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Abstrakt 

 

Záměrem disertační práce je navázat na rozsáhlé celostátní 

antropologické výzkumy dětí a mládeže (CAV) realizované 

v České republice v uplynulých letech a prokázat, že včasné 

rozpoznání odchylného vývoje některých tělesných znaků 

dítěte od předpokládaných hodnot běžných v celé populaci 

může upozornit na výskyt řady onemocnění, a to často ještě 

před klinickými projevy nemoci, což je důležité i z hlediska 

prevence. Tato skutečnost se projevuje také v zubním 

lékařství, kdy znalost pořadí a doby prořezávání dočasných a 

stálých zubů je velmi důležitá pro správné plánování 

preventivních opatření, pro diagnózu a plán léčby. Vzhledem 

k tomu, že této specifické problematice nebyla v posledních 

letech v českém ani středoevropském prostředí věnována při 

výzkumných bádáních dostatečná pozornost, bylo cílem 

našeho šetření určit pořadí a dobu erupce zubů stálé dentice 

u českých dětí ve věku 4–15 let a dosažené výsledky 

konfrontovat se závěry obdobně zaměřených studií 

realizovaných ve světě Pozornost byla věnována také 

některým významným vnitřním a vnějším faktorům, které 

dobu prořezávání stálé dentice výrazně ovlivňují.  

 

 

Klíčová slova 

 

stálé zuby, doba prořezávání, prevence, děti, Česká republika 
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Abstract 

 

The aim of the dissertation is to build upon the nationwide, 

anthropological research which was conducted on children and 

adolescents in the Czech Republic over a 20 year period and to 

demonstrate that the early detection of the irregular 

development of certain physical features may help predict the 

occurrence of a number of diseases. This is likewise evident in 

dentistry, where a knowledge of the ordering and timing of 

deciduous and permanent teeth is important for the planning of 

preventive measures, as well as for diagnosis and treatment. 

Because this matter has not been given sufficient attention in 

the Czech Republic (and indeed within Central Europe, 

generally), the aim of our research has been to determine the 

ordering and timing of permanent teeth in Czech children aged 

4-15 and to compare the results with the conclusions of similar 

studies elsewhere. Attention was also paid to important 

factors, both internal and external, that significantly affect the 

emergence time of permanent teeth. 

 

 

Key words 
 

permanent teeth, emergence time, prevention, children, Czech 

Republic 
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Úvod 

 
Včasným rozpoznáním odchylného vývoje některých 

tělesných znaků dítěte od předpokládaných hodnot běžných 

v celé populaci lze upozornit na výskyt některých onemocnění 

ještě před klinickými projevy nemoci. Vzhledem k tomu, že 

v poslední době nebyla nejen u nás, ale ani v dalších 

středoevropských zemích věnována problematice prořezávání 

dočasných a stálých zubů dostatečná pozornost, rozhodli jsme 

se stanovit české standardy, a proto jsme zaměřili náš výzkum 

na určení pořadí a doby erupce zubů stálé dentice u českých 

dětí ve věku 4–15 let. Dosažené výsledky jsme porovnali se 

závěry obdobně zaměřených studií ve světě. Pořadí, doba a 

určení počtu prořezaných stálých zubů jsou totiž důležité jak 

pro správné plánování preventivních opatření, tak i pro 

diagnózu a plán léčby, a to nejen v pedostomatologii a 

ortodoncii, ale i ve forenzní stomatologii k přibližnému určení 

věku dítěte. 

Ačkoliv ČR patří k zemím, v nichž antropologické výzkumy 

mají již dlouholetou tradici (Vignerová, 2006), nebylo zde 

dosud uskutečněno šetření orientované na erupci jednotlivých 

zubů. Jedinou výjimku představuje studie z roku 1975, jež 

byla zaměřena právě na dočasné zuby (Liversidge, 2003). 

Existují pouze odborné publikace mapující celkový počet 

prořezaných stálých zubů v určité věkové skupině (Broukal, 

2004), (Huták, 2011). Pořadí prořezaných zubů lze považovat 

za nezbytnou pomůcku pro sledování normálního vývoje 

dítěte, a proto je záznam o erupci zubů i součástí zubního 
průkazu dítěte, vydávaného Českou stomatologickou komorou 

od roku 2005. Jak zubní lékař, tak i praktický lékař pro děti a 

dorost musí být tedy schopen rozlišit fyziologické a 

patologické prořezávání dočasné i stálé dentice u svých 

pacientů a v případě nutnosti včas zahájit požadované 

preventivní opatření.  
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Pořadí a doba erupce ovlivňuje vývoj a funkci celého 

orofaciálního systému dítěte, a proto je naše šetření významné 

z hlediska prevence vzniku zubního kazu, ortodontických 

anomálií a celkových růstových poruch. Srovnání 

kalendářního a zubního věku dětí je pak důležité pro plánování 

správné strategie preventivních opatření a jejich načasování. 

Znalost dynamiky erupce stálých zubů lze tedy považovat za 

zásadní pro prevenci a sestavování léčebného plánu v zubním 

lékařství, především v ortodoncii a pedostomatologii.  

Faktory ovlivňující erupci stálých zubů jsou podmíněny 

geneticky a odrážejí i etnické a pohlavní rozdíly, což dokazují 

i závěry řady odborných vědeckých studií (Gaur, 2011), 

(Almonaitiene, 2012), (Mugonzibwa, 2002), (Diamanti, 2003), 

(Virtanen, 1994), (Almonaitiene, 2010), v nichž byla 

prokázána pozdější erupce stálých zubů u chlapců v porovnání 

s dívkami. Ranější prořezávání stálých zubů u chlapců ve 

srovnání s dívkami žádná studie nedokládá. 

Doba erupce stálé dentice je také výrazně ovlivněna 

nejrůznějšími vnějšími faktory, jako např. podnebím, 

socioekonomickým statusem, tělesnou konstitucí, výživou, 

předčasným porodem apod. (Fanning, 1962), (Rönnerman, 

1977). Jak u dočasné, tak i u stálé dentice se ve většině 

studiích dospívá k závěru, že s vyšší hmotností jedince 

dochází k dřívějšímu prořezávání zubů (Shaweesh, 2013), 

(Hilgers, 2006). Odlišný tělesný vývoj obézních dětí je 

doprovázen jinou dynamikou erupce stálých zubů oproti 

jedincům s normální tělesnou konstitucí, a proto se může 

načasování preventivních opatření u těchto dětí lišit. 

Vzhledem k sekulární akceleraci i etnickým rozdílům je pak 

nutné vycházet z aktuálních dat prořezávání zubů a z konkrétní 

populace, přičemž faktory jako pohlaví, zvýšená tělesná 

hmotnost až obezita nebo podvýživa mohou urychlit, nebo 

naopak i zpomalit erupci zubů, aniž by se jednalo 

o patologický vývoj.  
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Cíl výzkumu  

 
Hlavním cílem našeho šetření bylo určit pořadí a dobu 

prořezávání zubů stálé dentice u dětí ve věku 4–15 let 

navštěvujících mateřské nebo základní školy v ČR a dosažené 

výsledky konfrontovat se závěry obdobně zaměřených 

zahraničních výzkumů.  

Vzhledem k tomu, že v některých zahraničních studiích 

(Mugonzibwa, 2002), (Nystrom, 1988), (Fanning, 1962) se 

poukazuje při erupci stálých zubů také na národnostní a 

etnické rozdíly, bylo možné naše výsledky porovnat ze 

synchronního hlediska s obdobně zaměřenými zahraničními 

výzkumy (Kutesa, 2013) u dětí různého původu (Mugonzibwa, 

2002). 

Dílčím cílem pak bylo specifikovat na základě našich 

vědeckých zjištění nejvýznamnější faktory, které mají vliv na 

prořezávání zubů stálé dentice, a tím i na správné načasování 

preventivních opatření v pedostomatologii a ortodoncii.  

Ačkoliv jsou etnické rozdíly v pořadí a době erupce stálých 

zubů pod genetickou kontrolou (Gaur, 1994), přesto se 

setkáváme také s vnějšími vlivy, jako jsou např. hormony 

(Kjellberg, 2000), kouření v těhotenství (Rantakallio, 1984), 

podnebí (Eveleth, 1966), cirkadiánní rytmy (Resinger, 1996), 

nadměrný příjem fluoridů (Rashed, 1995), (Szelag, 1990), 

předčasné ztráty dočasných zubů (Adler, 1963), celková 

onemocnění (Lal, 2008), (Lehtinen, 2000), roční období 

(Nonaka, 1990) a výživa (Ulizaszek, 1996), (Alvarez, 1995), 

(Billewicz, 1975), (Garn, 1973), jež se větší či menší měrou 
podílejí na řešení daného tématu. Vzhledem k šíři 

problematiky však nebylo možné do našeho šetření zahrnout 

všechny výše jmenované faktory, a proto jsme svoji pozornost 

zaměřili jen na socioekonomický status, tělesnou konstituci a 

výživu.  
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Vědecké otázky a stanovené hypotézy 

 
Cílem našeho výzkumu bylo zodpovědět následující vědecké 

otázky a přijmout nebo zamítnout nulové a alternativní 

hypotézy: 

 

Vědecké otázky: 

a) V jakém věku (kalendářním) se prořezávají stálé zuby 

u české dětské populace? 
b) V jakém pořadí se prořezávají stálé zuby u českých dětí? 

c) Jak se liší pořadí a doba prořezání stálých zubů u české 
populace ve srovnání se závěry obdobných studií 

realizovaných na jiné populaci? 

d) Které faktory významně ovlivňují proces prořezávání 
zubů? 

 

Stanové hypotézy: 

Hypotéza číslo 1: 

Nulová hypotéza: 

H10: Počet prořezaných stálých zubů v dutině ústí neovlivňuje 

kalendářní věk dítěte ani pohlaví. 
Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H11: Počet prořezaných stálých zubů v dutině ústí ovlivňuje 
kalendářní věk dítěte a pohlaví. 

Hypotéza číslo 2: 

Nulová hypotéza: 

H20: Doba prořezání stálých zubů se u dívek a chlapců neliší. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 
H21: Doba prořezání stálých zubů se u dívek a chlapců liší. 

Hypotéza číslo 3: 

Nulová hypotéza: 

H30: Doba prořezání kontralaterálních stálých zubů (pravé a 

levé strany) je rozdílná. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 
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H31: Doba prořezání kontralaterálních stálých zubů (pravé a 

levé strany) je stejná. 

Hypotéza číslo 4: 

Nulová hypotéza: 

H40: Všechny stálé zuby horní čelisti se prořezávají ve stejnou 
dobu jako jejich antagonisté v čelisti dolní. 

Alternativní hypotéza (jednostranná): 

H41: Všechny stálé zuby horní čelisti se prořezávají později 

než jejich antagonisté v čelisti dolní. 

Hypotéza číslo 5: 

Nulová hypotéza: 

H50: Doba erupce stálých zubů se u dětí s normální hmotností 
neliší od dětí s nadváhou nebo obezitou, pokud hodnotíme 

jejich BMI vzhledem ke kalendářnímu věku. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H51: Doba erupce stálých zubů se u dětí s normální hmotností 

liší od dětí s nadváhou nebo obezitou, pokud hodnotíme jejich 
BMI vzhledem ke kalendářnímu věku. 

Hypotéza číslo 6: 

Nulová hypotéza: 

H60: Pořadí erupce stálých zubů u českých dětí se nevyznačuje 

přítomností polymorfních sekvencí. 
Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H61: Pořadí erupce stálých zubů u českých dětí je ovlivněno 
přítomností polymorfních sekvencí. 

Hypotéza číslo 7: 

Nulová hypotéza: 

H70: Doba erupce stálých zubů není ovlivněna 

socioekonomickými faktory, a to vzděláním rodičů a velikostí 

obce. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H71: Doba erupce stálých zubů je ovlivněna 
socioekonomickými faktory, a to vzděláním rodičů a velikostí 

obce. 
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Materiál a metodika výzkumu 

 

Charakteristika zkoumané populace 
Nás výzkum byl realizován v letech 2013–2014 celkem na 

jedenácti školách mateřských (dále jen MŠ) a základních (dále 

jen ZŠ) na území ČR tak, aby posuzovaný vzorek dětí ve věku 

4–15 let obsahoval proporční zastoupení jak městských a 

venkovských škol, tak i škol s různým celkovým počtem dětí. 

Výzkum byl schválen Etickou komisí VFN v Praze. Proces 

sběru dat proběhl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů a po celou dobu výzkumu byla 

zachována anonymita v zacházení s osobními údaji naší cílové 

skupiny. 

Vzhledem k tomu, že na českém území dnes žijí národnostní 

menšiny převážně europoidní rasy (moravská, slezská, 

slovenská, polská, německá, maďarská), byly z celkového 

počtu všech dětí, jejichž rodiče či zákonní zástupci souhlasili 

s účastí ve studii, vyřazeny pouze subjekty rasy mongoloidní 

(většinou vietnamské menšiny) a negroidní, zatímco děti 

patřící k europoidní rase byly do výzkumu zapojeny.  

Do naší studie bylo celkově osloveno asi 6 000 dětí, z toho 

méně než polovina z nich byla ochotna se podrobit zubnímu 

vyšetření. Děti nebylo možné měřit bez souhlasu rodičů či 

jejich zákonných zástupců a mnohdy odmítly vyšetření i 

samotné děti. Celkem bylo tedy vyšetřeno 1370 subjektů, 

z toho 696 dívek (50,8 %) a 674 chlapců (49,2 %).  

 

Metoda sběru dat 

Metodický postup sběru dat vycházel z obdobně zaměřených 

šetření realizovaných v zahraničí (Almonaitiene R, 2012), 

(Shaweesh, 2012), (Diamanti, 2003). Základem výzkumu bylo 

jednorázové epidemiologické vyšetření chrupu dítěte. Všechny 

děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci i ony samy podepsali 

informované souhlasy, byly ve školní třídě individuálně 

podrobeny jednorázovému epidemiologickému vyšetření 
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chrupu. Při tomto vyšetření jsme vycházeli z Virtanena 

(Virtanen, 1994), který uvádí, že kritéria určení právě se 

prořezávajícího zubu, neprořezaného zubu a zubu již plně 

prořezaného, což znamená dosahujícího okluzní roviny, jsou 

jasná, a proto nebylo nutné hodnotit chybu daného měření. 

U každého vyšetřeného dítěte byly jednotlivě zaznamenány 

všechny jeho prořezané zuby klinicky viditelné v dutině ústní.  

Tyto děti byly dále podrobeny antropometrickému měření, při 

němž byla zjišťována jejich tělesná výška a hmotnost. 

Metodika měření tělesných charakteristik byla založena na 

principu základní antropometrické techniky podle Martina a 

Sallera (Martin, 1957). Tělesné proporce vyšetřených dětí byly 

hodnoceny na základě vypočítaných hodnot indexu BMI, které 

byly dále porovnány s percentilovými grafy BMI z roku 1991, 

a to pomocí počítačového programu Posuzování růstu dětí 

(ver. 2.3). U dětí, které byly podrobeny antropometrickému 

měření, byl dále zaznamenán věk (s přesnosti na 0,1 roku) a 

nejvyšší dosažené vzdělání obou rodičů. Dále byla hodnocena 

i velikost obce, v níž děti navštěvovaly MŠ nebo ZŠ.  

 

Způsob statistického zpracování dat 

Ke statistickému zpracování byl použit statistický software 

IBM SPSS Statistics 23. Všechny statistické testy byly 

provedeny na hladině signifikance 0,05. 

Mezi metody používané k určení pravděpodobnosti 

přítomnosti stálého zubu v dutině ústní u dítěte určitého věku 

patří regresní techniky. V našem šetření jsme k výpočtu věku 

dětí, kdy u 50 % z nich je pravděpodobná přítomnost stálého 

zubu v dutině ústní, použili modelu diskrétní binární volby, a 

to konkrétně logitovou analýzu. 

Data byla popsána ukazateli popisné statistiky mediánem 

(Med), 5. a 95. percentilem. Výsledné hodnoty byly shrnuty do 

přehledných tabulek. K ověření námi stanovených hypotéz byl 

použit McNemar test a analýza rozptylu ANOVA. 
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Výsledky výzkumu 

 
Šetření se zúčastnilo celkem 1370 dětí, z toho 696 dívek 

(50,8 %) a 674 chlapců (49,2 %). Medián doby prořezání 

stálých zubů na základě logit modelu byl zaznamenán do 

následující tabulky (viz tab. 1). 

 

Tab. 1: Medián věku erupce stálých zubů na základě logitové 

analýzy 

Zub 

Všichni Chlapci Dívky 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

5. 95. 5. 95. 5. 95. 

P
ra

v
á 

st
ra

n
a H

o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.97 6.49 7.44 7.04 6.72 7.36 6.89 6.32 7.46 

Postranní řezák 7.82 6.57 9.07 8.03 6.73 9.33 7.61 6.53 8.70 

Špičák 10.88 9.38 12.38 11.32 9.98 12.67 10.45 9.19 11.71 

První premolár 9.46 8.29 10.62 9.55 8.40 10.69 9.37 8.22 10.52 

Druhý premolár 10.92 9.54 12.30 10.98 9.59 12.38 10.86 9.51 12.21 

První molár 6.74 6.15 7.33 6.86 6.35 7.37 6.62 5.98 7.26 

Druhý molár 12.57 11.13 14.02 12.67 11.03 14.32 12.48 11.25 13.71 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.32 5.43 7.22 6.41 5.57 7.25 6.21 5.24 7.18 

Postranní řezák 7.25 6.52 7.99 7.34 6.60 8.07 7.18 6.47 7.88 

Špičák 9.26 8.16 10.35 9.41 8.33 10.49 9.12 8.06 10.17 

První premolár 9.88 8.75 11.00 10.01 9.00 11.02 9.75 8.56 10.93 

Druhý premolár 10.75 9.42 12.09 10.89 9.49 12.29 10.62 9.40 11.84 

První molár 6.34 5.47 7.21 6.47 5.69 7.25 6.17 5.19 7.14 

Druhý molár 12.11 10.34 13.88 12.41 10.66 14.17 11.81 10.16 13.45 

L
ev

á 
st

ra
n
a H

o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.98 6.56 7.40 7.02 6.88 7.16 6.93 6.37 7.49 

Postranní řezák 7.81 6.54 9.08 8.04 6.75 9.34 7.58 6.49 8.67 

Špičák 10.92 9.42 12.41 11.38 10.06 12.69 10.47 9.23 11.72 

První premolár 9.46 8.31 10.62 9.56 8.49 10.64 9.37 8.17 10.57 

Druhý premolár 10.88 9.49 12.27 10.98 9.47 12.50 10.78 9.55 12.02 

První molár 6.73 6.08 7.38 6.87 6.33 7.41 6.58 5.85 7.30 

Druhý molár 12.68 11.01 14.36 12.77 11.22 14.31 12.60 10.83 14.37 

D
o
ln

í 
če

li
st

i 

Střední řezák 6.25 5.32 7.18 6.32 5.43 7.21 6.16 5.18 7.15 

Postranní řezák 7.28 6.44 8.11 7.36 6.48 8.24 7.20 6.45 7.96 

Špičák 9.26 8.13 10.40 9.34 8.19 10.49 9.19 8.09 10.30 

První premolár 9.86 8.80 10.92 10.00 8.99 11.00 9.72 8.66 10.79 

Druhý premolár 10.83 9.37 12.29 10.97 9.36 12.58 10.68 9.43 11.94 

První molár 6.42 5.62 7.22 6.58 5.88 7.28 6.20 5.31 7.09 

Druhý molár 12.05 10.47 13.64 12.26 10.74 13.77 11.84 10.27 13.42 
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Pro testování rozdílu mediánů doby erupce stálých zubů mezi 

chlapci a dívkami byla do logit modelu přidána binární 

nezávislá proměnná (1 = dívka, 0 = chlapec). Pokud existuje 

rozdíl v době prořezání stálých zubů mezi chlapci a dívkami, 

pak parametr pro tuto proměnnou je statisticky významný, 

nebo naopak. Výhodou tohoto jednoduchého přístupu je 

možnost vyjádřit šanci (odds) přítomnosti daného zubu 

v dutině ústní u dívek v konfrontaci s chlapci stejného 

kalendářního věku (viz tab. 2). 

 

Tab. 2: Vliv pohlaví dětí na erupci stálých zubů  

Zub 

Chlapci Dívky  

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

Odd Sig. 
5. 95. 5. 95. 

P
ra

v
á 

st
ra

n
a H

o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 7.04 6.72 7.36 6.89 6.32 7.46 2.389 .017 Sig 

Postranní řezák 8.03 6.73 9.33 7.61 6.53 8.70 2.709 .000 Sig 

Špičák 11.32 9.98 12.67 10.45 9.19 11.71 7.234 .000 Sig 

První premolár 9.55 8.40 10.69 9.37 8.22 10.52 1.570 .085 NS 

Druhý premolár 10.98 9.59 12.38 10.86 9.51 12.21 1.293 .276 NS 

První molár 6.86 6.35 7.37 6.62 5.98 7.26 3.117 .001 Sig 

Druhý molár 12.67 11.03 14.32 12.48 11.25 13.71 1.402 .160 NS 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.41 5.57 7.25 6.21 5.24 7.18 1.684 .124 NS 

Postranní řezák 7.34 6.60 8.07 7.18 6.47 7.88 1.930 .021 Sig 

Špičák 9.41 8.33 10.49 9.12 8.06 10.17 2.283 .003 Sig 

První premolár 10.01 9.00 11.02 9.75 8.56 10.93 1.993 .009 Sig 

Druhý premolár 10.89 9.49 12.29 10.62 9.40 11.84 1.822 .014 Sig 

První molár 6.47 5.69 7.25 6.17 5.19 7.14 2.254 .019 Sig 

Druhý molár 12.41 10.66 14.17 11.81 10.16 13.45 2.830 .000 Sig 

 

K prozkoumání vlivu čelisti a strany na pravděpodobnost 

erupce daného zubu v určitém věku byly použity obdobně 

logistické modely s linkovací funkcí logit, které jsou schopné 
popsat vliv parametrů typu čelist (horní, dolní) a strana (pravá, 

levá) na pravděpodobnost erupce daného zubu. Logistické 

modely prokázaly, že strana nehraje při prořezávání stálých 

zubů statisticky významnou roli (názorně viz graf 1). Naopak 

doba erupce antagonistických stálých zubů horní a dolní čelisti 

se liší v tom, že v dolní čelisti prořezávají téměř všechny stálé 

zuby statisticky signifikantně dříve než v čelisti horní 
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(p  0,05). Výjimkou jsou druhé stálé premoláry, u nichž je 

závislost jen hraničně významná (p = 0,042). Navíc první stálé 

premoláry prořezávají statisticky signifikantně dříve v čelisti 

horní (viz graf č. 1).  

 

Graf 1: Medián věku erupce stálých zubů horní a dolní čelisti 

u českých chlapců a dívek (pro pravou stranu) 

 
 

Rozdíly v době erupce stálých zubů byly hodnoceny vzhledem 

k tělesné konstituci dětí, a to pro každé pohlaví zvlášť. 

U všech zkoumaných zubů jsme potvrdili tendenci dřívějšího 

prořezávání stálých zubů u dětí s nadváhou až obezitou ve 

srovnání se skupinou dětí s normální hmotností. Přesto nebyly 

všechny rozdíly statisticky signifikantní.  

 

Vztah mezi věkem prořezání zubů, vzděláním rodičů a 

velikostí obce, v níž děti navštěvují MŠ nebo ZŠ, byl ověřen 

analýzou rozptylu ANOVA. Ta potvrdila závislost věku 

v době erupce zubů u dívek na vzdělání matky. Jiné významné 

rozdíly prokázány nebyly. 
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Diskuze 

 
Výsledky našeho výzkumu prokázaly, že erupce zubů je 

ovlivněna mnoha faktory (Demirjian, 1986), které se vztahují 

k chronologickému věku, pohlaví a národnosti (Virtanen, 

1994), a proto považujeme za potřebné vytvořit standardy 

erupce stálých zubů pro konkrétní populaci. Porovnáme-li 

námi dosažené výsledky v českém prostředí se závěry 

obdobných studií realizovaných na jiné populaci, jsou mezi 

nimi patrné rozdíly (viz tab. 3), které ale nemohly být 

podrobněji statisticky zpracovány, neboť k nim nebyla 

publikována data potřebná k souhrnné statistické analýze.  

 

Tab. 3: Přehled studií podle průměrného věku erupce stálých 

zubů u dívek v horní čelisti 
Kontinent Evropa Asie Afrika Amer. Austr. 

Země CZE BEL FIN LTU DEU ESP GBR TUR JOR IRN GHA 
USA, 

Oreg. 
AUS 

Rok publikace 
naše 

studie 
2003 1999 2012 2006 2008 2000 2004 2012 2004 1967 1978 2003 

H
o
rn

í 
če

li
st

 

střední řezák 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.9 7.2 7.3 7.1 7.6 6 7.2 7.2 

postranní řezák 7.6 7.9 7.6 7.6 7.5 7.4 8.2 8 8.1 8.8 7.3 8.2 8.2 

špičák 10.4 11.0 10.8 10.5 10.9 11.0 11.4 10.5 11.1 12.1 9.5 11 11.2 

první premolár 9.4 10.4 10.3 9.5 10.1 10.4 10.9 10.3 10.0 11.0 9.0 10.5 10.8 

druhý premolár 10.9 11.4 11.6 10.6 11.1 11.2 11.8 11 11 12.5 10.0 12.2 11.7 

první molár 6.6 6.2 6.1 6.3 6.1 6.2 6.5 6.2 6.2 6.7 5.0 6.4 6.5 

druhý molár 12.5 12.0 11.9 12.1 11.9 12.2 12.4 12.3 12.3 12.5 10.9 12.1 12.3 

 

Na základě námi realizovaného šetření jsme zjistili, že stálé 

zuby prořezávají dříve u dívek než u chlapců. K podobným 

závěrům došli i autoři jiných zahraničních studií (Gaur, 2011), 

(Almonaitiene, 2012), (Mugonzibwa, 2002), (Diamanti, 2003), 

(Virtanen, 1994), kteří potvrzují ranější erupci stálých zubů 

u dívek. Na druhé straně pak výsledky z prostředí ruského 

(Khatskevich, 2004) a německého (Friedrich, 2008) 

nepotvrdily mezi pohlavími žádný rozdíl v době erupce 

u jednotlivých stálých zubů. 
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Existující vztah mezi erupcí dočasných zubů a výživou 

dokazují výsledky mnohých studií (Alvarez, 1993). Jen 

nepatrný počet výzkumných šetření se zabývá vlivem vyšší 

hmotnosti dětí na prořezávání stálé dentice (Shaweesh, 2013). 

Většina z takto zaměřených výzkumů pak dospívá 

k podobným závěrům jako u dočasné dentice, tedy že s vyšší 

hmotností jedince dochází k časnější erupci stálých zubů. Tyto 

závěry potvrzují i naše naměřené výsledné hodnoty. 

Z klinického hlediska se tak u dětí s nadměrnou hmotností až 

obezitou zvyšuje riziko vzniku zubního kazu, neboť zuby jsou 

dříve vystaveny kariézním vlivům a fáze smíšené dentice je ve 

srovnání s vrstevníky s normální hmotností posunuta do 

nižšího věku, což vyžaduje i časnější zavedení preventivních 

opatření u těchto dětí.  

Erupci zubů však ovlivňuje nejen vyšší hmotnost až obezita 

u dětí, ale také jejich podvýživa. Např. Gaur (Gaur, 2011) 

poukazuje na vliv dlouhodobé podvýživy na erupci stálých 

zubů, neboť v jeho výzkumu měly podvyživené děti méně 

prořezaných zubů. Adler (Adler, 1963) pak poukazuje také na 

vztah mezi socioekonomickým statusem a výživou dětí a 

prokazuje vliv těchto faktorů na jejich vývoj, včetně 

prořezávání stálých zubů. Na druhé straně Friedlaender 

(Friedlaender, 1969) na základě svého šetření dokazuje 

nezávislost erupce zubů na vnějších faktorech, tedy i na 

socioekonomické úrovni rodiny. Clements (Clements, 2009) 

ve svém výzkumu prokázal, že dětem vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů, u nichž je předpokládán i vyšší životní 

standard, se zuby prořezávají dříve než dětem rodičů s nižším 

vzděláním.  

Pořadí erupce stálých zubů je nezbytnou pomůckou pro 

sledování normálního vývoje dítěte. Nejjednodušší model 

určuje pořadí erupce stálých zubů na podkladě vzestupného 

srovnání mediánu věku v době prořezávání konkrétních zubů. 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněný přístup neposkytuje žádné 

informace o četnosti sekvenční variability (Smith, 1987), je 
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tento model považován za nedostatečný a nevyhovující pro 

hodnocení pořadí erupce zubů u jednotlivců. Proto jsme se 

zaměřili na určení variability prořezávání stálých zubů a 

vzhledem k tomu, že předkládaný disertační text má charakter 

průřezové antropologické studie, byly použity párové variace.  

V našem výzkumu nebyly potvrzeny statisticky signifikantní 

rozdíly v erupci zubů pravé a levé strany, obdobně jako i 

v řadě dalších studií (Almonaitiene, 2012), (Diamanti, 2003), 

(Leroy, 2003). Dále jsme prokázali, že zuby v dolní čelisti 

prořezávají dříve než v čelisti horní (jen s výjimkou obou 

premolárů), čímž jsme potvrdili závěry řady dřívějších 

výzkumů (Shaweesh, 2012), (Diamanti, 2003), (Eskeli, 1999), 

(Hernandez, 2008), (Leroy, 2003). 

Vzhledem k tomu, že jsme pracovali v terénu a předkládáme 

studii antropologickou (nikoliv nemocniční), nebylo možné 

zahrnout do našeho výzkumu rentgenologické vyšetření, a 

proto nemohly být u vyšetřovaných dětí zaznamenány ageneze 

ani retence stálých zubů. Vycházeli jsme z toho, že prevalence 

ageneze stálých zubů (mimo třetí moláry) je v ČR 7,4 % 

(Ginzelová, 2013). Odvoláváme se na Holmana (Holman, 

1998), jenž se zabýval vlivem nezaznamenaných nezaložených 

zubů na zkreslení konečných výsledků a dospěl k závěru, že 

dostatečně reprezentativní soubor probandů nevede v podstatě 

ke zkreslení výsledků (k bias měření). V naší studii je vzorek 

subjektů dostatečně velký, a proto nepředpokládáme vliv 

nezaložených zubů na naše výsledné naměřené hodnoty.  

Dále pak i vzhledem k tomu, že jde o průřezovou studii, 

nebylo možné vyhodnotit vliv předčasných ztrát dočasných 

zubů na erupci stálé dentice. K těmto účelům by bylo 

vhodnější vypracovat longitudinální, event. retrospektivní 

studii s dostupnými dentálními záznamy (Almonaitiene, 

2012). Naopak jednorázové průřezové (prevalenční) studie 

poskytují vcelku kvalitní a především rychlou informaci 

o dané problematice (Göpfertová, 2014), neboť pracujeme 

s větším souborem subjektů a s reprezentativnějšími daty.  
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Závěr 

 
Na základě získaných dat se nám podařilo stanovit dobu a 

pořadí erupce stálých zubů, jež mohou sloužit jako standardy 

pro českou dětskou populaci. Dále byly ověřeny některé 

důležité faktory ovlivňující prořezávání, k nimž bezesporu 

patří pohlaví, socioekonomické zázemí rodiny dítěte a tělesná 

konstituce dítěte. 

V realizovaném výzkumu jsme prokázali, že celkový počet 

prořezaných stálých zubů závisí na kalendářním věku a 

pohlaví dítěte. Stejně jako celkový počet zubů v dutině ústní je 

i doba erupce jednotlivých zubů závislá na pohlaví dítěte, 

přičemž pravděpodobnost přítomnosti konkrétního zubu 

v dutině ústní je dvakrát vyšší u dívek ve srovnání s chlapci 

stejného kalendářního věku. Výměna stálé dentice je tedy 

u dívek zahájena i ukončena dříve než u chlapců, a proto je 

u nich i načasování preventivních opatření odlišné.  

Prokázali jsme, že první fáze výměny chrupu na základě 

mediánu věku v době erupce u chlapců začíná prořezáním 

stálých středních řezáků v dolní čelisti ve věku 6,41 let, 

přičemž se jedná o řezákový typ erupce, zatímco u dívek 

připadá začátek prořezání prvních stálých dolních molárů na 

věk 6,17 let a hovoříme o molárovém typu erupce.  

Znalost pořadí prořezávání stálých zubů hraje důležitou roli 

při správném plánování preventivních opatření v pedostomato-

logii a ortodoncii a je i nezbytnou pomůckou pro sledování 

normálního vývoje dítěte v pediatrii.  

Rozdíly v době erupce kontralaterálních stálých zubů (pravé a 
levé) nebyly statisticky prokázány v horní ani dolní čelisti 

u žádného zubu. V dolní čelisti se zuby prořezávají dříve 

oproti svým antagonistům v čelisti horní, a to jen s výjimkou 

obou premolárů, přičemž první premolár se prořezává dříve 

v čelisti horní a u druhého premoláru nebyl pozorován 

statisticky signifikantní rozdíl.  
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Vztah mezi věkem erupce zubů, vzděláním rodičů a velikostí 

obce, v níž děti navštěvují MŠ či ZŠ, byl také dílčím cílem 

našeho šetření. Byla prokázána pouze statisticky signifikantní 

závislost věku v době prořezání zubů u dívek na vzdělání 

matky. Jiné významné rozdíly potvrzeny nebyly.  

Na základě našeho výzkumu byla zjištěna také závislost 

tělesné konstituce na erupci stálých zubů, přičemž jsme 

jednotlivé zuby hodnotili pro každé pohlaví zvlášť. U všech 

zkoumaných zubů jsme potvrdili tendenci dřívějšího 

prořezávání stálých zubů u dětí s nadváhou až obezitou ve 

srovnání se skupinou dětí s normální hmotností, přičemž 

všechny rozdíly nebyly statisticky signifikantní. Dřívější 

počátek i konec výměny stálé dentice je tak považován u dětí 

s nadměrnou hmotností až obezitou za fyziologický. 

Ortodontická léčba je u nich potom na rozdíl od jejich 

vrstevníků s „normální“ hmotností zahájena v nižším 

kalendářním věku. U obézních dětí předpokládáme také vyšší 

riziko vzniku zubního kazu, neboť stálé zuby jsou vystaveny 

kariézním vlivům delší dobu, což vyžaduje i zahájit prevenci 

u těchto dětí dříve. Vzhledem k horší spolupráci mladších dětí 

je pak jejich zubní ošetření náročnější jak pro pedostomato-

logy, tak i ortodontisty. 

Jsme přesvědčeni o tom, že výsledky našeho výzkumu budou 

mít významný přínos pro oblast českého veřejného 

zdravotnictví také proto, že erupce zubů stálé dentice 

v populaci školních dětí odráží úroveň a kvalitu poskytované 

orální péče i s ohledem na její prevenci.  
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