
Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá rozdíly ve vývoji patra u dívek a chlapců v rámci pěti věkových 
skupin ve věkovém rozmezí 7 až 19 let, a to pomocí metod geometrické morfometrie. Dále 

se práce věnuje sledování pohlavního dimorfismu ve vývoji patra. Pochopení růstu patra, 
znalost odlišností v jeho vývoji a také změn souvisejících s pohlavním dimorfismem jsou 
velmi užitečné, neboť výsledky této studie budou sloužit jako srovnávací norma pro defekty 
pater u české populace, ale také pro vhodné plánování ortodontických zákroků. 
Materiál tvoří 228 sádrových odlitků pater bez jakýchkoliv patologií, přičemž 112 z nich 

patří chlapcům a 116 dívkám české populace. V naší studii jsou tedy použita transverzální 

data. Jedinci byli následně rozděleni do pěti věkových skupin 7, 10, 12, 15 a 19 let s ohledem 
na jejich pohlaví. Věkové změny celého povrchu patra byly modelovány pomocí metod 

geometrické morfometrie (Coherent point drift – Dense correspondance analýza, Per vertex 

T-test a Analýza hlavních komponent). K vizualizaci výsledků bylo využito 
superprojekčních barevných map, map signifikancí a superprojekce. 
Výsledky ukazují největší variabilitu ve formě patra u dívek skupin 10 a 12 let a u chlapců 

skupiny 10 let, a naopak nejmenší variabilitu u skupiny dívek 15 let a chlapců 7 let. U tvaru 
je největší variabilita u obou pohlaví u skupin 19 let a pak také 15 let a nejmenší u skupiny 
dívek 7 let a chlapců skupiny 10 let. Celkově lze říci, že se patra s rostoucím věkem 

v posteriorní oblasti prodlužují, a tím relativně zužují. V nižším věku jsou klenutější v přední 

části, toto klenutí se s rostoucím věkem v přední části vyrovnává a v zadní části se výška 

patra naopak zvětšuje. Tyto změny probíhají u dívek především ve věkových intervalech 7-
10 a 12-15 let a po 15. roce se morfologie již téměř nemění. U chlapců změny probíhají 

kontinuálně během celého období vývoje až do 19 let. Nakonec byl nalezen pohlavní 

dimorfismus ve všech sledovaných věkových kategoriích, který se však nejvýrazněji 

projevuje v 15 letech, kde jsou patra chlapců nižší v mediální oblasti patra a širší v jeho 

laterálních oblastech. Dimorfismus je stále výrazný i v 19 letech, kdy jsou patra chlapců 

vyšší v přední a zadní části a také delší v zadní části než patra dívek.    
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