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Seznam obrázků: 

Obr. 1:  Fáze odontogeneze podle Schoura a Masslera 

Obr. 2:  Schematický nákres znázorňující vývoj labiogingivální a dentální lišty  

  v topografickém vztahu na sagitálním řezu mandibulou 

Obr. 3:  Prostorové znázornění primární a sekundární zubní lišty 

Obr. 4:  Prvotní základ zubu (zubní pohárek) tvořený orgánem skloviny, dentální  

  papilou a dentálním vakem 

Obr. 5:  Rozdíly ve stavbě Hertwigovy epitelové pochvy a orgánu skloviny 

Obr. 6:  Schematický nákres kořenové diafragmy při pohledu zespodu při vývoji zubu 

  s jedním, dvěma a třemi kořeny 

Obr. 7:  Schematický nákres rozpadu Hertwigovy epitelové pochvy na epitelové  

  ostrůvky a počátek cementogeneze  

Obr. 8:  Schematický nákres tří stadií postnatálního procesu prořezávání dočasného 

  zubu a jeho stálého nástupce podle Malínského 

Obr. 9:  Průměrná doba erupce stálých zubů u dívek (vlevo) a u chlapců (vpravo) 

Obr. 10:  Sedm vývojových stadií zubů  

Obr. 11:  Stupně resorpce kořenů dočasných zubů  

Obr. 12:  Tabulka s vývojovými hodnotami zubů smíšené dentice odpovídající věku 6  

  let  

Obr. 13:  Vývojová stadia stálé dentice podle Demirjiana, jejich hodnoty pro levý dolní 

  kvadrant a konverzní tabulka vývojového skóre pro zubní věk 

Obr. 14:  Mapa navštívených MŠ a ZŠ v ČR a rozdělení měst a vesnic podle počtu  

  obyvatel v nich žijících 

Obr. 15:  Přepočet kalendářního věku na věk výškový 

Obr. 16:  Hodnocení tělesného růstu pomocí BMI grafu (dívky)  

Obr. 17:  Hodnocení tělesného růstu pomocí BMI grafu (pro chlapce) 
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Tab. 1:  Časový průběh erupce dočasných zubů 

Tab. 2:  Časové rozpětí erupce dočasných zubů 

Tab. 3:  Přehled vývoje stálých zubů a doba erupce do dutiny ústní 

Tab. 4:  Stav stálého chrupu u dětí ve věku 5 a 12 let 
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Tab. 5:  Hodnoty BMI u dospělých  

Tab. 6:  Hodnocení BMI českých dětí podle percentilových grafů 

Tab. 7:  Nárůst prevalence nadváhy a obezity dětí ve vyspělých a rozvojových zemích 

  světa 

Tab. 8:  Faktory způsobující opožděnou erupci nebo vývoj zubů 

Tab. 9:  Národnostního složení obyvatel ČR po sčítání lidu v roce 2011 

Tab. 10:  Hodnocení tělesné výšky a BMI podle řazení do percentilového pásma  

  růstového grafu 

Tab. 11:  Rozdělení vybraných MŠ a ZŠ podle počtu obyvatel žijících v daných obcích 

  či městech 

Tab. 12:  Model logistické regrese pro zub 11 

Tab. 13:  Kontingenční tabulka shrnující přítomnost/nepřítomnost   

   (prořezaný/neprořezaný) zubu 11 a 21 v dutině ústní 

Tab. 14:  Počty dětí zahrnutých do našeho výzkumu podle vzdělání rodičů a jejich  

  původu 

Tab. 15:  Rozložení zkoumaného souboru podle pohlaví a tělesné konstituce 

Tab. 16:  Počty dětí zahrnutých do našeho výzkumu podle věku a tělesné konstituce 

Tab. 17:  Medián věku prořezání stálých zubů na základě logitové analýzy 

Tab. 18:  Pořadí erupce stálých zubů na základě vzestupného srovnání mediánů doby 

  prořezání konkrétních zubů zvlášť pro chlapce a dívky 

Tab. 19:  Přehled studií podle průměrného věku erupce stálých zubů u dívek 

Tab. 20:  Přehled studií podle průměrného věku erupce stálých zubů u chlapců 

Tab. 21:  Tabulka vlivu variabilních proměnných na erupci zubů 

Tab. 22:  Vliv pohlaví dětí na erupci stálých zubů pro pravou stranu 

Tab. 23:  Vliv pohlaví dětí na erupci stálých zubů pro levou stranu 

Tab. 24:  Logistický model pro střední řezáky 

Tab. 25:  Logistický model pro postranní řezáky 

Tab. 26:  Logistický model pro stálé špičáky 

Tab. 27:  Logistický model pro stálé první premoláry 

Tab. 28:  Logistický model pro stálé druhé premoláry 

Tab. 29:  Logistický model pro první stálé moláry 

Tab. 30:  Logistický model pro druhé stálé moláry 

Tab. 31:  Rozdíly v době erupce stálých zubů pravé a levé strany 

Tab. 32:  Rozdíly v době erupce stálých zubů horní a dolní čelisti pro pravou stranu 
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Tab. 33:  Medián, 5. a 95. percentil doby erupce stálých zubů u dívek podle jejich  

  tělesných proporcí (dívky s normální hmotnosti a dívky s nadváhou až  

  obezitou) s určením signifikance získaných výstupů binárních logistických 

  modelů pro pravou stranu 

Tab. 34:  Medián, 5. a 95. percentil doby erupce stálých zubů u dívek podle jejich  

  tělesných proporcí (dívky s normální hmotností a dívky s nadváhou až  

  obezitou) s určením signifikance získaných výstupů binárních logistických 

  modelů pro levou stranu 

Tab. 35:  Medián, 5. a 95. percentil doby erupce stálých zubů u chlapců podle jejich  

  tělesných proporcí (chlapci s normální hmotností a chlapci s nadváhou až  

  obezitou) s určením signifikance získaných výstupů binárních logistických 

  modelů pro pravou stranu 

Tab. 36:  Medián, 5. a 95. percentil doby erupce stálých zubů u chlapců podle jejich  

  tělesných proporcí (chlapci s normální hmotností a chlapci s nadváhou až  

  obezitou) s určením signifikance získaných výstupů binárních logistických 

  modelů pro levou stranu 

Tab. 37:  Hodnoty jednotlivých párových frekvencí erupce stálých zubů u chlapců (jen 

  pravé strany) 

Tab. 38:  Hodnoty jednotlivých párových frekvencí erupce stálých zubů u dívek (jen  

  pravé strany) 

Tab. 39:  Vliv variabilních proměnných na erupci zubů 

 

Seznam grafů: 

Graf 1 a 2:  Porovnání percentilových grafů BMI z let 1991 a 2001 chlapců a dívek ve  

  věku od 6 do18 let  

Graf 3:  Vliv sociálního prostřední a emočního stresu na růstovou křivku dětí A a B  

Graf 4:  Růstová křivka chlapce po dodání růstového hormonu (HGH)  

Graf 5:  Rozdíly v různých vývojových parametrech vzhledem ke kalendářnímu věku 

  dítěte 

Graf 6:  Přepočet kalendářního věku na věk výškový 

Graf 7:  Graf odhadovaných parametrů pro zub 11 

Graf 8:  Grafické znázornění počtu prořezaných stálých zubů v dutině ústní vzhledem 

  ke kalendářnímu věku dívek 
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Graf 9:  Grafické znázornění počtu prořezaných stálých zubů v dutině ústní vzhledem 

  ke kalendářnímu věku chlapců 

Graf 10:  Pravděpodobnost erupce stálých středních řezáků v závislosti na čelisti a  

  straně  

Graf 11: Pravděpodobnost erupce stálých postranních řezáků v závislosti na čelisti a  

  straně  

Graf 12:  Pravděpodobnost erupce stálých špičáků v závislosti na čelisti a straně  

Graf 13:  Pravděpodobnost erupce stálých prvních premolárů v závislosti na čelisti a  

  straně  

Graf 14:  Pravděpodobnost erupce stálých druhých premolárů v závislosti na čelisti a  

 straně  

Graf 15:  Pravděpodobnost erupce prvních stálých molárů v závislosti na čelisti a  

  straně  

Graf 16:  Pravděpodobnost erupce druhých stálých molárů v závislosti na čelisti a  

  straně  

Graf 17:  Medián věku erupce stálých zubů horní a dolní čelisti u českých chlapců a  

  dívek pro pravou stranu 
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