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Abstrakt
V juvenilním období člověk dosahuje důležitých právních hranic a to 15 let, trestní
odpovědnosti, a 18 let, dospělosti. Z toho důvodu je nezbytné využívat ty nejpřesnější a nejspolehlivější
metody odhadu věku, jelikož právní legislativa vyžaduje striktní výsledky. Ačkoliv je metodologie
odhadu věku založena na co nejsilnější korelaci daných vývojových znaků s chronologickým věkem,
jejich variabilita není zanedbatelná. Cílem bakalářské práce bylo se zaměřit na dentální a osteologické
metody pro odhad věku v juvenilním období a zjišťovat jejich přesnost a spolehlivost pro odlišení
uvedených právních hranic.
Odhad věku dle dentice se ukázal v porovnání s odhadem dle kosterního zrání jako přesnější a
spolehlivější. Metody využívající chrupu vyjma třetího moláru by měly být využity pro rozlišení hranice
15 let. Mezi nejpřesnější se zařadila např. metoda Demirjian et al. (1973). Metody zaměřující se na třetí
molár jsou klíčové pro rozlišení hranice 18 let a mezi nejpřesnější z nich patří např. metoda Cameriere et
al. (2008). Z osteologických metod jsou důležité metody využívající osifikace kostí ruky a klíční kosti.
Většina dalších osteologických indikátorů je zatížena velkou variabilitou vývoje a metody, které jsou na
nich založeny, lze použít pouze jako doplňkové. Nejpřesnější a nejspolehlivější metody pak pro rozlišení
těchto hranic musí pracovat s odchylkami od chronologického věku maximálně v řádu týdnů či několika
měsíců.
Klíčová slova: odhad věku, juvenilní období, dentální věk, kosterní věk, třetí molár, variabilita
Abstract
In the juvenile period, a person reaches important legal boundaries, namely 15 years, criminal
liability, and 18 years, adulthood. For this reason, it is essential to use the most accurate and reliable
methods of estimating age, as legislation requires strict results. Although the methodology of age
estimation is based on the strongest possible correlation of given developmental features with
chronological age, their variability is not negligible. The aim of the bachelor's thesis was to focus on
dental and osteological methods for estimating age in the juvenile period and to determine their accuracy
and reliability to differentiate the legal boundaries.
Age estimation according to dentition proved to be more accurate and reliable in comparison
with age estimation according to skeletal maturation. Methods using teeth other than the third molar
should be used to distinguish the 15-year limit. Among the most accurate is, for example, the method of
Demirjian et al. (1973). Third molar methods are key to distinguishing the 18-year limit, and the most
accurate of these include, for example, the method of Cameriere et al. (2008). Of the osteological
methods, methods using ossification of the bones of the hand and clavicle are important. Most other
osteological indicators are burdened by great variability of development and methods based on them can
only be used as complementary. The most accurate and reliable methods for distinguishing these limits
must work with deviations from the chronological age in a maximum of weeks or several months.
Key words: age estimation, juvenile period, dental age, skeletal age, third molar, variability
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ÚVOD
Juvenilní období je z forenzního hlediska velmi důležité pro odhad věku. V tomto období jedinec

dosahuje důležitých věkových hranic a to hranice 15 let, trestní odpovědnosti, a hranice 18 let, dospělosti
neboli zletilosti. Rozhodnutí zda bude jedinec označen za dospělého či mladistvého je však právní
zákonitost, nikoliv biologická. Je proto velmi důležité, aby forenzní odborníci poskytovali informace a
odhady získané pomocí co nejspolehlivějších a nejpřesnějších metod (Balla et al., 2017). V tomto období
je pro odhad věku využíván jak kosterní vývoj, tak dentální vývoj. Na základě pozorování mineralizace
zubů, erupce třetího moláru a osifikace kostry jsou sestavovány metody, které se snaží tyto procesy
zachytit, rozdělit je do fází a definovat pomocí těchto fází, zda jedinec dosáhl či nedosáhl příslušné
věkové hranice.
Jedním z důvodů nutnosti správného určení věku v tomto období je například stoupající migrace
z důvodu evropské globalizace, jelikož mnoho domnělých nezletilých jedinců postrádá potřebnou
dokumentaci (Schmeling et al., 2001; Chariot and Caussinus, 2015; Fins et al., 2017). Dalšími důvody
jsou podvody či participace nelegálních účastníků v závodních sportech (Maximilian Timme et al., 2017;
Ekizoglu, Inci, Ors, Kacmaz, et al., 2019), trestné činy zahrnující dětskou pornografii (Cunha et al.,
2009), neidentifikované ostatky (Cardoso, 2008b; Cunha et al., 2009; Franklin, 2010), oběti přírodních
katastrof (Kieser et al., 2006) či adopce (Franklin, 2010).
V juvenilním období ve forenzním kontextu je tedy velmi důležité, aby odchylky od
chronologického věku byly co nejmenší z důvodu nutnosti předejití chybnému zařazení jedince do
nesprávné věkové skupiny. Pokud by byly odchylky příliš velké, nebylo by možné s velkou jistotou
odhadnout, zda jedinec dosáhl příslušných hranic (Cardoso et al., 2014). V případě nesprávného označení
nezletilého jedince za dospělého, by mohlo dojít k újmě na jeho právech a byl by pak například
nespravedlivě odsouzen. Naopak označení dospělého jedince za nezletilého by mohlo vést k úniku trestu
za případný spáchaný čin či jeho zmírnění (Schmeling et al., 2001; Garamendi et al., 2005; Deitos et al.,
2015). Při odhadu věku také nesmí být opomínána etnická příslušnost a pohlaví jedince. Tyto faktory
totiž způsobují nezanedbatelnou variabilitu mezi danými populacemi i oběma pohlavími (Franklin,
2010).
Tato bakalářská práce představí nejdůležitější metody odhadu věku dle kosterního a dentálního
vývoje využívané v juvenilním období spolu s jejich výhodami i nevýhodami. Bude zjišťovat jejich
přesnost a spolehlivost a využitelnost pro odlišení hranic trestní odpovědnosti a zletilosti. Dále bude
věnována pozornost variabilitě dentálního i kosterního vývoje mezi jednotlivými populacemi i
pohlavími.
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VÝVOJ KOSTRY A DENTICE V JUVENILNÍM OBDOBÍ
V juvenilním období dochází k dokončení vývoje dentice a téměř všech částí kostry. Epifýzy

kostí fúzují v určitém pořadí a časovém období života. Díky vztahu fúze epifýz s chronologickým
věkem, proto mohou být využity k odhadu věku daného jedince (Cardoso, 2008b).
Pro odhad věku v tomto období je pozorována osifikace a fúze epifýz s diafýzami a mineralizace
zubů. Konkrétně například dochází k dokončení vývoje kostí ruky (Gilsanz and Ratib, 2012), fúzi epifýz
a diafýz kosti loketní a vřetenní (Gilsanz and Ratib, 2012; Hassan et al., 2016) či ke vzniku sekundárních
osifikačních center na mediálním konci klíční kosti (Gilsanz and Ratib, 2012; Hassan et al., 2016). Dále
dochází k fúzi dílčích částí v krčních obratlích se samostatnými osifikačními centry vyjma C1, u kterého
byla již fúze dokončena dříve (Čihák, 2001; Schaefer et al., 2009), kyčelního hřebene (Schmidt et al.,
2011) či kostí v oblasti kolenního kloubu (Hackman and Black, 2013a) a dalších.
V juvenilním období též dochází dokončení mineralizace zubů a její míra je využívána k odhadu
věku. Důležitým zubem je pak především třetí molár, jelikož od věku 14 až 15 let je to poslední
vyvíjející se zub (Phrabhakaran, 1995; Schaefer et al., 2009; De Luca et al., 2014).
Vývoj kostry a chrupu může být ovlivněn výživou, resp. podvýživou (Scheuer, 2002; Patil et al.,
2012), socioekonomickým statusem (Schmeling et al., 2004; Uys et al., 2019), klimatem či zeměpisnou
oblastí (Scheuer, 2002; Patil et al., 2012) a etnickou příslušností (Schmeling et al., 2005; Mansourvar et
al., 2014). Tyto faktory mohou mít vliv na rychlost vývoje a zrání kostry (Schmeling et al., 2004; Patil et
al., 2012; Uys et al., 2019). Vývoj zubů je oproti kosternímu vývoji méně ovlivňován vnějšími faktory,
jako je již zmíněná výživa či socioekonomický status, a je ovlivněn především geneticky. Tato
skutečnost je jedním z důvodů, proč je odhad věku dle chrupu označován za přesnější a spolehlivější
v porovnání s odhadem dle kosterní zralosti (Scheuer, 2002; Duangto et al., 2016).
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ODHAD VĚKU JUVENILNÍCH JEDINCŮ
V juvenilním období je velmi důležité dosáhnout co nejpřesnějších a nejspolehlivějších odhadů

věku, jelikož v tomto období jedinec dosahuje trestní odpovědnosti a dospělosti. Spolehlivost metody je
určena intervalem spolehlivosti, což je číselný interval, v němž se nachází hledaná hodnota, zde tedy
hodnota odhadovaného věku. Pro určení intervalu spolehlivosti je potřeba stanovit hladinu spolehlivosti,
která je nejčastěji 95% (např. Hendl, 2006). Přesnost zase ukazuje, jak se získané výsledky blíží
odhadované hodnotě. Přesnost může být definována jako průměrný rozdíl mezi odhadovaným a
chronologickým věkem, směrodatná odchylka průměrného rozdílu (z angl. standard deviation of mean
difference) a další. Čím širší je interval spolehlivosti, tím bude metoda spolehlivější, ale bude poskytovat
méně přesné výsledky (např. Konigsberg et al., 2008; Cunningham et al., 2016).
V tomto období se odborníci především zaměřují na odhad věku dle dentice (Demirjian et al.,
1973) a konkrétně třetího moláru (Cameriere et al., 2008), osifikace kostí ruky včetně zápěstního kloubu
(Greulich and Pyle, 1959), kyčelního hřebenu (Schmidt et al., 2011), kolena (Pyle and Hoerr, 1969) či
krčních obratlů (Hassel and Farman, 1995) a dalších.
2

Doporučeným postupem při odhadu věku u živých jedinců je provést fyzickou prohlídku jedince
(Schmeling et al., 2001), dále z důvodu, že ženy jsou téměř vždy v kosterním vývoji v předstihu před
muži, určit jeho pohlaví (Cardoso, 2008a) a poté využít všech možných dostupných metod pro odhad
jeho věku (De Luca et al., 2014; Gonsior et al., 2016; Serin et al., 2016). Přičemž těmi nejpoužívanějšími
jsou označovány právě odhad dle zubů a osifikace kostí ruky včetně zápěstního kloubu (Schmeling et al.,
2005; Ekizoglu, Hocaoglu, Inci, et al., 2015; Gurses et al., 2017).
Jednotlivé metody budou představeny v následujících kapitolách.
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ODHAD VĚKU JUVENILNÍCH JEDINCŮ PODLE DENTICE
Dentice je využívána pro odhad věku jak u dospělých, tak u juvenilních jedinců a dětí. U dětí a

juvenilních jedinců je pozorována zejména erupce a mineralizace zubů (Gustafson and Koch, 1974;
Willems, 2001). Erupci je však v juvenilním věku možné pozorovat pouze u třetího moláru a jedná se o
méně spolehlivý indikátor než mineralizace (Solheim and Vonen, 2006), jelikož probíhá ve velmi
krátkých periodách (Demirjian and Levesque, 1980), což je nepříznivé pro odhad věku v tomto kritickém
období. U dospělých jedinců jsou naopak pozorovány indikátory věku, jako je abraze, ukládání
sekundárního dentinu a další morfologické změny (Kvaal et al., 1995; Karkhanis et al., 2014).
Odhad věku může být ztížen například agenezí některých zubů (Rozkovcova et al., 2012),
souvislým požíváním kyselých potravin, které vystavují zuby riziku eroze (Olze et al., 2006), nebo
absencí jednoho či více zubů z různých důvodů (Demirjian et al., 1973).
Výhody chrupu pro odhad věku spočívají například v tom, že vývoj zubů je méně ovlivněn
faktory prostředí než kosterní vývoj (Willems, 2001; Duangto et al., 2016; Khdairi et al., 2019) a chrup
pak také vykazuje v porovnání s jinými vývojovými funkcemi nižší variabilitu vývoje (Gustafson and
Koch, 1974; Willems, 2001), což je výhodné pro odhad věku.
Z těchto důvodů je odhad dle dentice označován jako přesnější a spolehlivější indikátor pro
odhad věku v juvenilním období (Duangto et al., 2016) a odhadovaný věk se blíží chronologickému věku
více než odhad dle kosterní zralosti (Scheuer, 2002).
Byla vyvinuta řada metod pro odhad věku dle zubů u juvenilních jedinců. Někteří autoři se
zaměřují pouze na zuby horní čelisti (Willershausen et al., 2001) či na zuby dolní čelisti (Willems et al.,
2001; Cameriere, Ferrante and Cingolani, 2006) a jiní využívají zuby z obou čelistí současně (Nolla CM,
1960; Moorrees et al., 1963). Metody se také liší podle počtu použitých zubů. Lze použít například deset
permanentních zubů (Moorrees et al., 1963), sedm levých permanentních zubů mandibuly (Cameriere,
Ferrante and Cingolani, 2006) či méně než sedm levých stálých zubů mandibuly (Bedek et al., 2019).
Na zubech je obecně pozorována jejich mineralizace (Nolla CM, 1960; Demirjian et al., 1973;
Gustafson and Koch, 1974), konkrétně je pak například sledováno uzavírání kořenových vrcholů
v zubech (např. Kullman, Johanson and Akesson, 1992; Cameriere, Ferrante and Cingolani, 2006) či
viditelnost kořenové dřeně (Olze, Solheim, Schulz, Kupfer and Schmeling, 2010).
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Velmi významným indikátorem věku a používaným zubem při odhadu zejména v juvenilním
období je třetí molár (M3). Odhadem věku dle tohoto zubu se zabývá řada odborníků, jelikož se jedná o
jediný zub, který není po počáteční fázi dospívání plně mineralizovaný (Phrabhakaran, 1995; De Luca et
al., 2014; Deitos et al., 2015). Proto je třetí molár vhodné využívat k určení věkových hranic trestní
odpovědnosti a dospělosti (Cameriere et al., 2008; Olze, Solheim, Schulz, Kupfer and Schmeling, 2010;
Franco et al., 2013).
Příklady konkrétních metod a využití třetího moláru budou podrobněji představeny
v následujících podkapitolách.

4.1 Metody odhadu věku podle dentice
Využití dentice je důležité i pro odhad věku v juvenilním období. Používány jsou především
radiografické metody, které oproti metodám biochemickým či histologickým poskytují mnoho výhod
jako je například, že jsou neinvazivní, jednoduché či mají příznivější cenu (Panchbhai, 2011).
Jako ty nejpoužívanější metody jsou označovány metody Demirjian et al. (1973) a její
modifikace Willemsem et al. (2001) (Melo and Ata-Ali, 2017; Sehrawat and Singh, 2017; Khdairi et al.,
2019) dále pak Cameriere et al. (2006) a AlQahtani et al. (2012) neboli metoda London Atlas. Tyto
metody nejsou zaměřeny konkrétně na juvenilní období, jsou však v tomto kontextu testovány a
ověřovány.
Dalšími využívanými metodami jsou například Nolla (1960), Gustafson a Koch (1974) a další.
Tyto metody však nejsou příliš využívány ve forenzním kontextu pro určení, zda jedinec dosáhl
kritických hranic trestní odpovědnosti a zletilosti.
Konkrétně třetí molár, neboli zub moudrosti, je bezpochyby důležitým a využívaným
indikátorem odhadu chronologického věku a je využíván především ve forenzním kontextu za účelem
zjištění, zda jedinec dosáhl zletilosti. Nejvyužívanějšími metodami pro odhad věku v juvenilním období
podle zubu moudrosti jsou opět již zmíněný Demirjian et al. (1973) a Cameriere et al. (2006) a jeho
index zralosti třetího moláru. Dále pak například dvě metody podle Olze et al. (2010), metoda Mincer et
al. (1993) a další.
4.1.1

Využití Demirjianovy metody a její modifikace v juvenilním období
Demirjian et al. (1973) představili systém osmi fází vývoje (A-H) pro každý zub vytvořený na

základě panoramatických RTG snímků chlapců a dívek od 2 do 20 let. Použito bylo sedm levých
mandibulárních zubů. Každou fázi definovali detailním popisem vývoje daného zubu a vytvořili
schematické zobrazení jednotlivých fází počínaje začátkem kalcifikace až po dokončení vývoje a
uzavření kořenů (Obr. 1) (Demirjian et al., 1973).
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Obr. 1: Schématické zobrazení fází vývoje molárů (1) a premolárů (2)
(upraveno podle Demirjian, 1973)
Demirjianově metodě je obecně vytýkáno, že věk jedinců nadhodnocuje (Willems et al., 2001;
Lee et al., 2011; Duangto et al., 2016). Je tomu tak například i v jihoafrické (Esan and Schepartz, 2018,
2019) a turecké populaci ve věku od 14 do 16 let (Erken Gungor et al., 2015), ve španělské populaci ve
věku od 14 do 18 let (Melo and Ata-Ali, 2017).
Ve velkém množství populací však mezi 14 až 17 lety dochází k podhodnocení věku.
K podhodnocení věku u chlapců došlo například v severoindické populaci (Mohammed et al., 2015) a
také v české populaci ve věku mezi 15 až 15,99 lety, konkrétně o 0,095 roku (Ginzelová et al., 2015).
V severoněmecké populaci došlo v této věkové skupině naopak k podhodnocení o 0,01 roku u dívek
(Khdairi et al., 2019) a v jihočínské (Yang et al., 2019) i východočínské populaci bylo zjištěno mírné
podhodnocení u chlapců i dívek ve věkové skupině 14 až 14,99 let (Wang et al., 2018). Téměř všechna
podhodnocení i nadhodnocení v těchto věkových kategoriích (14 až 16 let) jsou však statisticky
nevýznamná, mají dobrou přesnost určení věku a jsou tak využitelná pro určení hranice trestní
zodpovědnosti, 15 let.
Při testování metody na jedincích starších 16 let však dochází k velkým odchylkám od
chronologického věku. Téměř ve všech případech je pozorováno, že čím je jedinec starší, tím je za
použití této metody větší odchylka (Ginzelová et al., 2015; Wang et al., 2018). Jedná se o logický
předpoklad, jelikož metoda využívá chrupu mimo třetího moláru, který je jediným vyvíjejícím se zubem
v tomto období. Proto je metoda ve své základní podobě využitelná pouze do věku zhruba 16 let
(Mitchell et al., 2009; Gelbrich et al., 2020).
Demirjianovu metodu testoval také Willems et al. (2001) na belgické populaci. Z důvodu
znatelného nadhodnocení jak u chlapců, tak u dívek navrhl upravený skórovací systém, který snížil
nadhodnocení tak, že se statisticky rovnalo nule a poskytl přesnější odhady. Vytvořil nové tabulky
s určitým skóre pro každou fázi sedmi levých mandibulárních zubů. Součtem těchto skóre jednotlivých
zubů je pak přímo získán odhadovaný dentální věk (Willems et al., 2001). I u této metody však dochází
k nadhodnocení (Sehrawat and Singh, 2017; Wang et al., 2017; Esan and Schepartz, 2018) i
podhodnocení věku v jiných populacích kolem 15 let.
K podhodnocení pomocí Willems et al. (2001) metody došlo u chlapců i dívek v severoindické
(Mohammed et al., 2015), severoafrické (Esan and Schepartz, 2018), jihoindické populaci (Mohammed
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et al., 2014) či korejské populaci (Lee et al., 2011). Nadhodnocení bylo naopak zaznamenáno u
severočínské (Yang et al., 2019), východočínské (Wang et al., 2018) či jihoafrické populace (Esan and
Schepartz, 2018).
Názory na přesnost této metody v porovnání s Demirjian et al. (1973) se liší. V některých
případech je za přesnější považována Willemsova metoda (Lee et al., 2011; Gelbrich et al., 2020)
v jiných případech Demirjianova metoda (Duangto et al., 2016; Yang et al., 2019). Důvodem může být
například vliv etnické příslušnosti na přesnost daných metod (Wang et al., 2017).
4.1.2

Využití Camerierovy metody v juvenilním období
Cameriere et al. (2006) vyvinuli metodu odhadu chronologického věku u dětí od 5 do 15 let.

Tato metoda sleduje vývoj otevřených vrcholů v sedmi levých mandibulárních zubech. Pro odhad věku
je potřeba zjistit počet zubů s úplně dokončeným kořenem. V zubech, které nemají kořenový vývoj
dokončen, je měřena vzdálenost vnitřních stěn otevřených vrcholů (Ai). Pokud má zub dva kořeny, pak je
vypočítán součet vzdálenosti vnitřních stěn obou kořenů (Obr. 2). Poté jsou tyto hodnoty vyděleny
délkou zubu (Li). Výsledky jsou dosazeny do lineární regresní rovnice, ze které je získán odhadovaný
věk (Cameriere, Ferrante and Cingolani, 2006).

Obr. 2: Příklad měření zubu se dvěma kořeny
(upraveno podle Cameriere, Ferrante and Cingolani, 2006)
Svou metodu rozšířili i na evropskou populaci a vytvořili pro ni svou vlastní regresní rovnici,
jelikož výsledky výzkumů ukazují, že metoda Demirjian et al. (1973) není pro tuto populaci vyhovující
(Cameriere et al., 2007). Metodu lze využít opět zhruba do věku 16 let, pokud se v úvahu neberou třetí
moláry.
Metoda byla testována na italské populaci, kde byla zkoumána přesnost pro určení hranice 14 let
(v mnoha zemích je věk 14 let hranicí trestní odpovědnosti) a poskytla vysokou přesnost (Pinchi et al.,
2016). Ve většině případů však dochází u jedinců kolem 15 let ke znatelnému podhodnocení věku
(Mazzilli et al., 2018; Alsudairi and AlQahtani, 2019; Sharma and Wadhwan, 2020). V americké
(Santana et al., 2017), turecké (Gulsahi et al., 2015) a saudské populaci došlo k podcenění v této věkové
kategorii až o jeden rok a více u chlapců i dívek (AlShahrani et al., 2019).
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Jako nevýhoda této metody je označována nutnost přesných výpočtů, časová náročnost a potřeba
praxe v oboru (Alsudairi and AlQahtani, 2019; Sharma and Wadhwan, 2020). Hlavní význam a přínos
této metody pro juvenilní období bude však rozebrán v příslušné kapitole, jelikož je metoda také
aplikována při odhadu věku a určení hranice 18 let pomocí třetího moláru (M3) (Cameriere et al., 2008).
4.1.3

Využití London Atlasu v juvenilním období
AlQahtani et al. v roce 2010 představili a AlQahtani v roce 2012 publikoval nový atlas a

softwarový program, který má sloužit k odhadu věku dle vývoje a erupce zubů. Atlas obsahuje detailní
popis stádií všech zubů (dočasného i trvalého chrupu) pravé strany horní i dolní čelisti u jedinců mezi 28.
gestačním týdnem až do věku 23 let. (AlQahtani et al., 2010; AlQahtani, 2012).
Svou metodu porovnávali s jinými metodami, přičemž potvrdili, že London Atlas je přesnou
metodou a funguje lépe než většina metod, které využívají odhadů podle bodování, jako je například
Willems et al. (2001) (Alqahtani et al., 2014). V porovnání s metodou Cameriere et al. (2006) vykazuje
metoda v indické populaci přesnější výsledky (Sharma and Wadhwan, 2020), stejně jako v saudské, ale
zde rozdíl mezi nimi nebyl statisticky významný (Alsudairi and AlQahtani, 2019).
Při použití metody ve věku kolem 15 let metoda často věk podhodnocuje, avšak ve většině
případů je podhodnocení zanedbatelné (Baylis and Bassed, 2017; Santana et al., 2017) a ukazuje
potenciál pro využití v právním kontextu (Pavlović et al., 2017). Přesnost metody také potvrzují jiní
odborníci (Ghafari et al., 2019; Pereira et al., 2019; Gelbrich et al., 2020). Bylo zjištěno také mírné
nadhodnocení věku všech jedinců, rozdíly od chronologického věku byly opět nepatrné (Ghafari et al.,
2019). Metoda byla též testována na dětech se systémovými onemocněními a úspěšnost správné
klasifikace byla nejvyšší u dětí do 16 let (96,8%) a signifikantní úspěšnost byla i u dětí nad 16 let (cca
75%) (Pereira et al., 2019). London Atlas byl využit i pro odhad, zda jedinec dosáhl hranice 18 let, avšak
v tomto kontextu neposkytl uspokojivé výsledky (Correia et al., 2020).
V porovnání s metodami podle Willems et al. (2001) a Demirjian et al. (1973) je odhad věku
s pomocí London Atlas srovnatelný a doporučuje se ho využít současně s těmito metodami (Gelbrich et
al., 2020). Mezi další klady patří pohodlnost a snadná použitelnost metody a navíc je k dispozici
bezplatný softwarový systém, který odhad věku usnadňuje (Ghafari et al., 2019; Sharma and Wadhwan,
2020)
4.1.4

Další metody
Metod sloužících pro odhad věku dětí a adolescentů existuje mnoho. Jednou z těch starších je

metoda podle Nolly (1960). V této metodě byl rozčleněn vývoj mandibulárních i maxilárních zubů do 11
fází, od vytvoření kruhové struktury v kosti, tzv. krypty, až po dokončení apikálního konce kořene zubu.
Při pozorování vývoje nebyly patrné významné rozdíly v pohlaví. Pouze u dívek vývoj začal i skončil
dříve než u chlapců. V horní i dolní čelisti byl zub, u kterého byl vývoj dokončen jako poslední, třetí
molár (M3) (Nolla CM, 1960), což ukazuje na využitelnost třetího moláru při určení věku, když je již u
všech ostatních zubů dokončen vývoj.
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Další metoda podle Gustafsona a Kocha (1974) byla vytvořena pro odhad věku jedinců do 16 let.
Informace byly sesbírány ze všech mléčných i stálých zubů s výjimkou třetího moláru. Vývoj zubů
rozdělili na 4 fáze, od zahájení mineralizace po dokončení kořenů zubů a vytvořili vývojový diagram
reprezentující erupci a formaci zubů (Gustafson and Koch, 1974).
Zkoumána nemusí být jen mineralizace nebo erupce, ale také fluorescence dentinu jako
potencionální forenzní ukazatel. Bylo potvrzeno, že fluorescence souvisí s chronologickým věkem a ve
věku od 7 do 20 let je její chování stabilní, přičemž svého vrcholu dosáhne ve věku 26,5 let a poté klesá
(Da Silva et al., 2013).
Byla zjišťována také užitečnost druhého moláru pro odhad věku například na portugalské (Fins
et al., 2017), jihoindické (Balaraj and Nithin, 2010) či čínské populaci (Y. cheng Guo et al., 2018). Dle
portugalské studie lze využít vývojová stádia druhého moláru pro odhad chronologického věku a
k určení hranice 14 let (Fins et al., 2017) a dle jihoindické studie k určení hranice 14 a 16 let (Balaraj and
Nithin, 2010).
4.1.5

Využití třetího moláru v juvenilním období
Třetí molár (M3) je poslední zub, u kterého není dokončen vývoj po počáteční fázi dospívání a je

tak důležitým indikátorem věku od 14 až 15 let (Phrabhakaran, 1995; De Luca et al., 2014). I přes jeho
variabilitu v poloze, anatomii, načasování vývoje i mezi populacemi, která ztěžuje odhad věku
(Phrabhakaran, 1995; Willershausen et al., 2001; Rolseth et al., 2019), je třetí molár široce používán,
jelikož se jedná o relativně přesný ukazatel chronologického věku, obzvlášť v juvenilním období
(Phrabhakaran, 1995; Thevissen et al., 2011) a ve forenzním kontextu (Olze, Solheim, Schulz, Kupfer,
Pfeiffer, et al., 2010). Odhad může také ztěžovat ageneze třetích molárů, přičemž u čím více zubů došlo
k agenezi, tím větší je odchylka od chronologického věku (Rozkovcova et al., 2012).
Věk může být odhadován podle morfologických měření třetího moláru (Thevissen et al., 2012)
nebo podle jeho vývoje (Köhler et al., 1994). Odhad podle mineralizace je označován jako přesnější a
spolehlivější než měření zubu a měl by být považován za jediný spolehlivý věkový ukazatel (Thevissen
et al., 2012).
4.1.5.1 Demirjianova metoda
Již zmíněná metoda podle Demirjian et al. (1973) je využívána i při odhadu věku podle třetího
moláru. V původní metodě tento zub sice není zahrnut, ale metoda byla o tento zub rozšířena a testována
mnoha odborníky. Mineralizace třetího moláru je hodnocena podle předepsaných kritérií původní
metody.
Ve většině případů za použití této metody bylo zaznamenáno, že ve vývoji třetího moláru jsou
v předstihu muži před ženami (Sisman et al., 2007; Mao et al., 2008; Quispe Lizarbe et al., 2017), ale
došlo i k výjimkám (Rai et al., 2009).
Jako hraniční fáze mineralizace pro určení, zda jedinec dosáhl dospělosti, je nejčastěji využívána
fáze H. Pokud jedinec dosáhl této fáze, je osoba pravděpodobně starší 18 let (Phrabhakaran, 1995).
8

V mexicko-kolumbijském vzorku byl stupeň H správně přiřazen 100% vzorku a metoda v této populaci
téměř dokonale rozlišila mladistvé jedince od dospělých (Costa et al., 2014). V čínské populaci byla fáze
H poprvé nalezena ve věku 22,01 let u mužů a v 19,56 letech u žen (Mao et al., 2008) a v německé
populaci byl minimální věk této fáze 18 let u obou pohlaví (Streckbein et al., 2014). V turecké populaci
však byla fáze H nalezena i u sedmi jedinců (z 90 celkových) mladších 18 let, avšak dle výsledků
v tureckém vzorku dochází k dřívějšímu vývoji třetího moláru oproti jiným populacím. Průměrný věk ve
fázi H byl 22,1 let u mužů a 22,6 let u žen (Sisman et al., 2007).
Použitelnost této fáze potvrzují i další odborníci a obecně je Demirjianova fáze H označována
jako spolehlivá hranice pro určení, zda jedinec dosáhl 18 let (Cameriere et al., 2008; Marrero-Ramos et
al., 2020; Selmanagić et al., 2020).
4.1.5.2 Camerierova metoda
Cameriere et al. (2008) využili svou metodu z roku 2006 také pro odhad věku podle třetího
moláru. Pomocí měření apikálních vrcholů kořenů levého mandibulárního třetího moláru definovali
index zralosti třetího moláru, the third molar maturity index (I3M). Pokud je I3M roven nule, apikální
vrcholy kořenů jsou plně uzavřené. Pokud nejsou uzavřené, vyhodnotí se index podle již výše popsané
metody, tedy jako součet vzdáleností mezi vnitřními stěnami dvou otevřených vrcholů, děleno délkou
zubu. Za účelem zjištění, zda jedinec dosáhl dospělosti (18 let), stanovili hranici indexu I3M na hodnotu
0,08. Pokud je mezní hodnota I3M nižší než 0,08, jedinec dosáhl 18 let (Cameriere et al., 2008).
Přesnost metody byla ověřena například na italské populaci, kde bylo správně určeno 91,4%
případů (De Luca et al., 2014) a francouzské, kde byla přesnost u mužů 90,6% a 80,7% u žen (Ribier et
al., 2019). Platnost mezní hranice 0,08 I3M byla potvrzena například v chorvatské (Galić et al., 2015),
brazilské (Deitos et al., 2015), jihoindické (Balla et al., 2017) či chilské populaci (Cameriere et al., 2018)
a dalších.
Ve srovnání s metodou Demirjian et al. (1973) získala Camerierova metoda v peruánské
populaci lepší výsledky a to včetně citlivost a specificity (Quispe Lizarbe et al., 2017). Metoda má ale i
své nevýhody jako je například, že nemůže být využita v případě chybějícího levého mandibulárního
moláru (AlQahtani et al., 2017; Tafrount et al., 2019)
V naprosté většině případů metoda vykazuje vyšší přesnost u mužů než u žen (Kelmendi et al.,
2018; Nóbrega et al., 2019; Ribier et al., 2019) a i zde bylo pozorováno dřívější zrání třetího moláru u
mužů (Ribier et al., 2019). Pro co nejspolehlivější odhad, zda jedinec dosáhl dospělosti, je ale nakonec
doporučeno využít kombinace všech dostupných vědeckých metod, jelikož není možné pomocí této
metody stoprocentně vyloučit nezletilost jedince (De Luca et al., 2014; Tafrount et al., 2019).
4.1.5.3 Olzeho metody
Olze et al. (2010) vyvinuli metodu odhadu věku založenou na viditelnosti periodontálních
ligament v periodontální štěrbině u třetích molárů s dokončeným kořenem. Viditelnost rozdělili do 4 fází,
0 až 3, od ligament viditelných po celé délce kořenů až po jejich praktickou neviditelnost (Obr. 3).
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V jejich studii fáze 1 dosáhly jako první ženy mezi 18,9 až 20 lety, muži pak mezi 20,1 až 20,2 lety. Toto
zjištění tedy ukazuje, že pokud je u jedince nalezena fáze 1, 2 nebo 3, tato osoba je již s velkou
pravděpodobností starší 18 let a lze ji označit za dospělou (Olze, Solheim, Schulz, Kupfer, Pfeiffer, et al.,
2010).

Obr. 3: Fáze viditelnosti periodontálních ligament u třetích molárů
(převzato z Olze et al., 2010)
Metoda byla testována například na čínské populaci, kde byla fáze 1 poprvé nalezena ve věku
18,52 a 19,59 let u mužů a žen (Guo et al., 2018) a v německém vzorku, kde byl první nález v 20,2 a
20,1 letech u mužů a žen (M. Timme et al., 2017). Tyto výsledky jsou v souladu s původní studií a
potvrzují využitelnost fází 1 až 3 pro určení zletilosti jedince. Nevýhodou této metody je však, že
nemůže být provedena jedincem bez řádného zaškolení a je také ovlivněna variabilitou pozorovatelů (De
Angelis et al., 2014).
Olze et al. (2010) také zkoumali viditelnost kořenové dřeně mandibulárních třetích molárů a
viditelnost opět rozdělili na 4 fáze, 0 až 3. Ve fázích 1, 2, 3 lze dle jejich studie bezpečně určit, že jedinec
již dosáhl hranice 18 let a dokonce také hranice 21 let, což se jeví jako užitečné v zemích s hranicí
dospělosti 21 let (Olze, Solheim, Schulz, Kupfer and Schmeling, 2010).
Například v německé populaci byla za použití této metody fáze 1 poprvé nalezena ve 20,6 a 21,0
letech u žen a mužů (M. Timme et al., 2017). Podobných výsledků bylo dosaženo i u severočínské
populace (Guo, Chu, et al., 2018). V portugalském vzorku byla však fáze 1 poprvé nalezena u mužů
v 18,4 letech a u žen v 17,4 letech. Tato skutečnost ukazuje na nutnost použití specifických standardů
dané populace (Pérez-Mongiovi et al., 2015).
Metoda byla porovnána s metodou Cameriere et al. (2008) v hajdarábádské populaci (Indie) a
ukázala nižší citlivost, ale zato vyšší specificitu a také poskytovala menší procento chyb a byla tak
doporučena pro odlišení dospělých od mladistvých (Kumar et al., 2019).
Tato metoda byla také využita k odhadu věku pomocí druhých mandibulárních molárů. Dle
studie se fáze 2 poprvé objevila ve věku 18,6 let u mužů a 15,2 let u žen. Tato informace je užitečná pro
určení hranice 18 let u mužů v případě chybějících třetích molárů (Suvarna et al., 2020). Použita byla i u
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prvních mandibulárních molárů. Pokud dosáhnou fáze viditelnosti 3, je zde velmi vysoká a vysoká
pravděpodobnost dosažení 18 let u mužů a žen. I zde tedy byla nalezena potencionální užitečnost
v určení právní hranice dospělosti (Balla et al., 2020).
4.1.5.4 Další metody
Mezi další využívané metody se řadí Mincer et al. (1993), kteří aplikovali Demirjianových
(1973) osm fází mineralizace na vývoj třetího moláru, aby poskytly informace o věku i u osob starších 16
let (Mincer et al., 1993; Pechnikova et al., 2011; Franklin et al., 2016).
V japonské populaci bylo pomocí této metody zjištěno, že k dokončení vývoje třetího moláru
dochází ve věku od 18 do 25 let (Olze et al., 2004). Jako rozhodující fáze dospělosti byla ve většině
studií vybrána opět fáze H (Olze et al., 2004; Widek et al., 2019), avšak například v indoevropské
populaci byl průměrný věk 18, a 19,1 let u mužů a žen již ve fázi G (Phrabhakaran, 1995) a ve „slepé“
studii, kde nebyl znám etnický původ, byla nalezena vysoká průměrná odchylka 2,95 let ± 2,496 (SD).
Tato odchylka byla výrazně vyšší než při použití metody dle Demirjian et al. (1973) (Pechnikova et al.,
2011).
Kullman et al. (1992) vyvinuli metodu pomocí RTG snímkování pro odhad věku pomocí třetích
molárů dolní čelisti. Vývoj třetího moláru rozdělili do sedmi fází od Ri-R1/4 (1), kdy započal vývoj
kořene a má do jedné čtvrtiny jeho odhadované délky, až po fázi Ac (7), kdy je hrot kořene zcela uzavřen
a vývoj kořene je dokončen (Kullman et al., 1992; Bhat and Kamath, 2007).
I zde byl pozorován dřívější vývoj zubů moudrosti u chlapců než u dívek (Willershausen et al.,
2001; Bhat and Kamath, 2007). Také zkoumáno využití pro odhad, zda jedinec dosáhl 18 let a jako
mezní fáze byla vybrána právě sedmá fáze, Ac. Například v jihoindické populaci byla tato fáze označena
jako platná mezní hranice a pokud bude u jedince tato fáze nalezena, je v této populaci dokonce 100%
jistota, že danému jedinci bude nejméně 18 let (Maled et al., 2014). V německé populaci bylo této fáze
dosaženo v průměrném věku 21,0 let (Willershausen et al., 2001). Metoda tedy vykazuje dobré výsledky
pro odlišení hranice dospělosti (Olze et al., 2005; Maled et al., 2014).
Již zmíněná Willemsova metoda (Willems et al., 2001) byla použita i pro odhad věku pomocí
třetího moláru. Metoda byla využita na brazilské populaci za účelem zjištění, zda doplnění třetího moláru
umožní přesnější odhady v juvenilním věku. Výsledky ukázaly zlepšení přesnosti odhadu při kombinaci
permanentních zubů včetně třetího moláru ve věkové skupině mezi 14 a 15.99 lety (Franco et al., 2013).
V japonské populaci však přidané informace o třetích molárech neposkytly žádné statisticky významné
zlepšení odhadu věku (Ramanan et al., 2012).

5

ODHAD VĚKU JUVENILNÍCH JEDINCŮ PODLE KOSTRY
V juvenilním období dochází ke kosternímu zrání. Věk je v tomto období odhadován především

na základě morfologických změn, měření kostí a fúze epifýz s diafýzami a apofýz (Cunningham et al.,
2016).
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Rychlost vývoje je závislá jak na různých vnějších faktorech (Scheuer, 2002; Tisè et al., 2011;
Patil et al., 2012), tak na pohlaví jedince. Obecně je známo, že jsou ženy ve vývoji kostry prakticky vždy
v předstihu oproti mužům (Cardoso, 2008a; Patil et al., 2012). Ačkoliv je odhad pohlaví v juvenilním
období velice obtížný z důvodu plně nevyvinutých pohlavně dimorfních znaků (Cunningham et al., 2016;
Wilson and Humphrey, 2017), je relevantní před odhadem věku určit pohlaví (Cardoso, 2008a), jelikož
vynechání této informace způsobí, že každé odhadované věkové rozmezí je nevyhnutelně širší, než
kdyby bylo pohlaví známo (Cunningham et al., 2016; Wilson and Humphrey, 2017). Vhodné je také
nezanedbávat informace o etnické příslušnosti z důvodu vlivu na věk jedince (Mansourvar et al., 2014;
Hassan et al., 2016).
Nejdůležitějšími částmi kostry pro odhad věku v juvenilním období jsou obecně označovány
kosti ruky včetně zápěstního kloubu (Ekizoglu, Hocaoglu, Inci, et al., 2015; Urschler et al., 2015; Gurses
et al., 2017). Vývoj jednotlivých kostí je hodnocen především dle RTG snímkování (Greulich and Pyle,
1959; Chumlea et al., 1989) i magnetické rezonance (Serin et al., 2016; Scendoni et al., 2020). Dalšími
široce používanými částmi kostry jsou kosti v oblasti kolenního kloubu (Hackman and Black, 2013a) a
další části dolní končetiny (Cardoso, 2008b), pánevní kost a konkrétně kyčelní hřeben (Schmidt,
Schiborr, et al., 2013) či sedací hrbol (Zhang et al., 2014), klíční kost (Schmeling et al., 2004) a další
kosti horní končetiny (Cardoso, 2008a), jednotlivé obratle (Hassel and Farman, 1995; Albert, 1998) či
lebka (Powell and Brodie, 1963). Těmto částem kostry budou věnovány následující podkapitoly, kde
budou představeny jednotlivé metody využívané pro odhad věku v juvenilním období.

5.1 Odhad věku podle lebky
Většina lebky je osifikována již v raném věku. Například lebeční švy však zůstávají i
v dospělosti otevřeny a dochází k jejich postupnému uzavírání. To je využíváno pro odhad věku u
dospělých jedinců (Ruengdit et al., 2020). V juvenilním období je na lebce pozorováno uzavírání
synchondrosis sphenooccipitalis, jelikož k jejímu uzavření dochází právě v tomto kritickém věku (např.
Schaefer, Black and Scheuer, 2009) a má tedy význam pro odhad, zda jedinec dosáhl dospělosti
(Kanchan and Krishan, 2013).
Byla vytvořena řada metod pro odhad věku dle této synchondrózy. Například Powell a Brodie
(1963) rozdělili vývoj synchondrosis sphenooccipitalis do šesti fází, od úplného otevření až po kompletní
vyhlazení. První úplné vyhlazení pozorovali již ve 13 letech a 4 měsících u mužů a v 8 letech a 1 měsíci
u žen. Byl zde tedy zjištěn významný rozdíl mezi věkem vyhlazení mužů a žen (Powell and Brodie,
1963). Jejich systém upravili Bassed et al. (2010), redukovali jej pouze na pět fází a aplikovali na
multikulturní australskou populaci. V této studii bylo zjištěno, že uzavření synchondrózy bylo v podstatě
dokončeno do 17 let u obou pohlaví a nebyl zde zjištěn významný rozdíl mezi rychlostí vývoje mužů a
žen (Bassed et al., 2010).
Akhlaghi et al. (2008) definovali systém o třech fázích. Vývoj synchondrosis sphenooccipitalis
rozdělili na první fázi (0), kdy je synchondróza otevřená nebo je méně než z jedné čtvrtiny osifikována,
druhou fázi (1+), kdy je částečně uzavřená, tedy je z více než jedné čtvrtiny a méně než ze tří čtvrtin
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osifikovaná a fázi tři (2+), když je uzavřená, tedy je více než ze tří čtvrtin osifikována. Systém poprvé
vyvinul pouze na mužské íránské populaci, kde bylo zjištěno, že pokud je synchondróza uzavřená, je
muž starší 15 let (Akhlaghi et al., 2008). Metodu poté aplikoval na mužskou i ženskou íránskou populaci,
kde bylo první uzavření nalezeno ve 12 letech u žen a v 15 letech u mužů (Akhlaghi et al., 2010).
Testována byla i na indické populaci, kde výsledky ukázaly, že pokud je synchondróza otevřená nebo
částečně uzavřená, jedinec je starší 17 let a pokud je uzavřená, věk je nejméně 20 let (Pate et al., 2018).
Shirley a Jantz (2011) vývoj synchondrózy rozdělili do tří fází a to otevřená/nefúzovaná,
uzavírající se/fúzující a uzavřená/fúzovaná a aplikovali ji na americké populaci. Nejstarší nalezený věk
otevřené synchondrózy byl 17 let u mužů a 13 let u žen. Pokud by tedy byla u jedince nalezena první
fáze, je jedinec mladší 18 let (Shirley and Jantz, 2011). Metoda byla testována i na jihoafrické populaci a
nejstarší nalezený věk otevřené synchondrózy byl 17 let u mužů a 14 let u žen (Mahon et al., 2017).
Dle výsledků většiny studií jsou ženy oproti mužům ve vývoji synchondrosis sphenooccipitalis
v předstihu (Akhlaghi et al., 2010; Alhazmi et al., 2017; Hisham et al., 2018). Například
v západoaustralské populaci byly ženy v předstihu o dva roky (Franklin and Flavel, 2014) a v americké
populaci až o čtyři roky (Shirley and Jantz, 2011). Ve studii Bassed et al. (2010) v jihoafrickém vzorku
však nebyly od 16 let pozorovány žádné významné rozdíly mezi pohlavími (Bassed et al., 2010).
Synchondrosis sphenooccipitalis může být tedy ve forenzním kontextu využita velmi omezeně,
jelikož vývoj je dle výsledků studií velmi variabilní a to jak mezi pohlavími, tak mezi danými
populacemi. Pozorování vývoje synchondrózy může poskytnout pouze velmi hrubé rozřazení, zda
jedinec dosáhl dané hranice či ne, ale neposkytne přesné informace o věku daného jedince a může tak být
využit pouze jako podpůrná metoda při odhadu věku v tomto období (Kanchan and Krishan, 2013).

5.2 Odhad věku podle páteře
Využití páteře a jejích obratlů je užitečné pro odhad věku, jelikož v juvenilním období na nich
dochází ke vzniku dalších osifikačních center. Osifikace některých z nich může být ukončena až v 18
letech (např. Čihák, 2001). Osifikace obratlů není nejspolehlivějším ukazatelem věku, ale její pozorování
je vhodné jako doplněk dalších metod používaných pro odhad u juvenilních jedinců (Albert et al., 2010).
Použití obratlů pro odhad biologického věku, studovala řada odborníků. Často bývají využívány
krční obratle C3 a C4 z důvodu možného využití rentgenových snímků, pořízených během standardních
odontologických či ortodontických vyšetření, protože jsou viditelné, i když je nasazen ochranný límec
proti rentgenovému záření (Hassel and Farman, 1995).
Jednou z metod navržených pro odhad věku je hodnocení dle indexu maturace krčních obratlů, a
cervical vertebrae maturation index (CVMI), který byl vyvinut s pomocí již používaného indexu kosterní
maturace, a skeletal maturation index (SMI). Index CVM byl rozdělen do šesti kategorií, určujících
zralost. Primárně byl však vytvořen jako vodítko pro ortodontisty pro určení zralosti kostry a tedy pro
volbu vhodné léčby a neměl by být považován za rozhodující informaci pro určení věku jedince (Hassel
and Farman, 1995). U krčních obratlů se lze také zaměřit na osifikaci přední inferiorní apofýzy, která
může být rozdělena do fází 0 až 4. Pokud je například stupeň osifikace 1 pro jihoafrické muže v C2, C3 a
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C4 nebo v C2 a C3 pro jihoafrické ženy s evropským původem, pak je 95% nebo vyšší pravděpodobnost,
že jsou mladší 18 let (Uys et al., 2019).
Další metody využívají všechny presakrální obratle (Cardoso and Ríos, 2011) či kombinace
některých z nich, jako například hrudních a prvních dvou bederních obratlů (Albert, 1998). Použita může
být také kost křížová, u které dochází k fúzi sekundárních osifikačních center mezi 15 a 21 lety. Určené
široké časové intervaly jako rozmezí 3 až 4 roky za pomoci pozorování fúze center S5, S4 a S3, však
nemusí být užitečné při potřebě přesného určení v rámci forenzního odhadu (Cardoso et al., 2014).
Kromě osifikace lze pro odhad věku použít rozměry krčních obratlů (Varshosaz et al., 2012) a
jejich tvar (Rhee et al., 2015). Pro co nejpřesnější odhady je však stále nejvhodnější kombinovat více
indikátorů kosterní zralosti a odhad věku dle obratlů by tak neměl být brán jako směrodatný (Albert et
al., 2010).

5.3 Odhad věku podle horní končetiny
K dokončení vývoje horní končetiny dochází v období adolescence. Například proximální
epifýzy kosti vřetenní splývají s diafýzou zhruba ve věku od 12 do 20 let. Proximální epifýzy kosti
loketní pak splývají s diafýzou ve věku 12 – 18 let (Čihák, 2001; Schaefer et al., 2009).
Na lopatce dochází ve věku 16 – 18 let k dokončení fúze mezi coracoid, subcoracoid, tělem
lopatky a glenoid (Čihák, 2001; Schaefer et al., 2009). Pozorování fúze těchto částí je využíváno při
odhadu věku ve forenzním kontextu u adolescentů a mladých dospělých (Cardoso, 2008a), avšak mělo
by být využito pouze jako doplňková metoda (Nougarolis et al., 2017). Stejně tak užitečným indikátorem
pro určení, zda jedinec dosáhl zákonného věku 18 let, je kost pažní (Sánchez et al., 2017; Ekizoglu, Inci,
Ors, Hocaoglu, et al., 2019; Altinsoy et al., 2020), jelikož k fúzi proximální epifýzy s diafýzou dochází
ve 14 až 21 letech (Čihák, 2001; Schaefer et al., 2009).
Nejpoužívanějšími metodami jsou však především metody založené na pozorování vývoje klíční
kosti (Schmeling et al., 2004), kostí předloktí (Cameriere, Ferrante, Mirtella, et al., 2006) a kostí ruky
(Chumlea et al., 1989).
V období dospívání vzniká na mediálním konci klíční kosti sekundární osifikační centrum
(Kreitner et al., 1998). K počátku fúze mediální klavikulární epifýzy s metafýzou dochází mezi 16 až 21
lety a její osifikace bývá dokončena ve věku 27 až 30 let (Black and Scheuer, 1996; Ufuk et al., 2016).
Jedná se tak o chronologicky poslední kost, která v lidské kostře dokončuje svou osifikaci (Black and
Scheuer, 1996; Gonsior et al., 2016).
MacLaughlin (1990) představil systém vývoje sternálního konce klíční kosti a jeho vývoj
rozdělil do pěti fází, od přítomnosti zvlněného systému hřebene (fáze I) a brázdy až po úplnou fúzi
epifýzového osifikačního jádra s okolní kostí (fáze V) (MacLaughlin, 1990). Například vzhled fáze I je
přítomný až do 14-17 let. Fáze II tohoto systému může být přítomna u jedince ve věku od 15 až do 17 let,
avšak až do věku 22 let může vzhled fáze II zůstávat stejný bez zřetelného důkazu fúze (Black and
Scheuer, 1996). Toto fázování tedy neposkytuje užitečné informace pro určení hranic zletilosti a
dospělosti.
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Systém pěti fází pomocí RTG snímkování definovali také Schmeling et al. (2004), přičemž vývoj
mediálního konce klavikulární epifýzy začínal fází 1, kdy centrum osifikace ještě nebylo vytvořeno, a
končil fází 5, kdy došlo k úplnému vymizení epifýzové chrupavky a jizva epifýzy již nebyla viditelná
(Schmeling et al., 2004). Spolehlivost a přesnost jeho metody pomocí RTG snímkování byla mnohokrát
testována, avšak RTG snímkování neumožnilo stanovení mezní hodnoty pro odhad, zda jedinec dosáhl
dospělosti (Cameriere et al., 2012) a není tak v tomto kontextu doporučeno (Wittschieber et al., 2016).
Proto začala být využívána multidetektorová počítačová tomografie, která umožňuje stanovení hranice
15 (Kellinghaus, Schulz, Vieth, Schmidt and Schmeling, 2010) i 18 let a pokud je to možné, měla by být
používána výhradně (Wittschieber et al., 2015; Ufuk et al., 2016).
Na Schmelinga et al. (2004) navázali Kellinghaus et al. (2010), kteří přidali k fázím 2 a 3 za
pomoci počítačové tomografie mezistupně a, b a c (Obr. 4), čímž umožnili lepší specifikaci osifikace
mediální klavikulární epifýzy (Kellinghaus, Schulz, Vieth, Schmidt, Pfeiffer, et al., 2010). Ačkoliv je
pozorování mediální klavikulární epifýzy obecně obtížné (Houpert et al., 2016), mnoho odborníků
potvrdilo, že pomocí Kellinghausova rozdělení lze spolehlivě určit, zda jedinec dosáhl 15 nebo 18 let a to
pokud dosáhl fáze 2b (Ekizoglu, Hocaoglu, Inci, et al., 2015) nebo 3c (Ekizoglu, Hocaoglu, Inci, et al.,
2015; Gurses et al., 2017; Schmidt et al., 2017).

Obr. 4: Podrobné rozdělení fází 2 a 3 osifikace mediální klavikulární epifýzy
(upraveno podle Kellinghaus, Schulz, Vieth, Schmidt, Pfeiffer, et al., 2010)
Schulz et al. (2008) vyvinuli svou vlastní metodu hodnocení zrání mediálního konce klíční kosti
pomocí ultrasonografie. Vývoj rozdělili do 4 fází od žádné osifikace až po úplnou osifikaci epifýzové
destičky. Nejčasnější nalezený věk fáze 3 byl 16,7 a 17,6 let u mužů a žen. Z tohoto zjištění lze tedy
odvodit, že pokud jedinec dosáhl fáze 3, je jedinec starší 15 let a lze jej označit za zletilého (Schulz et al.,
2008). Za dospělého jej lze označit v případě dosažení fáze 4 (Schulz et al., 2013).
Ačkoliv Schulz et al. (2008) považují ultrasonografii při odhadu věku podle klíční kosti za
spolehlivou (Schulz et al., 2008), ultrasonografie vykazuje řadu překážek při odhadu věku, jako je
například tvarování klíční kosti, a že fáze definované pro tento druh vyšetření (Schulz et al., 2008)
dostatečně nepokrývají všechny existující stádia a kombinace jejího vývoje (Gonsior et al., 2013). Proto
je označena za nespolehlivou oproti zlatému standardu, počítačové tomografii (Gonsior et al., 2016),
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která je v tomto kontextu široce používána (Kellinghaus, Schulz, Vieth, Schmidt, Pfeiffer, et al., 2010;
Gurses et al., 2017; Scharte et al., 2017).
Při odhadu věku dle kostí předloktí a kostí ruky je v období pozdní puberty pozorována fúze
epifýz distálních falangů (Gilsanz and Ratib, 2012). V období postpuberty je pak hodnocena fúze epifýz
s diafýzami kosti loketní a vřetenní (Gilsanz and Ratib, 2012; Hassan et al., 2016).
Jednou z nejpoužívanějších metod pro odhad věku v juvenilním období podle kostí ruky včetně
zápěstního kloubu je použití atlasu Greulich a Pyle (1959). V atlasu jsou k dispozici RTG snímky jedinců
od doby narození až do 18 let u žen a 19 let u mužů. Jedná se o srovnávací metodu, RTG snímek
odhadovaného jedince je tedy porovnáván s nejpodobnějšími dostupnými RTG snímky v atlasu
(Greulich and Pyle, 1959; Gilli, 1996; Satoh, 2015). Platnost metody byla potvrzena například v italském
(Santoro et al., 2012), skotském (Hackman and Black, 2013b) či německém populačním vzorku
(Schmidt, Nitz, et al., 2013). U indické populace však bylo naopak zjištěno, že atlas nelze použít u žádné
věkové kategorie indických chlapců a ani u klíčových věkových skupin dívek pro forenzní odhad, 15-16
let a 18-19 let (Patil et al., 2012). Metodě lze vytknout, že může být použita pouze do věku 18 a 19 let u
žen a mužů a v klíčovém věku pro forenzní odhad je velká variabilita chyb u obou pohlaví (Tisè et al.,
2011). V závěru je však metoda obecně doporučována a označována jako přesná a spolehlivá (Santoro et
al., 2012; Schmidt, Nitz, et al., 2013; Mansourvar et al., 2014).
Další velmi používaná metoda podle Tanner a Whitehouse (1975) TW2 využívá hodnocení
zralosti 20 kostí ruky a předloktí, přičemž zralost je hodnocena na škále od A do H nebo I. Každá fáze
má pak až další tři kritéria. Z těchto fází je získáno skóre, které po celkovém sečtení odhalí odhadovaný
věk jedince (Tanner et al., 1975; Gilli, 1996; Satoh, 2015). Této metodě je vytýkáno, že musí být
v současné době standardizována pro každou populaci, ve které je prováděn odhad (Satoh, 2015; Maggio
et al., 2016). Metoda byla proto také aktualizována a nazvána TW3, přičemž rozdíl v odhadu věku mezi
oběma metodami je 1 rok (Tanner et al., 2001; Satoh, 2015).
Vedle metody Greulich a Pyle (1959) a Tanner a Whitehouse (1975) je k dispozici metoda FELS
(Roche et al., 1988), která hodnotí 98 indikátorů zralosti kostí ruky včetně zápěstního kloubu. U každého
indikátoru jsou definovány dva nebo tři stupně zralosti. Každému stupni odpovídá skóre, ze kterého je
následně získán odhadovaný věk (Roche et al., 1988; Chumlea et al., 1989; Gilli, 1996). Například
v italské populaci byla metoda porovnávána s metodami Greulich a Pyle (1959) a Tanner a Whitehouse
(1975) a dle výsledků je s těmito metodami srovnatelná, jelikož nebyly nalezeny žádné statisticky
významné rozdíly mezi odhadovaným a chronologickým věkem a výsledky těchto tří metod byly
jednotné (Santoro et al., 2019).

5.4 Odhad věku podle pánevní kosti
Věk může být odhadován také dle pánevní kosti. Schmidt et al. (2011) se konkrétně zaměřili na
kyčelní hřeben a pomocí sonografie určili 4 stadia osifikace založené na osifikaci klíční kosti (Schulz et
al., 2008) počínaje stadiem I, kdy není patrná žádná osifikace apofýzy, až po stadium IV., kdy je plně
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osifikována (Obr. 5). Dle výsledků byl minimální věk ve stadiu III 16,2 let u mužů a 15,2 let u žen. Toto
zjištění je přínosné pro snahu definovat hranici trestní odpovědnosti (15 let) (Schmidt et al., 2011).

Obr. 5: Schéma sonomorfologického fázování osifikace kyčelního hřebenu
(převzato z Schmidt et al., 2011)
Jelikož byla původní studie provedena na relativně malé skupině, svoje výsledky potvrdili
v následující rozšířené studii, kde minimální věk pro stadium III klesl u obou pohlaví zhruba o půl roku
(Schmidt, Schiborr, et al., 2013).
Osifikace kyčelního hřebene je také studována pomocí výpočetní tomografie (Norouzi et al., 2019)
za použití Kreitnerovy čtyřfázové škály od žádné osifikace po úplnou osifikaci (Kreitner et al., 1997).
Nevýhodou této metody je však vystavení radiaci a vysoké náklady finanční na vyšetření. (Ekizoglu et
al., 2016).
Kreitnerovy fáze byly využity také při odhadu věku na základě RTG snímkování (Bartolini et al.,
2018; Fan et al., 2020). Výsledky se v podstatě shodovaly s předchozími studiemi Schmidt et al. (2011),
ale s rozdílem, že zde byl použit rentgen a v předchozí studii sonografie (Wittschieber, Vieth, et al.,
2013). Další klasifikací fází osifikace kyčelního hřebenu je Risserovo znamení (Risser, 1958), které je
děleno do šesti fází, 0 až 5. Tato klasifikace byla také upravena do americké a francouzské verze, které
lze využít pro určení trestní odpovědnosti (Wittschieber, Schmeling, et al., 2013).
Odhadovat věk je také možné pomocí absolutních měření dílčích částí pánevní kosti jako je kost
stydká (Rissech and Malgosa, 2007), kost sedací (Rissech et al., 2003) a kost kyčelní (Rissech and
Malgosa, 2005).
Dalším užitečným indikátorem kosterní zralosti je tuber ischiadicum, hrbol sedací, ačkoliv je spíše
kombinován s dalšími indikátory, než používán samostatně. K jeho kompletní fúzi s okolní kostí dochází
u mužů v 17,02 letech a u žen v 18,40 letech (Fan et al., 2020). Jeho osifikace byla například rozdělena
do fází 0 až 6, přičemž pátá fáze je u obou pohlaví nalezena nejdříve v 16 letech, což se jeví jako
použitelné při stanovení patnáctileté hranice trestní odpovědnosti (Zhang et al., 2014).
Acetabulum, místo, kde se stýkají kosti kyčelní, sedací a stydká, je často využíváno pro odhad
věku u dospělých jedinců z důvodu jeho morfologických změn v průběhu života (Rissech et al., 2006;
Rougé-Maillart et al., 2007; Botha et al., 2016). Jeho pozorování je však praktické i při odhadu věku u
juvenilních jedinců, jelikož se v místě styku jednotlivých kostí nachází chrupavka do tvaru ypsilon,
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k jejímuž uzavření dochází kolem věku 14 – 15 let (Cardoso, 2008b; Fabricant et al., 2013). Jsou však
také výjimky, kdy nedošlo k úplné fúzi jednotlivých kostí u jedince staršího šestnácti let, což je možnou
komplikací pro přesné určení, zda jedinec dosáhl 15 let, trestní zodpovědnosti (Sullivan et al., 2017).

5.5 Odhad věku podle kostry volné dolní končetiny
Vývoj kostí v oblasti kolenního kloubu (Hackman and Black, 2013a) či nohy (Whitaker et al.,
2002) jsou dalšími využívanými indikátory pro odhad chronologického věku v juvenilním období.
Zkoumána může být také proximální část stehenní kosti (Sullivan et al., 2017) či distální část holenní
kosti (Saint-Martin et al., 2014). Jedná se o logické adepty pro odhad věku v juvenilním období, jelikož
k dokončení fúzí epifýz s diafýzami v jednotlivých kostech dochází právě v rozmezí zhruba 14 až 20 let
(Cardoso, 2008b; Schaefer et al., 2009).
Metoda Schmeling et al. (2004) doplněná Kellinghausem et al. (2010) pro odhad dle osifikace
klavikulární epifýzy je využívána i zde za pomoci magnetické rezonance, zejména pro odhad podle
distální epifýzy stehenní kosti (Ottow et al., 2017; Ekizoglu et al., 2020) a proximální epifýzy holenní
kosti (Krämer et al., 2014b). Krämer et al. (2014) vytvořil nákres fází osifikace proximální epifýzy
holenní kosti (Obr. 6) podle výše zmíněné metody. Dle jeho výsledků byla fáze IV poprvé pozorována
v 15 letech u žen a 16 letech u mužů (Krämer et al., 2014b). Tuto skutečnost, že se fáze IV objevuje
nejdříve u jedinců starších 15 let, potvrzují také další německá (Ottow et al., 2017) a turecká studie
(Ekizoglu et al., 2020). V egyptské populaci je dokonce první nalezený věk fáze IV až v 18 letech (ElDin et al., 2019). Tyto výsledky tedy ukazují použitelnost při určení trestní odpovědnosti jedince.

Obr. 6: Fáze I až V osifikace proximální epifýzy holenní kosti sestavené dle Schmeling
et al. (2004) a Kellinghaus et al. (2010) (převzato z Krämer et al., 2014)
Whitaker et al. (2002) vytvořili skórovací systém pro osifikaci kostí nohy za použití RTG
snímkování i za předpokladu, že kostra nohy není nejcitlivějším ukazatelem věku. Systém obsahuje tři
nezávislá skóre pro každou kost. Stupeň osifikace definovali u primárních, 0 až 4, i sekundárních center,
0 až 5, od nepřítomného osifikačního centra až po dokončenou fúzi (Whitaker et al., 2002). Ačkoli
například ve španělské studii při využití této metody je kostra nohy označována jako dobrý indikátor
chronologického věku (Gómez-Martín et al., 2017), při testování metody na skotské populaci autoři
nepodporují využití této metody ve forenzním kontextu z toho důvodu, že metoda neposkytuje
dostačující a spolehlivá věková rozmezí pro tento kritický věk (Davies et al., 2013).

18

Fúzi proximálních i distální epifýz stehenní, holenní i lýtkové kosti sledoval Cardoso (2008b),
který využil třístupňové škály vyvinuté Johnstonem (1961). První fáze odpovídá žádnému spojení, druhá
fáze částečnému spojení a třetí fáze úplnému dokončení spojení epifýz (Johnston, 1961). K dokončení
fúze všech těchto epifýz dochází mezi 15 až 18 lety. Konkrétně se například kompletní fúze proximální
epifýzy s diafýzou stehenní kosti podle Cardosa (2008b) nejdříve objevuje v 15 letech u žen a 16 letech u
mužů (Cardoso, 2008b). V australské populaci za použití Johnstonovi klasifikace (1961) byla však
kompletní fúze (třetí fáze) proximální epifýzy s diafýzou stehenní kosti nalezena již v 10,34 letech. Proto
je upozorňováno na nutnost standardizace dané metody v určité populaci, aby se předešlo nesprávnému
odhadu věku (Sullivan et al., 2017).
Zaměřit se lze pouze na distální epifýzu holenní kosti. Saint-Martin et al. (2013) sestavil
třífázový skórovací systém, od žádného spojení až po úplné sjednocení, za účelem zjištění využitelnosti
pro určení hranice 18 let. Ukázalo se však, že třetí fáze ženy poprvé dosáhly dlouho před 18. rokem.
Průměrný věk dosažení třetí fáze u žen byl 15,4 let, což je použitelné pro určení hranice zletilosti (SaintMartin et al., 2013). Tato skutečnost byla ověřena na turecké populaci, kde první nalezená přítomnost
třetí fáze byla u mužů a žen v 15 a 14 letech (Ekizoglu, Hocaoglu, Can, et al., 2015).
K dispozici je také atlas Pyle a Hoerr (1969), věnující se vývoji kostí v oblasti kolenního kloubu
v období do 16 u žen let a do 19 let u mužů. Atlas je, podobně jako již zmiňovaný atlas Greulich a Pyle
(1959), založen na srovnání RTG snímků se snímky daného jedince. Za použití tohoto atlasu je průměrný
rozdíl mezi chronologickým věkem a odhadovaným věkem jedinců -1,6 měsíce u žen a 2,16 měsíce u
mužů (Hackman and Black, 2013a). Metoda je tak označována jako užitečná, přesná a opakovatelná při
odhadu chronologického věku v tomto období (Hackman and Black, 2013a; O’Connor et al., 2013).
Další použitelnou metodou pro odhad věku dle vývoje kostí v oblasti kolenního kloubu
v juvenilním období je například metoda McKern a Stewart (1957), která rozděluje fúzi epifýz
s diafýzami do pěti stádií od žádné fúze až po její dokončení (Aly et al., 2016). Krämer et al. (2014) zase
upravil již zmiňovanou metodu dle Schmeling et al. (2004) doplněnou Kellinghausem et al. (2010) a
zjišťoval její použitelnost pro distální epifýzu stehenní kosti a její využití ve forenzní praxi (Krämer et
al., 2014a). Její užitečnost byla testována například u čínské (Fan et al., 2016) a francouzské populace,
kde bylo potvrzeno, že pokud je fúze v distální epifýze stehenní kosti plně dokončena, jedinci je nejméně
18 let (Saint-Martin et al., 2015).
Metod je tedy v této oblasti k dispozici mnoho. Využití vývoje kostí volné dolní končetiny je
však nakonec obecně označováno jako užitečná doplňková metoda (Saint-Martin et al., 2013; O’Connor
et al., 2014; Ekizoglu, Hocaoglu, Can, et al., 2015) a dobrá alternativa k použití RTG snímků levého
zápěstí (Hackman and Black, 2013a).
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POPULAČNÍ SPECIFICITA U KOSTERNÍHO A DENTÁLNÍHO
VÝVOJE JUVENILNÍCH JEDINCŮ
Je obecně známé, že etnická příslušnost ovlivňuje kosterní i dentální vývoj (Schmeling et al.,

2005; Mansourvar et al., 2014). Vliv etnické příslušnosti je vysoký u kosterního vývoje. Například za
použití metody Krämer et al. (2014), která je zaměřena na osifikaci proximální epifýzy holenní kosti, byl
rozdíl mezi prvním pozorováním IV. fáze této metody u německé (Krämer et al., 2014b) a egyptské
populace (El-Din et al., 2019) tři roky. Při pozorování fúze proximální epifýzy s diafýzou stehenní kosti
za použití Johnstonovi klasifikace (1961) byla zase v lisabonské populaci kompletní fúze pozorována
v 15 letech (Cardoso, 2008b), v australské populaci byla však pozorována již v 10,34 letech (Sullivan et
al., 2017). Mezi populacemi byl tedy rozdíl téměř 4 roky.
Na mineralizaci zubů má etnická příslušnost menší vliv než na osifikaci kostry. Například za
použití metody Demirjian et al. (1973) na mineralizaci třetího moláru byla fáze H pozorována v čínské
populaci poprvé v 19,56 letech (Mao et al., 2008) a v německé populaci v 18 letech (Streckbein et al.,
2014). Ale i zde se variabilita mezi populacemi vyskytuje, jelikož například za použití metody Olze et al.
(2010), která sleduje viditelnost kořenové dřeně třetích molárů dolní čelisti, byl rozdíl mezi prvním
pozorováním fáze 1 v německé (M. Timme et al., 2017) a portugalské populaci (Guo, Chu, et al., 2018)
3,2 roku.
Variabilita vývoje mezi populacemi je tedy přítomna jak u mineralizace zubů, tak u osifikace
kostry a nelze ji nijak odstranit. Z toho důvodu je nutné metody standardizovat pro danou populaci.
Zanedbání informace o etnické příslušnosti, stejně tak o pohlaví, může totiž vést ke vzniku velkých
odchylek od chronologického věku, což je v juvenilním období nežádoucí (Schmeling et al., 2005;
Hackman et al., 2013; Cardoso et al., 2014). Z důvodu nutnosti exaktního určení, zda jedinec dosáhl
hranice trestní odpovědnosti nebo zletilosti, by v nejlepším případě metody měly poskytovat výsledky,
které se nijak neodchylují od chronologického věku. To reálně není možné, avšak metody by alespoň
měly poskytovat takové výsledky, aby byly odchylky co nejmenší a pohybovaly se maximálně v řádu
týdnů či několika měsíců. Odchylky v řádu několika let nejsou při rozlišení těchto hranic přípustné.
Pokud tedy je k dispozici informace o etnické příslušnosti jedince, měla by být využita
standardizovaná metoda pro danou populaci. V případě, že není možné zařazení jedince do příslušné
etnické skupiny, je důležité mít pro odhad věku k dispozici metapopulační studie, případně využít
indikátory chronologického věku, u kterých etnická příslušnost vykazuje menší vliv na vývoj (Schmeling
et al., 2005; Santoro et al., 2009).
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce pojednává o odhadu věku podle vývoje dentice a kostry v juvenilním

období. Vzhledem k omezenému rozsahu práce nemohly být prezentovány veškeré dostupné metody,
avšak byla zjišťována přesnost a spolehlivost těch nejčastěji využívaných v tomto období spolu s jejich
výhodami a nevýhodami. V juvenilním období jedinec dosahuje důležitých právních věkových hranic.
Stěžejním cílem bakalářské práce proto bylo nalézt právě ty metody, které dokáží tyto hranice co
nejpřesněji a co nejspolehlivěji rozlišit.
Metody založené na mineralizaci dentice se ukázaly jako spolehlivější a přesnější než metody,
které se soustředí na osifikaci kostry. Osifikace kostry i mineralizace zubů jsou ovlivňovány různými
faktory, jako je klima, socioekonomický status, výživa a další. Mineralizace zubů je však ovlivněna
především geneticky a zmíněné faktory mají na mineralizaci menší vliv než na osifikaci. Osifikace kostry
i mineralizace dentice je variabilní. Osifikace však podléhá vyšší variabilitě vývoje a to jak mezi
pohlavími, tak mezi populacemi. Mezi muži a ženami se v tomto období rychlost osifikace kostry liší až
v řádech několika let, přičemž jsou většinou v předstihu ženy oproti mužům. V mineralizaci třetího
moláru je tomu naopak, v tomto případě jsou častěji v předstihu muži oproti ženám. Z toho důvodu je
důležité do odhadu věku zahrnout také informaci o pohlaví jedince, jelikož jinak by docházelo
k odchylkám od chronologického věku až o několik let, což je pro určení hranic trestní odpovědnosti a
zletilosti nepřípustné.
Pomocí dentálních metod, které nevyužívají nebo nejsou zaměřeny na třetí molár, se dala nejlépe
odlišit hranice 15 let, tj. trestní odpovědnosti. Nejčastěji využívaná a nejpřesnější metoda je v tomto
případě metoda Demirjian et al. (1973) a její modifikace podle Willems et al. (2001). Ačkoliv obě
metody často věk nadhodnotily či podhodnotily, jednalo se ve většině případů o chybu v řádu dnů až
týdnů, což je oproti výsledkům ostatních metod zanedbatelné a přijatelné. Dentální metody využívající
třetí molár pak poskytly nejlepší výsledky při odhadu, zda jedinec dosáhl 18 let, tj. zletilosti. Mezi ty
nejpřesnější a nejspolehlivější se opět zařadila metoda Demirjian et al. (1973), která byla o tento zub
rozšířena a poskytla uspokojivé výsledky při odlišení 18 leté hranice dospělosti. Vedle ní pak musí být
také zmíněna metoda Cameriere et al. (2008), která určila mezní hodnotu 0,08 indexu zralosti třetího
moláru, I3M, pro oddělení zletilých od nezletilých a její přesnost byla prokázána v řadě populací.
Mezi nejdůležitější metody založené na osifikaci kostry patří ty, které se zaměřují na osifikaci
kostí ruky včetně zápěstního kloubu, jako je například atlas Greulich a Pyle (1959), který však jde využít
pouze do 18 let u žen a 19 let u mužů a lze ho tak využít pouze k odlišení hranice trestní odpovědnosti.
Dále pak metody soustředící se na osifikaci klíční kosti, jako je metoda Schmeling et al. (2004) a její
modifikace Kellinghausem et al. (2010), které umožňují odlišení jak hranice trestní odpovědnosti, tak
zletilosti. Pro rozlišení 15 leté hranice lze také využít metodu Schmidt et al. (2011), která se zaměřila na
osifikaci kyčelního hřebene. Ostatní představené metody využívají jiných částí kostry lze pak použít
pouze jako doplňkové.
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Při odhadu věku a rozlišení těchto důležitých právních hranic by se forenzní pracovník neměl
brát v potaz pouze jedinou metodu, ale využít všech dostupných, které se pro odlišení dané hranice
ukázaly jako přesné a spolehlivé. Při odhadu věku je tedy důležité nezanedbat veškeré faktory působící
na vývoj, jako je pohlaví, etnická příslušnost a další. Pokud je to možné, měly by být využity standardy
specifické jak pro dané pohlaví, tak pro etnickou skupinu. V mnoha případech však tyto informace
nejsou dostupné a pak je doporučeno využít souhrnné standardy získané z metapopulačních studií.
Ačkoliv je odhad věku v tomto období komplikovaný, jedná se o nepostradatelnou součást
forenzních procesů a poskytuje důležité podklady pro právní účely. Je proto nezbytné využívat
nejspolehlivější a nejpřesnější metody a vzít v potaz veškeré možné vlivy na kosterní i dentální vývoj,
aby se zamezilo nepříznivým dopadům při zařazení jedince do nesprávné věkové skupiny.
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