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Abstrakt 

Modularita rozděluje komplikované celky do dílčích samostatných funkčních jednotek na základě 

rozložení jejich charakteristických znaků. Moduly uvnitř sebe tyto znaky koncentrují, zároveň jsou 

jednotkami integrace a urychlují evoluci. Lebka je nejkomplikovanějším regionem lidské kostry. Její 

části spolu komunikují převážně lebečními švy a proto je jejich rozlišení do dílčích oblastí náročnější 

než v jiných regionech kostry. Právě proto je rozdělována do modulů. Přitom jde o způsob členění do 

značné míry variabilní. K odlišným modulům je možné dojít na základě použitých kritérií, kterými 

mohou být například funkce, heterochonine nebo interakce s měkkými částmi. Toto modulární 

uspořádání lidské lebky umožňuje její rychlé proměny v jednotlivých oblastech, aniž by muselo dojít 

k její celkové proměně. Moderní lidská lebka vděčí za svou podobu právě svému modulárnímu 

uspořádání. 

Klíčová slova: modularita, integrita, lidská lebka, morfologie, heterochronie  
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Abstract 

Modularity distributes complicated complex into partial functional units according to the distribution 

of their characteristics. Modules concentrate these characteristics. They are also units of integration 

and accelerate evolution. Skull is the most complicated region of human skeleton. Its parts 

communicate together mostly by cranial seams. The division of skull into partial areas is therefore 

more complicate than in others regions of skeleton. Because of this the skull is divided into modules. 

This way of division is however considerably variable. It is possible to determine different modules on 

the basis of the criteria used. These criteria could be for example the function, heterochrony or 

interaction with the soft tissue. This modular arrangement of human skull allows its fast 

transformations in individual areas without overall changes. The modern human skull owes its shape 

to its modular arrangement. 

Key words: modularity, integrity, human skull, morphology, heterochrony 
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1 Úvod 

Lidská lebka je nejkomplexnějším regionem kostry (Sampson et al., 1991). Může být popsána jako 

komplikovaný systém kostí propojených švy (Esteve-Altava et al., 2013a) a nachází se na ní pouze 

jeden kloubu. Proto je její rozlišení do dílčích oblastí náročnější než v jiných regionech. Její funkcí je 

především ochrana mozku a smyslových orgánů. Podporuje ale také struktury, které souvisejí 

s příjmem a zpracováním potravy, smyslovým vnímáním, dýcháním, procesem tvorby řeči 

i s termoregulací (Šmahel, 2001; Lieberman, 2008). Její složitá morfologie je výsledkem vlivu 

genetické složky i vnějšího prostředí (Lieberman, 2008) a do značné míry je ovlivněna její 

modularitou (Esteve-Altava et al., 2013a). 

Modularita se zabývá organizací komplexních struktur na základě uspořádání jejich charakteristických 

znaků (Adams, 2016). Podle rozložení těchto znaků pak člení jednotlivé prvky do modulů, ve kterých 

jsou tyto znaky koncentrovány (Püschel, 2014). Prvky uvnitř modulů mezi sebou sdílejí větší míru 

podobnosti, než napříč moduly (Martinez-Abadias et al., 2012a). Modulární uspořádání umožňuje 

rychlé změny v evoluci a snadnou proměnu dílčích oblastí (Ross a Henneberg, 1995). 

Cílem této práce je srovnat rozdílné pohledy a přístupy k modularitě lidské lebky. Déle pak popsat 

příčiny vzniku modularity lebky, ať už jsou vnitřní, nebo vnější. Na závěr se práce zabývá pohledem 

na lebku jako jeden komplex. Tento přístup je zcela opačný modularitě, protože se zaobírá vlastnostmi 

a atributy společnými pro celou lebku. Toto pojetí je zajímavé proto, že lebka je od zbytku kostry 

značně odlišnou a vnitřně silně integrovanou oblastí (Bastir, 2008).  
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2 Teoretická část 

2.1 Modularita 

Modularita je rozdělení větších struktur nebo procesů do samostatných menších funkčních celků uvnitř 

integrovaných jednotek, modulů (viz Obr. 1) (Bastir a Rosas, 2005; Goswami, 2007). Modularita 

popisuje případy, kdy nejsou charakteristické znaky rovnoměrně rozptýleny (Adams, 2016). Uvnitř 

modulů je jejich míra vyšší, než mezi moduly (Püschel, 2014). Jednotlivé moduly je možné popsat 

jako do určité míry autonomní jednotky, které jsou v rámci systému volně propojené (Mitteroecker 

a Bookstein, 2008; Kuratani, 2009). Formování modulů je vnitřně silně omezeno morfogenetickými 

a evolučními procesy i jejich samotnou funkcí a strukturou. Čím je větší množství kontaktů s okolními 

moduly, tím striktněji je modul sám funkčně i vývojově omezen (Esteve-Altava et al., 2015). 

Modularita silně souvisí s morfologickou integrací (Klingenberg, 2008). Moduly je tak možné 

definovat i jako jednotky integrace organismu (Simon a Cilliers, 2005). Integrace je pak tendence 

koordinované proměny znaků v celé morfologické struktuře, modulu, případně v celém organismu 

(González-José et al., 2004; Klingenberg, 2009). Integrace je v různých oblastech odlišná (Cheverud, 

1996). Relativní nezávislost jednotlivých modulů umožňuje tvarovou i funkční změnu právě v rámci 

jednoho modulu beze změny ostatních oblastí (Bastir, 2008). Modularita umožňuje změny fenotypu, 

který rychleji odpovídá na selekční tlaky a je schopný vytvářet adaptivní varianty (Ross a Henneberg, 

1995; Lieberman et al., 2000b). 

 

Obr. 1: Modularita. Prvky uvnitř modulů sdílejí více interakcí mezi sebou navzájem než s prvky 

ostatních modulů. Uvnitř modulů existuje větší míra výskytu stejných charakteristických znaků, než 

mezi nimi (převzato a upraveno podle Newman, 2006). 
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Modularita není omezena pouze na jednu úroveň organizace struktur (Kim a Kim, 2001). Jeden modul 

se při bližším prozkoumání může skládat z několika relativně nezávislých sub-modulů na nižší úrovni 

(Bastir, 2008). Sám pak může být součástí vyššího integrovaného celku (Kim a Kim, 2001). Proto je 

možné modularitu sledovat na různých úrovních organizace, od proteinových struktur (Klingenberg, 

2008) po kolonie korálů (Oren et al., 2001). Typickým příkladem modulů jsou jednotlivé orgány 

(srdce, plíce, játra), které je možné jednoznačně ohraničit od jejich okolí. Jako funkční, nebo vývojové 

jednotky jsou ovšem běžně označovány i větší celky, z kterých sestávají organismy (viz Obr. 2). 

U živočichů jsou to například křídla, ocas, nebo hlava (Gilbert et al., 1996; Schlosser, 2002). 

 

Obr. 2: Hierarchie vztahů modularity na různých úrovních. Organismus se při detailnějším členění 

skládá z dílčích modulů (například lebka), které jsou samy dále dělitelné (převzato a upraveno podle 

Bastir, 2008). 

Oblasti jsou do modulů členěny na základě samostatnosti a funkčním významu. Toto dělení je do 

značné míry proměnlivé v závislosti na konkrétním přístupu, pojetí i detailnosti (Martinez-Abadias et 

al., 2012a). K odlišným modulům je možné dospět v závislosti na zvolených kritériích (genetické 

pozadí, funkce, vývojový původ atd.). Uvnitř modulů existuje větší míra kovariance než mezi moduly 

(Martinez-Abadias et al., 2012a). Je to způsobené tím, že moduly jsou závislé na geneticky 

i ekologicky určených faktorech (Esteve-Altava et al., 2013a). 

2.2 Členění lidské lebky 

Vzhledem k celému lidskému tělu je možné již celou lebku považovat za samostatný modul (Bastir, 

2008) (viz Obr. 2). Základní pohled ji rozlišuje z hlediska funkčnosti na dva velké celky, kterými jsou 

mozkovna (neurocranium) a obličejová část (splanchnocranium) (viz Obr. 3). Mozkovna je původně 

tvořená chrupavkou. Vzniká jako pouzdro okolo mozku a smyslových orgánů, které chrání. Již 

u tohoto základního členění existuje mezi autory studií zabývajícími se modularitou lebky rozpor. Jde 

však o spíše ojedinělou výjimku. Martinez-Abadias et al. (2012b) uvnitř těchto regionů nalezl pouze 
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slabé interakce a nepovažuje je za zcela samostatné moduly. Mozkovna může být na základě 

ontogenetického vývoje rozdělena na dvě oblasti, kterými jsou lebeční báze (basicranium) a klenba 

lebeční (calvaria) (Friede, 1981; Tubbs et al., 2012; Seselj et al., 2015; Paschetta et al., 2016). Lebeční 

báze vzniká osifikací chrupavčitých elementů, oproti tomu lebeční klenba má původ v krycích kostech 

vzniklých osifikací vaziva (Friede, 1981; Esteve-Altava et al., 2013a). 

 

Obr. 3: Vymezení neurocrania a splanchnocrania, boční pohled (převzato a upraveno podle 

Kenhub.com, 2014). 

Součásti mozkovny jsou uskupeny okolo kosti klínové (os sphenoidale). Její struktura se podobá 

pravidelné síti (Esteve-Altava et al., 2013a). Tato oblast sestává z kosti čelní (os frontale), kosti 

čichové (os ethmoidale), kosti klínové (os sphenoidale), kostí nosních (ossa nasalia), kosti radličné 

(vomer), kostí slzních (ossa lacrimalia), kostí spánkových (ossa temporalia), kostí temenních (ossa 

parietalia) a kosti týlní (os occipitale) (Čihák, 2011). Do oblasti neurocrania někteří autoři řadí i kosti 

lícní (ossa zygomatica), ale nejde o obvyklý přístup (Esteve-Altava a Rasskin-Gutman, 2015). 

Splanchnocranium, též nazývané viscerocranium, je tvořeno obličejovou částí lebky. Jeho části jsou 

soustředěny okolo kosti čichové (os ethmoidale) (Esteve-Altava et al., 2013a, 2015). Tato oblast 

vzniká z chrupavčitých žaberních oblouků doplněných o krycí kosti (Kuratani et al., 1997). Jejími 

dalšími částmi jsou horní čelist (maxilla), patrové kosti (ossa palatina), dolní čelist (mandibula), 

jazylka (os hyoideum) a sluchové kůstky (ossicula auditus) (Čihák, 2011). 

Kost klínová (os sphenoidale) a kost čichová (os ethmoidale) společně zprostředkovávají téměř 40 % 

všech kontaktů lidské lebky (Esteve-Altava et al., 2015). Doplněny ještě s kostí čelní (os frontale), 

která zajišťuje propojení obličejové části s lebeční klenbou, dokonce přes 50 % všech kontaktů (viz 

Obr. 4) (Esteve-Altava et al., 2013a). Všechny tyto tři kosti evolučně vznikly fúzí několika 

osifikačních center (Opperman, 2000), která byla původně samostatnými kostmi (Depew et al., 2008).  
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Obr. 4: Kontakty kostí zobrazené v kruhovém grafu. Kost klínová (sph) a kost čichová (eth) 

komunikují s největším množstvím kostí a zajišťují tak většinu kontaktů lidské lebky. Další významně 

komunikující je kost čelní (fro). D (dexter) pravá strana a S (sinister) levá strana (převzato a upraveno 

podle Esteve-Altava et al., 2013a). 

 

Obr. 5: Funkce jednotlivých kostí uvnitř a mezi moduly. 1. lokální rozbočovače: kosti s velkým 

množství kontaktů uvnitř modulu (např. kost čichová), 2. propojovací rozbočovače: kosti s velkým 

množstvím kontaktů uvnitř i mezi moduly (např. kost klínová), 3. lokální a propojovací ne-

rozbočovače: kosti s malým množstvím kontaktů (např. kost lícní nebo kost radličná) (převzato 

a upraveno podle Newman, 2006). 

Kost čichová i kost klínová mají původ v nepárových kostech, které později fúzovaly s párovými 

i nepárovými kostmi v jejich okolí (Romer a Parsons, 1978). Kost čelní se vyvíjí jako párová kost. Do 

dvou let života šev mezi těmito kostmi srůstá (Yadav et al., 2010). Tento stav je u primátů a tedy 

i u lidí původní (Rosenberger a Pagano, 2008). Kosti, které mají větší množství kontaktů, zastávají 
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významné strukturní, vývojové i funkční role. Proto může jen obtížně dojít k jejich ztrátě. Oproti tomu 

ztráta kostí s malým množstvím spojů je fylogeneticky běžná a nijak závažná. Tyto kosti fúzují 

s kostmi ve svém okolí nebo mizí úplně (Esteve-Altava et al., 2013b). 

 

Obr. 6: Členění lebky podle Esteve-Altava et al. (2013a). Obličejová část sestává ze čtyř modulů: jsou 

jimi frontonasální blok (černá), čichový blok (tmavě šedá) a moduly pravé (šedá) a levé (světle šedá) 

horní čelisti. Lebeční klenba je nedělená (převzato a upraveno podle Esteve-Altava et al., 2013a). 

Jednotlivé kosti v každém modulu je možné rozdělit podle jejich funkčního významu. Nejdůležitější 

jsou ty kosti, které se nacházejí ve středu modulu a sdílejí velké množství kontaktů uvnitř modulu 

(lokální rozbočovače), např. kost čichová. Další kategorie sdílí velké množství kontaktů uvnitř, ale 

i mezi moduly (propojovací rozbočovače), např. kost klínová. Posledním typem jsou kosti s nízkým 

množstvím kontaktů (lokální a propojovací ne-rozbočovače), např. kost lícní a kost radličná (viz 

Obr. 5) (Esteve-Altava et al., 2013a).  

Esteve-Altava et al. (2013a) dělí lidskou lebku na dvě autonomní oblasti na základě konektivity 

a topologie: obličejovou část skládající se ze čtyř modulů a dále nedělenou oblast lebeční klenby. 

Obličejová část lebky vykazuje uspořádání do bloku okolo kosti čichové. Jejími moduly jsou 

frontonasální blok (kost čelní a kosti nosní), čichový blok (kost čichová, kost radličná a kosti patrové), 

dále pak moduly pravé a levé horní čelisti (horní čelist, nosní skořepy a kost slzní, vše na příslušné 

straně) (viz Obr. 6). V kontrastu k obličejové části vykazuje oblast lebeční klenby relativně pravidelné 

jednovrstevné uspořádání kostí (Esteve-Altava et al., 2013a). Každá její kost je v poměrně 

rovnoměrném kontaktu se všemi okolními kostmi. Konkrétně se jedná o kost klínovou, kost lícní, kost 

spánkovou, kost temenní a kost týlní (Esteve-Altava a Rasskin-Gutman, 2015). Tento přístup ale 

nezahrnuje dolní čelist. Absence dolní čelisti není výjimečná. Dolní čelist se zbytkem lebky 
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komunikuje pouze kloubním spojením a ne vždy je součástí zkoumaných sérií. Oproti tradičnímu 

rozdělení je do obličejového skeletu přiřazena kost čelní, kost nosní a kost slzní. Přičemž kost čelní 

zastává významnou roli při propojení obličejové části a lebeční klenby. Kost lícní je pak přiřazena 

k lebeční klenbě, má ovšem silné vztahy k oběma oblastem lebky. To vše na základě konektivity 

a topologie (Esteve-Altava et al., 2013a). Kost lícní je ovšem běžně řazena do obličejové oblasti 

(Heuzé et al., 2016). 

 

Obr. 7: Rozdíl v modularitě lebky novorozence a dospělého. Červeně je zobrazena mozkovna a modře 

obličejová oblast: D (dexter) pravá strana a S (sinister) levá strana. Kost lícní (os zygomaticum), na 

obrázku zvýrazněna, je po narození součástí obličejového modulu. V průběhu postnatálního vývoje 

dochází ke změně její příslušnosti a v dospělosti je součástí lebeční klenby (převzato a upraveno podle 

Esteve-Altava a Rasskin-Gutman, 2015). 

V novější práci se autoři Esteve-Altava a Rasskin-Gutman (2015) zabývají rozdílným modulárním 

uspořádáním lebek u novorozenců a dospělých. Dětská lebka je stejně jako lebka dospělá rozdělena do 

dvou oblastí: obličejové části a mozkovny. Rozdíl mezi nimi je způsobený uzavíráním švů a srůsty 

kostí. Obličejová část na novorozenecké lebce postrádá hlubší hierarchii, kterou má tato oblast 

v dospělosti. Výrazným rozdílem je příslušnost kosti lícní (os zygomaticum) (viz Obr. 7). Na lebce 

novorozence je řazena k obličejovému skeletu. V dospělosti je ale součástí mozkovny. Během 

dospívání dochází ke zvýšení organizace obličejové oblasti do čtyř sub-modulů. Jsou jimi 

frontonasální blok, čichový blok a moduly pravé a levé horní čelisti (viz Obr. 6) (Eble, 2005; Esteve-

Altava a Rasskin-Gutman, 2015).  

Odlišné členění popisuje například Bastir a Rosas (2005). Obličejová část lebky je rozdělena na 

anteriorní a posteriorní moduly, které jsou od sebe odděleny posteriorní maxilární rovinou (viz 

Obr. 8 a 9). Anteriorní modul je nazýván nosomaxilární komplex. Tento modul zahrnuje horní čelist, 

kosti nosní, lícní, slzní a patrové, kost čichovou, klínovou a kost radličnou, případně také tělo dolní 
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čelisti (Lieberman et al., 2000a; b, 2001; McCarthy a Lieberman, 2001). Pro jeho samostatnost svědčí 

relativní nezávislost jeho pozice vůči ostatním částem lebky (Lieberman et al., 2000a). Posteriorní 

modul obličeje sestává z ramen dolní čelisti a z hltanové části ústního ústrojí (Bastir a Rosas, 2005). 

V této oblasti existuje funkční spojitost mezi měkkými tkáněmi mozku a kostěnými elementy 

uloženými pod nimi. Expanze měkkých částí do značné míry ovlivňují morfologii přilehlého skeletu 

(Moss, 1997a; b). Přední jáma lební a frontální laloky mozku mají kratší postnatální vývoj v kontrastu 

se střední jámou lební a temporálními laloky mozku (Lieberman et al., 2000b). Tato heterochronie 

může být příčinou nezávislosti oblastí anteriorního a posteriorního obličeje (Bastir a Rosas, 2005). 

Posteriorní maxilární rovina (PM) je určena jako linie mezi dvěma radiologicky určenými body 

promítnutými do mediální roviny. Jsou jimi pterygomaxilare (Ptm) (viz Tab. 1) a nejvíce anteriorní 

bod na velkých křídlech kosti klínové (PMp) (McCarthy a Lieberman, 2001; Bastir a Rosas, 2016). 

Posteriorní maxilární rovina svírá úhel 90 ° s neutrální horizontální osou (McCarthy a Lieberman, 

2001; Bastir a Rosas, 2016). Neutrální horizontální osa (NHA) je určena jako linie mezi dvěma 

radiologicky určenými body promítnutými do mediální roviny. Anteriorně je určena jako středový bod 

mezi superiorním a inferiorním okrajem očnice (OM), posteriorně je definovaná jako střed mezi 

inferiorním okrajem optického kanálu a středovým bodem superiorního a inferiorního bodu fissura 

orbitalis superior (OA) (viz Obr. 9) (McCarthy a Lieberman, 2001). 

 

Obr. 8: Anteriorní a posteriorní obličej. Diagram zobrazuje vztah mezi mozkem, lebeční bází 

a obličejovou komponentou v perspektivě modularity. Anteriorní a posteriorní moduly obličeje jsou 

odděleny posteriorní maxilární rovinou (PM) (převzato a upraveno podle Bastir a Rosas, 2005). 
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Obr. 9: Určení posteriorní maxilární roviny (PM) a neutrální horizontální osy (NHA). Obě roviny 

spolu svírají úhel 90 °: OM - středový bod mezi superiorním a inferiorním okrajem očnice (orbital 

margin point), PMp - nejvíce anteriorní bod na velkých křídlech kosti klínové (PM point), OA - střed 

mezi inferiorním okrajem optického kanálu a středovým bodem superiorního a inferiorního bodu 

fissura orbitalis superior (orbital axis point), Ptm - pterygomaxilare je bod na tuber maxillae, který 

nachází nejvíce posteriorně a nejvíce inferiorně (převzato a upraveno podle McCarthy a Lieberman, 

2001). 

Obdobným členěním obličejového skeletu jako Bastir a Rosas (2005) se zabývá také Wellens et al., 

(2013). Zkoumá evidence pro přítomnost anteriorního a posteriorního modulu v obličejové části. 

Oblast je rozdělena na základě vztahu obličejových částí s lebeční bází (Enlow et al., 1969; Wellens et 

al., 2013). Během dospívání v oblasti mediální části lebeční báze klesá korelace s pod ní uloženými 

částmi obličeje. Mediální část lebeční báze je oblast rozkládající se mezi anteriorním okrajem přední 

jámy lebeční a anteriorním okrajem velkého týlního otvoru (Cavallo et al., 2005). Oproti tomu 

laterální části lebeční báze silně korelují s přilehlými oblastmi obličeje i v dospělosti. Na tomto 

základě jsou vyčleněny dva vertikální moduly, opět oddělené posteriorní maxilární rovinou (viz 

Obr. 8). Anteriorní oblast se skládá z přední části lebeční báze, horní čelisti, kosti čichové a těla 

mandibuly. Posteriorní oblast sestává ze zadní části lebeční báze a ramen mandibuly (Enlow et al., 

1969; Wellens et al., 2013). Oba moduly je možné dále rozdělit do dvou podoblastí. Prvním 

v anteriorní oblasti je ethmomaxilární komplex sestávající z kosti čichové a horních čelistí (vyjma 

alveolární části), druhou oblastí je tělo dolní čelisti s alveolární oblastí horních čelistí. Posteriorní 

oblast je rozdělena na zadní lebeční bázi a hltanový sub-modul. Prvky hltanového sub-moduly jsou 

ramena dolní čelisti a jazylka (Wellens et al., 2013). 

Výše zmíněný užší integrační vztah ramen dolní čelisti s laterální části lebeční báze (střední jáma 

lební), než se středovou částí lebeční báze má za následek i morfologickou závislost. Modifikace 
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laterálních oblastí lebeční báze se bezprostředně projevují na ramenech dolní čelisti (Wellens et al., 

2013) Tato integrace také souvisí s přilehlou temporální oblastí a žvýkacím systémem, které se 

navzájem ovlivňují (Bastir et al., 2004; Lieberman et al., 2008).  

 

Obr. 10: Flexe lebeční báze. Úhel lebeční báze se měří mezi body nasion, sella a basion (viz Tab. 1) 

(převzato a upraveno podle Beltrão, 2015). 

Mezi středovou částí spodiny lebeční (kost klínová) a laterálními složkami střední jámy lebeční 

existují pouze volné integrační vztahy. To vypovídá o přítomnost dvou samostatných modulů v oblasti 

lebeční báze (Bastir a Rosas, 2005) i obličejové části lebky (anteriorní a posteriorní) (Bastir a Rosas, 

2005; Wellens et al., 2013). Svědčí pro to rozdílný věk tvorby basicraniálních struktur. Flexe lebeční 

báze (viz Obr. 10) se formuje dříve než ostatní oblasti (Lieberman et al., 2000a), už kolem druhého 

roku života (Lieberman a McCarthy, 1999). 

Poměrně detailně je prozkoumána modularita nosní dutiny. Tato oblast vzniká jako autonomní 

jednotka dříve než okolní oblasti středního obličeje (Tubbs et al., 2012) v podobě chrupavčitého 

pouzdra (Scott, 1954). Podrobněji může být rozčleněna na základě původu v různých osteologických 

jednotkách nebo podle funkce. Strop nosní dutiny je vývojově i evolučně spjat s rozvojem nad ním 

uloženého mozku (Bastir et al., 2011). Apertura piriformis i choany jsou silně ovlivněny respirací. 

Apertura piriformis má funkci přenosu i úpravy vzduchu, choany pouze funkci přenosu vzduchu 

(Noback et al., 2011). Inferiorní část nosní dutiny je uváděna do souvislosti s mastikací i zubní 

podporou (Holton a Franciscus, 2008). 

Tato plejáda rozličných funkcí vytváří komplexní interakce jak uvnitř nosní dutiny tak s jejím okolím. 

Velká korelace existuje ve velikosti jednotlivých částí nosní dutiny a ve velikosti obličeje. Tvarově 

spolu silně korelují kostěný nosohltan a vnější střední obličej (horní čelist, kosti lícní a kosti nosní). 

S těmito oblastmi tvarově úzce koreluje i apertura piriformis a její blízké okolí. Oproti tomu mezi 

vnější a vnitřní oblastí nosní dutiny není tvarová interakce. Chybí i mezi choanami a vnějšími vstupy 
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do horních dýchacích cest (nozdrami, nares). Chybějící integrace mezi anteriorními a posteriorními 

částmi nasvědčuje funkční modularizaci těchto oblastí. To podporuje i silná modularita mezi choanami 

a nosohltanem (Bastir a Rosas, 2013; Esteve-Altava et al., 2013a). 

2.3 Příčiny a důsledky modularity lidské lebky 

V pozadí vzniku modularity stojí vnitřní i vnější příčiny. Společně mohou vysvětlovat fenotypovou 

variabilitu. Významnou příčinou modularity je mozaiková evoluce lidské lebky. To znamená, že 

některé její části se evolučně vyvíjely rychleji než jiné (Martinez-Abadias et al., 2012a). Interakce 

vnitřních i vnějších příčin vytváří kombinaci procesů, které se projevují v odlišnou dobu a s odlišným 

výsledkem. Proto je často náročné rozlišit konkrétního činitele daného znaku (Hallgrímsson et al., 

2009). Příkladem nejednoznačného odlišení vnějších a vnitřních příčin může být vliv měkkých částí. 

Význam rozvoje a růstu mozku na bezprostředně přiléhající mozkovnu je jistě vnitřní příčinou (Moss 

a Young, 1960). Oproti tomu zařazení působení žvýkacích svalů na čelisti vlivem odlišené stravy 

může být sporné (Paschetta et al., 2010). 

Důležitý je také obecný evoluční trend nazvaný Willistonův zákon, který se zabývá snížením počtu 

kostěných elementů lebky. Kosti, které se zbytkem lebky méně komunikují tak během evoluce fúzují 

s jinými, nebo mizí úplně (Esteve-Altava et al., 2013b). Vliv tohoto zákona je značně patrný na třech 

nejvíce komunikujících kostech (čichová, klínová a čelní), které všechny vznikly fúzí několika jim 

evolučně předcházejících kostí (Rice a Rice, 2008). Se snížením počtu kostí dochází ke zvýšení 

specializace zbývajících částí. Tento jev se nazývá anisometrie (Esteve-Altava et al., 2013b). 

2.3.1 Vnitřní příčiny 

Modularita lebky je ovlivněna různorodými vnitřními příčinami. Jde především o důsledek 

vývojových procesů a to už od samotného počátku vývoje lidského jedince. Jednou z časných příčin 

modularity je mozaiková evoluce embryonálních částí, lebky nevyjímaje (Martinez-Abadias et al., 

2012a). Nesynchronizovaný časový vývoj různých oblastí je pak označován jako heterochronie. Různé 

části dosahují adultních proporcí nezávisle na sobě (Bastir a Rosas, 2006). S touto problematikou 

souvisejí růstová omezení. Oblast, která již dosáhla adultních rozměrů, může svou interakcí s okolními 

oblastmi bránit jejich dalšímu růstu. V důsledku těchto omezení se může lokální změna tvaru projevit 

rozsáhlou morfologickou odpovědí nejen ve svém okolí, ale i ve vzdálených oblastech (Šmahel, 2001; 

Klingenberg et al., 2010). Právě integrace jednotlivých oblastí je častým zdrojem růstových omezení 

(Walsh a Blows, 2009). K vnitřním příčinám patří i integrace s měkkými částmi, které přímo 

komunikují s danými oblastmi lebky (Moss a Young, 1960). Z měkkých částí jsou na lidské lebce 

nejvíce patrné interakce s mozkem a se žvýkacími svaly.  

Heterochronie jednotlivých oblastí je na lidské lebce způsobena odlišným načasováním osifikace 

osifikačních center (Eble, 2005; Bastir a Rosas, 2006). Ani u vysoce integrovaných celků nedochází 
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k časově synchronnímu vývoji (Goswami, 2007). Příkladem může být nosní dutina, která vzniká jako 

samostatná vývojová jednotka dříve než komponenty středního obličeje, které ji obklopují (Sperber et 

al., 2010). I přesto je integrovanou součástí obličejového modulu (Esteve-Altava et al., 2013a) 

Lebeční báze jako celek dosahuje adultních rozměrů v rámci lebky časně (Lieberman et al., 2000a; 

Bastir et al., 2006). Finální flexe lebeční báze je dosaženo mezi 2. a 3. rokem života, zatímco ostatní 

části lebeční báze se v tuto dobu ještě vyvíjejí (Lieberman a McCarthy, 1999; Lieberman et al., 

2000a). Synchondrózy anteriorní části lebeční báze (přední jáma lební) srůstají do věku přibližně 6 let. 

Střední jáma lební pokračuje v růstu ještě několik dalších let. Posteriorní část báze lebeční pak roste 

do 16 let (Enlow, 1975; Friede, 1981; Šmahel, 2001). I přes nesynchronní časový vývoj je ale spodina 

lebeční v dospělosti silně integrovaným modulem (Friede, 1981). Obecným trendem je, že během 

ontogeneze dosahují struktury v okolí spodiny lebeční dospělé velikosti dříve, než komponenty čelistí 

(Bastir et al., 2006). 

S heterochronií souvisí i hypotéza, podle které je pomalejší a déle trvající růst obličejového modulu 

způsobován dřívějším dosažením adultního tvaru lebeční báze (Enlow et al., 1969; Buschang et al., 

1983; Bastir et al., 2006). Mediální část lebeční báze (oblast, která se rozkládá podél mediální roviny 

mezi anteriorním okrajem přední jámy lebeční a anteriorním okrajem velkého týlního otvoru) dosahuje 

adultního tvaru kolem 8. roku, laterální části lebeční báze (laterální části přední jámy lebeční a střední 

jáma lebeční) kolem 20. roku. Finální tvar mediální části lebeční báze fixuje anteriorní a posteriorní 

výšku obličejového bloku. Ten pak dosahuje adultního tvaru kolem 16. roku života (Cavallo et al., 

2005; Bastir a Rosas, 2006). 

Slabá interakce existuje i mezi střední lební jámou a tělem kosti klínové. Střední jáma lební dosahuje 

dospělé podoby později než tělo kosti klínové. Spánkové mozkové laloky, které ji formují, se totiž 

vyvíjí ve vyšším věku (Lieberman et al., 2000b; Bastir a Rosas, 2005).  

Flexe lebeční báze se formuje mezi 2. a 3. rokem života, zatímco ostatní oblasti získávají dospělou 

podobu až v souvislosti s vývojem přilehlých oblastí mozku (Lieberman et al., 2000a). S mozkem ale 

souvisí i samotná flexe spodiny lebeční. Umožňuje zvětšení objemu mozku, aniž by muselo dojít 

k prodloužení lebky (Ross a Ravosa, 1993). Tím zůstává zachován sférický a kompaktní tvar lebky 

(Ross a Henneberg, 1995). Během flexe lebeční báze dochází ke změně pozice mezi její anteriorní 

a posteriorní částí (Lieberman, 2002). Tento proces je fylogeneticky spjat s encefalizací mozku (Ross 

a Ravosa, 1993; McCarthy, 2001). Podporuje to i fakt, že jsou encefalizací formovány i na něj 

navazující komponenty mozkovny (Semendeferi a Damasio, 2000; Bastir et al., 2010). Dalším 

faktorem ovlivňujícím flexi lebeční báze je velikost obličejového modulu. Vzhledem k silné interakci 

oblastí je následkem velkého obličeje menší flexe lebeční báze (Lieberman a McCarthy, 1999; Jeffery 

a Spoor, 2002; Zelditch, 2004; Bastir et al., 2010). 
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Se změnou úhlu lebeční báze souvisí i rotace obličejového skeletu, (Lieberman, 2002). Rotace 

obličejového bloku se podílela na snížení obličejové šířky a výšky. Úhel lebeční báze se evolučně 

příliš nezměnil (Bastir a Rosas, 2005), změnilo se ale postavení lebeční báze vůči obličeji. Tato změna 

přispěla ke snížením šířky ramen dolní čelisti (Kuroe et al., 2004; Rosas et al., 2008; Bastir et al., 

2010). Rotace obličejového bloku je ve své podstatě kombinace prodloužení střední lebeční jámy 

a spánkových laloků mozku, prodloužení anteriorní části kosti klínové a prodloužení posteriorní části 

lebeční báze. To vše doplněné o rotaci lebeční báze anteriorně vzhůru a posteriorně dolů (Bastir 

a Rosas, 2016). Tento komplex proměn také způsobil snížení nosních dutin i celého obličeje 

u moderních lidí (Bastir et al., 2010). 

Celkový vzhled obličejového modulu je do značné míry výsledkem změny předsunutí čelistí vůči 

lebce. Předsunutí je závislé na úhlu, který obličejová část svírá s lebeční bází a na rozměrech kosti 

klínové (Lieberman, 1998). V průběhu lidské evoluce postupně došlo k redukci předsunutí čelistí 

(Freidline et al., 2012), a to vlivem encefalizace, zkrácením střední jámy lební i rotací obličejového 

bloku v důsledku flexe lebeční báze (McCarthy a Lieberman, 2001; Lieberman, 2002). Za její 

výraznou proměnou stojí také zkrácení kosti klínové. Díky tomuto zkrácení došlo k redukci obličejové 

projekce. Obličejová projekce se měří mezi bodem nasion (viz Tab. 1) a foramen caecum na kosti 

čelní. Obličej dospělého člověka se téměř celý nachází za přední jámou lební (Lieberman, 1998; Bastir 

a Rosas, 2016). Redukce obličejové projekce má za následek zvětšení vyklenutí mozkovny. Vzhledem 

k vnitřnímu objemu lebky touto redukcí dochází ke zkrácení délky lebky. Větší vyklenutí tak 

umožňuje zachovat stejný vnitřní objem lebky (Lieberman, 1998). 

Laterální šířka ramen dolní čelisti je v rámci lidské populace variabilní (Bastir et al., 2004). V lidské 

evoluci je jasně patrné absolutní i relativní zmenšení šířky ramen dolní čelisti. Absolutní zmenšení 

bude nejspíše souviset s celkovou gracilizací lebky. Relativní zmenšení a změna tvaru pravděpodobně 

souvisejí s posunem lebeční báze vzhledem k obličejovému skeletu (Rosas a Bermúdez De Castro, 

1998). Existuje také úzký vztah mezi laterálními komponenty lebeční báze a rameny dolní čelisti 

(Smith, 2009).  

Zdá se, že větší vliv na redukci dolní čelisti měl růst velikosti mozku a vyklenutí lebky (Gunz et al., 

2010; Bastir et al., 2011). Ve vzájemné pozice obou ramen došlo ke snížení šířky v místě úhlu dolní 

čelisti (bigoniální šířky). Vzdálenost se měří mezi pravým a levým gonionem (viz Tab. 1). Zároveň 

došlo ke zvýšení kondylární šířky dolní čelisti. Jde o přímou vzdálenost mezi body zygion (viz Tab. 1). 

Ramena dolní čelisti postrádají ucelený proces změny (Martin a Danforth, 2009).  

2.3.2 Vliv vnějšího prostředí 

Modularita lidské lebky je ovlivněna i účinky vnějšího prostředí. A to odlišně v různých oblastech. 

Lebeční báze je vůči vnějším vlivům relativně inertní, je totiž pod silnou genetickou kontrolou 

(Lieberman et al., 2000a; Wood a Lieberman, 2001; Smith, 2009). Obličej a lebeční klenba jsou 
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v kontrastu pod relativně silným vlivem vnějšího prostředí (Ross a Henneberg, 1995; Lieberman et al., 

2000b). V rámci mozkovny tento odlišný vliv vnějšího prostředí na lebeční klenbu a lebeční bázi ještě 

podporuje členění na dva samostatné moduly (Lieberman et al., 2000a). V rozporu s obvyklým 

pozorováním (např. Roseman, 2004; Nicholson a Harvati, 2006) vlivu vnějšího prostředí je von 

Cramon-Taubadel (2009, 2011). U mozkovny pozoruje silné ovlivnění genetickou složkou a naopak 

malý význam vnějších vlivů (von Cramon-Taubadel, 2009, 2011). Nejvýraznější je účinek exogenních 

vlivů v extrémních klimatických podmínkách (Hubbe et al., 2009). 

Částí obličeje, která silně odpovídá na vnější prostředí je nosní dutina. Jde o oblast do značné míry 

nezávislou na zbytku středního obličeje (Polanski a Franciscus, 2006; Tubbs et al., 2012). To je patrné 

i z toho, že ostatní části středního obličeje klima ovlivňuje méně než tuto oblast (Carey a Steegmann, 

1981; Roseman a Weaver, 2004; Nicholson a Harvati, 2006; Hubbe et al., 2009; von Cramon-

Taubadel, 2011). Ovlivnění nosní dutiny klimatem odpovídá její funkci úpravy vlhkosti a teploty 

vzduchu vstupujícího do organismu (Carey a Steegmann, 1981; Franciscus a Trinkaus, 1988; Irmak et 

al., 2004; Noback et al., 2011). To vše podporuje přístup k nosní dutině jako k samostatné funkčně 

integrované jednotce v rámci obličejového modulu (Carey a Steegmann, 1981). 

Nezanedbatelný vliv na lidskou lebku mají kromě klimatických podmítek také dietní návyky a způsob 

zpracování potravy. Kromě komplexních proměn je nejvíce zasažena oblast dolního obličeje (dolní 

čelist) a středního obličeje (především horní čelist). Odlišná strava má za následek rozdílné namáhání 

žvýkacích svalů a v důsledku jinou mechanickou zátěž pro místa úponu těchto svalů (Paschetta et al., 

2010). Tvrdá a tuhá strava stojí za vyšší robusticitou nejen obličejového modulu, ale lebky jako celku 

(Carlson a Van Gerven, 1977). To se projevuje vyšší tloušťkou lebeční klenby (Lieberman, 1996). 

Pokrok v přípravě potravy během několika posledních tisíc let vedl k měkčí a snadněji zpracovatelné 

potravě. Tato změna vedla ke snížení svalové aktivity žvýkacích svalu a v důsledku i ke snížení 

mechanického zatížení skeletu, na který se tyto svaly upínají (Pearson a Lieberman, 2004; Rando et 

al., 2014).  

Menší zátěže svalů i dalších struktur souvisejícím se žvýkacími svaly vedly k celkové gracilizaci 

obličejového modulu (Carlson a Van Gerven, 1977). Mastikace má za následek i funkční integraci 

střední jámy lební s rameny spodní čelisti (Bastir a Rosas, 2005). Enlow et al., (1969), Wellens et al., 

(2013) i Bastir et al., (2014) obě tyto oblasti řadí do posteriorního vertikálního modulu obličejové části 

(Enlow et al., 1969; Bastir et al., 2004; Wellens et al., 2013). Veškeré změny střední jámy lební se 

projevují na modifikaci pozice ramen spodní čelisti (Bastir et al., 2004). Bastir a Rosas (2005) také 

vyčleňují jako samostatný modul horní a dolní čelist (Bastir a Rosas, 2005). Význam zpracování 

potravy je viditelný i ve vyčlenění alveolární části horní čelisti a těla dolní čelisti jako samostatnou 

podoblast anteriorní oblasti ethmomaxilárníhoho komplexu (Wellens et al., 2013). 
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2.4 Lebka jako celek 

Při celkovém pohledu na lidský organismus je lidská lebka jednou jeho samostatnou vnitřně silně 

integrovanou jednotkou (Bastir, 2008; Martinez-Abadias et al., 2012a). Jde tedy o zcela opačný 

přístup, než byl popsán v předchozích kapitolách. Předpokladem je, že evoluce lidské lebky je 

způsobena jedinou změnou, která postihla sadu integrovaných lebečních znaků (Bastir, 2008; 

Hallgrímsson et al., 2009). Další možností je, že celý proces vzniku lebky s moderními znaky spustilo 

několik základních vývojových změn týkajících se velikosti i tvaru mozku a obličeje (Bastir et al., 

2010).  

Lieberman (2008) ve své práci zmiňuje, že zatím nejsou známy přesvědčivé důkazy o specifických 

selektivních silách, které by formovaly lebku jako celek. Martinez-Abadias et al. (2012a) se zabýval 

vlivem hlavních odvozených znaků (apomorfií) lidské lebky. Tyto znaky vytvářejí reakce v celé lebce. 

To potvrzuje, že hlavní vliv na souhrnnou změnu tvaru lebky má genetická integrace (Martinez-

Abadias et al., 2012a). Mnohé dílčí části lebky jsou silně ovlivněny vnějším prostředím. I přesto 

celkový tvar lebky významně vypovídá o genetickém pozadí (Smith, 2009). Martinez-Abadias et al. 

(2012a) i Liberman et. al. (2004) ve svých pracích zmiňují, že znaků, které stojí za spuštěním 

komplexní proměny lebky je více. Jsou jimi především posun velkého týlního otvoru (foramen 

magnum), dále pak změna úhlu lebeční báze, retrakce dolního obličeje (dolní čelist) a vyklenutí 

lebeční klenby (Martinez-Abadias et al., 2012a). S přechodem na bipedální způsob lokomoce došlo 

k relativnímu posunutí velkého týlního otvoru anteriorním směrem pod mozkovnu. Změna úhlu 

spodiny lebeční má za následek anteriornější pozici obličeje a zkrácení hltanového prostoru za patrem 

(Šmahel, 2001). Retrakce dolního obličeje (dolní čelist) pak způsobuje zploštění obličeje (Bastir et al., 

2008).  

Důležitým znakem lebky je její vyklenutí. Způsobuje jej významné zvětšení objemu mozku 

(Lieberman, 1998; Hallgrímsson et al., 2007). Alternativou může být proměna tvaru mozku (Ross 

a Henneberg, 1995; Lieberman et al., 2000a). Skupina těchto znaků pak spouští další proměny jako 

retrakci orbitální oblasti a horního obličeje, masivnější vývoj čelních a týlních oblastí lebeční klenby 

a s tím související celkové rozšíření mozkovny (Martinez-Abadias et al., 2012a). Ve výsledku 

způsobují tyto lokální změny globální přestavbu celé lebky. Vznik jednoho z těchto znaků pak 

usnadňuje vznik ostatních (Klingenberg a Leamy, 2001). Celkový tvar lebky tedy ovlivňuje několik 

málo faktorů (Hallgrímsson et al., 2007). To vypovídá o silné genetické integraci celé lebky 

(Martinez-Abadias et al., 2012a). 

Důsledkem zvětšení objemu mozku je tvarová proměna lebeční topologie. Bregma (viz Tab. 1) se 

posouvá superiorně a anteriorně, zvyšuje se výška lebky. Euryon (viz Tab. 1) se posouvá laterálně, 

lebka se rozšiřuje. Lambda a opisthokranion (viz Tab. 1) se posouvají posteriorně dolů, prodlužuje se 

délka lebky. Tyto změny jsou integrované s retrakcí dolního obličeje (dolní čelist), subspinale 
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a zygoorbitale (viz Tab. 1) se posouvají posteriorně dolů. Zvětšuje se také flexe spodiny lebeční, 

basion a opisthion (viz Tab. 1) se přesouvají anteriorně vzhůru, hormion vzhůru a prosthion (viz 

Tab. 1) posteriorním směrem (Bastir a Rosas, 2005; Goswami, 2007; Martinez-Abadias et al., 2012b). 

Na celkových proporcích lebky se také významně podílí lebeční báze. Je to způsobeno její centrální 

pozicí v rámci lebky. Zprostředkovává propojení obličejové oblasti a lebeční klenby (Ross 

a Henneberg, 1995; Ross et al., 2004). Její důležitý podíl na architektuře lidské lebky zajišťuje i časné 

dosažení dospělé velikosti a finální flexe (Lieberman a McCarthy, 1999; Bastir et al., 2006). Úhel 

spodiny lebeční pak umožňuje dosažení většího objemu mozku bez nutnosti prodloužení lebky. Ta si 

proto uchovává kompaktní sférický tvar (Ross a Henneberg, 1995). Podstatný význam má i maximální 

šířka lebeční báze, především skrze interakci s velikostí mozku, která ovlivňuje šířku 

neurobasicraniálního komplexu (Lieberman et al., 2000b). Vliv mají také klimatické podmínky. 

V teplých a suchých podmínkách jsou lebky užší, ve studených a vlhkých podmínkách širší (Crognier, 

1981). 

3  Závěr 

Modularita lidské lebky je velmi obsáhlé a komplexní téma. Přístupy k ní se různí už na úrovni, ve 

které se jí zabývají. Např. Bastir (2008) zmiňuje již celou lebku jako samostatný modul v rámci 

lidského organismu. Tento pohled se zdá logický vzhledem k její specifické stavbě i funkci ve 

srovnání s ostatními částmi lidského těla. Při zkoumání jejich dílčích součástí je však tento přístup 

příliš zběžný. Velmi časté a takřka tradiční je rozdělení lebky do dvou modulů: mozkovna 

(neurocranium) a obličejová část (splanchnocranium) na základě její ontogeneze a funkčnosti (von 

Cramon-Taubadel, 2011; Püschel, 2014). Tento přístup je často zmiňován nebo porovnáván také 

v pracích, které se zabývají detailnějším dílčím členěním (Lieberman, 1996; Harvati a Weaver, 2006; 

Bastir et al., 2008; Tubbs et al., 2012; Esteve-Altava et al., 2013a). Jde o praktické členění, ale pro 

většinu autorů stále příliš obecné. Je běžné, že v jedné práci se autor modularitou zabývá na několika 

úrovních, moduly a jejich sub-moduly. V tomto kontextu jsou oblasti mozkovny a obličeje často 

zmiňovány jako moduly nadřazené těm zkoumaným (Klingenberg, 2008; Wellens et al., 2013). 

Obvyklé je také hlubší rozlišení oblasti mozkovny na lebeční bázi (basicranium) a lebeční klenbu 

(calvaria), opět na základě ontogenetického vývoje (Friede, 1981; Rosenberger a Pagano, 2008; Tubbs 

et al., 2012; Püschel, 2014). 

Předmětem zájmu je obvykle pouze určitá část lebky. Není obvyklá snaha rozdělit všechny její části 

do modulů. Nejčastěji je pozornost věnována pouze jedné či několika oblastem, které jsou detailněji 

členěny (Franciscus a Trinkaus, 1988; Holton a Franciscus, 2008; Lieberman et al., 2008; Esteve-

Altava et al., 2013a). 
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Příčin vzniku modularity je několik a není možné říct která z nich má dílčí úlohu, protože jejích 

význam je rozdílný v odlišných oblastech. Navíc jde obvykle o spolučinitele ať už jsou to příčiny 

pocházející z vnitřního nebo z vnějšího prostředí. Z globálního pohledu je důležitý trend Willistonova 

zákona. Snižováním počtu kostí roste specificita těch zbývajících (Esteve-Altava et al., 2013b). 

Důležitým aktérem je ontogeneze (Lieberman a McCarthy, 1999; Martinez-Abadias et al., 2012a; 

Wellens et al., 2013). Rozdílný vývojový původ nebo heterochronie dané oblasti stojí za modularitou 

velmi často (Bastir a Rosas, 2005; Goswami, 2007). Dalšími činiteli celkové proměny lebky jsou 

procesy encefalizace a gracilizace ovlivněné měkkými tkáněmi. Nejvíce rozvojem mozku 

a zmenšením žvýkacího svalstva (Carlson a Van Gerven, 1977; Ross a Ravosa, 1993; Rosas 

a Bermúdez De Castro, 1998; Semendeferi a Damasio, 2000; Lieberman, 2002). 

Vlivům vnějšího prostředí více podléhají oblasti obličejového modulu, (Lieberman et al., 2000a; 

Wood a Lieberman, 2001; Smith, 2009). Především pak nos a nosní dutina. Jejich funkce úpravy 

vzduchu podporuje samostatnost této oblasti v rámci obličeje (Carey a Steegmann, 1981; Franciscus 

a Trinkaus, 1988; Irmak et al., 2004; Noback et al., 2011). 

Celkový tvar lidské lebky ovlivňuje především genetická integrace (Smith, 2009; Martinez-Abadias et 

al., 2012a). Nejdůležitějšími znaky způsobujícími komplexní proměnu jsou pak přesun velkého 

týlního otvoru, změna úhlu lebeční báze, retrakce dolního obličeje, vyklenutí lebeční klenby a s tím 

související rozvoj mozku. Tyto znaky spouštějí další odvozené proměny celé lebky, (Ross 

a Henneberg, 1995; Lieberman et al., 2004; Hallgrímsson et al., 2007; Martinez-Abadias et al., 2012a). 

Navíc vznik jednoho z těchto znaků podporuje vznik ostatních (Klingenberg a Leamy, 2001). Velký 

podíl na celkových proporcích lebky má lebeční báze a její flexe. A to díky své centrální pozici 

v rámci lebky i časnému dosažení adultních proporcí (Ross a Henneberg, 1995; Lieberman 

a McCarthy, 1999; Ross et al., 2004; Bastir et al., 2006). Komplexní vliv mají ovšem i vnější 

klimatické podmínky, především extrémy. Obecným trendem je, že v teplém a suchém klimatu mají 

lebky užší proporce. V kontrastu pak ve studených a vlhkých podmínkách nabývají širších proporcí 

(Crognier, 1981). 
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Tabulka 1: Definice antropometrických bodů použitých v práci. 

Landmark Definice Reference 

basion 

 

 

 

Bod, kde mediální rovina protíná okraj foramen magnum. (Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010; Byers, 2016a) 

bregma 

 

 

 

Bod v průsečíku oblouku spojujícího oba body tragion 

přes temeno hlavy a sagitálního oblouku 

(Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010; Byers, 2016b; a) 

euryon 

 

 

Bod, který leží na straně hlavy nejvíce laterálně. (Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010) 

gonion 

 

 

Bod, který leží na úhlu dolní čelisti nejvíce inferiorně a 

nejvíce laterálně. 

(Fetter, 1967; Byers, 

2016b; a) 

hormion 

 

 

Místo v mediální rovině, kde vomer nasedá na klínovou 

kost. 

(Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010) 

lambda 

 

 

 

Místo styku sutura lambdoidea a sutura sagittalis. (Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010; Byers, 2016b; a) 

nasion 

 

 

Průsečík sutura frontonasalis s mediánní rovinou, kořen 

nosu. 

(Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010; Byers, 2016b; a) 

 

opisthion 

 

 

Bod, kde mediální rovina protíná posteriorní okraj foramen 

magnum. 

(Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010) 

opisthokranion 

 

 

V mediální rovině nejvíce posteriorně položený bod lebky. (Fetter, 1967; Byers, 

2016b; a) 

prosthion 

 

 

 

Bod na horní čelisti, kde v mediální rovině kostěný 

výběžek mezi středními řezáky vyčnívá nejvíce anteriorně. 

(Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010; Byers, 2016b; a) 

pterygomaxilare 

 

 

Bod na tuber maxillae, který nachází nejvíce posteriorně a 

nejvíce inferiorně. 

(McCarthy a Lieberman, 

2001) 

sella 

 

 

Bod ve středu sella turcica (Fetter, 1967; Byers, 

2016a) 

subspinale 

 

 

 

Bod v mediální rovině, ve kterém anteriorní dolní hrana 

spina nasalis anterior přechází do anteriorní stěny 

processus alveolaris horní čelisti. 

(Fetter, 1967; von 

Cramon-Taubadel, 2011) 

tragion 

 

 

 

Bod na superiorním okraji tragu (chrupavka u vstupu do 

ušního kanálku), leží v průsečíku tečny anteriorního a 

superiorního okraje chrupavky. 

(Fetter, 1967) 

zygion 

 

 

Nejvíce laterálně položený bod jařmového oblouku. (Fetter, 1967; Bigoni et al., 

2010) 

zygoorbitale Bod, kde sutura zygomaticomaxillaris kontaktuje inferiorní 

orbitální okraj. 

(von Cramon-Taubadel, 

2011; Byers, 2016b; a) 
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