se zvyšujícími hodnotami PC1>0 se navyšuje rozsah variability

stárnoucího obličeje. Tvarově ženský obličej s klesajícími hodnotami PC1 stárne, přičemž

se obdobně navyšuje míra variability obličeje od nejmladší po nejstarší věkovou kategorii.

Podle grafu závislosti PC1 a PC3 forma obličeje žen stárne přesunem do kladných hodnot

obou hlavních komponent, zároveň se také navyšuje jejich variabilita. Ve zkratce nejstarší

obličej je svou formou také nejvariabilnější. To platí rovněž pro variabilitu tvaru ženského

obličeje, kdy mladší obličeje jsou zároveň nejméně variabilní (graf 10). 
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Graf  9: Graf závislosti PC1 a PC2 při porovnání variability formy (vlevo)

a tvaru (vpravo) ženského obličeje v jednotlivých věkových kategoriích.
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Graf 10: Graf závislosti PC1 a PC3 při porovnání variability formy (vlevo)

a tvaru (vpravo) ženského obličeje v jednotlivých věkových kategoriích.



6.2.3. Hodnocení průměrných věkových změn mužského a ženského 

obličeje

V následující kapitole se snažíme zhodnotit průměrné změny, které nastanou v

průběhu stárnutí v morfologii obličeje u jednotlivých pohlaví. Z důvodu, že vizualizace

výsledků je jak pro formu, tak pro tvar obličeje velice podobná, zobrazujeme a podrobněji

popisujeme pouze  změny formy průměrného  obličeje  u  obou  pohlaví.  Tvarové  změny

v jednotlivých věkových kategoriích mužů a žen lze dohledat v příloze 10 a 11.  

6.2.3.1. Stárnutí průměrné formy mužského obličeje

Obrázek 45 zobrazuje anterio-posteriorní rozdíly  a diference z laterální strany,

ke kterým dochází při  superprojekci vždy dvou průměrných obličejů různých věkových

kategorií.  Celkově lze ze všech tří  superprojekcí  shrnout,   že  průměrné mladší  – žluté

obličeje mají oproti starším – modrým, anteriorněji postavené čelo, více prominující nos,

podstatnou  část  horního kožního  rtu  včetně  jeho  červeně,  červeň  dolního  rtu.  S

přibývajícími roky zřejmé postupné ubývání konvexity a rozšiřování čela. Přičemž nejširší

čelo mají muži druhé věkové kategorie. Nos s postupujícím věkem nabývá na šířce zatímco

se  jeho  kořen  zužuje,  nejširší  nos  a  nejužší  kořen  nosu  je  zjevný  v nejstarší  věkové

skupině. S postupujícími roky u mužů je redukována centrální oblast obličeje, především

segment  horní  čelisti  a  dolního  rtů,  což  je  zdůrazněno  u  nejstarších  jedinců.  Naopak,

měkkých tkání přibývá v laterálních částech obličeje, zejména v oblastech tváří, laterálních

úsecích očí a očních víček a v oblasti dolního obličeje a brady. U nejstarších mužů je to

především oblast dolní čelisti, jenž zřetelně nabývá na robusticitě.           
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I. vs. II.                                   I. vs. III.                                  II. vs. III.

Obr. 45: Superprojekce formy mladšího (žlutá) do staršího (modrá) mužského obličeje.



6.2.3.2. Stárnutí průměrné formy ženského obličeje

Obrázek 46 názorně vizualizuje anterio-posteriorní  rozdíly  a  diference  z

laterálního  pohledu, ke kterým  dochází  při  superprojekci průměrné  formy ženského
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I. vs. II.                                   I. vs. III.                                  II. vs. III.

Obr. 46: Superprojekce formy mladšího (žlutá) do staršího (modrá) ženského obličeje.



obličeje dvou vybraných věkových skupin. Při bližším pohledu na všechny tři kombinace

srovnání všech věkových kategorií je zřejmé, že u starších generací žen nastávají negativní

změny formy obličeje především v oblasti  čela a centrálního úseku obličeje – zejména

horní  čelisti  a rtů.  Oči  nejmladších žen jsou  uloženy hlouběji,  rty jsou plnější. Mladší

obličeje  žen  jsou  dále  relativně užší  a  zároveň kratší,  přičemž  vrstvy  měkkých  tkání

kopírují kostěné podloží. Nejsou zřejmé záhyby a převisy kůže, jež jsou zřetelné u starších

generací. Čelo mladších žen je klenutější a užší, glabella a prostor mezi obočím je umístěn

více anteriorně. Přestože je  kořen nosu  nejmladších žen širší, jeho délka je kratší a šířka

užší především v oblastech nozder. Nos časem nabývá na konvexitě a jeho špička směřuje

věkem dolů. 
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7. Diskuze

Předkládaná diplomová práce byla zaměřena na sledování pohlavně dimorfních

rozdílů lidského obličeje u dospělých mužů a žen české populace s ohledem na jejich vývoj

během procesu stárnutí, konkrétně v rozmezí od 20 do 82 let. Diplomová práce navazuje

především  na  studie,  jež  pozorují  tvarové  změny  obličeje  s  důrazem  na  pohlavní

dimorfismus člověka (Ferrario  et al., 1993, 1995, 1996; Hennessy et al., 2002; Samal  et

al., 2007) a kromě intersexuálních rozdílů se dále zaměřuje na změny způsobené stárnutím

měkkých  tkání  v rámci  jednotlivých  pohlaví,  jež  nastávají  přibližně  ve  třetí  dekádě

lidského  života  (Albert  et  al.,  2007).  Senescenčním  změnám  však  nebyla  doposud  v

tuzemské ani zahraniční literatuře věnována patřičná pozornost, přestože mnoho výzkumů

bylo zaměřeno na růst a vývoj lidského obličeje u mladších jedinců (Sarnäs a Solow, 1980;

Ferrario et al., 1998, 1999, 2003; Bishara et al., 1998; West a McNamara, 1999; Hennessy

a Moss, 2001) či ve vyšším věku (González-Ulloa, 1987; Zimbler et al., 2001; Coleman a

Grover,  2006).  Srovnatelná  literatura,  jenž by analyzovala  tento  fenomén v posledních

dekádách života jednotlivce, jako např. studie Pecora et al. (2008) nebo Suazo a Zavando

(2012), byla velice ojedinělá.

Analýza  tvaru  je  hlavní  náplní  mnoha  biologických  výzkumů,  přičemž  již

v osmdesátých letech minulého století  nastala  revoluce ve shromažďování a následném

zkoumání tvarových dat, když se badatelé soustředili na tzv. landmarky a geometrickou

informaci o jejich relativní pozici na zkoumaném povrchu. Vedlejším produktem tohoto

přístupu byla možnost vizualizace výsledků mnohorozměrných analýz nejen na suťových

grafech,  ale  také  jako  konfigurace  landmarků  na  zkoumaném obličeji  (Adams,  et  al.,

2004).  Technika  geometrické  morfometrie  na  rozdíl  od  tradičních  antropometrických

metod, jenž se zaměřovaly na  kvantitativní data, je strukturovaným přístupem k analýze

tvarových  variací  (Hammond  et  al.,  2004).  Celkový  tvar  a  geometrie  obličejů  v

třídimenzionálním  prostoru  byl  proto  v předkládané  práci  sledován  za  využití  metod
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geometrické morfometrie (Dense correspondence models analysis,  Principal Component

Analysis, Shell-to-Shell Deviation), které umožňují detailně studovat variabilitu formy a

tvaru  celé  povrchové  informace  sledovaných  objektů,  v našem případě  povrchu celého

obličeje. Sběr dat probíhal za využití optického skeneru Vectra 3D, jenž je extrémně rychlý

– zachycení snímku trvá cca 2 ms, tudíž je malá pravděpodobnost chyb při  překrývání

dvou povrchových modelů, které jsou primárním výstupem skenování. 

Výsledky  předkládané  práce  mohou  tudíž  přispět  k  rozšíření  znalostí  o

senescenčních změnách. Přínosem mohou být především v biomedicínských oborech jako

je plastická chirurgie, ortodoncie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie atd. Závěry práce

mohou  být  dále  uplatněny  zejména  v  oblasti  forenzní  antropologie,  především  při

identifikaci  dlouhodobě  pohřešovaných  osob,  pro  rekonstrukce  obličeje  nebo  odhad

růstových trajektorií obličeje konkrétního jedince.

Hodnocení pohlavního dimorfismu formy a tvaru obličeje

V  předkládané  práci  bylo  hodnocení  pohlavního  dimorfismu  formy  a  tvaru

obličeje  provedeno  na  základě  analýzy  hlavních  komponent  a  superprojekce  dvou

průměrných modelů obličeje mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích. 

Pohlavní dimorfismus charakterizovaný prvními třemi hlavní komponentami byl

výraznější  z hlediska  formy  obličeje  v porovnání  s tvarem,  a  to  u  všech  sledovaných

kategorií. Množiny formy mužských a ženských obličejů jsou zde lépe oddělené a pohlavní

dimorfismus vyjadřovala  první  hlavní  komponenta,  která  má v sobě  zahrnutou velikost

studovaných objektů. První 3 hlavní komponenty tvarový pohlavní dimorfismus obličeje

většinou nevyjadřují, nicméně výjimkou byla nejstarší věková kategorie, kdy třetí hlavní

komponenta,  jenž  byla  odpovědna  za  tvar  dolní  třetiny  obličeje, obě  pohlaví  mírně

diferencovala.  Vizuální  výsledky  PCA  se  shodovaly  se  statistickým  testováním

významnosti,  kdy ve třetí  věkové kategorii  se pohlaví významně lišilo tvarem obličeje.

Výsledky obecně ukazovaly, že muži a ženy v nejmladší věkové kategorii (tj. 20-40 let) se

statisticky významně liší  formou obličeje.  Ve střední věkové kategorii  od 41 do 60 let

života je obličej nejvýrazněji pohlavně dimorfní, protože jsou zde významné rozdíly jak
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formy, tak tvaru obličeje. U nejstarší věkové kategorie byl naopak statisticky významně

odlišný tvar obličeje mužů a žen. Z výsledků vyplývá, že s postupujícím věkem se faktor

alometrie  vytrácí,  jinými slovy – velikost obličeje již nehraje roli  pro rozlišení pohlaví

nejstarších jedinců.   

Pokud  se  zaměříme  na  statisticky  významné  průměrné  mezipohlavní  rozdíly

obličeje,  přestože  byla  zřejmá  větší  absolutní  velikost  mužského  obličeje  v  mladších

věkových kategoriích (tj. 20-60 let), ženský obličej svou konvexitou v anterio-posteriorním

směru překrýval obličej mužů v segmentech očí a víček a v oblasti tváří. Oblast očí byla u

mužů uložena hlouběji  v očnici,  zatímco ženy mají  naopak klenutější  oblast  jařmových

oblouků, výrazněji prominující dolní ret a část brady. Podobné pohlavní rozdíly potvrzují i

další studie (např. Krogman, 1962; Ferrario  et al.,  1993; Hennessy  et al.,  2002), podle

kterých je nos dospělých mužů proporčně větší a z profilu má spíše konvexní tvar (což je

pravděpodobně důvod, proč se mužské oči zdají být více zapadlé). Muži mají protruzivní

tvar čela a to zejména v tzv.  glabellární oblasti,  která ubíhá šikmo dozadu. Na druhou

stranu jsou u žen charakteristické větší oči a výraznější lícní kosti. Ženský obličej je širší,

plošší,  nosní  hřbet  je  méně  prominující  a  nos  je  celkově  menší,  přičemž  brada  u  žen

vystupuje  dopředu  jen  na  nepatrném  místě.  Z  větší  části  lze  pozorovat  posun  brady

dopředu u mužského pohlaví jak to pozoroval Pecora et al. (2008). Přestože mnozí popisují

jako  jeden  z  hlavních  mezipohlavních  rozdílů  plné  rty  (např.  Hennessy  et  al.,  2002),

potvrdilo se nám to pouze v případě rtu dolního. 

Průměrné mezipohlavní rozdíly tvaru obličeje  u nejstarších jedinců (61-82 let),

které byly vizualizovány na barevné mapě díky superprojekci ukazují na  mírně pozitivní

rozdíly v oblasti horní třetiny obličeje žen v porovnání s muži. Nicméně tyto rozdíly jsou

oproti tvarovým odchylkám zejména v oblastech nadočnicových oblouků v mladší věkové

kategorii (41-60 let) zanedbatelné. To by mohlo svědčit  o získávání maskulinních rysů  u

starších žen, což dokládali autoři již  v  předchozích studiích (Weiss, 1972; Meindl  et al.,

1985; Walker, 1995).  Protože se podle statistických testů obličeje nejstarších mužů a žen

(61-82) přeci jen významně tvarově odlišují, je pravděpodobné, že se na tom podílí rozdíly

v oblasti dolní třetiny obličeje,  kde u žen  v porovnání  s muži nastávají  zjevné negativní

změny.  To  by potvrzovalo  jištění  ,  že  kůže  obličeje  v  průběhu celého lidského  života
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podléhá gravitaci (González-Ulloa, 1987; Zimbler et al., 2001). Protože je známo, že muži

mají  větší  podíl  svalové hmoty (Frayer a Wolpoff,  1985),  žvýkací svaly budou v jejich

případě věkem ochablé.  Na místě  jsou  námitky, že pokud jde o měkkou tkáň, ženy mají

více  podkožní  tukové  tkáně  (Frayer  a  Wolpoff,  1985),  která  by měla  rovněž  podléhat

gravitaci. Nicméně, přestože je tato tuková tkáň patrna ještě v dospělém věku, v průběhu

stáří u obou pohlaví mizí (González-Ulloa, 1987; Coleman a Grover, 2006). Je sice pravda,

že negativní odchylky tvaru dolní čelisti jsou u žen ve střední věkové kategorii (tj. 41-60

let)  také  zřetelné  (max.  -0,017 mm), u nejstarších  žen  (61-82 let)  jsou  však  negativní

odchylky větší  (max. -0,024 mm) a jejích umístění je právě v místech úponů žvýkacích

svalů – konkrétně v místě úponu musculus masseter. 

Věkové změny formy a tvaru obličeje

Srovnáním věkových  změn  formy  a  tvaru  obličeje  u  obou  pohlaví  odděleně

s ohledem na  celkovou variabilitu  sledovaných  kategorií prokázalo  existenci  významné

statistické odlišnosti všech tří věkových skupin navzájem. Jednoduše řečeno, forma i tvar

obličeje se při stárnutí signifikantně mění u obou pohlaví. Z grafů závislosti jednotlivých

hlavních  komponent  PCA vyplývá,  že  stárnutí  mužského  obličeje  charakterizuje  jak

z hlediska formy obličeje, tak z hlediska jeho tvaru především první hlavní komponenta,

která  zodpovídá za délko-šířkové poměry a konvexitu obličeje,  kdy starší  obličeje jsou

větší s robustní dolní čelistí a konkávním profilem. Z porovnání variability formy ženského

obličeje  je  očividné,  že  PC2 má největší  vliv  na  stárnutí  – zodpovídá  za  šířku  čela  a

hloubku  obličeje,  jenž  je  u  mladších  generací  větší. Tvar  ženského  obličeje ovlivňuje

především PC1,  která  zodpovídá za  relativní šířku a konvexitu obličeje, kdy starší ženy

mají relativně širší obličej a konkávní profil.

Anterio-posteriorní  rozdíly,  ke  kterým  dochází  při  superprojekci  vždy  dvou

průměrných  obličejů různých  věkových  kategorií  mužů  dokazují,  že  průměrné  mladší

obličeje mají oproti starším čelo anteriorněji postavené, více prominující nos a podstatnou

část horního kožního rtu včetně jeho červeně. U starších mužů (41-82 let) je zřejmý posun

rtů  pod linií  řezáků  jak  to popisovali  již González-Ulloa  (1987)  a  West  a  McNamara
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(1999), což platí zejména pro ret horní (Pecora et al., 2008).   Nos s postupujícím věkem

nabývá  na  šířce  zatímco  se  jeho  kořen  zužuje  a  špička  klesá  pod linii  nosového trnu

podobně  jak  bylo  uváděno v  předešlých  studiích  (González-Ulloa,  1987; West  a

McNamara,  1999;  Coleman a Grover,  2006;  Pecora  et  al.,  2008).  Díky  tomu věkem z

laterálního pohledu narůstá konvexita obličeje (Bishara et al., 1998).  To pokračuje až do

vysokého stáří jak správně předpokládal Albert et al. (2007). Nejširší nos a nejužší kořen

nosu je zjevný v nejstarší věkové skupině (61-82 let). Dále je věkem redukována centrální

oblast obličeje, především segment horní čelisti a dolního rtů, což je zdůrazněno znovu u

nejstarších  mužů. Tyto výsledky potvrzují důležitost resorpce kostní hmoty,  která podle

Mendelson  a  Wong  (2012)  nastává  především v  centrální  části  obličeje,  především v

oblasti horní čelisti a vchodu do dutiny nosní. Další závěry práce se týkají měkkých tkání –

těch přibývá v laterálních částech obličeje, zejména v oblastech tváří, laterálních úsecích

očí  a  očních  víček  a  v  oblasti  dolního  segmentu obličeje  a  brady.  Také  to  může  být

způsobeno odbouráváním kostní hmoty a následné ztráty připojení měkkých tkání  jak jej

popisoval Eremia  (2010),  což podle dalších badatelů nastává právě  v superomediálním a

inferolaterálním úseku okraje očnice a na laterální straně dolní čelisti (Mendelson a Wong,

2012).  V důsledku toho  se u  starších  mužů  potvrzuje  vznik  kožních  váčků  a  převisů

(González-Ulloa, 1987; Albert et al., 2007), je zřetelná ztráta konvexity obličeje (Eremia,

2010) a dolní čelist nabývá na robusticitě (Coleman a Grover, 2006).

Negativní změny morfologie ženského obličeje s věkem nastávají  především v

oblasti čela a centrálního úseku obličeje – zejména horní čelisti a rtů. To znovu potvrzuje

tvrzení  jiných  badatelů  o  odbouráváním  kostní  hmoty  v  těchto  segmentech  obličeje

(Mendelson a Wong, 2012). Čelo mladších žen je klenutější a užší, tudíž glabella a prostor

mezi obočím je umístěn více anteriorně. Nárůst supraorbitální robusticity u žen nejstarší

věkové  kategorie  nenastává,  jak  se  někteří  domnívali  (Walker,  1995),  nicméně

ustupováním čela  se ženy více přibližují  mužům.  Oči nejmladších žen  (20-40 let)  jsou

uloženy hlouběji než u starších, avšak kvůli zvýšení svalového napětí u starších jedinců se

oči starších žen mohou jevit  hlouběji  uložené (Eremia, 2010).  Podobně jako u mužů u

mladších  žen  není  zřejmý  posun  rtů  pod  linií  řezáků  (González-Ulloa,  1987;  West  a

McNamara, 1999). Posun horního rtu dolů – jak to popisuje Pecora et al. (2008), nastává
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až ve starším věku, tj. přibližně po 40 roku života. Vrstvy měkkých tkání kopírují kostěné

podloží,  proto  zde nejsou  zřejmé  záhyby  a  převisy  kůže.  Obecně  jsou  mladší  ženské

obličeje  (20-40 let) užší a kratší,  tudíž mají spíše okrouhlý tvar,  čím připomínají dětský

obličej.  To  doplňuje  drobný nos,  jenž  má  u  mladších  žen  sice  širší  kořen  avšak  užší

segment kolem nozder.  Nos časem nabývá na konvexitě, přičemž jeho špička směřuje  s

postupujícím věkem dolů. Nicméně, spolu s plnými rty a relativně velkými očima mladých

žen se  potvrzuje  domnění  některých autorů,  že  v  ženském obličeji ještě  do  dospělosti

přetrvávají juvenilní znaky (Jones et al., 1995; Kehoe, 2003). 
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8. Závěr

Předkládaná  diplomová  práce  se  zabývala  sledováním  pohlavně  dimorfních

rozdílů lidského obličeje u dospělých jedinců s ohledem na jejich vývoj během procesu

stárnutí  v rozmezí od 20 do 82 let.  Práce dále hodnotila věkové změny formy a tvaru

obličeje u jednotlivých pohlaví. 

Dílčí závěry diplomové práce jsou následující:

1. Pohlavní dimorfismus obličeje je výraznější z hlediska formy v porovnání s tvarem,

a to u všech sledovaných věkových kategorií.

2. Muži  a  ženy  v nejmladším věku  20-40 let  se  statisticky významně liší  formou

obličeje.  Později  ve  věku  41-60  let je  obličej  nejvýrazněji  pohlavně  dimorfní,

protože jsou zde významné rozdíly jak formy, tak tvaru obličeje. U nejstarší věkové

kategorie je naopak statisticky významně odlišný tvar obličeje mužů a žen. 

3. Pohlavní dimorfismus formy obličeje od  20 do  60 let spočívá v  délko-šířkových

poměrech, kdy jsou mužské obličeje  proporčně větší a širší  a z profilu konvexní.

U mužů je větší prominence nosu a v oblastech nadočnicových oblouků. Muži mají

zároveň hlouběji uložené oči a zploštěnou centrální oblast obličeje. Ženský obličej

je typicky relativně gracilnější s méně protrudující oblastí dolní čelisti a brady.

4. Pohlavní  dimorfismus  tvaru  obličeje  ve  věku  41-60 let je  lokalizován  v oblasti

lícních kostí a okrajových částí čela, jež u žen více vystupují. U mužů jsou naopak

v prominenci nadočnicové oblouky a oblast brady. Ve věku 61-82 let již v oblastech

horní třetiny a centrální části obličeje nastává  u žen protruze.

5. Forma a tvar obličeje mužů i žen se během stárnutí signifikantně mění.  Postupně

dochází  k ustupování  čela,  oblasti  horní  čelisti  a  rtů.  Vytváří  se  kožní  váčky a

převisy,  čímž  obličej  z  anterio-posteriorního  pohledu  ztrácí  konvexitu,  kterou

nabývá z laterálního pohledu mimo jiné díky posunu špičky nosu dolů. 
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Přílohy:

Příloha 1. Suťové grafy prvních 10 hlavních komponent pro vyjádření variability formy (vlevo) a
tvaru (vpravo) obličeje mužů a žen první věkové kategorie.  

Příloha 2. Suťové grafy prvních 10 hlavních komponent pro vyjádření variability formy (vlevo) a
tvaru (vpravo) obličeje mužů a žen druhé věkové kategorie.

Příloha 3. Suťové grafy prvních 10 hlavních komponent pro vyjádření variability formy (vlevo) a
tvaru (vpravo) obličeje mužů a žen třetí věkové kategorie.
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Příloha 4. Suťové grafy prvních 10 hlavních komponent pro vyjádření variability formy (vlevo) a
tvaru (vpravo) mužského obličeje v průběhu věku.

Příloha 5. Suťové grafy prvních 10 hlavních komponent pro vyjádření variability formy (vlevo) a
tvaru (vpravo) ženského obličeje v průběhu věku.

Příloha  6.  Barevná  vizualizace  podílu  prvních  5  hlavních  komponent  na  variabilitě  formy
mužského obličeje v průběhu stárnutí (červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší). 
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Příloha 7. Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě tvaru mužského
obličeje v průběhu stárnutí (červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší). 

Příloha  8.  Barevná  vizualizace  podílu  prvních  5  hlavních  komponent  na  variabilitě  formy
ženského obličeje v průběhu stárnutí (červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).

Příloha 9. Barevná vizualizace podílu prvních 5 hlavních komponent na variabilitě tvaru ženského
obličeje v průběhu stárnutí (červená barva – největší podíl, modrá – nejmenší).
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Příloha  10.  Superprojekce  tvaru mladšího (žlutá) do staršího (modrá)  mužského  obličeje.  Zleva:
I. vs. II., I. vs. III. a II. vs. III. věková kategorie.

Příloha  11.  Superprojekce  tvaru mladšího (žlutá) do staršího (modrá)  ženského obličeje.  Zleva:
I. vs. II., I. vs. III. a II. vs. III. věková kategorie.

121


	Abstrakt
	1. Úvod
	2. Teoretická část
	2.1. Lidský obličej
	2.1.2. Anatomie a základní tvar
	2.1.3. Pohlavní dimorfismus obličeje
	2.1.3.1. Prenatální vývoj

	2.1.3.2. Postnatální vývoj


	3. Hypotézy a cíle práce
	4. Materiál
	5. Metody
	5.1. Sběr a úprava dat před analýzou
	5.2. Analýza dat
	5.2.1. Geometrická morfometrie
	5.2.2. Statistické testy


	6. Výsledky
	6.1. Hodnocení pohlavního dimorfismu formy a tvaru obličeje
	6.1.1. Hodnocení variability obličeje v I. věkové kategorii
	6.1.1.1. Forma obličeje
	6.1.1.2. Tvar obličeje

	6.1.2. Hodnocení variability obličeje v II. věkové kategorii
	6.1.2.1. Forma obličeje
	6.1.2.2. Tvar obličeje

	6.1.3. Hodnocení variability obličeje ve III. věkové kategorii
	6.1.3.1. Forma obličeje
	6.1.3.2. Tvar obličeje

	6.1.4. Hodnocení průměrných mezipohlavních rozdílů formy a tvaru obličeje
	6.1.4.1. Průměrné mezipohlavní rozdíly obličeje v I. věkové kategorii
	6.1.4.2. Průměrné mezipohlavní rozdíly obličeje v II. věkové kategorii
	6.1.4.3. Průměrné mezipohlavní rozdíly obličeje v III. věkové kategorii


	6.2. Věkové změny formy a tvaru obličeje
	6.2.1. Sledování variability mužského obličeje se zřetelem na věkové změny
	6.2.2. Sledování variability ženského obličeje se zřetelem na věkové změny
	6.2.3. Hodnocení průměrných věkových změn mužského a ženského obličeje
	6.2.3.1. Stárnutí průměrné formy mužského obličeje
	6.2.3.2. Stárnutí průměrné formy ženského obličeje



	7. Diskuze
	8. Závěr
	9. Seznam použité literatury

