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1 ÚVOD  

Součástí identifikačního procesu kosterních pozůstatků je zjištění 

biologického profilu. Odhad pohlaví je jedním z nejdůležitějších 

parametrů, na základě kterého můžeme pokračovat v zjišťování dalších 

informací jako je odhad věku, velikost postavy či původ jedince (Buikstra 

a Ubelaker, 1994; Daws et al., 2011; White a Folkens, 2005). Pro odhad 

pohlaví musíme používat přístupy a metody, které musejí být přesné        

a spolehlivé, které jsou snadno aplikovatelné, mají nízkou inter a intra 

observační chybu a jsou použitelné na širokou skupinu jedinců bez 

rozdílu původu.  

Znaky na kostře, které se používají pro odhad pohlaví, mají různý stupeň 

exprese pohlavního dimorfismu, které jsou viditelné jak mezi pohlavími, 

tak mezi populacemi. Výběr znaků je tedy zásadní, protože má vliv na 

výsledný úspěch metod a statistických analýz (Walker a Cook, 1998). Na 

základě vybraných znaků bychom měli volit správnou klasifikační metodu, 

která díky vyhovujícímu výběru rozměrů bude odhadovat pohlaví jedinců 

s vysokou pravděpodobností.  

Proto považujeme za klíčové stanovit vhodný statistický nástroj, který by 

splňoval jak přesnost, tak i spolehlivost, a zároveň by na testovaný vzorek 

kladl co nejmenší požadavky při respektování omezení, která vyplývají 

z podstaty biologického materiálu (pohlavní dimorfismus lebky či pánevní 

kosti).  

Vzhledem k zacílení diplomové práce budeme používat termín pohlaví 

v biologickém významu, nikoliv ve významu sociálním. Pro získání 

biologického profilu jedince je nejprve nutné pracovat s biologickým 

pohlavím, které je čitelné z kosterních pozůstatků. Pro vytváření identity 

jedince můžeme následně pracovat i se sociálně konstruovaným 

pohlavím, které hrálo za života jedince možná významnější roli (Walker    
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a Cook, 1998). Vzhledem k charakteru práce se zaměříme pouze na 

biologický význam pohlaví.  

V naší práci se tedy zaměříme na různé klasifikační nástroje multivariační 

statistické analýzy, které jsou více či méně používané v antropologii pro 

odhad pohlaví. Pomocí dvou nejvíce dimorfních částí lidské kostry 

(pánevní kosti a lebky) budeme testovat jednotlivé statistické analýzy. 

Skrze aplikaci různých kombinací rozměrů a srovnání uživatelské 

náročnosti, představíme výhody a nevýhody jednotlivých analýz               

a navrhneme postup, který by měl být doporučením pro forenzní 

antropology a bioarcheology, bez předešlé znalosti různorodých přístupů 

pro odhad pohlaví.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Úspěšnost, p řesnost a spolehlivost 

Pokud se zabýváme problematikou odhadu pohlaví v bioarcheologii         

a forenzní antropologii, musíme překonat určité překážky, které jsou 

spojené se zachovalostí kosterního materiálu, a zároveň vyřešit 

terminologický problém, který se k tomuto tématu váže. Zachovalost 

kostry nám ukazuje, kolik procent kosterních pozůstatků je přítomno        

a o jaké části se jedná. Následně můžeme použít ty části, které se častěji 

dochovávají. S tím souvisí termíny jako přesný, či úspěšný odhad 

pohlaví, protože ne všechny části kosterních pozůstatků nám dávají 

stejné výsledky. Stejně tak je nutno definovat termín spolehlivost, který se 

váže na metody odhadu pohlaví.  

Je proto nezbytné si především určit, jaké teoretické principy budeme 

užívat. Protože pokud naše techniky nebudou založeny na spolehlivých 

principech a metodologiích, nebudou naše výsledky považovány za 

seriózní (Williams a Rogers, 2006). A v neposlední řadě musíme udržet 

výzkumnou chybu, která při měření vzniká, pod kontrolou             

(Ferrante a Cameriere, 2009). Díky tomu můžeme následně označit naše 

měření za optimálně přesné a úspěšné.  

Angličtina má několik termínů, které nám v češtině mohou popisovat ten 

stejný problém, nebo alespoň mají v obecné češtině velmi podobný 

význam. Jedná se o anglická slova accuracy (úspěšnost), precision 

(přesnost), reliability (spolehlivost). V oxfordském výkladovém slovníku je 

termín accuracy překládán jako „přesný ve všech svých detailech“ 

(accuracy, 2002). Precision je vykládána jako „kvalita, přesnost nebo 

skutečnost být přesný“ (precision, 2002). A reliability je doslovně 

přeloženo jako „být schopný se na něco/někoho spolehnout“ (reliability, 

2002). 
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Samozřejmě ale existuje jasný rozdíl mezi běžným a odborným jazykem. 

Jak accuracy, tak precision se do češtiny často překládá jako přesnost, 

ale význam těchto slov má (hlavně v aplikované statistice) odlišný 

význam. Podle Ferranteho a kolektivu (2009) můžeme accuracy a validity 

označit jako stupeň shody kvantity měření nebo výpočtů se skutečnou 

hodnotou (Ferrante a Cameriere, 2009). Jinak řečeno, naše měření, nebo 

výpočet, dospěje k odhadnutí takového pohlaví, jaké ve skutečnosti je,    

a tím pádem bez jakékoliv odchylky (Ferrante a Cameriere, 2009). Na 

druhou stranu precision srovnává Ferrante a kolektiv s termínem 

reliability, a vysvětluje ho jako stupeň shody, kde další měření nebo 

výpočet dává stejné nebo podobné výsledky (Ferrante a Cameriere, 

2009). Dodává, že v tomto případě můžeme dostat určitou 

chybu/odchylku (Ferrante a Cameriere, 2009).  

Obrázek 1 názorně popisuje, jak Ferrante a kolektiv vidí rozdíl 

v termínech accuracy a precision. Úspěšnost (accuracy) popisuje blízkost 

bodů k průměrné pozici, která se nachází ve středu terče. Bod, který se 

dostane co nejblíže ke středu terče, je nejvíce úspěšný                

(Ferrante a Cameriere, 2009). Pokud jsou všechny body seskupeny 

blízko sebe, do určitého shluku, tak mluvíme o přesnosti, a je vedlejší, 

zdali se nacházejí v blízkosti středu terče (Ferrante a Cameriere, 2009). 

Pokud tedy chceme, aby měření či výpočet byl jak úspěšný tak i přesný, 

museli bychom dosáhnout efektu, který je vidět na levém horním terči na 

obrázku 1 – body jsou blízko středu terče a zároveň jsou seskupeny do 

jednoho shluku.  

Technika či metodologie je přesná v případě, že je opakovatelná 

(repeatability). Pozorovatel musí být schopen pří více měření získat 

stejné výsledky (Ferrante a Cameriere, 2009). A zároveň musíme být 

schopni zachovat stejný postup měření v případě, že ho provádí více 

pozorovatelů – přenosnost (reproducibility) (Ferrante a Cameriere, 2009).  
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Obrázek 1. Analogie terče – accuracy and precision (Fig. 1, 

(Ferrante a Cameriere, 2009)). 

Použití všech zmíněných termínů se váže k situaci, kdy pracujeme buďto 

s kosterním materiálem známého pohlaví anebo naopak neznámého 

pohlaví. V případě, že máme materiál známého pohlaví, získáme rovnici, 

která nám ukazuje přesnost klasifikace podle pohlaví, a tím pádem 

můžeme hovořit o úspěšnosti metody (Maber et al., 2006). Provedu-li 

třídění jedinců neznámého pohlaví takovou rovnicí v jiné populaci, 

výsledkem je také úspěšnost a podle doložené úspěšnosti a zjištěné 

úspěšnosti v jiných podmínkách, pak docházím k závěru o spolehlivosti či 

nespolehlivosti rovnice – reliability (Maber et al., 2006). Metodu tak testuji 

nezávisle na populaci a získávám tak určitou míru spolehlivosti metody 

(Bruzek a Murail, 2006). Proto každá metodologie musí obsahovat dobře 

zdokumentované instrukce, musí být ověřena na osteologickém materiálu 

známého pohlaví a její praktičnost a efektivnost spolehlivosti musí být 

testována na nezávislém vzorku (Bruzek a Murail, 2006).  

Ve své práci tedy budu pracovat s termíny, jejichž význam byl diskutován 

výše, vychází z prací, které uvádím v závorkách, a jsou definovány takto: 
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Definované rozměry jsou přesné tehdy, když je můžeme opakovaně 

aplikovat a zároveň je může použít více výzkumníků (inter a intra 

observační chyba je nízká). 

Úspěšnost  (accuracy) metody je míra shody klasifikace vzhledem 

ke skupinové příslušnosti známé a priori, neboli vytvoření 

klasifikačního/třídícího pravidla. 

Spolehlivost  (reliability) je míra shody klasifikace vzhledem ke skupinové 

příslušnosti známé a posteriori, jinak řečeno aplikace 

klasifikačního/třídícího pravidla již vytvořeného. 

2.2 Pohlavní dimorfismus kostry  

Abychom vůbec mohli odhadovat pohlaví z kosterních pozůstatků, musí 

být na kostře patrné rozdíly mezi mužem a ženou. Takové rozdíly 

nazýváme pohlavním dimorfismem a je poměrně dobře rozeznatelný na 

živém jedinci, ačkoliv v průběhu evoluce člověka docházelo ke snižování 

pohlavního dimorfismu. Plio-pleistocénní homininé měli relativně větší 

velikostní pohlavní dimorfismus (například nohy či lebky) a větší rozdíly 

v celkové velikosti kostry oproti mladším vývojovým skupinám         

(Frayer a Wolpoff, 1985). Raní Homo a další recentní formy ze středního 

a svrchní pleistocénu vykazují určitý střed mezi výrazně velikostně 

dimorfními Australopitéky a naopak méně dimorfními neolitickými 

potomky (Frayer a Wolpoff, 1985). 

Vývoj pohlavního dimorfismus u člověka můžeme sledovat buďto skrze 

kosterní pozůstatky dřívější vývojových forem člověka anebo skrze 

studium různých žijících taxonů primátů.  U jednotlivých druhů můžeme 

vidět různý stupeň exprese pohlavního dimorfismu, stejně tak jako tomu 

bylo u našich předků. Ke snižování pohlavního dimorfismu docházelo 

v průběhu evoluce člověka skrze změnu strategie rozmnožování, jak 

můžeme sledovat u primátů. Pohlavní výběr skrze samčí kompetici 

produkuje dimorfismus, který je evidentní z přehnaných samčích znaků 
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(Darwin, 2005; Plavcan, 2011). Proto se dá říci, že zvětšování mužského 

těla je výsledkem pohlavního výběru (Lindenfors, 2002). K tomuto trendu 

dochází, pokud sledujeme polygamní druhy. U monogamních taxonů 

dochází k redukci velikosti samčího těla a to právě v důsledku ne tak 

časté kompetice mezi samci (Lindenfors, 2002).  

Obecné přístupy k pohlavnímu dimorfismu lze rozdělit na takzvaný 

bezprostřední či proximátní model, který uvažuje o pohlavním dimorfismu 

jako o reakci na nutriční stres či celkově reakci na vliv prostředí při vývoji 

jedince (Frayer a Wolpoff, 1985). Tvrdí, že rozdíl ve výšce postavy            

u mužů a žen je důsledkem nutričního stresu a pokud je naopak kvalitní 

stravy dost, dochází ke zvyšování pohlavního dimorfismu                

(Frayer a Wolpoff, 1985). Tento trend můžeme sledovat u některých 

lovecko-sběračských a zemědělských společností. Těžko ale hledat 

stejný model pro vysvětlení snižování pohlavního dimorfismu od 

Australopitéků napříč rodem Homo. Pokud by snižování pohlavního 

dimorfismu bylo pouze na základě nutričního stresu, pak by nemohlo 

docházet ke zvyšování postavy u některých čerstvě usedlých lovecko-

sběračských skupin (Frayer a Wolpoff, 1985).  

Druhým přístupem je bazální či ultimátní model, který na rozdíl od 

předchozího předpokládá, že environmentálně řízená růstová přerušení 

mají jen velmi malý vliv na snížení pohlavního dimorfismus              

(Frayer a Wolpoff, 1985). Muselo docházet k jiným selekčním tlakům. 

Tento model se pokouší vysvětlit podmínky pohlavního dimorfismu ve 

vztahu k základním genetickým adaptacím, které byly více či méně 

zmírněny různorodými selekčními tlaky (Frayer a Wolpoff, 1985). 

Pohlavní dimorfismus popsaný v předchozích odstavcích se vztahuje 

k odlišnostem ve velikosti těla v závislosti na taxonu a jeho systému 

páření. Naše pozornost, která se vztahuje k pohlavnímu dimorfismu na 

lidských kosterních pozůstatcích, vychází z předešlých tvrzení a odráží 

v sobě rozdílnost ve velikosti mezi pohlavími. Jedná se o vliv 
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sekundárních pohlavních znaků, které můžeme odhalit na kosterních 

pozůstatcích, ale pouze v odlišnosti ve velikosti či robusticitě jednotlivých 

částí lidské kostry. Charakteristiky, které jsou zaměřené na velikost těla, 

jako je délka mozkovny, celková výška těla, body mass index, jsou 

užitečné pouze v případě, kdy porovnáváme dimorfismus velikosti těla, 

ale nepopisujeme jimi celkově odlišnosti mezi muži a ženami (Schutz et 

al., 2009). K termínu velikost je proto třeba připojit i tvar jednotlivých kostí, 

u kterých posuzujeme pohlavní dimorfismus. Následně můžeme říci, že 

významnější roli hrají ty rysy, které vyplývají z primárních pohlavních 

znaků, a které jsou tedy dány rozdílnou reprodukční rolí muže a ženy.  

Diskrétní pohlavně specifické odlišnosti ve velikosti a tvaru pánve jsou 

výsledkem funkční modifikace a evoluční adaptace (Bruzek a Murail, 

2006). Jako zřejmý důkaz této adaptace je pánevní kost. U mužské 

pánevní kosti došlo v průběhu evoluce pouze k adaptaci na bipedii, ale     

u žen je tvar pánve kompromisem mezi adaptací na bipedii a porodním 

mechanismem, který se v souvislosti se vzpřímenou postavou                   

a encefalizací mozku u plodu, zkomplikoval (Bruzek a Murail, 2006). 

Existují dva faktory, které mohou být zodpovědné za rozdíly 

v cephalopelvických disproporcích. Jedná se o větší velikost fetálního 

neurokrania, která pozitivně koreluje se zvětšením neonatálního mozku 

na rozdíl od ostatních primátů (Correia et al., 2005). A za druhé porodní 

mechanismus komplikuje úzká pánev, která je podřízena požadavkům 

bipedie (Correia et al., 2005). Způsob, jak se tedy evoluce vyrovnala 

se zúžením pánve a větším fetálním neurokraniem, je rozšíření porodního 

kanálu z důvodu získat dostatek prostoru pro snadnější průchod plodu 

(Correia et al., 2005).  

Z důvodů výše zmíněných faktů, je v průměru ženská pánev větší než 

mužská (ačkoliv v jiných částech kostry je tomu naopak), je širší a má 

oválný tvar na rozdíl od srdcového tvaru mužské pánve (Correia et al., 

2005; Tague, 1992). Incisura ischiadica major je na pánevní kosti žen 
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širší než na mužské, pelvis major je mělčí, pelvis minor je širší a vstup      

a výstup z pánve jsou větší (Leong, 2006). Ženy mají relativně delší kost 

stydkou, liší se ve znacích sakroiliakálního kloubu u kosti kyčelní             

a foramen obturatum mají více eliptické (Leong, 2006). Pánevní kost 

může být rozdělena do tří morfologicko funkčních části či segmentů. První 

je sakroiliakální segment, který se týká aurikulárního povrchu 

sakroiliakálního kloubu a jeho bezprostředního okolí (Bruzek a Murail, 

2006). Oblast s nejvyšším pohlavním dimorfismem, která se s věkem 

ještě více odlišuje, je tvar incisura ischiadica major (Bruzek a Murail, 

2006). Druhou částí je ischiopubický segment, u kterého se pohlavní 

dimorfismus vytváří v období puberty v důsledku hormonálních změn        

u žen (Bruzek a Murail, 2006). A třetí oblastí je acetabulární segment, 

který reflektuje prostorovou organizaci všech tří pánevních kostí               

a přispívá k její obecné stavbě (Bruzek a Murail, 2006). Pánev můžeme 

rozdělit také z hlediska porodního významu. Jedná se o auditus pelvis 

neboli vchod pánevní (u linea terminalis), angustia pelvis, úžina pánevní 

(v úseku spina ischiadica) a exitus pelvis, východ pánevní (úroveň tuber 

ischiadicum a apex ossis sacri) (Correia et al., 2005).  

Lebka (druhá nejvíce dimorfní část lidské kostry) a její odlišnosti mezi 

pohlavími jsou spíše ovlivněny sekundárními pohlavními znaky, a proto 

pohlavní dimorfismus je spíše velikostní než tvarový. Glabella je u mužů 

masivnější a více prominuje dopředu, reliéf planum nuchale mají muži 

drsnější než ženy, processus zygomaticus je silný a dlouhý u mužů 

zatímco u žen je krátký a tenký, tubera frontalia et parietalia nalezneme    

u žen, kdežto u mužů jsou méně znatelné nebo je vůbec nemají a kost 

lícní má u žen spíše hladký povrch kdežto u mužů je povrch více drsný 

(Ferembach et al., 1980). V rovině obecných znalostí o pohlavním 

dimorfismu lebky můžeme zmínit, že u mužů prominuje více brada, u žen 

je brada více zakulacena, incisura mandibulae je výraznější také více       

u mužů než u žen (Ferembach et al., 1980). Již v 19. století H. Welcke 

popsal pohlavní dimorfismus u některých znaků na lebce. Například 
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pozice processus condylaris je umístěna u mužů více dopředu a spolu 

s výše zmíněným dává odlišné zakřivení posteriorní hranice ramus 

mandibularis. Tvar orbit je u mužů spíše čtvercový, u žen je okrouhlý. 

Ženy mají menší aperturu piriformis než muži. Clivus na kosti týlní mají 

muži stočen více svisle než ženy. Processus mastoideus stejně tak jako 

antropometrický bod inion prominuje u mužů více dolů a je robustnější. 

Všechny zmíněné znaky jsou přejaty z publikací Rosas a Bastir, 2002       

a Kimmerle et al., 2008, protože původní text není k dispozici.  

2.3 Odhad pohlaví 

Pohlaví je důležitým parametrem identity jedince, a jeho odhad hraje 

významnou roli při zjišťování biologického profilu. Ve forenzní antropologii 

se jedná o první a nejdůležitější krok, ze kterého následně vycházejí další 

analýzy demografických parametrů (Spradley a Jantz, 2011). K odhadu 

pohlaví se používají takové znaky na kostře, které se mezi pohlavími liší 

z funkčních důvodů (Daws et al., 2011).  

Pohlaví se odhaduje zpravidla u dospělých jedinců, protože vytvořené 

metody používají sekundární pohlavní znaky, které jsou výsledkem 

postpubertálních změn (Buikstra a Ubelaker, 1994; Daws et al., 2011; 

White a Folkens, 2005). K problémům dochází při odhadu pohlaví             

i u starších jedinců, kdy v souboru dochází k nárůstu počtu mužů, protože 

ženy ve starším věku prochází maskulinizací a jejich kosterní pozůstatky 

vykazují spíše mužské rysy (Meindl et al., 1985; Walker et al., 1988; 

Weiss, 1972). Proto musíme vybírat takové znaky na kostře, které tak 

výrazně nepodléhají změnám v průběhu života jedince (Kemkes-

Grottenthaler et al., 2002).  

Problém, který musíme při odhadu pohlaví brát v úvahu, je populační 

specificita. Populace se liší v závislosti na robusticitě, stupni pohlavního 

dimorfismu a velikosti těla (Steyn a Patriquin, 2009). Pokud vnímáme 

pánevní kost jako celek, na který působí v závislosti na pohlaví různé 
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vlivy (bipedie, porod dítěte), tak stejný pohlavní dimorfismus nalezneme 

napříč populacemi (Correia et al., 2005; Leong, 2006). Platí to v případě, 

kdy použijeme takové rozměry pánevní kosti, které zastupují všechny tři 

funkční celky (sakroiliakální, ischiopubický a acetabulární) (Murail et al., 

1999). Pokud bychom použili jen jeden ze segmentů, mohli bychom 

očekávat, že se populační specificita projeví i u pánevní kosti (Murail et 

al., 1999). 

U lebky je populační specificita mnohem výraznější (Walrath et al., 2004; 

Williams a Rogers, 2006). Řada autorů (Dayal et al., 2008; Franklin et al., 

2005; Green a Curnoe, 2009; Guyomarc’h a Bruzek, 2011; Ramsthaler et 

al., 2007; Robinson a Bidmos, 2009; Rogers, 2005; Spradley a Jantz, 

2011; Stevenson et al., 2009; Steyn a İşcan, 1998; Walker, 2008; Walrath 

et al., 2004) ve svých pracích zohledňuje populační specificitu, ale někteří 

ji opomíjejí(Galdames et al., 2008; Rooppakhun et al., 2009; Williams      

a Rogers, 2006). Alometrie a heterochronie, která existuje mezi 

pohlavími, a obecně velikost těla a jeho růst je ovlivněn přírodními 

podmínkami i sekulárními trendy, které můžeme pozorovat na všech 

možných populacích u živých jedinců na celé planetě (např. Tanner, 

1978) a zůstávají pro nás viditelné i na kosterních pozůstatcích (Jantz      

a Meadows Jantz, 2000; Rosas a Bastir, 2002). Proto i lebka, její velikost 

a tvar, nabývá v různých populacích různých hodnot. Obecně velikost je 

velmi vratký nástroj, protože můžeme velmi lehce zaměnit odhadované 

pohlaví (Green a Curnoe, 2009; Lestrel et al., 2011). 

2.3.1 Morfoskopické a morfometrické hodnocení rozm ěrů 

Metody, které se používají pro odhad pohlaví, můžeme rozdělit do dvou 

skupin. První skupinou jsou metody, které jsou založeny na aspektivním 

hodnocení jednotlivých morfologických znaků. Metody založené na 

kvalitativním morfoskopickém hodnocení jsou poměrně rychlé                  

a jednoduše aplikovatelné a mají poměrně vysokou přesnost, pokud je 

provádí zkušený antropolog (Kranioti et al., 2009a). Nevýhodou použití 
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těchto metod je řada omezení jako je inter- a intra- observační chyba 

nebo klasifikační problém vyplývající z definování kvalitativních 

morfologických znaků, které nejsou dostatečně důvěryhodné s ohledem 

na svou spolehlivost (Pretorius et al., 2006).  

Druhou skupinou jsou metody využívající morfometrický přístup, který je 

založený na měření vzdálenosti mezi definovanými body. V tomto případě 

se tedy jedná o kvantitativní proměnné a k zjištění rozměrů používáme 

posuvná měřidla, počítačovou tomografii, či rentgenové snímání. Metody, 

které využívají metrických rozměrů, jsou méně subjektivní, jejich aplikace 

je náročnější, ale mohou být použity opakovaně a jsou aplikovatelné jak 

na kraniální tak postkraniální kostru (Kranioti et al., 2009a; Walrath et al., 

2004). Míra subjektivity při zjišťování velikosti rozměrů je dána 

definováním bodů, mezi kterými provádíme měření, a klesá tím více, čím 

více jsou body definovány anatomicky1.  

2.3.1.1 Pánevní kost 

Používanou morfoskopickou metodou pro odhad pohlaví na základě 

pánevní kosti je metoda dle Ferembachové a kolektivu z roku 1980, která 

je založena na hodnocení 10 znaků (sulcus preauricularis, incisura 

ischiadica major, angulus pubis, arc composé, pánev, foramen 

obturatum, corpus ossis ischii, crista iliaca, fossa illiaca, pelvis major, 

pelvis minor). Kódování znaků je na škále hyperfemininní až 

hypermaskulinní a hodnotíme váhu/významnost znaku (1,2,3). Po 

výpočtu indexu sexualizace můžeme, odhadnout pohlaví. Jiní autoři 

(Bruzek, 2002; Đurić et al., 2005; Walrath et al., 2004) využívají metody 

Ferembachové a kolektivu a dále ji optimalizují pro vyšší úspěšnost 

odhadu pohlaví.  

                                         
1
 Body pro celé tělo jsou definovány a popsány v knize Lehrbuch der Anthropologie od Martina z roku 

1914. Později byla reeditována R. Knusmannem v roce 1988 pod názvem Anthropologie: Handbuch der 

vergleichenden Biologie des Menschen. 
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Druhou, často využívanou morfoskopickou metodou, je Phenicova 

metoda vizuálního hodnocení pánevní kosti (Phenice, 1969). Hodnotí tři 

znaky – ventrální oblouk, subpubickou konkavitu a vzhled mediální strany 

ischiopubické větve. První prvek je charakteristický mírně vyvýšenou 

hranou, která se táhne od pecten ossis pubis dolů (Phenice, 1969). 

Takový znak nalezneme pouze už žen, hodnocen je tedy na základě 

přítomnosti/nepřítomnosti (Phenice, 1969). Druhý znak, subpubická 

konkavita, je hodnocena stejně jako předchozí. U žen je přítomna, ale      

u mužů chybí (Phenice, 1969). Třetí znak (vzhled mediální strany) je 

hodnocen jako mužský v případě, že je plochý a široký. Ženský vzhled 

mediální strany je naopak úzký a hřebenovitý (Phenice, 1969). V práci 

z roku 1969 jsou charakteristické obrázky, které ilustrují mužské a ženské 

charakteristiky zmíněných útvarů (Phenice, 1969).  

Odlišnou morfometrickou metodou je způsob hodnocení pánevní 

morfologie navržený Brůžkem (2002). Metoda je založena na aspektivním 

hodnocení různých částí pánve – preaurikulárního povrchu, tvaru incisura 

ischiadica major, charakteru arc composé, ischiopubické části malé 

pánve a poměr kosti sedací a stydké. Znaky preaurikulární povrch, 

incisura ischiadica major a ischiopubická část malé pánve jsou 

hodnoceny na základě tří charakteristiky, které jsou kódovány kombinací 

tří prvků (m=mužský, f=ženský, i=neurčitelný). Proto každý znak je 

posléze hodnocen na základě množství jednotlivých charakteristik (např. 

mmi � mužský znak).  Znaky arc composé a poměr délek kosti stydké 

vs. kosti sedací je přímo hodnocen jako mužský, ženský nebo 

neurčitelný. Následně tedy získáme u pěti znaků pět ohodnocení pohlaví 

a podle toho zda převažují charakteristiky mužské či ženské pohlaví 

odhadneme (Bruzek, 2002).  

Morfometrické metody, jak bylo výše zmíněno, pracují s kombinacemi 

naměřených rozměrů na dané kosti. Různé postupy ověřují, jaká 

kombinace použitých znaků zvyšuje úspěšnost/spolehlivost odhadu 
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pohlaví. Argumenty pro výběr rozměrů jsou mezi autory podobné. 

Zaměřují se na ty, které vykazují nejvyšší dimorfismus, jsou jednoduše 

identifikovatelné, někteří se zaměřují na takové rozměry, které co 

nejméně podléhají tafonomickým procesům a v neposlední řadě je 

podstatné snižování pohlavního dimorfismu (Gonzalez et al., 2009b; 

Murail et al., 2005; Nagesh et al., 2007; Patriquin et al., 2003; Patriquin et 

al., 2002, 2005; Steyn a İşcan, 2008; Steyn a Patriquin, 2009; Takahashi, 

2006). Mezi nejčastěji používané rozměry patří největší délka kosti sedací 

(Thieme a Schull, 1957), postacetabulární délka kosti sedací (Schulter-

Ellis et al., 1983a), acetabulo-symphyseální délka kosti stydké (Bräuer, 

1988), horizontální průměr jamky kyčelního kloubu (Bräuer, 1988), šířka 

incisura ischiadica major (Novotný, 1975), výška incisura ischiadica major 

(Bräuer, 1988), maximální výška pánevní kosti (Bräuer, 1988), šířka kosti 

kyčelní (Bräuer, 1988), vertikální rozměr jamky kyčelního kloubu (Bräuer, 

1988), šířka těla stydké kosti (Gaillard, 1960), nejmenší délka kosti stydké 

(Schulter-Ellis et al., 1983a), šířka těla kosti sedací (Bräuer, 1988), 

spinoaurikulární šířka pánevní kosti (Gaillard, 1960), spinoischiatická 

šířka pánevní kosti (Gaillard, 1960). 

Aplikací vytvořeného acetabulo-pubického indexu, který popsal Schulter-

Ellis a kolektiv (1983), na kosterní pozůstatky jedinců z jižní Afriky, byla 

testována úspěšnost odhadu pohlaví. Index je počítán z délky stydké 

kosti a průměru kyčelní jamky. Na základě naměřených hodnot spočítali 

index, u kterého získali minimální a maximální hodnoty u obou pohlaví 

(Nagesh et al., 2007). Následně zjišťovali rozložení hodnot indexu 

v souboru a zjistili, že pokud je index menší než 75, dostali 88 % správně 

odhadnutých žen, pokud je větší, než 80, jedná se v 90 % o muže 

(Nagesh et al., 2007). Rozmezí hodnot 75–80 je oblast překryvu mužů    

a žen (Nagesh et al., 2007). V porovnání s jinými pracemi, ve kterých byl 

použit index na odlišné populace, byla úspěšnost v případě použití na 

populaci černochů 92 % (Schulter-Ellis et al., 1983a) a v případě 

kosterních pozůstatků bělochů byla úspěšnost odhadu pohlaví 95 % 
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(Schulter-Ellis et al., 1983b). Dále byl index testován na populaci 

Eskymáků, u kterých dosáhla úspěšnost na 91 % a na populaci Indiánů, 

kde úspěšnost činila 89 % (Schulter-Ellis a Hayek, 1988). Klasifikace není 

nijak výborná a při aplikaci indexu na některé populace klesá poměrně 

významně. Jiná klasifikační pravidla na pánevní kosti mají lepší výsledky 

a více odolávají populační specificitě.  

Za použití sedmnácti rozměrů na souboru 192 jedinců byla vytvořena 

klasifikační funkce pro odhad pohlaví na pánevní kosti (Steyn a İşcan, 

2008). Jedná se o klasifikaci, která má za cíl být populačně specifická      

a použitelná na jedince pocházející ze Středomoří. Pro výpočet 

klasifikačních pravidel byla použita kroková diskriminační analýza. Výběr 

rozměrů pro první funkci byl založen na hodnotě podle Wilksovy λ (Steyn 

a İşcan, 2008). Dále vytvořili dalších šest funkcí, u kterých testovali 

úspěšnost klasifikace. Nejlepší výsledek, který překonal hranici 90 %, 

měla funkce vytvořena pomocí Wilksovy λ (95 %). Ostatní funkce 

nepřekonaly ani hranici 90 %, proto nemá význam je hodnotit. Vzhledem 

k nastavení cílů autorů vytvořit populačně specifickou klasifikaci nejsou 

výsledky nijak výrazně uspokojivé, a jen jedno klasifikační pravidlo 

bychom mohli označit za úspěšné. 

Při použití tří odlišných populací (bělochy z jižní Afriky, černochy z jižní 

Afriky, Řeky z ostrova Kréta) a sedmy rozměrů byla testována 

spolehlivost obecné rovnice pro odhad pohlaví na pánevní kosti (Steyn    

a Patriquin, 2009). Jako statistický nástroj byly použity dvě analýzy, 

diskriminační analýza a přímý přístup. Pro obě klasifikační metody bylo 

použito pět funkcí. Velmi dobré výsledky měla první funkce při použití 

diskriminační analýzy, kde bylo zastoupeno všech sedm rozměrů              

a výsledky byly konzistentní u všech tří populací (95 %) (Steyn                 

a Patriquin, 2009). Celková úspěšnost diskriminace, pokud autoři použili 

jedince bez rozdílu na populaci, byla 95 % (Steyn a Patriquin, 2009). 

Stejně tak druhá funkce, kde byly použity všechny rozměry, ale byl použit 
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přímý přístup, měla výborné výsledky v diskriminaci u všech tří populací 

(shodně 95 %) (Steyn a Patriquin, 2009). Diskriminace bez rozdílu 

populace byla u druhé funkce také 95 %. Zbylé tři funkce byly menší nebo 

rovny 90 %. Funkce měly velmi podobnou úspěšnost, ať už byli jedinci 

rozděleni podle populací, nebo byli testováni dohromady (Steyn                

a Patriquin, 2009). Velmi dobrá spolehlivost diskriminace může být dána 

vysokým počtem jedinců ve vzorku (Steyn a Patriquin, 2009). Výsledky 

klasifikace jsou ve většině vytvořených funkcí velmi dobré a podle 

aplikace mezi populacemi nejsou klasifikační pravidla populačně 

specifická.  

Odhad pohlaví na pánevní kosti bez rozdílu původu jedinců, je jedním 

z hlavních důvodů proč badatelé tvoří nová klasifikační pravidla. Při 

použití populací ze čtyř kontinentů (dvanáct referenčních souborů) a při 

aplikaci sedmnácti naměřených rozměrů na pánevní kosti byla vytvořena 

pravděpodobnostní pohlaví diagnóza, která je aplikovatelná na jedince po 

celém světě (Murail et al., 2005). Postup při tvorbě diagnózy měl několik 

kroků. Nejdříve pomocí diskriminační analýzy našli společné znaky mezi 

moderními populacemi. Následně z celkového evropského modelu vybrali 

tři soubory (Londýn, Paříž, Coimbra). Poté testovali evropský model na 

dvou nezávislých souborech z Clevelandu a Washingtonu. Po tomto testu 

hledali nový model, který by zahrnoval jak evropské tak severoamerické 

vzorky. Následně se pokusili vytvořit multi-regionální model, do kterého 

zahrnuli soubory Afriky, Asie a Evropy (Vilnius). Po testování modelů 

vybrali sadu rozměrů, které jsou významné svou diskriminační silou         

a odolností tafonomickým procesům. Na závěr tedy vytvořili 

pravděpodobností pohlavní diagnózu ze smíšeného celosvětového 

vzorku souborů (Murail et al., 2005). Na začátku měli sedmnáct rozměrů, 

ze kterých vybrali nejprve osm rozměrů, které následně rozdělili na 

kombinaci nejlepších čtyř rozměrů a kombinaci nejhorších čtyř rozměrů 

(Murail et al., 2005). Jako nejsilnější model podle výsledků byl Evropsko-

severoamerický, který popisuje celosvětovou variabilitu pohlavního 
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dimorfismu na pánevní kosti a poskytuje spolehlivou metodu odhadu 

pohlaví i na jiných vzorcích (Murail et al., 2005). Vzhledem k testování 

interobservační chyby byly vyřazeny dva rozměry, které jsou citlivé na 

způsob měření (AB a AC), a nahradili je dva jiné rozměry (SA a SS) 

(Murail et al., 2005). Vzhledem k problému zachovalosti pánevní kosti se 

rozhodli přidat k počtu rozměrů další dva, které mají poměrně dobrou 

zachovalost (SIS a VEAC) (Murail et al., 2005). Byl tedy vytvořen výběr 

deseti rozměrů (PUM, SPU, DCOX, IIMT, ISMM, SCOX, SS, SA, SIS, 

VEAC), který měl celkovou úspěšnost téměř 100 % (Murail et al., 2005). 

Po vynechání SIS a VEAC zůstala úspěšnost stejně vysoká, 100 % 

(Murail et al., 2005). Při kombinaci nejlepší čtyř rozměrů (DCOX, PUM, 

SPU, IIMT) byla úspěšnost pravidla také 100 %, při kombinaci nejhorších 

čtyř rozměrů (SIS, VEAC, SA, SS) byl odhad úspěšný z 99 % (Murail et 

al., 2005). Vzhledem k výsledkům se zdá, že klasifikační pravidlo je velmi 

spolehlivé, a můžeme ho použít na pánevní kost bez rozdílu původu 

jedinců.  

Dalším způsobem, jak vytvořit klasifikaci nezávislou na populaci, je 

testovat klasifikační pravidla na dvou populacích, které obývají stejný 

prostor. Jedná se o původní obyvatele Afriky a přistěhovalce/bělochy 

žijící v Africe (Patriquin et al., 2005). Bylo použito 400 párů pánevních 

kostí od obou populací a výběr rozměrů byl vytvořen na základě 

očekávaného dimorfismu, jednoduché identifikovatelnosti rozměrů            

a zachovalosti (Patriquin et al., 2005). Kombinací rozměrů sestavili šest 

klasifikačních funkcí, ze kterých pouze první funkce měla úspěšnost přes 

90 % a to u obou populací. Ostatní funkce měly podstatně horší 

klasifikaci. Výsledky jsou popisovány pouze odděleně na mužích              

a ženách, nikdy nezhodnocují celkovou úspěšnost klasifikačních pravidel. 

Klasifikace není evidentně natolik vysoká, abychom její použití doporučili.  
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Vybraných pět článků, zabývajících se odhadem pohlaví podle pánevní 

kosti, reprezentuje snahu autorů najít takové rozměry, jež by splňovaly 

veškeré nároky, které jsou nutné pro úspěšný a spolehlivý odhad pohlaví.  

2.3.1.2 Lebka 

Pro odhad pohlaví na lebce se používá morfoskopická metoda dle 

Ferembachové a kolektivu z roku 1980, při které se hodnotí 13 znaků na 

lebce (glabella2, processus mastoideus, planum nuchale, processus 

zygomaticus, arcus superciliaris, tubera frontalia et parietalia, 

protuberantia occipitalis externa3, kost lícní, inclinatio frontale, forma 

orbitalia, dolní čelist, mentum, angulus mandibulae, margo inferior). 

Kódují se na škále od hyperfemininních po hypermaskulinní (-2 – +2)       

a podle váhy znaku (1, 2, 3). Autoři použili dva znaky, jejichž aplikaci pro 

odhad pohlaví navrhl P. Broca a hodnotí se na stupnici od 0 do 5. 

Následně se vypočte index sexualizace, na základě kterého můžeme 

odhadnout pohlaví. 

Morfometrické metody, stejně jako u pánevní kosti, využívají body na 

lebce, mezi kterými můžeme naměřit vzdálenosti, které jsou odlišné mezi 

pohlavími. Odlišné postupy kombinují různé rozměry, díky kterým by 

metoda měla vyšší úspěšnost a spolehlivost a byla použitelná na co 

největší možný počet jedinců napříč populacemi. Nejčastěji jsou 

používané rozměry glabello-occipitální délka (Bräuer, 1988), maximální 

kraniální šířka (Bräuer, 1988), frontotemporální vzdálenost (Bräuer, 

1988), bizygomatická šířka (Bräuer, 1988), bazo-nasální délka (Bräuer, 

1988), bazo-bregmatická délka (Bräuer, 1988), délka basion-prosthion 

(Bräuer, 1988), délka nasion-prosthion (Bräuer, 1988), šířka vnějšího 

patra (Bräuer, 1988), výška orbity (Bräuer, 1988), šířka kostěného nosu 

(Bräuer, 1988), vzdálenost nasion-bregma (Bräuer, 1988), vzdálenosti 

                                         
2
 znaky hodnoceny podle P. Broca 

3
znaky hodnoceny podle P. Broca  
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mezi lambdou a occipitální chordou (Bräuer, 1988), biaurikulární šířka 

(Bräuer, 1988), délka foramen magnum (Bräuer, 1988), šířka foramen 

magnum (Bräuer, 1988), výška processus mastoideus (Bräuer, 1988), 

biorbitální šířka (Bräuer, 1988). Autoři tyto rozměry používají v různých 

kombinacích, které vykazují v určitých souvislostech lepší 

úspěšnost/spolehlivost (Franklin et al., 2005; Green a Curnoe, 2009; 

Guyomarc’h a Bruzek, 2011; Jantz a Meadows Jantz, 2000; Kranioti et 

al., 2008; Steyn a İşcan, 1998). 

Odhad pohlaví při použití lebky a metrických rozměrů na ní naměřených 

(Franklin et al., 2005) byl založen na měření osmi proměnných, kde pět 

bylo standardními antropometrickými rozměry a tři proměnné definovali 

autoři sami (Franklin et al., 2005). Rozměry použili na třech skupinách 

lebek z jižní Afriky (Franklin et al., 2005). Nejprve vytvořili osm 

diskriminačních funkcí, první funkce byla složená ze všech osmi rozměrů 

a následné funkce měly vždy o jeden rozměr méně než funkce předešlá 

(Franklin et al., 2005). Všechny funkce měly podobné výsledky správného 

oddělení pohlaví (77–80 %). Jako další možnost, jak zkombinovat 

rozměry, použili autoři rozdělení podle oblastí lebky (Franklin et al., 

2005). Úspěšnost funkcí se pohybovala mezi 68–78 % (Franklin et al., 

2005). Jako poslední vytvořili funkce na základě jednotlivých populačních 

skupin. Pokud byla vytvořena jedna obecná funkce složená ze všech tří 

populací a následně použita na jednotlivých populacích, přesnost 

diskriminace oscilovala mezi 72 % a 82 % (Franklin et al., 2005). Pokud 

šlo pouze o populačně specifickou funkci, tedy použitou jen na jedné 

populaci, na které bylo pravidlo vytvořeno, byla klasifikace 76–82,5 % 

(Franklin et al., 2005). Funkce nedosahují nijak dobrých výsledků a i při 

použití lebky můžeme získat i vyšší úspěšnosti klasifikace, než jakou 

můžeme vidět u jejich klasifikačních pravidel. 

Zvýšit úspěšnost odhadu pohlaví je jedním z hlavních cílů tvorby nových 

klasifikačních pravidel na lebce (Deshmukh a Devershi, 2006), které 
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nejčastěji srovnávají úspěšnost nové a staré techniky. Výsledky 

univariační analýzy jsou velmi slabé v odhadu pohlaví podle lebky (32 %), 

proto autoři zkusili testovat nový postup pomocí multivariační analýzy, 

která správně odhadla 29 z 34 žen (82 %) a 36 ze 40 mužů (90 %) 

(Deshmukh a Devershi, 2006). Celková úspěšnost analýzy tedy byla     

88  %. Výsledek klasifikace je na lebku poměrně kvalitní, ale pravidlo 

nebylo testováno na jiné populaci, proto nevíme, jestli je pravidlo               

i spolehlivé. 

Odhad pohlaví založený za použití odvozené rovnice, která využívá 

čtrnácti lebečních a šesti mandibulárních rozměrů a navíc jednoho 

obličejového rozměru (Dayal et al., 2008), je další možnou metodou pro 

tvorbu klasifikačních pravidel. Použili souboru z jižní Afriky, který 

obsahoval 120 jedinců (Dayal et al., 2008). Autoři vytvořili tři funkce pro 

krokovou analýzu a tři funkce pro přímou analýzu, které použili na 

souboru z jižní Afriky, který obsahoval 120 jedinců  (Dayal et al., 2008). 

Nejlepší výsledky u krokové analýzy vykazovala první funkce, kde 

klasifikace měla úspěšnost 85 % (Dayal et al., 2008) U přímé analýzy 

byla nejúspěšnější první klasifikace tří nejvíce univerzálních rozměrů    

(83 %), a shodně úspěšná byla i klasifikace druhého klasifikačního 

pravidla (Dayal et al., 2008). Za úspěšné bychom považovali pouze první 

funkci, ale vzhledem k faktu, že klasifikační pravidlo nebylo použito na 

jiné populaci, nemůžeme rozhodnout o populační nespecificitě pravidla.  

Pro odhad pohlaví podle lebky můžeme využít i placený software, kterým 

je například Fordisc 3.0. Podstatné ale je, s jakou spolehlivostí software 

poskytuje výsledky. Na základě dvou populací, francouzské a thajské 

(kterou jsme použili i my), a 12 rozměrů byla testována spolehlivost 

softwaru (Guyomarc’h a Bruzek, 2011). Zároveň byly použity již vytvořené 

funkce a to dvě od autorů Giles a Elliot z roku 1963 a dvě od Henkeho 

z roku 1973. Výsledky úspěšnosti u čtyř diskriminačních pravidel se 

pohybují mezi 83–91 % (Guyomarc’h a Bruzek, 2011) Spolehlivost 
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klasifikace, vytvořené na francouzském souboru, se testovala použitím 

pravidla na širší skupině, kterou Fordisc nazývá "bílí", a byla na 89 %.      

U klasifikačního pravidla vytvořeného na thajském souboru, byla 

spolehlivost testována na skupině nazvané „asiaté“ a klesla až na 61 % 

(Guyomarc’h a Bruzek, 2011). Úspěšnost pravidel je poměrně vysoká, ale 

spolehlivost při použití softwaru Fordisc se u populací lišila. Klasifikační 

pravidlo použité na skupině „asiaté“ je velmi špatné a evidentně 

populačně specifické. Na druhou stranu spolehlivost klasifikačního 

pravidla vytvořeného na francouzském souboru měla dobré výsledky       

a populační specificita byla minimalizována.  

Vzhledem k nižšímu stupni pohlavního dimorfismu lebky oproti pánevní 

kosti, jsou výsledky klasifikace při použití lebky rovněž nižší, než které 

jsme sledovali u pánevní kosti. Oscilace úspěšnosti závisí jednak na 

výběru rozměrů a rovněž na stupni velikostního pohlavního dimorfismu 

lebky, který je různý v každé populaci. Někteří autoři aplikovali vytvořená 

klasifikační pravidla i na jiné populace, ale vysoká populační specificita 

lebky výrazně snižovala spolehlivost klasifikace. Lebka je poměrně dobře 

odolná vůči tafonomickým procesům, proto autoři nemusejí vybírat 

rozměry na základě kritéria zachovalosti. Volí spíše takový výběr 

rozměrů, který činí použitou metodu odolnou vůči populační specificitě.  

2.3.1.3 Další části skeletu 

Pokud bychom se rozhodli odhadovat pohlaví z jiné části postkraniální 

kostry, musíme počítat s výraznými populačními rozdíly v závislosti na 

robusticitě či velikosti různých anatomických částí, použitých pro odhad 

pohlaví (např. dlouhé kosti) (Asala, 2001; Asala, 2002; Asala et al., 2004; 

Bidmos a Asala, 2003; Bidmos a Dayal, 2004; İşcan et al., 1998; Steyn    

a İşcan, 1998). V těchto případech (stejně tak jako u lebky) je nutné 

pracovat s takovými rovnicemi, které jsou vytvořeny pro danou populaci, 

případně použít již vytvořené referenční soubory, na kterých rovnici 

vytvoříme (Steyn a Patriquin, 2009).  
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Autoři hledají jiné metody, které by nebyly vázané na dvě nejvíce dimorfní 

části lidské kostry. Je to z důvodu špatné zachovalosti pánevních kostí, či 

populační specificity lebky. Pohlaví je odhadováno jak z dlouhých kostí 

(kost pažní, kost stehenní), tak i z krátkých kostí (kost patní, kost 

hlezenní). Metody vytvořené na zmíněných kostech budou populačně 

specifické.  

Kost pažní je často používána pro svou dobrou zachovalost. Pohlavní 

dimorfismus nalezneme jak na proximálním tak na distálním konci pažní 

kosti. Za použití přístupu geometrické morfometrie a 97 jedinců byla 

testována metoda, při které se využívá pěti bodů na proximální části 

pažní kosti a sedmi bodů na distálním konci pažní kosti. Pro obě části 

byly vytvořeny tři funkce, které měly poměrně podobné výsledky.             

U proximální části pažní kosti měla diskriminace úspěšnost 75–90 %        

a spolehlivost 73–90 % (Kranioti a Michalodimitrakis, 2009). U distálního 

konce byla úspěšnost 74–90 % a spolehlivost 71–86 % (Kranioti et al., 

2009a). Díky srovnání výsledků úspěšnosti mezi použitím lebky a pažní 

kosti můžeme sledovat podobnost klasifikace na těchto dvou částech 

kostry. Úspěšnost metod byla testována na souboru 230 lebek, kde bylo 

k dispozici 12 naměřených rozměrů a 264 pažních kostí, u kterých byly 

použity dva rozměry (Robinson a Bidmos, 2009). U lebky byly použity 

čtyři již vytvořené funkce a na pažní kosti jedna vytvořená funkce. 

Klasifikační pravidlo bylo testováno na čtyřech etnických podsouborech   

a jejich úspěšnost se u lebky pohybovala mezi 73–91 % a u pažní kosti 

byla úspěšnost v rozmezí 89–93 % (Robinson a Bidmos, 2009). Pažní 

kost má ve srovnání s lebkou velmi podobné výsledky v úspěšnosti 

některých klasifikačních pravidel. Spolehlivost nebyla testována, tak 

nemůže být hodnocena populační specificita klasifikace.  

Kost stehenní je velmi používanou dlouhou kostí pro odhad pohlaví 

vzhledem ke své velmi dobré zachovalosti a relativně vysokému 

pohlavnímu dimorfismu (Albanese, 2003). Pomocí diskriminační funkce    



  

23 

 

a rozměrů naměřených na stehenní kosti byla hodnocena úspěšnost        

a spolehlivost odhadu pohlaví. Klasifikační pravidlo bylo vytvořeno na 

thajské populaci a jeho úspěšnost dosahovala 94 % (King et al., 1998). 

Následná spolehlivost byla testována použitím klasifikačního pravidla na 

souborech ze Severní Ameriky a Afriky, kde většina jedinců byla 

odhadována jako ženy. (King et al., 1998). Je tedy evidentní, že použití 

klasifikačního pravidla vytvořeného za aplikace rozměrů naměřených na  

stehenní kosti je závislé na populaci. Pro odhad pohlaví můžeme použít 

metodu, která vychází z měření definovaných rozměrů na rentgenových 

snímcích (Kranioti et al., 2009b). Funkce, které byly vytvořeny na základě 

naměřených rozměrů, měly úspěšnost, která se pohybovala mezi        

80–93 %. Metoda je tak vhodnou alternativou k tradiční osteometrii a její 

aplikace je, podle tvůrců, jednodušší (Kranioti et al., 2009b). Úspěšnost 

klasifikace na stehenní kosti se v tomto případě nemůže rovnat 

úspěšnosti pravidel vytvořených na pánevní kosti, ale v případě její 

nepřítomnosti ji lze s určitou rezervou použít, ale pouze na jedné 

populaci.  

Z krátkých kostí jsou nejčastěji využívané největší kosti z kostry nohy – 

kost patní a kost hlezenní. Mají poměrně dobrou zachovalost a jsou 

pohlavně dimorfní. Kost patní je používána buďto jen z jedné strany 

(úspěšnost 91–92 %, spolehlivost 75–90 %) anebo za použití obou stran 

(úspěšnost 96 %, spolehlivost 72–88 %) (Gualdi-Russo, 2007). V případě 

kosti hlezenní je postupováno podobně. V případě použití jedné strany je 

úspěšnost 88–91 % a spolehlivost v rozmezí 65–89 % (Gualdi-Russo, 

2007). Za použití obou stran byla úspěšnost 89 % a spolehlivost se 

pohybovala v intervalu 64–76 % (Gualdi-Russo, 2007). Pokud bylo 

klasifikační pravidlo tvořeno za přítomností obou kostí z obou stran, tak 

úspěšnost byla 92 % a spolehlivost klesla na 65–92 % (Gualdi-Russo, 

2007). Jak můžeme u výsledků sledovat tak spolehlivost velmi klesá, 

proto musíme všechna klasifikační pravidla považovat za populačně 
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specifická. Na druhou stranu úspěšnost je oproti některým klasifikačním 

pravidlům na lebce poměrně vysoká.  

Zmíněné kosti mnoho autorů využívá, aby našli vhodnou alternativu 

k pánevní kosti a lebce. Výsledky odhadu pohlaví při použití těchto částí 

kostry nejsou stejně úspěšné a spolehlivé jako pánevní kost, ale 

v některých situacích, které jsou popsány výše, jsou výsledky obdobné 

jako v určitých případech u lebky.   

2.4 Metody klasifikace 

Nejvíce rozšířenou metodou, která se používá pro identifikaci pohlaví, je 

lineární diskriminační analýza. Diskriminační analýza je metoda, která se 

snaží ve skupině jedinců nalézt osu/osy, jež rozdělí jedince nejlepším 

možným způsobem na dvě nebo více skupin (Gonzalez et al., 2009a). 

Jinak řečeno hlavním cílem diskriminační analýzy je dosáhnout 

klasifikace jedinců s prediktivní znalostí (Gonzalez et al., 2009a). 

Nevýhodou diskriminační analýzy je splnění konkrétních podmínek. 

Jedním z omezení je dostatečně velký počet jedinců známého pohlaví 

(vzoroví zástupci jednotlivých tříd), podle kterých vytvoříme hranici mezi 

skupinami (Gonzalez et al., 2009b). Dále musí jedinci, které chceme 

klasifikovat pomocí diskriminační analýzy, splňovat tři statistické 

podmínky – soubor jedinců musí ležet v normálním rozdělení, kovarianční 

matice skupin si musejí být rovny a vzoroví zástupci jednotlivých tříd by 

měli být co nejvíce odlišní, aby korelace mezi nimi byla co možná nejnižší 

(du Jardin et al., 2009). Diskriminační analýza je metoda, která má velmi 

jednoduché použití, je robustní metodou a je poměrně časově nenáročná 

(du Jardin et al., 2009). Linearita, která je předpokladem u diskriminační 

analýzy mezi vstupem a výstupem proměnných, nelze vždy aplikovat, 

protože soubor jedinců musí být často klasifikován nelineárně (du Jardin 

et al., 2009). Jinak řečeno jedinci by neměli být rozdělováni přímkou (jako 

je tomu v případě diskriminační analýzy), ale například křivkou.  
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Méně používanou metodou, která se používá pro odhad pohlaví, je 

logistická regrese (Acharya et al., 2011; Albanese, 2003; Albanese et al., 

2008; Arnay-de-la-Rosa et al., 2007; Cardoso, 2008; Harma a Karakas, 

2007; Lin et al., 2010; Macaluso, 2011; Rooppakhun et al., 2009; 

Stevenson et al., 2009; Torwalt a Hoppa, 2005; Walker, 2008). Často ji 

autoři používají v případě, kdy potřebují překonat některé předpoklady, 

které diskriminační analýza neumožňuje, a zároveň do jisté míry toleruje 

nelinearitu mezi vstupem a výstupem modelu (du Jardin et al., 2009; 

Walker, 2008). U logistické regrese se jedná spíše o předpoklady (než 

povinné podmínky) a to předpoklady vysvětlované/závislé proměnné      

(v našem případě pohlaví), které jsou vhodné pro logistickou křivku (du 

Jardin et al., 2009). Výhodou logistické regrese je předpoklad nezávislé 

proměnné, která může být kódována nominálně, ordinálně, intervalem 

nebo škálou (Meloun a Militký, 2002; Stevenson et al., 2009). Za 

omezením logistické regrese můžeme brát fakt, že při výkladu závislých 

proměnných testuje pouze hlavní a aditivní efekty nezávislých 

proměnných (Stevenson et al., 2009). Jakékoliv interakce mezi 

nezávislými proměnnými (rozměry), které pomáhají optimalizovat 

předpověď závislých proměnných (pohlaví), se musejí určit zvlášť 

(Stevenson et al., 2009).  

Ze vzájemného srovnání mezi diskriminační analýzou a logistickou 

regresí vyplývá, že ne nutně musí být diskriminační analýza 

upřednostňovaným statistickým nástrojem (Acharya et al., 2011). 

Klasifikace podle diskriminační analýzy byla úspěšná v rozmezí 52–71 % 

(Acharya et al., 2011). Oproti tomu odhad pohlaví za použití logistické 

regrese osciloval mezi 76–100 % (Acharya et al., 2011). Klasifikace podle 

logistické regrese je významně vyšší než použití diskriminační analýzy. 

Srovnání spolehlivosti analýz ale není k dispozici, proto nemůžeme 

hodnotit, zda logistická regrese minimalizuje chybnou klasifikaci při 

použití pravidla na jiné populaci.  
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Nejméně užívanou metodou pro odhad pohlaví je klastrová analýza 

shlukování pomocí k průměrů (dále K-means) (Arceredillo et al., 2011; 

González et al., 2007; Gonzalez et al., 2009a; Gonzalez et al., 2009b), 

která určuje dvě skupiny uvnitř každého vzorku, které korespondují 

s mužskou anebo ženskou morfologií, za předpokladu, že pohlavní 

dimorfismus je hlavním zdrojem variability u neznámé společnosti 

(González et al., 2007). Shluková analýza má výhodu, například oproti 

diskriminační analýze, že ji můžeme aplikovat na kosterní pozůstatky 

minulých populací, u kterých těžko můžeme vytvořit referenční soubor, 

abychom mohli zjistit klasifikační pravidlo a aplikovat jej na další soubor 

(což zároveň platí o populacích, u kterých neexistují žádné rozsáhlejší 

soubory kosterních pozůstatků se známým pohlavím) (Arceredillo et al., 

2011). K-means je výhodnější použít v případě, kdy nemáme žádné další 

informace o souboru, u kterého chceme odhadovat pohlaví (Gonzalez et 

al., 2009b). Výhoda, kterou K-means poskytuje skrze minimální potřebu 

informace o souboru, je zároveň nevýhodou. Shluková analýza nám 

rozdělí jakoukoliv skupinu jedinců na požadovaný počet skupin, ačkoliv 

mezi jedinci nebude žádný rozdíl. S tímto předpokladem musíme analýzu 

používat.  

Odhad pohlaví pomocí geometricko-morfometrického přístupu na pánevní 

kosti srovnání výsledky úspěšnosti diskriminační analýzy a K-means 

(Gonzalez et al., 2009b). Diskriminační analýza dosáhla úspěšnosti     

76–91 % a K-means se pohybovala v rozmezí 88–96 % (Gonzalez et al., 

2009b). Za použití kraniofaciálních znaků dosáhla diskriminační analýza 

v případě použití tvaru 62 % a K-means 69 %, v případě použití tvaru      

a velikosti byla úspěšnost diskriminační analýzy 78 % a K-means 73 % 

(Gonzalez et al., 2009a). U pánevní kosti má evidentně vyšší výsledky    

K-means. Ačkoliv jsou výsledky u lebky vyrovnané tak je klasifikace 

výrazně nízká. V obou případech ale není testována spolehlivost 

klasifikace, která ale může být způsobena charakterem metody K-means.  
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V četnosti použitých statistických analýz u autorů, kteří řeší odhad pohlaví 

v jednotlivých antropologických, či antropologii blízkých zahraničních 

žurnálech, vidíme jednoznačný trend (Tabulka 1). Ve 118 případech byla 

použita diskriminační analýza, jen ve 12 případech autoři použili 

logistickou regresy a ve 3 případech shlukovou analýzu. V určitých 

případech by bylo příhodné použít jiné statistické nástroje než 

diskriminační analýzu, ale někteří autoři ji automaticky používají namísto 

vhodnějších, ale méně užívaných analýz. 

Tabulka 1. Přehled použitých statistických analýz v zahraničních 

antropologických a antropologii blízkých žurnálech (2000–2010). 

  DA LR K-means total 
Forensic science international 43 1 1 45 
Journal of forensic science 28 3 0 31 
American journal of physical anthropology 9 1 0 10 
Journal of comparative human biology 7 0 0 7 
Journal of forensic and legal medicine 5 3 0 8 
Legal medicine 4 0 0 4 
International journal of legal medicine 3 0 0 3 
Anthropological science 2 0 0 2 

Bulletins et Memories de la societe 
d´anthropologie de Paris 2 0 0 2 
Collegium Anthropologicum 2 0 0 2 
International journal of osteoarchaeology 2 0 1 3 
Journal of indian academy of forensic medicine 2 0 0 2 
Anthropologischer Anzeiger 1 0 0 1 
Eurasian journal of anthropology 1 0 0 1 
Forensic science medicine and pathology 1 0 0 1 
International journal of morphology 1 0 0 1 
Journal of Anatomical soc. India 1 0 0 1 
Journal of Anatomical society 1 0 0 1 
South African journal of science 1 0 0 1 
Forensic science communication 1 0 0 1 
Human biology 1 0 0 1 
Journal of Archaeological science 0 2 1 3 
Experty systems with applications 0 1 0 1 
Injury 0 1 0 1 
total 118 12 3 133 

DA=diskriminační analýza, LR=logistická regrese 
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3 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je porovnat zvolené metody multivariační statistické analýzy 

z hlediska jejich schopnosti minimalizovat chybu v odhadu pohlaví podle 

dvou nejužívanějších částí kostry, kterými jsou lebka a pánevní kost. 

Skrze vytváření klasifikačního pravidla na jedné populaci a použití na 

populaci druhé budeme ověřovat spolehlivost pravidla a tím i spolehlivost 

dané statistické analýzy.  
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4 MATERIÁL 

4.1 Referenční soubory Coimbra a Chiang-Mai 

Materiál, který jsme použili, pochází ze dvou referenčních souborů           

a jedná se o populaci portugalskou a populaci thajskou. Data 

z portugalské populace jsou z kosterní sbírky, kterou mezi lety 1915–

1942 shromáždil profesor E. Tamagnini a je uložena na oddělení 

antropologie na Univerzitě v Coimbře v Portugalsku (Rocha, 1995). 505 

lidských koster, které jsou součástí sbírky, pochází ze hřbitova ve městě 

Coimbra (Rocha, 1995; Santos a Roberts, 2001). U každého jedince jsou 

dostupné biografické informace z dokumentace hřbitova (místo narození, 

pohlaví, věk smrti, datum smrti, příčina a místo smrti, povolání, stav, 

jméno, příjmení a místo pohřbu na hřbitově) (Santos, 1995). Jedinci se 

narodili mezil lety 1826–1922 a zemřeli mezi lety 1904–1938 (Santos, 

1995; Santos a Roberts, 2001). Většina jedinců byla z nízké sociální 

vrstvy a nejčastější příčinou úmrtí byla infekce, následovalo onemocnění 

srdce a jako třetí byla respirační onemocnění (Santos, 1995).  

Populace Thajců je součástí ze sbírky, kterou shromáždilo oddělení 

anatomie při Fakultě medicíny na Univerzitě Chiang Mai (Sujarittham et 

al., 2011). Tito jedinci zemřeli v univerzitní nemocnici Chiang Mai a to 

mezi léty 1993–1996 (King et al., 1998; Schmitt, 2004). Pocházeli 

z oblasti Chiang Mai nebo z blízkých vesnic a jejich povolání byla 

různorodá – farmáři, služky, učitelé nebo se jednalo o důchodce (King et 

al., 1998; Schmitt, 2004). Většinou spadali do nižší střední nebo střední 

sociální vrstvy (King et al., 1998; Schmitt, 2004).  

4.2 Použitý kosterní materiál 

Materiál obou populací byl poskytnut školitelem.  

Z referenčního souboru Coimbra jsme použili 60 jedinců, z nichž je 18 

žen a 32 mužů. Věkové rozpětí u těchto jedinců je 19–96 let. Data, která 
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jsme pro naši práci použili, jsou naměřené rozměry ze dvou částí lidské 

kostry, které jsou pro odhad pohlaví nejdůležitější, a to z pánevní kosti     

a   z lebky. Rozměry na pánevní kosti naměřil školitel v rámci svých 

výzkumů. Výběr rozměrů byl podřízen kritériu reprezentativnosti 

pohlavního dimorfismu a nízké intraobservační chybě (Bruzek et al., 

1994). Jedná se o 16 rozměrů. Rozměry na lebce byly také sejmuty 

školitelem, jedná se o rozměry, které se nejčastěji vyskytují u starších 

autorů (Giles a Elliot, 1963; Henke, 1977). Celkem jsme jich měli              

k dispozici 15. 

U souboru Chiang-Mai jsme použili 70 jedinců, ze kterých bylo 35 žen      

a 35 mužů. Interval věku dožití, ve kterém se jedinci pohybují, je 18–100 

let. Rozměry na pánevní kosti naměřil školitel při svém výzkumu a jedná 

se o 16 rozměrů, které vybral s ohledem na reprezentativnost pohlavního 

dimorfismu a měřitelnost. Na lebce naměřili 15 rozměrů Aurore Schmitt    

a Pascal Murail a vybrali je s ohledem na nejčastěji používané rozměry 

v literatuře (Brůžek, osobní sdělení).  

4.3 Rozměry 

Tabulka 2 představuje rozměry na pánevní kosti, které máme k dispozici, 

a se kterými jsme dále pracovali. Následně v tabulce 3 jsou vypsané 

rozměry, které jsou naměřené na lebce. Z těchto rozměrů jsme dále 

vybírali proměnné, které jsme následně použili pro statistické analýzy.  
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 Tabulka 2. Zkratky rozměrů na pánevní kosti v souborech Coimbra 

a Chiang-Mai. 

Zkratka   Martinova 
čísla 

Popis rozměru 

DCOX M1 Maximální výška pánevní kosti (Bräuer, 1988) 

SCOX M12 Šířka kosti kyčelní (Bräuer, 1988) 

VEAC M22 Vertikální rozměr jamky kyčelního kloubu (Bräuer, 
1988) 

HOAC M22 Horizontální rozměr jamky kyčelního kloubu (Bräuer, 
1988) 

PUM M14 Preacetabulární délka kosti stydké (Bräuer, 1988) 

ISM  Maximální délka kosti sedací (Thieme a Schull, 1957) 

SPU  Šířka těla kosti stydké (Gaillard, 1960) 

SIS M14.1 Šířka těla kosti sedací (Bräuer, 1988) 

IIMT M15.1 Výška incisura ischiadica major (Bräuer, 1988) 

SA  Spinoauriculární šířka pánevní kosti (Gaillard, 1960) 

SS  Spinoschiatická šířka pánevní kosti (Gaillard, 1960) 

PUBM  Nejmenší délka kosti stydké (Schulter-Ellis et al., 
1983b) 

ISMM  Postacetabulární délka kosti sedací (Schulter-Ellis et 
al., 1983b) 

AB  Šířka incisura ischiadica major (Novotný, 1975) 

AP  Vzdálenost od vrcholu tuberculum musculi piriformis 
k bodu P, který leží na kolmici k úsečce A (tuberculum 
musculi piriformis) B (bod na bázi spina ischiadica) 
(Murail et al., 1993) 

BP   Přímočará vzdálenost mezi body B (bod na bázi spina 
ischiadica) a P, který leží na kolmici k úsečce A 
(tuberculum musculi piriformis) B (bod na bázi spina 
ischiadica) na incisura ischiadica major (Murail et al., 
1993)               
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Tabulka 3. Zkratky rozměrů na lebce v souborech Coimbra a 

Chiang-Mai. 

zkratky     
(Howells, 1973) 

Martinova 
čísla 

popis rozměru 

GOL M1 Glabello-occipitální délka (Bräuer, 1988) 

XCB M8 Maximální šířka krania (Bräuer, 1988) 

FT-FT M9 Nejmenší šířka čela (Bräuer, 1988) 

ZYB M45 Bizygomatická šířka (Bräuer, 1988) 

BNL M5 Délka basion–nasion (Bräuer, 1988) 

BBH M17 Délka basion–bregma (Bräuer, 1988) 

BPL M40 Délka basion–prosthion (Bräuer, 1988) 

NPH M48 Délka nasion–prosthion (Bräuer, 1988) 

MAB M61 Šířka patra (Bräuer, 1988) 

OBH M52 Výška orbity (Bräuer, 1988) 

NLB M54 Šířka apertura piriformis (Bräuer, 1988) 

N-BREG M29 Vzdálenost nasion–bregma (Bräuer, 1988) 

BRG-LAMBDA M30 Vzdálenost mezi bregma a lambda (Bräuer, 1988) 

LAMBDA-OCC M31 Vzdálenost lambda–opisthion(Bräuer, 1988)   
AUB M11 Biaurikulární šířka (Bräuer, 1988) 
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5 METODY 

5.1 Výběr rozm ěrů pro jednotlivé aplikace 

Rozměry, které jsme měli k dispozici, jsou již výběrem, který provedli 

autoři měření. Jedná se o takové rozměry, jež reprezentují pohlavní 

dimorfismus nejvýrazněji, splňují kritéria pro nízkou interobservační chybu 

a snadnou aplikovatelnost. My jsme následně vytvořili tři výběry, dva 

statistické, jeden morfologicko funkční, jež budou podrobeny třem 

statistickým analýzám a ukážeme na nich úspěšnost a spolehlivost 

metod.  

(1) U prvního výběru jsme zvolili metodu největší variability (Výběr podle 

SD). Vybrali jsme prvních deset rozměrů, které měly největší 

směrodatnou odchylku. Největší variabilitu jsme použili proto, abychom 

postihli ty rozměry, které mají největší rozptyl, a proto u nich dojde 

k výraznějšímu oddělení mužů a žen a zároveň, aby byl daný výběr  

Tabulka 4. Vybrané rozměry na pánevní kosti u populace Coimbra 

podle největší variability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁNEVNÍ KOST – COIMBRA 

  n průměr min max sm.odch. 

DCOX 60 205,18 180,00 229,00 11,48 
SCOX 60 154,93 136,00 175,00 8,07 
SS 60 68,67 57,00 91,00 6,19 
AP 60 31,37 20,00 52,00 7,28 
ISMM 60 105,27 88,00 118,00 7,19 
ISM 60 98,08 83,00 112,00 6,63 
IIMT 60 43,82 29,00 57,00 6,02 
AB 60 44,60 33,00 61,00 6,37 
SA 60 73,60 64,00 91,00 5,38 
PUM 60 69,42 57,00 83,00 4,37 
VEAC 60 52,88 42,00 62,00 3,80 
SIS  60 35,80 28,00 48,00 3,79 
PUBM 60 51,60 43,00 62,00 4,16 
HOAC 60 51,75 42,00 60,00 4,08 
SPU 60 25,23 17,00 33,00 3,47 
BP 60 37,31 29,00 44,00 3,50 
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robustní vůči populační specificitě. Jak u souboru Coimbra tak u souboru 

Chiang-Mai se jednalo o stejných 10 rozměrů (Tabulka 4, Tabulka 5). 

(2) Druhý výběr jsme provedli na základě výpočtu Wilksovy λ (Výběr 

podle Wilksovy λ). Wilksova λ nám udává úspěšnost diskriminace. Výběr 

se tvořil na základě výpočtu hodnoty Wilksovy λ, kterou jsme spočítali jak 

u portugalského souboru, tak u souboru z Thajska. Následně jsme 

vyřazovali jeden rozměr za druhým a sledovali jsme změnu v hodnotě 

Wilksovy λ. Pokud došlo k významnému posunu hodnoty Wilksovy λ 

(p<0,05), byl rozměr zařazen do výběru. Důvodem výběru Wilksovy λ 

jako způsobu tvoření výběru bylo testování rozměrů, díky kterému jsme 

mohli zjistit, které rozměry diskriminaci zlepšují, a následně je do výběru 

zařadit. Tabulka 6, 7 představuje hodnoty Wilksovy λ při vyřazení 

rozměru v porovnání s původní hodnotou λ. Červeně jsou zvýrazněny ty 

rozměry,které významně posunuly hodnotu λ, a byly tak vybrány do 

výběru.  

Tabulka 5. Vybrané rozměry na pánevní kosti u populace Chiang-

Mai podle největší variability. 

PÁNEVNÍ KOST – CHIANG MAI 

 n průměr min max sm.odch. 
DCOX 70 197,19 178,00 214,00 8,88 
SCOX 70 147,99 131,00 164,00 7,24 
AP 70 33,76 18,00 51,00 8,14 
SA 70 74,32 59,00 90,70 5,73 
AB 70 42,86 31,00 62,00 7,51 
ISMM 70 101,86 87,30 116,00 5,90 
ISM 70 98,04 83,30 109,80 5,84 
IIMT 70 39,46 30,00 52,00 5,08 
SS 70 69,00 59,70 79,50 4,69 
PUM 70 69,58 60,40 78,10 4,70 
SPU 70 27,76 21,00 37,30 3,53 
VEAC 70 51,81 44,80 60,00 3,44 
BP 70 35,80 30,00 45,00 3,36 
SIS 70 37,38 30,80 45,20 3,11 
HOAC 70 50,62 44,00 57,30 3,14 
PUBM 70 51,02 45,10 58,20 3,31 
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Tabulka 6. Soubor Coimbra, pánevní kost. Hodnoty Wilksovy λ       

u jednotlivých rozměrů v porovnání se základní hodnotou Wilks. λ. 

PÁNEVNÍ KOST – COIMBRA 
Wilks. λ rozdíl od základní 

Wilks. λ (0,12) 
Úroveň p 
hodnoty 

DCOX 0,12 0,01 0,13 
SCOX 0,12 0,01 0,11 
VEAC 0,12 0,00 0,25 
HOAC 0,12 0,00 0,80 
PUM 0,16 0,04 0,00 
ISM 0,12 0,00 0,94 
SPU 0,12 0,01 0,05 
SIS 0,12 0,00 0,57 
IIMT 0,12 0,00 0,89 
SA 0,12 0,00 0,18 
SS 0,12 0,00 0,23 
PUBM 0,12 0,00 0,46 
ISMM 0,12 0,01 0,08 
AB 0,12 0,00 0,26 
AP 0,12 0,00 0,92 
BP 0,12 0,01 0,18 

 

  Tabulka 7. Soubor Chiang-Mai, pánevní kost. Hodnoty Wilksovy λ   

u jednotlivých rozměrů v porovnání se základní hodnotou Wilks. λ. 

PÁNEVNÍ KOST – CHIANG-MAI 
Wilks. λ rozdíl od základní 

Wilks. λ (0,08) 
Úroveň p 
hodnoty 

DCOX 0,08 0,01 0,08 
SCOX 0,08 0,00 0,46 
VEAC 0,08 0,00 0,21 
HOAC 0,08 0,00 0,15 
PUM 0,13 0,05 0,00 
ISM 0,09 0,01 0,02 
SPU 0,10 0,02 0,00 
SIS 0,08 0,00 0,81 
IIMT 0,08 0,00 0,78 
SA 0,08 0,00 0,80 
SS 0,09 0,01 0,02 
PUBM 0,08 0,00 0,15 
ISMM 0,08 0,00 0,27 
AB 0,08 0,00 0,81 
AP 0,08 0,00 0,54 
BP 0,08 0,00 0,88 
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(3) Třetí výběr byl proveden na základě empirické zkušenosti (Empirický 

výběr). Vybrali jsme takové rozměry, které zastupují jednotlivé 

morfologicko-funkční subsystémy (Murail et al., 2005). V případě pánevní 

kosti jsme postihli celkovou velikost pánevní kosti, ischiopubický 

segment, sakroiliakální segment a acetabulární segment. Tím jsme 

minimalizovali možnost špatně odhadnutých jedinců, jež by mohla být 

způsobena populační specificitou. Shodné rozměry byly použity pro obě 

populace a jsou popsány v tabulce 8.  

Tabulka 8. Rozměry použité ve třetím výběru, pánevní kost. 

PÁNEVNÍ KOST 
rozměry celek 
DCOX, SCOX celková velikost pánevní kosti 
PUM, ISMM ischiopubický segment 
AB sakroiliakální segment 
VEAC acetabulární segment 

 

(1) U lebky jsme provedli stejný postup jako u pánevní kosti. Výběr podle 

SD byl vytvořen na základě největší variability rozměrů u obou populací. 

Prvních deset rozměrů s největší směrodatnou odchylkou jsme zahrnuli 

do výběru a to u obou populací (Tabulka 9, Tabulka 10). 

(2) Výběr podle Wilksovy λ byl vytvořen na základě srovnání hodnoty λ 

s hodnotami po vyřazení rozměru. Ty, které významně změnily hodnotu 

λ, jsme zařadili do výběru. V tabulce 11 a 12 jsou červeně zvýrazněny.  

(3) Třetí výběr založený na empirickém zhodnocení byl vytvořen tak, aby 

reprezentoval lebku jako celek. Vybrali jsme ty rozměry, které zastupují 

délko-šířkové rozměry mozkové části lebky a délko-šířkové rozměry 

obličejové části lebky. Rozměry jsou tak pro obě populace stejné a jsou 

popsány v tabulce 13.  
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Tabulka 9. Vybrané rozměry na lebce u populace Coimbra podle 

největší variability. 

LEBKA – COIMBRA 

  n průměr min max sm.odch. 
rozdíl  

min max 
GOL 60 183,05 165,00 197,00 7,52 32 
NBREG 60 109,89 94,50 125,00 6,02 31 
BBH 60 131,53 116,00 145,00 6,50 29 
NPH 60 64,63 50,60 79,50 5,10 29 
BREGLAMBDA 60 115,03 103,10 131,80 6,96 29 
ZYB 60 124,62 112,00 138,00 6,65 26 
BNL 60 98,58 87,00 112,00 4,78 25 
BPL 60 92,41 80,00 105,00 5,11 25 
AUB 60 116,93 105,50 129,00 6,01 24 
XCB 60 135,38 125,00 148,00 5,28 23 
MAB 60 56,85 42,00 63,70 4,58 22 
LAMBDAOCC 60 96,39 83,80 104,70 5,02 21 
FTFT 60 95,71 87,00 104,00 4,15 17 
OBH 60 34,01 28,80 39,00 2,07 10 
NLB 60 24,04 19,50 28,30 1,83 9 
 

Tabulka 10. Vybrané rozměry na lebce u populace Chiang-Mai 

podle největší variability. 

LEBKA – CHIANG-MAI 

  n průměr min max sm.odch. 
rozdíl  

min max 
GOL 70 168,97 153,00 188,00 7,32 35 
XCB 70 141,55 120,00 154,00 5,87 34 
BNL 70 96,47 85,00 113,00 5,37 28 
BPL 70 93,79 81,00 108,00 6,03 27 
BREGLAMBDA 70 106,81 92,00 119,00 5,99 27 
BBH 70 135,19 122,50 149,00 5,48 27 
AUB 70 119,12 105,00 130,50 5,26 26 
ZYB 70 128,61 115,00 140,00 5,74 25 
NBREG 70 110,42 100,00 124,00 5,20 24 
NPH 70 68,13 57,00 78,50 4,66 22 
LAMBDAOCC 70 96,18 87,00 108,00 4,61 21 
FTFT 70 91,87 84,00 101,50 4,17 18 
MAB 70 36,26 29,00 42,50 2,65 14 
NLB 70 26,31 21,70 32,00 2,10 10 
OBH 70 35,23 30,00 40,00 1,97 10 
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Tabulka 11. Soubor Coimbra, lebka. Hodnoty Wilksovy λ                 

u jednotlivých rozměrů v porovnání se základní hodnotou Wilks. λ. 

LEBKA – COIMBRA  
Wilks. λ rozdíl od základní od 

Wilks. λ (0,34) 
Úroveň p 
hodnota 

GOL 0,36 0,02 0,09 
XCB 0,34 0,00 0,44 
FTFT 0,35 0,01 0,20 
ZYB 0,37 0,04 0,03 
AUB 0,34 0,00 0,65 
BNL 0,34 0,00 0,51 
BBH 0,37 0,04 0,04 
BPL 0,35 0,01 0,24 
NPH 0,36 0,03 0,07 
MAB 0,35 0,01 0,28 
OBH 0,34 0,00 0,86 
NLB 0,34 0,00 0,88 
NBREG 0,34 0,00 0,43 
BREGLAMBDA 0,35 0,01 0,27 
LAMBDAOCC 0,35 0,01 0,23 

 

Tabulka 12. Soubor Chiang-Mai, lebka. Hodnoty Wilksovy λ             

u jednotlivých rozměrů v porovnání se základní hodnotou Wilks. λ. 

LEBKA – CHIANG-MAI 
Wilks. λ rozdíl od základní od 

Wilks. λ (0,60) 
Úroveň p 
hodnoty 

GOL 0,60 0,00 0,76 
XCB 0,60 0,00 0,62 
FTFT 0,60 0,00 0,67 
ZYB 0,64 0,04 0,05 
AUB 0,60 0,01 0,40 
BNL 0,61 0,01 0,29 
BBH 0,60 0,00 0,52 
BPL 0,62 0,03 0,12 
NPH 0,60 0,00 0,68 
MAB 0,63 0,03 0,11 
OBH 0,62 0,02 0,17 
NLB 0,61 0,01 0,26 
NBREG 0,60 0,00 0,81 
BREGLAMBDA 0,60 0,00 0,56 
LAMBDAOCC 0,68 0,09 0,01 
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Tabulka 13. Rozměry použité ve třetím výběru, lebka. 

LEBKA  
rozměr celek 

GOL, XCB celková velikost neurokrania 
(délka vs. šířka) 

ZYB, BNL, NPH celková velikost splanchnokrania 
(výška vs. šířka) 

 

Programy, které jsme pro výpočty a analýzy použili, byly Statistica 7 

(StatSoft, Inc., 2007) , SPSS 17 (SPSS, Inc., 2009), Microsoft Excel 2007 

(Microsoft, 2007).  

5.2 Klasifikace objekt ů 

Klasifikační vícerozměrné metody hledají způsob jak rozdělit jedince do 

skupin na základě proměnných. Klasifikační analýzy jsou postupy, 

pomocí kterých se jeden objekt zařadí do jedné či více existujících tříd, 

nebo hledáme pravděpodobnost výskytu nějakého jevu (závislé 

proměnné) na základě určitých známých skutečností (nezávislé 

proměnné), které mohou ovlivnit výskyt jevu. V neposlední řadě můžeme 

pomocí klasifikační analýzy neuspořádanou skupinu objektů uspořádat do 

několika vnitřně sourodých tříd, či shluků (analýza shluků CLU). Postup 

klasifikace je založen na předpokladech o vlastnostech jedinců skupiny, 

např. soubor musí splňovat normalitu rozložení. 

5.2.1 Diskrimina ční analýza 

V diskriminační analýze popisujeme pomocí mnohorozměrných dat 

odlišnosti mezi skupinami, které se snažíme rozdělit, a to pomocí 

nalezení predikční rovnice, která by umožnila klasifikovat objekty do 

skupin pomocí naměřených hodnot vybraných rozměrů (Hendl, 2006). 

Zkoumáme vztah mezi nezávislou proměnnou (rozměrem), a kvalitativní 

závislou proměnnou (pohlavím). U diskriminační analýzy nejdříve 
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vytvoříme klasifikační pravidlo na populaci známého pohlaví, kde tedy 

jedince rozřazujeme podle nezávislých proměnných. Na základě těchto 

proměnných vytvoříme diskriminační funkci, kterou následně můžeme 

použít na soubor jiný a testovat tak spolehlivost vytvořené funkce. 

Diskriminační analýza rozřazuje do dvou či více tříd. V našem případě 

jsou všechny níže uvedené vztahy odvozeny k diskriminaci do dvou tříd, 

tedy do třídy muž a do třídy žena. 

Lineární diskriminační funkce je jednou ze základních typů diskriminační 

analýzy. Postup pro výpočet nám představuje následující algoritmus. 

V prvním kroku vypočítáme střední hodnoty pro obě pohlaví 

�� = 1���� .
�

�	

 

V druhém kroku vypočítáme celkovou kovarianční matici S, kterou 

aplikujeme na oba dva soubory, které uspořádáme do jediného souboru 

P. Kovarianční matice S je ve tvaru: 

� = � ��
� ������, �
�
�����
, ��� ���� �, 

kde cov je kovarianční matice vztahu středních hodnot a sigma vyjadřuje 

v případě x1 střední hodnotu žen a x2 střední hodnotu mužů.  

Matice má na diagonále rozptyly a je podle ní symetrická (Meloun            

a Militký, 2002). Rozptyl je druhou odmocninou směrodatné odchylky 

� = 1
� − 1	���� − �̅���

�

�	

. 

Ve třetím kroku vypočteme koeficient lineární diskriminační funkce 
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� = ��
��̅�
 − �̅���. 

Následně v dalším kroku spočteme hodnoty Fisherovy lineární 

diskriminační funkce pro střední hodnoty, která nám nastaví hraniční bod, 

podle kterého se budou nezařazené objekty třídit do jednotlivých tříd 

�� = ��
�
 + ����� +⋯+ ��!�!	. 

Diskriminace probíhá podle hraničního bodu, přičemž data prvního prvku 

vezmeme a vyčíslíme pro něj lineární diskriminační funkci. Bude-li tato 

hodnota menší nebo rovna hraničnímu bodu, zařadíme prvek jako ženu. 

Získáme-li hodnotu vyšší, bude prvek zařazen jako muž.  

V posledním kroku jsme jako ověření klasifikace jedinců provedli výpočet 

aposteriorní pravděpodobnosti. Pravděpodobnost kvantitativně 

charakterizuje možnost realizace náhodného jevu. Vždy se pohybuje 

v intervalu od 0 do 1. Vzorec pro výpočet aposteriorní pravděpodobnosti 

vypadá následovně: 

" = 


#$%∑, 

kde  ∑	 je součet násobků všech rozměrů násobených diskriminační 

funkcí.  

5.2.2 Logistická regrese 

Typ logistické regrese, který budeme pro odhad pohlaví používat, je tzv. 

binomický logistický regresní model, který pracuje s určením binární 

proměnné, jež má pouze dva možné výsledky (Agresti a Finlay, 1997). 

Snažíme se zjistit, zda se konkrétní událost za daných podmínek objeví, 

nebo ne.  
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V prvním kroku sestavíme pravděpodobnost výskytu jevu a vypočítáme 

logitovou transformaci  

'�()*�+� = , +
1 − +-. 

Následně nalezneme koeficienty regresní přímky a to pomocí metody 

maximální věrohodnosti  

'�()*�+� = . + /
�
 +⋯/0�0, 

kde . je úsek regresní přímky, / vyjadřuje sklon regresní přímky, a n je 

dimenze příznakového vektoru x (Agresti a Finlay, 1997). 

Ve třetím kroku vytvoříme zpětnou logitovou transformaci  

+ = 1
1 + 1�2�34 =

1
1 + 1�567�8�9�, 

abychom vypočetli očekávanou pravděpodobnost daného jevu (Agresti   

a Finlay, 1997).  

Dále vypočítáme odds ratio, jež indikuje, s jakou šancí jev pro danou 

hodnotu nastane 

�::�	;�*)� = +
1 − +. 

Diskriminace probíhá na základě dosazení hodnot do nerovnice 

. + /
�
 +⋯/0�0 > 0 

a pokud je výraz splněn, tak poté je prvek diskriminován do skupiny žen, 

v opačném případě je zařazen do skupiny mužů (Agresti a Finlay, 1997). 

Stejně jako u diskriminační analýzy jsme u logistické regrese ověřovali 

klasifikaci jedinců pomocí aposteriorní pravděpodobnosti.  
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5.2.3 Klastrová analýza shlukování pomocí K pr ůměrů  

Analýza shluků patří mezi metody, které se zabývají vyšetřováním 

podobnosti vícerozměrných objektů a jejich klasifikaci do tříd čili shluků. 

Podle způsobu shlukování se postupy dělí na hierarchické                         

a nehierarchické (Meloun a Militký, 2002). Shluková metoda K průměrů 

(dále K-means) patří do hierarchických postupů, které jsou založeny na 

postupném spojování objektů a jejich shluků do dalších větších shluků. 

Dělí se na aglomerativní shlukování (mezi které patří i K-means) a divizní 

shlukování (Meloun a Militký, 2002). U aglomerativního shlukování se 

začíná s jednotlivými objekty a spojí se vždy dva, jejichž vzdálenost je 

nejmenší. Při určování vzdálenosti mezi objekty se nejčastěji užívá 

Euklidovská metrika (Meloun a Militký, 2002) 

:	��, >� = ?��
 − >
�� + ��� − >��� +⋯+ ��0 − >0��, 

kde > je vektor, ke kterému počítáme vzdálenost vektoru � a @ určuje 

rozměr těchto dvou vektorů.  

Metodu K-means používáme v případě, kdy utváříme malý počet shluků 

z velkého počtu objektů. Metoda je založena na rozdělení n objektů 

(jedinců) o m proměnných (rozměrů) do k shluků (pohlaví) tak, že 

shluková suma čtverců (Euklidova vzdálenost) je přitom co nejmenší 

(Meloun a Militký, 2002). Počet shluků musí být předem znám.  

Postup pro výpočet metodou K-means probíhá v prvním kroku zvolením 

si středů dvou shluků, které vždy představují první dva body souboru.  

V druhém kroku vypočteme Euklidovu vzdálenost všech prvků souboru ke 

středům. Každý prvek získá dvě hodnoty, obě porovnáme a prvek 

přiřadíme do příslušného shluku. Po rozřazení aktualizujeme střední 

hodnoty (přepočítáním středů jednotlivých shluků) (Meloun a Militký, 

2002).  
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Porovnáme nově vzniklé středy se středy z prvního kroku. Pokud nedošlo 

ke změně ani u jednoho středu, tak algoritmus končí. Pokud se jeden 

z porovnávaných středů liší, pokračujeme v algoritmu a vracíme se ke 

kroku dvě. Algoritmus pokračuje tak dlouho, dokud se středy nebudou 

lišit. 

5.3 ROC analýza 

Diagnostika metody nebo také zjištění spolehlivosti testu se hodnotí 

pomocí ROC (Receiver operating characteristic) křivky (Metz, 1978; 

Zweig a Campbell, 1993). Jedná se o kombinaci konceptu sensitivity        

a specificity v jednotlivých měřeních spolehlivosti a je definována jako 

plocha pod ROC křivkou (Martin-de las Heras et al., 2008). Nejčastěji je 

používána v lékařském prostředí pro diagnostiku nemocných jedinců. 

V našem případě lze metodu použít pro zjištění spolehlivosti metody na 

základě poměru správně odhadnutých mužů a žen. Sensitivita/citlivost se 

dá vyjádřit jako pravděpodobnost, že výsledky testu budou pozitivní 

v případě, že se jedná o muže (poměr pravdivě pozitivních), zatímco 

specificita/přesnost znamená pravděpodobnost, že výsledek testu bude 

negativní, pokud se jedná o ženu (poměr pravdivě negativních) (Fawcett, 

2006). Jedinci, které hodnotí statistická analýza jako ženy, ale ve 

skutečnosti jsou muži, budou označeni jako falešně negativní , stejně tak 

odhadnutí muži, kteří jsou ve skutečnosti ženy, budou označeni jako 

falešně pozitivní (Tabulka 14) (Fawcett, 2006). Na základě zjištění, jak 

byli jednotliví jedinci správně odhadnuti a následně zařazeni do 

jednotlivých kvadrantů, můžeme vypočítat hodnoty specificity a sensitivity 

a vytvořit ROC křivku.  

Na grafu 1 můžeme sledovat vykreslení ROC křivky v grafu. Na ose x je 

zaznamenán poměr špatně odhadnutých jedinců a na ose y poměr 

správně odhadnutých jedinců. Síla vztahu je vyjádřena křivkou, která čím 

více je vykreslena v blízkosti levého horního rohu, tím je metoda 
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spolehlivější (Fawcett, 2006; Martin-de las Heras et al., 2008). Na grafu 1 

tedy sledujeme jedince, kteří pokud křivka stoupá kolmo vzhůru, jsou 

správně odhadnutí, a pokud křivka uhýbá doprava tak se jedná o jedince 

špatně odhadnutého.  

Tabulka 14. Poměr mezi pravdivě a falešně odhadnutými jedinci. 

 positivní negativní 

test 
positivity 

pravdivě 
pozitivní 

TP 
11 

falešně 
pozitivní  

FP 
3 

test 
negativity 

falešně 
negativní 

FN 
21 

pravdivě 
negativní 

TN 
25 

total 32 28 
 

 

Graf 1. ROC křivka se všemi označenými prahovými body, které ji 

tvoří (Fig. 3., (Fawcett, 2006)). 

Plocha pod ROC křivkou (AUC) vyjadřuje celkovou míru spolehlivosti 

analýzy (Ramsthaler et al., 2007). Jedná se o část oblasti čtverce, ve 
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kterém je ROC křivka vykreslena a její hodnota se pohybuje od 0 do 1 

(Fawcett, 2006). Z důvodu, že křivka je vykreslena na diagonální hranicí, 

která má hodnoty (0, 0) a (1, 1), měla by být hodnota AUC vyšší než 0,5. 

Pokud je hodnota AUC rovna hodnotě 0,5, znamená to, že metoda 

nedokáže rozlišit skupinu na dvě pohlaví (Ramsthaler et al., 2007). Pokud 

klesne pod tuto hodnotu, nemůžeme klasifikační pravidlo považovat za 

reálné (Fawcett, 2006).  

Diagnostika ROC křivky nabízí srovnávat různé metody a sledovat, jak na 

grafu, tak v hodnotě AUC, rozdílnou spolehlivost metod odhadu pohlaví 

(Ramsthaler et al., 2007). V našem případě budeme ROC křivku používat 

pro znázornění úspěšnosti a spolehlivosti klasifikačních pravidel mezi 

třemi použitými statistickými analýzami pro odhad pohlaví.  



  

47 

 

6 VÝSLEDKY 

Jednotlivé analýzy jsme prováděli tak, abychom mohli vzájemně mezi 

sebou porovnat obě populace. Vytvořili jsme klasifikační pravidlo u jedné 

populace a použili jej v populaci druhé. Stejný postup jsme aplikovali         

i reversně a obě klasifikační pravidla jsme vytvářeli u pánevní kosti           

a lebky. Kvalitu dané analýzy jsme hodnotili skrze srovnání úspěšnosti     

a spolehlivosti pravidla, a to nejdříve skrze procentuální 

úspěšnost/spolehlivost klasifikačního pravidla a následně pomocí 

diagnostiky ROC křivky a hodnoty AUC.  

6.1 Pánevní kost 

Úspěšnost a spolehlivost jednotlivých klasifikačních pravidel ve všech 

třech analýzách u pánevní kosti popisují tabulky 15, 16, 17. V každé z 

tabulek jsou všechny tři výběry (podle SD, podle Wilksovy λ a empirický), 

u kterých jsou dvě klasifikační pravidla vytvořená na populaci z Coimbry    

a Chiang-Mai. Sloupec A představuje úspěšnost klasifikačních pravidel, 

tedy použití klasifikačního pravidla na té populaci, na které bylo 

vytvořeno. Sloupec B představuje spolehlivost klasifikačního pravidla, kdy 

aplikujeme klasifikační pravidlo na jinou populaci, než na které bylo 

pravidlo vytvořeno (klas. pravidlo Coimbra � na populaci Chiang-Mai, 

klas. pravidlo Chiang-Mai � na populaci Coimbra).  

(1) Diskriminační analýza (Tabulka 15) u pánevní kosti vykazuje ve 

statistickém výběru podle SD 100 % úspěšnost klasifikačního pravidla 

v obou případech. Spolehlivost, tedy funkce z jednoho souboru 

aplikovaná na soubor druhý, zůstává také vysoká, kdy u klasifikačního 

pravidla vytvořeného na portugalské populaci byl špatně odhadnut jeden 

muž u thajské populace (99 %) a u klasifikačního pravidla vytvořeného na 

referenčním souboru Chiang-Mai byli správně odhadnuti všichni jedinci 

portugalské populace. Obě klasifikační pravidla tak nepodléhají populační 

specificitě a jsou použitelná v případě pánevní kosti i na jiné populace.  
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(2) U výběru podle Wilksovy λ došlo k významnému poklesu úspěšnosti 

(83 %) a spolehlivosti (74 %) u klasifikačního pravidla dle Coimbry. 

Zároveň při aplikaci na Chiang-Mai můžeme sledovat problém špatně 

         

       Tabulka 15. Úspěšnost klasifikace na pánevní kosti pomocí 

diskriminační analýzy. Tři různé výběry proměnných.  

  Diskriminační analýza   Diskriminační analýza 

 

A 
 

B 

  

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%)   

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Výběr SD 
       Coimbra 
       F 28 0 100,00 % 

 

35 0 100,00 % 

M 32 0 100,00 % 
 

34 1 97,14 % 

Total 60 0 100,00 % 
 

69 1 98,57 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

28 0 100,00 % 

M 35 0 100,00 % 
 

32 0 100,00 % 

Total 70 0 100,00 % 
 

60 0 100,00 % 

        Výběr 
Wilksova λ 

       Coimbra 
       F 22 6 78,57 % 

 

17 18 48,57 % 

M 28 4 87,50 % 
 

35 0 100,00 % 

Total 50 10 83,33 % 
 

52 18 74,29 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

27 1 96,43 % 

M 35 0 100,00 % 
 

29 3 90,63 % 

Total 70 0 100,00 % 
 

56 4 93,33 % 

        Empirický 
výb ěr 

       Coimbra 
       F 28 0 100,00 % 

 

35 0 100,00 % 

M 32 0 100,00 % 
 

33 2 94,29 % 

Total 60 0 100,00 % 
 

68 2 97,14 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

25 3 89,29 % 

M 34 1 97,14 % 
 

32 0 100,00 % 

Total 69 1 98,57 %   57 3 95,00 % 

A=úspěšnost klasifikačního pravidla; B=spolehlivost pravidla 
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odhadnutých žen (18/35). Muži byli odhadnuti přesně, oproti tomu žen 

nebylo odhadnuto správně ani 50 %. Naproti tomu u klasifikačního 

pravidla dle Chiang-Mai zůstala úspěšnost pravidla vysoká (100 %)         

a spolehlivost klesla na 93 %. 

 (3) V empirickém výběru rozměrů u pánevní kosti byla klasifikace pomocí 

diskriminační analýzy absolutně přesná (100 %) u klasifikačního pravidla 

u souboru Coimbra, a klasifikační pravidlo dle souboru Chiang-Mai 

dosáhlo 99 %. Při použití klasifikačního pravidla u  druhé populace je 

reliabilita 97 % (klasifikační pravidlo dle Coimbry), zatímco                        

u klasifikačního souboru dle Chiang-Mai reliabilita činí 95 %. Empirický 

výběr nevykazoval významný rozdíly v úspěšnosti a spolehlivosti, proto 

můžeme označit kombinaci rozměrů, které jsme použili, za populačně 

nespecifické.  

Logistická regrese (Tabulka 16) měla ve (1) výběru podle SD absolutně 

přesná (100 %) obě pravidla (dle Coimbry, i dle Chiang-Mai). Spolehlivost 

klesla v případě klasifikačního pravidla dle Coimbry na 96 %. U druhého 

klasifikačního pravidla vytvořeného na referenčním souboru Chiang-Mai 

klesla spolehlivost až na 88 %. O prvním klasifikačním pravidle můžeme 

spolehlivě tvrdit, že není populačně specifické, u druhé klasifikačního 

pravidla už to tvrdit nemůžeme. 

 (2) U druhého výběru podle Wilksovy λ byla úspěšnost klasifikačního 

pravidla u portugalské populace nízká (85 %);  u pravidla vytvořeného na 

thajské populaci byla úspěšnost opět 100 %. Spolehlivost v případě 

klasifikačního pravidla dle Coimbry klesla na 76 % a zároveň můžeme 

sledovat stejný efekt jako u diskriminační analýzy, kdy ženy jsou hůře 

klasifikovány než muži, již jsou téměř absolutně spolehlivě odhadnuti (97 

%). U klasifikačního pravidla Chiang-Mai klesla spolehlivost při aplikaci na 

portugalskou populaci o 5 % (95 %).  
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(3) Klasifikační pravidla vytvořená u empirického výběru byla absolutně 

přesná (100 %) v obou případech. V případě klasifikačního pravidla dle 

Tabulka 16. Úspěšnost klasifikace na pánevní kosti pomocí 

logistické regrese. Tři různé výběry proměnných.  

  Logistická regrese   Logistická regrese 

 

A 
 

B 

  

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Výběr SD 
       Coimbra 
       F 28 0 100,00 % 

 

32 3 91,43 % 

M 32 0 100,00 % 
 

35 0 100,00 % 

Total 60 0 100,00 % 
 

67 3 95,71 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

28 0 100,00 % 

M 35 0 100,00 % 
 

25 7 78,13 % 

Total 70 0 100,00 % 
 

53 7 88,33 % 

        Výběr 
Wilksova λ 

       Coimbra 
      

  

F 24 4 85,71 % 
 

19 16  54,29 % 

M 27 5 84,38 % 
 

34 1 97,14 % 

Total 51 9 85,00 % 
 

53 17 75,71 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

28 0 100,00 % 

M 35 0 100,00 % 
 

29 3 90,63 % 

Total 70 0 100,00 % 
 

57 3 95,00 % 

        Empirický 
výb ěr 

       Coimbra 
      

  

F 28 0 100,00 % 
 

34 1  97,14 % 

M 32 0 100,00 % 
 

35 0 100,00 % 

Total 60 0 100,00 % 
 

69 1 98,57 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

27 1 96,43 % 

M 35 0 100,00 % 
 

29 3 90,63 % 

Total 70 0 100,00 %   56 4 93,33 % 

A=úspěšnost klasifikačního pravidla; B=spolehlivost pravidla 
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Coimbry klesla spolehlivost na 99 %, a proto o výběru rozměrů můžeme 

prohlásit, že není populačně specifický. U druhého klasifikačního pravidla 

klesla spolehlivost na 93 % a snížení reliability je pravděpodobně 

způsobené populační specificitou.  

Klasifikační analýza K-means (Tabulka 17) měla poněkud proměnlivé 

výsledky. (1) Ve výběru podle SD byla úspěšnost klasifikačního pravidla    

u portugalské populace jen 87 % a následně při použití na thajské 

populaci spolehlivost klesla až na 80 %. Klasifikace je oproti předchozím 

analýzám velmi nízká, a proto nemůžeme výběr považovat za vhodný pro 

analýzu K-means. Klasifikační pravidlo vytvořené na thajské populaci 

mělo úspěšnost 97 % a spolehlivost při použití na portugalské populaci 

klesla na 90 %. Pravděpodobně takový pokles spolehlivosti pravidla je 

ovlivněn populační specificitou.  

(2) U výběru rozměrů podle Wilksovy λ mělo klasifikační pravidlo 

extrémně slabou klasifikaci – 45 %, ale reliabilita pravidla se zvýšila na   

74 % a rozdíl mezi správně klasifikovanými jedinci není žádný, oproti 

tomu, jak tomu bylo u předchozích analýz. Úspěšnost klasifikačního 

pravidla vytvořeného na Chiang-Mai byla 100 % a spolehlivost pravidla 

klesla o 5 %. 

(3) Empirický výběr měl poměrně slabé výsledky klasifikačních pravidel. 

Výsledky klasifikace u pravidla dle Coimbry jsou velmi špatné, kde 

úspěšnost byla 82 % a spolehlivost klesla až na 70 %. U klasifikačního 

pravidla dle Chiang-Mai nejde o tak výrazně špatnou klasifikaci, ale oproti 

předchozím dvěma analýzám je úspěšnost (90 %) i spolehlivost (90 %) 

nízká. 
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Tabulka 17. Úspěšnost klasifikace na pánevní kosti pomocí  

K-means. Tři různé výběry proměnných.  

  K-means   K-means 

 

A 
 

B 

  

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Výběr SD 
       Coimbra 
       F 24 4 85,71 % 

 

34 1 97,14 % 

M 28 4 87,50 % 
 

22 13 62,86 % 

Total 52 8 86,67 % 
 

56 14 80,00 % 

Chiang-Mai 
       F 34 1 97,14 % 

 

23 5 82,14 % 

M 34 1 97,14 % 
 

31 1 96,88 % 

Total 68 2 97,14 % 
 

54 6 90,00 % 

        Výběr 
Wilksova λ 

       Coimbra 
       F 12 16 42,86 % 

 

26 9 74,29 % 

M 15 17 46,88 % 
 

26 9 74,29 % 

Total 27 33 45,00 % 
 

52 18 74,29 % 

Chiang-Mai 
       F 35 0 100,00 % 

 

28 0 100,00 % 

M 35 0 100,00 % 
 

29 3 90,63 % 

Total 70 0 100,00 % 
 

57 3 95,00 % 

        Empirický 
výb ěr 

       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

35 0 100,00 % 

M 24 8 75,00 % 
 

14 21 40,00 % 

Total 49 11 81,67 % 
 

49 21 70,00 % 

Chiang-Mai 
      

  

F 34 1 97,14 % 
 

22 6 78,57 % 

M 29 6 82,86 % 
 

32 0 100,00 % 

Total 63 7 90,00 %   54 6 90,00 % 

A=úspěšnost klasifikačního pravidla; B=spolehlivost pravidla 
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6.2 Lebka 

Výsledky, které jsme získali při použití rozměrů lebky, jsou popsány 

v tabulkách 18, 19, 20. Diskriminační analýza (Tabulka 18) v tomto 

případě nevykazovala tak dobré výsledky klasifikace jako u pánevní kosti. 

(1) U výběru podle SD byla úspěšnost klasifikačního pravidla vytvořeného 

na populaci z Coimbry 90 %, ale spolehlivost klesla na 59 %. Klasifikační 

pravidlo podle Chiang-Mai úspěšně odhadlo jedince jen v 74 %                 

a spolehlivost daného pravidla klesla na 60 %. Obě klasifikační pravidla 

jsou jednoznačně populačně specifické.  

(2) U výběru rozměrů podle Wilksovy λ nepřesáhla úspěšnost 

klasifikačního pravidla vytvořeného na portugalské populaci 87 %             

a reliabilita pravidla je velmi nízká (57 %). U pravidla vytvořeného na 

thajské populaci byla klasifikace úspěšná v pouhých 73 % a při použití 

pravidla na portugalské populaci byla reliabilita 63 %. Opět spolehlivost 

poukazuje na populační specificitu klasifikačních pravidel.  

(3) U empirického výběru byla úspěšnost klasifikačního pravidla dle 

Coimbry 90 % a spolehlivost klesla až na 61 %. U klasifikačního pravidla 

dle Chiang-Mai bylo přesně odhadnuto 64 % jedinců a reliabilita pravidla 

stoupla na 72 %.  

Obecně úspěšnost klasifikačních pravidel vytvořených na portugalském 

souboru se pohybovala poměrně vysoko (87–90 %). Klasifikační pravidla 

vytvořeného na referenčním souboru Chiang-Mai dosahovala nižších 

výsledků, které bychom za úspěšnou klasifikaci nepovažovali (64–74 %). 

Skrze spolehlivost, která klesala velmi nízko, můžeme sledovat populační 

specificitu u všech tří výběrů bez rozdílu mezi pravidly. 
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Tabulka 18. Úspěšnost klasifikace na lebce pomocí diskriminační 

analýzy. Tři různé výběry proměnných.  

  Diskriminační analýza   Diskriminační analýza 

 

A 
 

B 

  

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Výběr SD 
       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

14 21 40,00 % 

M 29 3 90,63 % 
 

27 8 77,14 % 

Total 54 6 90,00 % 
 

41 29 58,57 % 

Chiang-Mai 
       F 26 9 74,29 % 

 

11 17 39,29 % 

M 26 9 74,29 % 
 

25 7 78,13 % 

Total 52 18 74,29 % 
 

36 24 60,00 % 

        Výběr 
Wilksova λ 

       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

11 24 31,43 % 

M 27 5 84,38 % 
 

29 6 82,86 % 

Total 52 8 86,67 % 
 

40 30 57,14 % 

Chiang-Mai 
       F 24 11 68,57 % 

 

25 3 89,29 % 

M 27 8 77,14 % 
 

13 19 40,63 % 

Total 51 19 72,86 % 
 

38 22 63,33 % 

        Empirický 
výb ěr 

       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

21 14 60,00 % 

M 29 3 90,63 % 
 

22 13 62,86 % 

Total 54 6 90,00 % 
 

43 27 61,43 % 

Chiang-Mai 
       F 21 14 60,00 % 

 

26 2 92,86 % 

M 24 11 68,57 % 
 

17 15 53,13 % 

Total 45 25 64,29 %   43 17 71,67 % 

A=úspěšnost klasifikačního pravidla; B=spolehlivost pravidla 
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(1) U logistické regrese (Tabulka 19) při použití výběru podle SD 

úspěšnost dosáhla u klasifikačního pravidla dle Coimbry 92 %                   

a spolehlivost klesla až na 60 %, která vypovídá o evidentní populační 

specificitě pravidla, a proto nemůže být použito na jiné populaci. 

Klasifikační pravidlo podle thajské populace odhadlo správně pouhých   

76 % jedinců a při použití na portugalské populaci spolehlivost klesla na 

60 %.   

(2) U výběru podle Wilksovy λ byla v případě klasifikačního pravidla dle 

Coimbry úspěšnost 88 % a spolehlivost klesla na pouhých 56 %. 

S takovým počtem správně klasifikovaných jedinců nemůžeme vůbec 

počítat a klasifikační pravidlo není možné použít na jinou populaci.           

U klasifikačního pravidla vytvořeného na referenčním souboru Chiang-

Mai byla úspěšnost jen 73 % a reliabilita se snížila na 63 %. Takové 

klasifikační pravidlo není použitelné na původní populaci natož pak na 

populaci jiné.  

(3) Empirický výběr měl úspěšnost u klasifikačního pravidla dle Coimbry 

90 %. Takový výsledek můžeme u lebky považovat za poměrně dobrou 

klasifikaci, ale spolehlivost klesla až na 64 %. Klasifikační pravidlo dle 

Chiang-Mai mělo stejně jako u diskriminační analýzy nižší úspěšnost    

(66 %) než spolehlivost (72 %).  

U výsledků logistické regrese sledujeme trend, kdy lepší výsledky mají 

klasifikační pravidla vytvořená na portugalském souboru, u kterých se 

úspěšnost pohybuje mezi 88–92 %. Oproti tomu úspěšnost klasifikačních 

pravidel vytvořených podle thajského souboru nepřesáhne ani 80 %   

(66–76 %). Spolehlivost klasifikačních pravidel u obou souborů klesá na 

podobnou hodnotu mezi analýzami (56–72 %), ale v některých případech 

se jedná až o 30 %, což svědčí o evidentní populační specificitě 

klasifikačních pravidel.  
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Tabulka 19. Úspěšnost klasifikace na lebce pomocí logistické 

regrese. Tři různé výběry proměnných.  

  Logistická regrese   Logistická regrese 

 

A 
 

B 

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Výběr SD 
       Coimbra 
       F 26 2 92,86 % 

 

17 18 48,57 % 

M 29 3 90,63 % 
 

25 10 71,43 % 

Total 55 5 91,67 % 
 

42 28 60,00 % 

Chiang-Mai 
       F 27 8 77,14 % 

 

11 17 39,29 % 

M 26 9 74,29 % 
 

25 7 78,13 % 

Total 53 17 75,71 % 
 

36 24 60,00 % 

        Výběr 
Wilksova λ 

       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

10 25 28,57 % 

M 28 4 87,50 % 
 

29 6 82,86 % 

Total 53 7 88,33 % 
 

39 31 55,71  % 

Chiang-Mai 
       F 25 10 71,43 % 

 

25 3 89,29  % 

M 26 9 74,29 % 
 

13 19 40,63 % 

Total 51 19 72,86 % 
 

38 22 63,33 % 

        Empirický 
výb ěr 

       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

24 11 68,57 % 

M 29 3 90,63 % 
 

21 14 60,00 % 

Total 54 6 90,00 % 
 

45 25 64,29 % 

Chiang-Mai 
       F 22 13 62,86 % 

 

26 2 92,86 % 

M 24 11 68,57 % 
 

17 15 53,13 % 

Total 46 24 65,71 %   43 17 71,67 % 

A=úspěšnost klasifikačního pravidla; B=spolehlivost pravidla 
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(1) Analýza K-means (Tabulka 20) u výběru podle SD rozdělila jedince 

podle pohlaví s 83 % úspěšností u klasifikačního pravidla dle Coimbry;      

u klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai s úspěšností 63 %. Reliabilita      

u klasifikačního pravidla vytvořeného na portugalské populaci klesla na    

61 %, ale u klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai stoupla spolehlivost na 

85 %.  

(2) V druhém výběru podle Wilksovy λ byla úspěšnost klasifikačního 

pravidla vytvořeného na portugalské populaci 88 % a reliabilita při použití 

na thajské populaci klesla až na 56 %. Při použití populací v opačném 

případě (klasifikační pravidlo vytvořené dle Chiang-Mai) byla úspěšnost 

61 % a spolehlivost (při použití pravidla na portugalské populaci) opět 

stoupla na 77 %.  

(3) Empirický výběr měl úspěšnost klasifikace na portugalské populaci   

87 % a spolehlivost při použití na thajské populaci klesla na 64 %.            

U klasifikačního pravidla vytvořeného na thajské populaci byla úspěšnost 

jen 61 % a spolehlivost, stejně jako u předešlých analýz, stoupla a to na 

78 %.  

Obecně klasifikační pravidla vytvořená na portugalském souboru mají ve 

všech třech případech velmi podobnou úspěšnost (83–88 %), stejně tak 

je velmi podobná, ale nízká úspěšnost (61–63 %) všech tří klasifikačních 

pravidel, která byla vytvořena na thajské populaci. Spolehlivost byla 

paradoxně vyšší u pravidel, která byla vytvořena na referenčním souboru 

Chiang-Mai (85–77 %) o proti klasifikačním pravidlům vytvořeným na 

portugalském souboru (56–64 %). 
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Tabulka 20. Úspěšnost klasifikace na lebce pomocí K-means. Tři 

různé výběry proměnných.  

  K-means   K-means 

 

A 
 

B 

  

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Správně 
odhadnutí 

(n) 

Nesprávně 
odhadnutí 

(n) 

Správně 
odhadnutí 

(%) 

Výběr SD 
       Coimbra 
       F 24 4 85,71 % 

 

25 10 71,43 % 

M 26 6 81,25 % 
 

18 17 51,43 % 

Total 50 10 83,33 % 
 

43 27 61,43 % 

Chiang-Mai 
       F 19 16 54,29 % 

 

19 9 67,86 % 

M 25 10 71,43 % 
 

32 0 100,00 % 

Total 44 26 62,86 % 
 

51 9 85,00 % 

        Výběr 
Wilksova λ 

       Coimbra 
       F 25 3 89,29 % 

 

10 25 28,57 % 

M 28 4 87,50 % 
 

29 6 82,86 % 

Total 53 7 88,33 % 
 

39 31 55,71 % 

Chiang-Mai 
       F 17 18 48,57 % 

 

24 4 85,71 % 

M 26 9 74,29 % 
 

22 10 68,75 % 

Total 43 27 61,43 % 
 

46 14 76,67 % 

        Empirický 
výb ěr 

       Coimbra 
       F 22 6 78,57 % 

 

27 8 77,14 % 

M 30 2 93,75 % 
 

18 17 51,43 % 

Total 52 8 86,67 % 
 

45 25 64,29 % 

Chiang-Mai 
       F 20 15 57,14 % 

 

16 12 57,14 % 

M 23 12 65,71 % 
 

31 1 96,88 % 

Total 43 27 61,43 %   47 13 78,33 % 

A=úspěšnost klasifikačního pravidla; B=spolehlivost pravidla 
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6.3 Diagnostika výsledk ů, ROC křivka 

6.3.1 Pánevní kost 

(1) Srovnání relativní úspěšnosti a spolehlivosti mezi analýzami u výběru 

podle SD na pánevní kosti je vyjádřeno v tabulce 21. Tabulka popisuje 

rozdíl, který je v rámci jedné analýzy mezi úspěšností a spolehlivostí. 

Červeně jsou zvýrazněny ty hodnoty, které mají mezi analýzami nejlepší 

výsledek v daném řádku.  

Tabulka 21. Srovnání výsledků diskriminační analýzy, logistické 

regrese a K-means na pánevní kosti u výběru podle SD. 

  DA   Log.reg   K-means 

klasifikační pravidlo 
Coimbra 

úspěšnost 100,00 % 100,00 % 86,67 % 
spolehlivost 98,57 % 95,71 % 80,00 % 

rozdíl 1,43 %  
 

4,29 % 
 

6,67 % 

klasifikační pravidlo 
Chiang-Mai 

úspěšnost 100,00 % 100,00 % 97,14 % 
spolehlivost 100,00 % 88,33 % 90,00 % 

rozdíl 0,00 %    11,67 %   7,14 % 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

  

Rozdíl v úspěšnosti či spolehlivosti u obou klasifikačních pravidel při 

použití diagnostické metody ROC křivky můžeme sledovat u grafu 2 a u 

grafu 3. Zároveň v tabulce 22 jsou viditelné rozdíly mezi analýzami ve 

velikosti plochy pod křivkou (AUC). U klasifikačního pravidla dle Coimbry 

se analýza K-means odlišuje od ostatních analýz ať podle grafu 2, tak 

podle hodnot AUC. Je evidentní, že klasifikační pravidlo K-means 

nemůžeme považovat za použitelné, na tož aplikovatelné na jiné 

populaci.  
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Graf 2. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

pánevní kosti při použití klasifikačního pravidla dle Coimbry u výběru 

podle SD. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 

23 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 

Klasifikačního pravidlo vytvořené na Chiang-Mai má dobré výsledky jak 

v úspěšnosti, tak ve spolehlivosti u všech tří analýz. Drobný rozdíl je 

viditelný opět u K-means, která má v relativní četnosti sice lepší 

spolehlivost než logistická regrese, ale v hodnotě AUC má menší 

hodnotu. V tabulce 22 jsou potom vyznačeny ty hodnoty, které mají 
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Graf 3. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

pánevní kosti při použití klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai u výběru 

podle SD. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 

23 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky.          

nejlepší výsledky oproti ostatním dvěma analýzám. U výběru podle SD je 

u obou klasifikačních pravidel shodně nejúspěšnější diskriminační 

analýza a logistická regrese, nejspolehlivější je pak jen diskriminační 

analýza. 
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Tabulka 22. Srovnání hodnot AUC mezi analýzami (diskriminační 

analýza, logistická regrese, K-means) u výběru podle SD na pánevní 

kosti. 

  klas. pravidlo Coimbra   klas. pravidlo Chiang-Mai 
  úspěšnost spolehlivost   úspěšnost spolehlivost 
DA 1,000 0,998 1,000 1,000 
Log.reg 1,000 0,986 1,000 0,953 
K-means 0,830 0,706   0,957 0,866 

DA = diskriminační analýza; Log.reg= logistická regrese 

 

Tabulka 23. Parametry pro tvorbu ROC křivek pro všechny analýzy 

(diskriminační analýza, logistická regrese, K- means) u výběru podle SD 

na pánevní kosti pro obě populace. 

  TP FN FP TN Sens. Spec. LR+ LR- 

Klasifikace dle 
diskrimina ční analýzy 
Coimbra – pánevní kost 32 0 0 28 1,00 1,00 0,00 
Chiang-Mai – pán. kost 34 1 0 35 0,97 1,00 0,03 

Chiang-Mai – pán. kost 35 0 0 35 1,00 1,00 0,00 
Coimbra – pánevní kost 32 0 0 28 1,00 1,00 0,00 

Klasifikace dle 
logistická regrese 
Coimbra – pánevní kost 32 0 0 28 1,00 1,00 0,00 
Chiang-Mai – pán. kost 35 0 3 32 1,00 0,91 11,67 0,00 

Chiang-Mai – pán. kost 35 0 0 35 1,00 1,00 0,00 
Coimbra – pánevní kost 25 7 0 28 0,78 1,00 0,22 

Klasifikace dle                
K-means 
Coimbra – pánevní kost 28 4 4 24 0,88 0,86 6,13 0,15 
Chiang-Mai – pán. kost 22 13 1 34 0,63 0,97 22,00 0,38 

Chiang-Mai – pán. kost 34 1 1 34 0,97 0,97 34,00 0,03 
Coimbra – pánevní kost 31 1 5 23 0,97 0,82 5,43 0,04 
TP = pravdivě pozitivní, FN = falešně negativní, FP = falešně pozitivní, TN = pravdivě negativní, 
Sens. = sensitivita, Spec. = specificita, LR+ = pozitivní pravděpodobnostní poměr, LR- = negativní 
pravděpodobnostní poměr 
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(2) Srovnání analýz u výběru podle Wilksovy λ v úspěšnosti                                        

a spolehlivosti vyjádřené v procentech můžeme sledovat v tabulce 24.     

U výběru podle Wilksovy λ nejsou výsledky tak jednoznačné jako 

v předchozím případě.  

Tabulka 24. Srovnání výsledků diskriminační analýzy, logistické 

regrese a K-means na pánevní kosti u výběru podle Wilksovy λ. 

  DA   Log.reg   K-means 

klasifikační pravidlo 
Coimbra 

úspěšnost 83,33 % 85,00 % 45,00 % 
spolehlivost 74,29 % 75,71 % 74,29 % 

rozdíl 9,04 %  
 

9,29 % 
 

-29,29 % 

klasifikační pravidlo 
Chiang-Mai 

úspěšnost 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
spolehlivost 93,33 % 95,00 % 95,00 % 

rozdíl 6,67 %    5,00 %   5,00 % 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

   

Dochází k poklesu úspěšnosti u klasifikačního pravidla dle Coimbry          

u všech tří analýz. Nicméně na grafu 4 můžeme sledovat porovnání ROC 

křivek, kde klasifikační pravidlo dle Coimbry je o nevýrazný rozdíl 

úspěšnější analýza logistické regrese. Zároveň je logistická regrese          

i nejvíce spolehlivá. Naprosto nepoužitelné je klasifikační pravidlo 

vytvořené analýzou K-means, kterému klesla úspěšnost pod hodnotu 0,5. 

Vzhledem k takto nízké hodnotě úspěšnosti nemá význam spolehlivost 

hodnotit, protože vychází ze  špatně nastaveného klasifikačního pravidla. 

U klasifikačního pravidla vytvořeného na thajské populaci u výběru podle 

Wilksovy λ je podle všech tří zobrazení nejúspěšnější analýzou K-means. 

Následná spolehlivost je velmi vyrovnaná, ale podle procentuálních 

hodnot je nejspolehlivější K-means (Graf 5, Tabulka 24) a podle hodnoty 
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AUC (Tabulka 25) má nejvyšší spolehlivost klasifikační pravidlo vytvořené 

diskriminační analýzou.  

 

 

Graf 4. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

pánevní kosti při použití klasifikačního pravidla dle Coimbry u výběru 

podle Wilksovy λ. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. 

Tabulka 26 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 
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Graf 5. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

pánevní kosti při použití klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai u výběru 

podle Wilksovy λ. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. 

Tabulka 26 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky.  
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Tabulka 25. Srovnání hodnot AUC mezi analýzami (diskriminační 

analýza, logistická regrese, K-means) u výběru podle Wilksovy λ na 

pánevní kosti. 

  klas. pravidlo Coimbra   klas. pravidlo Chiang-Mai 
  úspěšnost spolehlivost   úspěšnost spolehlivost 
DA 0,938 0,978 0,987 0,990 
Log.reg 0,940 0,931 0,985 0,989 
K-means 0,478 0,741   1,000 0,946 

DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Tabulka 26. Parametry pro tvorbu ROC křivek pro všechny analýzy 

(diskriminační analýza, logistická regrese, K- means) u výběru podle 

Wilksovy λ na pánevní kosti pro obě populace.  

  TP FN FP TN Sens. Spec. LR+ LR- 

Klasifikace dle 
diskrimina ční analýzy 
Coimbra – pánevní kost 28 4 6 22 0,88 0,79 4,00 0,16 
Chiang-Mai – pán. kost 35 0 17 18 1,00 0,51 2,06 0,00 

        Chiang-Mai – pán. kost 35 0 0 35 1,00 1,00  0,00 
Coimbra – pánevní kost 29 3 1 27 0,91 0,96 25,38 0,10 

        
Klasifikace dle 
logistická regrese 

        

Coimbra – pánevní kost 27 5 4 24 0,84 0,86 5,91 0,18 
Chiang-Mai – pán. kost 34 1 16 19 0,97 0,54 2,13 0,05 

        Chiang-Mai – pán. kost 35 0 0 35 1,00 1,00  0,00 
Coimbra – pánevní kost 29 3 0 28 0,91 1,00  0,09 

        
Klasifikace dle                
K-means 

        

Coimbra – pánevní kost 15 17 16 12 0,47 0,43 0,82 1,24 
Chiang-Mai – pán. kost 26 9 9 26 0,74 0,74 2,89 0,35 

        Chiang-Mai – pán. kost 35 0 0 35 1,00 1,00  0,00 
Coimbra – pánevní kost 29 3 0 28 0,91 1,00  0,09 

TP = pravdivě pozitivní, FN = falešně negativní, FP = falešně pozitivní, TN = pravdivě negativní, 
Sens. = sensitivita, Spec. = specificita, LR+ = pozitivní pravděpodobnostní poměr, LR- = negativní 
pravděpodobnostní poměr 
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(3) Tabulka 27 popisuje procentuální srovnání tří analýz v úspěšnosti       

a spolehlivosti u empirického výběru na pánevní kosti, ze kterého vychází 

podobně silné klasifikační pravidlo vytvořené diskriminační analýzou        

a logistickou regresí. K-means je jak v úspěšnosti tak následně ve 

spolehlivosti nejhorší mezi analýzami. 

Tabulka 27. Srovnání výsledků diskriminační analýzy, logistické 

regrese a K-means na pánevní kosti u empirického výběru. 

  DA   Log.reg   K-means 

klasifikační pravidlo 
Coimbra 

úspěšnost 100,00 %    100,00 % 81,67 % 
spolehlivost 97,14 % 98,57 % 70,00 % 

rozdíl 2,86 %  
 

1,43 % 
 

11,67 % 

klasifikační pravidlo 
Chiang-Mai 

úspěšnost 98,57 % 100,00 % 90,00 % 
spolehlivost 95,00 % 93,33 % 90,00 % 

rozdíl 3,57 %    6,67 %   0,00 % 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Stejně tak podle hodnoty AUC (Tabulka 28) má u klasifikačního pravidla 

vytvořeného na portugalském souboru shodnou úspěšnost diskriminační 

analýza a logistická regrese. Podobnost klasifikace u těchto dvou analýz 

je jasně viditelná i na grafu 6. Spolehlivost je těsně nejvyšší u logistické 

regrese. Oproti tomu spolehlivost analýzy K-means je nejnižší                   

a evidentně kvalita klasifikačního pravidla nebude dostatečná a odolná 

populační specificitě. U grafu 7 můžeme sledovat nejvyšší úspěšnost       

u logistické regrese, spolehlivost následně u diskriminační analýzy.         

K-means má sice vyrovnané výsledky mezi úspěšností a spolehlivostí, 

proto aplikace na jinou populaci by v tomto případě byla spolehlivá, ale 

výsledky nejsou tak dostatečně vysoké jako u ostatních dvou analýz.  
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Graf 6. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

pánevní kosti při použití klasifikačního pravidla dle Coimbry u empirického 

výběru. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 29 

obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 
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Graf 7. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

pánevní kosti při použití klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai                  

u empirického výběru. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla 

dole. Tabulka 29 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky.  
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Tabulka 28. Srovnání hodnot AUC mezi analýzami (diskriminační 

analýza, logistická regrese, K-means) u empirického výběru na pánevní 

kosti. 

  klas. pravidlo Coimbra   klas. pravidlo Chiang-Mai 

  úspěšnost spolehlivost   úspěšnost spolehlivost 

DA 1,000 0,998 

 

0,999 1,000 

Log.reg 1,000 1,000 

 

1,000 0,950 

K-means 0,762 0,591   0,848 0,883 

DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Tabulka 29. Parametry pro tvorbu ROC křivek pro všechny analýzy 

(diskriminační analýza, logistická regrese, K- means) u empirického 

výběru na pánevní kosti pro obě populace. 

  TP FN FP TN Sens. Spec. LR+ LR- 

Klasifikace dle 
diskrimina ční analýzy 
Coimbra – pánevní kost 32 0 0 28 1,00 1,00 0,00 
Chiang-Mai – pán. kost 33 2 0 35 0,94 1,00 0,06 

Chiang-Mai – pán. kost 34 1 0 35 0,97 1,00 0,03 
Coimbra – pánevní kost 32 0 3 25 1,00 0,89 0,00 

Klasifikace dle 
logistická regrese 
Coimbra – pánevní kost 32 0 0 28 1,00 1,00 0,00 
Chiang-Mai – pán. kost 35 0 1 34 1,00 0,97 0,00 

Chiang-Mai – pán. kost 35 0 0 35 1,00 1,00 0,00 
Coimbra – pánevní kost 29 1 3 27 0,91 0,96 0,10 

Klasifikace dle                
K-means 
Coimbra – pánevní kost 24 8 3 25 0,75 0,89 7,00 0,28 
Chiang-Mai – pán. kost 14 21 0 35 0,40 1,00 0,60 

Chiang-Mai – pán. kost 29 6 1 34 0,83 0,97 29,00 0,18 
Coimbra – pánevní kost 32 0 6 22 1,00 0,79 4,67 0,00 
TP = pravdivě pozitivní, FN = falešně negativní, FP = falešně pozitivní, TN = pravdivě negativní, 
Sens. = sensitivita, Spec. = specificita, LR+ = pozitivní pravděpodobnostní poměr, LR- = negativní 
pravděpodobnostní poměr 
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6.3.2 Lebka 

(1) Tabulka 30 představuje srovnání relativní úspěšnosti a spolehlivosti 

mezi analýzami u prvního výběru na lebce. Z výsledků je evidentní, že ani 

v jednom případě nemá nejvyšší výsledky diskriminační analýza a stejně 

tak můžeme sledovat větší rozdíl mezi úspěšností a spolehlivostí u všech 

tří analýz.   

Tabulka 30. Srovnání výsledků diskriminační analýzy, logistické 

regrese a K-means na lebce u výběru podle SD. 

  DA   Log.reg   K-means 

klasifikační pravidlo 
Coimbra 

úspěšnost 90,00 % 91,67 % 83,33 % 
spolehlivost 58,57 % 60,00 % 61,43 % 

rozdíl 31,43 %  
 

31,67 % 
 

21,90 % 

klasifikační pravidlo 
Chiang-Mai 

úspěšnost 74,29 % 75,71 % 62,86 % 
spolehlivost 60,00 % 60,00 % 85,00 % 

rozdíl 14,29 %    15,71 %   -22,14 % 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Při použití diagnostické metody ROC křivky pro srovnání výsledků 

jednotlivých klasifikačních pravidel u třech analýz jsme (1) u výběru podle 

SD zjistili nejlepší úspěšnost u logistické regrese v obou případech 

klasifikace (Graf 8, Graf 9). Spolehlivost u klasifikačního pravidla dle 

Coimbry je mezi analýzami velmi vyrovnaná (Graf 8), ale nejlepší 

výsledek má podle hodnoty AUC analýza K-means (Tabulka 31).             

U klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai sledujeme nejlepší spolehlivost    

u K-means, a to jak podle grafu ROC křivky (Graf 9), tak podle hodnoty 

AUC (Tabulka 31). Problémem je, z jakého klasifikačního pravidla tato 

spolehlivost vychází. Úspěšnost byla jen 63 %, a proto bychom 

spolehlivost ani neměli hodnotit (Tabulka 31).  
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Graf 8. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na lebce 

při použití klasifikačního pravidla dle Coimbry u výběru podle SD. 

Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 32 

obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 
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Graf 9. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na lebce 

při použití klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai u výběru podle SD. 

Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 32 

obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 
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Tabulka 31. Srovnání hodnot AUC mezi analýzami (diskriminační 

analýza, logistická regrese, K-means) u výběru podle SD na lebce. 

  klas. pravidlo Coimbra   klas.pravidlo Chiang-Mai 
  úspěšnost spolehlivost   úspěšnost spolehlivost 
DA 0,967 0,640 0,806 0,673 
Log.reg 0,969 0,639 0,809 0,655 
K-means 0,823 0,664   0,553 0,823 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Tabulka 32. Parametry pro tvorbu ROC křivek pro všechny analýzy 

(diskriminační analýza, logistická regrese, K- means) u výběru podle SD 

na lebce pro obě populace. 

  TP FN FP TN Sens. Spec. LR+ LR- 

Klasifikace dle 
diskrimina ční analýzy 
Coimbra – pánevní kost 29 3 2 26 0,91 0,89 8,46 0,11 
Chiang-Mai – pán. kost 27 8 21 14 0,70 0,40 1,29 0,57 

Chiang-Mai – pán. kost 26 9 9 26 0,74 0,74 2,89 0,35 
Coimbra – pánevní kost 25 7 17 11 0,78 0,39 1,29 0,56 

Klasifikace dle 
logistická regrese 
Coimbra – pánevní kost 29 3 2 26 0,91 0,93 12,69 0,10 
Chiang-Mai – pán. kost 25 10 17 18 0,71 0,49 1,39 0,59 

Chiang-Mai – pán. kost 26 9 8 27 0,74 0,77 3,25 0,33 
Coimbra – pánevní kost 25 7 17 11 0,78 0,39 1,29 0,56 

Klasifikace dle                
K-means 
Coimbra – pánevní kost 26 6 4 24 0,81 0,86 5,69 0,22 
Chiang-Mai – pán. kost 18 17 10 25 0,51 0,71 1,80 0,68 

Chiang-Mai – pán. kost 25 10 16 19 0,71 0,54 1,56 0,53 
Coimbra – pánevní kost 32 0 9 19 1,00 0,68 3,11 0,00 
TP = pravdivě pozitivní, FN = falešně negativní, FP = falešně pozitivní, TN = pravdivě negativní, 
Sens. = sensitivita, Spec. = specificita, LR+ = pozitivní pravděpodobnostní poměr, LR- = negativní 
pravděpodobnostní poměr 
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(2) Tabulka 33 představuje procentuální srovnání tří analýz, jejich 

úspěšnosti a spolehlivosti klasifikace jedinců ve výběru podle Wilksovy λ. 

V porovnání rozdílů mezi úspěšností a spolehlivostí si můžeme všimnout 

trendů, které vykazují všechny tři analýzy. Rozdíl je mnohem větší            

u klasifikačního pravidla vytvořeného na portugalské populaci než             

u pravidla vytvořeného na referenčním souboru Chiang-Mai.  

Tabulka 33. Srovnání výsledků diskriminační analýzy, logistické 

regrese a K-means na lebce u výběru podle Wilksovy λ. 

  DA   Log.reg   K-means 

klasifikační pravidlo 
Coimbra 

úspěšnost 86,67 % 88,33 % 88,33 % 
spolehlivost 57,14 % 55,71 % 55,71 % 

rozdíl 29,53 %  
 

32,62 % 
 

32,62 % 

 klasifikační pravidlo 
Chiang-Mai 

úspěšnost 72,86 % 72,86 % 61,43 % 
spolehlivost 63,33 % 63,33 % 76,67 % 

rozdíl 9,53 %    9,53 %   -15,24 % 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Graf 10 znázorňuje srovnání všech tří analýz u výběru podle Wilksovy λ    

u klasifikačního pravidla dle Coimbry. Úspěšnost je u tohoto 

klasifikačního pravidla podobná mezi všemi třemi analýzami. Podle 

procentuálního srovnání má logistická regrese a K-means stejný výsledek 

(88 %) ale podle hodnoty AUC (Tabulka 34) je více úspěšná K-means 

(0,903). Spolehlivost pravidla podle hodnoty AUC (Tabulka 34) je nejvyšší 

u K-means, ale u všech třech analýz se jedná o tak nízkou spolehlivost, 

že klasifikační pravidlo je populačně specifické. Úspěšnější analýzou        

u klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai (Graf 11) je o velmi malý rozdíl 

logistická regrese oproti diskriminační analýze. Spolehlivost pravidla je 

výrazně nejvyšší u analýzy K-means (Tabulka 34), ale opět nemůžeme 
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tuto klasifikaci považovat za dostatečně spolehlivou, protože úspěšnost je 

velmi nízká. 

 

Graf 10. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

lebce při použití klasifikačního pravidla dle Coimbry u výběru podle 

Wilksovy λ. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. 

Tabulka 35 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 
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Graf 11. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

lebce při použití klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai u výběru podle 

Wilksovy λ. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. 

Tabulka 35 obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky.  
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Tabulka 34. Srovnání hodnot AUC mezi analýzami (diskriminační 

analýza, logistická regrese, K-means) u výběru podle Wilksovy λ na 

lebce. 

  klas. pravidlo Coimbra   klas.pravidlo Chiang-Mai 
  úspěšnost spolehlivost   úspěšnost spolehlivost 
DA 0,876 0,606 0,813 0,567 
Log.reg 0,879 0,595 0,814 0,561 
K-means 0,903 0,638   0,556 0,813 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 
Tabulka 35. Parametry pro tvorbu ROC křivek pro všechny analýzy 

(diskriminační analýza, logistická regrese, K- means) u výběru podle 

Wilksovy λ na lebce pro obě populace. 

TP FN FP TN Sens. Spec. LR+ LR- 

Klasifikace dle 
diskrimina ční analýzy 
Coimbra – pánevní kost 27 5 3 25 0,84 0,89 7,88 0,18 
Chiang-Mai – pán. kost 29 6 24 11 0,83 0,31 1,21 0,55 

Chiang-Mai – pán. kost 28 7 11 24 0,80 0,69 2,55 0,29 
Coimbra – pánevní kost 13 19 3 25 0,41 0,89 3,79 0,67 

Klasifikace dle 
logistická regrese 
Coimbra – pánevní kost 28 4 3 25 0,88 0,89 8,17 0,14 
Chiang-Mai – pán. kost 29 6 25 10 0,83 0,29 1,16 0,60 

Chiang-Mai – pán. kost 26 9 10 25 0,74 0,71 2,60 0,36 
Coimbra – pánevní kost 13 19 3 25 0,41 0,89 3,79 0,67 

Klasifikace dle                
K-means 
Coimbra – pánevní kost 28 4 6 22 0,88 0,79 4,08 0,16 
Chiang-Mai – pán. kost 29 6 25 10 0,83 0,29 1,16 0,60 

Chiang-Mai – pán. kost 26 9 18 17 0,49 0,50 1,44 0,53 
Coimbra – pánevní kost 22 10 4 24 0,69 0,86 4,81 0,36 
TP = pravdivě pozitivní, FN = falešně negativní, FP = falešně pozitivní, TN = pravdivě negativní, 
Sens. = sensitivita, Spec. = specificita, LR+ = pozitivní pravděpodobnostní poměr, LR- = negativní 
pravděpodobnostní poměr 
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(3) Tabulka 36 popisuje v empirickém výběru procentuální rozdíl mezi 

úspěšností a spolehlivostí. Patrný je rozdíl mezi klasifikačními pravidly, 

kdy pravidla podle Coimbry mají horší spolehlivost o 22–29 % a pravidla 

podle Chiang-Mai mají lepší spolehlivosti než úspěšnost ve všech třech 

analýzách.  

Tabulka 36. Srovnání výsledků diskriminační analýzy, logistické 

regrese a K-means na lebce u empirického výběru. 

  DA   Log.reg   K-means 

klasifikační pravidlo 
Coimbra 

úspěšnost 90,00 % 90,00 % 86,67 % 
spolehlivost 61,43 % 64,29 % 64,29 % 

rozdíl 28,57 %  
 

25,71 % 
 

22,38 % 
  

klasifikační pravidlo 
Chiang-Mai 

úspěšnost 64,29 % 65,71 % 61,43 % 
spolehlivost 71,67 % 71,67 % 78,33 % 

rozdíl -7,38 %    -5,96 %   -16,90 % 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

V empirickém výběru u lebky můžeme sledovat několik trendů. Na grafu 

12 sledujeme klasifikační pravidlo vytvořené na portugalském souboru,    

u kterého je těsně vyšší úspěšnost u diskriminační analýzy oproti 

logistické regresi. Stejně tak těsná je i spolehlivost, která je podle hodnoty 

AUC nejvyšší také u diskriminační analýzy, ale celkově je u všech tří 

analýz velmi špatná. Nevýznamné rozdíly mezi analýzami potvrzuje          

i tabulka 37. Klasifikační pravidlo vytvořené na thajské populaci (Graf 13) 

má stejně vyrovnané výsledky mezi diskriminační analýzou a logistickou 

regresí. O jednu tisícinu je úspěšnost i spolehlivost vyšší u logistické 

regrese. Znak, který jsme mohli sledovat u tabulky 36, je dobře viditelný    

i v tabulce 37. Spolehlivost, která byla testována na portugalské populaci 

při použití klasifikačního pravidla vytvořeného na referenčním souboru 
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Chiang-Mai, je vyšší než úspěšnost klasifikačního pravidla použitého na 

stejné populaci, na které bylo klasifikační pravidlo vytvořeno. Nejvyšší 

spolehlivost má analýza K-means, ačkoliv její hodnota AUC v úspěšnosti 

jen těsně neklesla pod hranici 0,5.  

              

 
Graf 12. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

lebce při použití klasifikačního pravidla dle Coimbry u empirického 

výběru. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 38 

obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 



  

81 

 

 

 

Graf 13. Srovnání úspěšnosti klasifikace tří různých technik na 

lebce při použití klasifikačního pravidla dle Chiang-Mai u empirického 

výběru. Úspěšnost pravidla nahoře, spolehlivost pravidla dole. Tabulka 38 

obsahuje hodnoty pro tvorbu ROC křivky. 
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Tabulka 37. Srovnání hodnot AUC mezi analýzami (diskriminační 

analýza, logistická regrese, K-means) u empirického výběru na lebce. 

  klas. pravidlo Coimbra   klas.pravidlo Chiang-Mai 
  úspěšnost spolehlivost   úspěšnost spolehlivost 
DA 0,952 0,692 0,720 0,901 
Log.reg 0,951 0,689 0,721 0,902 
K-means 0,892 0,638   0,529 0,746 
DA = diskriminační analýza; Log.reg = logistická regrese 

 

Tabulka 38. Parametry pro tvorbu ROC křivek pro všechny analýzy 

(diskriminační analýza, logistická regrese, K- means) u empirického 

výběru na lebce pro obě populace. 

  TP FN FP TN Sens. Spec. LR+ LR- 

Klasifikace dle 
diskrimina ční analýzy 
Coimbra – pánevní kost 29 3 3 25 0,91 0,89 8,46 0,11 
Chiang-Mai – pán. kost 22 13 14 21 0,63 0,60 1,57 0,62 

Chiang-Mai – pán. kost 24 11 14 21 0,69 0,60 1,71 0,52 
Coimbra – pánevní kost 17 15 2 26 0,53 0,93 7,44 0,50 

Klasifikace dle 
logistická regrese 
Coimbra – pánevní kost 29 3 3 25 0,91 0,89 8,46 0,11 
Chiang-Mai – pán. kost 21 14 11 24 0,60 0,69 1,91 0,58 

Chiang-Mai – pán. kost 24 11 13 22 0,69 0,63 1,85 0,50 
Coimbra – pánevní kost 17 15 1 27 0,53 0,96 14,88 0,49 

Klasifikace dle                
K-means 
Coimbra – pánevní kost 30 2 6 22 0,94 0,79 4,38 0,08 
Chiang-Mai – pán. kost 18 17 8 27 0,51 0,77 2,25 0,63 

Chiang-Mai – pán. kost 23 12 15 20 0,66 0,97 1,53 0,60 
Coimbra – pánevní kost 31 1 12 16 97,00 0,57 2,26 0,05 
TP = pravdivě pozitivní, FN = falešně negativní, FP = falešně pozitivní, TN = pravdivě negativní,   
Sens. = sensitivita, Spec. = specificita, LR+ = pozitivní pravděpodobnostní poměr, LR- = negativní 
pravděpodobnostní poměr 
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ROC křivky nám velmi dobře ilustrují srovnání úspěšnosti a spolehlivosti 

klasifikační pravidel mezi třemi analýzami, které jsme použili. Na první 

pohled můžeme sledovat jak je klasifikační pravidlo dané analýzy 

významné, a které pravidlo se od ostatních liší. Ve většině případů měla 

diskriminační analýza a logistická regrese shodnou 

úspěšnost/spolehlivost klasifikace a zároveň nejčastěji se lišila K-means. 

Podle hodnot AUC můžeme sledovat velikost rozdílu mezi jednotlivými 

analýzami, které se v některých případech rozcházejí s procentuálními 

hodnotami. U výsledků, které jsou považovány za úspěšné či spolehlivé 

(viz diskuze) jsou rozdíly v hodnotách AUC nepatrné odlišnosti. Nejvyšší 

rozdíl mezi hodnotami byl 0,06 u klasifikačního pravidla vytvořeného na 

referenčním souboru Coimbra u lebky v empirickém výběru a to mezi 

diskriminační analýzou a K-means.  

Na základě systému skórování, které publikovat Swets (1988), můžeme 

ohodnotit úspěšnost a spolehlivost metod podle hodnoty AUC. Pokud 

hodnota neklesne pod hladinu 0,9, jedná se o vysoce úspěšné pravidlo. 

Použitelné pravidlo pro určité účely je v rozmezí 0,7–0,9 a slabé pravidlo 

se pohybuje v rozmezí 0,5–0,7 (Swets, 1988). U pánevní kosti se 

diskriminační analýza i logistická regrese pohybovali jak v úspěšnosti, tak 

ve spolehlivosti v hodnotách nad 0,9. K-means měla jen tři výsledky nad 

0,9, dalších osm výsledků bylo v rozmezí 0,7–0,9, jeden výsledek byl 

v poslední kategorii a jeden byl pod hodnotou 0,5. U lebky bylo velmi 

málo výsledků nad hodnotou 0,9 (diskriminační analýza 3x, logistická 

regrese 2x, K-means 1x). Mnohem častěji se pohybovali výsledky 

v rozmezí 0,7–0,9 (diskriminační analýza 4x, logistická regrese 4x,          

K-means 5x) a nejvíce jich bylo v poslední kategorii (diskriminační 

analýza 5x, logistická regrese 6x, K-means 6x). Na základě těchto 

výsledků můžeme zhodnotit, že diskriminační analýza a logistická regrese 

měla vysoce úspěšná pravidla na pánevní kosti. Klasifikační pravidla na 

lebce mají mnohem nižší hodnoty ve všech třech analýzách, a jsou 

použitelné jen v určitých podmínkách. Výhodou hodnocení navržené 
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Swetsem je jednoduchá aplikovatelnost a univerzálnost při zjištění 

úspěšnosti a spolehlivosti daného pravidla.  
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7 DISKUSE 

V naší práci jsme se zabývali srovnáním tří klasifikačních nástrojů 

(diskriminační analýzy, logistické regrese, K-means) multivariační 

statistické analýzy aplikovaných ve forenzní antropologii k odhadu pohlaví 

podle kostry. Z dostupných rozměrů jsme vybírali ty, které mají na odhad 

největší vliv, jsou robustní vůči populační specificitě a nejméně podléhají 

tafonomickým procesům. Vytvořili jsme tak tři výběry (podle SD, podle 

Wilksovy λ a empirický výběr), které jsme použili pro všechny tři 

klasifikace a testovali jsme úspěšnost a spolehlivost jednotlivých metod    

u portugalské a thajské populace. Pro statistické analýzy jsme použili dvě 

nejčastěji používané části kostry (pánevní kost a lebku), které jsou 

zároveň nejvíce pohlavně dimorfními částmi lidské kostry. V diskusi 

chceme interpretovat výsledky, a poukázat na nedostatky a silná místa 

jednotlivých analýz, které jsme pro odhad pohlaví použili.  

Velmi důležité je stanovit hladinu úspěšnosti metod, která bude přijatelná 

z hlediska uživatele a bude zároveň vhodná vzhledem k povaze 

kosterního materiálu. My se budeme řídit doporučením starších autorů 

(Bruzek a Murail, 2006; Scheuer, 2002) a pro lebku budeme považovat 

za úspěšnou takovou klasifikaci, která neklesne pod hranici 80 %.            

U pánevní kosti budeme brát v úvahu pouze takovou klasifikaci, která 

bude pracovat s pravděpodobností 0,95, tedy 95 % správně odhadnutých 

jedinců (Sjøvold, 1988).  

Zároveň si musíme stanovit hranici rozdílu úspěšnosti a spolehlivosti, 

podle které budeme klasifikační pravidla považovat za dostatečně 

reliabilní. Samotní autoři se ve většině případů nezabývají spolehlivostí 

svých metod. Někteří autoři (např. Steyn a Patriquin, 2009) testují 

spolehlivost tak, že vytvoří populačně specifickou klasifikaci a následně ji 

použijí na soubor jedinců bez rozdílu původu, kteří pocházejí ze tří 

populací (bílí jedinci z jižní Afriky, černí jedinci z jižní Afriky, a jedinci 

z ostrova Kréta). Rozdíl mezi úspěšností a spolehlivostí za použití 
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takového poustup při odhadu pohlaví podle pánevní kosti, byl nejvýše 6% 

(Steyn a Patriquin, 2009). Další možnost jak zjistit spolehlivá klasifikační 

pravidla, je testovat reliabilitu již vytvořených pravidel. Testování 

spolehlivosti (Robinson a Bidmos, 2009) za použití kránia a dolní čelisti 

bylo provedeno na populaci z oblasti jižní Afriky (Kapské město). 

Původně bylo klasifikační pravidlo vytvořené na souboru jedinců ze dvou 

oblastí (oblast Pretoria a Johannesburg) a jeho úspěšnost byla v rozmezí 

80,2–85,7 % (Steyn a İşcan, 1998). Největší rozdíl mezi úspěšností 

funkce a spolehlivostí byl 11,5 % (Robinson a Bidmos, 2009). I přes 

pokles spolehlivosti některých klasifikačních pravidel, klasifikace na 

základě p hodnoty (p = 0,084) byla označena za spolehlivou, protože se 

nejednalo o významný propad mezi úspěšností a spolehlivostí (Robinson 

a Bidmos, 2009). V prostudované literatuře jsme nenalezli žádnou shodu 

mezi badateli ohledně hodnoty přijetí/zamítnutí spolehlivosti metody. 

Proto jsme se rozhodli si stanovit univerzální hranici poklesu 5 % mezi 

úspěšností a spolehlivostí u lebky a pánevní kosti, po kterou budeme 

výsledky hodnotit jako spolehlivé.  

Klíčovým pro odhad pohlaví byl výběr rozměrů, který jsme vytvořili na 

základě třech různých charakteristik. Vybrané rozměry měly velký vliv na 

úspěšnost jednotlivých klasifikačních pravidel a ne vždy byly voleny 

správně. Výběr rozměrů na základě hodnoty Wilksovy λ je velmi častou 

metodou, jak získat takové rozměry, které poskytují nejlepší diskriminaci 

mezi pohlavími. Vzhledem k vysoké četnosti použití Wilksovy λ 

v literatuře (např. Gonzalez et al., 2009a; Murail et al., 2005; Patriquin et 

al., 2005; Steyn a İşcan, 1998; Steyn a İşcan, 2008) jsme ji použili i my, 

ale zjistili jsme, že se nejedná o nástroj, který lze slepě užívat. V případě 

všech tří klasifikačních nástrojů vytvořených na pánevní kosti u výběru 

podle Wilksovy λ na portugalské populaci byla úspěšnost pod hranicí 

přijatelnosti (diskriminační analýza 83%, logistická regrese 85 %,            

K-means 45 %). Vzhledem k faktu, že úspěšnost klasifikace byla              

u thajského souboru absolutní (100 %), hledali jsme příčinu rozdílné 
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úspěšnosti mezi populacemi ve výběru rozměrů. Rozměry u portugalské 

populace jsme rozšířili o další rozměr, který sice nesplňoval hranici 

významnosti (p < 0,05), ale velmi se jí blížil (p = 0,08). Úspěšnost 

klasifikace stoupla, ačkoliv ne u všech klasifikačních analýz nad optimální 

hranici 95 % (diskriminační analýza 98%, logistická regrese 100 %,          

K-means 87 %). Původní výběr rozměrů tak evidentně nedostatečně 

popisoval pohlavní dimorfismus na pánevní kosti u portugalské populace, 

protože zahrnoval jen ischiopubický segment, a to pouze kost stydkou. 

Po přidání třetího rozměru došlo k rozšíření o acetabulární segment           

a dále o kost sedací z ischopubického segmentu (rozměr ISMM). Díky 

tomu došlo k zlepšení úspěšnosti klasifikace u portugalské populace. Na 

základě těchto zjištění, můžeme konstatovat, že ačkoliv podle p hodnoty 

neměl být rozměr natolik významný, aby pozitivně ovlivnil odhad pohlaví, 

a zdál se tedy být špatným individuálním diskriminátorem, tak 

v kombinaci s ostatními rozměry zlepšil klasifikaci. Tento paradox je 

zapříčiněn konstrukcí mnohorozměrného prostoru, který je pro nás těžko 

čitelný, a nelze tak odhalit možné relace mezi proměnnými při vypočtení    

p hodnoty. 

Díky přidání rozměru do výběru podle Wilksovy λ u portugalského 

souboru stoupla i spolehlivost klasifikačního pravidla vytvořeného na 

referenčním souboru Coimbra při použití na thajské populaci. Původní 

spolehlivost pravidla nesplňovala hranici 5 % rozdílu mezi úspěšností       

a spolehlivostí (diskriminační analýza 74 %, logistická regrese 76 %,          

K-means 74 %). V případě, kdy výběr popisoval mnohem více komplexně 

pohlavní dimorfismus pánevní kosti skrze třetí rozměr, přestalo být 

klasifikační pravidlo populačně specifické. Klasifikační pravidla podle 

diskriminační analýzy a logistické regrese splňovala hranici spolehlivosti 

klasifikace jedinců (diskriminační analýza 99 %, logistická regrese 99 %). 

U K-means nedošlo k poklesu o více než 5 % (86 %), ale pravidlo 

nesplňuje hranici úspěšnosti klasifikace.  
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U klasifikace podle lebky pozorujeme určité trendy, které jsou 

jednoznačně způsobeny populační specificitou lebečních rozměrů. 

Jedním z nich je rozdíl v úspěšnosti klasifikačních pravidel vytvořených 

na portugalském a thajském souboru. Klasifikační pravidla vytvořená na 

referenčním souboru z Coimbry mají vyšší úspěšnost bez ohledu na 

výběr rozměrů i klasifikační nástroj (83–92 %) než klasifikační pravidla 

vytvořená na thajském souboru (61–73 %). Předpokládáme, že rozdílná 

míra úspěšnosti mezi populacemi je zřejmě ovlivněna odlišným stupněm 

pohlavního dimorfismu. Náš předpoklad jsme testovali pomocí analýzy 

rozptylu (jednofaktorová ANOVA) a zjišťovali jsme míru variability v dané 

populaci. Skrze hodnoty F můžeme sledovat, že v portugalské populaci je 

mnohem vyšší variabilita mezi skupinami mužů a žen, než je tomu            

u populace z Thajska (Tabulka 39). Lebka má obecně nižší stupeň 

pohlavního dimorfismu (oproti pánevní kosti) a následná nízká variabilita 

mezi pohlavími má za následek velmi nízkou úspěšnost klasifikačního 

pravidla.  

Tabulka 39. Výsledky analýzy rozptylu. Srovnání klasifikačních 

pravidel vytvořených na lebce ve třech výběrech u dvou populací. 

  Coimbra   Chiang-Mai 

 hodnota F p hodnota   hodnota F p hodnota 

výběr SD 8,10 0,00*  1,72 0,10NS 

výběr Wilksova λ  35,53 0,00* 9,11 0,00** 

empirický výběr 14,90 0,00*   1,80 0,12NS 

NS = nesignifikantní; * = signifikantní (p < 0,05) 

 

Vzhledem k populační specificitě rozměrů lebky jsme vytvořili výběr, který 

pokrývá celkový pohlavní dimorfismus. Předpokládali jsme, že u takového 

výběru dojde k minimalizaci rozdílu mezi úspěšností a spolehlivostí 

klasifikačních pravidel. Celkový pohlavní dimorfismus jsme podle 

výsledků klasifikačního pravidla dle Coimbry pokryli. Ale vzhledem 

k nízké míře variability u souboru Chiang-Mai došlo ke stejnému efektu, 
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jako u jiných výběrů, a to k rapidnímu poklesu spolehlivosti, a proto i na 

základě empirického výběru rozměrů jsme vytvořili populačně specifické 

klasifikační pravidlo. Zároveň když se podíváme na klasifikační pravidlo 

vytvořené na thajské populaci a aplikované na portugalském souboru 

máme vyšší spolehlivost než úspěšnost. Jedná se o stejný vliv rozdílné 

variability mezi soubory, kdy portugalský soubor má u empirického výběru 

větší míru variability mezi pohlavími než skupina Chiang-Mai.  

Pokud máme správně zvolené rozměry, je klasifikace na pánevní kosti 

tou nejspolehlivější. Diskriminační analýza je oprávněně nejvíce 

využívaným statistickým nástrojem, protože u pánevní kosti dosahovala 

nejlepších výsledků. Na druhou stranu obdobně dobré výsledky (jak 

v úspěšnosti, tak ve spolehlivosti) jsme mohli sledovat u logistické 

regrese, kterou autoři tak často nevyužívají. Podle zkušenosti 

s jednotlivými statistickými nástroji je logistická regrese v určitých krocích 

jednodušší v užívání a zároveň je oproti diskriminační analýze méně 

náročná na testovaný vzorek. Předpokládáme, že častější využívání 

diskriminační analýzy souvisí s možností srovnání výsledků klasifikačních 

pravidel mezi autory. Vzhledem k vytvořeným kvalitním klasifikačním 

funkcím, které nejsou populačně specifické a jsou vytvořené na základě 

diskriminační analýzy (Murail et al., 2005), bychom doporučovali pro 

pánevní kost tento statistický nástroj používat.  

Klasifikace na základě lebky je oproti pánevní kosti méně ovlivněna 

výběrem rozměrů. Úspěšnost klasifikace je více závislá na populaci než 

na vybraných rozměrech. V porovnání s jinými autory (Dayal et al., 2008; 

Franklin et al., 2005; Guyomarc’h a Bruzek, 2011) jsme měli poměrně 

dobré výsledky u populace z Coimbry bez ohledu na výběr rozměrů     

(83–92 %), u thajské populace byly o dost nižší (61–76 %). Vzhledem 

k tomu, že má smysl hodnotit jen klasifikační pravidla na portugalském 

souboru, nejlepší výsledky měla logistická regrese. V porovnání 

s ostatními analýzami se ale nejedná o významný rozdíl. Spolehlivost ve 
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všech případech překročila hranici 5 % a vzhledem k faktu, že ostatní 

autoři (Dayal et al., 2008; Deshmukh a Devershi, 2006; Franklin et al., 

2005) v případě lebky spolehlivost klasifikačních pravidel ani netestují, 

nelze populační specificitu minimalizovat ani pomocí diskriminační 

analýzy či logistické regrese nebo K-means.  

Analýza K-means je odlišným klasifikačním nástrojem, a to jak kvůli své 

aplikaci, tak i vzhledem ke svým výsledkům. Jedná se o velmi jednoduchý 

statistický nástroj, jenž lze poměrně dobře aplikovat a jeho náročnost na 

testovaný vzorek je minimální. Jeho evidentní nevýhodou jsou velmi 

kolísavé výsledky. Z principu, z jakého K-means vychází, se nám jeví 

nesmyslné aplikovat ji stejným způsobem jako ostatní dvě metody. Tedy 

natrénovat určitý postup, vytvořit klasifikační pravidlo na jedné populaci    

a použít jej na populaci druhou. K-means rozřadí jakoukoliv skupinu na 

počet shluků, který si na počátku zvolíme. Skrze vzdálenosti hledá 

podobnost mezi body a vytváří středy, které po zařazení jedince 

přepočítává. Ale pokud se jedná o skupinu, u které není dost zřetelná 

odlišnost mezi skupinami na základě pohlaví, nalezne si odlišnost jinou    

a skupinu rozdělí. My jsme se rozhodli takovýmto způsobem aplikovat      

K-means, abychom mohli srovnat všechny tři analýzy a vyhodnotit, která 

z metod je nejvhodnější. Vzhledem k charakteru metody bychom měli       

u K-means hodnotit pouze úspěšnost klasifikace. K-means bychom 

doporučovali v případě, kdy jednoznačně víme, že variabilita mezi 

pohlavími je velmi výrazná a zároveň nemáme šanci získat referenční 

soubor či nejsou vytvořena dřívější klasifikační pravidla nebo neznáme 

populační afinitu kosterních pozůstatků. Pokud bychom se rozhodli použít 

K-means museli bychom v závislosti na zachovalosti materiálu vytvořit 

takový výběr, který by měl vysokou míru variability rozměrů a následně 

bychom mohli K-means s určitou mírou pravděpodobnosti použít. 

Nejedná se ale o tvorbu klasifikačního pravidla, ale o klasifikaci 

samotnou, protože K-means nepracuje s informací dopředu známého 

pohlaví. Velmi rychle tak získáme klasifikaci jedinců, u které ale 
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nemůžeme odhadnout, s jakou pravděpodobností je klasifikace úspěšná. 

Proto bychom byli k této aplikaci zdrženliví. Na druhou stranu pro odhad 

pohlaví za použití jiných přístupů, jako je například geometricko-

morfometrický přístup, má K-means velmi dobré výsledky (Gonzalez et 

al., 2009a; Gonzalez et al., 2009b).  

Celkový popis pohlavního dimorfismu u výběrů je velmi důležitý, jak už 

jsme ostatně mohli sledovat u výběru podle Wilksovy λ na pánevní kosti    

u populace z Coimbry. Výběr podle SD na pánevní kosti, vzhledem 

k poměrně vysokému počtu rozměrů, popisuje celkový pohlavní 

dimorfismus velmi dobře, a tím je i spolehlivost klasifikačních pravidel 

velmi vysoká. Otázkou je, jestli kvůli nízké zachovalosti pánevní kosti je 

vůbec reálné tolik rozměrů měřením získat. Výběr na základě největší 

variability (SD) byl vytvořen i na lebce. Opět vysoký počet rozměrů, který 

výběr obsahoval, zaručoval dobré výsledky úspěšnosti a s jistotou 

popisoval celkový pohlavní dimorfismus lebky. Ale jak už bylo zmíněno, 

populační specificita lebky je vysoká a ani takto obsáhlý počet rozměrů 

nedokázal minimalizovat pokles spolehlivosti klasifikačního pravidla, který 

bychom předpokládali při aplikaci na jiné populaci. 

Výběr podle hodnot Wilksovy λ, jak je popsáno výše, jsme u pánevní kosti 

na populaci z Coimbry museli přehodnotit. Avšak i za použití tří rozměrů 

nepopisuje celkový pohlavní dimorfismus kompletně. Chybí zastoupení 

sakroiliakálního segmentu, ale i přesto je populační specificita 

minimalizována. V případě výběru rozměrů u thajské populace na 

základě Wilksovy λ byly vybrány čtyři rozměry, které zahrnují                      

i sakroiliakální segment, ale nijak nepopisují acetabulární segment. 

V tomto případě tedy také nebyl celkový pohlavní dimorfismus plně 

popsán, ale na výslednou spolehlivost to nemělo nijak výrazný vliv. 

V případě lebky nebyl pohlavní dimorfismus celkově popsán ani u jedné 

z populací. Ale vzhledem k tomu, že ani celkový popis délko-šířkových 

rozměrů obličeje a délko-šířkových rozměrů neurokrania v případě výběru 



  

92 

 

podle SD nezajistil dostatečnou spolehlivost, neočekávali jsme, že by 

výběr na základě dvou rozměrů měl vyšší reliabilitu než výběr podle SD.  

Poslední výběr (empirický), který byl u obou populací stejný, byl vytvořen 

právě se záměrem postihnout celkový pohlavní dimorfismus pánevní kosti 

a lebky. Chtěli jsme ukázat, že nejenom na základě statistických 

charakteristik můžeme vytvořit validní výběr, který bude mít dobré 

výsledky. Výsledky u pánevní kosti se v úspěšnosti a následné 

spolehlivosti shodovali s prvním výběrem. Oba dva výběry (podle SD        

i empirický výběr) dostatečně popisují celkový pohlavní dimorfismus, ale 

empirický výběr je založen na šesti rozměrech. Vzhledem k nízké 

zachovalosti pánevní kosti bude pravděpodobně snadnější získat šest 

rozměrů než deset, jak je tomu u výběru podle SD. Velmi obdobně 

můžeme popsat empirický výběr vytvořený na lebce. Z výsledků je 

patrné, že u populace z Coimbry jsme velmi dobře popsali celkový 

pohlavní dimorfismus a stejně tak tomu bylo i u výběru podle SD. I přes 

tento fakt, spolehlivost klasifikačního pravidla vytvořeného na portugalské 

populaci není dostatečně vysoká a rozměry pro výběr použité jsou 

populačně specifické.  
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8 ZÁVĚR 

Na základě srovnání tří statistických analýz (diskriminační analýza, 

logistická regrese a K-means) za použití pánevní kosti a lebky jsme se 

pokusili představit nejvhodnější klasifikační nástroj pro odhad pohlaví. Pro 

srovnání úspěšnosti a spolehlivosti klasifikačních pravidel vytvořených 

pomocí zmíněných analýz jsme použili dvě rozdílné populace 

(portugalskou a thajskou), mezi kterými jsme křížem klasifikační pravidla 

testovali. Vzhledem k vysoké četnosti použití diskriminační analýzy jsme 

chtěli poukázat i na jiné klasifikační techniky, které mají v literatuře malé 

zastoupení, ale jejich úspěšnost je dostatečně vysoká. Skrze výběr 

rozměrů jsme chtěli poukázat na problematiku populační specificity, které 

se dá v případě pánevní kosti velmi dobře vyvarovat.  

Výsledky na pánevní kosti nám potvrdily, že diskriminační analýza je 

vzhledem ke své úspěšnosti a spolehlivosti pravidel, opravdu 

nejvhodnějším statistickým nástrojem pro odhad pohlaví. Výběr rozměrů 

byl až na jeden případ volen správně a populační specificita pánevní kosti 

se při aplikaci klasifikačního pravidla na jinou populaci neprojevila. 

V případě lebky byly výsledky u portugalské populace velmi vyrovnané 

bez ohledu na výběr rozměrů a klasifikační analýzu. Spolehlivost 

klasifikačních pravidel byla ve všech případech výrazně slabá, a proto 

výběr rozměrů neměl vliv na minimalizaci populační specificity na lebce. 

Úspěšnost klasifikace na thajském souboru byla, bez rozdílu statistického 

nástroje a výběru rozměrů, shodně nevyhovující.  

Pro výběr proměnných vstupujících do statistických analýz bychom           

u pánevní kosti doporučovali takové rozměry, které popisují celkový 

pohlavní dimorfismus pánevní kosti a snižují tak riziko, že u použité 

metody se projeví populační specificita. Doporučovali bychom již 

testované rozměry, které jsou součástí pravděpodobnostní pohlavní 

diagnózy (Murail et al., 2005). Jako klasifikační nástroj bychom 

upřednostnili, stejně jako jiní autoři, diskriminační analýzu. V případě 



  

94 

 

lebky musíme v našem případě konstatovat, že na základě výběru 

rozměrů či volbě klasifikační analýzy, nemůžeme minimalizovat populační 

specificitu a klasifikační pravidla musejí být tvořena pro každou populaci 

zvlášť. Doporučili bychom logistickou regresi, protože měla v případě 

portugalské populace nejvyšší hodnoty úspěšnosti a její uživatelská 

náročnost je poměrně nízká. Užití analýzy K-means je velmi diskutabilní   

a její aplikaci v případě morfometrického přístupu odhadu pohlaví 

nedoporučujeme.  
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10 SUMMARY 

Sex estimation is the most important part of identification process of 

skeletal remains. On the basis of the estimation, we continue to identify 

additional parameters of the biological profile. We have to use methods 

that are easily applicable and have low inter and intra observer error. 

Methods must also be applicable to a wide group of individuals without 

distinction of origin. Therefore, in our work we try to find the suitable 

classification tool for the sex estimation based on human skeleton. 

Patterns used for sex estimation from the human skeleton have                

a different degree of sexual dimorphism which can be observed between 

male and female as well as between distinct populations. Based on the 

selected characteristics, we should select an appropriate classification 

method which, thanks to optimal assessment of dimensions, should 

estimate the sex of individuals with a high probability.  

The analysis of literature featuring the use of patterns on skeleton for 

classification according to sex has shown that the most widely used 

statistical tool is the discriminant analysis. There are also other statistical 

analysis methods published in the literature which could be used for sex 

estimation and in some aspects these have lower requirements on the 

tested sample. That is the reason why we have decided to compare three 

different statistical tools applied for sex estimation (discriminant analysis, 

logistic regression and K-means). We worked with two sets of adults from 

two different populations, where the age and the sex of each individual is 

known. The populations concerned are the Portuguese population from 

the reference sample of Coimbra (60 individuals) and the Thai population 

from the reference sample of Chiang-Mai (70 individuals). We had 

measured values of the right pelvic bone (16 dimensions) and of the skull 

(15 dimensions) at our disposal. We created three different selections of 

dimensions of the pelvic bone and the skull. Two of them are statistical 
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(selection according standard deviation and choice by Wilks λ) and one is 

morpho-functional (empirical choice).  

The results in the case of pelvic bones confirmed that the discriminant 

analysis is the most appropriate tool for sex estimation due to its high 

success rate (98–100 %). Reliability of classification rules generated by 

discriminant function was sufficient and did not drop by more than 5 % 

except for one case. Classification rules established by the discriminant 

analysis have a high reliability and are not population specific. The 

classification rules based on the skull were successful only on the 

Portuguese population. Due to a lower degree of sexual dimorphism 

occurring at the skull its success rate doesn’t reach as high values       

(87–92 %). Due to the high population specificity of the skull, the reliability 

of the classification rules has fallen very low (56–64 %). The accuracy 

(61–76 %) was very low in the case of Thai group and reliability of the 

classification rules was also very poor (60–85 %). This trend can be 

explained by the low degree of variation between the sexes. Based on the 

results of accuracy in the Portugal sample we recommend using the 

logistic regression for sex estimation from the skull (88–92%). The 

classification tool has a low reliability, which is the reason why it can be 

applicable only in scope of a single population and that is why the method 

is population specific. K-means analysis is very atypical, and its use for 

sex estimation by using morphometric approach can’t be recommended. 
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