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Abstract: Diachronic trends of selected cranial indexes in the prehistoric and historical 

populations from the territory of Slovakia. The brachycephalic trend represents a relative shortening 

of the skull and is one example of a secular trend. The aim of this study was to identify if there is 

a brachycephalic trend among prehistorical and historical populations in the region of Slovakia. 

Three basic cranial indexes (I1 – length-width index of the skull, I2 – length-height of the skull, I3 

– width-height index of the skull) were compared among adult individuals from 48 graveyards 

(dated into nine periods) and recent population. The skull diameters in both sexes have changed 

from the Bronze Age to the modern times. However, the trend of brachycephalization is not as 

unambiguous as we expected. The most significant differences were found in cranial index (I1). 

Significant brachycephalization occurred in the period of modern times. The results indicate an 

increasing trend in the number of dolichocephalic individuals in the recent population. 
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Úvod 

Jedným z najznámejších a najrýchlejšie postupujúcich evolučných trendov súčasnosti, opísaných 

u európskej populácie, je proces brachycefalizácie (Krásničanová 1999). Brachycefalizácia 

predstavuje jednu z najvýraznejších morfologických zmien, ktoré možno pozorovať v niektorých 

častiach Európy počas posledných dvoch tisíc rokov. Zvyšovanie hodnôt lebečného indexu (pomer 

šírky k dĺžke lebky) je sprevádzané zmenami vo všeobecnej štruktúre lebky (Henneberg 1976).  

Brachycefalizačný trend predstavuje relatívne skrátenie lebky a je jedným z príkladov 

sekulárneho trendu (Katina, Králik a Hupková 2014). Tento trend je na území Slovenska datovaný 

od 10. storočia n. l. Hodnoty kraniálneho indexu sa na Slovensku zvýšili z pôvodných 77 jednotiek 

v 10. storočí, až na 84 jednotiek v 20. storočí. Od 15. storočia je na slovenskom území pozorovaný 

výrazný nárast brachycefálnych jedincov (Ferák a Lichardová 1969). 

 

Súbor a metódy 

Predmetom tejto štúdie sú kostrové pozostatky zo 48 pohrebísk pochádzajúcich z územia 

Slovenska. Pre malý počet  jedincov na niektorých pohrebiskách sme všetky pohrebiská zlúčili 

do deviatich období chronologicky podľa datovania, od doby bronzovej až po novovek. Jednotlivé 

obdobia zahŕňajú tieto pohrebiská: 1. Doba bronzová (2400 – 800 pred n. l) –  Jelšovce JRD (Bátora 

et al. 2006), Branč (Hanulík 1970), Pata (Cheben a Miklíková 1997) a štyri solitérne hroby 

(Šefčáková 2014, Šefčáková 1991, Šefčáková 1990, Šefčáková a Thurzo 1994), 2. Latén (450 – 10 

pred n. l.) – Palárikovo (Jakab 2016), 3. Sťahovanie národov (5. – 6. stor.) – Rusovce (Šefčáková, 

Thurzo a Katina 2011) a Gáň A (Tonková 2010), 4. Avarské obdobie (7. stor. – 1. polovica 9. stor.) 

– Šebastovce (Thurzo 1984), Želovce (Stloukal a Hanáková 1974), Nové Zámky (Stloukal 

a Hanáková 1965), Cífer-Pác (Baldovič 2003), Holiare (Hanuliak 1992), Virt (Hanáková a Stloukal 
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1976), Dvory nad Žitavou (Kordovaníková 1967), Nové Zámky (Mojžišová 1967), Borovce (8. 

stor.; Tibenská 2006, Šefčáková et al. 2015), Borovce (8. – 10. stor.; Tibenská 2006, Šefčáková et 

al. 2015), 5. Raný stredovek (2. polovica 9. stor. – 10/11. stor.)  – Borovce (9. – 1. polovica 10. 

stor.; Tibenská 2006, Šefčáková et al. 2015), Borovce (10. stor.; Tibenská 2006, Šefčáková et al. 

2015), Zlaté Piesky (Petrušová Chudá 2005), Nitra-Lupka (Thurzo 1969), Dolné Lefantovce (Jakab 

1992), Závada (Jakab 1982), Bojničky (Stloukal 1993), Gáň C (Bodoriková et al. 2014), Nitra-

Zobor (Jakab 1978), Tvrdošovce (Thurzo 1980), Malé Kosihy (Vondráková 1994), Nitra-Šindolka 

(Thurzo, Šefčáková a Šimková 2014), Pobedim-Na laze (Thurzo 1972), Pobedim-Na laze II. (Jakab 

1993), Nové Zámky (Jakab 1977), 6. Vrcholný stredovek (10/11. stor. – 13/14. stor.) – Ducové A 

(Hanáková, Stloukal a Sekáčová 1984), Zemné (Jakab 1980), Devín-Hrad (Beňuš 1998, Poláčeková 

1991, Beňuš a Masnicová 2012), Borovce S (10. – 12. stor.; Tibenská 2006, Šefčáková et al. 2015), 

Nitra-hrad (Tonková a Vondráková 2011), Krásno (Hanulík 1958) 7. Stredovek (bližšie neurčené) – 

Čakajovce (Hanuliak a Rejholcová 1999), Borovce (neurčení; Tibenská 2006, Šefčáková et al. 

2015), 8. Neskorý stredovek (13./14. – 15. stor.) – Leles (Šandorová 2016, Šandorová 

a Dörnhöferová 2016),  Pinciná (Drozdová 2014), 9. Novovek (od 15. stor.) – Ducové B 

(Hanáková, Stloukal a Sekáčová 1984) a Janíky (Bothová et al. 2015). Porovnali sme aj hodnoty 

lebečného indexu novovekej populácie so súčasnou populáciou (20./21. stor., Kramárová et al. 

2013). 
Sledovali sme tri základné indexy: I1 – dĺžkovo-šírkový index lebky, I2 – dĺžkovo-výškový 

index lebky a I3 – šírkovo-výškový index lebky. Hodnoty indexov sme získali z publikovaných 

i nepublikovaných zdrojov (s povolením autorov). Všetky pramene, z ktorých sme čerpali 

informácie, sú uvedené v zozname literatúry. 

Súbor tvorili kostrové pozostatky 1 626 mužov a 1 549 žien. Išlo o pozostatky jedincov, 

u ktorých bol vypočítaný aspoň jeden z vybraných indexov. Vo vytvorenej databáze sme vypočítali 

univariačnú charakteristiku polohy a variability pre deväť období, do ktorých sme chronologicky 

zlúčili jednotlivé pohrebiská. Normalitu rozloženia dát sme overili Kolmogorovovým-

Smirnovovým testom, podľa ich výsledkov (p ˂ 0,05) sme v ďalšom testovaní použili 

neparametrické testy. Na zistenie významnosti rozdielov medzi mediánmi sme použili 

neparametrický Kruskal-Wallisov test, na zistenie rozdielov v stredných hodnotách medzi 

jednotlivými obdobiami sme použili Mann-Whitneyho U-test pre testovanie dvoch nezávislých 

premenných. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky Kruskal-Wallisovho testu v súbore mužov a žien (tab. 1) dokazujú, že medzi 

jednotlivými obdobiami existujú štatisticky signifikantné rozdiely na hladine významnosti p < 0,05 

vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. 

V období od doby bronzovej po novovek sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely 

vo všetkých troch sledovaných ukazovateľoch medzi jednotlivými porovnávanými obdobiami. 

Najväčšie rozdiely pozorujeme medzi dobou bronzovou a neskorým stredovekom a taktiež medzi 

dobou bronzovou a novovekom. V týchto obdobiach došlo k najväčším zmenám v hodnotách 

vybraných indexov v hodnotenom súbore. 

Najvýraznejšie rozdiely sme zaznamenali v hodnotách lebečného indexu – I1. Štatisticky veľmi 

vysoko významné rozdiely (p < 0,001) sa zistili medzi obdobím doby bronzovej a neskorým 

stredovekom a medzi dobou bronzovou a novovekom. Hodnoty lebečného indexu (I1) v dobe 

bronzovej dosahovali najnižšie hodnoty zo všetkých sledovaných období (muži 73,5 ± 3,6; ženy 

74,3 ± 3,9), lebky boli u mužov aj žien dolichokranné (obr. 1) . 
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Tab. 1: Kruskal-Wallisov test pre súbor mužov a žien 

Table. 1: Kruskal-Wallis test for male and female samples 

 

  Muži Ženy 

  I1 I2 I3 I1 I2 I3 

ꭓ2 212,048 132,872 125,814 89,327 70,649 60,412 

Df 8 8 8 8 8 8 

p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

I1 – dĺžkovo-šírkový index lebky, I2 – dĺžkovo-výškový index lebky, I3 – šírkovo-výškový 

index lebky, ꭓ2 – chi-kvadrát test, Df – stupeň voľnosti, p – hodnota, * – p < 0,05  

I1 – length-width index of the skull, I2 – length-height of the skull, I3 – width-height index of 

the skull, ꭓ2 – chi-square test, Df – degree of freedom, p – value, * – p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Obr. 1: Dĺžkovo-šírkový index (lebečný index  – I1) u mužov a žien (číslo pri odľahlej hodnote je 

poradové číslo jedinca v databáze) 

Fig. 1: Length-width index (cranial index – I1) in males and females (the outlier number means the 

identification number of individual in database) 
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V novoveku sa zväčšila hodnota lebečného indexu (muži 83,8 ± 5,1; ženy 85,5 ± 5,4), čo bolo 

spôsobené tým, že došlo k výraznému zmenšeniu dĺžky lebky. Na základe porovnania hodnôt 

lebečného indexu novovekej populácie so súčasnou populáciou (Kramárová et al. 2013), 

predpokladáme nárast počtu dolichocefálnych jedincov v ďalších obdobiach. K rovnakým záverom 

došlo v posledných rokoch viacero autorov (Bláha et al. 1999, Fagalová 2014, Beňová, Beňuš 

a Cvíčelová 2011, Lukáčiková 2012), ktorí taktiež očakávajú nárast počtu dolichocefálnych 

jedincov v nasledujúcich generáciách. Možnou príčinou začínajúceho sa trendu 

debrachycefalizácie, by mohol byť rozpad genetických izolátov, ktorý spôsobuje tok génov medzi 

populáciami, a zvýšená migrácia (Ferák a Sršeň 1981). 

Aj v prípade dĺžkovo-výškového indexu lebky (I2) sa hodnoty medzi porovnávanými obdobiami 

líšili (obr. 2). Najväčšie štatistické rozdiely sme zistili medzi dobou bronzovou a neskorým 

stredovekom a medzi dobou bronzovou a novovekom, pričom sledujeme mierny nárast v hodnotách 

výšky lebky. Hodnoty boli podobné u oboch pohlaví. Najvyššie priemerné hodnoty I2 tiež 

pozorujeme v novoveku v súbore mužov (77,5 ± 3,2) aj žien (77,5 ± 3,8) .  

Hodnoty šírkovo-výškového indexu lebky (I3, obr. 3) dosahovali najvyššie priemerné hodnoty 

v dobe bronzovej (muži 100,1 ± 7,6; ženy 98,9 ± 7,2), pričom v novoveku sme zaznamenali 

výrazný pokles v hodnotách sledovaného indexu u oboch pohlaví (muži 92,3 ± 4,7; ženy 91,0 ± 

5,2). Najnižšie hodnoty I3 boli pozorované v laténskom období (muži 91,7 ± 3,8; ženy 91,0 ± 2,2), 

čo pripisujeme najmä malej vzorke jedincov v sledovanom súbore z laténu (n = 22).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Dĺžkovo-výškový index u mužov a žien (číslo pri odľahlej hodnote je poradové číslo 

jedinca v databáze) 

Fig. 2: Length-height index for males and females (the outlier number means the identification 

number of individual in database) 
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Obr. 3: Šírkovo-výškový index u mužov a žien (číslo pri odľahlej hodnote je poradové číslo jedinca 

v databáze) 

Fig. 3: Width-height index for males and females (the outlier number means the identification 

number of individual in database) 
 

 

Fenomén sekulárneho zrýchlenia a proces debrachycefalizácie je pozorovaný od polovice 20. 

storočia a to najmä u mužov. V prvej polovici 20. storočia bola brachycefália dominantnou 

u európskej populácie, kým v neskorších rokoch došlo k významnému zvýšeniu počtu 

dolichocefálnych a mezocefálnych jedincov (Buretić-Tomljanović et al. 2004). Tento trend 

zaznamenal aj Kovač (1984), ktorý  poukázal na rastúcu tendenciu debrachycefalizácie u jedincov 

narodených po roku 1955.  

Na príčiny procesu brachycefalizácie, či naopak debrachycefalizácie bolo vypracovaných 

viacero hypotéz. Jedna z príčin procesu brachycefalizácie aj debrachycefalizácie, ktorú vysvetľujú 

autori Ferák a Sršeň (1981), môže súvisieť s genetickou štruktúrou populácie, rozpadom izolátov 

a celkovým pretváraním populácií. Linhová (1997) pripisuje zvýšený výskyt debrachycefalizácie 

u detí polohovaných na bruchu. Štúdie viacerých autorov (Poláček 1950, Jaeger et al. 1988, Bharati 

et al. 2001) však pripisujú zmeny hlavových rozmerov skôr faktorom pôsobiacim dlhodobejšie, ako 

sú napríklad dôsledok migrácie obyvateľstva, sociálno-ekonomický status, výživa a v neposlednom 

rade aj klimatické prostredie. Jaeger et al. (1988) pokladá brachycefalizáciu a debrychycefalizáciu 

za súčasť sekulárneho trendu, pričom svoju hypotézu zakladá na zmenách v telesnej výške. 

Pri poklese telesnej výšky opisuje značný brachycefalizačný trend a naopak debrachycefalizačný 

trend pri jej náraste. Hubbe, Hanihara a Harvati (2009) vysvetľujú neurokraniálnu variabilitu 

z väčšej časti geografickými a klimatickými podmienkami. Rovnako aj Beals (1972) vysvetľuje 

zmeny tvaru lebky v súvislosti s adaptáciou na určitý typ prostredia, pričom opisuje dva modely 

lebky ovplyvnené najmä teplotným stresom v chladnom (brachycefalizácia) alebo naopak teplom 

prostredí (debrachycefalizácia).  
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Záver 

Výsledky štatistických testov ukázali, že hodnoty lebečného indexu sa v priebehu niekoľkých 

tisícročí menili. Trend postupného skracovania lebky však nie je taký jednoznačný, ako sme 

predpokladali, čo mohlo byť spôsobené aj veľkosťou vzorky zastupujúcou niektoré obdobia. 

U predhistorických populácií sme výraznejšie zmeny zaznamenali len u populácie z laténskeho 

obdobia, výsledky však môžu byť skreslené veľmi malým počtom jedincov v tomto súbore. 

U populácií z historického obdobia došlo k badateľnému skráteniu lebky až v novoveku. Príčin 

nevýrazného trendu brachycefalizácie môže byť viac. Je možné, že k výraznejšiemu skráteniu dĺžky 

lebky prišlo až v posledných storočiach, čo zodpovedá aj výsledkom iných autorov. 
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