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Abstrakt 

Asymetrie obličeje ovlivňuje život člověka, zejména v kontaktu s ostatními lidmi. 

Jedinci s patologickými asymetriemi mohou mít problémy se začleňováním se do kolektivu, 

ať už v dětství ve škole, či později v dospělosti v kolektivu pracovním. Existence a velikost 

asymetrie se podílí i na úspěchu při hledání životního partnera, přičemž jemné fluktuační 

asymetrie odráží potenciální kvalitu genů jedince. Vědecký výzkum zaměřený na měření a 

hodnocení obličejové asymetrie poskytuje cenné poznatky pro nejrůznější odvětví medicíny, 

především pro plastickou chirurgii a ortodoncii, ale i pro forenzní vědy, kde jsou využity 

k identifikaci osob. Asymetrie vznikají již v prenatálním období, následně se během života 

vyvíjí a mění díky působení mnoha faktorů vnějšího i vnitřního prostředí.  
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Abstract 

Facial asymmetry affects human life, especially in relationships with other people. 

Individuals with pathological asymmetries may have difficulty with integration into the 

collective, whether in childhood at school or later in adulthood at work. Presence and size of 

asymmetry reflects the potential quality of an individual's genes. Scientific research focused 

on measurement and evaluation of facial asymmetry provides valuable knowledge for 

various branches of medicine mainly for plastic surgery and orthodoncy, but also for forensic 

science, where it is used for personal identification. Asymmetries develop in the prenatal 

period and then they envolve and grow by the influence of external and internal factors 

during lifetime.  
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1. ÚVOD 

Lidský obličej je důležitou součástí každého člověka, neboť se podílí na jeho vnějším 

vzhledu, odlišuje ho od ostatních lidí, a má tak zásadní roli ve vytváření individuality (Bishara 

et al., 1994). Slouží také jako prostředek verbální a neverbální komunikace. Z tohoto hlediska 

je důležitá míra jeho asymetrie, která ovlivňuje pohled a utváření názoru na komunikující 

osobu. Proto lidé s obličejovými deformitami při kontaktu s ostatními často odvracejí 

poškozenou část a nastavují protějšku stranu nepoškozenou (Hohman et al., 2014). Jelikož 

většina těchto pacientů trpí depresemi způsobenými pocity frustrace ze svého vzhledu 

(Valente, 2004), je pro ně důležitá možnost podstoupit chirurgický zákrok, který jejich 

asymetrii zmírní. Pro plastické chirurgy jsou tedy podstatné výsledky vědeckých výzkumů 

zaměřených na studium obličejové asymetrie poskytující možnosti jejího měření a 

hodnocení.  

Obličej má také zásadní vliv na úspěch při hledání partnera. Míra asymetrie totiž 

odpovídá kvalitě genů (Švegar, 2016), méně asymetričtí jedinci by tedy měli být úspěšnější. 

Zároveň lze pozorovat nesouměrnost a rozdíly mezi pravou a levou polovinou obličeje při 

snaze vyjádřit emoce. Pokud se jedná o emoce kladné, asymetrie je menší než při emocích 

negativních (Hohman et al., 2014). Celkový výraz navíc pozorovatel vidí opačně než ten, který 

se člověku promítá při pohledu do zrcadla (Lu and Bartlett, 2014). 

Cílem této práce je shrnout poznatky o možných typech asymetrie vyskytujících se 

v přírodě a následně se zaměřit na asymetrii lidského obličeje. Důležitým bodem je 

zodpovědět, zda se tato asymetrie vyskytuje v lidské populaci zcela běžně či pouze ojediněle, 

a zda existují jedinci se symetrickými obličeji. Dalším cílem je zjistit, jestli lze definovat 

hranice vymezující normální asymetrii od patologické. Práce také uvádí možnosti využití 

studia obličejové asymetrie v praxi i její vliv na každodenní život člověka. Následně popisuje, 

jaké jsou možné postupy při hledání roviny symetrie a při měření a hodnocení 

nesouměrnosti. Poslední část práce se zaměřuje na popis vzniku a vývoje obličejové 

asymetrie od prenatálního období až do stáří a na existenci možných faktorů způsobujících 

tuto nesouměrnost. Snaží se také odpovědět na otázku, zda můžeme u lidí nalézt určitý 

trend či podobný motiv obličejové asymetrie, případně jak se tento trend dále vyvíjí, a jestli 

roste s věkem.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Symetrie 

Symetrie znamená shodu několika částí, které dohromady tvoří celek. Označuje 

rovnoměrné uspořádání prvků kolem středu objektu. Symetrické struktury jsou harmonické, 

vyvážené a pravidelné, lidé jimi už po staletí označují krásu, dokonalost nebo třeba také 

pořádek (Weyl, 1952).  

V přírodě se u živočichů setkáváme s různými typy symetrie, mezi základní patří 

symetrie radiální, translační, spirálová a bilaterální (viz Obr. 1). Souměrnost radiální neboli 

paprsčitou nacházíme například u kvetoucích rostlin, bezobratlých (Swaddle, 1999), žahavců 

a žebernatek. Vyznačuje se neomezeným množstvím rovin souměrností, které můžeme 

vytvořit podél osy orálně-aborální. U některých žahavců se neomezený počet rovin 

redukoval, dle konkrétního počtu pak souměrnost označujeme např. pentaradiální či 

tetraradiální (Martindale and Henry, 1998). Mnohé řasy, koráli či některé druhy rostlin jsou 

zástupci biradiální symetrie, kde nacházíme pouze dvě hlavní osy symetrie (Savriama and 

Klingenberg, 2011). Do této skupiny patří i žebernatky, které jsou evolučně pokládány za 

mezikrok mezi radiální a bilaterální symetrií u živočichů (Martindale and Henry, 1998). 

V případě, kdy je objekt rozdělen na několik částí, které se několikanásobně opakují podél 

osy symetrie, se jedná o symetrii translační, označovanou též jako sériová homologie. 

Nacházíme ji například u páteře obratlovců. Zkombinováním radiální a translační symetrie 

dostáváme symetrii spirální, vyskytující se u ulit měkkýšů. Tento typ symetrie vykazuje 

dilataci neboli rozšiřování (Savriama and Klingenberg, 2011). 
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Obr. 1. Typy symetrií v přírodě: a) řasa Micrasterias rotata, zástupce biradiální symetrie, b)  

rostlina Plumeria alba představuje radiální symetrii, c) páteř ryby Danio rerio vykazující translační symetrii, d) 

průřez ulitou Nautilus pompilus znázorňuje symetrii spirální (převzato podle Savriama and Klingenberg, 2011). 

 

2.1.1. Bilaterální symetrie 

Bilaterální souměrnost je definovaná existencí jedné osy symetrie, která rozděluje 

objekt na pravou a levou polovinu (viz Obr. 2). Existuje s ohledem na danou rovinu E, přímku 

L kolmou na rovinu E a bod P ležící na L. Aby byla splněna bilaterální symetrie objektu, musí 

k bodu P existovat jediný bod P´, který má od E stejnou vzdálenost jako P, ale leží na opačné 

straně. Bod P´ je shodný s P, pouze pokud P leží na E. Tento typ symetrie se vyskytuje u 

živočichů s vyšším stupněm vývoje, tedy i u člověka (Weyl, 1952). Nicméně kvůli 

asymetrickému umístění některých vnitřních orgánů (např. srdce, játra, slezina) či asymetrii 

ve vývoji párových orgánů (plíce, mozkové hemisféry) (Levin, 2005) je symetrie člověka 

označována jako pseudo-bilaterální (Kirchengast, 2017). 
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Obr.2. Bilaterálně symetrické body p a p´vzhledem k rovině E (převzato podle Weyl, 1952). 

V detekování souměrnosti se využívá přímka (osa symetrie), která spojuje středy mezi 

symetricky umístěnými prvky. Při rozpoznávání symetrie objektu lidským okem existuje 

jediná možná pozice, ve které lze vidět bilaterální souměrnost, a to pozice ortogonální 

(pokud bychom spojili zornice pozorovatele horizontální přímkou, byla by kolmá k mediánní 

ose sledovaného objektu). V jakékoli jiné poloze se bilaterální symetrie jeví jako symetrie 

zkosená (Wagemans et al., 1992). Navíc tato pozice je pro nás základní a ve srovnání 

s ostatními polohami v ní symetrii odhalíme nejrychleji (Palmer and Hemenway, 1978). 

Studie se shodují, že vertikální osa symetrie je v tomto kontextu oproti osám horizontální či 

šikmé upřednostněna (Wagemans et al., 1992; Palmer and Hemenway, 1978). 

 

2.2. Asymetrie 

Asymetrie vznikají během vývoje poškozením symetrie (Levin and Palmer, 2007). Ačkoli 

je za ideál považován perfektně bilaterálně symetrický jedinec (Palmer and Strobeck, 1986), 

v živých organismech jsou dokonale symetrická těla viděna málokdy (Franks and Cabo, 

2014). Častěji se setkáváme s odchylkami od symetrie, které jsou proto považovány za 

normální fenomén (Opitz and Utkus, 2001).  Existují tři typy asymetrií – fluktuační (FA), 

direkcionální (DA) a antisymetrie (Valen, 1962; Palmer and Stroebeck, 1986; Palmer, 1994) 

(viz Obr. 3). Liší se mezi sebou frekvencí a velikostí asymetrie na pravé (R) či levé (L) straně. 

Tyto tři termíny se používají v rámci hodnocení určitého znaku v populaci nebo na 
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studovaném vzorku jedinců, nemůžeme tedy označit znak na jednom organismu jako např. 

antisymetrický, aniž by existovala studie daného znaku na referenčním vzorku jedinců 

(Palmer, 1994). 

 

Obr. 3. Tři typy asymetrií u bilaterálních organismů: a) fluktuační asymetrie, b) direkcionální asymetrie, c) 

antisymetrie (převzato podle Palmer, 1994). 

 

2.2.1. Fluktuační asymetrie 

Při fluktuační asymetrii obsahuje objekt malé, zcela náhodné odchylky od bilaterální 

symetrie, které nemusí být viditelné pouhým okem. Vznikají během vývoje jedince, při 

kterém byla snaha dosáhnout co největší symetrie (Valen, 1962). 

Míra FA je ovlivněna řadou vnějších ale i vnitřních faktorů prostředí, jako jsou kvalita 

životního prostředí, stres, hybridizace, inbreeding, heterozygozita či fitness. Ve většině 

případů platí, že čím horší kvalita životního prostředí, tím větší je FA, působení stresu zvyšuje 

FA, FA klesá se zvyšující se heterozygozitou a samice upřednostňují více symetrické samce 

(Palmer and Strobeck, 1986). Mezi další vlivy podílející se na vzniku fluktuačních asymetrií 

patří dva proti sobě působící jevy – vývojový hluk, neboli vnitřní „náhodnost“ ve všech živých 

systémech, a vývojová stabilita, tedy vnitřní homeostáza. Zatímco vývojový hluk narušuje 

přesný vývoj organismu (např. vznikajícími odchylkami při buněčném dělení nebo růstu 

buněk, tepelnou nestabilitou působící na enzymatické procesy), vývojová stabilita se těmto 

rušivým elementům snaží odolávat (např. hormonální či CNS regulací). Míra FA tedy odráží 

environmentální stres (Bigoni et al., 2013) a můžeme pomocí naměřené FA měřit vývojovou 

stabilitu organismu (Palmer, 1994; Özener, 2010). 

Pokud jsou podmínky životního prostředí chudé, bude FA morfologických rysů větší, 

než by tomu bylo v prostředí bez (vnějšího) stresu (Simmons et al., 1995). Obdobný dopad 

budou mít zhoršené podmínky prostředí na velikost jedince a jeho znaků, tedy čím horší 

podmínky, tím menší velikost (Møller, 1991). Setkáváme se však i s jedinci, jejichž 
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morfologické znaky jsou i ve špatných podmínkách větší a symetrické. Těm se podařilo 

s okolním stresem vyrovnat (Simmons et al., 1995). Hope et al. (2013) prokázal vztah mezi 

socioekonomickým statusem (SES) a obličejovou symetrií. Dle jeho studie muži, kteří dětství 

prožili v podmínkách s chudším SES, mají v dospělosti vyšší míru asymetrie obličeje oproti 

jedincům vyrůstajícím v lepších sociálních podmínkách. Tato asociace však nebyla 

signifikantně prokázána u žen. Následný SES během dospělosti už nemá na obličejovou 

symetrii vliv. (Míra SES v dětství je hodnocena např. dle kvality výživy, kvality podávaných 

léků během onemocnění, či dle chování rodičů ve vztahu ke kouření a požívání alkoholu.) 

Zvýšenou míru fluktuační asymetrie u jedinců s nižším SES prokazují i další studie (Özener, 

2010; Bigoni et al., 2013).  

Fluktuační asymetrie se od zbývajících dvou typů asymetrií mimo jiné liší také v tom, že 

je neadaptivní, zatímco direkcionální asymetrie a antisymetrie jsou adaptivní (Pratt and 

Mclain, 2002). DA a FA se můžou vyskytovat na jednom jedinci současně, stejně tak jako FA a 

antisymetrie (Valen, 1962; Palmer, 1994).  

 

2.2.2. Direkcionální asymetrie 

Na rozdíl od fluktuační asymetrie, direkcionální asymetrie jsou viditelné pouhým okem, 

buď jako asymetrické struktury na jinak bilaterálním těle, nebo jako celotělové asymetrie. V 

rámci celého druhu se sledovaný znak konzistentně vyvíjí více na jedné straně než na druhé 

(Palmer and Strobeck, 1986).  

DA může být determinovaná v biologických molekulách či v cytoplazmě buňky - existují 

tzv. „pre-vývojové vnitřní asymetrie“ (Palmer, 1996), kde se vyskytuje především u 

morfologických znaků s vysokou mírou přesnosti vývoje a nejnižší FA (Van Dongen et al., 

2014), nebo se asymetrie vyvíjí až v průběhu života. Zde může mít vliv na jejich vznik u 

člověka například jednostranně zaměřená fyzická činnost. Pokud je navíc prováděná 

v adolescenci (tedy v období růstu), bude míra DA nejvyšší. S tím souvisí například 

pravorukost a levorukost v lidské populaci, pravé horní končetiny praváků vykazují vyšší 

stupeň DA, leváci mají naopak více asymetrické levé horní končetiny (Özener, 2010). Jiné 

studie naproti tomu uvádí vyšší stupeň asymetrie u pravé horní končetiny v porovnání s 

levou bez rozdílu pravo- či levorukosti a sklon k větší DA na levé dolní končetině oproti pravé, 
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což je dohromady označováno jako „crossed symmetry“ (Auerbach and Ruff, 2006). Tento 

rozdíl v hodnocení DA u horních končetin může být způsoben vyšším zastoupením 

pravorukých v populaci (Levin, 2005; Llaurens et al., 2009), což by odpovídalo vyšší míře 

asymetrie pravé horní končetiny v rámci studovaného vzorku lidí. S pravorukostí a 

levorukostí je spojena i asymetrie ve velikosti obličeje – praváci mají větší levou polovinu 

obličeje, zatímco leváci pravou polovinu (Özener et al., 2011). V neindustriálních 

společnostech, jako jsou například Sanové a Kavangové, můžeme pozorovat i rozdílnou míru 

DA vzhledem k subsistenční strategii. Lovecko-sběračská strategie Sanů zahrnuje více 

jednostranně zaměřenou práci, než pastevecko-zemědělská strategie Kavangů. Odpovídá 

tomu i vyšší stupeň DA u Sanů (Kirchengast, 2017). 

Direkcionální asymetrii bilaterálních tělesných struktur člověka můžeme dále 

pozorovat například u klíční kosti, kdy je levá klíční kost delší než pravá (Fatah et al., 2012) 

nebo na pánevní kosti, u které je více asymetrická levá kost než pravá (Tobolsky et al., 2016). 

 

2.2.3. Antisymetrie 

Antisymetrie je stejně jako direkcionální asymetrie zřejmá na pohled, liší se ovšem ve 

frekvenci výskytu. Zatímco u DA se daný znak vyvíjí v populaci pouze na jedné straně, u 

antisymetrie se může vyvíjet v jedné populaci jak na pravé tak na levé straně se stejnou 

frekvencí (tzv. bimodální distribuce) (Palmer, 1994). Za antisymetrii tedy můžeme považovat 

například výrazně zvětšené jedno z klepet u krabů rodu Uca (Pratt and Mclain, 2002). Tento 

fenomén se u nich vyvinul kvůli soubojům s ostatními samečky o samičky, v jejich případě 

tedy asymetrie značí kvalitu jedince a symetrie méně kvalitní jedince, což je opakem 

fluktuační asymetrie, kde vyšší míra asymetrie značí horší vývojové podmínky organismu a 

tedy i horší kvalitu (Rowe et al., 1997). Ačkoli se na vzniku antisymetrií podílí spíše 

negenetické faktory (Van Dooren et al., 2010), v určitých případech ji mohou způsobovat 

konkrétní geny, jejichž genetický efekt mohou maskovat geny jiné (např. randomizační) 

(Kamimura, 2011). 

Rozdílem mezi DA a antisymetriemi může být i doba vzniku - u živočichů vznikají DA 

častěji v larválním stádiu, naopak antisymetrie spíše v post-larválním stádiu (Palmer, 1996). 
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2.3. Asymetrie obličeje člověka 

Člověk se v lidské populaci od ostatních osob více či méně odlišuje. Někomu můžeme 

být velmi podobní, přesto neexistují dva naprosto stejní jedinci. Individualitu každého z nás 

vytváří především naše chování, myšlení, způsob vyjadřování se, ale i náš vnější vzhled. 

V tomto ohledu je důležitý především obličej, jeho variabilita ve velikosti, tvaru, vztahu 

měkkých a skeletálních tkání (Bishara et al., 1994) a jeho asymetrie.  

 

2.3.1.  Možnosti využití a aplikace ve vědních oborech 

V poslední době v lidské populaci neustále vzrůstá zájem o plastickou chirurgii a 

obličejovou estetiku, pro kterou je stěžejní měření a hodnocení obličejové asymetrie (Choi, 

2015). Cílem tohoto oboru je pomocí chirurgických zákroků dosáhnout co nejvyšší symetrie 

v obličeji pacienta, tedy aby si párové i nepárové struktury obličeje na pravé a levé polovině 

vzhledem k sagitální rovině co nejvíce odpovídaly ve velikosti a uspořádání (Shah and Joshi, 

1978). Obličejová analýza tak slouží chirurgům před operací ke zhodnocení stavu pacienta, 

zvolení vhodného následujícího postupu, případně k výběru velikostně odpovídajících 

implantátů (Dhir et al., 2013). Stejně tak v dalším odvětví medicíny – ortodoncii – je nezbytná 

přesná diagnóza asymetrie a následná léčba (Lee et al., 2010; Djordjevic et al., 2011). Využití 

poznatků o asymetrii obličeje je dále důležité u pacientů s kraniofaciálními anomáliemi 

k měření, porovnávání a hodnocení dané asymetrie před a po operaci. Mezi tyto anomálie 

patří například hemifaciální mikrosomie (Igarashi et al., 2015), rozštěpy rtu a patra (Ras et 

al., 1994; Bugaighis et al., 2014) či kraniosynostózy (Öwall et al., 2016). U těchto pacientů 

nacházíme také rozdíly mezi asymetriemi měkkých a asymetriemi tvrdých tkání (Lee et al., 

2010), zatímco u lidí bez patologických asymetrií obličeje často vznikají pouze fluktuační 

skeletální asymetrie, které se následně během vývoje snaží vyrovnat měkké tkáně (Shah and 

Joshi, 1978).   

Další uplatnění studia obličejové asymetrie najdeme ve forenzních vědách k identifikaci 

a biometrické autentizaci (Muñoz et al., 2011). Identifikaci osoby lze provést například 

pomocí kraniofaciální rekonstrukce obličeje, kdy jsou k lebce dotvořeny měkké tkáně. 

Měřením tloušťky obličejových měkkých tkání lze následně odhadnout věk jedince, 

naměřené hodnoty rostou s přibývajícím věkem (Drgáčová et al., 2016), stejně tak i 
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obličejová asymetrie (Sajid et al., 2016). Rekonstrukce obličeje touto metodou může také 

sloužit k určení pohlaví (Muñoz et al., 2011), neboť sexuální dimorfismus tloušťky měkkých 

obličejových tkání je patrný, zejména v dolní polovině obličeje (Drgáčová et al., 2016). Ačkoli 

může asymetrie obličeje pomoci při identifikaci osob, stejně tak v ní může způsobit i 

komplikace, například vznikem či změnou asymetrie při zranění, růstu obličeje, nebo při 

stárnutí (Mitra et al., 2007). Problém může nastat i při požadovaném rozlišení 

jednovaječných dvojčat kvůli jejich vysoké míře podobnosti obličejových znaků. Nicméně dle 

Le et al. (2015) existují dvě metody k jejich odlišení – pomocí znaků v obličeji majících prvky 

stárnutí (vrásky, rýhy vznikající při smíchu) a dle obrazů složených ze zrcadlově převrácených 

polovin obličeje (z pouze pravé nebo pouze levé poloviny). Pro soudní znalce jsou tedy 

důležité studie, které se zabývají změnami obličeje vznikajícími v procesu stárnutí. 

Z fotografií lidských obličejů lze analyzovat a následně odhadnout věk, zdraví či symetrii, což 

může dále sloužit k předpovědi pravděpodobného věku dožití u starých osob a mortality 

dané populace (Dykiert et al., 2012). Nejenom tedy vývoj asymetrií, ale i celkový vývoj 

obličejových struktur je důležitý například v případech pohřešovaných dětí (Koudelová et al., 

2015) a bude popsán v kapitole 2.3.4. .  

 

2.3.2. Vliv asymetrie obličeje člověka na jeho život 

Téměř denně se setkáváme s ostatními lidmi, komunikace s nimi je pro nás nezbytná a 

náš obličej je v tomto ohledu jedním z důležitých faktorů ovlivňujících úspěšnost našeho 

dorozumívání (Kowner, 1997). Pomocí obličeje dokážeme vyjádřit ale i skrýt své pocity a 

v mnoha situacích nám tato neverbální komunikace k dorozumění stačí. Existují studie 

zkoumající obličejovou expresi na fotografiích složených z jedné (buď jen z pravé, nebo jen z 

levé) poloviny obličeje, ke které je druhá polovina dotvořena zrcadlovým převrácením té 

samé poloviny. „Pokud takovou fotografii vytvoříme, bude snímek složený z pravých polovin 

odpovídat originálu, zatímco snímek z levých polovin nikoli. Pravá polovina obličeje působí 

dojmem individuality, je plná emocí a životaschopnosti, v levé polovině se naopak odráží 

pasivita či uzavřenost“ (Wolff, 1933). K podobnému závěru došli i Borod a Koff (1990), kdy 

v jejich studii negativní emoce mírně převažovaly na levé polovině obličeje v porovnání 

s pravou stranou, nicméně spojitost mezi pozitivními či negativními emocemi s jednou z 

mozkových hemisfér nebyla prokázána. Zatímco některé studie prokazují zřetelnější 
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expresivitu emocí na levé polovině obličeje a vysvětlují tuto asymetrii existencí 

specializované oblasti pro vnímání emocí uložené v pravé mozkové hemisféře (Nicholls et al., 

2002; Borod and Koff, 1990), jiné studie uvádí pravý opak, tedy že emoce jsou vyjádřeny 

v obličeji více na pravé straně (Cacioppo and Petty, 1981; Jordan and Thomas, 2007).  

Obrazy ženských obličejů složené ze zrcadlově převrácené pravé poloviny budou 

vnímány jako atraktivnější, než ty složené z levých polovin (Zaidel et al., 1995; Reis and 

Zaidel, 2001), u mužů tento vztah nebyl prokázán. Výraz v obličeji dospělého člověka je však 

více zřetelný na levé polovině obličeje než na pravé, díky oblasti specializované na emoce 

uložené v pravé mozkové hemisféře pozorovatele. Nicméně u nemluvňat se objevuje 

zřetelnější výraz na pravé straně obličeje (Best and Queen, 1989). Úsměv se jak u žen, tak u 

mužů více projevuje na fotografiích složených z levých polovin obličejů. Rozložení úsměvu a 

krásy na opačných stranách obličeje zřejmě souvisí s nestejným rozložením center vnímání 

těchto dvou funkcí v mozku pozorovatele (Zaidel et al., 1995). 

V lidské populaci je obličejová symetrie důležitým ukazatelem atraktivity (Penton-Voak 

et al., 2001). Zároveň míra souměrnosti odpovídá stupni zdraví jedince a ukazuje tak na 

dobré geny potenciálního partnera (Švegar, 2016). Původní práce, zabývající se studiem role 

FA při výběru sexuálního partnera, označují FA za spolehlivý ukazatel genetické kvality 

(Møller, 1993). Fluktuační asymetrie obličeje také odráží psychiku jedince, více asymetrické 

obličeje vypovídají o větší míře psychologických či emočních problémů (Shackelford and 

Larsen, 1997).  

Dle Koehlera et al. (2004) však ženská přitažlivost spíše než s obličejovou symetrií 

souvisí se symetrií těla. Posuzování atraktivity lidského obličeje je velmi subjektivní proces a 

může se stát, že námi zvolený ideál krásy je vzdálený od ideálu z pohledu symetrie, tedy od 

perfektně bilaterálně symetrického obličeje. Dle studie z roku 2016 bylo objektivním 

hodnocením potvrzeno, že žádný obličej není perfektně bilaterálně symetrický, zatímco 

subjektivní posuzovatelé vyhodnotili a označili 43,3% obličejů jako symetrické z celkového 

počtu 450 fotografií, které posuzovali. Subjektivním posuzováním symetrie obličeje bylo 

nejvíce asymetrií odhaleno ve střední třetině obličeje, nejméně pak v horní třetině 

(Kürkçüoğlu et al., 2016). Ostatní studie však naměřily nejvíce asymetrií v dolní třetině 

obličeje (Huang et al., 2013; Kim et al., 2015; Sajid et al., 2016).  
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Ve vzájemné přitažlivosti mezi lidmi má tedy obličej podstatnou roli a jeho asymetrie 

může mít negativní dopad na úspěch při hledání partnera. Pro osoby s obličejovými a 

dentofaciálními abnormalitami je tento fakt zásadní a současná medicína se snaží jim jejich 

situaci ulehčit. Bylo prokázáno, že ortognátní chirurgie pomáhá pacientům zvýšit 

sebevědomí, snížit jejich pocit frustrace ze sociálního zahanbení kvůli svému vzhledu (Hunt 

et al., 2001) a má pozitivní efekt na kvalitu jejich života (Choi et al., 2010; Kurabe et al., 

2016). 

 

2.3.3.  Měření asymetrie 

Měřit obličejové asymetrie můžeme například na fotografiích, rentgenových snímcích, 

lze měřit přímo živé osoby či využít moderní 3D metody. Analýza obličeje z 2D fotografií je 

založená na manuálním identifikování landmarků, měření jejich vzdáleností od referenční 

roviny či přímky a následné zhodnocení asymetrie. V poslední době došlo k rozvoji a zvýšené 

dostupnosti 3D měřících technik, které umožňují automatickou analýzu symetrie obličeje (Di 

Angelo and Di Stefano, 2013; Berssenbrügge et al., 2014). Dle Rase et al. (1994) by 

posuzování souměrnosti lidského obličeje mělo probíhat ve třech směrech (tedy pomocí 3D 

technik), protože je trojrozměrný. Ve srovnání 2D a 3D měřících technik mohou být 2D 

metody ovlivněny řadou vnějších faktorů, jako je například pozice hlavy pacienta (Yang et al., 

2016). Nicméně vytvořit fotografie je jednodušší, levnější a poměrně snadno realizovatelné. 

Mohou se také využít pro porovnání s 3D virtuálními objekty (Lee et al., 2010). Hodnocení 

obličejové asymetrie 3D metodami má větší spolehlivost oproti 2D metodám a k jejich 

realizaci je nezbytný pouze jeden pozorovatel. U 2D technik je v některých případech nutná 

přítomnost dvou či více pozorovatelů (Mosmuller et al., 2017).  

Jednou z metod získávání 3D snímků je CBCT (cone-beam computed tomography), 

která udává velmi přesný obraz o studovaném objektu. Metoda je rychlejší v porovnání s 2D 

metodou, efektivní a přesná (Park et al., 2012; Patel et al., 2015; Yang et al., 2016). Proto se 

hojně využívá ve vědeckých výzkumech a napříč medicínskými obory, zejména v dentální 

diagnostice (Lauc, 2012), či v předoperační analýze v chirurgii (Kim et al., 2011). U pacientů 

s kraniofaciálními syndromy se používá pro hodnocení asymetrie obličeje (Yáñez-Vico et al., 

2013), nicméně nevýhodou této metody je vystavení osoby rentgenovému záření, a proto by 
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se měla aplikovat pouze z terapeutických důvodů. Další rychlou, přesnou a neinvazivní 3D 

metodou je laserové skenování (Djordjevic et al., 2011). 

K měření a posuzování asymetrie obličeje se využívá referenční přímka pro měření ve 

2D a referenční rovina pro 3D objekty, okolo kterých se vytvoří párové a nepárové landmarky 

(Mardia et al., 2000) (viz Obr. 4.). Výběr referenční roviny je velmi důležitý (Hwang et al., 

2012), neboť její konstrukci lze uskutečnit několika způsoby a není tak mezi vědci zcela 

jednoznačně definovaná. Yoon et al. (2014) dokonce doporučuje při analýze obličejové 

asymetrie použít referenční roviny vytvořené několika různými metodami, aby byly výsledky 

přesnější. Rozdíly mohou nastat také při zvolení landmarků na měkkých nebo na skeletálních 

tkáních obličeje (Hwang et al., 2012).  

Jedním ze způsobů sestrojení referenční roviny je spojení třech bodů na lebce – 

opisthion, crista galli a spina nasalis anterior (Hwang et al., 2012). Druhou možností je 

propojení bilaterálních bodů na vnějším okraji obou očí (exocanthion), čímž vznikne přímka, 

k ní se následně sestrojí kolmice protínající landmark nasion a vytvoří tak výslednou 

referenční rovinu (Huang et al., 2013). Podobnou metodou je konstrukce mediánní 

referenční roviny pomocí párových obličejových landmarků, které jsou spojeny přímkami 

v horizontálním směru. Jejich středy se následně (vertikálně) propojí a vznikne referenční 

rovina (Berlin et al., 2014). Dalším možným způsobem je spojení obou suturae 

frontozygomatica horizontální přímkou a k jejímu středu vytvoření kolmice, která protíná 

crista galli (Kim et al., 2011). Lze využít také vytvoření zrcadlového obrazu k obrazu 

originálnímu, přenesení těchto dvou obrazů na sebe (superimpozice) a dle vzdáleností 

odpovídajících si landmarků na každém z obrazů následné vypočítání aritmetického průměru 

ke každému bodu. Výsledné body pak tvoří mediánní rovinu (Shin et al., 2016) (viz Obr. 5.).  
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Obr. 4. Pozice landmarků na obličeji (převzato podle Ferrario et al., 1998). 

  

Obr. 5. Sestrojení referenční roviny: A) originální snímek, B) zrcadlově převrácený snímek A,  

C) superimpozice snímků A a B (převzato podle Shin et al., 2016). 

Metodou, pomocí které lze hodnotit asymetrii obličeje, je geometrická morfometrie. 

Používá poznatky z geometrie, počítačové grafiky a biometriky, a umožňuje analyzovat 

rozdíly biologických tvarů (Bookstein, 1997) a velikostí, čehož kromě antropologie využívá i 

mnoho dalších biologických oborů. Slouží k analýze jak direkcionální, tak i fluktuační 

asymetrie (Klingenberg, 2015). Metoda srovnává morfometrická data odpovídajících 

párových struktur na levé a pravé straně (například pozice či vzdálenosti landmarků) na 

originálním snímku s jeho zrcadlovým obrazem, míra přesnosti pozitivně koreluje se 

voleným počtem landmarků. Z vyhodnocených dat lze sestrojit „mapy“ obličejů, na kterých 

C 
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jsou patrné nesouměrnosti díky barevnému rozlišení (Krajíček et al., 2012) (viz Obr. 6.). 

Geometrickou morfometrii lze použít například i pro hodnocení asymetrie u pacientů 

s rozštěpovými vadami (Bugaighis et al., 2014).  

Hodnotit asymetrii obličeje lze dále například pomocí indexu asymetrie (AI). K jeho 

výpočtu je nutné nejprve sestrojit 3 referenční roviny x, y, z. Midsagitální rovina x vznikne 

spojením bodů S (sella turcica), N (nasion) a D (dentale), rovina y je kolmá k x a zahrnuje 

body S a N a rovina z zahrnující bod D je také kolmá k x. Následně se pro každý studovaný 

bod změří vzdálenost od každé roviny – dx, dy, dz. Z těchto vzdáleností lze vypočítat index 

asymetrie, kde R označuje pravou stranu a L levou stranu: 

𝐴𝐼 =  √(𝑅𝑑𝑥 − 𝐿𝑑𝑥)2 +  (𝑅𝑑𝑦 − 𝐿𝑑𝑦)2  +  (𝑅𝑑𝑧 − 𝐿𝑑𝑧)2 

Studovaný bod poté může být prohlášen za asymetrický, pokud hodnota jeho AI je větší než 

celkový průměr asymetrických indexů ostatních bodů (včetně odchylky měření). Průměrné 

hodnoty asymetrie se u dospělých osob bez diagnostikované obličejové asymetrie pohybují 

přibližně v rozmezí 0,8 – 4,6 mm ± 0,7 – 1,7 mm (Katsumata et al., 2005), přičemž v analýze 

obličeje jsou hodnoty asymetrie do 3 mm pro měkké tkáně a do 4 mm pro tvrdé tkáně 

považovány za normální a tedy nepatologické (Huang et al., 2013; Choi, 2015). Z naměřených 

vzdáleností bodů od referenčních rovin můžeme pozorovat směr asymetrie – pokud je 

například hodnota Rdx kladná, značí to asymetrii na levé straně (Huang et al., 2013). 

Dle Bigoni et al. (2013) lze k získání DA a FA nejprve změřit celkovou individuální 

asymetrii (IAi = DA + FAi + εi), ze které se DA vypočítá jako průměr všech hodnot IA. FA se 

následně dopočítá pro každého jedince jako rozdíl IA a DA. 

Pro výpočet samotné fluktuační asymetrie existuje dle Palmera (1994) několik možných 

způsobů (FA1 – FA13). Mezi nejčastěji používané patří FA1, který odpovídá průměru z |R-L|, 

a FA4 - roven var(R-L). První z nich lze snadno vypočítat a pochopit, nicméně je vhodný spíše 

pro středně velké až velké soubory dat. Navíc jeho výsledek je ovlivněn DA a antisymetrií. 

FA4 přesněji odhadne rozdíl mezi stranami než FA1 a přítomnost DA jej neovlivní, je však 

citlivější k odlehlým hodnotám.  
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Posuzování asymetrie obličeje se může lišit také v závislosti na pozorující skupině lidí. 

V estetické medicíně je důležitý nejenom názor lékaře, ale i samotného pacienta. Laická 

veřejnost vnímá nesouměrnost méně kriticky, než odborníci (McAvinchey et al., 2014). 

 

Obr. 6. Ukázka analýzy obličeje pomocí geometrické morfometrie (převzato podle Krajíček et al., 2012). 

 

2.3.4.  Vývoj obličejové bilaterální asymetrie  

Jelikož neexistuje člověk s naprosto symetrickým obličejem, můžeme sledovat, zda se 

obličejová asymetrie v průběhu života vyvíjí a mění. V prenatálním vývoji je bilaterální 

symetrie obličeje ovlivněna řadou zejména vnějších faktorů a již u novorozenců nacházíme 

obličejovou asymetrii (Primozic et al., 2012). Fluktuační asymetrie je běžná, nicméně některé 

děti se rodí i s asymetrií direkcionální především ve formě kongenitálních malformací 

(Stauber et al., 2008). Od narození do dospělosti se člověk nejvíce vyvíjí (Silveira et al., 1992) 

a dochází u něj k lateralizaci a dominanci jedné strany (Ras et al., 1994). Ke změnám 

obličejové FA pre-pubertálním období příliš nedochází (Primozic et al., 2012). U dospělých 

lidí je pak direkcionální obličejová asymetrie ovlivněna faktory vnějšího i vnitřního prostředí, 

například návykem upřednostnit jednu stranu při žvýkání potravy (Tiwari et al., 2017), 

lateralitou mozkových hemisfér (Keles et al., 1997; Smith, 2000; Özener et al., 2011), a na 

změnách fluktuační asymetrie se podílí mimo jiné kolísající hladiny některých hormonů 
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(Manning et al., 2002). V pozdním stádiu dospělosti dochází k výraznějšímu stárnutí, které 

zásadně mění měkké tkáně obličeje a celkovou asymetrii (Coleman and Grover, 2006). 

 

2.3.4.1. Vznik obličejové asymetrie v raných fázích vývoje 

Bilaterální symetrie je založena již během časných fází vývoje embrya. Po oplození 

vajíčka spermií vzniká rovina symetrie, která je definovaná polární osou vajíčka a bodem 

vstupu spermie. Tato symetrie oplozeného vajíčka však neudává výslednou symetrii 

dospělého organismu. Struktura jedince a tedy i jeho symetrie je výsledkem buněčné 

specifikace během vývoje organismu (Jehle, 1970).  

Vliv na vývoj plodu má průběh těhotenství a chování budoucí matky. Ve vztahu 

k obličejovým asymetriím je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících míru symetrie obličeje 

novorozence požívání alkoholu těhotnou ženou v prenatálním období. Děti trpící Fetálním 

alkoholovým syndromem (FAS) mají větší tendenci ke vzniku silnějších DA v obličeji než děti 

alkoholu prenatálně nevystavené. U dětí s FAS převažuje podobný motiv DA, kdy je mediánní 

osa posunuta doprava, zatímco obě oči doleva (Klingenberg et al., 2010). Mezi DA se řadí 

také rozštěpy rtu nebo patra, které jsou dokonce nejčastějším vrozeným defektem (Stauber 

et al., 2008). Jejich vznik je ovlivněn řadou především genetických a environmentálních 

faktorů, jako jsou například výskyt rozštěpu v matčině nebo otcově rodině či u některého ze 

sourozenců, infekce matky během těhotenství či nízký socioekonomický status (Acuña-

González et al., 2011). Dále může mít vliv na zvýšené riziko výskytu izolovaného rozštěpu rtu 

i pokročilý věk otce (Materna-Kiryluk et al., 2009).  

Fluktuační asymetrie u novorozenců, značící schopnost vypořádat se se stresem během 

ontogeneze (Thornhill and Møller, 1997), může být ovlivněna geneticky, faktory vnějšího 

prostředí, ale i maternálním efektem, na kterém se podílí například věk matky, prodělané 

nemoci před i během těhotenství, kvalita, dostatek, nebo naopak nadbytek stravy (Singh and 

Rosen, 2001). Stejně jako na vzniku DA i na FA se podílí požívání alkoholu budoucí matkou, 

navíc v kombinaci s kouřením tabáku otcem byly naměřeny hodnoty obličejové FA nejvyšší 

(Żądzińska, 2003). Dalším rizikovým faktorem je obezita matky během těhotenství, která 

zvyšuje tělesnou (Singh and Rosen, 2001) i dentální fluktuační asymetrii dítěte. Pokud navíc 
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obézní těhotná žena kouří, FA dentice je ještě větší (Kieser et al., 1997). Kromě obezity může 

zvýšit FA ještě hypertenze a těhotenská cukrovka (Singh and Rosen, 2001). 

Je známo, že prodělání traumatu může u člověka způsobit vznik PTSD (posttraumatická 

stresová porucha), která má následně vliv na jeho psychiku. Nicméně pokud trauma, jako je 

například smrt blízkého člověka či ztráta zaměstnání, prožije žena během těhotenství, může 

to ovlivnit nejen rozvoj PTSD u ženy a jejího potomka, ale i vývoj bilaterálních morfologických 

struktur plodu (viz Obr. 7.). Při PTSD je totiž snížená hladina kortizolu, která má za následek 

narušení rovnováhy při vytváření párových tělních částí (Żądzińska et al.,2013). Dalším 

faktorem působícím na asymetrii novorozence je inbreeding, ke kterému dodnes dochází 

v některých (zejména arabských) populacích. Přispívá kromě nižší porodní váhy a častějším 

předčasným porodům i ke vzniku kongenitálních malformací (Obeidat et al., 2010). Na 

fluktuační asymetrii člověka se mohou též podílet stresory sezónní, jako jsou extrémní 

výkyvy teplot, prevalence infekčních agens, dostupnost vody a vhodné potravy. Obecně mají 

osoby narozené v zimních a jarních měsících větší riziko vzniku FA (Benderlioglu and Nelson, 

2004).  

 

 

 

Obr. 7. Vliv prodělání traumatu během těhotenství na tělesné FA (převzato podle  Żądzińska et al., 2013).  
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2.3.4.2. Asymetrie obličeje u dětí a adolescentů 

U dětí bez obličejových abnormalit převažuje podobný motiv asymetrie, kdy dominuje 

pravá strana obličeje (Ras et al., 1994). Dle Farkase a Cheunga (1981) mají děti (6-18 let) 

větší pravou polovinu obličeje především díky delší pravé polovině dolní čelisti. Naproti tomu 

ve výzkumu Żądzińské (2003) měly děti (7-10 let) delší nos, dolní čelist a šířku ušního boltce 

na levé straně hlavy. Na dentální a skeletální asymetrii u dětí se může podílet předčasná 

ztráta stoliček dočasného chrupu, přičemž při jejich vypadnutí v dolní čelisti dochází ke 

vzniku výraznější asymetrie v porovnání s horní čelistí (Çağlaroğlu et al., 2008). Děti ve věku 

4-5 let mají také největší asymetrii uší oproti ostatním věkovým skupinám (Sforza et al., 

2009). 

S fluktuační asymetrií obličeje lidé již narodí a v pre-pubertálním období k jejímu 

zvětšení či zmenšení nedochází (Primozic et al., 2012).  Jejich výskyt u člověka je běžný a na 

celkový rozsah nemá vliv pohlaví ani věk (Farkas and Cheung, 1981). Studie Pounda et al. z 

roku 2014 neprokázala závislost mezi obličejovou FA a celkovým zdravotním stavem 

v průběhu dětství u britských dětí ve věku 14-ti a 15-ti let. Podařilo se jim však potvrdit 

myšlenku souvislosti nízké obličejové FA s lepšími vývojovými výsledky, kdy byla prokázána 

negativní závislost mezi obličejovou FA a hodnotou IQ u chlapců ve věku 8 let.  

Období dospívání s sebou přináší viditelné změny tělesných proporcí i morfologie 

obličeje (Silveira et al., 1992). V pubertě je lidské tělo ovlivněno řadou hormonů, například 

androgeny a estrogeny, které podmiňují vznik sekundárních pohlavních znaků (Grammer and 

Thornhill, 1994). U chlapců se vyvíjí maskulinní znaky obličeje, jako jsou široký nos, tlusté rty, 

či zvětšující se spodní část obličeje (Mitteroecker et al., 2015) a v porovnání s dívkami jsou 

změny jejich obličeje výraznější. U obou pohlaví jsou hlavními změnami růst a zvýraznění 

nosu a prodloužení spodní časti obličeje (zejména brady) díky prodlužující se dolní čelisti 

(Koudelová et al., 2015). Nicméně zatímco u dívek dochází k růstu obličeje přibližně v období 

od 7 do 12 let a poté už k výrazným změnám nedochází, u chlapců růst končí až okolo 17 let 

(Genecov et al., 1990). U adolescentních dívek a chlapců se objevuje podobný motiv 

asymetrie, obličejové body glenoid fossa (nebo také mandibulární fossa) a porion jsou 

umístěny více superiorně a laterálně na pravé straně hlavy. Pravé rameno mandibuly je delší 
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než levé, zatímco délka zubního oblouku je větší vlevo. Celkově však převažuje lehká 

dominance pravé poloviny obličeje (Sanders et al., 2014), jako tomu bylo i u dětí. 

 

2.3.4.3. Asymetrie obličeje v dospělosti 

I v dospělosti lidský obličej prochází změnami měkkých a tvrdých tkání. Zatímco u 

kraniofaciálního komplexu pozorujeme změny zejména v období od pozdní adolescence do 

středního věku dospělosti, měkké tkáně se výrazněji mění i ve věku vysokém (Pecora et al., 

2008). Stárnutí, ke kterému dochází každým okamžikem našeho bytí, je v obličeji výsledkem 

právě kombinace změn kostní a měkké tkáně (Mendelson and Wong, 2012). V dospělosti 

dochází k prodlužování střední třetiny obličeje, mandibuly a maxily, u měkkých tkání je 

nejvýraznější zužování a prodlužování horního rtu (Pecora et al., 2008). Horní třetina obličeje 

se posouvá dopředu a obličej jako celek směrem dolů. Tyto změny však neprobíhají 

kontinuálně po celé období dospělosti, většinou střídají se období růstu a klidu, které se 

časově liší mezi pohlavími. Ženám se mění obličejový profil více mezi 20. a 30. rokem života, 

u mužů je to o něco později, tedy více v období 30 – 40 let, za to však u nich dochází 

k výraznějším změnám než u žen (Torlakovic and Færøvig, 2011).  

Asymetrie obličeje je i v tomto období ovlivněna faktory vnějšího a vnitřního prostředí. 

Působení jednostranně zaměřené činnosti bylo popsáno již v kapitole 2.2.2. Dalším 

ovlivňujícím faktorem je asymetrie mozkových hemisfér, které obličej kontrolují a ovlivňují - 

pravá hemisféra levou polovinu obličeje, levá hemisféra pravou polovinu obličeje. Pokud 

tedy dominuje pravá hemisféra, má jedinec větší levou polovinu obličeje danou především 

zvýšenou aktivitou obličejových svalů v této oblasti (Smith, 2000). Podle Smithovy studie 

(2000) mají ženy větší pravou polovinu a muži levou polovinu obličeje právě kvůli působení 

mozkových hemisfér. Dle něj tedy u žen dominuje levá hemisféra zodpovědná za verbální 

schopnosti, u mužů naopak pravá hemisféra zajišťující mimo jiné prostorovou představivost. 

Hardie et al. (2005) potvrdil předchozí tvrzení, ale pouze na jediném souboru dat ze tří 

studovaných. Ostatní studie souvislost obličejové a hemisférové asymetrie vztažené na 

pohlaví naopak neprokázaly (Farkas and Cheung, 1981; Borod et al., 1998). V rozporu se 

Smithovou studií jsou další studie, které sice prokázaly vztah asymetrie mozkových hemisfér 

s asymetrií obličeje, ale naprostá většina pravorukých (96,6%) měla větší levou polovinu 
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obličeje a vice versa (Keles et al., 1997; Özener et al., 2011). Sklon k dominanci jedné 

z hemisfér se vyvíjí od narození do 5-6 let a poté se již vzniklá asymetrie nemění (Aljuhanay 

et al., 2010). 

S mozkovými hemisférami souvisí i další faktor ovlivňující asymetrii obličeje. Mastikace, 

neboli žvýkání či rozmělňování potravy, se u člověka objevuje ve většině případů (až 90%) 

jako unilaterální, tedy jako stranově preferenční, vyvinuté podvědomě (Tiwari et al., 2017). 

To, kterou stranu při žvýkání upřednostňujeme, odpovídá lateralitě hemisfér a tedy i 

ostatním stranově inklinujícím činnostem (např. upřednostnění jedné ruky, nohy, oka či 

ucha). Většina lidí při mastikaci upřednostňuje pravou stranu (Nissan et al., 2004; Martinez-

Gomis et al., 2009; Shah and Joshi, 1978), což odpovídá většímu zastoupení praváků 

v populaci (Levin, 2005). Vlivem preference jedné strany při žvýkání jsou více zatěžovány 

mastikační svaly na dané straně, čímž se rozšiřuje polovina obličeje a vzniká tak asymetrie 

(Tiwari et al., 2017). Mastikace je tedy jednou ale ne jedinou příčinou obličejové asymetrie, 

vzhledem k tomu, že se tato asymetrie objevuje již u novorozenců, kteří ještě mastikaci 

nezačali používat (Rossi et al., 2003). 

Kromě těchto dlouhodobých asymetrií v obličeji člověka lze ještě pozorovat fluktuační 

asymetrie krátkodobé, které jsou ovlivněné hormony a jejich výkyvy v organismu. Pokud 

například stoupne hladina luteinizačního hormonu, tyroxinu nebo parathormonu, můžeme 

sledovat i vzniklou asymetrii. Naproti tomu folikulostimulační hormon působí obráceně 

(Manning et al., 2002). 

Hodnoty obličejové asymetrie u dospělých osob bez patologií se pohybují v rozmezí 0,6 

– 4,6 mm. Největší odlišnosti jsou ve spodní části obličeje a celkově asymetrie roste směrem 

dolů (Hwang et al., 2012; Huang et al., 2013). Proto také v hodnocení obličejové asymetrie je 

důležitým ovlivňujícím faktorem deviace brady (Lee et al., 2010). Dominance jedné strany 

obličeje v dospělé populaci může být ovlivněna více faktory než v dětství, a výsledná 

asymetrie je tak zřejmě jejich kombinací. 
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2.3.4.4. Obličejová asymetrie ve stáří 

Při zkoumání fluktuační obličejové asymetrie během života člověka je nutné uvažovat 

proces stárnutí. Jedná se o pokles tělesných funkcí v průběhu času, který je ovlivněn mnoha 

faktory vnějšího i vnitřního prostředí, například proděláním nemoci (Sprott, 2010), obezitou, 

sociálními vztahy, stresem, úzkostí (Dahany et al., 2014), kouřením, drogovou závislostí 

(Coleman and Grover, 2006) či vystavením se slunečnímu záření (Mac-Mary et al., 2010). Na 

tomto procesu se též podílí oxidativní stres působící u aerobních organismů, kde při 

buněčném dýchání vznikají vedlejší produkty - reaktivní formy kyslíku (ROS), mezi něž patří 

H2O2 a volné radikály nesoucí nepárový elektron (např. O2·, OH·). Oxidativní stres je tak 

zároveň jedním z mechanismů způsobujících vznik obličejové fluktuační asymetrie během 

lidského života (Gangestad et al., 2010).   

Stárnutí v obličeji se projevuje přeměnou struktury obličejových částí (viz Obr. 8.), 

proto dle posouzení vzhledu jedince jej dokážeme přiřadit k určité věkové kategorii. Mezi 

nejvýraznější změny tkání patří ztráta pružnosti kůže, úbytek tukové, svalové (Nicolau, 2010) 

a kostní tkáně (Mendelson and Wong, 2012). Pokles tukové tkáně přispívá ke vzniku jamek či 

dutin například ve spánkové oblasti, k poklesu obočí, očních víček a tváří, jejichž plnost byla 

symbolem mládí (Heffelfinger et al. 2007). Ztráta elasticity kůže vede k jejímu posunu 

kaudálním směrem, pokles svalové hmoty má za následek například zúžení rtů (Nicolau, 

2010). U žen k těmto změnám dochází v období klimakteria a bezprostředně po něm (Piérard 

et al., 2014).  Změny v obličeji vlivem stárnutí se tedy mohou podílet na asymetriích obličeje, 

přičemž každá polovina obličeje může mít jiný průběh stárnutí (Coleman and Grover, 2006). 

Obličejová FA se s přibývajícím věkem výrazně zvětšuje, výrazný nárůst byl zaznamenán 

dokonce během pouhých 4 let mezi 79. a 83. rokem života.  Může za to především snížená 

nebo dokonce zcela chybějící schopnost obnovy tkání (Penke et al., 2009), či výše zmíněná 

ztráta některých tkání. Rozdíl u starších osob oproti mladým nacházíme i ve snížené 

schopnosti vyjádřit pomocí obličeje emoce (Borod et al., 2004). 

Z hlediska posuzování atraktivity obličeje dochází u seniorů oproti mladým lidem ke 

změně. Zatímco u dětí a dospělých není ovlivněna jejich atraktivita přítomností 

nepatologické asymetrie obličeje, navíc lehká nesouměrnost je dokonce upřednostňována 

oproti naprosto dokonale symetrickému obličeji, ve stáří je obličejová asymetrie vnímána 
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negativně. Dochází k tomu zřejmě díky faktu, že u starších osob si ostatní lidé jejich asymetrií 

všímají více než u osob mladých, což má následně vliv na hodnocení atraktivity (Kowner, 

1996). 

 

 

Obr. 8. Změna obličeje v důsledku stárnutí: stejný muž ve věku 23 a 51 let (převzato podle Nicolau, 2010).   
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3. ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo popsat asymetrii lidského obličeje. Nejprve 

jsem definovala hlavní typy symetrií a asymetrií vyskytujících se v přírodě a uvedla možné 

příčiny jejich vzniku. Následně jsem se zaměřila již konkrétně na asymetrii obličeje u člověka 

a nastínila, proč je důležité se touto tématikou zabývat a které obory mohou vědecké 

poznatky aplikovat v praxi. Dále jsem se snažila popsat situace, ve kterých může asymetrie 

obličeje působit na běžný život jedince. Jednou z funkcí obličeje je jeho role v dorozumívání 

(Kowner, 1997). Neméně důležitá je také jeho úloha při výběru partnera (Møller, 1993). 

Podařilo se mi potvrdit myšlenku, že neexistuje člověk s naprosto bilaterálně souměrným 

obličejem, aniž by v minulosti podstoupil plasticko-chirurgický zákrok. Hranice mezi 

nepatologickými a patologickými asymetriemi obličeje jsou 3 mm pro měkké tkáně a 4 mm 

pro tkáně tvrdé (Huang et al., 2013), přičemž reálné hodnoty nepatologických asymetrií se 

pohybují v rozmezí 0,8 – 4,6 mm ± 0,7 – 1,7 mm (Katsumata et al., 2005). 

K měření obličejové asymetrie lze využít 2D či 3D měřící metody. Ačkoli mezi vědci 

převažuje snaha používat techniky 3D pro jejich velkou přesnost, spolehlivost a efektivitu 

(Park et al., 2012; Mosmuller et al., 2017), stále jsou některé výzkumy založeny na 2D 

datech, neboť jejich sběr je velmi snadno realizovatelný a v porovnání s 3D metodami i levný 

(Lee et al., 2010). Pro samotné hodnocení asymetrie je důležitá konstrukce referenční přímky 

(pro 2D) nebo roviny (pro 3D). Existuje mnoho způsobů, jak referenční rovinu sestrojit, a 

některé z nich jsou v této práci popsané.  

Ve druhé polovině práce jsem sledovala vznik a vývoj obličejové asymetrie během 

života jedince a faktory, které na ně působí. Bilaterální symetrie vzniká již v embryonální fázi 

a je poškozována faktory genetickými, inbreedingem, ale i konzumací alkoholu budoucí 

matkou (Żądzińska, 2003), či její obezitou (Singh and Rosen, 2001). Postnatálně je potom 

obličejová asymetrie ovlivněna například jednostranně zaměřenou činností, jako je 

mastikace, lateralitou mozkových hemisfér, či fluktuací některých hormonů. Podobný motiv 

asymetrie nacházíme u dětí a adolescentů, u kterých dominuje převážně pravá strana 

obličeje, nicméně tato dominance v dospělosti a ve stáří nebyla potvrzena. U dospělých byl 

nalezen trend v růstu asymetrie směrem dolů v obličeji, tedy nejvíce byla asymetrická spodní 

část obličeje (Hwang et al., 2012). Ve vysokém věku pak dosahuje nárůst obličejové FA 

největších hodnot (Penke et al., 2009). Bylo by zajímavé sledovat vývoj nalezeného trendu 
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asymetrie na longitudinálních datech a zjistit tak, jestli je skutečně během života zachován 

podobný motiv, případně zda je spíše individuální nebo se vyskytuje u významné části 

populace.   
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