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svému školiteli, prof. MUDr. Zdeňku Broukalovi, CSc. 



 

IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM 
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Seznam zkratek a značek 

 

ACTH  – Adrenokortikotropní hormon  

ANOVA – Analýza rozptylu 

BIA – Bioelektrická impedance 

BMI – Body mass index 

BMP  – Bone Morphogenetic Protein 

Ca10(PO4)2 2H2O – Hydroxylapatit 

CAV – Celostátní antropologický výzkum  

CT – Počítačová tomografie 

ČR  – Česká republika 

ČSÚ  – Český statistický úřad 

DXA – Duální rentgenová absorpciometrie 

Eda – Ectodysplasin proteinu 

FGF – Fibroblast Growth Factor 

FSH – Folikuly stimulující hormon  

Hh – Hedgehog 

Ia – Incisors absent 

KPE – Kaz, plomba, extrakce u stálých zubů 

kpe – Kaz, plomba, extrakce u dočasných zubů 

LH – Luteotropní hormon 

MC4R – Melanokortinový receptor 4. typu 

Med  – Medián  

MRI – Magnetická rezonance 

ri – Restorativní index, stupeň ošetření 

rtg – Rentgen, rentgenový 

STH  – Somatotropní / růstový hormon  

TNF – Tumor necrosis factor 

TSH  – Tyreotropní hormon 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna  

WHO  – World Health Organization / Světová zdravotnická organizace 

Wnt – Wingless 
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Abstrakt 

Úvod disertační práce je věnován stručném přehledu o problematice vývoje a prořezávání 

zubů a charakteristice vnitřních a vnějších vlivů, které erupci ovlivňují. Kromě vlivu tělesné 

konstituce na prořezávání stálých zubů jsou popsány i další faktory, mezi něž patří 

socioekonomické vlivy, předčasný porod, předčasné ztráty dočasných zubů nebo vliv 

kraniofaciální morfologie. Blíže byl specifikován také pojem biologický věk a možnosti jeho 

určení. V praktické části jsme sledovali prořezávání stálých zubů u českých dětí ve věku 4–15 

let, neboť znalost pořadí a doby prořezávání stálých zubů je důležitá pro správné plánování 

preventivních opatření, pro diagnózu a plán léčby ve stomatologii. Dále jsme se zaměřili na 

hodnocení rozdílů v době prořezání stálých zubů kontralaterálních (pravá/levá strana) a 

antagonistických (horní/dolní čelist). Pozornost byla věnována také některým významným 

vnitřním a vnějším faktorům, které dobu prořezávání stálé dentice ovlivňují. Naše výsledky 

jsme konfrontovali se závěry obdobně zaměřených studií realizovaných ve světě.  

 

Klíčová slova: stálé zuby, doba prořezávání, prevence, děti, Česká republika 

 

Abstract 

The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and 

emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect 

the emergence. In addition to the influence of physical constitution on permanent teeth 

emergence, other factors such as socioeconomic influences, premature birth, premature loss of 

deciduous teeth, or the influence of craniofacial morphology are described. The term 

biological age and the possibilities of its determination were also discussed. In research part 

we carried out research into permanent tooth emergence in Czech children aged 4 to 15, as a 

knowledge of the timing and sequence of the emergence of permanent is important for dental 

prevention treatment planning, particularly in orthodontics and pediatric dentistry and also is 

essential in forensic anthropology for the estimation of an individual’s age. We also focused 

on the evaluation of the differences in the time of emergence of the contralateral and opposing 

permanent teeth. Attention was also paid to some important internal and external factors that 

affect the time of emergence of the permanent dentition. Our results were compared with the 

conclusions of similar studies conducted throughout the world. 

 

Key words: permanent teeth, emergence time, prevention, children, Czech Republic   
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Úvod 

 

Vzhledem k tomu, že v současné klinické praxi a při moderních vědeckých bádáních 

realizovaných v České republice (dále jen ČR) jsou nejčastěji používány americké a evropské 

věkové standardy prořezávání stálé dentice, bylo cílem našeho výzkumu určit pořadí a dobu 

prořezávání zubů stálé dentice u českých dětí jako vzorku jedné ze středoevropských populací 

a námi dosažené výsledky konfrontovat se závěry obdobně zaměřených studií realizovaných 

ve světě. 

Pořadí, doba a určení počtu prořezaných stálých zubů jsou významné jak pro diagnózu 

a plán léčby v pedostomatologii a ortodoncii, tak i ve forenzní stomatologii k přibližnému 

určení věku dítěte.  

Faktory ovlivňující erupci stálých zubů jsou podmíněny geneticky a odrážejí i etnické 

a pohlavní rozdíly, což dokazují také závěry řady odborných vědeckých studií (Billewicz a 

McGregor 1975, Virtanen et al. 1994, Gaur et al. 1994, Mugonzibwa et al. 2002, Diamanti 

2003, Almonaitiene 2010, Almonaitiene 2012). Mugonzibwa (2002), Diamanti (2003), Gaur 

(2011) i Almonaitiene (2012) prokazují ve svých výzkumech pozdější erupci stálých zubů 

u chlapců v porovnání s dívkami. Závěry jejich šetření lze vysvětlit dřívější pohlavní zralostí 

dívek (Ritz-Timme 2000). Ranější prořezávání stálých zubů u chlapců ve srovnání s dívkami 

nejsou doloženy v žádné studii. Některé výzkumy ani neprokazují statisticky signifikantní 

rozdíly v erupci stálých zubů v závislosti na pohlaví (Khatskevich a Bogomolova 2004, 

Friedrich 2008, Khan 2011). 

Doba prořezávání stálé dentice je výrazně ovlivněna i nejrůznějšími vnějšími faktory, 

jako např. podnebím, socioekonomickým statusem, tělesnou konstitucí, výživou, předčasným 

porodem apod. (Fanning 1962, Rönnerman 1977).  

Odborné zahraniční publikace jsou zaměřeny převážně na výzkumy orientované na 

vliv hmotnosti na prořezávání dočasných zubů (Reilly et al. 1992, Sahin et al. 1992, Alvarez 

et al. 1993), ale už méně odborných pracovníků zkoumá vliv tělesné konstituce jedince na 

prořezávání stálých zubů (Shaweesh 2013a). Jak u dočasné, tak i u stálé dentice se ve většině 

studiích dochází k závěru, že s vyšší hmotností jedinců se jejich zuby prořezávají dříve (Garn 

a Lewis Abkerewsky 1965, Billewicz a McGregor 1975, Hilgers et al. 2006, Sánchez-Pérez et 

al. 2010, Shaweesh 2013a).  

Ačkoliv ČR patří k těm státům, v nichž mají antropologické výzkumy již dlouholetou 

tradici (Vignerová et al. 2006), nebylo dosud v českém prostředí uskutečněno šetření 

orientované na prořezávání jednotlivých zubů. Jedinou výjimku představuje pouze studie 
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z roku 1975, která byla zaměřena právě na dočasné zuby (Liversidge 2003). Existují pouze 

odborné publikace mapující celkový počet prořezaných stálých zubů v určité věkové skupině 

(Broukal et al. 2004, Huták 2012). V brněnské retrospektivní studii realizované v roce 2010 

tvořilo zkoumaný soubor celkem 860 dětí ve věku 1–15 let. Průměrné počty prořezaných 

stálých zubů byly vyjádřeny pro jednotlivé věkové kategorie (5,00–5,99; 6,00–6,99; 7,00–

7,99; 8,00–8,99; 9,00–9,99; 10,00–10,99; 11,00–11,99; 12,00–12,99; 13,00–13,99; 14,00–

14,99; 15,00–15,99). Větší počet prořezaných stálých zubů u dívek byl statisticky 

signifikantní pouze pro věkovou kategorii 11,00–11,99 let (Huták 2012). Ještě dříve, a to 

v letech 1993, 1997, 2000 a 2003, byl monitorován stav orálního zdraví v ČR u vybraných 

věkových kategorií populace, a to pracovníky Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF 

UK a VFN v Praze. Byla hodnocena nejen kazivost chrupu, stav parodontu a potřeby 

stomatologické péče, ale i počty prořezaných stálých zubů u dětí ve věku 5, 12 a 15 let, tedy 

ve věkové kategorii 5,00–5,99; 12,00–12,99; 15,00–15,99 let. Na základě realizovaných 

šetření lze pak pozorovat pokles počtu prořezaných stálých zubů u dětí pětiletých, který 

pravděpodobně souvisí se zřetelným poklesem kazivosti jejich dočasného chrupu. Procento 

dětí s intaktním chrupem vzrostlo i u dvanáctiletých, což ovšem nepředstavuje tak výrazné 

zlepšení jako u dětí předškolního věku. Nejvíce dětí s intaktním chrupem pak žije v Praze, což 

může vysvětlovat i to, proč právě pražské děti mají nejméně prořezaných stálých zubů z celé 

ČR. Z porovnání počtu prořezaných zubů z let 1994, 1997, 2000 a 2003 (a to jak u dětí 

dvanáctiletých, tak i patnáctiletých) vyplývá, že se počet všech prořezaných zubů z hlediska 

diachronního neustále zvyšuje (Broukal et al. 2004). Tento nárůst přičítáme celkovému 

zrychlování tělesného růstu a vývoji dětí během několika posledních desetiletí, který 

označujeme termínem sekulární akcelerace1. U dospívajících jedinců tak nastupují fyzické 

změny stále dříve, narůstá jejich hmotnost i tělesná výška. V důsledku této sekulární 

akcelerace pak dochází podle Langmaiera a Krejčířové také „k urychlení první i druhé dentice 

a osifikace“ (Langmaeier a Krejčířová 2006). 

Počty prořezaných zubů jsou nezbytnou pomůckou pro sledování normálního vývoje 

dítěte, a proto je i záznam o prořezávání zubů součástí zubního průkazu dítěte, vydávaného 

Českou stomatologickou komorou od roku 2005 (ČSK 2005). Jak zubní lékař, tak i praktický 

                                                 
1Při užívání pojmu sekulární akcelerace vycházíme z obsahu slova sekulární pocházejícího z lat. saecularis, 

které je adjektivem k substantivu saeculum, což v českém překladu znamená věk, století nebo pokolení. V našem 

předloženém textu pak toto slovo vyjadřuje svým významem velmi dlouhou/dlouhotrvající dobu. Sekulární 

akceleraci pozorujeme ve všech rozvinutých evropských a amerických zemích, kdy se urychluje nástup 

tělesného, duševního a emočního vývoje dospívajících jedinců (Langmaeier a Krejčířová 2006). Tento trend 

souvisí pravděpodobně s celkovou změnou životního stylu, k němuž dochází v rozvinutých průmyslových 

zemích již od poloviny 19. století (Langmaeier a Krejčířová 2006).  
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lékař pro děti a dorost musí být schopen rozlišit fyziologické a patologické prořezávání 

dočasné i stálé dentice u svých pacientů. Vzhledem k sekulární akceleraci i etnickým 

rozdílům je nutné vycházet z aktuálních dat prořezávání zubů a z konkrétní populace. Navíc 

faktory jako pohlaví, socioekonomické vlivy, zvýšená tělesná hmotnost až obezita nebo 

podvýživa mohou urychlit, nebo naopak i zpomalit prořezávání zubů, aniž by se jednalo 

o patologický vývoj.   
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1 Teoretická východiska  

 

 

1.1 Odontogeneze 

 

Základní morfologické pochody při vývoji dočasné i stálé dentice probíhají prakticky 

stejným způsobem, i když vývoj stálých zubů zahrnuje mnohonásobně delší časové období 

než vývoj zubů dočasných. Zubní zárodky stálých zubů vznikají již v prenatálním období. Při 

narození má dítě všechny zárodky dočasných zubů v různě pokročilém stadiu mineralizace a 

také základy pro stálé řezáky, stálé špičáky a první stálé moláry. První premolár se začíná 

teprve tvořit (Komínek et al. 1988). 

Při vývoji každého zubu můžeme sledovat podle Malínského (2011) čtyři základní fáze, 

mezi něž patří vznik prvotního základu zubu, tedy orgánu skloviny, dentální papily a 

dentálního vaku, vývoj zubní korunky (dentigogenezi a amelogenezi), vývoj zubního kořene a 

zubní pulpy.  

Podle odborné anglosaské literatury (Schour a Massler 1940) je vývoj zubu rozdělen do 

čtyř fází, kterými jsou růst, kalcifikace, erupce a atrice (viz obr. 1). Fáze růstu podléhá 

iniciaci, proliferaci, histodiferenciaci, morfodiferenciaci a apozici. Vznik dentogingivální a 

labiogingivální lišty nazýváme iniciací růstu. Tvorba zubního pupenu a zubního pohárku 

(zvonečku) se označuje jako proliferace. Během histodiferenciace buňky přijímají specifické 

funkce a při morfodiferenciaci se určuje tvar korunky sklovinným orgánem a tvar kořene 

Hertwigovou pochvou. Dále pokračuje růst skloviny a dentinu apozicí. Kalcifikace spočívá 

v ukládání vápenatých solí do organické matrix. Posun zubu z jeho původní polohy od 

funkční pozice v dutině ústní označujeme jako erupci. Atrice znamená úbytek tvrdých 

zubních tkání během života díky kontaktu antagonistů a aproximálních plošek sousedních 

zubů. Výše zmíněné procesy budou podrobněji popsány níže v textu. 
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Obr. 1: Fáze odontogeneze podle Schoura a Masslera 

(Převzato ze Schoura a Masslera 1940.) 

 

 

 

 

Odontogeneze je řízena molekulárními signály, které jsou výsledkem interakcí mezi 

ektodermovou a ektomezenchymovou zárodečnou tkání (Komínek et al. 1988). Tyto dvě 

zárodečné tkáně se podílejí na fyziologickém vývoji chrupu.  

Primitivní ústní štěrbina (rima oris), která ohraničuje vstup do ústní jamky, je zpočátku 

tvořena jednoduchými záhyby mandibulárních, maxilárních a mediálních nasálních výběžků. 

Tyto valy jsou tvořeny mezenchymem a na povrchu kryty ektodermem. Vývoj chrupu začíná 

bezprostředně po vzniku primitivní ústní dutiny (stomatodeum) přibližně v 6. týdnu 

intrauterinního vývoje, kdy se tvoří obloukovitě probíhající rýhy, podmíněné proliferací 

povrchového ektodermového epitelu. Prorůstáním epitelu do mezenchymového základu rtu 

vzniká labiogingivální lišta, jež se později rozestoupí po celé své délce na dvě části. Zevní 

neboli labiální část je základem pro vývoj rtu a na základě vnitřní neboli gingivální části 

vzniká dáseň. Prohlubující se štěrbina mezi labiální a gingivální částí labiogingivální lišty 

tvoří základ pro vestibulum oris (Klepáček a Mazánek 2001). V mediální rovině část 

labiogingivální lišty zůstává zachována a pak perzistuje jako frenulum neboli uzdička 

připojující ret ke gingivě. Současně se formuje i dentogingivální lišta (Vacek 1987), která se 

na rozdíl od labiogingivální neprohlubuje v brázdu, ale je charakterizována bujením 

gingiválního epitelu do hloubky mezenchymu ve formě solidního deskovitého útvaru (viz obr. 

2), který se označuje jako lišta dentální (Klika et al. 1985). 
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Obr. 2: Schematický nákres znázorňující vývoj labiogingivální a dentální lišty 

v topografickém vztahu na sagitálním řezu mandibulou 

(Převzato z Malínského et al. 2011.) 

 

 

 

 

Od šestého týdne intrauterinního vývoje představuje zubní (dentální) lišta souvislý pruh 

zanořený do mezenchymu gingivy, který sleduje průběh primitivních čelistí. S epitelem 

gingivy zůstává spojení zachováno. Proliferací epitelových buněk dentální lišty dochází ke 

vzniku zubních pupenů neboli váčků, a to kulatého nebo oválného tvaru. Nejprve vzniká tzv. 

primární dentální lišta (viz obr. 3), z níž vznikají základy zubů dočasných a základy pro 

všechny stálé moláry, a to tak, že se nejdříve v každé čelisti vytvoří deset tzv. primárních 

pupenů, které jsou základem pro dočasné zuby. Primární dentální lišta však zasahuje svými 

distálními konci více dorzálně, a to až za základy dočasných molárů, kde již nemá přímý 

kontakt s povrchovým epitelem gingivy. Z této distální části vznikají základy pro všechny 

stálé moláry, které nemají předchůdce v dočasné dentici, a proto se tyto zuby také označují 

jako zuby doplňkové.  

Současně s tvorbou zubních pupenů pro dočasné zuby se v průběhu 8. týdne 

intrauterinně začíná lingválně od primární zubní lišty oddělovat další epitelový pruh, tzv. 

sekundární dentální lišta (viz obr. 3). Z této lišty (obdobně jako z primární lišty) vyrůstá deset 

základů pro stálé zuby (Komínek et al. 1988). Tyto zuby, které mají dočasné předchůdce, 

označujeme jako zuby náhradní.  

Vývoj zárodků stálých zubů začíná později než u dočasných zubů, a to v 17. týdnu 

intrauterinně, kdy se zakládá první stálý molár následovaný založením druhého stálého 

moláru ve 4. měsíci postnatálně. Jako poslední se tvoří základ pro třetí molár v pátém roce 

života. Po vytvoření základů pro jednotlivé dočasné a stálé zuby splnila primární i sekundární 

dentální lišta svoji úlohu a podléhá resorpci. Primární dentální lišta se začíná rozpadat od 14. 

týdne intrauterinně (viz obr. 3) a sekundární až od 28. týdne intrauterinně (Malínský et al. 
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2011). Přesto však mohou zbytky zubní lišty v dásni přetrvávat jako epitelové perly, tzv. 

Serresova epitelová tělíska (Klepáček a Mazánek 2001), případně z nich mohou vznikat 

drobné cysty v gingivě (Malínský et al. 2011).  

 

 

Obr. 3: Prostorové znázornění primární a sekundární zubní lišty 

(Převzato z Malínského et al. 2011.) 

 

 

 

 

Počty a velikosti zubů jsou na molekulární úrovni řízeny tlumením nebo stimulací 

signální dráhy ectodysplasin proteinu (Eda) z rodiny tumor necrosis factoru (TNF) (Peterkova 

et al. 2006). Vrůstáním okolního mezenchymu proti epitelu nabývají pupeny tvaru pohárků 

(zvonečků) (viz obr. 4), jejichž epiteliální část představuje primitivní sklovinný orgán, 

z něhož se vytváří sklovina zubu. Proces přeměny zubního pupene do stadia pohárku je 

regulován z primárního uzlíku skloviny, který představuje signální centrum ve špičce 

epitelové části zubního pupenu. Uzlík produkuje deset signálních molekul náležejících do 

skupiny BMP (Bone Morphogenetic Protein), FGF (Fibroblast Growth Factor), Hedgehog 

(Hh) a Wingless (Wnt) bílkovin. U vícehrbolkových zubů se další signální sklovinné uzlíky 

objevují v místě budoucích hrbolků. I když funkce sklovinných uzlíků není ještě zcela známa, 

předpokládá se jejich vliv na regulaci růstu hrbolků. Podle finských autorů (Thesleff et al. 

2001) jsou uzlíky centrálními regulátory vývoje zubu. Zubní pohárky zůstávají spojeny 

s povrchem zanikající zubní lišty stopkami, tzv. gubernakuly (vazivové pruhy), které obsahují 

výběžky sklovinného orgánu. Sklovina zubu je tedy původu ektodermálního, stejně jako 
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vlastní epitel gingivy. Z ektomezenchymální tkáně se tvoří zubní papila – budoucí dřeň zubu, 

na jejímž podkladě vzniká dentin. Kolem zubních zárodků dochází ke tvorbě vazivového 

obalu, později tzv. zubního folikulu, jenž je základem pro tvorbu periodoncia (Komínek et al. 

1988). Zubní dřeň, dentin, cement, periodoncium a vazivová část dásně jsou tedy původu 

mezenchymálního (Klepáček a Mazánek 2001).  

 

 

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

dentálním vakem 

(Převzato z Malínského 1995.) 
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1.1.1 Vývoj korunky zubu 

 

Zubní zárodek představuje primární základ zubu (viz obr. 4) a skládá se z orgánu 

skloviny, zubní (dentální) papily a zubního (dentálního) vaku. Původně stejnorodé buňky 

orgánu skloviny se diferencují ve vnější epitel, sklovinnou dřeň, stratum intermedium a 

vnitřní epitel (viz také obr. 4).  

Vývoj korunky probíhá opět jako indukční proces obou zárodečných tkání. Epitelové 

buňky zubního zárodku, tzv. preamelobasty, které vznikly z vnitřního epitelu sklovinného 

orgánu, indukují tvorbu odontoblastů v buňkách zubní papily, a tak dochází k produkci 

nemineralizovaného predentinu. Látky obsažené v predentinu ovlivňují diferenciaci buněk 

vnitřního epitelu sklovinného orgánu v ameloblasty, jež tvoří sklovinu. Tvorba skloviny i 

dentinu je procesem sekrečním. Mineralizace tvrdých zubních tkání začíná na incizních 

hranách a okluzních plochách a pokračuje ke krčku zubu. Průběh mineralizace je pokládán za 

stabilní, neboť je řízen z funkčně stabilní hypofýzy (Šmahel 2001). Proces dentinogeneze a 

amelogeneze je pak podrobně popsán níže v textu. 

Z mezenchymu vnitřní části dentální papily se diferencuje zubní pulpa a z povrchové 

vrstvy vznikají odontoblasty. Do pulpálního mezenchymu prorůstají velmi brzy krevní cévy a 

ještě před zahájením dentinogeneze se v primitivní pulpě objevují první nervová vlákna. 

Vznikající pulpální dutina je zpočátku široká, avšak postupně dochází k jejímu zmenšování 

v důsledku tvorby dentinu. Před prořezáním zubu do dutiny ústní je pulpální dutina v oblasti 

korunky (cavitas coronalis) již vytvořena a sleduje zevní tvar zubu.  

Kolem orgánu skloviny a zubní papily se zahušťuje okolní mezenchym v zubní 

pouzdro (vak či folikul), které je základem pro vývoj cementu a závěsného aparátu zubu a 

obsahuje také krevní kapiláry zajišťující výživu orgánu skloviny. 

Dentinogeneze (vývoj dentinu) úzce souvisí s odontoblasty, které tvoří organickou 

matrix dentinu (predentin), jejíž hlavní součástí je kolagen typu I (Hanzdel 2010). 

Odontoblasty ustupují před svým sekrečním produktem směrem do centra zubu, čímž se 

konečná část Tomesových vláken vzdaluje od svého odontoblastu. Tomesova vlákna jsou 

perzistující cytoplazmatické výběžky odontoblastů, která jsou uložena v dentinových 

tubulech, do nichž později prorůstají nervová vlákna. Organická matrix je mineralizovaná 

krystaly hyroxyapatitu, přičemž látky potřebné právě pro mineralizaci dentinu jsou přiváděny 

krví. V predentinu vznikají krystalizační centra, v nichž se ukládají drobné krystalky 

hydroxylapatitu. Mineralizace dentinu má tak globulární charakter. Jednotlivé globulární zóny 
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spolu následně splývají a tvoří souvislou vrstvu mineralizovaného dentinu (Malínský 1995). 

Uvnitř této dentinové masy se mohou vyskytovat oblasti nemineralizovaného dentinu, které se 

označují jako interglobulární dentin. Procesy tvorby organické hmoty a mineralizace probíhají 

téměř současně. Apoziční přibývání dentinu je patrné na výbrusu jako tzv. Owenovy neboli 

Ebnerovy čáry (inkrementální linie růstu). Na rozdíl od amelogeneze pokračuje tvorba 

dentinu i po prořezání zubu (Malínský 1995). 

Amelogeneze (vývoj skloviny) začíná ve čtvrtém měsíci intrauterinního vývoje dítěte, 

a to směrem od vrcholu budoucí korunky k jejímu krčku. U vícehrbolkových zubů probíhá 

amelogeneze od vrcholku každého hrbolku. V organické matrix skloviny vznikají 

krystalizační centra, v nichž se ukládají vápenaté soli ve formě hydroxylapatitu [Ca10(PO4)2 

2H2O]. Jedná se o složitý biomineralizační proces, jehož řízení se účastní proteiny sklovinné 

matrix. Mezi základní proteiny patří amelogenin, ameloblastin, enamelin, tuftelin, sérový 

albumi a další (Hanzdel 2010). Souhra těchto bílkovinných faktorů reguluje růst a tvarování 

krystalů hydroxyapatitu. Každý ameloblast secernuje základní hmotu organickou i 

anorganickou, a to zpravidla pro jedno sklovinné prizma. Ameloblasty a z nich vytvářená 

sklovinná prizmata jsou uspořádány radiálně, tedy kolmo k dentinosklovinné hranici. Po 

mineralizaci skloviny nastává maturační stadium, kdy se zvětšují krystaly hydroxyapatitu, 

přičemž nové již nevznikají. Tak postupně dojde k vymizení organické matrix mezi krystaly. 

Během tvorby skloviny se střídá období fáze rychlé apozice s fázemi relativního klidu, což je 

patrné na výbrusu skloviny jako příčné žíhaní, tzv. Retziusovy inkermentální linie (Šedý 

2012). Na povrchu skloviny se proužky projevují jako tzv. perikymata. Vnitřní ameloblasty 

pak díky tvorbě skloviny ustupují k periferii budoucího zubu, tedy směrem do sklovinné 

pulpy, a vnější ameloblasty degenerují. Tvorba sklovinných prizmat tak vede k postupnému 

zániku jak sklovinné pulpy, tak i zevních a vnitřních ameloblastů. Povrch skloviny je potom 

kryt redukovaným sklovinným epitelem a dentální kutikulou. Při prořezání zubů se 

redukovaný epitel mění v epitel spojovací, jenž se spojuje s vícevrstevným dláždicovým 

epitelem gingivy, čímž se tvoří dentogingivální spojení v oblasti krčku zubu. Sklovinný epitel 

se postupně trhá a odlučuje od povrchu skloviny a obnažená dentální kutikula se pak pokrývá 

slinnou pelikulou (Merglová a Ivančáková 2009).  
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1.1.2 Vývoj kořene zubu 

 

Vývoj kořene časově navazuje na vývoj korunky, ale to až po vytvoření jejího 

mineralizovaného základu, dentinogenezí a cementogenezí v oblasti kořene. Kořen zubu se 

vyvíjí v postnatálním období pod hlavním organizujícím vlivem Hertwigovy pochvy 

(Malínský et al. 2011) (blíže viz níže v textu). 

Hlavní formativní úlohu mají buňky sklovinného orgánu (obdobně jako u tvorby 

korunky), které indukují diferenciaci odontoblastů s následnou dentinogenezí. Při utváření 

dentinu kořene je klíčová tzv. cervikální klička (viz obr. 5), jež tvoří spodní okraj orgánu 

skloviny. Jde o dvouvrstevný buněčný útvar, který vznikl redukcí sklovinného orgánu na 

vnitřní a vnější epitel. Z cervikální kličky začne prorůstat do hloubky kořenová epitelová 

pochva, tzv. Hertwigova pochva (viz obr. 5). Kaudálně se Hertwigova pochva ohýbá 

horizontálním směrem, ohnutí se označuje jako diafragma a její uspořádání určuje, zda se 

vytvoří zub s jedním nebo více kořeny (viz obr. 6). U jednokořenových zubů má podobu 

jednoduchého trubicovitého útvaru. U vícekořenových zubů diafragma rozdělí bazální část 

zubní papily na dva nebo tři úseky, z nichž se samostatně diferencují jednotlivé kořeny. 

Epitelové buňky Hertwigovy pochvy se diferencují do stadia, které odpovídá 

preameloblastům, jak je nacházíme v oblasti korunky. Preameloblasty pak působí přeměnu 

mezenchymových buněk zubní papily na preodontoblasty a odontoplasty, a tak začíná proces 

dentinogeneze. Sklovinu buňky Hertwigovy pochvy netvoří, neboť kořenová epitelová 

pochva neobsahuje sklovinou pulpu a stratum intermedium, čímž nedochází k další 

diferenciaci ameloblastů vedoucích k amelogenezi (viz obr. 5). Princip mineralizace dentinu 

kořene je stejný jako u korunky zubu (blíže viz výše v textu). Apozicí nových vrstev dentinu 

je dutina pulpy redukována na kořenový kanál obsahující cévy a nervy.  
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Obr. 5: Rozdíly ve stavbě Hertwigovy epitelové pochvy a orgánu skloviny 

(Převzato z Malínského et al. 2011.) 

 

 

 

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

s jedním, dvěma a třemi kořeny 

(Převzato z Malínského et al. 2011.) 
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Po rozpadu Hertwigovy pochvy pronikají k povrchu kořene buňky vnitřní části 

zubního vaku, které se mění v cementoblasty (viz obr. 7) tvořící primární cement kořene 

(Komínek, a další, 1988). Tvorba cementu probíhá obdobným způsobem jako dezmogenní 

osifikace a vznikající cement je svým mikroskopickým složením velmi podobný vláknité 

kosti. Cementoblasty začínají produkovat nejprve organickou složku, tzv. precement, který 

následně mineralizuje ukládáním krystalů hydroxyapatitu, čímž vzniká cement. 

Cementogeneze probíhá od krčku k apexu (Malínský 1995). Morfologicky rozeznáváme 

cement acelulární (pokrývající krčkovou část kořene) a cement celulární (pokrývající apikální 

polovinu kořene). Celulární cement se ukládá na kořeny zubů po celou dobu života. Zbytky 

Hertwigovy pochvy mohou perzistovat v periodonciu v podobě Malassezových ostrůvků, 

které si mohou uchovávat svou proliferační schopnost a později se pak stát základem 

nádorového bujení (Klepáček a Mazánek 2001).  

 

 

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

počátek cementogeneze  

(Převzato z Malínského et al. 2011.) 
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Ze zevní vrstvy mezenchymu zárodečného vaku, jehož buňky produkují kolagenní 

fibrily, dále vzniká závěsný aparát zubu neboli periodoncium. Před prořezáním zubu je větší 

část vláken orientována paralelně s povrchem korunky a představuje budoucí vlákna 

dentogingivální. Během dalšího vývoje kořene a prořezávání zubu se postupně diferencují 

další kolagenní vlákna. V důsledku funkčního zatížení zubu nabývají periodontální vlákna 

definitivního tvaru a orientace. Velký význam pro ortodontickou léčbu má právě funkční 

přestavba alveolu, jež probíhá díky periodonciu. Periodoncium v rozsahu zubního lůžka 

vykonává i funkci periostu, neboť alveolární kost zde není kryta periostem (Malínský 1995).  

Kořenový kanálek zubu vzniká současně s tvorbou kořene. Pulpální dutina pokračuje 

ve vývoji, a to buď jako dutina jednoho kanálku, nebo kanálků vícekořenových (canalis 

radicis dentis). V oblasti apexu zubu se můžeme setkat s větvením kořenového kanálku jak 

v oblasti apikální (apikální ramifikace), tak i v jeho průběhu (akcesorní kanálky). Slepě 

končící kanálky se pak označují jako divertikly (Malínský 1995). 
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1.1.3 Vývoj zubního lůžka a periodontálních vláken  

 

 Na tvorbě vlastního kostěného lůžka zubního alveolu se podílí svým induktivním 

vlivem zevní vrstva zubního vaku (viz níže v textu). Vývoj zubního lůžka souvisí i s vývojem 

kostěného základu horní a dolní čelisti, který probíhá procesem dezmogenní osifikace2, i když 

základ mandibuly je tvořen nejprve na chrupavčitém podkladě (Meckelova chrupavka). 

Počátek osifikace nastupuje v období dokončení vývoje orgánu skloviny přibližně ve 14. 

týdnu intrauterinně (Malínský et al. 2011), kdy pozorujeme tvorbu jednotlivých kostních 

trámců primární kosti. Během pokračující osifikace a dalšího růstu vytvářejí čelistní kosti 

bazální oblouk a alveolární výběžek, který obsahuje vlastní zubní lůžka neboli alveoly. Dále 

se kostní tkáň alveolárního výběžku diferencuje sekundární osifikací na kost kortikální, 

alveolární a spongiózní. Kortikální vrstva na povrchu čelisti je tvořena kompaktní kostí, která 

se na labiální straně označuje jako lamina vestibularis, na lingvální straně jako lamina oralis. 

Vlastní alveolární kost, někdy označovaná také jako lamina dura, je tenká vrstva kompaktní 

kosti ohraničující vlastní zubní lůžko. Prostor mezi zevní kortikální vrstvou a alveolární kostí 

vyplňuje kost spongiózní, jež se skládá z kostních trámečků a je prostoupena četnými 

krevními cévami a nervy.  

 Závěsný aparát zubu neboli periodoncium (ligamentum periodontale) představuje 

pružné upevnění zubu v zubním lůžku, které se vyvíjí ze zevní vrstvy mezenchymu zubního 

vaku. Tvorba závěsného aparátu zubu je doprovázena vývojem cementu, jenž se diferencuje 

z vnitřní vrstvy zubního vaku. Mezenchymové buňky zubního vaku se postupně přeměňují ve 

fibroblasty produkující kolagenní fibrily, které se shlukují v drobná kolagenní vlákna. 

Současně́ s tvorbou kolagenních ligament se v periodontálním vazivu objevují volné vazivové 

buňky, krevní a lymfatické cévy a nervy. Kolagenní vlákna jsou vedena nejprve paralelně 

s povrchem zubu a během vývoje se mění v závislosti na stadiu, v němž se prořezávající se 

zub nachází (Malínský et al. 2011). V preeruptivním stadiu je větší část vláken stále 

orientována paralelně s povrchem korunky a tvoří základ pro vlákna dentogingivální. Během 

eruptivní fáze, kdy dochází k dalšímu vývoji kořene, se postupně̌ objevuje stále větší 

množství vláken orientovaných radiálním směrem, přičemž část z nich se upíná do nově 

vzniklého cementu a zbytek do alveolární kosti. Tato ligamenta nazýváme Sharpeyova a 

                                                 
2 Desmogenní osifikací (intramembránovou osteogenezí) se vyvíjejí ploché kosti lebky, obličejové kosti a klíční 

kost. V mezenchymovém modelu kosti se diferencují osteoblasty, které produkují a ukládají kostní matrix na 

tenké kolagenní fibrily vazivového základu.  



 18 

spojením jejich volných konců se tvoří tzv. plexus intermedius. Po prořezání zubu do dutiny 

ústní, tedy v posteruptivní fázi, se v důsledku funkčního zatěžování zubu periodontální vlákna 

přestavují do své definitivní podoby, přičemž plexus intermedius z převážné části vymizí. 

Perzistence jeho zbytků představuje určitou rezervu pro funkční přestavbu závěsného aparátu. 

V periodonciu zůstávají i po ukončení vývoje zubu nezralé buněčné elementy, jež se mohou 

diferencovat v cementoblasty, osteoblasty, osteoklasty nebo fibroblasty (Malínský 1995). 

Jejich přítomnost je důležitá pro přestavbu zubního lůžka při ortodontické léčbě nebo po 

chirurgickém zákroku (Malínský et al. 2011).   
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1.2 Erupce zubů 

 

Z obecného hlediska nezahrnuje proces erupce pouze dobu, kdy se korunka zubu začne 

viditelně prořezávat do dutiny ústní, nýbrž „životní období“ zubu od počátku vývoje korunky 

až po jeho zánik. Erupci proto definujeme jako posun zubu z jeho původní polohy v čelistních 

kostech do funkční pozice v dutině ústní (Pinkham et al. 2005). Viditelné prořezání zubu do 

dutiny ústní tak představuje jen část tohoto kontinuálního procesu (Liversidge 2016). 

 

 

1.2.1 Příčiny erupce zubů 

 

Ačkoliv dodnes není erupce zubů plně objasněna, předpokládáme, že na prořezávání 

zubů se podílejí různé mechanismy. Mezi faktory podílející se na procesu prořezávání zubů 

patří růst kořene, ukládání dentinu v kořeni (Koch a Poulsen 2001), tlak krve a intersticiálních 

tekutin, selektivní remodelace kosti, tah vláken periodoncia a dále pak i růst čelistí a tlak 

svalů (Fialová a Nováková 2000). S ohledem na výše zmíněné faktory se objevilo mnoho 

teorií vysvětlujících erupci zubu. Žádná z nich však sama o sobě není dostačující (Marks Jr. a 

Schroeder 1996), neboť se jedná spíše o spolupůsobení výše uvedených faktorů a dalších 

mechanismů, které vedou k úspěšnému prořezání zubu. 

Teorie založená na růstu kořene vysvětluje vznik erupční síly formováním kořene. 

Korunka zubu se pohybuje směrem k okluzi, protože kořen prořezávajícího zubu neroste 

apikálně, ale zůstává stále ve stejné pozici (Melfi a Alley 2000). Příčiny erupce není možné 

hledat jen v růstovém potenciálu kořene. Často totiž pozorujeme neprořezané třetí moláry 

s ukončeným vývojem kořene (Malínský et al. 2011) nebo zuby vykazující erupční aktivitu, i 

když došlo k poruše nebo zastavení kořenového růstu (Proffit et al. 2007). Formování kořene 

je tedy jedním z podpůrných mechanismů, jenž může zvýšit i erupční rychlost (Marks Jr. a 

Schroeder 1996). 

Při ukládání dentinu v kořeni zubu dochází ke konstrikci pulpy, čímž vzniká 

dostatečný tlak pro pohyb zubu směrem k okluzi. Tato teorie ale nevysvětluje příčinu erupce 

zubů bez dřeně a supraokluzi zubů při ztrátě antagonisty. 

Tlak krve a intersticiálních tekutin nelze podle nejnovějších výzkumů považovat za 

hlavní činitele při prořezávání (Jedličková 2006). Odborníci vycházející z vaskulárního 

systému jako příčiny erupce předpokládají, že během intraoseální fáze erupce je hydrostatický 
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tlak pod prořezávajícím se zubem větší než nad ním (Havlík 1984). Velikost rozdílu tlaku je 

považována za dostatečnou pro vytvoření síly k erupci zubu, přičemž se však nejedná o jediný 

mechanismus zodpovědný za pohyb zubu (Van Hassell a Mcminn 1972). Tlak může být totiž 

ovlivňován i farmakologicky, kdy aplikace vazoaktivních látek urychluje erupci zubů 

(Moxham 1979).  

Přestavba alveolární kosti je důležitá během raných fází prořezávání a je 

nejpravděpodobněji řízena zubním váčkem (Wise a King 2008). U zvířat bylo prokázáno, že 

do zubního folikulu migrují před prořezáním zubu prekurzory osteoklastů (Volejnikova et al. 

1997), jež vedou k iniciaci a regulaci resorpce alveolární kosti probíhající v dlouhé ose zubu 

(Wise a King 2008). Míra resorpce kosti a erupční potenciál zubu nejsou kontrolovány 

stejnými fyziologickými mechanismy. Experimentálně bylo toto tvrzení prokázáno u zárodků 

premolárů na psech, kdy zárodek zubu byl fixován k dolní čelisti tak, aby se nemohl prořezat. 

Přesto však tato imobilizace nezabránila formování erupční dráhy a resorpce kosti 

pokračovala, což bylo příčinou vzniku rozsáhlé cysty kolem psího zubního zárodku (Marks Jr. 

a Schroeder 1996). Toto zjištění bylo potvrzeno i u lidí, a to tím, že dítěti byla omylem 

zafixována zlomenina dolní čelisti společně s neprořezaným stálým zubem. I když se tento 

stálý zub nemohl prořezat, byla i přesto nad ním pozorována pokračující resorpce alveolární 

kosti (Proffit et al. 2007), obdobně jako v experimentu se psy (Marks Jr. a Schroeder 1996). 

To, že resorpce kosti hraje důležitou roli při prořezávání zubů, prokazují i experimenty 

ukazující na opoždění erupce po aplikaci látek zpomalujících kostní přestavbu, např. 

bisfosfonáty (Grierr a Wise 1998). Nutným předpokladem k prořezání stálých zubů je 

resorpce kořenů jejich předchůdců, a to v souvislosti s tlakem prořezávajícího se zubu. 

V oblasti tlaku se diferencují dentinoklasty, které resorbují apexy dočasných zubů (Jedličková 

2006). U některých dětí, u nichž probíhá kostní resorpce normálně, pak zuby přesto 

nenásledují erupční dráhu, i když nejsou imobilizovány mechanicky. Takové zuby se nejen 

neprořezávají, ale ani nereagují na ortodontickou sílu. Zuby nejsou primárně ankylotické, 

protože ankylóza vzniká až po aplikaci ortodontické síly. Tento jev označuje Proffit (2007) 

jako „primární selhání prořezávání“ (Primary failure of eruption), přičemž postihuje laterální 

zubní zárodky, zejména první a druhé moláry.  

Periodontální aktivita je Proffitem (2007) považována za jeden z nejvýznamnějších 

činitelů podílejících se na prořezání zubů, a to zejména v posteruptivní fázi (Kamínek et al. 

2014). Tah šikmých periodontálních vláken vzniká díky přepojování sítě prekolagenních fibril 

v plexus intermedialis. Vlákna tak kontrahují ve směru prořezávání a tím přispívají k erupci. 

Celého procesu se aktivně účastní i kontraktilní fibroblasty (Kamínek et al. 2014), jež 
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považujeme za zdroj erupční síly. Plexus intermedius je síť nezralých jemných vláken, která 

tvoří spojení mezi denzními kolagenními vazy, upínajícími se na jedné straně na cement 

kořene a na straně druhé do alveolární kosti. V preeruptivní fázi prořezávání se kořen zubu 

teprve tvoří a periodontální vlákna nejsou ještě dostatečně uspořádána. Na základě těchto 

poznatků přisuzujeme aktivní roli především zubnímu folikulu (Krejčí 2004), jenž se podílí na 

řízení preeruptivního stadia erupce zubu s větší pravděpodobností než periodontální vlákna. 
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1.2.2 Fáze erupce zubů 

 

Dynamický proces prořezávání stálých zubů popisujeme podle jednotlivých jeho fází a 

konkrétních stadií.  

Malínský (Malínský et al. 2011) celý proces rozděluje na tři stadia (viz obr. 8). Stadium 

před prořezáním (preeruptivní) je charakterizováno vývojem korunky, která je uložena 

v širokém zubním alveolu. Stadium vlastního prořezání (eruptivní) je zahájeno vývojem 

kořene zubu a ukončeno kontaktem prořezaného zubu s antagonistou. Poslední období, tzv. 

stadium po prořezání (posteruptivní), začíná okluzním kontaktem zubů v protilehlých 

čelistech a trvá po celý život, neboť kompenzuje obrušování povrchu korunky kousáním a 

žvýkáním. Tento úbytek tvrdých zubních tkání je kompenzován postupnou a pozvolnou 

erupcí zubů, čímž je zachován normální skus a nedochází ke změně polohy čelistí. Jestliže 

dojde k úplné ztrátě zubu v protilehlé čelisti, pak zub pokračuje v prořezávání až se dostane 

nad okluzní rovinu, tento proces označujeme jako supraokluzi.  

 

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

jeho stálého nástupce podle Malínského 

(Převzato z Malínského et al. 2011.) 

 

 

 

 

Aktivní erupce zubů je podle Leversidge (2016) rozdělena do čtyř po sobě jdoucích 

etap. Jestliže jsou zubní zárodky uloženy v alveolární kosti, jedná se o stadium intraoseální. 

Po penetraci incizálních hran nebo okluzních ploch zubů přes alveolární hřeben se již jedná 

o druhé stadium, tzv. stadium supraoseální. Následuje supragingivální neboli prefunkční 
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stadium, kdy je zub klinicky viditelný v dutině ústní. Hovoříme o tzv. klinické erupci. 

Funkční stadium pak představuje poslední fázi, při níž zub dosahuje okluzní roviny.  

V našem textu budeme vycházet z rozdělení erupce na základě klinické přítomnosti a 

nepřítomnosti zubu v dutině. Viditelnou přítomnost zubu v dutině ústní označujeme jako 

posteruptivní stadium (Pokorná 2012). Preeruptivní stadium je charakterizováno 

nepřítomností zubu v dutině ústní 

Preeruptivní fáze je časové období, kdy zub ještě neprořezal do dutiny ústní. V této 

fázi vývoje je poloha zárodku pod genetickou kontrolou (Moyers et al. 1945). Dochází 

k utváření zubní korunky, která vykazuje nepatrné vestibulární pohyby. Nejedná se však 

o vlastní erupční mechanismus, neboť pohyby jsou tak malé, že zubní zárodky lze použít jako 

referenční bod při radiologických studiích růstu. Tato fáze vývoje tedy nepředstavuje ještě 

vlastní aktivní erupci zubu (Liversidge 2016). Aktivní erupce (Liversidge 2016) začíná až 

s formováním kořene, což podporuje teorii metabolické aktivity uvnitř periodontálních 

ligament (Proffit et al. 2007). Pohyb zubu je způsoben kontrakcí kolagenu a přepojováním 

prekolagenních fibril (Mutschelknauss 2002). Fyziologický průběh erupce popisujeme 

pohybem korunky směrem k okluzi, přičemž apikální oblast zůstává na místě. Prořezání zubů 

do dutiny ústní je tedy indukováno nejen formováním kořene, ale i tahem periodontálních 

vláken. Při preeruptivní fázi dochází k resorpci kosti a při prořezávání stálých zubů i 

k resorpci kořenů dočasných zubů, čímž se uvolní cesta pro vlastní erupční mechanismus, 

který pohybuje zubem v daném směru prořezání (Proffit et al. 2007). Jestliže dojde k selhání 

výše zmíněných pochodů, zuby neprořezávají. Příkladem poruchy resorpce kosti je mutantní 

druh myší Ia (incisors absent), u nichž nedochází k prořezání řezáků. U lidí se s podobnou 

mutací můžeme setkat u autozomálně dominantně dědičného syndromu kleidokranikální 

dysplazie, který se mimo jiné projevuje poruchami resorpce kosti a kořenů dočasných zubů, 

přítomností silné vrstvy fibrozní gingivy a množstvím nadpočetných zubů. Tyto překážky 

jsou mechanickým blokem prořezání zubů do dutiny ústní, avšak po jejich odstranění zuby 

často prořežou samovolně (Jensen a Kreiborg 1990). Jestliže překážky nebyly včas 

odstraněny a došlo k mechanickému zablokování prořezávajícího se zubu, lze pozorovat 

dilaceraci neboli deformaci tvaru kořene (Proffit et al. 2007), neboť formování kořene probíhá 

stále, ale v opačném směru, s čímž souvisí i současná indukce resorpce kosti v apikální 

oblasti. Výsledkem je nejčastěji vestibulární angulace kořene (Smith a Winter 1981), která 

neumožňuje erupci, a tak zub zůstává neprořezán (Pavlidis et al. 2011). Příčinou dilacerace 

může být buď ektopický vývoj zárodku zubu (Stewart 1978), nebo trauma dočasného zubu 

(Smith a Winter 1981). 
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V době, kdy prořezávající se zub dosáhne alveolárního hřebene, se rychlost erupce 

zvyšuje. Když se eruptující zub nachází v úrovni povrchového epitelu, spojí se epitel dutiny 

ústní se sklovinným epitelem (Proffit et al. 2007), a to díky lokální proteolytické aktivitě 

vnější vrstvy sklovinného epitelu (Toto a Sicher 1966). Uvolnění proteinů sklovinné matrix 

těsně před penetrací zubu a v jejím průběhu mukózou je považováno za příčinu reakcí 

spojených s prořezáváním zubů, jako jsou lokální erytém, edém nebo zvýšená teplota (Pierce 

et al. 1986).  

Předčasné ztráty dočasných předchůdců ovlivňují rychlost erupce stálých zubů a to 

tak, že při velmi časné extrakci dočasného zubu (u dočasného moláru ve věku 4 až 5 let) 

dojde k opožděnému prořezávání stálého nástupce do dutiny ústní (Fanning 1962). Naopak 

urychlení erupce stálých nástupců pozorujeme při ztrátě dočasného zubu v době blížící se 

přirozené výměně, např. u dočasného moláru u dětí ve věku 8 až 9 let (Rönnerman 1977). 

Po fázi preeruptivní následuje stadium posteruptivní. Jakmile dosáhne kořen dvou až 

tří čtvrtin konečné délky, začne se zub prořezávat do dutiny ústní (Graber et al. 2005) a 

rychlost jeho erupce se zvyšuje až do doby, dokud nedosáhne okluzní roviny. Jedná se 

o prefunkční stadium. O funkčním stadiu mluvíme tehdy, až když zub dosáhne okluzní roviny 

a stává se „funkčním“. Vývoj kořene je dokončen přibližně za 2–3 roky po dosažení okluzní 

úrovně (Proffit et al. 2007).  

V prefunkční fázi dochází k narušení slizničního epitelu dutiny ústní tím, že 

redukovaný sklovinný epitel kryjící korunku se spojí s epitelem gingivy za vzniku 

dentogingiválního uzávěru (Mutschelknauss 2002). Během erupce dochází k formování 

periodontálních vláken, jejichž kontrakcí se urychluje prořezávání během prefunkční fáze 

(Proffit et al. 2007).  

Rychlostí erupce v dutině ústní se blíže zabývali Risinger a Proffit (1996) a dospěli 

k hodnotě až 4 mm za 14 týdnů. Ve svém výzkumu zjistili, že erupce je ovlivněna 

cirkadiánním rytmem a probíhá jen večer, a to v časovém intervalu od dvaceti hodin do 

půlnoci. Během dne se erupce zubu prakticky zastavuje a často se zub i mírně intruduje. To 

lze přičíst vlivům okolních tkání a mechanismům, k nimž patří působení žvýkacích sil. 

Rozdílná rychlost erupce se dává také do spojitosti s uvolňováním růstového hormonu (Proffit 

et al. 2007) a průtokem krve v apikální oblasti (Cheek et al. 2002). Cheek, Paterson a Proffit 

(2002) pozorovali po aplikaci vazokonstriktoru ke hrotu kořene prořezávajícího se premoláru 

zpomalení erupce až po jeho intruzi. Po aplikaci vázodilatační látky se erupce zubu naopak 

zrychlila.  
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Poslední fáze erupce, v níž zub dosahuje kontaktu s antagonistou, se označuje jako 

funkční fáze. Po dosažení okluzní roviny je zub zatížen žvýkacími silami a rychlost erupce se 

značně zpomalí. V tomto období probíhá rychlá tvorba svazků periodontálních vláken, jež se 

orientují kolmo k dlouhé ose zubu, a dozrávají ligamenta apikální oblasti (Mutschelknauss 

2002). Erupce zubu se však ani přesto zcela nezastaví, nýbrž probíhá souběžně s vertikálním 

růstem mandibuly, kdy se horní a dolní čelist od sebe oddalují a do vznikajícího prostoru 

prořezávají zuby. Toto stadium nazýváme juvenilní okluzní rovnováhou (juvenilní 

ekvilibrium), jejíž regulační mechanismus není znám. Množství erupce nutné ke kompenzaci 

růstu čelisti lze pozorovat u ankylózy zubu (Proffit et al. 2007). I když se ankylotický zub 

nepohybuje, roste však okolní kost a zuby pokračují v erupci, a tak vzniká dojem 

„zanořujícího se zubu“.  

Po ukončení růstového spurtu se zuby dostávají do fáze tzv. okluzního ekvilibria, kdy 

erupce sice pokračuje, ale jen velmi pomalu. Horní první molár například prořeže asi o 1 cm 

v období od prvního okluzálního kontaktu s antagonistou (kolem šesti let věku dítěte) do 

skončení vertikálního růstu (Proffit 1978). Během života jedince se tak kompenzuje přirozená 

abraze zubů, a proto obličejová výška zůstává neměnná. Pouze v případě patologické abraze, 

kdy kompenzační erupce není dostačující k vyrovnání obličejové výšky, dojde k jejímu 

snížení. To, že zub dál prořezává po extrakci antagonisty, znamená, že je jeho erupční 

potenciál zachován po celý život. Při ztrátě antagonisty pak dochází k výraznému zrychlení 

erupčních mechanismů a zub se dostává do supraokluze (Proffit et al. 2007). 
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1.2.3 Erupce dočasných zubů 

 

Pro klinické posouzení stavu dočasného chrupu používáme tabulky popisující 

fyziologické prořezávání zubů (viz tab. 1). V tzv. „tabulkovém“ čase prořezávají zuby asi 

v 80 % případů. Ve zbylých případech zuby prořezávají buď později, nebo dříve. 

V posledních desetiletích pozorujeme akceleraci prořezávání dočasných zubů, tedy zuby 

prořezávají dříve, než tomu bylo v minulosti (Klepáček a Mazánek 2001). V současné době 

prořezávají dočasné zuby průměrně od šesti do třiceti měsíců věku dítěte (Kamínek et al. 

2014). Odchylky doby prořezání pro jednotlivé zuby jsou velmi výrazné u dočasného chrupu, 

a proto je doporučováno místo průměrných údajů používat širší časové rozpětí (viz tab. 2) 

(Kamínek et al. 2014). Pro středoevropskou populaci platí, že první prořezává dočasný dolní 

střední řezák a poslední prořezává druhá dočasná stolička (viz tab. 1). Kompletní dočasnou 

dentici by mělo dítě mít do dvou let (Klepáček a Mazánek 2001).  

Dočasné zuby pak mohou prořezat bez mezer nebo s mezerami. Tyto dva základní typy 

dočasné dentice popsal v roce 1950 Baume (1950). Jakmile jsou vyvinuty kořeny všech 

dočasných zubů, zůstávají transverzální rozměr, délka zubního oblouku i typ dočasné dentice 

do zahájení výměny chrupu stejné. Dočasná dentice s mezerami se tedy nevyvíjí z chrupu bez 

mezer a naopak. Mezerovitý chrup se vyskytuje přibližně u 70 % jedinců v horní čelisti a 

u 37 % dětí v dolní čelisti. Chrup bez mezer následuje stěsnání ve stálém chrupu u 40 % dětí 

(Baume 1950). U dočasného chrupu s mezerami jsou mezery buď stejně velké, nebo jsou 

přítomné antropoidní mezery (mezi dočasným postranním řezákem a dočasným špičákem 

v horní čelisti a mezi dočasným špičákem a prvním dočasným molárem v dolní čelisti). 

Prevalence antropoidního chrupu je 65–90 %, a to v závislosti na oblouku a pohlaví (Bishara 

2001). 

Dočasné zuby jsou u dětí postupně nahrazeny zuby stálými. Koncem čtvrtého roku věku 

dítěte se začínají resorbovat kořeny dočasných středních řezáků, dále asi ve věku 6–6,5 let 

kořeny dočasných molárů a resorpce kořene špičáku probíhá kolem 7,5 roku věku dítěte. 

Resorpci kořenů následuje rozpad alveolárního vazivového systému a resorpce kosti tvořící 

alveoly. Může však nastat situace, kdy prořezávající stálý zub resorbuje nejen svého 

dočasného předchůdce, ale i zub sousední, což označujeme jako nepravidelnou resorpci 

(Kamínek et al. 2014). 
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Tab. 1: Časový průběh erupce dočasných zubů3 

(Převzato z Klepáčka a Mazánka 2001.) 

 

Zub 

Pořadí 

prořezávání 

Dokončení 

mineralizace 

korunky  

(v měsících) 

Prořezání zubu 

do dutiny ústní  

(v měsících) 

Dokončení vývoje 

kořene 

(měsíc/rok) 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

Střední řezák 2. 1. 1.5 2.5 10 8 2/9 2/9 

Postranní řezák 3. 4. 2.5 3 11 13 2/9 2/6 

Špičák 8. 7. 9 8–9 19 20 3/7 3/7 

První molár 6. 5. 6 5–6 16 5–6 3/1 2/10 

Druhý molár 9. 11 8–11 11 8–11 3/11 3/6 

 

 

Tab. 2: Časové rozpětí erupce dočasných zubů 

(Převzato z Kamínka et al. 2014.) 

 

Dočasné zuby 
Časové rozpětí 

prořezání 

Střední řezáky 6–11 měsíců 

Laterální řezáky 8–16 měsíců 

První moláry 14–18 měsíců 

Špičáky 16–22 měsíců 

Druhé moláry 22–32 měsíců 

 

  

                                                 
3 Ve všech tabulkách předloženého textu jsou psána desetinná čísla podle anglické normy, tzn. před desetinnými 

čísly píšeme tečku místo desetinné čárky, tedy rozdílně, než se užívá v českých textech. V souvislém textu pak 

dodržujeme psaní desetinných čárek u čísel podle Pravidel českého prvopisu. 
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1.2.4 Erupce stálých zubů 

 

Období označované jako smíšená dentice začíná prořezáním prvního stálého zubu a je 

ukončeno výměnou posledního dočasného zubu. Výměnu dočasného chrupu za chrup stálý 

můžeme rozdělit do dvou fází. První etapa zahrnuje prořezání stálých prvních molárů a 

řezáků, v druhé etapě se prořezávají špičáky, premoláry a druhé stálé moláry (viz obr. 9 a 

tab. 3). Doba prořezávání stálého chrupu do dutiny ústní je podstatně variabilnější, než je 

tomu u dočasné dentice (Kamínek et al. 2014).  

 

 

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

(Převzato z Grabera et al. 2005.) 
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Tab. 3: Přehled vývoje stálých zubů a doba erupce do dutiny ústní 

(Převzato z Proffita et al. 2007.) 

 

Zub 

Počátek mineralizace 

korunky 

Dokončení 

mineralizace 

korunky 

Erupce zubu 

do dutiny 

ústní 

Dokončení 

vývoje 

kořene 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

horní 

čelist 

dolní 

čelist 

střední řezák 3. měsíc 3. měsíc 4 ½ 3½ 7 ½ 6 ¼ 10 ½ 9 ½ 

postranní řezák 11. měsíc 3. měsíc 5½ 4 8 ¼ 7 ½ 11 10 

špičák 4. měsíc 4. měsíc 6 5 ¾ 11 ½ 10 ½ 13 ½ 12 ¾ 

první premolár 20. měsíc 22. měsíc 7 6 ¾ 10 ¼ 10 ½ 13 ½ 13 ½ 

druhý premolár 27. měsíc 28. měsíc 7 ¾ 7 ½ 11 11 ¼ 14 ½ 15 

první molár 
32. týden 

intrauterinně 

32. týden 

intrauterinně 
4 ¼ 3 ¾ 6 ¼ 6 10 ½ 10 ½ 

druhý molár 27. měsíc 27. měsíc 7 ¾ 7 ½ 12 ½ 12 15 ¾ 16 

třetí molár 8 let 9 let 14 14 20 20 22 22 

 

 

Pokud dojde u jedince k prořezání celé dentice dříve nebo později než ve vymezeném 

časovém období, mluvíme o časné nebo pozdní erupci (Kamínek et al. 2014). Podstatné je, 

aby výměna probíhala na kontralaterálních stranách zubních oblouků symetricky (Proffit et al. 

2007). Pořadí prořezávání je však z hlediska přirozeného vývoje jedince důležitější než 

celkové opoždění či předčasná erupce dentice. Mezi klinicky významné změny pro pořadí 

prořezávání stálých zubů patří podle Proffita (2007) erupce druhých molárů před premoláry 

v dolním zubním oblouku, erupce špičáků před premoláry v horním zubním oblouku a 

asymetrická erupce pravé a levé strany.  

První etapa výměny chrupu začíná přibližně ve věku pěti až šesti let dítěte, a to 

prořezáním prvního dolního řezáku či prvního dolního moláru. Nyström a Peck (1989) 

vycházejí přibližně z dvoutýdenního intervalu mezi přirozenou eliminací a prořezáním stálého 

dolního řezáku, tedy období bez přítomnosti zubu v dutině ústní. Podle toho, který zub 

prořezává jako první, lze prořezávání označit buď za typ molárový, nebo řezákový. Kochhar a 

Richardson (1998) popisují na základě svých realizovaných výzkumů jak prořezávání 
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řezákového typu, a to u 13 % případů s následující sekvencí zubů: střední řezák, první molár, 

postranní řezák (1, 6, 2), tak i prořezávání molárového typu, a to pouze u 8 % případů s touto 

sekvencí zubů: první molár, střední řezák, postranní řezák (6, 1, 2). Po výměně dolního 

středního řezáku a prvního moláru pokračuje výměna prořezáním prvního stálého moláru 

v horní čelisti. Horní střední řezáky a dolní postranní řezáky prořezávají souběžně, přibližně 

asi jeden rok po dolních středních řezácích. Průměrná doba bez přítomnosti zubu v dutině 

ústní bývá u obou zubů přibližně šest týdnů (Nyström a Peck 1989). První etapa výměny je 

pak ukončena prořezáním postranních horních řezáků, u nichž se doba mezi eliminací 

dočasného zubu a prořezáním stálého nástupce pohybuje v průměru kolem čtyř měsíců. 

V případě, že dojde k předčasné ztrátě dočasného řezáku vlivem stěsnání, může období bez 

zubu přesáhnout i jeden rok (Nyström a Peck 1989). Prořezání stálé dentice pak probíhá 

v tomto pořadí: moláry, střední řezáky, postranní řezáky (6, 1, 2) (Kamínek et al. 2014).  

Po první etapě výměny chrupu následuje období 2–3 let relativního klidu před 

prořezáním dalších zubů v druhé etapě výměny chrupu (Proffit et al. 2007). V této fázi 

dochází k vývoji stálé dentice (vytváření korunek a u některých zubů i počátek tvorby 

kořene), k dokončování vývoje a následné resorpci kořenů dočasných předchůdců (Jedličková 

2006). 

Druhá etapa výměny chrupu je charakteristická tím, že během této fáze prořezávají 

stálé špičáky, premoláry a druhé moláry.  

První premolár, druhý premolár, špičák, druhý molár (4, 5, 3, 7) nebo první premolár, 

špičák, druhý premolár, druhý molár (4, 3, 5, 7) představují obvyklé pořadí prořezávání 

stálých zubů v horní čelisti (Kamínek et al. 2014). Poměrně časté jsou však i další varianty. 

Například Kochhar a Richardson (1998) určili při prořezávání stálých zubů v horní čelisti toto 

pořadí: první premolár, špičák, druhý premolár, druhý molár (4, 3, 5, 7), ale pouze u 16 % 

případů, nebo: první premolár, druhý premolár, špičák, druhý molár (4, 5, 3, 7), avšak jen 

u 9 % případů. Jestliže druhý molár prořezává před premoláry, může svým tlakem zmenšovat 

prostor pro zařazení meziálněji postavených zubů. Pokud jako poslední z trojice laterálních 

zubů prořezává špičák, pak je při nedostatku místa umístěn vestibulárně. Jestliže se jeví 

posledním prořezaným zubem druhý premolár, potom prořezává palatinálně (Kamínek et al. 

2014). V dolní čelisti prořezávají stálé zuby podle Kamínka (2014) v tomto pořadí: špičák, 

první premolár, druhý premolár, druhý molár (3, 4, 5, 7), přičemž špičák a první premolár se 

podle Proffita (2007) prořezávají téměř současně. Moyers (1945) popisuje jako nevýhodné 

prořezání dolního druhého stálého moláru před druhým dolním premolárem, neboť to pak 

může vést k retenci druhého moláru z důvodu ztráty místa v oblouku (Proffit et al. 2007). 
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Druhý premolár zůstane impaktován mezi prvním premolárem a prvním molárem, nebo 

prořezává lingválně (Kamínek et al. 2014). Obdobně jako v horní, tak i v dolní čelisti je 

pořadí prořezávání stálých zubů variabilní. Individuální pořadí erupce pak přibližují ve svých 

výzkumech Kochhar a Richardson (1998). 
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1.2.5 Vnitřní a vnější faktory ovlivňující erupci stálých zubů 

 

Vývoj a prořezávání stálých zubů je pod signifikantní genetickou kontrolou, avšak 

erupce je ovlivněna faktory z vnějšího prostředí (Liu et al. 1999) v podstatně větší míře než 

samotný vývoj zubu. 

Pod genetickou kontrolu zahrnujeme především poruchy vývoje skloviny 

(amelogenesis), poruchy osteoklastické aktivity (cleidokraniální dysplazie), výskyt 

nadpočetných zubů, hyperplazii gingivy a různé genetické syndromy jako endokrinní 

poruchy, rozštěpy atd. (Almonaitiene et al. 2010).  

Rasové rozdíly pak můžeme řadit také pod genetické vlivy, neboť např. u populace 

africké prořezávají zuby dříve než u asijské (Mugonzibwa et al. 2002). Ve shodě se 

Soukupem (Soukup 2010) lze rasu definovat jako relativně̌ stálou kombinaci tělesných znaků, 

charakteristických pro určitou populaci. Podle Wolfa (Wolf 2000) je rasa pojem biologický a 

národ termín společenský. Lidské rasy pak tvoří skupiny lidí s podobnými, dědičně 

podmíněnými antropologickými znaky (biologické a fyziologické charakteristiky, např. kožní 

pigmentace, barva pleti, barva a tvar vlasů a očí, tvar lebky, nosů, rtů atd.), kterými se od sebe 

navzájem odlišují. Lidé jsou rozdělováni podle tělesných znaků, které se vyvíjely v důsledku 

přizpůsobení různým přírodním podmínkám (např. tmavá pleť a tmavé oči jsou ochranou před 

slunečním zářením, úzká oční štěrbina chrání oko před mrazem a větrem, široké nozdry slouží 

k filtraci vlhkého vzduchu), a to do tří základních ras lidského druhu: europoidní (bílá rasa), 

mongoloidní (žlutá rasa) a negroidní (černá rasa). Europoidní rasa byla původně rozšířena 

v Evropě, na Blízkém východě a Středním východě, v severní Africe a Indii; mongoloidní pak 

v Asii, Americe a Indonésii a negroidní v Africe a Austrálii (Šimková et al. nedatováno). 

Prořezávání stálých zubů je však závislé i na pohlaví, kdy např. u dívek pozorujeme rychlejší 

pohlavní vyspělost a s tím spojenou i dřívější erupci stálých zubů než u chlapců 

(Almonaitiene 2010). Rozdíly mezi pohlavími jsou pak přímo úměrné věku (Prahbu 2006). 

Rozdíly mezi pohlavími rostou s věkem, např. u děvčat dolní první molár prořezává oproti 

chlapcům v průměru o dva měsíce dříve a dolní špičák až o dvanáct měsíců dříve (Prahbu 

2006). Pozdější erupce u chlapců koreluje s velikosti zubů a jejich kořenů. U dívek jsou 

kořeny kratší a mesiodistální šířka zubů menší, čímž se vysvětluje rozdílný věk v erupci 

(Prahbu 2006). 
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Faktory vnějšího prostředí lze rozdělit na vlivy lokální a celkové. Mezi místní vlivy 

patří přítomné nadpočetné zuby, stěsnání, hyperplazie gingivy, předčasné ztráty 

dočasných předchůdců (Fanning 1962, Rönnerman 1977). Do celkových vlivů podílejících 

se na prořezávání stálých zubů zahrnuje Almonaitiene (Almonaitiene 2010) výživu, tělesnou 

konstituci, předčasný porod, socioekonomické faktory, morfologii kraniofaciální oblasti, 

hormonální vlivy, systémové choroby a syndromy. Dále budou podrobněji popsány 

vybrané faktory.  

Předčasně ztráty vznikají v důsledku zubního kazu (Ngan et al. 1999), traumatu nebo i 

ektopické erupce stálých zubů a ovlivňují rychlost erupce. Při velmi časné extrakci dočasného 

zubu (u dočasného moláru ve věku 4 až 5 let) dojde k opožděnému prořezávání stálého 

nástupce do dutiny ústní (Fanning 1962). Naopak urychlení erupce stálých nástupců 

pozorujeme při ztrátě dočasného zubu v době blížící se přirozené výměně, např. u dočasného 

moláru u dětí ve věku 8 až 9 let (Rönnerman 1977). Stejně tak u extrahovaných dočasných 

zubů pro periapikální nález je pozorováno urychlení erupce stálého nástupce (Fanning 1962). 

Moorreess (1963) uvádí, že při urychlené erupci může být kořen eruptujícího zubu kratší než 

¾ jeho délky, což je délka představující ideální erupční potenciál. Někteří odborníci poukazují 

u předčasně prořezaných stálých zubů na kratší kořeny (Brin a Koyoumdijsky 1981), jiní se 

naopak domnívají, že předčasná extrakce nemá vliv na formování kořene stálého nástupce 

(Fanning 1962). Časnější erupce stálých řezáků a prvních i druhých stálých molárů jsou podle 

Rönnermana (Rönnerman 1977) důsledkem předčasných ztrát dočasných molárů. Ektopická 

erupce představuje proces, při němž dochází k resorpci jiného dočasného zubu, než který má 

být nahrazen, event. k resorpci zubu stálého, nacházejícího se v blízkosti právě se 

prořezávajícího zubu (Proffit et al. 2007). K dalším možným příčinám předčasných ztrát zubů 

mohou patřit onemocnění (Owen 1971) jako ostitida (Stones 1954), prebupertální 

periodontitida, juvenilní diabetes mellitus, Papillon – Lefèvre syndrom, histiocytosis X či 

benigní a maligní nádory (Baab et al. 1986).  

Prevalence zubního kazu může mít tedy vliv na erupci stálé dentice (Adler 1963), a 

proto se ve stručnosti zmíníme o vývoji průměrných hodnot kazivosti dočasného chrupu 

v ČR. Kazivost dočasných zubů dosáhla v roce 2003 v českém prostředí u pětiletých českých 

dětí 2,65 kpe (kaz, plomba, extrakce) zubů na dítě, z toho zubů extrahovaných pro kazy bylo 

0,32. Děti ve věku pěti let měly v průměru 0,92 stálých zubů. Z celého souboru pak připadlo 

na jedno dítě 0,58 dočasných zubů, které bylo zapotřebí extrakčně ošetřit. Podíl pětiletých dětí 

s intaktním dočasným chrupem činil v celorepublikovém měřítku 41,6 % (viz tab. 6), přičemž 

nejnižší kazivost a nejvyšší podíl intaktního chrupu byl zaznamenán u dětí žijících v Praze, 
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naopak nejvyšší kazivost a nejmenší procento jedinců s intaktním dočasným chrupem bylo 

prokázáno ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Stupeň ošetření (ri4), jehož republikový 

průměr dosáhl 35,7 %, se u dětí v jednotlivých krajích ČR signifikantně̌ nelišil (Broukal et al. 

2004). I když byla tato studie zaměřena na zjištění hodnot kazivosti u starších věkových 

skupin u zubů stálých, nikoliv tedy na kazivost zubů dočasných, přinesla zajímavé výsledky. 

Celkem 24,2 % dvanáctiletých dětí mělo intaktní chrup a průměrná hodnota kazivosti stálého 

chrupu činila 2,96 KPE zubů na dítě. U sledovaných dětí bylo v průměru zjištěno 24,64 

prořezaných stálých zubů (Broukal et al. 2004). Porovnáním počtu prořezaných zubů 

u dvanáctiletých ve výzkumech uskutečněných v letech 1994, 1997, 2000 a 2003 lze 

pozorovat vliv sekulárního trendu, tedy dřívější erupci – více prořezaných stálých zubů u dětí 

dané věkové kategorie (viz tab. 4, Broukal et al. 2004). Konfrontace počtu prořezaných zubů 

u pětiletých dětí poukazuje na regresi počtu prořezaných zubů (pozdější erupci stálých zubů 

vzhledem k roku výzkumu). I když se počet extrahovaných dočasných zubů z důvodu kazu 

v letech 1994–2003 statisticky signifikantně nelišil, přesto se kazivost dětí snižuje, tedy i 

počet zubů určených k extrakci pro kaz (viz tab. 5, Broukal et al. 2004). 

 

  

                                                 
4 Restorativní index (ri) vyjadřuje procentuální poměr ošetřených zubů k součtu zubů vyžadujících zubní 

ošetření a zubů s výplní.  
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Tab. 4: Stav stálého chrupu u dětí ve věku 5 a 12 let 

(Upraveno podle Broukala et al. 2004.) 

 

Statistické zjišťování u dětí ve věku 5 let 

rok 

výzkumu 
1994 1997 2000 2003 

pohlaví chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 

počet 

vyšetřených 

dětí 

1766 1617 3383 1879 1699 3578 1614 1572 3186 1731 1606 3337 

Stav stálého chrupu – průměry a SE 

prořezané 

stálé zuby 
1.36 1.56 1.46 1.03 1.13 1.07 1.01 1.18 1.09 0.89 0.95 0.92 

SE 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 

Statistické zjišťování u dětí ve věku 12 let 

rok 

výzkumu 
1994 1997 2000 2003 

pohlaví chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 

počet 

vyšetřených 

dětí 

5212 5151 10363 3413 3266 6681 2993 2897 5890 2967 2865 5832 

Stav stálého chrupu – průměry a SE 

prořezané 

stálé zuby 
23.97 24.85 24.41 23.90 24.96 24.42 24.31 25.06 24.68 24.24 25.05 24.64 

SE 0.07 0.06 0.05 0.08 0.07 0.05 0.08 0.07 0.05 0.08 0.07 0.05 

 signifikantní rozdíly (P0.05) proti roku 2003 

 

 

Dále zaměříme svoji pozornost na výživu a tělesnou konstituci jedince. Vztah mezi 

erupcí dočasných zubů a výživou dokazují výsledky mnohých studií (Reilly et al. 1992, Sahin 

et al. 2008, Alvarez et al. 1993). Jen nepatrný počet výzkumných šetření se zabývá vlivem 

vyšší hmotnosti dětí na prořezávání stálé dentice (Shaweesh 2013a). Většina z takto 

zaměřených výzkumů pak dospívá k podobným závěrům jako u dočasné dentice, tedy že 

s vyšší hmotností jedince dochází k časnějšímu prořezání stálých zubů. Tyto závěry potvrzují 

i naše naměřené výsledné hodnoty. U obézních dětí v ČR je počet prořezaných stálých zubů 

vyšší než u jejich vrstevníků s normální hodnotou Body mass indexu (dále jen BMI). 

Z klinického hlediska se tak u nich zvyšuje riziko vzniku zubního kazu, neboť zuby jsou dříve 
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vystaveny kariézním vlivům a fáze smíšené dentice je ve srovnání s vrstevníky s normální 

hmotností posunuta do nižšího věku. 

Prořezávání zubů však ovlivňuje nejen vyšší hmotnost až obezita u dětí, ale také jejich 

podvýživa, což dokazuje řada zahraničních studií. Například Gaur (2011) poukazuje na vliv 

dlouhodobé podvýživy na prořezání stálých zubů, neboť v jeho výzkumu měly podvyživené 

děti méně prořezaných zubů. K podobným závěrům dospěl i Triratana (1990), Psoter (2008) a 

Heinrich-Weltzien (2013).  

Jordánští vědečtí pracovníci pak svými závěry (Shaweesh 2013a) potvrdili, že u dětí 

dosahujících vyšších hodnot BMI se špičáky, premoláry a druhé moláry prořezávají dříve než 

u dětí s nižším BMI. Výsledky našeho šetření, v němž jsem prokázali, že u dětí s vyšším BMI 

se zuby prořezávají dříve, se shodují s řadou obdobně zaměřených zahraničních výzkumů 

(Garn a Abkerewsky 1965, Billewicz a McGregor 1975, Hilgers et al. 2006, Sánchez-Pérez et 

al. 2010, Shaweesh 2013a). Korelace mezi prořezáváním a tělesnou konstitucí nachází ve 

svém šetření i Almonaitiene (2012). Khan (2011) pak upozorňuje na opožděnou erupci 

u vysokých dětí a zároveň konstatuje, že nezáleží na hmotnosti dětí, tedy jsou-li těžší či 

nikoliv. U obézních dětí nižšího vzrůstu prořezávají zuby dříve, zatímco u dětí vyššího 

vzrůstu později. Díky těmto protichůdným výsledkům je korelace prořezávaní a BMI v 50 % 

negativní a v 50 % pozitivní, a proto nelze na základě BMI určit čas erupce.  

Výživa je důležitá pro správné prospívání dítěte, jeho dostatečný růst a vývoj. 

Chronická podvýživa má v dětství podobný efekt jako jakákoliv chronická nemoc, tedy 

způsobuje menší vzrůst a nižší váhu postižených dětí. V důsledku chronické podvýživy 

v dětství dochází i k pozdějšímu prořezávání zubů (Psoter et al. 2008). Dříve byla sice výživa 

kvantitativně vyhovující, ale chyběly v ní důležité minoritní složky potravy, a to zejména 

minerály a vitamíny. Doplnění těchto látek a jejich dostatečné množství v dnešní době 

způsobuje, že lidé jsou vyšší a i dříve pohlavně vyspívají. Bezesporu ve spojitosti s lepší a 

kvalitnější výživou, jež umožňuje rychlejší přibývání na váze a tím i rychlejší fyzický vývoj 

jedince, je sekulární trend. Již během minulého století se začalo výrazněji projevovat to, že 

lidé dosahovali podstatně vyššího vzrůstu a byli i pohlavně mnohem vyspělejší, než tomu 

bylo v dřívějších dobách. Např. u americké populace se výška postav zvětšila v průměru  

o 5–7 cm od roku 1900 a první menstruace u dívek (jako hlavní znak sexuálního vývoje) se 

začala v porovnání s dřívějšími daty objevovat o rok dříve. Tento sekulární trend, jenž 

představuje rychlejší růst a dřívější fyzický vývoj jedince, stále pokračuje (McDowell et al. 

2007), ačkoliv někteří odborníci hovoří o postupné stabilizaci stavu v současné době (Rigon 

et al. 2010). Na druhé straně byl sekulární trend rychlejšího vývoje a ranější pohlavní 
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dospělosti zaznamenán a prokázán i u populací, u nichž se složení potravy a její obsah za 

poslední staletí významně nezměnil. Z tohoto důvodu pak výživa nemusí být jedinou příčinou 

a vysvětlením tohoto trendu. S výživou úzce souvisí i tělesná konstituce jedince, kterou 

rozumíme jeho výšku a váhu. V ČR je vývoj hmotnosti a výšky u dětí a dospívajících 

dlouhodobě sledován díky celostátním antropologickým výzkumům, jež mají dlouholetou 

tradici (Vignerová et al. 2006).  

Jedním z nejdůležitějších a nejužívanějších znaků hodnotících vztah k výživě je 

tělesná hmotnost, jež se měří na pákové nebo nášlapné váze v lehkém sportovním úboru 

u samostatně stojících dětí i dospělých (Vignerová et al. 2005). Tělesná hmotnost je důležitá 

pro vyjádření tělesné proporcionality antropometrickým indexem BMI, což je poměr mezi 

váhou v kilogramech a druhou mocninou tělesné výšky v metrech (hmotnost – kg) / tělesná 

výška – m2). Z fyzikálního hlediska vyjadřuje index plošnou hustotu, kterou zaujímá hmotnost 

lidského těla ve čtverci o straně rovné tělesné výšce.  

Nejpoužívanější kategorizací pro dospělé je hodnocení BMI podle Knighta či podle 

WHO (viz tab. 5).  

 

 

Tab. 5: Hodnoty BMI u dospělých  

(Upraveno podle Bláhy 2002 a Pařízkové 2007.) 

 

Hodnoty BMI u dospělých podle Knighta Kategorie BMI podle WHO 

Hodnota BMI 

Váhová kategorie 
Zdravotní 

rizika 

Hodnocení 

hmotnosti 
BMI 

Muži Ženy 
normální 

hmotnost 
18.5–25.0 

pod 20 pod 19 nízká hmotnost podvýživa nadváha 25.0–29.9 

20–24.9 19–23.9 normální hmotnost minimální obezita  stupeň I 30–34,9 

25–29.9 24–28.9 nadměrná hmotnost středně vysoká stupeň II 35.0–39.9 

nad 30 nad 29 obezita vysoká stupeň III 40.0–44.9 

 obezita morbidní 45.0 
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Na rozdíl od dospělé populace, u níž jsou hodnoty BMI specifikovány pomocí 

konkrétních hodnot bez ohledu na věk jedince, jsou u dětí a adolescentní populace hodnoty 

BMI závislé na věku, kdy se s věkem a stupněm pohlavní vyspělosti mění. Proto k posouzení 

jejich obezity, nadměrné hmotnosti a podvýživy musíme použít správné referenční hodnoty. 

Na základě výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu z roku 2001 (Vignerová et al. 

2006) byly konstruovány percentilové grafy BMI (viz grafy 1 a 2). Zvýšení hmotnosti dětí 

v posledních letech by znamenalo změkčení normy, tedy posunutí 90. a 97. percentilu 

k vyšším hodnotám. Vzhledem k tomu, že 90. percentil z roku 1991 představuje hranici 

nadměrné hmotnosti a 97. percentil z roku 1991 pak hranici obezity, vycházíme v našem 

výzkumu právě z těchto percentilových grafů z roku 1991 (viz grafy 1 a 2). Grafy pro chlapce 

a pro dívky jsou konstruovány tak, aby umožnily zařadit dítě libovolného věku podle jeho 

BMI do odpovídajícího percentilového pásma. Percentilová pásma pak vyhodnocují tělesné 

proporce dítěte (viz tab. 6) tak, aby umožnila přesně zařadit či event. také monitorovat změny 

BMI především u těch jedinců, kteří svou hodnotou BMI spadají do krajních pásem 

percentilové škály, což je pod 3. a nad 97. percentil. Jedinci s BMI pod hodnotu 3. percentilu 

mají nízkou hmotnost. Pro stanovení hranice nadměrné hmotnosti je používána hodnota 90. 

percentilu. Jedinec s BMI nad hodnotu 97. percentilu (pokud se nejedná o jedince s výrazně 

vyvinutým svalstvem nebo kostrou) je charakterizován již jako obézní. 
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Graf 1 a 2: Porovnání percentilových grafů BMI z let 1991 a 2001 chlapců a dívek ve věku 

od 6 do18 let  

(Převzato z Vignerová et al. 2006.) 

 

 

 

Tab. 6: Hodnocení BMI českých dětí podle percentilových grafů 

(Převzato z Vignerové et al. 2006.) 

 

Hodnocení tělesné 

proporcionality dětí 
Hubené Štíhlé Proporcionální Robustní 

Nadměrná 

hmotnost 
Obézní 

Percentilové pásmo <10 10–25 25–75 75–90 90–97 97 

 

 

Kromě percentilových grafů BMI se využívají k hodnocení hmotnosti dětí i 

percentilové grafy znázorňující hmotnost v poměru k tělesné výšce (délce), které Vignerová 

(2006) doporučuje aplikovat u dětí nižších věkových skupin. Dále byly vytvořeny i referenční 
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údaje pro kožní řasy, obvod hlavy, obvod břicha, obvod boků, obvod paže atd. (Vignerová et 

al. 2006).  

Na základě hodnocení BMI můžeme diagnostikovat dětskou obezitu, která představuje 

multifaktoriálně̌ podmíněnou metabolickou poruchu, jež je charakterizována patologickým 

nahromaděním tuku v těle a vede k nepřiměřeně vysoké tělesné hmotnosti u dětské populace 

(Aldhoon Hainerová 2009). Její příčinou jsou faktory vnějšího prostředí s genetickými 

predispozicemi (Pařízková 2007). Vnější faktory, jako pozitivní energetická bilance, při níž 

je příjem vyšší než výdej, změny stravovacích návyků, a to především zvýšená spotřeba 

energeticky bohatých potravin s vysokým podílem tuků a jednoduchých sacharidů, a současné 

snížení pohybové aktivity (Neumann a Plášilová 2011) vedou v dnešní době 

k celosvětovému nárůstu výskytu obezity. Obezita tak představuje obrovské zdravotní riziko 

21. století, neboť je provázena řadou metabolických, morfologických, funkčních, 

ortopedických, hormonálních, nutričních, biochemických, psychologických a dalších 

patologických změn. Ontogenetický vývoj obézních jedinců se liší již od dětství, kdy 

pozorujeme akceleraci růstu a vývoje souvisejícího s nadměrným rozvojem hmotnosti 

(Pařízková 2007). Index BMI je jedním z faktorů signifikantně ovlivňujících skeletální a 

dentální vývoj jedince. Stupeň skeletálního a dentálního vývoje jedince hodnotíme určením 

jeho kostního a zubního věku..  

Narůstající trend počtu dětí s nadměrnou hmotností lze v současnosti pozorovat nejen 

u nás, ale i jinde ve světě (Flegal 2005) (viz tab. 7). Tento stav přisuzujeme změnám životního 

stylu v posledních letech. Především chudší vrstvy obyvatel konzumují nadměrné množství 

některých potravin, jejichž složení je neadekvátní skutečné potřebě, s čímž souvisí i 

nedostatek pohybové aktivity měnícího se životního stylu (WHO 2003). Naopak některá 

aktuální statistická čísla naznačují, že v ekonomicky rozvinutých zemích se dnes nárůst 

nadváhy a obezity díky preventivním programům a uvědoměním občanů zmírňuje, někdy až 

zastavuje. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) překročilo v roce 2014 

celosvětovou hranici nadváhy 6,1 % dětí.  

Prevalence dětské obezity se však liší v závislosti na světadílech a jednotlivých státech. 

Např. v roce 2005 bylo zjištěno, že více než 30 % amerických dětí trpí nadměrnou hmotností, 

z nichž vysoký počet obézních se vyskytuje především mezi jedinci mexického původu 

(Ogden et al. 2008). V Asii jsou tělesné proporce dětí ovlivněny i socioekonomickými 

faktory, neboť např. v Indii trpí nadváhou celkem 20 % dětí z vyšších sociálních tříd, zatímco 

celkový počet dětí z chudšího prostředí dosahuje méně než 5 %. S velmi nízkou prevalencí 

nadváhy a obezity se setkáváme také u dětí ze Srí Lanky. V Číně se mezi obézní řadí přibližně 
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200 milionů (Lebl 2016). Asijská populace je navíc zatížena vyšším rizikem vzniku diabetu 2. 

typu při stejné tíži nadváhy, a to na rozdíl od bělochů, Afričanů a Hispánců (Lebl 2016). 

U 21–25 % australských dětí byla diagnostikována nadváha a obezita asi u 5 %. V Africe 

celkově převažuje podvýživa, a to zejména v subsaharských oblastech (Wang a Lobstein 

2006), zatímco např. v Egyptě se vyskytují také problémy s dětskou obezitou.  

Na evropském kontinentu zaznamenáváme více než 20 % dětí s nadváhou nebo 

obezitou. V jižní Evropě, jako např. v Řecku, ve Španělsku, na Krétě či v Itálii, se dětská 

obezita projevuje v podstatně větší míře než např. v Rusku, kde její prevalence dosahuje 

nižších hodnot (Binkin et al. 2010). Zatímco před čtyřiceti lety činil roční nárůst prevalence 

nadváhy u dětí jen 0,2 %, na počátku 21. století se prevalence nadváhy pak zvýšil ještě o 2 % 

(Jackson-Leach a Lobstein 2006).  

V ČR se na základě průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen VZP) z roku 

2010 ukázalo, že minimálně 15 % dětí v českém prostředí trpí nadváhou a minimálně 10 % 

dětí je obézních. Oproti roku 1991 tak došlo k trojnásobnému zhoršení výskytu dětské obezity 

(Vignerová 2008). Zatímco v roce 1996 byla asi u 10 000 dětí do 15 let diagnostikována 

obezita a přejídání, v roce 2009 jejich počet vzrostl na 27 000 (Netolická 2012). Jedná se 

především o  nárůst prosté alimentární obezity (blíže viz níže v textu), která se v poslední 

době vyskytuje u 95–99 % obézních dětí (Marinov 2012). 

 

 

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

(Převzato z Ng et al. 2014.) 

 

Rok 
Děti z vyspělých zemí Děti z rozvojových zemí 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 

1980 16,9 % 16,2 % 8,1 % 8,4 % 

2013 23,8 % 22,6 % 12,9 % 13,4 % 

 

 

Na vzniku obezity se nejčastěji podílejí faktory z vnějšího prostředí v interakci 

s genetickými vlivy. Genetické faktory determinují hmotnost jedince ze 40–70 %. Geny 

neovlivňují obezitu přímo (mimo genetické syndromy), ale poskytují zvýšenou nebo 

omezenou schopnost hromadit nadměrné množství tuku.  
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Prostá (alimentární) obezita je definována nadměrným příjmem potravy, nedostatečným 

tělesným pohybem a nezdravým životním stylem. Obvykle se začíná projevovat již 

v předškolním věku a akcentuje se v průběhu puberty (Neumann a Plášilová 2011). Hlavní 

příčinou jsou špatné stravovací a rodinné návyky. Na základě výsledků Celostátního 

antropologického výzkumu (dále jen CAV) z roku 2001 (Vignerová et al. 2006) lze doložit 

vysokou pozitivní závislost mezi hmotností rodičů a jejich potomků, přičemž vysoká shoda 

mezi BMI rodičů a jejich dětí je ovlivněna spíše životním stylem než samotnou genetikou 

(Vignerová 2008). 

Tzv. sekundární obezita způsobená endokrinním onemocněním není u dětí příliš častá 

(Neumann a Plášilová 2011). Na rozdíl od dětí s prostou obezitou, které bývají obvykle 

vyššího vzrůstu, mají děti trpící sekundární obezitou sníženou růstovou rychlost a opožděnou 

biologickou zralost (Lebl et al. 2016). Zvýšení tělesné hmotnosti je projevem endokrinních 

poruch, jako jsou hypotyreóza, Cushingův syndrom, deficit růstového hormonu a 

hypotalamická obezita (Lebl et al. 2004). Hormony štítné žlázy ovlivňují energetický 

metabolismus. Pacient s hypotyreózou trpí většinou mírnou formou nadváhy nebo lehkým 

stupněm obezity. Od běžné obezity můžeme tuto chorobu odlišit jejími specifickými příznaky, 

které představuje prosáknutí podkoží, myxedém v obličeji, suchost kůže, zhrubení a lámavost 

vlasů, chrapot, hypoxie nebo psychické projevy. Hyperkortizolismus neboli Cushingův 

syndrom je stav nadměrné produkce glukokortikoidů. Glukokortikoidy zvyšují nejen chuť 

k jídlu (Lebl et al. 2016) a akumulaci tuku v oblasti břicha, hrudníku a krku, ale zároveň̌ 

podněcují i zvýšenou aktivitu lipoproteinové lipázy a sníženou lipolytickou aktivitu, přičemž 

stimulují diferenciaci preadipocytů v adipocyty. Obezitu způsobenou Cushingovým 

syndromem lze rozpoznat od primární obezity díky jejím specifickým příznakům, k nimž patří 

měsíčkovitý obličej, edém podkoží, centrální otylost, hypertenze, pletora, amenorea, 

hirsutismus u žen, červené strie, fragilita krevních vlásečnic, osteoporóza, ukládání tuku 

v zádech či akné. Pro Cushingův syndrom je typická zvýšená koncentrace volných mastných 

kyselin v portálním řečišti a s tím související kardiovaskulární a metabolické komplikace 

viscerální obezity. Deficit růstového hormonu je spojen s akumulací viscerálního tuku 

(Blahoš a Zamrazil 2006). Při porušení hypotalamu pak dochází k ovlivnění center řízení 

chuti a sytosti, následné hyperfagii a tzv. hypotalamické obezitě (Hainer 2011). Příčinou 

mohou být různé vrozené malformace, tumory či zranění mozku, při němž dojde i k poranění 

hypotalamu, stavy po radioterapii nebo chirurgické léčbě, např. kraniofaryngeomu. 

Hypotalamickou obezitu je obtížně zvládat, a to vzhledem k poruše vnímání sytosti (Neumann 

a Plášilová 2011). Další častou endokrinní poruchou projevující se obezitou je syndrom 
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polycystických ovárií, který vzniká v důsledku nerovnováhy ženských a mužských hormonů 

v těle ženy a bývá nejčastější příčinou neplodnosti (Neumann a Plášilová 2011). 

Další příčinou mohou být prenatální a postnatální faktory. U dětí matek, které během 

těhotenství trpěly gestačním diabetem, se ve vyšší míře vyskytuje hyperinzulinismus, obezita 

a glukózová intolerance (Aldhoon Hainerová 2009). Nižších hodnot BMI dosahují ty děti, 

které byly kojeny déle než čtyři měsíce. Naopak u kojenců vyživovaných uměle se často 

projevuje rychlý nárůst tělesné hmotnosti, neboť umělá výživa je energeticky bohatší než 

mateřské mléko. Dále se např. u dětí kuřaček vyskytuje 1,5krát vyšší riziko vzniku obezity 

(Aldhoon Hainerová 2009).  

Mezi léky, které zvyšují pocit hladu nebo podporují rozvoj tukové tkáně̌, patří 

kortikosteroidy, inzulin, psychotropní látky, antidepresiva, antiepileptika, antihypertenziva, 

antihistaminika, chemoterapeutika nebo lithium (Hainer 2011). 

Obezita spojená s genetickými syndromy se vyskytuje jen vzácně. Vznik obezity je 

jedním z příznaků takových syndromů, k nimž patří Prader-Williho syndrom5, Bardetův-

Biedlův syndrom6, Alströmův syndrom7 a jiné méně časté mendelovské dědičné syndromy 

(Hainer 2011).  

Monogenní formy obezity jsou způsobeny mutacemi genů pro leptin, leptinový receptor 

a proopiomelanokortin, které patří do soustavy regulace příjmu potravy na úrovni centrální 

nervové soustavy. Charakteristická je pro ně časná manifestace těžké obezity v prvních 

měsících života, hyperfagie, hypogonadotropní hypogonadismus a centrální hypotyreóza. 

Závažná obezita vzniklá v dětství a u 6 % případů je způsobena mutací melanokortinového 

receptoru 4. typu (MC4R) (Hainer 2011). 

Ke stanovení diagnózy dětské obezity je nutné provést pediatrické vyšetření, jež spočívá 

v odebrání anamnézy (osobní, rodinné, sociální, farmakologické atd.), ve fyzikálním a 

laboratorním vyšetření a dále v indikovaných případech v dalších doplňkových vyšetřeních 

s cílem analyzovat tělesné složení jedince (Neumann a Plášilová 2011). 

                                                 
5 Prader-Williho syndrom se vyskytuje u jednoho dítěte z 25 000 dětí. Příčinou jeho vzniku je ze 30 % 

maternální uniparentní disomie (chromozomy 15 pocházejí od matky a otcovské chybí) a ze 70 % delece na 

dlouhém rameni otcovského chromozomu 15 (15q11-13). Kojenci trpí závažnou hypotonií, mívají problémy se 

sáním a neprospívají. V batolecím období se pak dostavuje hyperfagie až jídelní obsese. Pro Prader-Williho 

syndrom je typická kraniofaciální dysmorfie. Projevem tohoto onemocnění je mírná mentální retardace a dále 

změny nálad, agresivita, nesnášenlivost a poruchy spánku  
6 Bardetův-Biedlův syndrom představuje autozomálně̌ recesivní onemocnění a jeho výskyt je nižší než jeden 

případ na 100 000 dětí. Projevuje se centrální obezitou, mentální a růstovou retardací, diabetem incipitem, 

pigmentovou retinopatií, dystrofií retiny, hypogonadismem u chlapců̊, abnormalitami ledvin a polydaktylií nebo 

syndaktylií. 
7 Alströmův syndrom patří mezi autozomálně̌ recesivní onemocnění a je způsoben mutací genu ALMS 1. Mezi 

jeho hlavní projevy patří obezita, dilatační kardiomyopatie, hyperinzulinisme, chronická hyperglykémie a 

diabetes mullitu 2. typu (Hainer 2011).  
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Anamnesticky zaměříme naši pozornost na okolnosti vzniku obezity, jako jsou rodinné 

zvyky a návyky, ale i vztahy, socioekonomické pozadí rodiny, způsob a pravidelnost 

stravování, povaha dítěte a jeho začlenění do školního kolektivu, dále výskyt obezity, 

hypertenze či kardiovaskulárních onemocnění v rodině. Při fyzikálním vyšetření si všímáme 

dysmorfických rysů, hodnotíme psychomotorický a pubertální vývoj. Ke klinické diagnostice 

používáme antropometrické vyšetření, k němuž patří stanovení tělesné výšky, váhy, BMI, 

kaliperace kožních řas, měření obvodu pasu, boků a levé paže. Dále měříme krevní tlak a 

provádíme biochemický screening (glykémie, lipidové spektrum, koncentrace inzulinu) 

(Kytnarová et al. 2011). 

K určení tělesného složení lze použít měření kožních řas kaliperem, stanovení 

bioelektrické impedance, hydrodenzitometrie, změření tloušťky tukové tkáně pomocí 

ultrazvuku nebo denzitometrie. V ČR patří k nejčastěji užívaným metodám odhad tělesného 

tuku ze součtu deseti kožních řas podle Pařízkové (Pařízková 1962). Bioelektrickou 

impedancí (BIA) se měří složení těla na podkladě stanovení jeho odporu při průchodu proudu 

o nízké intenzitě a vysoké frekvenci, přičemž se jedná o metodu neinvazivní, levnou a 

bezpečnou (Riegerová et al. 2006). Hydrodenzitometrie neboli podvodní vážení představuje 

jednu z nejstarších metod. Duální rentgenová absorpciometrie (DXA) je založena na rozdílné 

absorpci rentgenového záření o dvou odlišných vlnových délkách kostmi, svalovou a tukovou 

tkání.  

Viscerální tuk je silnějším nezávislým prediktorem metabolického syndromu než 

subkutánní abdominální tuk (Demerath et al. 2008), a proto se využívají v klinické pediatrické 

praxi vyšetření, jež stanovují stupeň zmnožení viscerálního tuku8. Mezi velmi přesné metody, 

které umožňují stanovit množství viscerálního tuku, patří magnetické rezonance (MRI) nebo 

počítačové tomografie (CT) (Neumann a Plášilová 2011). Tyto metody jsou ale v běžné praxi 

nepoužitelné, a to díky jejich finanční nákladnosti a radiační zátěži (Zamrazilová et al. 2010). 

V praxi jsou nejvíce využívány antropometrické metody, a to zejména měření obvodu pasu, 

neboť bylo prokázáno, že existuje významná korelace mezi obvodem pasu a viscerálním 

tukem (Watson et al. 2009). 

Metody klasické antropometrie, a to především hodnocení výšky a hmotnosti, jsou 

základem pro hodnocení tělesného růstu a vývoje jedince, s čímž souvisí i posouzení nadváhy 

a obezity. Jedná se o metody neinvazivní, levné a často používané v terénních podmínkách 

                                                 
8 Viscerální (útrobní, nitrobřišní) tuk se vyznačuje vysokou metabolickou aktivitou, a proto je považován za 

škodlivější a nebezpečnější než tuk v podkoží. Jeho hromadění v lidském organizmu se nazývá centrální neboli 

androidní obezita. Viscerální tuková tkáň se nejvýznamněji podílí na rozvoji hyperkortikalismu, 

hyperestrogenismu, inzulinové rezistence a hyperkoagulace (Marinov 2012). 
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(Pařízková a Lisá 2007). Rozměry tělesných znaků jsou potom vztaženy k referenčním 

údajům pro konkrétní populaci. 

Na českém území je vývoj hmotnosti a výšky u dětí i dospívajících sledován 

prostřednictvím celostátních antropologických výzkumů, jež mají dlouholetou tradici. Data 

získaná z těchto výzkumů české dětské populace (Vignerová et al. 2006) tak poskytují nejen 

komplexní pohled na změny ve vývoji jedince i celé české populace, ale zároveň poukazují i 

na dlouhodobé změny měřených parametrů.  

K názornému vyobrazení tělesného vývoje dítěte jsou nejrozšířenější percentilové 

(růstové) grafy, které vznikly na základě rozsáhlých antropologických výzkumů rostoucí 

populace. V praxi jsou používány grafy vyjadřující vztah výšky, hmotnosti, obvodu hlavy 

nebo BMI k věku. Růstové grafy umožňují porovnat růst dítěte s běžnými hodnotami v celé 

populaci. Čáry v grafu znázorňují tzv. percentily, jež nejčastěji odpovídají hodnotám 3., 10., 

25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pro daný věk, přičemž 50. percentil ukazuje střední hodnotu 

sledovaného znaku. Tato hodnota odpovídá průměru jen u znaků délkových, tedy s tzv. 

normálním rozdělením četností. Hodnota daného percentilu pro určitý věk znamená, že dané 

procento dětí ve vyšetřovaném souboru dosahuje této hodnoty a hodnot nižších. Pásmo mezi 

25.–75. percentilem označuje střední tělesné hodnoty. Pásmo širší normy odpovídá 2.–98. 

percentilu, tedy ± dvěma směrodatným odchylkám (Vignerová 2008). 

Tělesná výška je parametrem nejlépe vystihujícím vývoj jedince i celé populace, a 

proto ji využíváme ke stanovení tzv. výškového (růstového) věku vzhledem k platným 

růstovým normám pro konkrétní populaci (viz graf 6).  

Tělesná výška se měří u dětí starších dvou let vestoje pomocí antropometru nebo 

stadiometru, a to pevným měřícím zařízením vybaveným pohyblivou hlavicí, která se při 

vlastním měření dotýká vrcholu hlavy (vertexu). Tělesná výška je totiž podle mezinárodních 

úmluv definována jako vzdálenost bodu vertex k podložce. Měření výšky standardně 

provádíme bez bot, paty a špičky jsou u sebe, dolní končetiny jsou natažené, hýždě a lopatky 

se dotýkají kolmé stěny, horní končetiny visí volně podél těla a hlava je orientována ve směru 

frankfurtské horizontály (spojnice dolního okraje orbity a zevního zvukovodu) (Lebl a 

Krásničanová 1996). Vyšetřovaný stojí tedy se vzpřímenou hlavou, s pohledem dopředu a do 

dálky. 

V antropologických výzkumech zaznamenáváme pozitivní trend tělesné výšky, neboť 

dochází ke zvyšování tělesné výšky jak u českých dětí (Vignerová, 2006), tak i u dětí jinde ve 

světě (Eleveth a Tanner 1990). Tělesná výška se u patnáctiletých chlapců v ČR za posledních 

200 let zvýšila o 30 cm, u dívek je největší rozdíl patrný v dvanácti letech, kdy jejich tělesná 



 46 

výška vzrostla o 18 cm v porovnání s rokem 1895. Podle výsledků 6. celostátního 

antropologického výzkumu realizovaného v roce 2001 dochází v posledních letech k mírnému 

zpomalování nárůstu tělesné výšky, a to především u dívek (Vignerová et al. 2006). Tento 

trend lze vysvětlit negativním dopadem vnějšího prostředí, zejména s ohledem na sociální a 

ekonomické změny ve společnosti, nebo vyčerpáním genetického růstového potenciálu. 

Prořezávání stálých zubů u dětí mohou ovlivnit také socioekonomické faktory. 

Někteří odborníci jsou přesvědčeni o tom, že u dětské populace z vyšší socioekonomické 

vrstvy prořezávají stálé zuby dříve (Prahbu 2006). Lze totiž předpokládat, že děti z bohatších 

rodin mají lepší zdravotní péči a kvalitnější výživu, což ovlivňuje i rychlost vývoje dentice, a 

to ve smyslu jejího ranějšího prořezání. Naopak závěry jiných studií zase závislost 

socioekonomických faktorů na prořezávání stále dentice u dětské populace neprokazují (Helm 

a Seidler, 1974).  

Se socioekonomickými faktory souvisí i vzdělanost rodičů. Vzdělání rodičů může totiž 

hrát také důležitou roli ve vývoji dítěte, neboť koreluje s dalšími socioekonomickými faktory 

a promítá se do vývoje dítěte. S vyšším vzděláním matek se snižuje i jejich BMI. I když 

otcové dosahují ve všech kategoriích přibližně stejných průměrných hodnot BMI, a to mezi 

25–30, což představuje nadměrnou hmotnost, přesto se u otců se základním vzděláním 

vyskytuje nejvyšší podíl otců s nízkým BMI, ale také nejvyšší podíl s BMI nad 30, jenž je 

charakteristický pro obézní jedince (Vignerová et al. 2006). 

Adler (1963) ve svém výzkumu poukazuje na vztah mezi socioekonomickým statusem 

a výživou dětí a prokazuje vliv těchto faktorů na jejich vývoj, včetně prořezávání stálých 

zubů. Na druhé straně Friedlaender (1969) na základě svého šetření dokazuje nezávislost 

prořezávání zubů na vnějších faktorech, tedy i na socioekonomické úrovni rodiny. Dětem 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů, u nichž je předpokládán i vyšší životní standard, se zuby 

prořezávají dříve než dětem rodičů s nižším vzděláním. Ke stejným výsledkům dospěl 

v nedávné době i Clements ve své studii, v níž zkoumal britskou populaci (Clements et al. 

2009). Ten totiž vycházel při svých výzkumech z toho, že bohatší děti mají lepší zdravotní 

péči a kvalitnější výživu, což má vliv na jejich rychlejší vývoj a prořezávání stálé dentice. 

Podobné závěry jsou prezentovány i ve studii o pákistánských dětech, neboť dětem 

navštěvujícím private schools (s vyšším socioekonomickým statusem) se prořezávají zuby 

dříve než dětem z public school (s nižším socioekonomickým statusem). Jiná šetření však tyto 

závěry zase popírají (Helm a Seidler 1974). Ani při dalších zahraničních výzkumech nebyly 

zjištěny výsledky statisticky signifikantní, tedy nebyla v nich nalezena významná spojitost 

mezi socioekonomickými faktory a prořezáváním zubů (Lee et al. 1965, Kaur et al. 2010). 
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Naopak u dětí, jejichž rodiče mají nižší vzdělání, lze předpokládat i celkově nižší 

socioekonomický status rodiny, tedy i nižší úroveň zdravotní péče a méně kvalitní výživu. 

U těchto dětí prořezávají stálé zuby později. Avšak zase např. Harris (1990) na základě svého 

šetření potvrzuje, že u černošské populace nižší ekonomické úrovně prořezávají stálé zuby 

dříve. Korelace mezi prořezáváním a socioekonomickým statusem dětí nachází i 

Almonaitiene, a to v souvislosti se vzděláním a životem na vesnici oproti městu 

(Almonaitiene et al. 2012). 

U předčasně narozených dětí pozoruje Seow (1997), opoždění při prořezávání a vývoji 

zubů. Jeho výsledky dokazují závislost počtu prořezaných zubů na porodní hmotnosti dítěte. 

Předčasný porod je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) definován jako porod před 

37. týdnem a týká se i případů, kdy dítě váží méně než 2 500 g. U dětí s hmotností pod 

2 500 g se totiž vyskytuje vyšší riziko problémů v postnatálním období. Pokud novorozenec 

s nízkou porodní váhou přežije neonatální období (za období neonatální/novorozenecké se 

považuje doba od narození do 28. dne života jedince), bude jeho růst pokračovat a dítě svůj 

primární váhový hendikep dožene kolem třetího roku svého života, kdy se vyrovná dětem 

s normální porodní váhou a vývojem (Brandt 1986). Pokud ale kalendářní věk dítěte budeme 

vztahovat ke skutečnému věku (chronologický věk – 40 těhotenských týdnů), nenajdeme 

rozdíl v době prořezání zubů u dětí narozených předčasně a v termínu (Backström et al. 

2000). V ČR se rodí z celkového počtu živě narozených dětí za rok přibližně 9,6 % dětí 

s porodní hmotností nižší než 2 500 g (ÚZIS 2013).  

Rozdíly v době prořezání stálé dentice závisí i na morfologii kraniofaciální oblasti. 

U II. skeletální třídy eruptují druhé horní moláry dříve než dolní (Brin et al. 2006), avšak 

naopak u III. skeletální třídy prořezávají druhé moláry v horní čelisti později (Haruki et al. 

1997). Obdobně lze pozorovat také rozdíl i u vertikálních anomálií, kdy u skeletálně 

otevřeného skusu zuby prořezávají dříve a naopak u hlubokého skusu prořezávání později, 

přičemž rozdíl v prořezání je přibližně ½ roku (Janson et al. 1998). 
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1.3 Zrychlení a zpomalení erupce zubů a odontogeneze 

 

Zpomalené prořezávání zubů lze chápat ve shodě s Komínkem (Komínek et al. 1988) 

jako opožděnou erupci zubů, aniž by byl jejich vývoj ovlivněn. Na druhé straně je opožděné 

prořezávání jedním z nejnápadnějších projevů pomalého vývoje. Diferenciálně diagnosticky 

lze oba stavy odlišit na rentgenovém snímku, a to nejčastěji na ortopantomogramu. 

U opožděného prořezávání odpovídá vývoj zubního kořene přibližně věku, ale neobjevuje se 

v dutině ústní (Komínek et al. 1988). 

Zpomalené prořezávání zubů bývá nejčastěji způsobeno lokální příčinou, která 

znemožní prořezání jinak normálně vyvinutého zubu. Častěji než celý chrup jsou postiženy 

jednotlivé zuby nebo jejich skupiny. Překážkou může být zjizvená měkká tkáň vznikající na 

podkladě traumatu (Di Biase 1970) či zánětu (Yawaka et al. 2002), nebo to mohou být 

nadpočetné zuby (Tay et al. 1984), perzistující, často ankylotické dočasné zuby (Andreasen et 

al. 1997), cysty nebo nádory (Flaitz a Hicks 2001), či nepoměr ve velikosti zubů a zubních 

oblouků (Andreasen et al. 1997). V závěrech některých studií je upozorňováno na pozdější 

erupci zubů vystavených radiačnímu záření (Piloni a Ubios 1996). Kostní poruchy (např. 

Leonthiasis ossea) nebo onemocnění sliznice (např. Elephantiasis gingivae) vedou k postižení 

alveolárního výběžku tak, že brání erupci zubů v rozsahu jedné nebo obou čelistí. Virtanen 

(1994) uvádí, že fluoridy opožďují erupci až o deset měsíců. U dysostosis cleidocranialis je 

důvodem neprořezání zubů jak jejich opožděný vývoj, tak dále může být příčinou 

hyperodoncie a nedostatečná resorpce kořenů zubů dočasných. Dočasné zuby perzistující až 

do doby, kdy vývoj stálých nástupců je již značně pokročilý (Komínek et al. 1988). 

Rassmusen (1997) upozorňuje na pacienty z rodin s opožděným dědičným prořezáváním 

zubů, u nichž nepozoroval žádná jiná celková onemocnění ani místí vlivy, které by mohly být 

příčinou tohoto stavu. Onemocnění, která mají za následek opoždění organismu jako celku, se 

prakticky vždy projevují i zpomaleným vývojem zubů, s čímž souvisí i jejich pozdější 

erupce. V době růstu se u dětí spotřebovává přibližně 90 % energie na vitální funkce a pohyb, 

pouze 10 % připadá na růst (Proffit et al. 2007). Tato rovnováha může být narušena 

jakýmkoliv chronickým onemocněním. Čím déle pak choroba trvá, tím je růst ve větší míře 

ovlivněn. Podobný dopad může mít jak vrozený srdeční defekt (Peterson a Wetzel 2004), tak i 

výrazný psychický a emoční stres (viz graf 3). 
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Graf 3: Vliv sociálního prostřední a emočního stresu na růstovou křivku dětí A a B  

(Vysvětl.: Po změně školního prostředí se růstová křivka přibližuje průměrným hodnotám 

populace.) 

(Převzato z Proffita et al. 2007.) 

 

 

 

 

Vývoj zubů podléhá rovněž hormonálním vlivům, a proto opožděná erupce dentice 

může být jedním z příznaků endokrinopatie (viz tab. 4) se sníženou produkcí hormonů 

(Komínek et al. 1988), jako např. hypotyreóza (hypofunkce štítné žlázy), hypopituitarismus 

(hypofunkce předního laloku hypofýzy), hypoparatyreóza (hypofunkce příštítných tělísek) 

nebo pseudohypoparatyreóza (Loevy et al. 1987). Přední lalok hypofýzy (neboli 

adenohypofýza) je tvořen žlázovými buňkami, které syntetizují a uvolňují do cirkulace 

hormony: adrenokortikotropní hormon (ACTH), tyreotropní hormon (TSH), prolaktin, 

somatotropní hormon (STH, růstový hormon), endorfiny, folikuly stimulující hormon (FSH) a 

luteotropní hormon (LH) (Stárka et al. 2005). Projevem nedostatečné produkce růstového 

hormonu je hypofyzární nanismus, jenž je doprovázen jak opožděním vývoje chrupu, tak i 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/ACTH
http://www.wikiskripta.eu/index.php/TSH
http://www.wikiskripta.eu/index.php/R%C5%AFstov%C3%BD_hormon
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Folikulostimula%C4%8Dn%C3%AD_hormon
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Luteiniza%C4%8Dn%C3%AD_hormon
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opožděním vývojem skeletu (Komínek et al. 1988). Celkově se projevuje menší výška 

postavy a zároveň nejsou dostatečně vyvinuté zubní oblouky. Vznik malookluzí je 

vysvětlován malým perimetrem zubních oblouků (Suri et al. 2004). U kretenismu neboli 

vrozené hypofunkce štítné žlázy je zubní věk opožděn více, než by odpovídalo věku kostnímu 

(Komínek et al. 1988). Snížená funkce gonád a nadledvin má v klinickém obrazu opožděný 

vývoj chrupu projevující se nejčastěji až ve stálé dentici (Komínek et al. 1988), stejně jako 

hypoparatyreóza (nedostatek parathormonu produkovaného příštítnými tělísky).  

Některá systémová onemocnění a syndromy, těžké malformace, dystrofie, vrozené 

orgánové poruchy (viz tab. 8) jsou doprovázeny opožděnou erupcí, jiná (jako např. diabetes 

melitus) zase předčasným prořezáváním zubů (Proffit et al. 2007). S nápadným opožděním 

vývoje chrupu se setkáme i u některých kostních onemocnění, např. u fetální 

chondrodystrofie, gargoylismu nebo kleidokraniální dysostózy. Dědičné choroby, jako např. 

Downův syndrom nebo ektordermální dysplazie, bývají vedle opoždění vývoje zpravidla 

spojeny i s anomáliemi počtu, tvaru a velikosti zubů. Příčinou opožděné erupce některých 

genetických poruch a syndromů může být celkový opožděný vývoj (Apertův syndrom), 

přítomnost nadpočetných zubů (kledokranikální dysostózy, Gardnerův syndrom), ankylóza 

dočasných zubů (Gardnerův syndrom, poruchy kostní resorpce (Carpenterův syndrom, 

kleidokraniální dyplázie) nebo přítomnost cyst a nádorů (Gorlingův syndrom, chérubismus, 

Gardenrův syndrom).  

Opožděný vývoj zubů doprovází i některé poruchy metabolismu vitamínů, např. 

karence vitamínu D projevující se jako rachitida, která se u nás vyskytuje už jen vzácně, a to 

díky povinné profylaxi. V ČR se podává dětem Vitamin D (cholekalciferol) ve formě 

přípravku Vigantolu nebo Infadinu od druhého týdne života v dávce 500 IU (1 kapka) denně 

v průběhu celého prvního roku života, následně̌ během zimních měsíců̊ v druhém roce věku 

jedince, a to vzhledem k nedostatku slunečního záření, jež je významným zdrojem vitaminu 

D. Bylo zjištěno, že pobytem na slunci aspoň třikrát týdně se u dětí a mladších dospělých 

vytvoří dostatečná zásoba vitaminu D (Bronský et al. 2014).  

Mezi infekční onemocnění způsobující opoždění vývoje zubů patří HIV (Hauk et al. 

2001) či lues congenita tarda (viz tab. 4), která se projevuje i charakteristickými tvarovými 

anomáliemi zubů (Komínek et al. 1988).  
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Tab. 8: Faktory způsobující opožděnou erupci nebo vývoj zubů 

(Převzato ze Suri et al. 2004.)  

 

Lokální vlivy Systémové (celkové) vlivy 
Některé genetické 

syndromy 

fibromatózní gingivitida, 

hyperplatická gingiva 
kostní systémová onemocnění 

Amelogenesis imperfecta 

Apertův syndrom 

Carpenterův syndrom 

Downův syndrom 

Dysplázie dentinu 

Ektodermální dysplázie 

Fibromatózní hyperplazie 

gingivy 

GAPO syndrom 

Gardnerův syndrom 

Gaucherova choroba 

Gorlinův syndrom 

Chérubismus 

Kleidokraniální dysplázie 

Mukopolysacharidózy  

   (Hunterův syndrom) 

Okuloaurikulovertebrální 

dysplázie 

   (Goldenharův syndrom) 

Osteodysplázie 

Osteogenesis imperfecta 

Parry-Rombergův 

syndrom 

SHORT syndrome 

VonRecklinghaus. 

neurofibromatóza 

Vrozené dyskeratózy 

jizevnatá měkká tkáň 

vznikající na podkladě 

traumatu nebo chirurgie 

Endokrinopatie:  

(hypotyreóza, hypopituitarismus, 

hypoparatyreóza, 

pseudohypoparatyreóza) 

tumory odontogenního i 

neodontogenního původu  

podvýživa, nízká porodní 

hmotnost, předčasný porod 

nadpočetné zuby, 

sklovinné perly 
infekce HIV, vrozená syfilis 

úrazy, ankylóza, apikální 

periodontitida, předčasné 

ztráty dočasných zubů, 

nedostatečná resorpce 

jejich kořenů, impakce 

dočasných zubů 

nedostatek vit. D (rachitis), 

chemoterapie, cigaretový kouř, 

intoxikace těžkými kovy (kobalt), 

vystavení nižšímu tlaku vzduchu 

(hypobarie), léky (fenytoin) 

ektopická erupce zubů dětská mozková obrna 

místní odontodysplazie 

(lokalizované poruchy 

vývoje) 

ichtyóza, celiakální sprue 

nedostatečná velikost 

zubních oblouků, 

nedostatečný vývoj skeletu 

ledvinná nedostatečnost 

rozštěpové vady anémie, hypoxie,  

místní radiační poškození idiopatické příčiny 

 

 

I když se v klinické praxi častěji setkáváme se zpomaleným vývojem prořezávání 

zubů, je nutné zmínit i situaci opačnou a méně častou, a to urychlený vývoj zubů. Ten 

doprovází především stavy spojené se zvýšenou látkovou výměnou, mezi které patří poruchy 

regulačních mechanismů a endokrinní příčiny (Komínek et al. 1988). Předčasné prořezávání 

zubů doprovází zvýšené hladiny adrenokortikotropního hormonu (ACTH). Hlavní funkcí 

ACTH je zvýšení produkce glukokortikoidů (kortizolu) v kůře nadledvin podle vzorce: 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Glukokortikoidy
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kortizol
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hypotalamus produkuje aktivační látku CRH (kortikoliberin) působící na hypofýzu → 

hypofýza tvoří ACTH působící na nadledviny → nadledviny začnou tvořit zvýšené 

koncentrace kortizolu. Kortizol pak zpětně snižuje tvorbu ACTH v hypofýze. Kortizon 

inhibuje růst a stimuluje erupci (Parmer et al. 1951), zatímco na druhé straně vliv tyroidních a 

růstových hormonů na předčasnou erupci není prokázán (Garn a Lewis Abkerewsky 1965). 

Naopak Komínek (1988) uvádí jako jednu z příčin urychlení vývoje stálých zubů nadměrnou 

sekreci růstového hormonu a zvýšenou činnost štítné žlázy. Jestliže dětem s vrozenými 

hormonálními poruchami je dodán příslušný hormon, objeví se dramatické zlepšení v jejich 

růstu, kdy je dosažena téměř normální váha a výška jedinců (viz graf 4). Další příčinou 

akcelerace vývoje mohou být novotvary centrální nervové soustavy dráždicí hypotalamická 

budivá centra (Komínek et al. 1988). 

 

 

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

(Převzato z Proffita et al. 2007.) 
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Hlavním příznakem předčasného prořezání zubů je krátký nevyvinutý kořen a nezralé 

tvrdé zubní tkáně, projevující se viklavostí zubů, které pak snadno podléhají kazivým 

procesům. U novorozence se můžeme setkat s předčasně prořezanými dočasnými zuby, tzv. 

dentes lactales. Ty je však zapotřebí odlišovat od přespočetných zubů, tzv. dentes 

praelactales. Rozdíl je možné rozpoznat pouze na rentgenovém snímku (Komínek et al. 1988). 

U onemocnění, která jsou provázena déle trvajícími a vysokými teplotami, pozorujeme 

zrychlení prořezávání převážně dočasného chrupu, kdy zvýšený metabolismus urychluje 

terminální stadia erupce. K předčasnému prořezání stálých zubů dochází po předčasné ztrátě 

jejich předchůdců a v době, při níž je fyziologická výměna ještě vzdálená. Jindy může být 

příčinou zvětšující se novotvar (např. eaosinofilní granulom), kdy jsou zárodky pasivně 

tlačeny do dutiny ústní (Komínek et al. 1988). 
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1.4 Určování věku dospívajícího jedince 

 

 Věk dospívajícího jedince určujeme nejčastěji pomocí chronologického neboli 

kalendářního věku, i když o pokročilosti tělesného a psychického vývoje nerozhoduje datum 

narození, ale tzv. věk biologický. Sledování biologického věku dospívajících jedinců proto 

patří k základnímu preventivním pediatrickým vyšetřením, na jejichž základě můžeme včas 

zachytit výraznou akceleraci či retardaci jejich vývoje, což je důležité pro stanovení růstové́ 

diagnózy, nastavení vhodné́ léčby a její kontroly. Správné vyhodnocení růstové diagnózy 

umožňuje pediatrům rozlišit „zdravé normy“ od patologických růstových procesů, mezi něž 

lze zařadit např. deficit růstového hormonu, Turnerův syndrom, Crohnovu chorobu, 

adrenogenitální syndrom apod.  

 Vývojové změny během celého života každého člověka jsou charakterizovány 

biologickým věkem, jenž nemusí odpovídat a také často ve skutečnosti ani neodpovídá věku 

chronologickému/kalendářnímu, a to za předpokladu, že je vývoj jedince vzhledem 

k populačnímu průměru urychlen nebo zpomalen (Fishman 1979). 

Kalendářní/chronologický věk označuje dobu, která uplynula od narození jedince. 

Nespornou výhodou kalendářního vymezení stáří́ je jednoznačnost, jednoduchost a snadná́ 

porovnatelnost. Zatímco se  v raném věku dítěte projevují výraznější odlišnosti často špatným 

signálem, jsou rozdíly mezi chronologickým a biologickým věkem v období adolescence 

normální. I když někteří jedinci začnou růst dříve, jsou vyššího vzrůstu a dospělejší než jejich 

vrstevníci, začne jejich růst však později slábnout. Jejich vrstevníci, u nichž růstový spurt 

teprve začíná, je rychle dohánějí a často i předhánějí (blíže viz dále v textu). Zvláště u dívek 

je díky menarche dobře patrný rozdíl mezi chronologickým a biologickým věkem. Vezmeme-

li menarche jako referenční bod, zjistíme, že růstové křivky jednotlivých dívek se téměř 

překrývají (Proffit et al. 2007). Fyziologická variabilita biologického věku před dosažením 

biologické dospělosti je kalendářní věk ± dva roky (Krásničanová 2005). Zatímco dříve se 

biologický věk určoval především podle výšky a váhy (Blecha 1966), dnes je zjišťován na 

základě různých ukazatelů, jež se odrážejí jako přívlastky u názvů věku, např. 

výškový/růstový, zubní/dentální, kostní/skeletální a věk sexuální zralosti. U všech metod 

určování biologického věku je nutné respektovat pohlavní rozdíly, např. sexuální dimorfismus 

kostního zraní trvá dva roky (Krásničanová a Kuchyňková 2007). Kalendářní (chronologický) 

věk, zubní věk a pořadí prořezávání zubů nejsou v korelaci s kostním věkem, neboť ten je 

určován biologickými indikátory jako menses, změna hlasu, osifikace zápěstí a metakarpů, 

osifikace krčních obratlů (Nanda 2005) a další.  
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 Obsah mnoha studií je věnován vzájemnému vztahu biologických věků (Helm et al. 

1971, Fishman 1979, Demirjan et al. 1985, Coutinho et al. 1993, Krásničanová 2005), 

zejména skeletálnímu a sexuálnímu, přičemž pozorovaná korelace je mezi nimi vysoká, blíže 

viz graf 5 (Proffit et al. 2007), a to díky podobnému hormonálnímu řízení (Krásničanová 

2005). Na druhé straně se pak projevuje slabší korelace zubního věku s výše zmíněnými 

vývojovými parametry, viz graf 5 (Demirjian et al. 1985). 

 

 

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

(Vysvětl.: Vývojové parametry mezi sebou korelují a jsou v pokročilejším stupni vzhledem ke 

kalendářnímu věku dítěte. Slabší korelace je patrna u dentálního věku.)  

(Převzato z Proffita et al. 2007.) 
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Tělesná výška je parametrem nejlépe vystihujícím vývoj jedince i celé populace, a proto 

ji využíváme ke stanovení tzv. výškového/růstového věku vzhledem k platným růstovým 

normám pro konkrétní populaci (graf 6). ČR patří ke 25 státům světa, v nichž referenční údaje 

vycházejí z konkrétní populace, v našem případě tedy české.  

K názornému vyobrazení tělesného vývoje dítěte jsou nejrozšířenější percentilové 

(růstové) grafy, které vznikly na základě rozsáhlých antropologických výzkumů rostoucí 

populace. V praxi jsou používány grafy vyjadřující vztah výšky, hmotnosti, obvodu hlavy 

nebo BMI indexu k věku. Růstové grafy umožňují porovnat růst dítěte s běžnými hodnotami 

v celé populaci. Čáry v grafu znázorňují tzv. percentily, které nejčastěji odpovídají hodnotám 

3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pro daný věk, přičemž 50. percentil ukazuje střední 

hodnotu sledovaného znaku. Tato hodnota odpovídá průměru jen u znaků délkových, tedy 

s tzv. normálním rozdělením četností. Hodnota daného percentilu pro daný věk znamená, že 

dané procento dětí ve vyšetřovaném souboru dosahuje této hodnoty a hodnot nižších. Pásmo 

mezi 25.–75.percentilem označuje střední tělesné hodnoty. Pásmo širší normy odpovídá  

2.–98. percentilu, tedy ± dvěma směrodatným odchylkám (Krásničanová a Zemková 1991, 

Vignerová 2008). 

V posledních letech dochází ke zvyšování tělesné výšky u českých dětí (Vignerová et 

al. 2006), stejně jako jinde ve světě (Eleveth a Tanner 1990). Tělesná výška se 

u patnáctiletých chlapců za posledních 200 let zvýšila o 30 cm, u dívek je největší rozdíl 

patrný v dvanácti letech, kdy jejich tělesná výška vzrostla o 18 cm v porovnání s rokem 1895. 

Podle výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu realizovaného v roce 2001 dochází 

v posledních letech k mírnému zpomalování nárůstu tělesné výšky, a to především u dívek 

(Vignerová et al. 2006). Tento trend si vysvětlujeme negativním vlivem vnějšího prostředí 

(sociální a ekonomické změny společnosti) nebo vyčerpáním genetického růstového 

potenciálu. 
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Graf 6: Přepočet kalendářního věku na věk výškový 

(Převzato z Vignerové et al. 2006.) 

 

 

 

 

V současné době začíná růstový spurt u chlapců kolem věku 9,5 roku, svého vrcholu 

dosahuje průměrně ve 12,9 letech a okamžitá růstová rychlost je 7,3 cm za rok (Vignerová et 

al. 2006). V porovnání s prvním poválečným celostátním antropologickým výzkumem dětí a 

mládeže z roku 1951 lze pozorovat postupný posun období růstového spurtu do nižších 

věkových kategorií. Před více než padesáti lety začínalo období růstového spurtu v průměru 

o 1,5 roku později, stejně tak i vrchol spurtu byl o 3,3 roku oproti dnešní době opožděn a 

nejvyšší okamžitá růstová rychlost byla nižší (6,5 cm), jak vyplývá z hodnot v grafu 3. Podle 

Kamínka (Kamínek et al. 2014) dochází v dnešní době k maximálnímu růstovému zrychlení 

u chlapců ve 14 letech a maximální rychlost se pohybuje v rozmezí mezi 8–11 cm za rok. 

Další růst pokračuje u chlapců až do 19 let jejich věku. 
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S podobnými trendy jako u chlapců se setkáváme i u dívek, u nichž se projevuje okolo 

11. roku jejich věku období nejrychlejšího růstu a nejvyšší průměrná okamžitá růstová 

rychlost činí 6,6 cm za rok. Naproti tomu maximální růstový spurt obou pohlaví končí 

v posledních letech téměř shodně (Vignerová et al. 2006). Tělesný růst je u dívek zakončen 

vždy dříve než u chlapců, v současnosti přichází u dívek kolem 17. roku, u chlapců kolem 18 

let jejich věku. Podle Kamínka (Kamínek et al. 2014) je dnes u dívek oproti chlapcům méně 

výrazné maximální růstové zrychlení, které dosahuje svého vrcholu ve 12,5 letech věku 

děvčat a liší se o 1,5 roku v porovnání s výsledky antropologického výzkumu Vignerové 

(Vignerová et al. 2006). Ve věku ukončení růstového spurtu se pak oba autoři shodují. 

S růstovým spurtem souvisí i posun pohlavního dozrávání do nižších věkových 

kategorií. V roce 2001 byl střední věk nástupu menarche u českých dívek 13 let a střední věk 

mutace u chlapců byl 13,8 (Vignerová et al. 2006). 

Výše uvedené změny souvisejí nejen s genetickou výbavou jedince, ale i s působením 

faktorů z vnějšího prostředí, mezi které můžeme řadit především kvalitu výživy, zdravotní 

stav, socioekonomické podmínky apod. 

Již ve 20. letech minulého stolení zavedl antropolog Matiegka pojem dentální / zubní 

věk, který určoval zubní věk srovnáním počtu prořezaných zubů vyšetřovaného dítěte se 

statistickými hodnotami získanými vyšetřením dětí stejného věku. Tato jednoduchá metoda je 

používána dodnes, i když její přesnost je diskutabilní. Prořezávání zubů ovlivňují exogenní 

faktory a hormony poměrně nestabilní štítné žlázy. Korelace s kostním věkem i kalendářním 

věkem je proto poměrně nízká (Komínek et al. 1988). To znamená, že pětileté dítě může mít 

již prořezané první moláry a dolní stálé řezáky a dosáhnout dentálního věku dvanácti let 

v deseti letech věku kalendářního. Jedná se pak o předčasné prořezávání dentice. Naopak při 

opožděné erupci dosáhne čtrnáctileté dítě dentálního věku jen dvanácti let. Stejně tak můžeme 

pozorovat nejen plný stálý chrup před růstovým spurtem, ale i smíšený chrup po růstovém 

spurtu. Důležitější z hlediska přirozeného vývoje jedince je pořadí prořezávání než celkové 

opoždění či předčasná erupce dentice. Mezi klinicky významné změny pro pořadí prořezávání 

stálých zubů patří podle Proffita (2007) erupce druhých molárů před premoláry v dolním 

zubním oblouku, erupce špičáků před premoláry v horním zubním oblouku a asymetrická 

erupce pravé a levé strany. Je-li rozdíl v době prořezávání kontralaterálních stran větší než 

šest měsíců, je nutné zhotovit rtg snímek a pátrat po příčině problému. Jestliže druhý molár 

prořezává dříve než premoláry, může pak svým tlakem na první molár zmenšit prostor pro 

zařazení ještě neprořezaných meziálních zubů. Mimo řadu zůstane ten zub, jenž se prořezává 

jako poslední. V dolním zubním oblouku je to obvykle druhý premolár, který zůstává buď 
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impaktován, nebo prořezává lingválně. V horním zubním oblouku prořezává jako poslední 

špičák, jenž při nedostatku místa prořezává vestibulárně, nebo druhý premolár, který pak 

prořezává palatinálně (Kamínek et al. 2014). Nepočítáme-li třetí moláry, je pak retinovaným 

zubem nejčastěji horní špičák. Příčinou retence bývá palatinální poloha špičáku. Neprořeže-li 

však u dívek do 12,25 let a u chlapců do 13 let jejich věku, jde o pozdní erupci. Z klinického 

hlediska je důležité rozlišovat retenci špičáků a opožděné prořezávání stálé dentice (Kamínek 

et al. 2014). 

Za přesnější jsou považovány metody určení zubního věku vycházející z úrovně 

mineralizace tvrdých zubních tkání, neboť vývoj zubů je řízen poměrně stabilní hypofýzou 

(Šmahel 2001). Na panoramatickém snímku určujeme vývojová stadia jednotlivých zubů, 

která porovnáváme se zavedenými normami. V ČR je podle Komínka a Rozkovcové 

nejpoužívanější schéma se čtyřmi vývojovými fázemi: 1. vznik zubních zárodků, 2. 

mineralizace, 3. erupce a 4. vývoj kořene (Komínek et al. 1988), rozdělenými do sedmi stadií 

vývoje zubu (viz obr. 10).  

Každé vývojové stadium trvá přibližně jeden rok, výjimku představuje III. stadium 

probíhající asi čtyři roky. I. vývojové stadium zubního folikulu je patrné na rtg jako oválné 

projasnění ohraničené tenkou linií kompaktní kosti. Postupně se objevují na rtg drobné stíny 

v místech mineralizačních center, které postupně splývají a vytvářejí jednolitou okluzní 

plochu. Jedná se o II. vývojové stadium neboli fázi počínající mineralizace korunky. 

Mineralizace pokračuje dále, přičemž III. vývojové stadium označuje pokročilou mineralizaci 

korunky, a to od splynutí mineralizačních center po vytvoření celé korunkové části. S tvorbou 

kořene souvisí IV. vývojové stadium.  

U vícekořenových zubů je prvním znamením vytvoření stříšky, která zahajuje tvorbu 

spodiny dřeňové dutiny a kořene. U jednokořenových zubů tento znak není přítomen, proto je 

využíván pro orientaci vznik zúžení v krajině krčku. Pokračující růst kořene, přičemž poměr 

délky korunky a kořene je alespoň 1:1 a stěny kořenového kanálku se rozbíhají směrem 

k apexu, označujeme jako V. vývojové stadium. Jakmile kořen dosahuje téměř své konečné 

délky, stěny kořenového kanálku jsou paralelní a foramen apicis dentis široce komunikuje 

s okolním periodonciem, jedná se o VI. vývojové stadium. 

Následuje VII. vývojové stadium, které nastává tehdy, když stěny kořenového kanálku 

jsou konvergentní a kořen dosáhl své definitivní délky, přesto apikální otvor ještě není zcela 

uzavřen. K definitivnímu uzávěru kořenového hrotu dochází u řezáků v době mezi 2,5–3 roky 

po erupci, u ostatních zubů za 3–3,5 roku po prořezání korunky (Merglová a Ivančáková 

2009). V Komínkově schématu byl vyhodnocen i stupeň resorpce kořenů dočasných zubů (viz 
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obr. 11). Znalost jednotlivých stadií je důležitá pro určení zubního věku, který nám umožní 

zjistit, zda vývoj jedince probíhá z časového hlediska ve fyziologických mezích (viz obr. 12). 

Podle vývojového stadia se rozhodujeme o způsobu ošetření, o indikacích ortodontických 

extrakcí, o transplantacích, replantacích, o endodontickém ošetření, o zahájení léčby 

retinovaných zubů apod. (Merglová a Ivančáková 2009). Určování zubního věku se vedle 

pedostomatologie používá také poměrně často i v antropologii a soudním lékařství. Forenzní 

zubní lékařství slouží k identifikaci žijících, pohřešovaných nebo mrtvých osob, dále 

k odhadu jejich kalendářního věku (Prahbu 2006). 

 

 

Obr. 10: Sedm vývojových stadií zubů  

(Převzato z Hanzdela 2010.) 
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Obr. 11: Stupně resorpce kořenů dočasných zubů (Komínek, Rozkovcová, Vašková, 1974). 

(Vysvětl.: A je počínající resorpce, B pokročilá resorpce a C úplná resorpce.) 

(Převzato z Hanzdela 2010.) 

 

 

 

 

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

(Převzato z Hanzdela 2010.) 

 

 

 

 

V zahraničí se užívají další schémata, z nichž nejznámější pochází z Demirjianovy 

studie (Demirjian et al. 1973), která definuje celkem osm stadií (A–H) vývoje zubu pro zuby 

laterální a šest stadií pro zuby frontální (viz obr. 13). Stadium označené 0 znamená negativní 
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nález. Autor používá k hodnocení levý dolní kvandrant ortopantomogramu a vzhledem 

k dětskému věku nehodnotí zub moudrosti. Jednotlivá stadia vývoje zubů klasifikuje písmeny 

A až H, přičemž každému písmenu odpovídá vlastní číselná hodnota. Po součtu hodnot všech 

zubů v levém kvadrantu určí za pomocí konverzní tabulky zubní věk. Zatímco Kamínkovo 

schéma je společné pro obě pohlaví, tak Demirjian uvádí odlišné hodnoty pro dívky a chlapce.  

 

 

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

kvadrant a konverzní tabulka vývojového skóre pro zubní věk 

(Převzato z Hanzdela 2010.) 

 

Demirjianovo schéma vývoje zubů Číselné hodnoty vývojových stadií 

 

 

Konverzní tab. vývoj. skóre pro zub. věk 

 

 

 

 

Jak již bylo výše v textu zmíněno, je zubní věk nespolehlivý zejména při určování 

stadia vývoje skeletu. Jedinou výjimkou je vývoj apexů dolních špičáků, který je v úzkém 

spojení s kostním věkem (Coutinho et al. 1993). Demirjianovo stadium „G“ dolního špičáku, 

kdy kořenový kanálek má stěny paralelní a apex je otevřený, pozorujeme v době erupce zubu 
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do dutiny ústní. To nastává zhruba kolem 1,3 roku před maximálním růstovým spurtem 

u chlapců a 0,4 roku před maximálním růstovým spurtem u dívek. Stadium „G“ odpovídá 

podle Demirjiana stadiu „S“ rtg ruky, tedy počátku osifikace ulnární sezamské kůstky 

metakarpofalangeálního kloubu palce pravé ruky, které nastává přibližně ½ až 1 rok před 

maximálním pubertálním růstovým spurtem. Je-li apex dolního špičáku uzavřen, což 

odpovídá Demirjianovu H stadiu vývoje zubu, potom je pacient za vrcholem maximálního 

růstového spurtu, a to tak, že u chlapců blíže za vrcholem než u dívek (Kamínek, a další, 

2001). Tento způsob určení růstových fází organismu je jen metodou orientační, neboť 

sledování jednoho zubu by nemělo být používáno jako jediné kritérium k určení kostního 

věku jedince (Coutinho et al. 1993). 

Mezi nejpřesnější a nejrozšířenější metody sloužící k určení biologického věku jedince 

patří hodnocení jeho skeletálního vývoje, tedy určování kostního věku jako ukazatele 

biologické zralosti organismu (Šmahel 2001).  

Vývoj skeletu v období puberty obvykle nekoreluje s prořezáváním a vývojem zubů 

(zubním věkem) a ani s věkem kalendářním (Kamínek et al. 2014). Proto skeletální věk 

určujeme podle rentgenového snímku (dále jen rtg snímek) ruky se zápěstím (Tanner et al. 

2001). Rtg snímek ruky a distální části předloktí se k hodnocení kostního věku používá 

nejčastěji, neboť na minimální ploše se nalézá maximální počet kostí, u nichž lze určit stupeň 

osifikace. Z důvodu standardizace výsledků nejrůznějších šetření je doporučováno snímkovat 

vždy levou ruku. Rozdíly ve vývoji skeletu mezi pravou a levou stranou jsou však minimální 

a tak nepatrné, že nemohou být zdrojem chyby (Greulich a Pyle 1959).  

Mezi dnes již spíše historické způsoby určování kostního věku řadíme metody metrické, 

kdy se z rtg snímků měří osifikované plochy vybraných kostí, a metody numerické, jejichž 

prostřednictvím zjišťujeme počet osifikačních center. Vizuální hodnocení konkrétního rtg 

snímku a jeho atlasové zařazení (Greulich a Pyle 1959) k dané grafické standardě 

odpovídající věkové kategorii nazýváme metodou inspekční.  

Nejpřesnější a nejrozšířenější jsou metody skórovací (morfologické), jejichž 

prostřednictvím jsou hodnocena jednotlivá stadia vývoje určitých kostí a jejich celkové skóre 

potom vypovídá o biologickém věku jedince. Např. metoda TW2 (Tanner et al. 1975) hodnotí 

tvar a velikost osifikačních center dvaceti kostí ruky a předloktí. Pro každou z kostí stanovili 

britští autoři osm stupňů zralosti (1–8, resp. B–I) a po jejich sečtení nabývá celkové skóre 

hodnot 1–1000, kdy hodnota 1000 odpovídá osifikaci skeletu dospělého člověka. Pomocí 

tabulek se celkové skóre převádí na hodnotu kostního věku (Šmahel 2001). Vzhledem 

k sekulárnímu trendu (generační změny) kostního zrání, při němž pozorujeme jeho akceleraci, 
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byla vytvořena nové verze metody TW2, metoda TW3 (Tanner et al. 2001). Metoda TW3 

podléhá stejným principům hodnocení, jako tomu bylo u metody TW2, ale mění se 

interpretace celkového skóre dosažené kostní zralosti. Pro hodnocení kostního věku u českých 

chlapců a dívek je doporučována metoda TW3 (Krásničanová a Kuchyňková 2007). Výše 

zmíněné metody jsou využívány zejména v pediatrii, kdy se určuje kostní věk za účelem 

porovnat kostní zralost vybraného jedince se standardy v dané populaci.  

Podle změn na krčních obratlích můžeme také hodnotit kostní věk jedince. Touto 

metodikou se zabývali italští autoři Baccetti a Franchi (2005), kteří na základě určení 

vývojového stadia obratlů viditelných na kefalometrickém snímku (C2, C3 a C4) hodnotí 

skeletální věk dospívajícího a předpovídají maximální růstové zrychlení. Výsledky některých 

studií zpochybňují přesnost výše uvedené metody (Gabriel et al. 2009), jiné naopak vidí 

shodu skeletálního věku na dálkovém rtg snímku a rentgenu ruky (Hassel a Farman 1995, 

Wong et al. 2009).  

Biologický věk určujeme také na základě vývoje sekundárních pohlavních znaků. 

Tento věk nazýváme sexuální maturaci nebo sexuálním věkem. U chlapců hodnotíme objem 

testes a pubické ochlupení. U dívek měříme mammu spolu s hodnocením pubického 

ochlupení jako u chlapců (Šmahel 2001).  
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2 Charakteristika a metodologie výzkumu 

 

2.1 Výzkumný cíl 

 

Naším hlavním výzkumným cílem bylo určit pořadí a dobu prořezávání zubů stálé 

dentice u dětí ve věku 4–15 let navštěvujících MŠ nebo ZŠ v ČR a získaná data konfrontovat 

se závěry obdobně zaměřených zahraničních výzkumů. Proto jsme za tímto účelem realizovali 

vlastní šetření v českém prostředí a námi dosažené výsledky porovnali ze synchronního 

hlediska s podobnými výzkumy realizovanými v zahraniční (Fanning 1962, Nystrom et al. 

1988, Mugonzibwa et al. 2002, Khan 2011, Kutesa et al. 2013) u dětí různého původu, 

abychom zároveň poukázali na národností a etnické rozdíly při prořezávání stálých zubů, jež 

vyplývají také ze závěrů některých již publikovaných zahraničních studií zahraniční (Fanning 

1962, Nystrom et al. 1988, Mugonzibwa et al. 2002).  

Na základě našich vědeckých zjištění se pokusíme specifikovat nejvýznamnější 

faktory, které ovlivňují prořezávání zubů stálé dentice. Ačkoliv jsou etnické rozdíly v pořadí a 

době prořezávání stálých zubů pod genetickou kontrolou (Smith 1980, Nonaka et al. 1990, 

Gaur a Singh 1994), přesto se setkáváme i s vnějšími vlivy, jako jsou např. hormony 

(Kjellberg et al. 2000), kouření v těhotenství (Rantakallio a Makinen 1984), podnebí (Eveleth 

1966), cirkadiánní rytmy (Resinger et al. 1996), nadměrný příjem fluoridů (Szelag 1990, 

Rashed a Hafez 1995), předčasné ztráty dočasných zubů (Adler 1963, Brown 1978), celková 

onemocnění (Lehtinen et al. 2000, Lal et al. 2008), roční období (Nonaka et al. 1990) a výživa 

(Garn et al. 1973, Billewicz a McGregor 1975, Triratana et al. 1990, Visweswara Rako 1992, 

Alvarez 1995, Ulizaszek 1996), jež se větší či menší měrou podílejí na řešení daného tématu. 

Vzhledem k šíři zvolené problematiky však nelze do předkládaného textu zahrnout všechny 

výše jmenované faktory, a proto jsme svoji pozornost zaměřili jen na některé z nich, a to na 

pohlaví, výšku, váhu, BMI, vzdělání rodičů a původ dítěte. 

Naším dílčím cílem bylo zhodnotit rozdíly v erupci kontralaterálních a 

antagonistických zubů u českých dětí a určit variabilitu prořezávání zubů na základě párových 

variací obdobným způsobem, jak jsou realizovány v některých zahraničních výzkumech 

(Smith a Garn 1987, Shaweesh 2013b).  
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2.2 Charakteristika zkoumané populace 

 

Výzkum byl realizován v letech 2013–2014 celkem na jedenácti MŠ a ZŠ na území ČR, 

které byly předem vytipovány v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace pro 

realizaci národních průřezových studií o stavu chrupu tak, aby posuzovaný vzorek dětí ve 

věku 4–15 let obsahoval proporční zastoupení jak městských a venkovských škol, tak i škol 

s různým počtem žáků v základním školství nebo dětí v předškolním vzdělávání (viz obr. 14).  

V každé vybrané lokalitě jsme jak písemnou, tak i ústní formou kontaktovali ředitele 

vytipovaných MŠ a ZŠ s žádostí umožnit nám na jejich školách výzkum. Na základě jejich 

souhlasného stanoviska jsme jim rozeslali podrobné informace týkající se vlastní realizace 

šetření a formuláře s informovanými souhlasy jak pro samotné děti, tak i pro jejich rodiče či 

zákonné zástupce. Výzkum byl schválen Etickou komisí VFN v Praze. Celý proces sběru dat 

proběhl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a po celou dobu 

šetření byla zachována anonymita při zacházení s osobními údaji dětí v MŠ a žáků v ZŠ (dále 

jen dětí) v ČR.  

Vzhledem k tomu, že na českém území dnes žijí národnostní menšiny9 převážně 

europoidní rasy (moravská, slezská, slovenská, polská, německá, maďarská, viz tab. 9), 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.  

Byli jsme si vědomi toho, že v současné době není realizace podobně orientovaných 

výzkumů vůbec jednoduchá, neboť ochota rodičů (či zákonných zástupců) i samotných dětí 

spolupracovat při odborných bádáních stále klesá. Do naší studie bylo celkově osloveno asi 

5 000 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 vyšetřeno 1370 subjektů, z toho 696 dívek (50,8 %) a 674 chlapců 

(49,2 %). Rozložení dívek a chlapců bylo rovnoměrné a ověřeno chí-kvadrát testem dobré 

                                                 
9 Vymezení pojmů národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny je stanoveno v zákonu 273/2001 Sb., 

o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v němž 

je v § 2 uvedeno: „1. Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR, kteří se 

odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem 

společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a 

ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 2. Příslušníkem národnostní menšiny je občan 

ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní 

menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.“ 
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shody. Významné odchylky od rovnoměrného rozložení prokázány nebyly, neboť p-hodnota 

byla 0,518. Současnou českou populaci tvoří přibližně 49 % dívek a 51 % chlapců (ČSÚ, 

2013). Pokud bychom chí-kvadrát testem ověřili, zda se nelišíme od tohoto předpokládaného 

rozložení, byla by p-hodnota 0,177. Ani při tomto předpokládaném rozložení však není 

významný rozdíl mezi naměřeným rozložením chlapců a dívek a předpokládaným rozložením 

podle populačních demografických dat (ČSÚ, 2013). 

 

 

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

v nich žijících 

(Převzato z Českého statistického úřadu 2016.) 

 

 

Počet 

obyvatel 
Město, vesnice 

Počet 

obyvatel 

Do 

10 000 

Černčice 1312 

Zlonice 2262 

10 000 

až 

20 000 

Čelákovice 12029 

Brandýs n/ L 18249 

Louny 18407 

Mělník 19230 

Nad 

20 000 

Mladá Boleslav 44199 

Hradec Králové 92891 

Ústí n/L 93248 

Praha 1267449 
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Tab. 9: Národnostního složení obyvatel ČR po sčítání lidu v roce 2011 

(Převzato z Českého statistického úřadu 2011.) 

 

Národnost Sčítání lidu v r. 2011 (v %) 

Národnosti celkem 100,0 

z toho: 
 

česká 64,3 

moravská 5,0 

slezská 0,1 

slovenská 1,4 

polská 0,4 

vietnamská 0,3 

německá 0,2 

maďarská 0,1 
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2.3 Metoda sběru dat 

 

Při volbě metodického postupu za účelem sběru potřebných dat jsme vycházeli 

z obdobně zaměřených a v praxi prověřených způsobů šetření, jež byla realizována 

v zahraničí (Diamanti a Townsend 2003, Almonaitiene et al. 2012, Shaweesh 2012).  

Základem našeho 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 přibližně dvouminutovému jednorázovému 

epidemiologickému vyšetření chrupu. Při tomto vyšetření jsme vycházeli z Virtanena (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 jsme zaznamenali jednotlivé 

prořezané zuby viditelné v dutině ústní. 

Sledované děti jsme dále podrobili antropometrickému měření s cílem určit jejich 

tělesnou výšku a hmotnost. Metodika měření tělesných charakteristik byla založena na 

principu základní antropometrické techniky podle Martina a Sallera (1957). Hmotnost a výšku 

subjektů jsme zjišťovali na digitální váze s výškoměrem (Tanita WB 380) s přesností 0,5 kg 

(vždy bez obuvi) a s přesností 0,5 cm. Vzhledem k tomu, že výška vstoje je definována jako 

vzdálenost vrcholu (vertex) temene hlavy a chodidel nohou, byl proband při měření výšky 

bos, jeho horní končetiny byly spuštěny volně̌ podél těla a hlava se nacházela ve frankfurtské 

horizontále.  

Poměr hmotnosti (v kg) k tělesné výšce (v cm) jsme vyjádřili podle BMI (Body Mass 

Index) za účelem klasifikovat přiměřenost tělesné hmotnosti ve vztahu k tělesné výšce. 

Jelikož u dětí a adolescentní populace jsou hodnoty BMI velice proměnlivé a závislé na věku 

a pohlaví, jsou správné referenční hodnoty nutné k posouzení jejich obezity, nadměrné 

hmotnosti nebo podvýživy. Percentilové grafy hmotnosti k tělesné výšce jsou pak využívány 

zejména u studie nižších věkových kategorií (maximálně do pěti let), a proto jsme se vyjádřili 

tělesnou proporcionalitu sledovaných dětí pomocí indexu BMI vzhledem k referenčním 

hodnotám (Vignerová, 2006). Pomocí softwarového programu ČSÚ s názvem Posuzování 

růstu dětí (ver. 2.3) jsme zhodnotili samostatně i tělesnou výšku (výškový věk) vyšetřovaných 

dětí (Vignerová et al. 2006), neboť její výpočet je součástí hodnocení BMI. Výškový věk je 

pak takový věk, kdy naměřená hodnosta tělesné výšky odpovídá jejímu 50. percentilu. 

U vyšetřovaných dětí byl v tomto bodě odečten věk, který byl u dětí nadprůměrně vysokých 

vyšší než věk kalendářní, zatímco u dětí pod průměrem byl nižší. Za pomoci programu (ver. 
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2.3) byly vypočteny i percentilové hodnoty a Z skóre, které udávají, jaké by bylo zařazení 

naměřených tělesných parametrů vzhledem k tomuto výškovému věku (viz obr. 15). 

Zjednodušeně je pak Z skóre vyjádřením odchylky naměřeného údaje od hodnoty 

odpovídající 50. percentilu. Tělesné proporce vyšetřených dětí jsme vyhodnotili na základě 

spočítaných hodnot indexu BMI, které jsme dále porovnali s percentilovými grafy BMI 

(zvlášť konstruované pro chlapce a dívky) z roku 1991 (viz obr. 16 a 17), a to pomocí již výše 

zmíněného počítačového programu Posuzování růstu dětí (ver. 2.3). Podle toho byli tedy 

jedinci zařazeni do odpovídajícího percentilového pásma. Pokud bychom použili 

aktualizované grafy z roku 2001, došlo by k nežádoucímu posunu kritických hodnot pro 

určení obezity a nadváhy k vyšším hodnotám. Důvodem je narůstající výskyt nadváhy 

v dětské a dospívající populaci v ČR. Děti, jejichž hodnoty BMI se pohybují v rozmezí 75.–

90. percentilu, jsou charakterizovány jako jedinci se zvýšenou hmotností. Ti mají nadváhu 

tehdy, jsou-li podle grafů BMI zařazeni do pásma nad 90. percentilem, přičemž obezitou trpí 

děti nad 97. percentilem. Hodnoty pod 25. percentilem znamenají sníženou hmotnost, pod 10. 

a zejména pod 3. percentilem jsou již extrémně nízké (Vignerová et al. 2006), viz tab. 10.  

 

 

Obr. 15: Přepočet kalendářního věku na věk výškový 

(Převzato ze softwarového programu Posuzování růstu dětí (ver. 2.3), aktualiz. verze z roku 

2011, Státní zdravotní ústav, Praha 2005, www.szu.cz.) 
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Obr. 16: Hodnocení tělesného růstu pomocí BMI grafu (dívky)  

(Vysvětl.: Ve žluté tabulce je zaznamenán kalendářní věk dívky, hodnota BMI, percentil a 

Z skóre. V zelené tabulce je vypočítán výškový věk dívky, percentil a Z skóre.) 

(Převzato ze softwarového programu Posuzování růstu dětí (ver. 2.3), aktualiz. verze z roku 

2011, Státní zdravotní ústav, Praha 2005, www.szu.cz.) 
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Obr. 17: Hodnocení tělesného růstu pomocí BMI grafu (pro chlapce) 

(Vysvětl.: Ve žluté tabulce je zaznamenán kalendářní věk chlapce, hodnota BMI, percentil a 

Z skóre. V zelené tabulce je vypočítán výškový věk chlapce, percentil a Z skóre.)  

(Převzato ze softwarového programu Posuzování růstu dětí (ver. 2.3), aktualiz. verze z roku 

2011, Státní zdravotní ústav, Praha 2005, www.szu.cz.) 

 

 

 

 

Všechny děti z našeho posuzovaného souboru jsme rozdělili do tří skupin podle jejich 

tělesných proporcionalit (viz tab. 2). Děti spadající hodnotami BMI nad 90. percentil jsme 

zařadili do skupiny 2 (vysoké hodnoty BMI), děti s hodnotami mezi 25.–75. percentilem do 

skupiny 1 (normální hodnoty BMI) a ostatní děti nepatřící do skupiny 1 ani 2 do skupiny 0. 

Rozdíly v době erupce stálých zubů v závislosti na BMI jsme vyhodnotili na základě 

konfrontace výše rozdělených skupin. 
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Tab. 10: Hodnocení tělesné výšky a BMI podle řazení do percentilového pásma růstového 

grafu 

(Převzato z Vignerové et al. 2006.) 

 

Hodnocení BMI Percentil. pásmo Hodnocení podle BMI Naše rozdělení dle BMI 

Vysoké hodnoty 

BMI 

 97. Obézní 

Skupina 2 
90.–97.) 

Nadměrná 

hmotnost/nadváha 

Střední hodnoty 

BMI 

75.–90.) 
Zvýšená 

hmotnost/robustní 
Skupina 0 

25.–75.) Proporcionální Skupina 1 

10.–25.) Štíhlé 

Skupina 0 Nízké hodnoty 

BMI 

3.–10.) S nízkou hmotností 

< 3. Hubené 

 

 

U subjektů, které byly podrobeny antropometrickému měření, jsme dále zaznamenali 

věk (s přesnosti na 0,1 roku) a nejvyšší dosažené vzdělání obou rodičů. Ze školních záznamů 

dětí jsme zjišťovali vzdělání otců a matek, jež jsme rozdělili do tří kategorií na: a) základní 

(nižší stupeň vzdělání), b) střední (s maturitou, středoškolské vzdělání) a c) vysokoškolské. 

Pokud vzdělání rodičů nebylo možné zjistit, nezařadili jsme je do žádné z výše uvedených 

kategorií. 

Dále byla zohledněna i velikost obce, v níž děti navštěvovaly MŠ nebo ZŠ (viz tab. 

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

městech 

(Převzato z ČSÚ 2016.) 

 

Počet obyvatel Město, vesnice Naše rozdělení 

Do 10 000 
Černčice 

Malé město 
Zlonice 

10 000 až 20 000 

Čelákovice 

Střední město 
Brandýs n. L. 

Louny 

Mělník 

Nad 20 000 

Mladá Boleslav 

Velké město 
Hradec Králové 

Ústí n. L. 

Praha 
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2.4 Statistická analýza dat 

 

Ke statistickému zpracování jsme použili 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 šetření10 jsme k výpočtu věku 

dětí použili modelu diskrétní binární volby, a to konkrétně logitovou analýzu. 

Data jsme popsali ukazateli popisné statistiky mediánem (Med), 5. a 95. percentilem. 

Naměřené výsledné hodnoty jsme pak shrnuli do přehledných tabulek. K prověření námi 

stanovených hypotéz jsme použili McNemar test a analýzu rozptylu ANOVA. 

 

 

2.4.1 Logit model 

 

Medián doby prořezání stálých zubů jsme vypočítali i na základě logitové analýzy, 

přičemž jsme vyhodnotili 28 modelů pro dívky, 28 modelů pro chlapce a stejný počet modelů 

pro obě pohlaví dohromady. Pravděpodobnost přítomnosti prořezaného zuby v dutině ústní 

0,05 a 0,95 jsme vyjádřili prostřednictvím 5. a 95.percentilu. V našem modelu představoval 

kalendářní věk dítěte nezávislou proměnou označenou X. Dichotomická proměnná Y nabývá 

jen dvou hodnot, jež v našem souboru označujeme jako prořezaný/neprořezaný zub. Rovnice 

výpočtu mediánu je: ln(P/(1-P))=b0+b1xAGE, kde P je pravděpodobnost přítomnosti 

určitého zubu v dutině ústní, b0 je konstanta a b1 je regresní koeficient pro variabilní 

proměnnou kalendářního věku. Jako příklad uvádíme odhadované paramenty regresního 

modelu pro zub 11 (viz tab. 12 a graf 7). Dále byl vypočítán 5. a 95. percentil podle 

následujících rovnic: P5= -b0/b1; P5= (ln(0,05/0,95)-b0)/b1; P95=(ln(0,95/0,05)-

b0)/b1. Rozdíl mezi dobou prořezání stálých zubů u chlapců a dívek jsme statisticky 

vyhodnotili neparametrickým McNemar testem. V zahraničních studiích se často využívá 

Mann-Whitney U test (Elmes 2004), který ale nepovažujeme za vhodný pro naše šetření, 

neboť by měl být aplikován jen pro dva nezávislé soubory, což náš sledovaný vzorek není. 

Kontingenční tabulku prokazující přítomnost/nepřítomnost (prořezaný/neprořezaný) stálého 

                                                 
10 U 50 % dětí se jednalo o pravděpodobnou přítomnost stálého zubu v dutině ústní. 
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zubu jsme vytvořili pro celý náš datový soubor. Pro názornost uvádíme hodnoty pro zub 21 a 

11 (viz tab. 13). Kritéria McNemar testu sledují Chí-kvadrát test dobré shody (kritická 

hodnota pro hladinu významnosti 0,05 je 3,84), a tak porovnáme počet dětí, u nichž je 

přítomný/prořezaný jen zub 11 nebo jen zub 21. Jestliže jsou tyto hodnoty srovnatelné, potom 

jsou výsledky McNemar testu statisticky neprůkazné, nebo naopak. 

 

 

Tab. 12: Model logistické regrese pro zub 11 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

Step 1 Age 6.244 .646 93.486 1 .000 515.088 

 Constant -43.493 4.523 92.483 1 .000 .000 

 

 

Graf 7: Graf odhadovaných parametrů pro zub 11 
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Tab. 13: Kontingenční tabulka shrnující přítomnost/nepřítomnost (zub 

prořezaný/neprořezaný) zubu 11 a 21 v dutině ústní 

 

Zub 21 

 Nepřítomný/neprořezaný Přítomný/prořezaný 

Zub 11 
Nepřítomný/neprořezaný 188 13 

Přítomný/prořezaný 16 1153 

 

 

Logit regresivní modely zvlášť pro chlapce a dívky jsme použili k odhadu vlivu tělesné 

konstituce na erupci jednotlivých stálých zubů. Nezávislá proměnná (prediktor) byla 

kódována jako 1 a 2, přičemž 1 představuje skupinu dětí s normální hmotností a 2 skupinu 

dětí s nadváhou až obezitou. Dichotomická závislá proměnná označovala přítomnost zubu 

v dutině ústní jako 1 a jeho nepřítomnost jako 0. Byla hodnocena statistická významnost vlivu 

prediktoru, tedy tělesné konstituce dětí, a pro každý zub byly vypočteny pravděpodobností 

poměry pro tuto proměnnou. Opět jsme vycházeli z následující logistické regresní rovnice: 

ln (P / (1-P)) = b0 + b1xAGE + b2xBMI, kde P vyjadřuje pravděpodobnost prořezání 

jednotlivých zubů, b0 je konstanta, b1 je regresní koeficient pro variabilní proměnou věk a b2 

představuje regresní koeficient pro proměnnou BMI. Pro testování pohlavních rozdílů jsme do 

modelu přidali binární nezávislé proměnné, a to 1 pro dívky a 0 pro chlapce, takže potom 

regresní rovnice vypadala následovně: ln (P / (1-P)) = b0 + b1AGE + b2GIRL . Pokud 

byl nalezen rozdíl mezi skupinou dětí s normální hmotností a nadváhou až obezitou, je 

parametr pro tuto proměnnou statisticky významný. 

K prozkoumání hypotéz, zda čelist či strana má statisticky významný vliv na závislost 

pravděpodobnosti prořezání daného zubu v daný věk, byly použity logistické modely 

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

strana (pravá, levá) na pravděpodobnost prořezání daného zubu. Logistická regrese 

s linkovací funkcí typu logit zkoumá závislost mezi vysvětlovanou proměnnou, což zde 

představuje vlastně̌ logaritmus šance na prořezání daného zubu v závislosti na hodnotách 

vyjmenovaných regresorů, tedy věku, čelisti a straně̌. Tvar logistické regrese je tedy 

v obecnosti:  
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kde βi jsou pro i ∈ {0,1,2,3} odhady regresních koeficientů a ε je standardně̌ normálně̌ 

rozložené reziduum. Jde o klasický model binomické logistické regrese (s tzv. logit linkovací 

funkcí). Vhodnost modelu je posouzena jednak hladinou významnosti vstupujících 

vysvětlujících proměnných, přičemž za významné považujme ty, u nichž je hladina 

významnosti p  <  0, 05 v klasickém sumáři (více viz např. v Chatterjee a Hadi 2013). 

Veškerá analýza byla provedena v prostředí R, které je určeno pro statistické výpočty a 

následné grafické náhledy (R Core Team 2016).  
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2.4.2 Určení pořadí erupce stálých zubů 

 

K určení pořadí prořezávání stálých zubů lze využívat různých metod. 

Nejjednodušším a také nejčastěji aplikovaným modelem je určení pořadí prořezávání stálých 

zubů podle mediánu věku v době prořezávání konkrétních zubů. Jednotlivé zuby potom 

srovnáme vzestupně podle doby erupce, a tak získáme jejich pořadí. Vzhledem k tomu, že 

výše zmíněný přístup neposkytuje žádné informace o četnosti sekvenční variability (Smith a 

Garn 1987), je tento model považován za nedostatečný a nevyhovující při hodnocení pořadí 

prořezávání zubů u jednotlivců. Proto jsme se v našem šetření zaměřili na určení variability 

erupce stálých zubů podle toho, jak jsou prezentovány v jiných zahraničních studiích (Smith a 

Garn 1987, Shaweesh 2013b). Jelikož má náš výzkum charakter průřezové studie, bylo každé 

dítě vyšetřeno pouze jednou a mohly být určeny jen párové frekvence. Za vhodnější lze 

považovat longitudinální studii, jejímž prostřednictvím by bylo možné sledovat děti 

v průběhu času (Leroy et al. 2008) a určit sekvenční variabilitu sedmi zubů namísto párových 

variací.  

Byly vypočítány četnosti intermaxilárních i intramaxilárních kombinací přítomnosti a 

nepřítomnosti stálých zubů v dutině ústní, přičemž se konkrétně jednalo o dvojice: přítomný 

zub – přítomný zub, nepřítomný zub – nepřítomný zub, přítomný zub – nepřítomný zub a 

nepřítomný zub –přítomný zub. Jelikož kombinace přítomný zub – přítomný zub a 

nepřítomný zub – nepřítomný zub nevypovídají nic o pořadí erupce těchto zubů, nebyly 

v dalších výpočtech zohledňovány. Naopak kombinace přítomný zub – nepřítomný zub a 

nepřítomný zub –přítomný zub byly dále statisticky zpracovány a výskyt sekvenčních 

polymorfismů byl vyjádřen v procentech (blíže viz v tab. 13). Jako frekvenční limit byla 

zvolena hodnota 5 % (Smith a Garn 1987), neboť jakákoliv frekvence rovna nebo větší než 

5 % by měla být výrazně odlišná od nuly při p hodnotě 0,05 (Smith a Garn 1987). Frekvence 

vyšší nebo odpovídající 5 % jsou považovány za polymorfní, zatímco frekvence menší než 

5 % jsou vzácné.  
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2.5 Vědecké otázky a stanovené hypotézy 

 

Cílem našeho výzkumu bylo zodpovědět následující vědecké otázky a přijmout nebo 

zamítnout nulové a alternativní hypotézy: 

 

Vědecké otázky:  

 

• V jakém věku (kalendářním) se prořezávají stálé zuby u české dětské populace? 

• V jakém pořadí se prořezávají stálé zuby u českých dětí? 

• Jak se liší pořadí a doba prořezání stálých zubů u české populace ve srovnání se 

závěry obdobných studií realizovaných na jiné populaci? 

• 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): 

H31: Doba prořezání kontralaterálních stálých zubů (pravé a levé strany) je stejná. 
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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 prořezávání 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 prořezávání 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 prořezávání stálých zubů u českých dětí se nevyznačuje přítomností polymorfních 

sekvencí. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H61: Pořadí prořezávání stálých zubů u českých dětí je ovlivněno přítomností polymorfních 

sekvencí. 

 

Hypotéza číslo 7: 

Nulová hypotéza: 

H70: Doba prořezávání stálých zubů není ovlivněna socioekonomickými faktory, a to 

vzděláním rodičů a velikostí obce. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H71: Doba prořezávání stálých zubů je ovlivněna socioekonomickými faktory, a to vzděláním 

rodičů a velikostí obce. 
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3 Výsledky výzkumu 

 

Jak již bylo výše v textu uvedeno, zúčastnilo se našeho šetření celkem 1 370 dětí, 

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

rovnoměrné. Chí-kvadrát testem dobré shody se neprokázala statisticky významná odchylka 

od předpokládaného rovnoměrného rozložení pohlaví (50 % a 50 %), p  = 0,105. Můžeme 

tedy konstatovat, že vybraný vzorek byl vzhledem k pohlaví reprezentativní. 

Kvalitativní data byla popsána pomocí absolutních četností a shrnuta do následujících 

tabulek11 (viz tab. 14, 15 a 16). Z konkrétních hodnot uvedených v tab. 7 vyplývá prevalence 

nadváhy až obezity, která představuje na základě našich získaných dat u českých dívek 

20,77 % a u českých chlapců 18,82 %. Hodnoty BMI dětí byly hodnoceny podle 

percentilových grafů CAV z roku 1991 (Vignerová et al. 2006). 

  

                                                 
11 Ve všech tabulkách předloženého textu jsou uváděny číselné hodnoty podle anglické normy, tzn. před 

desetinnými místy píšeme tečku místo desetinné čárky, tedy rozdílně, než se užívá v českých textech. 

V souvislém textu pak dodržujeme psaní desetinných čárek u čísel podle Pravidel českého pravopisu, tzn. 

s desetinnou čárkou. 
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Tab. 14: Počty dětí zahrnutých do našeho výzkumu podle vzdělání rodičů a jejich původu 

(včetně procentuálního vyjádření) 

 

 

Pohlaví 
Celkem 

(n = 1370) Dívky 

(n = 696) 

Chlapci 

(n = 674) 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

Bydliště 

 

Malé město 240 32.05% 216 34.48% 456 33.28% 

Střední město 259 38.43% 259 37.21% 518 37.81% 

Velké město 197 29.53% 199 28.30% 396 28.91% 

Vzdělání 

otce 

Základní vzdělání 164 23.56% 156 23.18% 320 23.37% 

Středoškolské vzdělání 

(s maturitou) 
366 52.59% 356 52.90% 722 52.74% 

Vysokoškolské 

vzdělání 
155 22.27% 150 22.29% 305 22.28% 

Nezjištěno 11 1.58% 12 1.63% 23 1.61% 

Vzdělání 

matky 

Základní vzdělání 169 24.28% 191 28.34% 360 26.28% 

Středoškolské vzdělání 

(s maturitou) 
395 56.75% 316 46.88% 711 51.90% 

Vysokoškolské 

vzdělání 
121 17.39% 156 23.15% 277 20.22% 

Nezjištěno 11 1.58% 11 1.63% 22 1.61% 

 

 

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

s normální hmotností, skupina dětí s nadváhou až obezitou a nezařazení jedinci)  

 

Pohlaví 
Normální váha 

Nadváha až 

obezita 
Nezařazení jednici Všichni 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

Dívky 366 26.72 % 131 9.56 % 199 14.53 % 696 50.80 % 

Chlapci 367 26.79 % 140 10.22 % 167 12.19 % 674 49.20 % 

Všichni 733 53.50 % 271 19.78 % 366 26.72 % 1370 100.00 % 
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Tab. 16: Počty dětí zahrnutých do našeho výzkumu podle věku a tělesné konstituce (skupina 

dětí s normální hmotností, skupina dětí s nadváhou až obezitou)  

 

Věkový 

interval 

Dívky Chlapci 

Počet 

(n) 

Normální 

váha 

Nadváha až 

obezita 

Počet 

(n) 
Normální váha 

Nadváha až 

obezita 

4.00–4.99 15 9 60.00 % 2 13.33 % 18 5 27.78 % 7 38.89 % 

5.00–5.99 15 10 66.67 % 4 26.67 % 15 8 53.33 % 4 26.67 % 

6.00–6.99 72 34 47.22 % 12 16.67 % 73 46 63.01 % 13 17.81 % 

7.00–7.99 108 57 52.78 % 18 16.67 % 96 51 53.13 % 15 15.63 % 

8.00-8.99 74 32 43.24 % 16 21.62 % 74 32 43.24 % 15 20.27 % 

9.00–9.99 78 45 57.69 % 13 16.67 % 76 36 47.37 % 20 26.32 % 

10.00–10.99 88 44 50.00 % 21 23.86 % 77 41 53.25 % 23 29.87 % 

11.00–11.99 71 40 56.34 % 13 18.31 % 75 44 58.67 % 14 18.67 % 

12.00–12.99 71 45 63.38 % 13 18.31 % 72 42 58.33 % 13 18.06 % 

13.00–13.99 82 40 48.78 % 12 14.63 % 79 51 64.56 % 12 15.19 % 

14.00–14.99 22 10 45.45 % 7 31.82 % 19 11 57.89 % 4 21.05 % 

Všichni 696 366 52.59 % 131 18.82 % 674 367 54.45 % 140 20.77 % 

 

 

Medián doby prořezání stálých zubů u českých dětí na základě logit modelu je shrnut 

do následující tabulky (viz tab. 17). 
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Tab. 17: 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
 s

tr
a
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
 s

tr
a
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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V další tabulce (viz tab. 18) je zaznamenáno pořadí prořezávání stálých zubů zvlášť 

u dívek a chlapců na základě mediánu doby erupce jednotlivých zubů. V naší studii byly 

seřazeny stálé zuby jen na pravé straně, neboť nebyl nalezen statisticky signifikantní rozdíl 

v době erupce stálých zubů pravé a levé strany (srov. s obdobnými závěry v řadě dalších 

studií, např. Shaweesh 2012, Almonaitiene et al. 2012).  

 

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

prořezání konkrétních zubů zvlášť pro chlapce a dívky 

Chlapci Dívky 

Zub Medián 
Percentil 

Zub Medián 
Percentil 

5. 95. 5. 95. 

Střední řezák 

v dolní čelisti 
6.41 5.57 7.25 

První molár 

v dolní čelisti 
6.17 5.19 7.14 

První molár 

v dolní čelisti 
6.47 5.69 7.25 

Střední řezák 

v dolní čelisti 
6.21 5.24 7.18 

První molár 

v horní čelisti 
6.86 6.35 7.37 

První molár 

v horní čelisti 
6.62 5.98 7.26 

Střední řezák 

v horní čelisti 
7.04 6.72 7.36 

Střední řezák 

v horní čelisti 
6.89 6.32 7.46 

Postranní řezák 

v dolní čelisti 
7.34 6.60 8.07 

Postranní řezák 

v dolní čelisti 
7.18 6.47 7.88 

Postranní řezák 

v horní čelisti 
8.03 6.73 9.33 

Postranní řezák 

v horní čelisti 
7.61 6.53 8.70 

Špičák 

v dolní čelisti 
9.41 8.33 10.49 

Špičák 

v dolní čelisti 
9.12 8.06 10.17 

První premolár 

v horní čelisti 
9.55 8.40 10.69 

První premolár 

v horní čelisti 
9.37 8.22 10.52 

První premolár 

v dolní čelisti 
10.01 9.00 11.02 

První premolár 

v dolní čelisti 
9.75 8.56 10.93 

Druhý premolár 

v dolní čelisti 
10.89 9.49 12.29 

Špičák 

v horní čelisti 
10.45 9.19 11.71 

Druhý premolár 

v horní čelisti 
10.98 9.59 12.38 

Druhý premolár 

v dolní čelisti 
10.62 9.40 11.84 

Špičák 

v horní čelisti 
11.32 9.98 12.67 

Druhý premolár 

v horní čelisti 
10.86 9.51 12.21 

Druhý molár 

v dolní čelisti 
12.41 10.66 14.17 

Druhý molár 

v dolní čelisti 
11.81 10.16 13.45 

Druhý molár 

v horní čelisti 
12.67 11.03 14.32 

Druhý molár 

v horní čelisti 
12.48 11.25 13.71 
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Na základě dostupných zahraničních studií bylo možné konfrontovat výsledné 

hodnoty našeho šetření uskutečněného u dětské populace v ČR z hlediska průměrného věku 

erupce stálých zubů u obou pohlaví (dívek i chlapců), a to s obdobně zaměřenými závěry 

výzkumů realizovanými v uplynulých letech v Belgii, Finsku, Litvě, Německu, Španělsku, 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Chorvatsku, Turecku, Jordánsku, 

Iránu, Ghaně, Nigérii, Spojených státech amerických a Austrálii (viz tab. 19 a 20). Rozdíly 

v erupci stálých zubů nemohly být podrobněji statisticky zpracovány, neboť nebyla 

publikována data potřebná k souhrnné statistické analýze. 

 

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

Použité zkratky: CZE: Česká republika, BEL: Belgie (Leroy et al. 2003), FIN: Finsko (Eskeli 

et al. 1999), LTU: Litva (Almonaitiene et al. 2012), DEU: Německo (Friedrich et al. 2006), 

ESP: Španělsko (Hernandez et al. 2008), GBR: Spojené království (Elmes et al. 2010), TUR: 

Turecko (Wedl et al. 2004), JOR: Jordánsko (Shaweesh 2012), IRN: Irán (Moslemi 2004), 

GHA: Ghana (Houpt et al. 1967), USA: Spojené státy (Savara a Steen 1978), AUS: Austrálie 

(Diamanti a Townsend 2003) 

Světadíl Evropa Asie Afrika Amerika Austrálie 

Zěmě Cze Bel Fin Ltu Deu Esp Gbr Tur Jor Irn Gha 
Usa, 

Oregon 
Aus 

Rok publikace 
Naše 

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

H
o
r
n

í 
č
e
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 

D
o
ln

í 
č
e
li

st
 

Střední řezák 6.2 6.2 5.9 5.9 6.3 6 6.4 6.7 6.3 6.5 5.1 6.1 6.3 

Postranní řezák 7.2 7.1 6.8 6.9 6.8 7.3 7.4 7.6 7.3 7.9 6.3 7.3 7.4 

Špičák 9.1 9.7 9.7 9.6 9.5 9.8 10.3 10 9.8 10.3 8.9 9.9 10.1 

První premolár 9.7 10.3 10.3 9.7 10.1 10.3 10.7 10.2 10.1 11.1 9.2 10.4 10.6 

Druhý premolár 10.6 11.4 11.3 10.6 10.9 11.3 11.9 11.1 11.2 12.6 10.3 11.1 11.7 

První molár 6.2 6.2 6.1 6.0 6.1 6.1 6.5 6.2 6.1 6.7 4.4 6.3 6.3 

Druhý molár 11.8 11.6 11.6 11.3 11.2 11.5 12 11.9 11.7 12.4 10.5 11.8 11.8 
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Tab. 20: Přehled studií podle průměrného věku erupce stálých zubů u chlapců 

Použité zkratky: CZE: Česká republika, BEL: Belgie (Leroy et al. 2003), FIN: Finsko (Eskeli 

et al. 1999), LTU: Litva (Almonaitiene et al. 2012), DEU: Německo (Friedrich et al. 2006), 

ESP: Španělsko (Hernandez et al. 2008), GBR: Spojené království (Elmes et al. 2010), TUR: 

Turecko (Wedl et al. 2004), JOR: Jordánsko (Shaweesh 2012), IRN: Irán (Moslemi 2004), 

GHA: Ghana (Houpt et al. 1967), USA: Spojené státy (Savara a Steen 1978), AUS: Austrálie 

(Diamanti a Townsend 2003). 

 

Světadíl Evropa Asie Afrika Amerika Austrálie 

Zěmě Cze Bel Fin Ltu Deu Esp Gbr Tur Jor Irn Gha 
Usa, 

Oregon 
Aus 

Rok publikace 
Naše 

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

H
o
r
n

í 
č
e
li

st
 

Střední řezák 7.0 7.1 6.8 6.9 6.7 7.2 7.4 7.1 7.3 6.8 6.2 7.2 7.4 

Postranní řezák 8.0 8.3 8.1 8.0 8.0 8.2 8.8 7.9 8.5 8.4 7.4 8.3 8.6 

Špičák 11.3 11.5 11.3 11.1 11.2 11.6 12 10.8 11.6 11.8 10.0 11.5 11.8 

První premolár 9.5 10.7 10.9 9.9 10.5 10.9 10 10.2 10.5 12.0 9.3 11.1 11.3 

Druhý premolár 11.0 11.6 11.7 10.8 11.4 11.5 12.3 11 11.4 12.0 10.3 11.7 12.1 

První molár 6.9 6.3 6.3 6.4 6.2 6.3 6.8 5.9 6.4 6.8 5 6.5 6.7 

Druhý molár 12.7 12.3 12.4 12.3 12.5 12.5 12.8 12.2 12.6 12.7 10.9 12.2 12.7 

D
o
ln

í 
č
e
li

st
 

Střední řezák 6.4 6.3 6.0 6.1 6.3 6.3 6.6 6.6 6.5 6.0 5.2 6.2 6.6 

Postranní řezák 7.3 7.4 7.1 7.2 7.1 7.5 7.8 7.6 7.5 7.3 6.3 7.5 7.8 

Špičák 9.4 10.6 10.5 10.4 10.5 10.6 11 10.2 10.6 9.7 9.5 10.7 11.0 

První premolár 10.0 10.7 10.7 10.1 10.5 10.7 11.2 10.2 10.5 10.1 9.5 10.9 11.2 

Druhý premolár 10.9 11.7 11.6 11.1 11.4 11.7 12.2 11 11.7 10.9 10.5 11.6 12.1 

První molár 6.5 6.3 6.2 6.2 6.1 6.3 6.8 6.0 6.2 5.6 4.7 6.5 6.6 

Druhý molár 12.4 11.8 12.0 11.7 11.7 12.0 12.3 11.9 12.2 11.3 10.6 12.0 12.2 
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Ověřované 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. 

 

Vztah mezi počtem prořezaných zubů, kalendářním věkem a pohlavím dětí byl ověřen 

analýzou rozptylu (ANOVA). Výsledky jsou zaznamenány v přehledné tabulce (viz tab. 21) a 

graficky znázorněny pomocí grafů (graf 8 a 9), v nichž určujeme závislost prořezání zubů na 

věku a pohlaví dětí. Pokud byla p-hodnota nižší než 0,05, byly výsledky statisticky 

signifikantní. Nulovou hypotézu můžeme zamítnout ve prospěch alternativní. ANOVA tedy 

prokázala závislost věku a pohlaví na počtu prořezaných zubů. 

 

 

Tab. 21: Tabulka vlivu variabilních proměnných na erupci zubů 

 

Variabilní proměnné B Sig 

Věk 3.251 0.000 

Pohlaví .918 .000 
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Graf 8: Grafické znázornění počtu prořezaných stálých zubů v dutině ústní vzhledem ke 

kalendářnímu věku dívek 

 

 

 

 

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

kalendářnímu věku chlapců 
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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. 

 

 Veličina věku v době erupce stálých zubů byla popsána ukazateli popisné statistiky 

(medián, 5. a 95. percentil), která byla odhadnuta na základě logitové analýzy. Pro testování 

rozdílu mediánů doby prořezávání stálých zubů mezi chlapci a dívkami byla do logit modelu 

přidána binární nezávislá proměnná (1 = dívka, 0 = chlapec), potom rovnice je: ln (P/(1-

P)) = b0+b1AGE+b2DÍVKA. Jestliže existuje rozdíl v době erupce 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) (exponenciální 

hodnota parametru b2) přítomnosti daného zubu v dutině ústní u dívek v porovnání s chlapci 

stejného kalendářního věku. U většiny zubů jsme nalezli statisticky významné rozdíly 

v erupci stálých zubů u chlapců a dívek s tím, že pravděpodobnost přítomnosti zubu v dutině 

ústní je dvakrát vyšší u dívek. U některých zubů však nebyl pozorován statisticky významný 

rozdíl v prořezávání stálých zubů v závislosti na pohlaví, a to konkrétně u zubů 14, 15, 17, 21, 

24 25, 27, 31, 33 a 41 (viz tab. 22 a 23).  
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Tab. 22: Vliv pohlaví dětí na erupci stálých zubů pro pravou stranu 

(Medián byl vypočítán na základě logit modelu.)  

 

Zub 

Doba erupce stálých zubů 

Odd Sig 
Chlapci Dívky 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

5. 95. 5. 95. 

H
o
rn

í 
če

li
st

i 

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

(Medián byl vypočítán na základě logit modelu.) 

 

Zub 

Doba erupce stálých zubů 

Odd Sig 
Chlapci Dívky 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

5. 95. 5. 95. 

H
o
rn

í 
če

li
st

i 

Střední řezák 7.02 6.88 7.16 6.93 6.37 7.49 1.834 .108 NS 

Postranní 

řezák 
8.04 6.75 9.34 7.58 6.49 8.67 3.001 .000 Sig 

Špičák 11.38 10.06 12.69 10.47 9.23 11.72 7.965 .000 Sig 

První premolár 9.56 8.49 10.64 9.37 8.17 10.57 1.632 .063 NS 

Druhý 

premolár 
10.98 9.47 12.50 10.78 9.55 12.02 1.517 .078 NS 

První molár 6.87 6.33 7.41 6.58 5.85 7.30 3.443 .000 Sig 

Druhý molár 12.77 11.22 14.31 12.60 10.83 14.37 1.393 .144 NS 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.32 5.43 7.21 6.16 5.18 7.15 1.471 .263 NS 

Postranní 

řezák 
7.36 6.48 8.24 7.20 6.45 7.96 1.808 .028 Sig 

Špičák 9.34 8.19 10.49 9.19 8.09 10.30 1.483. .139 NS 

První premolár 10.00 8.99 11.00 9.72 8.66 10.79 2.156 .005 Sig 

Druhý 

premolár 
10.97 9.36 12.58 10.68 9.43 11.94 1.781 .013 Sig 

První molár 6.58 5.88 7.28 6.20 5.31 7.09 3.368 .001 Sig 

Druhý molár 12.26 10.74 13.77 11.84 10.27 13.42 2.213 .001 Sig 
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Hypotéza číslo 3: 

H30: Doba prořezání kontralaterálních stálých zubů (pravé a levé strany) je rozdílná. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H31: Doba prořezání kontralaterálních stálých zubů (pravé a levé strany) je stejná. 

 

Hypotéza číslo 4: 

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. 

 

 

K prozkoumání hypotéz, zda čelist či strana má statisticky významný vliv na závislost 

pravděpodobnosti erupce daného zubu v daný věk, byly použity logistické modely s linkovací 

funkcí logit, jež jsou schopné popsat vliv parametrů typu čelist (horní, dolní) a strana (pravá, 

levá) na pravděpodobnost prořezání daného zubu. Díky tomu pokrývají obě̌ hypotézy, tedy 

hypotézu č. 3 a č. 4. 

Sumáře logistických modelů s linkovací funkcí logit pro jednotlivé zuby jsou spolu 

s diagramy pravděpodobností erupce vždy uvedeny v závislosti na věku, čelisti a straně̌ (viz 

grafy 10–16  a tab. 24–30).  

V sumářích logistického modelu lze vždy vyčíst v prvním sloupci bodový odhad 

koeficientu, jehož odlogaritmováním (exponováním) lze získat poměr šancí (oddá ratio). 

Záporná hodnota bodového odhadu koeficientu svědčí o tom, že daný regresní parametr (např. 

věk) snižuje pravděpodobnost erupce konkrétního zubu v daném věku. Kladná hodnota 

bodového odhadu koeficientu je naopak svědectvím toho, že daný regresní parametr se 

uplatňuje tak, že zvyšuje pravděpodobnost prořezání zkoumaného zubu v daném věku, což je 

pro věk typické, neboť s rostoucím věkem pravděpodobnost erupce roste pro každý zub. 

U každého regresního parametru je však nutné zkoumat i jeho statistickou významnost, tedy 

nejen jeho velikost a znaménko. Hladina významnosti (p-hodnota) menší než 0,05 vypovídá 

o statistické významnosti daného regresního parametru.  

V každém diagramu jsou ve skutečnosti čtyři sigmoideální křivky – dvě̌ červené 

(jedna plnou čarou pro pravý horní kvadrant zubů, druhá přerušovanou čarou pro levý horní 

kvadrant zubů) a dvě̌ modré (jedna plnou čarou pro pravý dolní kvadrant zubů, druhá 
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přerušovanou čarou pro levý dolní kvadrant zubů). Barva tedy odlišuje čelisti, typ čáry pak 

strany.  

 

 

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

 

 

 

 

Tab. 24: Logistický model pro střední řezáky 
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Graf 11: Pravděpodobnost erupce stálých postranních řezáků v závislosti na čelisti a straně  

 

 

 

 

Tab. 25: Logistický model pro postranní řezáky 
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Graf 12: Pravděpodobnost erupce stálých špičáků v závislosti na čelisti a straně  

 

 

 

 

Tab. 26: Logistický model pro stálé špičáky 
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Graf 13: Pravděpodobnost erupce stálých prvních premolárů v závislosti na čelisti a straně  

 

 

 

 

Tab. 27: Logistický model pro stálé první premoláry 
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Graf 14: Pravděpodobnost erupce stálých druhých premolárů v závislosti na čelisti a straně  

 

 

 

 

Tab. 28: Logistický model pro stálé druhé premoláry 
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Graf 15: Pravděpodobnost erupce prvních stálých molárů v závislosti na čelisti a straně  

 

 

 

 

Tab. 29: Logistický model pro první stálé moláry 
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Graf 16: Pravděpodobnost erupce druhých stálých molárů v závislosti na čelisti a straně  

 

 

 

 

Tab. 30: Logistický model pro druhé stálé moláry 

 

 

 

 

Logistické modely prokázaly, že věk je u všech stálých zubů statisticky významným 

represorem, neboť s rostoucím věkem roste i pravděpodobnost erupce daného zubu. To 

ostatně naznačují i všechny diagramy: směrem doprava (kam roste věk) roste i (asymptoticky) 

pravděpodobnost erupce konkrétního zubu.  

Strana erupce stálých zubů nehraje statisticky významnou roli (přehledně viz tab. 31 a 

graf 17), a proto také stejnobarevná křivka spolu s křivkou přerušovanou v grafech pro dané 

zuby prakticky splývá (viz grafy č. 10–16).  
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Naopak doba erupce antagonistických stálých zubů horní a dolní čelisti se liší tím, že 

v dolní čelisti prořezávají téměř všechny stálé zuby statisticky signifikantně dříve než v čelisti 

horní (p  0,05). Výjimkou jsou druhé stálé premoláry, u nichž je závislost jen hraničně 

významná (p = 0,042 ), a proto v grafu 8 splývají nejen plné a přerušované křivky označující 

kontralaterální zuby, ale i obě barvy představující vztah horní a dolní čelisti. Navíc první stálé 

premoláry prořezávají statisticky signifikantně dříve v čelisti horní (blíže viz graf 7), neboť 

modrá křivka je pro daný věk níže než křivka červená. Výsledky jsou přehledně uvedeny 

v  tab. 32 a graficky znázorněny v grafu 17.  

 

 

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

(Medián byl vypočítán na základě logit modelu.) 

 

Zub 

Pravá strana Levá strana 

Odhad Sig Medián 

 

Percentil Medián 

 

Percentil 

5. 95 5. 95. 

H
o
rn

í 
če

li
st

 

Druhý molár 12.57 11.13 14.02 12.68 11.01 14.36 -0.04 0.736 NS 

První molár 6.74 6.15 7.33 6.73 6.08 7.38 -0.08 0.620 NS 

Druhý premolár 10.92 9.54 12.30 10.88 9.49 12.27 -0.03 0.771 NS 

První premolár 9.46 8.29 10.62 9.46 8.31 10.62 0.02 0.897 NS 

Špičák 10.88 9.38 12.38 10.92 9.42 12.41 -0.05 0.672 NS 

Postranní řezák 7.82 6.57 9.07 7.81 6.54 9.08 -0.03 0.808 NS 

Střední řezák 6.97 6.49 7.44 6.98 6.56 7.40 0.06 0.736 NS 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Druhý molár 12.11 10.34 13.88 12.05 10.47 13.64 -0.04 0.736 NS 

První molár 6.34 5.47 7.21 6.42 5.62 7.22 -0.08 0.620 NS 

Druhý premolár 10.75 9.42 12.09 10.83 9.37 12.29 -0.03 0.771 NS 

První premolár 9.88 8.75 11.00 9.86 8.80 10.92 0.02 0.897 NS 

Špičák 9.26 8.16 10.35 9.26 8.13 10.40 -0.05 0.672 NS 

Postranní řezák 7.25 6.52 7.99 7.28 6.44 8.11 -0.03 0.808 NS 

Střední řezák 6.32 5.43 7.22 6.25 5.32 7.18 0.06 0.736 NS 
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Tab. 32: Rozdíly v době erupce stálých zubů horní a dolní čelisti pro pravou stranu 

(Medián byl vypočítán na základě logit modelu.) 

 

Zub 

Horní čelist/maxila Dolní čelist/mandibula 

Odhad Sig 
Medián 

Percentil 
Medián 

Percentil 

5. 95. 5. 95. 

P
ra

v
á
 s

tr
a
n

a
 

Druhý molár 12.57 11.13 14.02 12.11 10.34 13.88 1.01 0.001 Sig 

První molár 6.74 6.15 7.33 6.34 5.47 7.21 1.25 0.001 Sig 

Druhý premolár 10.92 9.54 12.30 10.75 9.42 12.09 0.24 0.042 NS 

První premolár 9.46 8.29 10.62 9.88 8.75 11.00 -1.06 0.001 Sig 

Špičák 10.88 9.38 12.38 9.26 8.16 10.35 3.68 0.001 Sig 

Postranní řezák 7.82 6.57 9.07 7.25 6.52 7.99 1.54 0.001 Sig 

Střední řezák 6.97 6.49 7.44 6.32 5.43 7.22 2.68 0.001 Sig 

 

 

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

pro pravou stranu 
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Hypotéza číslo 5: 

Nulová hypotéza: 

H50: Doba prořezávání 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 prořezávání stálých zubů se u dětí s normální hmotností liší od dětí s nadváhou 

nebo obezitou, pokud hodnotíme jejich BMI vzhledem ke kalendářnímu věku. 

 

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 však nebyly všechny rozdíly statisticky signifikantní. 

Významné rozdíly jsme nalezli u chlapců u zubů 13, 14, 15, 16, 41, 43, 44, 45, 22, 25, 32, 34, 

35, 36 a u dívek u zubů 12, 17, 41, 44, 45, 46, 47, 33, 35, 37, 21, 24, 25, 26, 27. Výsledky 

binárních logistických regresí pro každý zub zvlášť jsou uvedeny v přehledných tabulkách 

(viz tab. 33, 34, 35 a 36), společně s pravděpodobnostním poměrem a statistickou 

významností. Všechny poměry pravděpodobnosti statisticky významných modelů byly nad 

hodnotu 1,0, což znamená, že čím je BMI dítěte vyšší, tím se pravděpodobnost dřívějšího 

prořezání zubu zvyšuje o pravděpodobností poměr.  
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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 

 

Zub 

Dívky 

Nadváha až obezita Normální hmotnost 

Exp 

(B) 
Sig 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

5. 95. 5 95 

H
o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.87 6.33 7.40 6.92 6.39 7.46 1.368 .636 NS 

Postranní 

řezák 
7,35 6,24 8.46 7.62 6.51 8.73 2.042 .125 NS 

Špičák 10.10 9.08 11.12 10.55 9.53 11.57 3.580 .011 Sig 

První 

premolár 
9.03 7.78 10.28 9.53 8.28 10.79 3.286 .012 Sig 

Druhý 

premolár 
10.27 9.07 11.47 11.09 9.89 12.29 7.446 .000 Sig 

První molár 6.42 5.97 6.88 6.77 6.31 7.22 9.005 .027 Sig 

Druhý molár 12.07 10.97 13.16 12.60 11.50 13.69 4.176 .008 Sig 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 5.82 4.91 6.74 6.40 5.49 7.31 6.417 .041 Sig 

Postranní 

řezák 
6.97 6.27 7.67 7.23 6.53 7.92 2.965 .065 NS 

Špičák 8.90 7.82 9.99 9.17 8.09 10.26 2.080 .144 NS 

První 

premolár 
9.47 8.38 10.57 9.87 8.78 10.97 2.924 .028 Sig 

Druhý 

premolár 
10.27 9.10 11.44 10.80 9.63 11.98 3.854 .004 Sig 

První molár 5.66 4.93 6.40 6.33 5.60 7.07 14.600 .027 Sig 

Druhý molár 10.96 9.68 12.25 12.12 10.84 13.41 14.277 .000 Sig 
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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 

 

Zub 

Dívky 

Nadváha až obezita Normální hmotnost 

Exp (B) Sig Mediá

n 

Percentil 
Medián 

Percentil 

5. 95. 5 95 

H
o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.79 6.17 7.41 6.95 6.33 7.57 2.137 .236 NS 

Postranní řezák 7.29 6.21 8.38 7.57 6.49 8.66 2.162 .101 NS 

Špičák 10.05 8.89 11.20 10.64 9.49 11.79 4.542 .002 Sig 

První premolár 9.22 8.02 10.43 9.39 8.19 10.60 1.513 .370 NS 

Druhý premolár 10.32 9.25 11.39 10.99 9.92 12.06 6.349 .000 Sig 

První molár 6.48 5.88 7.09 6.60 6.00 7.21 1.810 .443 NS 

Druhý molár 11.81 10.46 13.17 12.62 11.26 13.98 5.766 .000 Sig 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 5.44 4.65 6.23 6.31 5.52 7.10 25.926 .011 Sig 

Postranní řezák 7.07 6.24 7.91 7.24 6.40 8.08 1.800 .265 NS 

Špičák 8.97 7.84 10.10 9.27 8.14 10.40 2.196 .108 NS 

První premolár 9.37 8.55 10.19 9.80 8.98 10.62 4.720 .008 Sig 

Druhý premolár 10.43 9.21 11.66 10.85 9.63 12.07 2.727 .028 Sig 

První molár 5.66 4.91 6.41 6.29 5.54 7.04 11.822 .037 Sig 

Druhý molár 11.35 9.91 12.79 11.94 10.50 13.38 3.335 .007 Sig 
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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 

 

Zub 

Chlapci 

Nadváha až obezita Normální hmotnost 

Exp 

(B) 
Sig 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

5. 95. 5 95 

H
o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 7.11 6.75 7.46 7.07 6.71 7.42 .714 .708 NS 

Postranní řezák 7.63 6.39 8.88 8.15 6.90 9.39 3.392 .009 Sig 

Špičák 10.99 9.78 12.21 11.41 10.19 12.62 2.731 .032 Sig 

První premolár 9.20 8.19 10.20 9.56 8.55 10.57 2.946 .035 Sig 

Druhý 

premolár 
10.62 9.32 11.93 11.06 9.75 12.37 2.670 .025 Sig 

První molár 6.66 6.10 7.22 6.93 6.37 7.49 4.096 .057 Sig 

Druhý molár 12.43 10.87 14.00 12.71 11.14 14.27 1.673 .242 NS 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.07 5.27 6.87 6.47 5.67 7.27 4.368 .050 Sig 

Postranní řezák 7.28 6.55 8.01 7.44 6.71 8.17 1.926 .258 NS 

Špičák 9.10 8.26 9.93 9.53 8.69 10.36 4.553 .011 Sig 

První premolár 9.73 8.94 10.52 10.13 9.34 10.92 4.434 .006 Sig 

Druhý 

premolár 
10.57 9.26 11.89 11.01 9.70 12.33 2.674 .023 Sig 

První molár 6.38 5.58 7.17 6.52 5.72 7.32 1.697 .421 NS 

Druhý molár 12.31 10.57 14.04 12.53 10.79 14.27 1.459 .360 NS 
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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 

 

Zub 

Chlapci 

Nadváha až obezita Normální hmotnost 

Exp 

(B) 
Sig 

Medián 
Percentil 

Medián 
Percentil 

5. 95. 5 95 

H
o
rn

í 
če

li
st

 

Střední řezák 7.02 6.85 7.18 7.07 6.90 7.24 2.535 .467 NS 

Postranní 

řezák 
7.63 6.41 8.86 8.12 6.90 9.35 3.236 .012 Sig 

Špičák 10.99 9.78 12.20 11.36 10.16 12.57 2.474 .052 NS 

První 

premolár 
9.32 8.44 10.20 9.60 8.72 10.48 2.590 .077 NS 

Druhý 

premolár 
10.57 9.26 11.89 11.08 9.77 12.40 3.126 .009 Sig 

První molár 6.80 6.20 7.41 6.92 6.32 7.53 1.792 .391 NS 

Druhý molár 12.49 11.11 13.87 12.81 11.44 14.19 2.002 .141 NS 

D
o
ln

í 
če

li
st

 

Střední řezák 6.04 5.12 6.96 6.34 5.42 7.27 2.625 .169 NS 

Postranní 

řezák 
7.14 6.28 8.00 7.50 6.64 8.36 3.464 .027 Sig 

Špičák 9.15 8.27 10.03 9.44 8.56 10.32 2.625 .081 NS 

První 

premolár 
9.37 8.90 10.56 10.13 9.30 10.97 4.146 .007 Sig 

Druhý 

premolár 
10.64 9.11 12.18 11.08 9.54 12.61 2.293 .039 Sig 

První molár 6.21 5.55 6.87 6.67 6.01 7.33 7.811 .010 Sig 

Druhý molár 12.06 10.53 13.60 12.40 10.86 13.94 1.902 .139 NS 
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Hypotéza číslo 6: 

Nulová hypotéza: 

H60: Pořadí prořezávání stálých zubů u českých dětí se nevyznačuje přítomností polymorfních 

sekvencí. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H61: Pořadí prořezávání stálých zubů u českých dětí je ovlivněno přítomností polymorfních 

sekvencí. 

 

Výsledné hodnoty šetření jsou prezentovány v přehledné tabulce (viz tab. 37 a 38) 

podobného formátu jako v jiných studiích (Smith a Garn 1987, Diamanti a Townsend 2003, 

Shaweesh 2013b), v nichž jsou stálé zuby uspořádány vzestupně podle jejich mediánu věku 

v době erupce. Pořadí se však liší v závislosti na pohlaví (viz tab. 37 a 38). První fáze výměny 

chrupu na základě mediánu věku v době erupce u chlapců začíná prořezáním stálých středních 

řezáků v dolní čelisti (jedná se o řezákový typ prořezávání), zatímco u dívek začíná erupce 

prvních stálých dolních molárů (hovoříme o molárovém typu prořezávání). Pořadí erupce 

stálých zubů ve druhé fázi výměny chrupu je stejná u obou pohlaví (viz tab. 37 a 38), a to 

pouze s jedinou výjimkou: stálé druhé horní premoláry prořezávají u chlapců dříve než horní 

stálé špičáky.  

 Polymorfní sekvence byly přítomny u intermaxilárních (horní/dolní čelist) zubních 

párů: 46/16 (87 %), 43/14 (68 %), 44/14 (7 %), 45/15 (57 %), 45/13 (81 %), 47/17 (65 %) 

u chlapců a 41/16 (83 %), 42/11(10 %), 42/21 (94 %), 43/14 (69 %), 44/14 (28 %), 45/13 

(34 %), 45/15 (68 %), 47/17 (92 %) u dívek. Největší polymorfismus vykazoval pár 45/15 

u obou pohlaví, a to 57 % u chlapců a 68 % u dívek. Další polymorfní sekvence byly 

pozorovány u intramaxilárních zubních párů (v horním a dolním zubním oblouku). V horní 

čelisti byly nalezeny polymorfní sekvence u zubů 13/15 u obou pohlaví, a to u dívek 77 % a 

u chlapců 23 %. Hraniční polymorfismus (pouze 10 %) byl zjištěn u dívek u páru 11/16. 

V dolní čelisti se polymorfismy vyskytovaly u obou pohlaví u zubů 46/16 (ve 46 % u chlapců 

a 54 % u dívek) a jen u dívek ve 13 % i u zubů 44/43. U dívek je tedy výskyt intramaxilárních 

polymorfismů častější než u chlapců. Navíc nebyl pozorován sekvenční polymorfismus 

u zubů první a druhé fáze výměny chrupu.  

Na základě našeho zjištění výskytu polymorfismů můžeme nulovou hypotézu 

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

pravé strany) 

(Vysvětl.: K označení jednotlivých zubů byl použit two-digit systém FDI a zuby byly zapsány 

do tabulky v pořadí podle zvyšujícího se mediánu doby erupce. Zuby zapsané vertikálně jsou 

zuby přítomné v dutině ústní, naopak zuby zapsané horizontálně označují zuby, které nejsou 

v dutině ústní přítomny. V závorce jsou uvedeny počty výskytu kombinací: přítomný zub – 

nepřítomný zub, nepřítomný zub – přítomný zub. Polymorfní frekvence jsou zvýrazněny 

červenou barvou.)  

 

Chlapci 

Zub 

FDI 

Horní čelist Dolní čelist 

16 11 12 14 15 13 17 41 46 42 43 44 45 47 

H
o
r
n

í 
č
e
li

st
 

16  
(16) 

100% 

(110) 

100% 

(225) 

100% 

(225) 

100% 

(361) 

100% 

(460) 

100% 

(1) 

3% 

(5) 

13% 

(46) 

100% 

(215) 

100% 

(260) 

100% 

(328) 

100% 

(441) 

100% 

11 
(0) 

0% 
 

(94) 

100% 

(209) 

100% 

(319) 

100% 

(345) 

100% 

(444) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(32) 

97% 

(199) 

100% 

(244) 

100% 

(312) 

100% 

(425) 

100% 

12 
(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(115) 

100% 

(225) 

100% 

(251) 

100% 

(350) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(105) 

100% 

(150) 

100% 

(218) 

100% 

(331) 

100% 

14 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(110) 

100% 

(136) 

100% 

(235) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(9) 

32% 

(38) 

93% 

(103) 

100% 

(216) 

100% 

15 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(37) 

77% 

(125) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(22) 

43% 

(106) 

100% 

13 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(11) 

23% 
 

(101) 

98% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(10) 

19% 

(82) 

98% 

17 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(2) 

2% 
 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(2) 

1% 

(22) 

35% 

D
o
ln

í 
č
e
li

st
 

41 
(32) 

97% 

(47) 

100% 

(141) 

100% 

(256) 

100% 

(366) 

100% 

(392) 

100% 

(491) 

100% 
 

(19) 

54% 

(77) 

100% 

(246) 

100% 

(291) 

100% 

(359) 

100% 

(472) 

100% 

46 
(33) 

87% 

(44) 

100% 

(138) 

100% 

(253) 

100% 

(363) 

100% 

(389) 

100% 

(488) 

100% 

(16) 

46% 
 

(74) 

100% 

(243) 

100% 

(288) 

100% 

(356) 

100% 

(469) 

100% 

42 
(0) 

0% 

(1) 

3% 

(64) 

100% 

(179) 

100% 

(289) 

100% 

(315) 

100% 

(414) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(169) 

100% 

(214) 

100% 

(282) 

100% 

(395) 

100% 

43 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(19) 

68% 

(120) 

100% 

(146) 

100% 

(245) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(45) 

100% 

(113) 

100% 

(226) 

100% 

44 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(3) 

7% 

(75) 

100% 

(101) 

100% 

(200) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(68) 

100% 

(181) 

100% 

45 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(29) 

57% 

(43) 

81% 

(134) 

99% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(114) 

99% 

47 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(2) 

2% 

(41) 

65% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 
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Tab. 38: Hodnoty jednotlivých párových frekvencí erupce stálých zubů u dívek (jen 

pravé strany) 

(Vysvět.: K označení jednotlivých zubů byl použit two-digit systém FDI a zuby byly zapsány 

do tabulky v pořadí podle zvyšujícího se mediánu doby erupce. Zuby zapsané vertikálně jsou 

zuby přítomné v dutině ústní, naopak zuby zapsané horizontálně představují zuby, jež nejsou 

v dutině ústní přítomny. V závorce jsou uvedeny počty výskytu kombinací: přítomný zub – 

nepřítomný zub, nepřítomný zub – přítomný zub. Polymorfní frekvence jsou zvýrazněny 

červeně.) 

 

Dívky 

Zub 

FDI 

Horní čelist Dolní čelist 

16 11 12 14 13 15 17 46 41 42 43 44 45 47 

H
o
r
n

í 
č
e
li

st
 

16  
(27) 

90% 

(102) 

100% 

(246) 

100% 

(333) 

100% 

(366) 

100% 

(489) 

100% 

(1) 

(4%) 

(5) 

17% 

(56) 

100% 

(226) 

100% 

(276) 

100% 

(347) 

100% 

(438) 

100% 

11 
(3) 

10% 
 

(78) 

100% 

(222) 

100% 

(309) 

100% 

(342) 

100% 

(465) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(36) 

90% 

(202) 

100% 

(252) 

100% 

(323) 

100% 

(414) 

100% 

12 
(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(144) 

100% 

(231) 

100% 

(264) 

100% 

(387) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(3) 

6% 

(124) 

100% 

(174( 

100% 

(245) 

100% 

(336) 

100% 

14 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(90) 

97% 

(123) 

98% 

(243) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(17) 

31% 

(49) 

72% 

(103) 

98% 

(192) 

100% 

13 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(3) 

3% 
 

(47) 

77% 

(157) 

99% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 

(2) 

3% 

(29) 

66% 

(108) 

97% 

15 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(3) 

2% 

(14) 

23% 
 

(123) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 

(2) 

2% 

(17) 

32% 

(74) 

97% 

17 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 

(0) 

0% 
 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 

(5) 

8% 

D
o
ln

í 
č
e
li

st
 

46 
(25) 

(96%) 

(46) 

100% 

(124) 

100% 

(268) 

100% 

(355) 

100% 

(388) 

100% 

(511) 

100% 
 

(14) 

54% 

(78) 

100% 

(248) 

100% 

(298) 

100% 

(369) 

100% 

(460) 

100% 

41 
(25) 

83% 

(44) 

100% 

(122) 

100% 

(266) 

100% 

(353) 

100% 

(386) 

100% 

(509) 

100% 

(12) 

46% 
 

(76) 

100% 

(246) 

100% 

(296) 

100% 

(367) 

100% 

(458) 

100% 

42 
(0) 

0% 

(4) 

10% 

(49) 

94% 

(190) 

100% 

(277) 

100% 

(310) 

100% 

(433) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(170) 

100% 

(220) 

100% 

(291) 

100% 

(382) 

100% 

43 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(37) 

69% 

(108) 

99% 

(141) 

99% 

(263) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 
 

(59) 

87% 

(122) 

99% 

(213) 

100% 

44 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(19) 

28% 

(59) 

97% 

(92) 

98% 

(213) 

100% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(9) 

13% 
 

(72) 

99% 

(162) 

100% 

45 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(2) 

2% 

(15) 

34% 

(36) 

68% 

(143) 

99% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 

(1) 

1% 
 

(92) 

99% 

47 
(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(3) 

3% 

(2) 

3% 

(56) 

92% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

0% 

(0) 

0% 

(1) 

1% 
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Hypotéza číslo 7: 

Nulová hypotéza: 

H70: Doba prořezávání stálých zubů není ovlivněna socioekonomickými faktory, a to 

vzděláním rodičů a velikostí obce. 

Alternativní hypotéza (oboustranná): 

H71: Doba prořezávání stálých zubů je ovlivněna socioekonomickými faktory, a to vzděláním 

rodičů a velikostí obce. 

 

Vztah mezi věkem erupce zubů, vzděláním rodičů a velikostí obce, v níž děti 

navštěvují MŠ nebo ZŠ, byl ověřen analýzou rozptylu (ANOVA). Výsledky byly 

zaznamenány do přehledné tabulky (viz tab. 39), kde určujeme závislost prořezání zubů na 

vzdělání každého rodiče zvlášť a na velikosti obce. Pokud byla p-hodnota nižší než 0,05, byly 

výsledky statisticky signifikantní. Nulovou hypotézu můžeme zamítnout ve prospěch 

alternativní hypotézy jen v případě vzdělání matek u dívek (p=0,001). ANOVA tedy 

prokázala závislost věku v době prořezání zubů u dívek na vzdělání matky. Jiné významné 

rozdíly prokázány nebyly. 

 

 

Tab. 39: Vliv variabilních proměnných na erupci zubů 

 

Pohlaví dítěte Variabilní proměnné B Sig 

Dívka 

Věk 3.216 .000 

BMI 1.400 .000 

Vzdělání matky .520 .001 

Vzdělání otce -.160 .312 

Velikost obce .007 .958 

Chlapec 

Věk 3.327 .000 

BMI 1.238 .000 

Vzdělání matky .152 .331 

Vzdělání otce -.025 .872 

Velikost obce .204 .126 
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4 Diskuze 

 

Na základě získaných výsledků námi realizovaného výzkumu jsme prokázali, že 

erupce zubů je ovlivněna mnoha faktory (Demirjian 1986) a vztahuje se k chronologickému 

věku, pohlaví a národnosti (Demirjian a Levesque 1980, Virtanen et al. 1994), a proto jsou 

standardy erupce stálých zubů pro konkrétní populaci důležité a potřebné.  

Vzhledem k tomu, že dodnes nebyl podobný výzkum na českém území uskutečněn, 

není možné porovnat výsledky našeho šetření jak ze synchronního, tak i diachronního 

hlediska u nás, a proto se v této kapitole pokusíme konfrontovat námi získané poznatky 

především se závěry obdobně tematicky zaměřených zahraničních studií. 

Ačkoliv ČR patří ke státům s dlouholetou tradicí antropologických výzkumů 

(Vignerová et al. 2006), dosud u nás nebylo realizováno podobné šetření zaměřené na erupci 

jednotlivých zubů. V českém prostředí byly realizovány pouze výzkumy mapující celkový 

počet prořezaných zubů v určité věkové skupině (Broukal et al. 2004, Huták 2012). Tak např. 

Broukal ve své studii (Broukal et al. 2004) dokládá, že u pětiletých dětí bylo v roce 1994 

prořezáno 1,46 zubů, zatímco v roce 2003 jich bylo prořezáno podstatně méně, a to pouze 

0,92. Opožděná erupce pak může souviset se zlepšením ústní hygieny a kvalitnějším zubním 

ošetřením dětského chrupu. Dále se na základě výsledků této studie také ukazuje, že 

v posledních letech se i průměrná kazivost dočasného chrupu u dětí snižuje. O výrazném 

zlepšení stavu chrupu české dětské populace svědčí zjištěné hodnoty kpe, kdy v roce 2003 

dosáhla u pětiletých českých dětí 2,65 kpe zubů na dítě (Broukal et al. 2004), zatímco v r. 

1994 byla tato hodnota kpe u stejně starých dětí 3,58 (Broukal et al. 2004). Závěry finské 

studie z roku 1999 (Eskeli et al. 1999) poukazují na dřívější erupci prvních stálých zubů 

v porovnání s výzkumem realizovaným ve Finsku v roce 1970 (Suom Hammaslaak Toim 

1970). Sami autoři tento jev vysvětlují vlivem sekulární akcelerace12 (Eskeli et al. 1999).  

Na základě námi realizovaného šetření jsme zjistili, že stálé zuby prořezávají dříve 

u dívek v porovnání s chlapci. Pravděpodobnost přítomnosti zubu v dutině ústní je asi dvakrát 

vyšší u dívek ve srovnání s chlapci. K podobným závěrům dospěly i jiné zahraniční výzkumy 

(Billewicz a McGregor 1975, Virtanen et al. 1994, Mugonzibwa et al. 2002, Diamanti a 

Townsend 2003, Gaur et al. 2011, Almonaitiene et al. 2012), které potvrzují námi prokázané 

ranější prořezání stálých zubů u dívek. Na druhé straně před několika lety Khan (2011) 

nepotvrdil rozdíl mezi pohlavími v době prořezávání u jednotlivých stálých zubů (mimo zubů 

                                                 
12 K obsahu pojmu sekulární akcelerace viz pozn. pod čarou v úvodním textu předkládané práce.  
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15, 25 a 43). Jeho výsledky jsou ve shodě se závěry ruskými (Khatskevich a Bogomolova 

2004) a německými (Friedrich et al. 2008). Vztah mezi erupcí dočasných zubů a výživou 

dokazují výsledky mnohých studií (Reilly et al. 1992, Alvarez et al. 1993, Sahin et al. 2008), 

na druhé straně se však jen menší počet výzkumných šetření zabývá vlivem vyšší hmotnosti 

dětí na prořezávání stálé dentice (Shaweesh 2013a). Většina z takto zaměřených výzkumů pak 

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

dochází k časnějšímu prořezání stálých zubů. Tyto závěry potvrzují i naše naměřené výsledné 

hodnoty. U dětí s nadměrnou hmotností až obézních stále zuby prořezávají dříve než u jejich 

vrstevníků s normální hodnotou BMI. Z klinického hlediska se tak u nich 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.  

Erupci zubů neovlivňuje jen vyšší hmotnost dětí, ale také jejich podvýživa, což 

dokazuje například Gaur (2011), který prokazuje vliv dlouhodobé podvýživy na prořezání 

stálých zubů, neboť v jeho výzkumu měly podvyživené děti méně prořezaných zubů. 

K podobným závěrům dospěl i Triratana (1990), Psoter (2008) a Heinrich-Weltzien (2013). 

Jordánští vědečtí pracovníci pak svými závěry (Shaweesh 2013a) potvrdili, že u dětí 

dosahujících vyšších hodnot BMI se špičáky, premoláry a druhé moláry prořezávají dříve než 

u dětí s nižším BMI. Výsledky našeho šetření, v němž jsem prokázali, že u dětí s vyšším BMI 

se zuby prořezávají dříve, se shodují s řadou obdobně zaměřených zahraničních výzkumů 

(Garn a Lewis Abkerewsky 1965, Billewicz a McGregor 1975, Hilgers et al. 2006, Sánchez-

Pérez et al. 2010, Shaweesh 2013a). Korelace mezi prořezáváním a tělesnou konstitucí 

nachází ve svém šetření i Almonaitiene (2012). Adler (1963) pak ve svém výzkumu 

poukazuje na vztah mezi socioekonomickým statusem a výživou dětí a prokazuje vliv těchto 

faktorů na jejich vývoj, včetně prořezávání stálých zubů.  

V našem šetření jsme se mimo jiné zaměřili také na souvislost mezi dobou erupce 

stálých zubů u dětí a jejich socioekonomickým zázemím rodiny, a to konkrétně se vzděláním 

rodičů a dále s ohledem na velikost obce, v níž děti navštěvují MŠ nebo ZŠ. Podobně jako 

Friedlaender (1969) dokazujeme nezávislost prořezávání zubů na vnějších faktorech, tedy i na 

socioekonomické úrovni rodiny. Jen v případě vyššího vzdělání matek u jejich dcer 

prokazujeme dřívější erupci stálých zubů oproti matkám se vzděláním nižším. Předpokládáme 

podobně jako Clemets (2009), že dětem vysokoškolsky vzdělaných rodičů, u nichž je 

předpokládán i vyšší životní standard, se zuby prořezávají dříve než dětem rodičů s nižším 

vzděláním. Bohatší děti mají lepší zdravotní péči a kvalitnější výživu, což má vliv na jejich 

rychlejší vývoj a erupci stálé dentice. Podobné závěry jsou prezentovány i ve studii 
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o pákistánských dětech, neboť dětem navštěvujícím private schools (s vyšším 

socioekonomickým statusem) se prořezávají zuby dříve než dětem z public school (s nižším 

socioekonomickým statusem). Jiná šetření však tyto závěry zase popírají (Helm a Seidler 

1974). Ani při dalších zahraničních výzkumech nebyly zjištěny výsledky statisticky 

signifikantní, tedy nebyla v nich nalezena významná spojitost mezi socioekonomickými 

faktory a prořezáváním zubů (Lee et al. 1965, Kaur et al. 2010). Naopak u dětí, jejichž rodiče 

mají nižší vzdělání, lze předpokládat i celkově nižší socioekonomický status rodiny, tedy i 

nižší úroveň zdravotní péče a méně kvalitní výživu. U těchto dětí pak prořezávají stálé zuby 

později. Avšak zase např. Harris (1990) na základě svého šetření potvrzuje, že u černošské 

populace nižší ekonomické úrovně prořezávají stálé zuby dříve. Korelace mezi prořezáváním 

a socioekonomickým statusem dětí nachází i Almonaitiene, a to v souvislosti se vzděláním a 

životem na vesnici oproti městu (Almonaitiene et al. 2012). 

 Pořadí erupce stálých zubů je nezbytnou pomůckou pro sledování normálního vývoje 

dítěte. Nejjednodušší model určuje pořadí prořezávání stálých zubů na podkladě vzestupného 

srovnání mediánu věku v době prořezávání konkrétních zubů. Na tomto modelu potom 

hodnotíme počátek výměny stálého chrupu u chlapců jako řezákový typ prořezávání, kdy 

první fáze výměny chrupu je zahájena prořezáním dolního středního řezáku, podobně jako 

v Litvě (Almonaitiene et al. 2012). Na druhé straně jiné zahraniční výzkumy (Kaur et al. 

2010, Gaur et al. 2011) uvádějí u chlapců molárový typ prořezávání, kdy první fáze výměny 

chrupu je zahájena prořezáním prvních dolních stálých molárů. Vzhledem k tomu, že výše 

zmíněný přístup neposkytuje žádné informace o četnosti sekvenční variability (Smith et Garn 

1987), je tento model považován za nedostatečný a nevyhovující při hodnocení pořadí 

prořezávání zubů u jednotlivců. Proto jsme se v našem výzkumu zaměřili na určení variability 

prořezávání stálých zubů. Jelikož předkládaný disertační text má charakter průřezové 

antropologické studie, byly použity párové variace, i když vhodnějším přístupem by byla 

longitudinální studie, jež by umožnila sledovat děti v průběhu času (Leroy et al. 2008) a 

poskytla by i možnost určit sekvenční variabilitu sedmi zubů namísto párových variací. Na 

druhé straně riziko bias je menší u průřezových studií než u longitudinálních (Dahlberg a 

Menegaz-Bock 1958). 

S ohledem na to, že jsme jako první v ČR i v Evropě zabývali výskytem sekvenčních 

párových polymorfismů, nebylo možné naše výsledky porovnat s dostupnými evropskými 

údaji. Naše závěry však bylo možné konfrontovat se zahraničními šetřeními realizovanými 

v Jordánsku (Shaweesh 2013b), Austrálii (Diamanti a Townsend 2003) a v USA (Smith a 

Garn 1987), neboť jejich autoři postupovali podle stejného metodického postupu pro určení 
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variability prořezávání stálých zubů. V horní čelisti jsme pozorovali polymorfní sekvence 

častěji během druhé fáze výměny chrupu, přičemž nejčastější polymorfismus pro horní čelisti 

vykazoval zubí pár 13/15 u obou pohlaví. Na druhé straně polymorfismy v horní čelisti 

překračující první a druhou fázi výměny chrupu se téměř nevyskytovaly u obou pohlaví. 

V horní čelisti jsou naše výsledky ve shodě s publikovanými zahraničními výzkumy (Smith a 

Garn 1987, Diamanti a Townsend 2003, Shaweesh, 2013). Ačkoliv byly v našem šetření 

polymorfismy častější během první fáze výměny chrupu v dolní čelisti, zahraniční výsledky 

ve studiích ukazují na větší výskyt během druhé fáze výměny chrupu (Diamanti a Townsend 

2003, Shaweesh 2013b). Nejčastější polymorfismus v dolní čelisti vykazoval v našem 

výzkumu zubní pár 41/46, podobně jako u australské (Diamanti a Townsend 2003) nebo 

americké populace (Smith a Garn 1987). Během druhé fáze výměny byl v naší studii 

pozorován polymorfismus u zubního páru 44/43 jen u dívek, naopak v jordánské studií 

(Shaweesh 2013b) byl polymorfismus častější u chlapců. V našem výzkumu nebyly 

prokázány významné polymorfní sekvence u zubního páru 14/13, což je velmi důležité 

z hlediska ortodontické prevence. Jestliže první premolár prořezává před špičákem, 

představuje jeho extrakce v indikovaných případech prevenci vzniku stěsnání. Na druhé 

straně pořadí prořezávání v dolní čelisti není výhodné ke korekci stěsnání extrakcemi prvních 

dolních premolárů, protože dolní špičáky prořezávají dříve než první premoláry, i když na 

základě našeho výzkumu jsme zjistili, že polymorfní sekvence páru 44/43 se u dívek 

vyskytuje ve 13 %. Erupce druhého moláru před druhým premolárem může způsobit mesiální 

posun prvního moláru s následkem ztráty místa pro druhý premolár. Avšak vzhledem k tomu, 

že v našem výzkumu jsme nezaregistrovali signifikantní polymorfní sekvence jak u zubních 

párů 15/17, tak ani u párů 45/47, můžeme považovat mesiální posun molárů u české populace 

za vzácný.  

 V našem výzkumu nebyly pozorovány statisticky signifikantní rozdíly v erupci zubů 

pravé a levé strany, tedy podobně jako v řadě dalších studií (Billewicz a McGregor 1975, 

Virtanen et al. 1994, Eskeli et al. 1999, Parner et al. 2001, Diamanti a Townsend 2003, Leroy 

et al. 2003, Moslemi 2004, Elmes et al. 2010, Shaweesh et al. 2011, Kim et al. 2011, Khan, 

2011, Almonaitiene et al. 2012). Dále jsme prokázali, že zuby v dolní čelisti prořezávají dříve 

než v čelisti horní (jen s výjimkou obou premolárů), čímž jsme potvrdili závěry řady odborně 

zaměřených dřívějších výzkumů (Eskeli et al. 1999, Diamanti a Townsend 2003, Leroy et al. 

2003, Friedrich et al. 2006, Hernandez et al. 2008, Kaur et al. 2010, Gaur et al. 2011, 

Almonaitiene et al. 2012, Shaweesh 2012).  

Dále pak vzhledem k tomu, že se v našem případě nejedná o nemocniční studii 



 117 

s přístupem k rentgenologickému vyšetření, nemohly být zaznamenány ageneze stálých zubů 

u vyšetřovaných dětí. Při našem šetření jsme měli k dispozici dostatečný vzorek subjektů, a 

proto ve shodě s Holmanem (1998), jenž se podrobně zabýval vlivem nezaznamenaných 

nezaložených zubů na zkreslení konečných výsledků, nepředpokládáme, že by nezaložené 

zuby ovlivnily naše výsledné naměřené hodnoty. Pokud je totiž podle Holmana (1998) soubor 

probandů dostatečně reprezentativní, nedochází v podstatě ke zkreslení výsledků (k bias 

měření). Ve své studii pak sám Holman dokládá nadhodnocení průměrného věku prořezávání 

zubů bez ohledu na nezaložené zuby o méně než 1 %, přičemž směrodatné odchylky se při 

jeho měřeních pohybovaly mezi 3–5 %, a proto lze na základě jeho závěrů ageneze zanedbat 

(Holman a Jones 1998).  
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5 Závěr a shrnutí 

 

V předložené disertační práci jsme se zabývali aktuálním tématem, kterému dosud 

nebyla v českém prostředí věnována dostatečná pozornost. 

Teoretická a metodologická východiska jsme se pokusili představit na základě 

nejmodernějších antropologických principů a tendencí. Naší snahou bylo propojit teoretické 

pasáže věnované zvolené problematice spojené s erupcí stálých zubů a moderními 

výzkumnými antropometrickými metodami s ohledem na včasné zahájení preventivních 

opatření na vzorku české dětské populace.  

Na základě realizovaného výzkumu jsme prokázali, že celkový počet prořezaných 

stálých zubů je závislý 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. Statisticky 

významné rozdíly jsme nalezli u zubů 16, 13, 12, 11, 22, 23, 26, 37, 36, 35, 34, 32, 42, 43, 44, 

45, 46 a 47.  

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 s výjimkou obou premolárů, přičemž první premolár 

se prořezává dříve v čelisti horní a u druhého premoláru nebyl pozorován statisticky 

signifikantní rozdíl.  

Na základě realizovaného výzkumu byla zjištěna také závislost tělesné konstituce 

jedince na době erupce stálých zubů. Vzhledem k tomu, že se prokázal statisticky 

signifikantní rozdíl mezi dobou prořezávání stálých zubů a pohlavím dětí, bylo i vyhodnocení 

závislosti tělesné konstituce provedeno zvlášť pro chlapce a dívky. I když jsme u všech 

zkoumaných zubů potvrdili tendenci dřívějšího prořezávání stálých zubů u dětí s nadváhou až 

obezitou ve srovnání se skupinou dětí s „normální“ hmotností, přesto však nebyly všechny 

rozdíly statisticky signifikantní. Významné rozdíly se projevily u chlapců u zubů 13, 14, 15, 

16, 41, 43, 44, 45, 22, 25, 32, 34, 35, 36 a u dívek u zubů 12, 17, 41, 44, 45, 46, 47, 33, 35, 

37, 21, 24, 25, 26, 27. Na základě tohoto našeho zjištění lze dřívější erupci stálých zubů u dětí 

s nadměrnou hmotností až obezitou považovat za fyziologickou. Tyto děti jsou pak nejen ve 

svém dentálním, ale i skeletálním vývoji napřed v porovnání s jejich vrstevníky 

s „normálními“ hodnotami BMI (Hilgers et al. 2006, Marcovecchio a Chiarelli 2013, Giuca et 

al. 2012, Mack et al. 2013), což je velmi důležité i z hlediska včasného zahájení preventivních 
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opatření. U obézních dětí předpokládáme vyšší riziko vzniku zubního kazu, neboť stálé zuby 

jsou vystaveny kariézním vlivům delší dobu a prevence vzniku ortodontických anomálií je 

u nich na rozdíl od jejich vrstevníků s „normální“ hmotností zahájena v nižším kalendářním 

věku. Vzhledem k horší spolupráci mladších dětí je pak i jejich zubní ošetření v klinické praxi 

náročnější.  

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 prořezávání, zatímco u dívek připadá začátek prořezání prvních 

stálých dolních molárů na věk 6,17 let, přičemž hovoříme o molárovém typu prořezávání. 

První fáze výměny chrupu je u obou pohlaví ukončena erupcí druhých horních řezáků, a to 

u chlapců ve věku 8,03 let a u dívek ve věku 7,61 let. Pořadí erupce stálých zubů ve druhé 

fázi výměny chrupu je v dolní čelisti stejná u obou pohlaví. Jako první prořezává dolní špičák 

(u chlapců ve věku 9,41 let a u dívek ve věku 9,12 let), poté dolní první premolár, 

následovaný druhým premolárem. Jako poslední se v dolní čelisti prořezává druhý molár. 

V horní čelisti se prořezává u dívek nejprve první premolár, potom špičák a následuje druhý 

premolár. Druhá fáze výměny chrupu je tak u nich ukončena erupcí druhého horního moláru 

ve věku 12,48 let. Na rozdíl od dívek prořezávají u chlapců stálé druhé horní premoláry dříve 

než horní stálé špičáky a druhá fáze výměny chrupu je u chlapců ukončena ve věku 12,67 let 

erupcí horního druhého moláru. I když je tento model založený na určení pořadí erupce 

stálých zubů podle mediánu věku v době erupce konkrétních zubů považován za jeden 

z nejjednodušších a v klinické praxi nejčastěji používaných, přesto neposkytuje žádné 

informace o četnosti sekvenční variability (Smith a Garn 1987), jež je důležitá pro hodnocení 

pořadí prořezávání zubů u jednotlivců. Proto jsme se v našem výzkumu zaměřili na určení 

variability erupce stálých na základě párových variacích. Polymorfní sekvence byly přítomny 

u intermaxilárních (horní/dolní čelist) zubních párů: 46/16 (87 %), 43/14 (68 %), 44/14 (7 %), 

45/15 (57 %), 45/13 (81 %), 47/17 (65 %) u chlapců a 41/16 (83 %), 42/11(10 %), 42/21 (94 

%), 43/14 (69 %), 44/14 (28 %), 45/13 (34 %), 45/15 (68 %), 47/17 (92 %) u dívek. Největší 

polymorfismus vykazoval pár 45/15 u obou pohlaví, a to 57 % u chlapců a 68 % u dívek. 

Další polymorfní sekvence byly pozorovány u intramaxilárních zubních párů (tedy zvlášť 

v horním a dolním zubním oblouku). V horní čelisti byly nalezeny polymorfní sekvence 

u zubů 13/15 u obou pohlaví, a to u dívek 77 % a u chlapců 23 %. Hraniční polymorfismus 

(jen 10 %) byl zjištěn u dívek u páru 11/16. V dolní čelisti se polymorfismy vyskytovaly 

u obou pohlaví u zubů 46/16 (ve 46 % u chlapců a 54 % u dívek) a jen u dívek ve 13 % i u 

zubů 44/43. U dívek je tedy výskyt intramaxilárních polymorfismů častější než u chlapců. 
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Navíc nebyl pozorován sekvenční polymorfismus u zubů první a druhé fáze výměny chrupu. 

Znalost pořadí erupce stálých zubů a jeho možné variability je důležitá nejen pro správné 

plánování preventivních opatření v pedostomatologii a ortodoncii, ale je i nezbytnou 

pomůckou pro sledování normálního vývoje dítěte v pediatrii.  

Na základě výsledků našeho šetření byla dále prokázána závislost věku v době 

prořezání zubů u dívek na vzdělání matky. Jiné významné rozdíly mezi dobou erupce stálých 

zubů, vzděláním rodičů a velikostí obce, v níž děti navštěvují MŠ nebo ZŠ, prokázány nebyly. 
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Merglová, V., Ivančáková, R. 2009. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku. 

Praha: Česká stomatologická komora, 2009. 

Moorrees, C.F., Fanning, E.A., Hunt Jr., E.E. Age variation of formation stage for ten 

permanent teeth. J. Dent. Res. 1963, roč. 6, č. 42, s. 1490–1501. 

Moslemi, M. 2004. An epidemiological survey of the time and sequence of eruption of 

permanent teeth in 4-15 year-olds in Theran, Iran. Int. J. Paediatr. Dent. 2004, roč. 14, č. 6, 

s. 432–438. 

Moxham, B.J. 1979. The Effect of some vaso-active drugs on the eruption of the rabbit 

mandibular incisor. Arch. Oral Biol. 1979, roč. 24, č. 9, s. 681–688. 

Moyers, R. et al. 1945. Intraoral factors affecting case assessment. Amer. J. Orthodont. 

1945, roč. 5, č. 40, s. 341–349. 

Mugonzibwa, E.A. et al. 2002. Emergence of permanent teeth in Tanzanian children. 

Community Dent. Oral. Epidemiol. 2002, roč. 30, č. 3, s. 455–462. 

Mutschelknauss, R. E. 2002. Praktická parodontologie, klinické postupy. Praha: 

Quintessenz, 2002. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12453117


 132 

Nanda, R. 2005. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St. Louis: 

Elsevier Health Sciences, 2005. 
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z: https://www.ksoc.upol.cz/fileadmin/ksa/kulturni-antropologie/frvs/7_vzn.pdf.  

Šmahel, Z. 2001. Principy, teorie a metody auxologie. Praha: Karolinum, 2001. 

Tanner, J.M., Healy, M.J.R., Goldstein, H. et al. 2001. Assessment of Skeletal Maturity 

and Prediction of Adult Height. New York: WB Saunders, 2001. 

Tanner, J. M., Whitehouse, R. H., Marshal, L.W. et al. 1975. Assessment of skeletal 

maturity and prediction of adult height (TW2 method). London: Academi Press, 1975. 

Tay, F., Pang, A., Yuen, S. 1984. Unerupted maxillary anterior supernumerary teeth: 

report of 204 cases. ASDC J. Dent. Child. 1984, roč. 51, č. 4, s. 289–294. 

Thesleff, I., Keranen, S., Jervall, J. 2001. Enamel knots as signaling centers linking 

tooth morphogenesis and odontoblast differentiation. Adv. Dent. Res. 2001, č. 15, s 14–18. 

Toto, P.D., Sicher, H. 1966. Eruption of teeth through the oral mucosa. Periodontics. 

1966, roč. 1, č. 4, s. 9–32. 

Triratana, T., Hemindra, Ikpiarjuk, C. 1990. Eruption of permanent teeth in 

malnutrition children. J. Dent. Assoc. Thai. 1990, roč. 40, č. 4, s. 100–108. 

Ulizaszek, S.J. 1996. Age of eruption of deciduous dentition of Anga children Papua New 

Guinea. Ann. Hum. Biol. 1996, roč. 23, č. 6, s. 495–499. 

ÚZIS. 2013. Rodička a novorozenec. Praha: ÚZIS, 2013. 

Vacek, Z. 1987. Embryologie pro pediatry. Praha: Avicenum, 1987. 

Van Hassell, H.J., Mcminn, R.G. 1972. Pressure differential favouring tooth eruption in 

the dog. Arch. Oral Biol. 1972, roč. 17, č. 1, s. 183–190. 
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