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Abstrakt

Ve  své  diplomové  práci  jsem  se  zaměřila  na  srovnání  zubů  savců  a  člověka.

Porovnávala jsem je z pohledu složení skloviny a pak také z jednotlivých přeměn typů zubů

v rámci náročnosti na potravu a to, jak z pohledu vzhledu jednotlivých zubů, tak i z pohledu

přeměn jednotlivých zubů. Také se zde zaměřuji na přístupu problematiky v jednotlivých

řadách učebnic přírodopisu a biologie. Kde jsme vytvořila jednoduchou analýzu obsaženou

v tabulce. Dále jsem se vytvořila návrh projektového vyučování na téma srovnání zubů

savců a člověka, který slouží jako návod pro další učitele.

Klíčová slova: zubní vzorec, sklovina, stolička, třenový zub, špičák, řezák

Abstract

In my thesis I focused on the comparison of teeth in mammals and man. I compared

from the viewpoint of the composition of the glass and then also from the various types of

teeth transformations within demands for food and, from the viewpoint of appearance of the

individual teeth, and from the perspective transformations of individual teeth. There is also

focus on access issues in a single series of textbooks of natural history and biology. Where

we created a simple analysis contained in the table. Next, I created a proposal of project

teaching on the subject of comparison teeth of mammals and man, that serves as a guide for

other teachers

Keys words: dental formula, glass, chair, premolar, canine,
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1. Úvod

Toto  téma jsem si  vybrala  proto,  abych udělala  soubornou práci  na  dentici

savců a člověka, protože jako učitelé biologie se budeme každý dne potýkat s otázkou,

jak  to  dětem  nejlépe  přiblížit.  Přece  jen  chrup  je  pro  savce  dost  zásadní,  snad

nejzásadnější ze všech skupin obratlovců. Zuby jsou velmi rozmanitého tvaru a tím i

funkce.

Vzhledem k tomu, že pro savce je chrup životně důležitý, tak se  přeměnil

podle jejich nároků. Proto jsem se nejprve zaměřila ne složení zuby obecně, kde jsem se

hlavně zaměřila na zubní vzorce složení jejich skloviny, protože ta je ze všech vrstev

zuby u savců nerozmanitější. Podle složení skloviny se dá velmi dobře poznat, kterému

druhu patří, protože je to jeden z charakterizujících ukazatelů. Stejně tak zubní vzorec

se liší skupinu od skupiny. A dokonce se můžeme setkat s tím, že v rámci jednoho řádu

se vzorce liší, a dokonce i někteří zástupci jedné čeledi mohou mít zubní vzorec odlišný.

Všechny tyto aspekty záleží na jejich nárocích na potravu, tak i na způsobu přijímaní

potravy.  Další  zajímavost  je  přeměna  jednotlivých  typech  zubů  podle  toho,  jak  je

potřebují nebo nepotřebují. Nejde jen o jejich přeměny jak vypadají např. U hlodavců

hlodáky, ale někdy přichází i absence jednotlivých zubů opět třeba příklad chybějících

špičáků někdy dokonce i třenových zubů u hlodavců.

Ve své diplomové práci jsem se také zaměřila na analýzu učebnic pro základní

školy i střední školy, jak hluboce se tématikou zuby zabývají. Výsledky jsem popsala v

kapitole Analýza učebnic.

V další kapitole jsem navrhla příklad projektového vyučování na téma srovnání

zubů savců a člověka a uvedla jsem i výsledky, které jsem sesbírala během zkoušky

projektu. V diskusi jsem také uvedla své postřehy na vylepšení i na možná úskalí, se

kterými jsme se třeba i nesetkala, nebo i setkala. Chtěla bych aby tato práce pomohla

dalším učitelům v tom, jak podat poměrně nezáživné učivo žákům zábavnější formou.
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2. Cíle

- popsat zubu z pohledu stavby a složením

- pospat zuby jednotlivých skupin savců

- provést analýzu učebnic přírodopisu a biologie z hlediska informací o zubech savců a

člověka

- uvést návrh projektového vyučování
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3. Stavba zubu

Vznik zubu a spolu s tím funkční dentice je s největší pravděpodobností základ

úspěchu v evoluci  obratlovců.  Umožňuje velmi obratný  a  rychlý  příjem potravy,  ze

které  poté  živočich  získává  energii.  Nejdokonalejší  a  zároveň  nejdiverzifikovanější

dentice se vyvinula u savců. Zcela se přizpůsobila jejich potravní ekologii a uspokojuje

energetickou náročnost savčího metabolismu (Ungar, 2010).

Zub (dens) patří mezi základní apomorfie obratlovců. Jedná se o kompozitní

strukturu tvořenou dentinem a na povrchu krytou sklovinovým pláštěm. Dentin je živý a

je  v  kontaktu  s  mezenchymatickou  pulpou,  jejíž  specializované buňky odontoblasty

dentin produkují. Zubní dřeň (pulpa dentis) je silně inervována a

vaskularizována. Typický savčí zub je alveolární (thekodontní),

a  tedy  morfologicky  rozlišený  na  korunku,  prominující  část

krytou sklovinou, krček, část zubu bez sklovinového pláště čnící

nad zubní alveolu a jeden nebo několik kořenů. Krček a kořeny

jsou kryty zubním cementem. Rozhraní mezi zubní sklovinou a

dentinem je označováno EDJ (enamel-dentin junction).

3.1 Zubovina – dentin

Zubovina je objemově největší část zubu. Překrývá zubní dutinu a kořenový

kanálek. Je složena ze 72 % z anorganických látek, díky kterým je tvrdší nežli kost.

Dentin kořene je měkčí a pružnější než dentin korunky. Má nažloutlou barvu. Vnitřní

stavbou připomíná kost. Buňky, ze kterých se skládá, se nazývají odontoblasty. Ty tvoří

souvislou vrstvu, jež pokrývá vnitřní povrch dřeňové dutiny. (Petrovický, 2001)

 3.2 Zubní sklovina – enamelum

Je  to  velmi  tvrdá  a  velmi  organizovaná  hmota,  která  chrání  zub  před

poškozením  během  příjmu  potravy,  zejména  pak  před  mechanickým  a  chemickým

poškozením. Její funkčnost je závislá na vnitřní struktuře.

Zubní sklovina je hydroxyapatitová pleteň, sekretovaná ameloblasty, buňkami

ektodermálního  původu,  během  procesu  amelogeneze  (Watson,  1960).  Sklovina  je

nejtvrdší hmota, kterou dokáže savčí tělo vytvořit. Skládá se z 95–98 % anorganických
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látek,  kde převažuje  krystalit  hydroxyapatitu  Ca10(PO4)6(OH)2,  další  sloučeniny jsou

voda, proteiny a lipidy. Stejně jako u kosti i složení skloviny závisí na faktorech jako je

např. věk a složení potravy (Maas & Dumont, 1999).

Sekreční  ameloblasty  vznikají  přeměnou  zubních  epiteliálních  buněk  na

preameloblasty, které se dále rozdělují na sekreční ameloblasty. Během tohoto procesu

dochází  k  terminaci  mytotické  aktivity,  specifickým  cytoplazmatickým  změnám  a

postupnému prodlužování buňky. V závěru tohoto procesu je sloupcovitá buňka plná

sekrečních organel. Na konci této buňky vznikají zvláštní struktury Tomesovy výběžky

ovlivňující strukturu nově vznikající skloviny (Moss-Salentijn et al., 1997).

Nově  diferencované  ameloblasty  syntetizují  a  vyměšují  stavební  proteiny

skloviny, které jsou amelogeniny a anameliny. Amelogeniny jsou hydrofóbní a ovlivňují

mineralizaci skloviny a postupně se během maturace vytrácejí. Anameliny jsou naopak

hydrofilní a spojuji se s krystality hydroxyapetitu. Zralá sklovina obsahuje i anameliny.

Poté  dochází  ke  zrací  fázi,  pro  kterou  je  typické  ztráta  Tomesových  výběžků  a

mineralizace skloviny (Sasaki et al., 1990, Robinson et al., 1983, Moss-Salentijn et al.,

1997).

Podle toho, jak jsou uspořadané krystality hydroxyapatitu, se rozlišuje zubní

sklovina na prismatickou a na prismat prostou (prismless) (von Koenigswald & Sander,

1997).

Podle toho, jak jsou uspořádané elementární krystality, se rozlišují strukturní

úrovně prismat.  V prismaticky prosté sklovině jsou krystality řazeny radiálně,  téměř

rovnoběžně a se sklovino-dentinovým rozhraním jsou na sebe kolmé. To je způsobeno

nepřítomností Tomesových výběžků (Lester & von Koenigswald, 1989, Martin et al.,

1988, Moss, 1969). Prismatická sklovina obsahuje prismaty, což jsou svazky krystalitů,

které vybíhají ze sklovino-dentivobého rozhraní k povrchu skloviny (von Koenigswald

& Clemens, 1992).

U skloviny je dále možné určit  její  typ,  jenž označuje,  jak jsou uspořádané

jednotlivé vrstvy skloviny. Prismata jsou vůči sobě buď rovnoběžná, nebo se nejrůzněji

kříží (von Koenigswald & Clemens, 1992).

Existuje  celá  řada  typů  skloviny,  přičemž  s největší  pravděpodobností  se
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všechny odvozují od radiálního typu, který má osu prismat orientovanou radiálně z EDJ

a je  to  neprimitivnější  typ  (von Koenigswald  & Sander,  1997).  Prismata  obklopuje

meziprismatická hmotou, přičemž krystality jsou rovnoběžné s podélnou osou prismat

nebo  se  mírně  odkloňují.  Dalším  typem  je  modifikovaná  radiální  sklovina  MRE

označovaná také  jako přeměněná radiální  sklovina.  Tento  typ  charakterizují  radiální

řady vzestupných prismat, které oddělují mírně rozšířené pláty interprismatické hmoty,

kde  jsou  krystality  orientovány  kolmo  na  osu  prismat.  Další  typ  je  tangenciální

sklovina, zde jsou všechna prismata k sobě rovnoběžná a nikdy se nekříží.  Prismata

nevybíhají z EDJ radiálně, jako je tomu u radiálního typu, ale mají výraznou odchylku

(von Koenigswald, 1994).

Právě  to,  jak se prismata  překřižují,  je  charakteristické  pro jednotlivé  typy.

Pravidelné  překřížení  zmnožených  pruhů  skloviny  dokážeme  vidět  dokonce

makroskopicky na povrchu skloviny při použití šikmého světla. Jedná se o tzv. Hunter-

Schregerovy  proužky  HSB.  Jejich  přítomnost  zvětšuje  biomechanickou  odolnost

skloviny  a  jejich  uspořádání  charakterizuje  další  odvozené  typy  skloviny  (von

Koenigswald & Pfretzsehner, 1987). Rozdělení HSB se například u hlodavců zakládá na

tloušťce  vrstev,  na  orientaci  krystalitů  IPM  a  na  přítomnosti  přechodných  zón.

Universální  HSB  obsahují  vrstvy  o  síle  jednoho  prismatu  a  rovnoběžným  směrem

krystalitů  k  prismatům.  Tento  typ  bývá  také  nazýván  lamelární  typ  skloviny.

Pauciseriální  HSB se  skládá  z  prismat  v  několika  vrstvách,  krystality  IPM směřují

rovnoběžně k prismatům a přechodné zóny mezi prismaty nejsou k rozeznání. HSB,

které  obsahuje větší  počet  prismat  a  úhel  mezi  krystality a  prismaty je  šikmý nebo

kolmý,  se  nazývá multiseriální.  Mezi  jednotlivými  proužky jsou k vidění  jednotlivé

přechodné zóny (Martin, 1992, 1997). S dalším dělením HSB se setkáváme u šelem.

HSB je uspořádaný příčně kolem korunky. Dělí se na tři subtypy, podle toho, jaký úhel

má jejich zvlnění. Rozpoznáváme tu Undulating (zvlněné) HSB, kde je úhel větší než

140°,  Acute-angeled (ostroúhlé)  HSB s  úhlem mezi  70140°  a  zigzag HSB,  zde  je

typický  úhlem  mez  5070°,  tento  subtyp  se  vyskytuje  u  zubů,  které  používají

masožravci  k  drcení  kostí  (Stefen,  1997,  1999a).  Dalším  typem HSB se  vyznačují

kopytníci,  jedná  se  o  typ  vertikální,  kde  se  nacházejí  prismata  orientovaná  střídavě

vzestupně a sestupně.  Díky tomu, že jsou svislá,  na příčném řezu vypadají,  jako by

vycházela radiálně z osy zubu. Další typ je 3-D sklovina, kde se nachází nepravidelné
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křížení  prismat,  což  vytváří  trojrozměrnou  síť  svazků  složených  z  510  prismat

(Pfretzchner,  1992).  Někteří  vačnatci  mají  zipový  typ  skloviny,  která  se  vyznačuje

úzkou oblastí dekusace prismat na místě, kde se setkávají dva radiální typy skloviny

(von Koenigswald, 1994, 2000).

Prostorové  uspořádání  typů  skloviny  každého  zubu  udává  schmelzmuster,

jedná se o čtvrtý stupeň komplexity. Jednotlivé typy skloviny, které jsou zde obsaženy,

závisí na mechanické náročnosti zubu na žvýkání potravy, proto se liší i u každého zubu

jedné dentice. Začlenění každého zubu do komplexního chrupu je další úroveň popisu

(von Koenigswald & Clemens, 1992).

3.3 Cement – cementum

Cement pokrývá zubní kořen a krček. Jde o nažloutlou, jemně zrnitou vrstvu

zubů. Nejsilnější vrstva cementu je na hrotu kořene, čím více se blížíme ke krčku, tím

více se ztenčuje.  Složením se podobá vláknité kosti, tvoří ho 70 % anorganických solí.

Na  povrchu  jsou  cementoblasty,  ty  produkují  novou  hmotu,  díky  čemuž  se  může

obnovovat nejen poškozený cement, ale i zubovina.

3.4 Dřeň – Pulpa dentis

Dřeň vyplňuje dřeňovou dutinu, má růžovou barvu a patří do měkkých tkání

zubu.  S  přibývajícím věkem dochází  k jejímu  úbytku,  což  souvisí  se  zmenšováním

samotné dřeňové dutiny. Dřeň je tvořená řídkým rosolovitým vazivem, které tvoří síť

vazivových  vláken,  amorfní  mukopolysacharidovou  hmotou  a  fibroblasty.  Je  silně

zásobená cévami a velmi inervovaná. (Petrovický. 2001)

3.5 Korunka – Corona dentis

Korunka tvoří  nejobjemnější  část  zubu a volně  vyčnívá  do dutiny ústní.  U

trvalého  chrupu  mají  korunky  různé  odstíny  žluté  barvy.  Oproti  tomu  u  mléčného
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chrupu  se  jedná  o  barvy bílé  až  namodralé.  Z  jednotlivých  částí  chrupu  má  právě

korunka největší  variabilitu  tvaru.  Na korunce  se dají  rozlišit  čtyři  základní  plochy.

Kousací  plocha,  která  je  výrazná  především na  třenových  zubech  a  stoličkách,  kde

vybíhá v drobné hrbolky. U řezáků jde pouze o kousací hranu a u špičáků dokonce jen o

hrot. Další plocha je obrácená do předsíně ústní dutiny, jiná plocha směřující přímo do

dutiny ústní a poslední jsou plošky, které se dotýkají sousedních zubů. U každého zubu

nacházejí dvě, jedna se dotýká předchozího zubu a druhá toho následujícího.

3.6 Krček – Collum dentis

Krčkem se  označuje  střední  část  zubu,  kterou  obklopuje  gingiva.  Odděluje

korunku od kořene. V anatomii se jako krček označuje lineární hranice mezi sklovinou a

tmelem na povrchu kořene zubu.

3.7 Kořen – Radix dentis

Kořen  je  nejdelší  část  zubu.  Je  pevně  uložen  v  zubním lůžku  alveolárního

výběžku  čelisti.  Některé  typy  zubů  mají  pouze  jeden  kořen,  jiné  však  mají  kořen

rozdělen na dvě nebo tři větve. Třenové zuby a stoličky jsou vícekořenové zuby. Zub

není  do  aveolu  přímo vklíněn,  ale  zavěšen pomocí  vláken vaziva,  které  je  součástí

paradontu.

3.8 Dřeňová dutina  Cavitas dentis

Dutina kopíruje tvar jednotlivých zubů. Podle stomatologie je, stejně jako zub,

rozdělena na korunkovou, krčkovou a kořenovou část.

3.9 Zubní vzorec

Zubní vzorec pomáhá velmi rychle se orientovat v počtu zubů, a také v tom,

jak jsou uloženy v horní a dolní čelisti. Většina savců má dvě generace zubů. První je

mléčný nebo také dočasný chrup a druhý je dospělý nebo též trvalý chrup. Jednotlivé

typy zubů se označují buď začátečními písmeny z latinského názvu, pro řezáky je to I,

špičáky C, třenové zuby P a pro stoličky M. Velká písmena se používají  u trvalého

chrupu a malá písmena u chrupu mléčného. Ke každému písmu se připisuje o kolikátý

zub daného typu se jedná. Mléčný chrup se také někdy čísluje římskými číslicemi, čísla
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se přiřazují od prvních zubů k poslednímu na každé straně každé čelisti. Trvalý chrup se

čísluje arabskými číslicemi podle stejného schématu jako mléčný(Petrovický, 2001).
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4. Dentice recentních savců

Savci mají heterodontní dentici, která obsahuje čtyři základní typy, jež se liší

morfologicky i funkčně. Patří mezi ně řezáky (dentes incisivi), špičáky (dentes canini),

třenové zuby  (dentes  praemolares) a  stoličky  (dentes  molares).  Řezáky horní  čelisti

vyrůstají  z  praemaxilly,  první  zub v  maxille  je  špičák.  Některé  skupiny savců mají

dentici  homodontní,  do této skupiny patří  například kytovci.  Tento případ i  absence

některých zubů se vyskytuje také u dalších skupin, ale jedná se o stav druhotný např.

Pholidota,  Myrmecophagidae,  Tachyglossidae.  Výskyt  jednotlivých typů zubů,  jejich

početnost a tvar jsou specifické pro jednotlivý druhy a jejich způsob příjmu potravy.

4.1 Ptakořitní - Monotremata

Jedná se o velmi starobylou skupinu savců, ve které se stále vyskytují znaky

podobné  plazům,  jako  je  plně  funkční  kloaka.  Mláďata  se  líhnou  z  vajec,  ale  po

narození už sají mateřské mléko, které vytéká přímo z mléčných žláz ústících na povrch

těla matky. Vyskytují se pouze v oblasti Austrálii, Tasmánie a Nové Guiney. Dnes žijící

zástupci se dělí do dvou čeledí.

Ornithorhynchidae  (ptakopyskovití)  je  čeleď  s  jediným  žijícím  zástupcem,

ptakopyskem  podivným  (Ornithorhynchus  anatinus).  Ptakopysk  žije  poblíž

sladkovodních toků, kde loví  malé rybky s bezobratlé

živočichy  kožovitým  bezzubým  zobákem  s

keratinizovanými  lištami  (Ungar,  2010).  Chrup

ptakopyska je velmi redukovaný. V embryonální fázi se

v dolní  čelisti  zakládá  pět  řezáků,  jeden  špičák,  dva

třenové zuby a tři stoličky. V horní čelisti řezáky úplně

chybí. I přesto, že přední zuby jsou pokryty sklovinou,

tak se vůbec neprořezávají (Green, 1937). Mláďatům se tedy v horní čelisti prořezává

pouze  jeden  třenový  zub a  dvě  pretribosfenické  stoličky a  v  dolní  čelisti  pouze  tři

stoličky (Woodburne, 2003), přičemž všechny tyto zuby jsou pokryty tenkou vrstvou

částečně prismatické skloviny (Lester & Boyde, 1986, Lester et al., 1987).

Pro vylíhnutí ptakopyska z vajíčka je potřeba vaječného zubu, který se jinak u

savců nevyskytuje  a  je  charakteristický  spíše  pro  ptáky.  Vaječný  zub  tvoří  dřeňová
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dutina, která je obklopena dentinem a vrstvou skloviny (Hill & de Beer, 1950). Vaječný

zub mizí dva dny po vylíhnutí mláděte z vajíčka (Manger et al., 1998). Ostatní zuby pak

ptakopysk ztrácí v rozmezí třetího a čtvrtého měsíce od vylíhnutí, poté dochází k jejich

náhradě keratinizovanými lištami (Poulton, 1888).

Tachyglossidae  (ježurovití)  je  čeleď,  která  obsahuje  dva  žijící  rody

Tachyglossus  a  Zaglossus. Oba  jsou  hmyzožraví  a  mají  trubicovité  čelisti.  Žijící

zástupci jsou bezzubí (Werneburg & Sánchez-Villagra, 2011, Ungar, 2010).

Za příčinu toho, že obě dvě čeledi ztratily zuby, je zřejmě možné označit jejich

speciální způsob přijmu potravy.

4.2 Vačnatci - Marsupialia

Dnešní  vačnatci  se  dělí  do  sedmi  řádů,  které  se  vyskytují  na  amerických

kontinentech a v Austrálii. Rodí živá mláďata, která jsou díky absenci placenty velmi

nedokonalá  a  k  jejichž  dalšímu  vývoji  dochází  ve  vaku  matky,  kde  se  nacházejí

bradavky s mléčnými žlázami. Obecný zubní vzorec vačnatců je I5/4, C1/1, P3/3, M4/4.

Vačnatci  mají  oproti  placentálům rozdílný  způsob výměny zubů.  Mléčný chrup jim

kromě třetích třenových zubů degeneruje ještě před tím, než dojde k jeho prořezání. S

placentály  však  mají  společnou  tribosfenickou  stoličku  (Szalay,  1994,  Luckett  &

Wooley, 1996).

4.2.1 Vačice - Didelphimorphia

Řád dnes obsahuje 87 zástupců, kteří se vyskytují na území od Kanady až po

Argentinu. Jsou to všežravci. Jejich zubní vzorec je primitivní společně s tribosfenickou

stoličkou. Horní řezáky jsou malé a mají kolíkovitý tvar, s výjimkou prvního řezáku,

který je zvětšený.  Horní  špičáky jsou velké a  velmi ostré,  ohýbají  se dozadu.  Mezi

řezáky a špičáky se vyskytuje značná mezera. Naproti tomu první třenový zub těsně

přisedá  ke  špičákům  a  je  oddělený  diastemou  od  ostatních  třenových  zubů.  Horní

stoličky jsou dilambdodontní (Szalay, 1994, Ungar, 2010).

4.2.2 Vačíci - Paucituberculata
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Do vačíků patří  šest  žijící  zástupců, kteří  obývají

vyšší  polohy And. Jsou to  drobní býložraví živočichové s

noční aktivitou. Zubní vzorec je I4/3-4, C1/1, P3/3, M4/4.

Řezáky a třenové zuby horní čelisti jsou velmi zmenšené.

První řezáky dolní čelisti jsou dlouhé, ze stran zploštělé a

vyčnívají z tlamy ven, ostatní řezáky, špičáky a třenové zuby

jsou drobné. Stoličky obou čelistí se zmenšují od prvních ke

čtvrtým, které jsou redukovány (Szalay, 1994, Nowak, 1999,

Ungar, 2010).

4.2.3 Kolokolové - Microbiotheria

Tento  řád  zastupuje  už  pouze  jeden  žijící  zástupce  kolokol  (Dromiciops

gliroides). Vyskytuje se v lesích Argentiny a Chile. Je hmyzožravý. Má primitivní zubní

vzorec. Řezáky horní čelisti jsou lopatkovité a vytvářejí oblouk, mezi prvními zuby je

přítomna drobná mezera.  Špičáky jsou od řezáků  odděleny diastemou  a  jsou  velmi

drobné. První a druhý třenový zub u obou čelistí je malý a izolovaný. Obsahují jeden

dominantní hrbolek. Poslední stoličky jsou značně menší oproti zbývajícím (Marshall,

1984, Ungar, 2010).

4.2.4 Vakokrti - Notoryctemorphia

Tento řád má pouze dva žijící  zástupce patřící  do čeledi Notoryctidae.  Jsou

fossoriální, což znamená, že mají končetiny přizpůsobené k hrabání v půdě. Obývají

aridní  písčité  oblasti  Austrálie.  Živí  se  hlavně  bezobratlými  živočichy,  někdy  i

rostlinnou stravou (Asher  & Sánchez-Villagra,  2005).  Počet  zubů v jejich dentici  je

neustálený.  Zubní  vzorec je  I1-4/1-3,  C1/1,  P2-3/1-3,  M2-5/2-5 (Archer  & Glayton,

1984). Přední zuby jsou oddělené od ostatních. Řezáky, špičáky a třenové zuby jsou,

kromě  posledních,  malé  a  kuželovitého  tvaru.  Horní  stoličky  jsou  zalambdodontní.

Poslední stoličky jsou vůči ostatním menší (Cope, 1892, Asher & Sánchez- Villagra,

2005, Ungar, 2010).

4.2.5 Bandikuti - Peramelemorphia
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Žijící  zástupci  se  dělí  do  tří  čeledí,  všežravých  Thylacomyidae,  kam  patří

jediný zástupce, dále dnes už s největší pravděpodobností vyhynulých Chaeropodidae a

ekologicky nenáročných Peramelidae, kam řadíme osmnáct žijících zástupců. Vyskytují

se v otevřené krajině i v lesích Austrálie a Nové Guiney. Jejich zubní vzorec je I4-5/3,

C1/1, P3/3, M4/4. Většinou mají komprimované polyprotodontní řezáky. Špičáky jsou

odděleny od ostatních zubů, přičemž u čeledi Thylacomyidae jsou výrazné a u ostatních

čeledí drobné. Třenové zuby jsou ze stran ztlačené čepelovitého tvaru (Marshall,1984,

Ungar, 2010).

4.2.6 Kunovci - Dasyuromorphia

Myrmecobiidae (mravencojedovití) reprezentuje dnes už jen jediný žijící druh

mravencojed žíhaný (Myrmecobius  fasciatus).  Žije  v eukalyptových lesích Austrálie.

Živí se hlavně termity a mravenci. (Calaby, 1960). Jeho zubní vzorec je I4/3, C1/1, P2-

3/2-3,  M4/4,  jedná  se  o  nejpočetnější  heterodontní  chrup  mezi  dnes  žijícími

suchozemskými savci (Marshall, 1984). Řezáky jsou malé oddělené od ostatních zubů,

špičáky zvětšené a  zahnuté,  třenové zuby jsou laterálně  zploštělé  a  jsou na  nich tři

hrbolky, prostřední hrbolek je největší. Stoličky jsou velmi zmenšené (Ungar, 2010).

Dasyuridae  (kunovcocití)  jsou  většinou  hmyzožraví,  ale  loví  také  drobné

obratlovce, a někdy se také živí částmi rostlin. Zubní vzorec je I4/3, C1/1, P3/3, M4/4.

Většinou mají malé řezáky a výrazně zvětšené špičáky. V horní čelisti je mezi řezáky a

špičáky  mezera.  Třenové  zuby  jsou  malé  a  stoličky  mají  trojúhelníkový  tvar.  U

masožravých druhů jsou stoličky přeměněny v trháky (Werdelin, 1987, Ungar, 2010).

Thylacinidae (vakovlkovití) byli donedávna zastoupeni dnes již

vyhynulým druhem vakovlkem (Thylacinus cynocephalus). Jeho zubní

vzorec byl I4/3, C1/1, P3/3, M4/4. Řezáky byly malé kolíkovitého tvaru,

špičáky byly značně masivní, třenové zuby měly dlouhý ostrý hrbolek,

stoličky se přizpůsobily masité stravě.

4.2.7 Dvojitozubci - Diprotodontia

Je to  nejpočetnější  řád vačnatců.  Obsahuje jedenáct  recentních čeledí,  které

19

obrázek 4: vakovlk 
tasmánský (Thylacinus 
cynocephalus)

www.zoom.iprima.cz



obývají  oblasti  Austrálie.  Většina  z  nich  je  býložravá,  ovšem někteří  jsou  všežraví.

Charakterizují  je dva velké,  vykloněné řezáky dolní čelisti  a tři  řezáky horní čelisti.

Stoličky jsou kvadrituberkulátní s morfologií korunky od bunodontní přes selenodontní

k bilofodontní (Sakai & Yamada, 1992). Dnes žijící dvojitozubci se dělí do tří podřádů

Vombatiformes, Phalangeriformes a Macropodiformes (Kirsch et al., 1997).

Vombatifomes jsou středně velcí vačnatci živící se převážně rostlinnou stravou.

Jejich  zubní  vzorec  je  I1-3/1,  C0-1/0,  P1/1,  M4/4.  Dělí  se  do  dvou  čeledí

Phascolarctidae (koalovití),  která obsahuje jediný žijící  druh koalu medvídkovitou,  a

Vombatidae  (vombatovití)  se  třemi  žijícími  zástupci.  První  řezáky  jsou  výrazně

zvětšeny.  Špičáky  chybí,  pouze  u  koaly  jsou  přítomny  špičáky  v  horní  čelisti.  Je

přítomna významná diastema mezi řezáky a ostatními zuby. Třenové zuby jsou drobné a

stoličky jsou kvadrituberkulátní se čtyřmi hrbolky. Vombati jako jediní vačnatci mají

díky abrazivní potravě hypselodontní chrup – zuby nemají  kořeny a rostou jim celý

život.

Phalangeriformes  jsou  malí,  všežraví  živočichové  s  noční  aktivitou.  Zubní

vzorec je až na zástupce z čeledi Tarsipedidae, possuma medosavého

(Tarsipes  rostratus),  který  se  živí  nektarem  rostlin  a  má  značně

redukovaný chrup, téměř homodontní a obsahující nanejvýš 22 malých

kolíkovitých  zubů,  I3/1-3,  C1/0,  P2-3/2-3,  M3-4/3-4  (Archer  &

Glayton, 1984). První horní řezáky jsou zvětšené, ostatní horní řezáky

jsou malé od třenových zubů odděleny diastemou, kde je umístěný malý

špičák.  První  dolní  řezáky  jsou  zvětšené  a  vykloněné,  následující

případné řezáky jsou drobné kolíkovitého tvaru. Třenové zuby jsou drobné a stoličky

kvardituberkulátní a bunodontní.

Macropodiformes  obsahuje  i  klokanovité  formy  z  čeledí

Hypsiprymnodontidae, Macropodidae a Potoroidae. Jejich zubní vzorec je I3/1-2, C0-

1/0, P1-2/1-2, M4/4. Řezáky horní čelisti jsou kolíkovitého tvaru, někdy bývají první

řezáky zvětšené. Čeleď Potoroidae má řezáky horní čelisti velmi rozšířené. První dolní

řezáky jsou, stejně jako u ostatních zástupců řádu Diprotodontia, zvětšené a vykloněné,

druhé,  pokud  jsou  přítomné,  jsou  zakrnělé.  Špičáky  jsou  malé  a  kolíkovité.  Mezi

třenovými zuby a špičáky je přítomna diastema. Třenové zuby jsou velké, čepelovitého
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tvaru. Stoličky jsou kvardituberkulatní a bilofodontní. K výměně molariformních zubů

dochází u zástupců čeledi Macropodidae postupnou anteriorní migrací zubů, podobně

jako u slonù a kapustňáků, což je u vačnatců stav výjimečný (Tate et al., 1948, Janis &

Fortelius, 1988, Ungar, 2010).

Ve  sklovině  všech  vačnatců  se  nacházejí  dlouhé  kanálky.  Tyto  kanálky  se

nevyskytují pouze u vombata a possuma medosavého (Tomes, 1849, Mummery, 1914,

Carter,  1922, Lester et  al.,  1987).  Kanálky jsou umístěny vevnitř  prismat (Boyde &

Lester, 1967).

Typ skloviny,  který převažuje u vačnatců,  je radiální.  Někteří  malí  zástupci

mají  pouze  tento  typ.  Další  typ  skloviny,  který  se  u  vačnatců  běžně  vyskytuje  je

tangenciální, často kombinovaný s radiálním typem skloviny. Přechodná zóna je místo,

kde se mění směr prismat, a je označována jako SPD (simultaneous prism deviation). Ta

také  často  odděluje  jednotlivé  vrstvy  skloviny  jako  například  u  klokanů  a  jejich

trojvrstvých  prodloužených  řezáků.  Pravidelné  překřížení  prismat  není  u  vačnatců

běžné.  HSB  se  vyskytují  pouze  u  stále  rostoucích  řezáku  a  stoliček  vombatů.

Nevyskytují se ani u velkých vačnatců, oproti přítomnosti u velkých forem placentálů,

což je poněkud překvapivé (von Koenigswald, 1994, 2000). U vakovlka se nachází i

nepravidelné  dekusace  –  iregulární  sklovina  (Young et  al.,  1990,  von Koenigswald,

1994).  Vačnatci  mají  také  zipový  typ  skloviny,  pozorujeme  ho  například  u  čeledi

Marcopodidae. Čeledi Phalangeridae a Pseudocheiridae mají přechodnou zónu u styku

dvou radiálních typů skloviny, ale nejde u ní poznat směr jednotlivých prismat. Tato

přechodová oblast se nazývá hraniční zóna  border zone (von Koenigswald, 1994).

I  u  masožravých  vačnatců  se  prováděla  analýza  skloviny.  Kunovci  mají

jednoduchý  schmelzmuster  radiálního  typu  skloviny a  aprismatické  skloviny.  Ďábel

medvědovitý má schmelzmustr radiální a tangenciální skloviny. Zuby vakovlka obsahují

schmelzmustery radiální, tangenciální a iregulární skloviny (Stefen, 1999b).

4.3 Placentálové

Je  to  nejpočetnější  skupina  savců  patřící  společně  s  vačnatci  do  podtřídy
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živorodí.

4.3.1 Afrotheria

Starobylá  skupina  placentálů.  Podle  jejího  pojmenování  je  jasné,  že  se  její

zástupci  vyskytují  zejména  na  území  Afriky,  ovšem nalezneme je  také  na  Blízkém

východě (damani), v teplých vodách Ameriky, Afriky a Asie (sirény) a v jihovýchodní

Asii (slon indický).

4.3.1.1 Afrosoricidi - Afrosoricida

Jedná  se  o  bazální  taxon.  Dělí  se  do  dvou  čeledí.

Chrysochloridae, kam patří zlatokrtí, kteří žijí v subsaharských

oblastech  a  jsou  fossoriální,  a  Tenrecidae,  která  zahrnuje

tenreky, kteří se živí hmyzem a žijí na ostrově Madagaskar, a

vydříky,  kteří  se  živí  výhradě rybami.  Dříve byli  řazeni  mezi

hmyzožravce, a to díky tomu, že jsou také hmyzožraví a mají

podobnou  strukturu  stoliček,  tedy  konzervativní  tribosfenické

moláry. Zlatokrti mají zubní vzorec I3/3, C1/1, P3/3, M2-3/2-3. Přední zuby až po první

třenové  zuby jsou  caniniformní  a  jsou  těsně  vedle  sebe.  Ostatní  třenové  zuby jsou

molaroformní.  Stoličky  horní  čelisti  jsou  zalambdodontní.  Zubní  vzorec  čeledi

Tenrecidae je I2-3/3, C1/1, P3/3, M3-4/3. Poslední stoličky se u nich objevují často až

po vypadnutí předchozích. Přední zuby jsou od sebe i od zadních zubů dobře odděleny.

Špičáky některých druhů jsou premolariformní. Třenové zuby mohou být caniniformní

až molariformní. Stoličky jsou původně zalambdodontní, ovšem vydříci mají odvozený

typ, stoličky dilambdodontní (Nowak, 1999, Ungar, 2010). Ovšem sklovina jejich zubů

prozatím nebyla podrobně prozkoumána.

4.3.1.2 Bércouni - Macroscelidea

Dodnes je popsáno 15 druhů žijících bércounů (Schlitter, 2005). Jde o drobné

živočichy  živící  se  hmyzem.  Jejich  zubní  vzorec  je  I1-2/3,  C1/1,  P4/4,  M2/2-3.

Vyskytují se hlavně v aridních oblastech Afriky. Přední zuby jsou často kolíkovité tvaru.

Špičáky jsou malé a mají dva kořeny. Čtvrté třenové zuby mají molariformní vzhled

(Nowak, 1999, Ungar, 2010).
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Jejich zubní sklovina je prismatická, jediný přítomný sklovinový typ je radiální

sklovina.  Na  povrchu  je  malé  vrstva  bezprismatické  skloviny.  Sklovina  byla

analyzována  u  dvou  druhů  -   Rhynchocyon  cirnei a  Elephantulus  rufescens (von

Koenigswald, 1997).

4.3.1.3 Hrabáči - Tubulidentata

Skupina  zastoupena  jediným  žijícím  druhem  

hrabáčem  kapským  (Orycteropus  afer).  Jedná  se  o  velmi

specializované  hmyzožravce  živící  se  především  termity  a

mravenci.  Jsou  semifossoriální.  Dospělci  mají  značně

redukovanou dentici, chybí řezáky a špičáky. Zubní vzorec je

I0/0,  C0/0,  P2-3/2,  M2/2.  Třenové  zuby  a  stoličky  mají

atypickou  strukturu,  tvoří  ji  1500  hexagonálních  sloupců

dentinu, které spojuje vrstva cementu. Zubům chybí sklovina, a proto mohou růst celý

život (Nowak, 1999, Ungar, 2010).

4.3.1.4 Damani - Hyracoidea

Dodnes  jsou  známy  čtyři  druhy,  které  patří  do  jediné  čeledi  Procaviidae

(Shoshani  & Tassy,  2005).  Jsou to  malí  býložraví  živočichové,  kteří  se  vyskytují  v

subsaharské  Africe.  V trvalém chrupu mají  redukovány špičáky,  díky čemuž vzniká

diastema  mezi  řezáky a  molaroformními  zuby.  V horní  čelisti  dochází  k  caninizaci

řezáků a molarizaci třenových zubů. Dolní řezáky jsou dlátovitého tvaru a nachází se u

nich zubatý okraj. Molariformní zuby mají velmi dlouhé kořeny a nízké korunky, tento

jev se nazývá brachyodontní forma (Jones, 1978, Ungar, 2010).

Sklovina má pouze radiální typ (von Koenigswald, 1997).

4.3.1.5 Chobotnatci - Proboscidea

Dnes tři žijící druhy obývají subsaharskou Afriku a jihovýchodní Asii. V řádu
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podle  úprav  chrupu představují  žijící  druhy velmi  odvozenou  linii.  Fosilní  zástupci

mívali velmi pestré spektrum dentálních úprav. Chrup recentních zástupců je značně

redukován. Zubní vzorec je I1/0, C0/0, P3/3, M3/3. Molariformní zuby rostou postupně

celý život. Funkční jsou vždy jen dva v každé polovině čelisti. Po opotřebování jsou

nahrazeny vodorovnou migrací další generace zubů. Díky tomu se sloni mohou dožívat

až 80 let a často umírají na vyhladovění, protože již nedokáží přijímat a zpracovávat

potravu.  Mají  zvláštní  strukturu  molariformních  zubů.  Jsou  hypsodontní,

anteroposteriorně prodloužené a tvoří je série příčně orientovaných paralelních lamel,

tvořených  z  dentinu  pokrytým  prismatickou  sklovinou  sklovinového  typu  3-D.

Sousedící lamely jsou spojovány velkou vrstvou zubního cementu. Jediné horní řezáky

jsou prodlouženy v kly,  které rostou celý život (asi 17 cm/rok).  Kly se u některých

druhů nevyskytují.  Prořezávají  se  s  tenkou vrstvou skloviny,  která  se  však  brzo  po

prořezání vytrácí (Laursen & Beko, 1978, Shoshani & Eisenberg, 1982, Nowak, 1999,

Shoshani & Tassy, 2005, Ungar, 2010).

Struktura skloviny byla zkoumána na úrovni prismat (Boyde & Lester, 1967,

Boyde, 1969, Kozawa, 1978). Ve sklovině stoliček byl popsán třívrstvý schmelzmuster,

který  je  tvořen  3-D  sklonovinovým  typem  (Pfretzschner,1994),  HSB  a  radiální

sklovinou (von Koenigswald, 1997).

4.3.1.6 Sirény - Sirenia

Sirény jsou velcí vodní živočichové živící se rostlinnou stravou. Jejich chrup je

velmi redukovaný, zejména předními zuby. Přičemž vždy chybí špičáky. Dodnes žijí

čtyři zástupci, kteří se dělí do dvou čeledí, Dugongidae (dugongovití) a Trichechidae

(kapustňákovití).

Dugong  žije  v  mělkých  vodách  Indopacifiku  a  je

posledním žijícím zástupcem čeledí Dugongidae. Zubní vzorec

má  I2/3,  C0/1,  P3/3,  M3/3.  Většinou  je  ale  v  chrupu  zubů

méně, neboť první řezáky v horní čelisti a všechny dolní přední

zuby jsou velmi malé a poměrně rychle vypadávají (Mitchell,

1973). Druhé řezáky v horní čelisti se přeměňují v kly, které jsou tvořené dentinem. Ten

je  překryt  cementem  a  zubní  sklovina  se  objevuje  jen  na  mesiálni  straně.  Kly  se

prořezávají  pouze u samců (Husar,  1978).  Molariformní zuby mají  válečkovitý tvar,
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jsou tvořené dentinem a pokryté zubním cementem, na povrchu se ze začátku vyskytuje

také sklovina, ale brzy se vytrácí. K zubní výměně dochází u dugongů stejně jako u

slonů,  ovšem  výjimku  představují  dvě  poslední  stoličky,  které  jsou  trvalé  a

nevypadávají (Marsh, 1980, Ungar, 2010).

Kapustňáci  jsou  dnes  zastoupeni  třemi  zástupci.  Jednotliví  zástupci  žijí  v

Karibské  oblasti,  v  řekách  Jižní  Ameriky  a  východní  Afriky.  Dospělci  mívají  58

molariformních  zubů,  jež  se  obnovují  stejně  jako  u  slonů  horizontálním  posunem

zhruba 1 mm za měsíc,  rychlost  posunu je závislá na složení potravy.  Na rozdíl  od

dugongů mají na zubech plně vyvinutou sklovinu. Mláďata mají horní řezáky, které jim

ovšem vypadávají dříve, než dospějí (Husar, 1977, Ungar, 2010).

Sirény  mají  prismatickou  sklovinu  radiálního  typu.  Prismata  jsou  většinou

oválného průřezu a směřují  strmě od EDJ, když se přiblíží  k okraji  skloviny tak se

vodorovně stáčí (Boyde, 1969, Pfretzschner, 1994, von Koenigswald, 1997).

4.3.1.7 Chudozubí - Xenarthra

Jedná se o neotropickou skupinu starobylých savců, kteří mají velmi pomalý

metabolismus. Jak napovídá název vyznačují značnou redukcí chrupu. Do této skupiny

patří 31 zástupců, kteří jsou rozděleni do dvou řádů a pěti čeledí (Wilson & Reeder,

2005).

4.3.1.7.1 Pásovci -   Cingulata

Recentních pásovců je 21 druhů a řadíme je do čeledi Dasypodidae (Wilson &

Reeder, 2005) (Gardner 2005b). Jsou to teristričtí, fossoriální a všežraví živočichové.

Vyznačují se kostěným dermálním krunýřem. Jejich chrup je redukován a homodontní.

Chybí jim řezáky a špičáky a třenové zuby a stoličky jsou od sebe téměř nerozlišitelné.

Jsou hypselodontní,  kolíkovité tvaru s vysokými a úplně plochými korunkami,  které

rostou celý život.  Počet  zubů je  velmi  rozdílný podle jednotlivý druhů,  například u

pásovce velkého (Priodontes maximus)  se vyšplhá až na číslo sto. Zubní sklovina se

vyskytuje v malé vrstvě u obou generací. Na trvalém chrupu dochází k mechanickému

obrušování (Martin, 1916, Davit-Béal et al., 2009, Ungar, 2010).

4.3.1.7.2 Lenochodi a mravenečníci -   Pilosa
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Vermilingua (mravenečníci) jsou velmi dobře specializovaní k vyhledávání a

požírání termitů a mravenců. Objevuje se u nich prodloužená čelist,  dlouhý lepkavý

jazyk a silné drápy na předních nohou, které slouží k rozhrabávání termitišť. Díky jejich

vysoké potravní specializaci se u nich chrup úplně zredukoval. V embryonálním vývoji

se zuby sice zakládají, ale ještě během vývoje v děloze dochází k jejich absorbci (Peyer,

1968). Mravenečníci jsou reprezentováni čtyřmi žijícími druhy, které se řadí do dvou

čeledí Cyclopedidae a Myrmecophagidae (Wilson & Reeder, 2005) (Gardner 2005b).

Phyllophaga  (lenochodi)  jsou  živočichové  žijící

pouze na stromech, kde se živí jejich listy. Mají velmi pomalý

metabolismus,  vyměšovat  potřebují  zhruba  jednou  za  deset

dní (Nowak, 1999). Lenochudí chrup je redukován  řezáky a

špičáky chybí.  Třenové zuby a stoličky jsou hypselodontní.

Třenové  zuby  nahrazují  funkci  špičáků  pomocí  caninizace.

Caniniformní zuby mají  trojúhelníkový průřez,  od ostatních

zubů jsou odděleny diastemou. Na zubech se nevyskytuje zubní sklovina (Davit-Béal et

al.,  2009).  Mezi  lenochy  patří  šest  zástupců,  kteří  se  dělí  do  dvou  čeledí,

Megalonychidae a Bradypodidae (Wilson & Reeder, 2005) (Gardner 2005b).

4.3.2 Euarchontoglires

4.3.2.1 Tany – Scandentia

Tany jsou jednoduchá skupina, která zahrnuje 20 druhů. Drobní živočichové se

živí hmyzem nebo jsou všežraví. Vyskytují se v Asii a svým vzhledem připomínají malé

primáty. Člení se do dvou čeledí, Ptilocercidae a Tupaiidae. Zubní

vzorec je I2/3, C1/1, P3/3, M3/3. Horní řezáky jsou poměrně velké,

dolní  řezáky  zase  vykloněné.  Horní  špičáky  jsou  malé,  dolní

naopak větší  než  ostatní  zuby.  Stoličky mají  stálou  morfologii  a

jsou dilambdodontní (Lyon, 1913, Ungar, 2010).

Sklovina  je  tvořena  jednoduchým  schmelzmusterem,  přičemž

dominantním typem skloviny je sklovina radiální. Prismata vybíhají strmě od EDJ k

OES,  kde  mizí  v  tenké  vrstvě  bezprismatické  skloviny.  IPM je  rovnoběžná  s  osou

prismat. (von Koenigswald, 1997).
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4.3.2.2 Zajícovci - Lagomorpha

Skupina je složena ze dvou čeledí, Ochotonidae a Leporidae. Zubní vzorec je

I2/1, C0/0, P3/2, M2-3/3. Jejich řezáky se nazývají hlodáky a stále rostou, proto si je

zástupci těchto čeledí musí ustavičně obrušovat. První řezáky jsou dlouhé a zahnuté.

Druhé  horní  řezáky  jsou  malé  a  kolíkovitého  tvaru.  Špičáky  se  u  nich  nevyvíjí  a

anteriorní a posteriorní zuby jsou od sebe odděleny diastemou. Molariformní zuby jsou

hypselodontní, mají vysoké korunky a nemají kořeny. Řezáky zajícovnů jsou pokryty

sklovinou z labiální i linguální strany (Nowak, 1999, Ungar, 2010).

Sklovina u řezáků je vícevrstvá, vnitřní vrstva je radiálního typu, pokrývá jí

vrstva  HSB.  U  čeledi  Leporidae  se  vyskytuje  u  řezáků  pouze  vrstva  HSB  (von

Koenigswald,  1996,  1997,  Martin,  2004).  Na hranách  třenových  zubů  a  stoliček  je

sklovina ve dvou vrstvách. Vnitřní vrstva je radiálního typu a vnější vrstva skloviny je s

nepravidelnou desukací (Mazza & Zafonte, 1987, von Koenigswald & Clemens, 1992).

4.3.2.3 Hlodavci - Rodentia

Do této skupiny savců patří přes 2 000 recentních druhů. Tímto počtem se řadí

na první místo co do počtu zástupců v jednotlivých řádech. Zubní vzorec je I1/1, C0/0,

P0-2/0-2,  M3/3.  Tento  řád  se  dělí  na  pět  podřádů  a  ty  na  33  čeledí.  Podřády jsou

Hystricomorpha, Anomaluromorpha,  Castorimorpha, Myomorpha a Sciuromorpha.

Do  Hystricomorpha  je  zařazeno  18  čeledí,  Ctenodactylidae  (gundiovití),

Diatomyidae,  Bathyergidae  (rypošovití),  Hystricidae  (dikobrazovití),  Petromuridae

(skalní krysy), Dinomyidae (pakaranovití), Thryonomyidae (řekosyšovití), Cuniculidae

(pakovití),  Chinchillidae  (činčilovití),  Caviidae  (morčatovití),  Dasyproctidae

(agutiovití),  ,  Ctenomyidae  (tukotukovití),  Octodontidae  (osmákovití),  Abrocomidae

(činčilákovití),  Echimyidae  (korovití),  Myocastoridae  (nutriovití),  Capromyidae

(hutiovití), Erethizontidae (urzonovití). Je to nejpočetnější podřád hlodavců.

Anomaluromorha  obsahuje  dvě  čeledi,  Anomaluridae  (šupinatkovití)  a

Pedetidae (noháčovití).

Castorimorpha se řadí do třech čeledí,  Castoridae (bobrovití),  Heteromyidae

(pytloušovití) a Geomyidae (pytlonošovití).
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Do  Myomorpha  patří  sedm  čeledí,  Dipodidae  (tarbíkovití),  Spalacidae

(slepcovití), Cricetidae (křečkovití) Calomyscidae (křečíkovití),  Nesomyidae, Muridae

(myšovití).

Do Sciuromorpha se zařazují poslední tři čeledi, Aplodontiidae (bobruškovití),

Sciuridae (veverkovití) a Gliridae (plchovití).

Pro všechny hlodavce jsou charakteristické pouze dva

řezáky  v  horní  i  dolní  čelisti,  které  jsou  označovány  jako

hlodáky. Hlodáky jsou mohutné, dlouhé a lehce zahnuté. Stále

rostou  a  chybí  jim  sklovina  na  linguální  straně.  Dalším

charakteristickým  znakem  je  totální  ztráta  špičáků.  Je  tedy

přítomna výrazná diastema mezi předními a zadními zuby.

Při vývoji jednotlivých linií hlodavců postupně dochází k

charakteristickým  vlastnostem  redukcí  velikosti  a  počtu  třenových  zubů,  naopak  k

zvětšení a hypsodontizaci stoliček až k úplné hypselodoncii (Musser & Carleton, 2005,

Ungar, 2010).

Sklovina  hlodavců  je  oproti  jiným  skupinám  poměrně  dobře  popsaná

(Korvenkontio, 1934, Wahlert, 1968, Martin, 1992, 1997, von Koenigswald, 2004b). V

rámci jedno chrupu je vidět velký rozdíl ve struktuře skloviny řezáků a třenových zubů.

Řezáky mají sklovinu většinou dvouvrstvou, vnitřní strana je tvořena HSB, kde jsou

rozlišeny její  tři  typy,  pauciseriální,  uniseriální  a  multiseriální,  a  vnější  vrstvu  tvoří

radiální typ skloviny (Korvenkontio, 1934, Martin, 1992, 1993).

Pauciseriální HSB je přítomna u většiny primitivních hlodavců, vyskytuje se i

u  primitivních  savců,  díky čemuž  je  tedy považována za  původní  typ.  Skládá  se  z

proužků  z  16  prismat,  ale  většinou  se  vyskytuje  13  prismata.  Přechodové  zóny

jednotlivých  prismat  nejsou  přítomny  a  IPM  obklopuje  prismata.  Krystality  jsou

rovnoběžné s osami prismat. Universální a multiseriální HSB jsou naopak považovány

za odvozené.

Universální HSB jsou složeny z proužků, které tvoří pouze jedno prismato, a

původní  krystality  IPM  jsou  rovnoběžné  s prismaty,  to  se  vyskytuje  u  zástupců

Sciuromorpha, Anomaluromorpha, také se mohou orientovat pod ostrým nebo pravým
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úhlem ke směru prismat, tento typ se vyskytuje u zástupců podřádu Myomorpha. Zóny

přechodu  mezi  jednotlivými  prismaty  nejsou  rozpoznatelné  (Korvenkontio,  1934,

Boyde, 1978, Wahlert & von Koenigswald, 1985).

Multiseriální HSB se skládají z vrstev, které obsahují 310 prismat, většinou

jich však mají 37. Krystality IPM svírají šikmý až kolmý úhel vůči prismatům. IPM

však na rozdíl od pauciseriální HSB neobklopuje prismata. Přechodné zóny jsou dobře

znatelné mezi jednotlivými proužky. Tento typ skloviny mají zástupci čeledi Pedetidae,

a  dále  také  někteří  zástupci  podřádu  Hystricomorpha  (Wahlert,  1968,  Sahni,  1980,

Martin, 1992, 1993, 1995).

Ve sklovině nízkých molárů se rozlišují tři typy schmelzmusterù, P-typ, C-typ a

S-typ (von Koenigswald, 2004a,b).

U P-typu je schmelzmuster tvořen radiálním typem skloviny. Prismata směřují

z  EDJ  přímo  OES  bez  toho,  aby  se  překřižovala.  Tento  schmelzmuster  se  hojně

vyskytuje u jednoduchých savců malého vzrůstu. Vyskytuje se i u některých zástupců

Sciuromorpha, Anomaluromorpha a Myomorpha.

Schmelzmuster  u  C-typu  charakterizují  bazální  kroužky  lamelárního  typu

skloviny.  Povrch  korunky je  pokrytý  radiálním typem skloviny.  C-typ  mají  všichni

zástupci  čeledi  Dipodidae,  a  vyskytuje  se  také  u  některých  rodů  z  čeledí  Muridae,

Gliridae, Heteromyidae a Geomyidae.

Pro  schmelzmuster  S-typu  je  typické,  že  HSB  je  přítomna  po  celé  ploše

korunky, a to v silné vrstvě. HSB je sestaveno z proužků, které obsahují 310 prismat.

Někdy se  vyskytuje  i  vnější  vrstva  radiální  skloviny.  S-typ  je  typický pro  zástupce

podřádů Sciuromorpha a Hystricomorpha.

K druhotné modifikaci původních typů schmelzmustrů dochází u odvozených

typů  stoliček.  Schmelzmuster  odvozený  z  S-typu  je  tvořen  z HSB,  často  však  v

kombinaci  s  radiální  sklovinou  tvořící  vnější  nebo  vnitřní  vrstvu,  někdy  obě.  U

některých rodů jsou HSB přeměněny v iregulární typ skloviny. Sekundární diferenciace

C-typu schmelzmusteru se výrazně liší. U některých rodů dochází k redukci lamelárního

prstence.  Sklovina  má  pouze  radiální  typ.  U  některých  rodů  hlodavců  se  bazální

prstenec zachoval, došlo však ke vzniku silné vrstvy HSB v horní části korunky. Značně
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modifikovaný schmelzmuster  je u zástupců podčeledi Arvicolinae.  Bazální  lamelární

prstenec se rozšiřuje po celém zubu (von Koenigswald, 2004a,b).

4.3.2.4 Primáti - Primates

Primáti se člení do dvou podřádů, Strepsirrhini a Haplorrhini (Groves, 2005).

Podřád Strepsirrhini obsahuje 79 druhů, které se dělí

do sedmi čeledí. Dvě žijí na území Afriky a Asie: Galagidae

(kombovití)  a  Lorisidae  (outloňovití).  Ostatních  pět  se

vyskytuje  pouze  na  území  ostrova  Madagaskar:

Cheirogaleidae  (makiovití),  Lemuridae  (denní  lemuři),

Lepilemuridae  (noční  lemuři),  Indriidae  (indriovití)  a

Daubentoniidae  (ksukolovití).  Zubní  vzorec  je  I2/2,  C1/1,

P2/2, M3/3. Horní řezáky jsou malé, dolní naopak dlouhé a vykloněné. Mají velké a

výrazné  špičáky.  Přední  třenové  zuby  jsou  často  caniniformní  a  zadní  zase

molariformní. Stoličky mají čtvercový tvar se čtyřmi hrbolky (Swindler, 2002, Ungar,

2010).  Ksukol  ocasatý  z  čeledi  Daubentoniidae  má  odlišnou  morfologii.  Jeho  zubí

vzorec je I1/1,  C0/0,  P1/0,  M3/3.  Řezáky mu stále  rostou a  jsou dlouhé a  zahnuté,

nemají sklovinu na linguální straně,  podobně jako u hlodavců (Ankel-Simons, 1996,

Swindler, 2002, Quinn & Wilson, 2004).

Do podřádu Haplorrhini patří 288 druhů, které se dělí do

sedmi čeledí. Zástupci žijící na ostrovech jihovýchodní Asie patří

do  čeledi  Tarsiidae  (nártounovití).  Zástupci,  kteří  se  vyskytují  v

Latinské Americe,  se  také nazývají  opice Nového světa,  patří  do

čeledí  Cebidae  (malpovití),  Atelidae  (chápanovití)  a  Pitheciidae

(chvostanovití). Poslední tři čeledi se nazývají opice Starého světa a

patří  sem  Cercopithecidae  (kočkodanovití),  Hylobatidae

(gibonovití) a Hominidae (hominidi), kteří mají původní rozšíření v

Africe a Asii (Groves, 2005), (Groves 2005). Jsou to všežravci nebo

býložravci. Zubní vzorec je I2/2, C1/1, P2/2, M3/3. Řezáky mají většinou lopatkovitý

tvar,  špičáky jsou velké a výrazné.  Třenové zuby jsou oválného tvaru,  stoličky jsou

čtvercové  nebo  bunodontní.  U  opic  Starého  světa  se  často  vyskytují  stoličky

bilofodontní (Swindler, 2002, Ungar, 2010).
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Struktura chrupu primátů byla a je zkoumána velkým počtem autorů „(Boyde

& Martin, 1984, Kawai, 1955, Martin et al.,  1988, Boyde et al.,  1988, Maas, 1993,

1994,  Dumont,  1995,  Shellis  & Poole,  1977,  Maas,  1986,  Nogami & Natori,  1986,

Nogami & Yoneda,  1983, von Koenigswald & Pfretzsehner,  1987, Shellis  & Poole,

1979, Gantt, 1980, Shellis, 1984, Dostal & Zapfe, 1986, Dostal, 1989, Boyde & Martin,

1982, Gantt  et  al.,  1977, Maas & Dumont,  1999)“ (Housková Pavla,  2012).  Značná

pozornost  byla  věnována  prismatickým  vzorům.  Velmi  dobře  jsou  také  popsány

vyskytující  se  typy  skloviny  a  schmelzmustery.  Drobní  zástupci  primátů  čeledí

Cheirogaleidae,  Lorisidae,  Galagidae,  Lemuridae,  Tasiidae,  Atelidae  a  Cebidae  mají

jednoduchý schmelzmuster, který je tvořen vnitřní vrstvou radiálního typu skloviny a na

povrchu  tenkou  vrstvou  bezprismatického  typu  skloviny.  U  větších  primátů  čeledí

Hominidae a Cercopithecidae se vyskytuje horizontální HSB. Schmelzmuster je tvořen

vnitřní  vrstvou  HSB,  střední  vrstva  je  radiální  typ  skloviny  a  vnější  vrstva  je

bezprismatická.  U chrupu primátů jsou jen malé rozdíly mezi  schmelzmustery zubů

(Maas & Dumont, 1999).

4.3.2.5 Letuchy - Dermoptera

Řád letuchy je reprezentován dvěma žijícími  druhy,  které  se řadí  do čeledi

Cynocephalidae. Zubní vzorec je I2/3, C1/1, P2/2, M3/3. Horní řezáky jsou malé a v

přední části oddělené diastemou. Dolní řezáky jsou vykloněné a hřebenovitého tvaru.

Špičáky a přední třenové zuby jsou široké a ze stran zploštělé. Zadní třenové zuby jsou

molariformní. Stoličky jsou dilambdodontní (Staord & Szalay, 2000).

Sklovina je tvořena radiálním typem. Na povrchu je obsažena bezprismatická

sklovina (von Koenigswald, 1997). Příčný řez prismat je podkovovitého tvaru a IPM je

rovnoběžná k ose prismat (Lester et al., 1988).

4.3.3 Laurasiatheria

4.3.3.1 Hmyzožravci - Eulipotyphla

Hmyzožravci jsou označováni za primitivní skupiny Laurasiatheria (Murphy et
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al., 2001). Podle některých autorů je to nejstarší řád placentálních savců. V tomto řádu

je  zahrnuto  přibližně  450 druhů,  které  řadíme  do dvou podřádů,  Erinaceomorpha  a

Soricomorpha. Většinou jsou to suchozemští živočichové obývající lesy. Někdy bývají

také semiakvitičtí.  Některé druhy jsou fossoriální,  tedy mají  hrabavé končetiny jako

např. krtci. Živí se hmyzem, případně jsou všežraví, potom mají původní tribosfenické

stoličky.

Do Erinaceomorpha patří  pouze  jediná čeleď Erinaceidae  (ježkovití).  Zubní

vzorec je I2-3/2-3, C1/1, P3-4/3-4, M3/3. První horní řezáky jsou

dlouhé  a  caniniformní.  Dolní  řezáky  často  bývají  zvětšené.

Špičáky jsou částečně redukovány a mají tvar podobný třenovým

zubům. Ostatní přední zuby jsou drobné. Poslední čtvrté třenové

zuby  svým  vzhledem  připomínají  stoličky.  První  dvě  horní

moláry jsou euthenomorfní a mají nízké hrbolky. Dolní stoličky

jsou tribosfenické (Corbet, 1988).

Do  podřádu  Soricomorpha  se  zahrnují  tři  čeledi,  Talpidae,  Soricidae,

Solenodontidae. Živí se převážně bezobratlými živočichy. Zubní vzorec mají I2-3/1-3,

C1/0-1, P1-4/1-4, M3/3. Moláry mají převážně dilamdodontní, u čeledí Solenodontidae

jsem  stoličky  zalamdodontní.  Chrup  u  čeledí  Solenodontidae  a  Talpidae  odpovídá

základnímu savčímu zubnímu vzorci,  ovšem u Soricidae  se setkáváme se značnými

odchylkami. První řezáky obou čelistí jsou největší ze všech zubů, špičáky a třenové

zuby jsou velmi redukovány, poslední třenové zuby jsou molariformního typu. Stoličky

mají velké a euthenomorfní (Ungar, 2010). Rejci se rodí s trvalým chrupem, chybí jim

tedy chrup dočasný (Luckett, 1993). Některé linie hmyzožravců mají povrch skloviny

pokrytý  solemi  železa,  které  je  charakteristicky  zbarvují  do  červenohněda.

Pravděpodobně to má zabraňovat narušování skloviny pomocí vysoce abrazivní stravy

(Strait & Smith, 2006).

Sklovinu  u  hmyzožravců  zkoumalo  několik  autorů.  Příčný  řez  prismat  je

kruhovitý.  U některých druhů se vyskytují  pouze krátké kanálky.  Schmelzmuster  se

skládá  pouze  u  radiálního  typu  skloviny  a  na  povrchu  se  nachází  tenká  vrstvička

bezprimatické skloviny. U ježků se nacházejí uvnitř radiální skloviny také HSB. Rejzci

oproti  ostatním zástupcům čeledi  Soricidae  mají  radiální  sklovinu  ještě  podloženou
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tangenciální sklovinou. Tento schmelzmuster je zcela nezávislý na červeném zbarvení

zubů, neboť se vyskytuje i u druhů, které zuby červeně zbarvené nemají, příkladem je

rejsek  himalajský (Chimarrogale  himalayica)  a  rejsec  asijský  (Soriculus  nigrescens)

(von Koenigswald, 1997).

4.3.3.2 Letouni - Chiroptera

Letouni  jsou  jediná  skupina  savců,  kteří  dokáží  aktivně  létat.  Tato  skupina

zahrnuje až 1100 druhů, které se dělí do 18 čeledí a ty jsou rozdělené do pěti nadčeledí,

Rhinolophoidea, Pteropopodoidea, Noctilionoidea, Emballonuroidea a Vespertilionoidea

(Jones & Teeling, 2006). Jejich dentice je velmi charakteristicky modifikovaný základní

chrup  savců.  Jejich  chrup  je  heretodontní  s  tribosfenickými  stoličkami.  Velmi

modifikovaná  typ  se  nachází  u  čeledi  Pteropopodoidae  a  u  zástupců  z  čeledi

Phyllostomidae, kteří se živí plody. Zde úplně vymizel tribosfenický vzor chrupu.

Do  Pteropopodoidea  patří  pouze  jedna  čeleď  Pteropodidae  (kaloňovití).

Zástupci se živí ovocem, někdy nektarem rostlin. Vyskytují se v subtropech a tropech

Afriky, Eurasie a v Oceánii. Zubní vzorec mají I1-2/0-2, C1/1, P3/3, M1-2/2-3. Řezáky

jsou malé, někdy se rozšiřují a mají hrbolkovitý tvar. Kaloni, kteří sbírají pyl a nektar,

mají  často  redukovaný  počet  řezáků.  Špičáky jsou  výrazné,  a  tvarově  velmi  různé,

stejně jako třenové zuby. Stoličky ztratily tribosfenický vzor,  jsou nízké a vzor mají

žlábkovaný.

Do nadčeledi  Rhinolophidea  spadá  pět  čeledí  Rhinolophidae  (vrápencovití),

Rhinopomatidae  (víkonosovití),  Craseonycteridae  (netopýrkovití),  Hipposideridae

(pavrápencoviti)  a  Megadermatidae  (kožnatcovití).  Většina  zástupců  je  hmyzožravá,

pouze  zástupci  čeledí  Megadermatidae  jsou  masožraví.  Mají  relativně  malé  řezáky,

výrazné  špičáky  a  dilambdodontní  moláry.  Zubní  vzorec  je  I0-1/2,  C1/1,  P1-2/2-3,

M3/3.

Do nadčeledí Emballonuroidea se řadí dvě čeledi, Nycteridae (rýhonosovití) a

Emballonuridae (pochvorepovití). Obě dvě čeledi jsou hmyzožravé. Zubní vzorec mají

I1-2/2-3, C1/1, P1-2/2, M3/3.

Nadčeleď Noctilionoidea zahrnuje sedm čeledí, Mormoopidae (listobradovití),

Thyropteridae  (přísavníčkovití),  Noctilionidae  (rybožerovití),  Myzopodidae
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(přísavkovcovití),  Furipteridae  (kouřovníčkovití),

Mystacinidae  (zemolezovití)  a  Phyllostomidae

(listonosovití).  Většina  jejich  zástupců  je  hmyzožravá.

Jejich zubní vzorec je I1-2/1-3, C1/1, P1-3/2-3, M1-3/1-3.

Zástupci  čeledi  Phyllostomidae  jsou  co  se  týče  potravy

velmi  variabilní  skupina  letounů.  Díky  tomu  se  u  nich

značně  odlišuje  i  chrup.  Hmyzožravé  druhy  mají

konzervativní morfologii chrupu. Mezi to patří dilambdodontní stoličky. Dále jsou zde

masožraví  druhy  a  ty,  které  se  živí  nektarem  nebo  pylem.  Plodožravé  druhy  mají

odvozenou  morfologii  chrupu,  to  znamená,  že  jejich  stoličky jsou  ploché  a  nemají

tribofenický vzor. U druhů, které sají krev, nalezneme nejvíce odlišnou dentici. Nachází

se  u  nich  velké  a  ostré  řezáky horní  čelisti,  dolní  řezáky jsou  malé,  mají  všechny

špičáky a zredukovaný počet třenových zubů a stoliček.

Nadčeleď Vespertilionoidea zahrnuje tři čeledi, Vespertilionidae (netopýrovití),

Molossidae (morousovití) a Natalidae (netopýříkovití). Většina zástupců je hmyzožravá.

Jejich  zubní  vzorec  je  I1-2/2-3,  C1/1,  P1-3/2-3,  M3/3.  Jejich  chrup  obsahuje

dilambdodontní stoličky.

Struktura skloviny je popsána jen na úrovni prismat (Lester & Boyde, 1987,

Lester & Hand, 1987, Lester et al., 1988). Schmelzmuster, který je nejvíce obsažen u

zástupců  letounů  je  tvořen  radiálním  typem  skloviny,  která  je  překrytá  vrstvou

bezprismatické skloviny (von Koenigswald, 1997). U netopýra velkého nebyl analýzou

zjištěn žádný jiný schmelzmuster (Spoutil et al., 2010).

4.3.3.3 Šelmy - Carnivora

Skupina zahrnuje 286 druhů.  Původní  výskyt  jsou oblasti  Afriky,  Eurasie  a

americké kontinenty. Zástupci šelem jsou masožraví, avšak někteří jsou i všežraví, a

dokonce mezi nimi nalezneme i býložravce – například pandu velkou. Chrup většiny

šelem je charakterizován třemi řezáky na každé straně každé čelisti, velkými špičáky,

kterým se říká tesáky, třenovými zuby, jejichž čepel je střižná. Počet stoliček je velmi

redukován.  Stoličky  mají  vysoké  hrbolky.  Čtvrté  třenové  zuby  horní  čelisti  a  prví

stoličky dolní čelisti tvoří tak zvaný trhákový komplex, jednotlivé zuby při skusu do

sebe přesně zapadají, což umožňuje velmi pevný stisk kořisti. U většiny zástupců šelem
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se vyskytuje mléčný chrup, kterému na rozdíl od mléčného

chrupu  člověka  chybí  stoličky.  Dnešní  šelmy se  dělí  do

dvou podřádů, Feliformia a Caniformia.

Podřád Feliformia zahrnuje šest čeledí Eupleridae

(šelmy  madagaskarské),  Herpestidae  (promykovití),

Felidae  (kočkovití),  Viverridae  (cibetkovití),  Hyaenidae

(hyenovití) a Nandiniidae (nandinie). Zubní vzorec je I3/3, C1/1, P2-4/2-4, M0-2/1-2.

Rozdíl od podřádu Caniformia je v přítomnosti čtvrtého tříbokého třenového zubu v

horní čelisti a to, že jim vždy chybí třetí stoličky v horní i dolní čelisti.

Podřád  Caniformia  obsahuje  devět  recentních  čeledí,  suchozemské  Canidae

(psovití),  Ailuridae  (pandy  malé),  Ursidae  (medvědovití),  Mephitidae  (skunkovití),

Procyonidae (medvídkovití) a velmi dobře přizpůsobené k životu ve vodě, dříve tvořící

samostatnou skupinu, ploutvonožce Otariidae (lachtanovití),  Odobenidae (mrožovití),

Phocidae (tuleňovití). Zubní vzorec mají I2-3/2-3, C1/1, P2-4/2-4, M1-3/1-3. U mrože

ledního je dentice značně redukována. Má jen horní dva malé řezáky oválného tvaru,

horní špičáky přeměněny v kly a šest  malých třenových zubů, stoličky chybí úplně.

Všem ploutvonožcům chybí trhákový komplex (Wozencraft, 2005, Ungar, 2010).

Struktura skloviny všech šelem je stejná.  Je pro ni charakteristické,  že jsou

přítomny  horizontálně  orientovány  Hunter-Schregerové  proužky,  kde  jsou  prismata

jednotlivých vrstev rovnoběžná a k prismatům dalších vrstev svírají určitý úhel. Velikost

úhlu, který jednotlivé HSB kříží, se zmenšuje směrem OES. Prismata se pak mění na

radiální typ skloviny a ve svrchní vrstvě už je sklovina bezprismatická (Lester & von

Koenigswald, 1989, von Koenigswald, 1991, Stefen, 1997). u šelem se popisují tři typy

HSB, undulating HSB, acute-angled HSB a zigzag HSB (Stefen, 1997). Zubní sklovina

není  pospána u všech čeledí.  Prozkoumána je pouze u čeledí  Ursidae,  Procyonidae,

Mustelidae,  Canidae  a  Hyaenidae  (Zhao  &  Li,  1987,  von  Koenigswald,  1991,

Rensberger, 1995, Stefen & Rensberger, 1999, Stefen, 1999a, 2001).

4.3.3.4 Luskouni - Pholidota
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Je to malá skupina, která zahrnuje osm druhů Manis. Všichni zástupci

se živí mravenci. Osidlují subsaharskou Afriku a jižní Asii. Dříve se

řadili do skupiny Edentata, podle dnešních výsledků různých výzkumů

jsou příbuzní se šelmami Carnivora (Murphy et al., 2001). luskounům

chybí všechny zuby (Heath, 1992).

4.3.3.5 lichokopytníci - Perissodactyla

Do lichokopytníků se ředí 17 druhů. Všechny druhy jsou velcí  a býložraví.

Rozdělují se do tří čeledí, Equidae, Rhinocerotidae a Tapiridae. Pro lichokopytníky je

typické  lofodontní  uspořádání  molárů.  Podle  současných  molekulární  studií  bylo

potvrzeno klasické členění na dva podřády, Hippomorpha a Ceratomorpha (Trifonov et

al., 2008).

Podřád Hippomorpha obsahuje jenom osm zástupců, které řadíme do jediné

čeledi Equidae. Jejich zubní vzorec je I3/3, C0-1/0-1, P3-4/3-4, M3/3. U chrupu jsou

extrémně  odvozené  znaky  zubů.  Jejich  řezáky  jsou  mohutné,  dlátovitého  nebo

kuželovitého tvaru. Špičáky u samců jsou kolíkovitého tvaru, u samic jsou malé, někdy

úplně chybí. Mezi předními a zadními zuby s nachází výrazná diastema. Molariformní

zuby jsou hypsodontní,  pentalofondontní  a  mají  složitý  povrch.  Horní  stoličky jsou

pomalu čtvercového tvaru se čtyřmi nezřetelnými hrbolky. Dolní stoličky jsou zúžené.

Do podřádu Ceratomorpha se řadí nosorožci, kterých je

pět druhů, a tapíři se čtyřmi zástupci. Chrup nosorožců obsahuje

zredukovaný  počet  řezáků,  dochází  u  nich  v  molarizaci

třenových  zubů  a  vyskytují  se  u  nich  trilofodontní  stoličky.

Zubní  vzorec  nosorožců  je  I0-2/0-1,  C0/0-1,  P3-4/3-4,  M3/3.

Většina řezáků a špičáků zakrněla. Asijští nosorožci mají první

horní  řezáky  dlatovitého  tvaru.  Druhé  dolní  řezáky  mají

většinou velké a vyklonění dopředu podobně jako kly. Třenové zuby jsou molariformní

a směrem dozadu se postupně zvětšují. Tapíři mají na rozdíl od nosorožci kompletní

dentici s bilofodontními stoličkami. Jejich zubní vzorec je I3/2-3, C1/1, P4/3-4, M3/3.

Horní řezáky jsou většinou malé, dlátovitého tvaru a vykloněné dopředu. Třetí horní

řezák je caniniformní a je poněkud větší než špičák vedle něj. Dolní řezáky jsou malé a

naopak špičáky jsou mohutné.  Přední  třenové zuby mají  trojúhelníkovitá  tvar,  zadní
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naopak molariformní. Molarifomní zuby jsou brachydontní.

Sklovinu nejprve zkoumali na úrovni prismat (Shobusawa, 1952, Kawai, 1955,

Boyde,  1969).  Později  se  zkoumaly  hlavně  typy  skloviny  a  (Rensberger  &  von

Koenigswald,  1980,  Fortelius,  1985).  lichokopytníci  mají  schmelzmuster  složený

hlavně z HSB a tenkou vrstvou radiálního typu skloviny. Zástupci čeledi Equidae mají

stoličky složeny z přeměněného radiálního typu skloviny v blízkosti EDJ (Pfretzschner,

1993).  Toto  uspořádání  skloviny  je  charakteristické  i  pro  další  velké  savce

(Pfretzschner,  1994).  Také  je  tu  stále  horizontílní  HSB.  Naproti  u  zástupců  čeledi

Rhinocerotidae je HSB orientovaná svisle. U tapira byla HSB označena jako přechorná

forma mezi příčnou a svislou, nazývá se zahnutá HSB (Rensberger & von Koenigswald,

1980, von Koenigswald, 1994, 2011).

4.3.4 Cetartiodactyla

Do Cetartiodactyla patří 21 recentních čeledí. Chrakterizují je dva fenotypově

odlišné řády, obecně se označují jako sudokopytníci a kytovci (Wilson & Reeder, 2005).

4.3.4.1 Sudokopytníci - Artiodactyla

Sudokopytníci se člení do třech podřádů, Tylopoda, Ruminantia a Suiformes.

Toto  rozdělení  není  však  podloženo  na  molekulární  úrovni.  Pro  jejich  chrup  je

charakteristická  divergence  původního  typu  stoliček,  na  seledontní,  někdy  též

bunodontní uskupení.

Do podřádu Tylopoda se řadí jediná čeleď Camelidae, velbloudi a lamy. Která

je  oddělená od ostatních  skupin  sudokopytníků (Hassanin  & Douzery,  2003).  Zubní

vzorec je I1/3, C1/1, P2-3/1-2, M3/3. Horní řezáky jsou caniniformního typu. Špičáky

jsou od nich odděleny malou mezerou.  Samčí špičáky jsou velké a  klovitého tvaru.

Ostatní zuby jsou odděleny výraznou diastemou. Dolní řezáky jsou široké, nemají stejný

tvar  a  jsou vykloněné.  Některé druhy mají  stále  rostoucí  dolní  řezáky.  Druhý horní

třenový zuby je  často malý  a  kuželovitého tvaru.  Zadní  zuby jsou od něj  odděleny

diastemou. Moláry jsou hypsodontní, selenodontní a mají čtyři hrbolky (Ungar, 2010).

Podřád  Ruminantia  je  reprezentován  šesti  čeleďemi,  Giradae  (žirafovití),

Tragulidae  (kančilovití),   Moschidae  (kabarovití),  Antilocarpidae  (vidlorohovití),
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Bovidae (turovití) a Cervidae (jelenovití). Zubní vzorec mají I0/3,

C0-1/1, P2-3/2-3, M3/3. Horní řezáky, u některých druhů i špičáky,

jsou přeměněny zrohovatělými čelistními destičkami. Dolní  řezáky

jsou  široké  a  lopatkovitého  tvaru,  někdy  bývají  i  malé.  Horní

špičáky u některých čeledí,  například u žiraf  nebo turům, úplně

chybí.  Naopak  u  samců  některých  čeledí  jsou  přeměněny  na

zahnuté kly,  například u kančilovitých. Na rozdíl špičáky v dolní čelisti jsou malé a

incisiformního vzhledu. Přední a zadní zuby jsou od sebe odděleny diastemou. Třenové

zuby jsou molariformního vzhledu. Stoličky mají euthenomorfního až selenodontního

typu. U primitivních druhů je stolička brachyodontního typu, odvozené čeledi je mají

selenodontního a hyspodontního typu (Nowak, 1999, Ungar, 2010).

Do  podřádu  Suiformes  se  řadí  3  čeledi,  Suidae  (prasatovití),  Tayassuidae

(pekariovití) a Hippopotamidae (hrochovití).  Čeledi Tayassuidae a Suidae mají zubní

vzorec I1-3/3, C1/1, P2-4/2-4, M2-3/2-3. Řezáky v horní čelisti  mají široké, v dolní

čelisti  jsou  dlouhé  a  vykloněné.  Špičáky  v  dolní  čelisti  jsou  dlouhé  a  u  samců

přeměněny v kly. Jejich příčný řez je trojúhelníkovitého vzhledu. Třenové zuby jsou

molariformního typu. Moláry mají bunodontní (Nowak, 1999, Ungar, 2010). Hrochovití

je podle molekulární výsledků příbuzná skupina ke kytovcům (Ursing & Arnason, 1998,

Campbell & Lapointe, 2010). Zubní vzorec mají I2/1-2, C1/1. P4/4, M3/3. Přední zuby

jim stále rostou a mají kelnatý tvar. Řezáky v dolní čelisti rostou téměř svisle naopka z

horní čelisti jsou více příčné. Špičáky mají dlouhé a ohýbají se dozadu. Spodní špičáky

mají příčný řez trojúhelníkovitý. Stoličky u hrochovitých jsou bunolofodontní (Ungar,

2010).

Zubní sklovina sudokopytníků obsahuj Hunter-Schregerovy proužky. U většiny

druhů  je  skloviny  tvořena  přeměněným  radiálním  typem  skloviny.  HSB  u

sudokopytníků jsou příčné a nemění orientaci jako je tomu i lichokopytníků. Tento typ

schmelzmusteru se vyskytuje hlavně u hypsodontních stoliček. Zástupci čeledi žirafovití

není  přítomen  přeměněný  radiální  typ  skloviny  (Pfretzschner,  1992,  1994,  von

Koenigswald, 1997).

4.3.4.2 Kytovci - Cetacea

Tato skupina zahrnuje pouze savce přizpůsobené k životu ve vodním prostředí.
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Vyskytuje  s  eu  nich  značná  redukce  dentice.  Člení  se  do  dvou  infrařádů,  ozubení

(Odontocenti)  a  kosticovci  (Mysticeti).  Ozubení  kytovci  zahrnují  sedm  čeledí

Delphinidae,  Phocoenidae,  Monodontidae,  Physeteridae,   Iniidae,   Platanistidae  a

Ziphiidae.  Postrádají  mléčný  chrup,  rodí  se  přímo  s  trvalým,  říká  se  tomu

monofyodontní  chrup. Zuby v chrupu jsou homodontní  a je jich velký počet.  Jejich

vzhled je kuželovitý nebo jsou tenké a  zahnuté dozadu.  Některé druhy mají  dentici

velmi  redukovanou,  například  narval  má  v  dospělosti  pouze  jeden zub přeměněn u

samců v dlouhý šroubovitý kel.  U některých čeledí se vůbec nedochází k prořezání

horních zubů a v dolní čelisti  se nachází maximálně dva zuby,  čeleď Ziphiidae.  Do

kosticovců  se  řadí  čtyři  čeledi,  Eschrichtiidae  Balaenidae,  Neobalaenidae  a

Balaenopteridae. Zástupci mají úplně redukovaný chrup. V embryonálním vývoji se sice

zakládají,  ale  ještě  během zárodečného vývoje dochází  ke ztrátě.  Zuby se nahrazují

rohovitými  kosticemi,  připomínají  patrové  lišty  jiných  savců.  Pomocí  kostic  filtrují

potravu z ohromného množství vody.

Recentní ozubení kytovci mají velmi redukovanou

vnitřní  stavbu  skloviny.  HSB  byla  zjištěna  u  delfínovce

ganžského  (Platanista  gangetica)  (Sahni  &  von

Koenigswald, 1997). Některé zástupci kytovců mají pouze

radiální typ skloviny, který se směrem k povrchu mění na

sklovinu na prismata prostou.  U většiny kytovců je  však

sklovina  ztenčená  a  nenacházejí  se  v  ní  žádná  prismata,

příkladem jsou běluchy, vorvani a sviňuchy (Ishiyama, 1987).

4.5 Člověk – Homo sapiens sapiens

Lidé patří  také mezi savce,  a to do skupiny primátů.  Ale přece jen jsem je

popsala samostatně. Zubní vzorec je I2/2, C1/1, P2/2, M3/3. U mléčného chrupu pak

i2/2, c1/1, m2/2. Řezáky jsou dlátovitého tvaru a mají ostrou kousací hranu, která je u

horních  řezáků  obroušená  linguálně  a  u  dolních  pak  vestibulárně.  Kořen  řezáků  je

konický. Člověk má horní řezáky větší než dolní. První horní řezák je mohutnější než

druhý. Naopak tomu je u dolních, tam je větší druhý než první. Špičáky jsou nejsilnější

zuby  chrupu.  Jsou  také  nejhlouběji  zakotvené  v  alveolu.  Mají  jeden  kořen  a  jsou

protáhlé. Jejich korunka má hrotnatý tvar. Kousací hrana je rozdělena hrotem. Dolní
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špičáky jsou menší a linguálně vykloněné. Třenové zuby obsahují dva hrbolky, vnitřní

je vždycky mohutnější než ten vnější. Velmi dobře je toto znatelné z dolních třenových

zubů. Kořen třenových zubů je zploštělý. Horní třenové zuby mají buď částečně, neo

úplně rozdělenou větev kořene na dva kusy. Oba dva se dají od sebe rozpoznat podle

velikosti korunky a jejích hrbolků. Stoličky patří k největším zubům lidského chrupu.

První  stolička  je  největší  a  třetí  zas  nejmenší.  Třetí  stoličky se  označují  jako zuby

moudrosti. Korunka je čtyřboká se čtyřmi hrbolky na kousací ploše. První stolička má u

95% přítomný i pátý hrbolek. Jednotlivé hrbolky jsou odděleny rýhami, v horní čelisti

připomínají písmeno H a v dolní čelisti pak kříž. Kořeny jsou rozvětvené. Stoličky horní

čelisti mají tři kořeny jeden vnější a dva vnitřní. Stoličky v dolní čelisti mají kořeny

dva. U třetích stoliček často kořeny srůstají. Třetí stoličky mají často atypický tvar. A u

17% populace  nejsou  založeny vůbec,   jsou  ukrytý  v  dásní  a  nebo  se  neprořežou.

(Petrovický, 2001)
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5. Učebnice přírodopisu pro ZŠ a biologie pro střední školy z hlediska

zastoupení tématiky zubů savců a člověka

provedla jsem analýzu jednotlivých učebnicových řad přírodopisu pro ZŠ a

učebnic biologie pro střední školy, které se objevují na našem trhu a jsou využívané při

těchto  vyučovacích  hodinách.  Zaměřila  jsem  se  na  to,  jak  hluboce  se  zuby  savců

zabývají.  To  znamená  jestli  se  objevují  názvy  zubů,  částí  zubů  nebo  se  zmiňují  o

zubních vzorcích. Pro lehčí orientací jsem to převedla do znázorňující tabulek, první

tabulka je pro základní školy a druhá pak pro střední školy. V tabulkách jsou samostatně

uváděny savci a pak samostatně člověk.

5.1 Tabulka 1: přehled učebnic pro ZŠ

Učebnice  přírodopisu  -

vydavatelství

Informace o chrupu - savci Informace  o  chrupu  -

člověk

Fraus Obecné  znaky  savců  –

řezáky,  špičáky,  třenové

zuby, stoličky

Chudozubí  –  nedokonalé

zuby,  bez  skloviny,

zhoršená  kvalita,  absence

typů zubů, pásovec až 100

zubů

hlodavci  –  jeden  pár

hlodavých  zubů  v  každé

čelisti, neustále dorůstají

zajícovci – hlodavé zuby, v

horní čelisti dva páry

šelmy  –  mohutné  špičáky

ke zpracování potravy

chobotnatci  – kly,  přeměna

dvou řezáků horní čelisti

sudokopytníci,

nepřežvýkavci  –  mohutné

Názvy zubů – řezák, špičák,

třenový zub, stolička

stavba  zubu  –  korunka,

krček, kořen

složení  –  sklovina,

zubovina, zubní dřeň

mléčný a trvalý chrup
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protažené špičáky

Scientia Obecné  znaky  savců  –

řezáky,  špičáky,  třenové

zuby,  stoličky,  mléčný  a

trvalý  chrup,  absence

některých zubů u některých

skupin

hlodavci – jeden pár řezáků

bez  kořenů  –  hlodáků  bez

skloviny  na  zadní  straně

zubu  ,  neustále  dorůstají,

špičáky a většinou i třenové

zuby chybí,  mezi  řezáky a

stoličkami je velká mezera

zajíci  –  v horní  čelisti  dva

řezáky,  první  podobný

hlodavcům

chobotnatci  –  kly,

prodloužené  řezáky  horní

čelisti, u kořene duté a stále

dorůstají

šelmy  –  ostré  dlouhé

špičáky,  poslední  třenový

zub  horní  čelisti  a  první

stoličky  dolní  čelisti

zvětšené v trháky

sudokopytníci  –

nepřežvýkavci  –  špičáky

ostré a prodloužené

Typy  zubů  podle  tvaru  a

funkce  –  řezáky,  špičáky,

třenové zuby, stoličky

korunka, krček, kořen

stavba  –  zubní  dřeň

protkaná  cévami  a  nervy,

zubovina,  cement  pokrývá

kořeni zubovinu, sklovina

mléčný a trvalý chrup

Natura Savci  nejlépe  rozlišený

chrup  –  řezáky,  špičáky,

Vnější  stavba  –  korunka,

krček, kořen
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třenové zuby a stoličky

zajíci  –  hlodavé  zuby,  v

horní  čelisti  mají  dva  páry

řezáků, hlodavý je jen první

pár

hlodavci  –  v  každé  čelisti

jeden  pár  hlodavých  zubů,

neustále dorůstají

šelmy  –  mohutné  a  ostré

zuby

vnitřní  strana  –  zubovina,

zubní  dřeň,  sklovina,

cement

typy zubů – řezáky, špičáky,

třenové zuby, stoličky

mléčný a trvalý chrup

náznak zubního vzorce

Nová škola Obecné  znaky  savců  –

řezáky,  špičáky,  třenové

zuby a stoličky

hlodavci  –  popis  obrázku

chrupu  –  stále  dorůstající

řezáky se sklovinou jen na

přední  straně,  absence

špičáků a někdy i třenových

zubů

zajíci  –  hlodavé  zuby  celé

pokryté sklovinou

chobotnatci  –  horní  řezáky

přeměny v kly

šelmy  –  mohutné  špičáky,

stoličky  k  rozmělňovaní

potravy

Typy zubů- řezáky, špičáky,

třenové zuby a stoličky

mléčný a trvalý chrup

stavba  zubu  –  korunka,  to

co je vidět, kořen upevnění

v čelisti, krček

složení – sklovina obsahuje

sloučeniny  vápníku  a  je

velmi  tvrdá,  cement

pokrývají  kořen  a  krček,

zubovina,  složením

podobná kosti, zubní dřeň

SPN Ptakořitní  –  ježura

australská  ústa  bez  zubů,

ptakopysk podivný bezzubé

čelisti

šelmy  –  řezáky,  mohutné

Typy  zubů  –  řezáky,

špičáky,  třenové  zuby,

stoličky – popsány pouze u

jednotlivých chrupů

stavba  –  korunka,  krček,
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špičáky,  třenové  zuby,

stoličky – trháky

zajíci  –  velké  stále

dorůstající  řezáky,  absence

špičáků

hlodavci  –  řezáky  –

hlodáky,  bez  skloviny

neustále  dorůstají,  absence

špičáků, neúplný chrup

sudokopytníci – ĺopatkovité

dolní  řezáky,  trojhranné

zvětšené špičáky, stoličky s

hrbolky

přežvýkavci  –  absence

řezáků  v  horní  čelisti  –

nahrazeny  zrohovatělou

dásní,  dolní  čelist  řezáky,

zakrnělé  špičáky,  třenové

zuby  a  stoličky,  neúplný

chrup

lichokopytníci  –  šest

řezáků,  dva  zakrnělé

špičáky,  šest  až  osm

třenových  zubů,  šest

stoliček v každé čelisti

kořen

složení – sklovina (nejtvrdší

tkáň  v  těle),  zubovina,

zubní dřeň

typy  chrupů  –  mléčný  a

trvalý

náznak zubního vzorce

Prodos Obecné  znaky  savců  –

řezáky  ukusování  potravy,

špičáky usmrcování kořisti,

třenové  zuby  a  a  stoličky

rozmělňování potravy

vejcorodí  –  ptakopysk

Typy  zubů  –  řezáky,

špičáky  kousací  schopnost,

třenové  zuby  a  stoličky

rozmělnění potravy,

44



podivný má bezzubé čelisti

chudozubí  –  pásovec  96  –

100  zubů,  mravenečník  –

bezzubý

hlodavci – trvale dorůstající

hlodavé  řezáky,  sklovina

pokrývá  pouze  přední

stranu řezáku

šelmy  –  dlouhé  ostré

špičáky,  poslední  třenový

zub  horní  čelisti  a  první

stolička  dolní  čelisti

přeměněny v trháky

kytovci – plejtvák obrovský

- kostice

chobotnatci  –  kly  –

přeměna  řezáků  horní

čelisti

sudokopytníci  –

nepřežvýkavci  –  úplný

chrup  s  mohutnými

prohnutými  trojhrannými

špičáky

lichokopytníci  –  malé

špičáky,  někdy  i  úplně

chybí

Fortuna Ekologicky  zaměřený  –

nebere savce systematicky

hlodavci – hlodáky

zajíci  –  podobnost  s

hlodavci, v horní čelisti dva

Typy  zubů  –  řezáky,

špičáky, třenové zuby

stavba  –  korunka,  krček,

kořen

stavba  –  sklovina,
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páry řezáků

šelmy – mohutné špičáky

chobotnatci  –  přeměněny

řezáky kly

zubovina, zubní dřeň

mléčný a trvalý chrup

(Černík a kol., 1999; Vaněčková a kol, 2006; Dobroruka a kol, 2010; Martinec a kol.

2009;  Malenický  a  kol.,  2005;  Malenický,  Novák,  1999;  Drozdová  a  kol.,  2016;

Kantorek a kol., 1999; Kvasničková, 2011; Kvasničková, Froněk 2009, Drozdová a kol.,

2014)

5.2 Závěrečná analýza učebnic pro základní školy

po projití všech u nás dostupných učebnic  přírodopisu pro základní školy jsem

zjistila, že zuby savců se moc nezabývají. U každé řady se zmiňují u základních znaků

savců o jednotlivých typech zubů, ale dále se zabývají jen určitými specifiky a to ještě

ne vždy správně. A některé charakteristické znaky zubů některých skupin savců úplně

pomíjejí. Ve všech učebnicích se setkáváme s pojmem hlodavé zuby nebo hlodáky jak u

hlodavců a zajícovců, jestli je zařazena i skupina zajícovci tak mají dobře podchycené

rozdíly  v  počtu  řezáků  v  horní  čelisti,  ale  ne  vždy je  zmíněn  rozdíl  v  přítomnosti

skloviny.  U šelem se  často  zmiňuje  pojem trhák,  ale  jen  u  nakladatelství  Prodos  a

Scietia  se  nachází  přesné  vysvětlení.  Naopak  u  nakladatelství  Fraus  se  u  šelem

vyskytuje chyba, tvrdí se tam, že mohutné špičáky slouží ke zpracování potravy. Ve

skutečnosti  mohutné špičáky slouží k usmrcení kořisti a ke zpracovaní neboli  trhání

kořisti  slouží  trhákový  komplex.  Dobře  na  bazální  úrovni  zpracovaný  chobotnatci,

všechny nakladatelství zabývají výskytem klů, ale stoličkami a jejich posouváním se

nezabývají.  Stejně  tak  u  sudokopytníků  se  všechna  nakladatelství  zaobírají

nepřežvýkavci  a  jejich  špičáky,  ale  pouze  nakladatelství  SPN  udává  i  to,  že  i

přežvýkavců  chybí  horní  řezáky.  U  lidského  chrupu  jsou  více  méně  všechna

nakladatelství  stejně.  Popisují  typy zubů,  stavbu a  složení.  Bohužel  úplně  ne  dobře

vysvětlují  jednotlivé  struktury  zubů.  Někdy mi  to  připadá  jako  výkřik  do  tmy,  jen

abychom tam ty názvy dostali.  U žádného  nakladatelství  mě  nezaujala  výjimečnost

věnování  se lidskému chrupu.  Všude je zmíněno o počtu zubů mléčného u trvalého

chrupu, ale nacházím tu naprostou absenci pojmu zubní vzorec. V každé učebnici jsme

našla  obrazovou  ukázku  trvalého  a  mléčného  chrupu  v  dentálních  oblouku.  Jen  u

nakladatelství  SPN se  nachází  náznak zubního  vzorce,  i  když  to  není  úplně  přesná
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interpretace.

5.3 Tabulka 2: přehled učebnic pro SŠ

Učebnice  biologie  -

nakladatelství

Informace o chrupu - savci Informace  o  chrupu  -

člověk

Fortuna Obecné  znaky  savců

-heterodontní chrup, řezáky,

špičáky,  třenové  zuby  a

stoličky,  jednohroté zuby a

vícehrbolkovité stoličky

chudozubí  –  mravenečník

bezzubé čelisti

hlodavci  –  každá  čelist

jeden  pár  mohutných

řezáků  bez  kořenů  a  stále

dorůstající  –  hlodáky,

absence špičáků, přítomnost

diastemy,  1-4  třenových

zubů, plochá zubní korunka

zajícovci – horní čelist dva

páry řezáků

šelmy  –  úplný  chrup,

mohutný  poslední  třenový

zub  a  první  stolička  –

trháky, hrotovité špičáky

Typy  –  řezáky,  špičáky,

třenové zuby a stoličky

stavba  –  korunka,  krček,

kořen zasazen v čelisti

složení  –  zubní  sklovina

(email)  na  korunce,

zubovina  (dentin)  složení

blízké  kosti,  obsahuje

buňky  (odontoblasty),

obsahuje živou cytoplazmu,

zubní  dřeň  (pulpa),

vazivová  tkáň  s

rozvětveným  trojklanným

nervem  a  cévami,  zubní

cement  pokrývá  dentin  v

oblasti  kořene,  stavba  jako

kost

uložení  zubu  –  v  čelisti  v

zubních  jamkách

(alveolách),  ke  kosti

připevněny  pomocí  vaziva

ozubice  (perodontium)

vyplňuje  štěrbinu  mezi

kořenem a zubní jamkou

mléčný chrup, trvalý chrup

v  mléčným  chrup  chybí

třenové zuby
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Scientia Obecné  znaky  savců  –

mléčný  a  trvalý  chrup,

rozlišený  na  řezáky  (d.

Incisivi),  špičáky  (d.

Canini),  zuby  třenové  (d.

Premolares),  stoličky  (d.

Molares),  stoličky  chybí  u

mléčného  chrupu,  zubní

vzorec

ptakořiní – ptakopysk zuby

pouze mláďata

vačnatci  –  úplný  chrup,

větší počet řezáků

primáti – redukce řezáků

chudozubí  –  bezzubí

mravenečník,  pásovci  až

přes  100 zubů,  redukovaná

sklovina, stejnocenný chrup

hlodavci – jeden pár řezáků

–  hlodáky  –  překrytý

sklovinou  jen  z  přední

strany,  chybějící  špičáky

někdy  třenáky  nahrazený

diastemou

zajícovci – horní čelist čtyři

řezáky,  dva  velké,  neustále

dorůstající,  podobné

hlodákům,  ale  sklovinu

mají  po  celém  povrchu

zubu

šelmy  –  prodloužené

špičáky,  trháky  –  poslední

Zuby  –  nejtvrdší  útvar  v

těle,  zasazeny  v  zubních

jamkách (alveolách) horní a

dolní  čelsiti,  upevnění

zajišťuje  dáseň  (gingiva)  a

ozubice (periodonium) tuhé

vazivo,  které  vyplňuje

štěrbinu  mezi  kořeny  a

zubní jamkami

stavba-  korunka,  krček,

kořen

zubní sklovina neboli email

(enamelum)  tvořená

hydroxyapatitu,  zubovina

(dnetin)  obklopující

dřenovou  dutinu,  která  je

vyplněna zubní dření (pulpa

dentis)  vazivová  tkáň  s

nervy a cévami, na kontaktu

dřeně  a  dentinu  jsou

odontoblasty,  produkují

novou  zubovinu,  zubní

cement  kryje  dentin  na

kořenech,  struktura

podobná vláknitým kostem.

Typy zubů – řezáky (dentes

incisivi)  s  ostrou  kousací

hranou,  špičáky  (dentes

canini),  třenové  zuby

(dentes  premolares)  s

dvěma hrbolky na korunce,

stoličky ( dentes molares) s
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horní  třenový  zub  a  první

dolní stolička

chobotnatci  –  horní  řezáky

přeměny v  kly,  stoličky se

posouvají  během  života,

šest stoliček v každé straně

čelisti funkční vždy jedna

suchokopytníci  –

nepřežvýkavci  –  úplný

chrup – zvětšené špičáky

přežvýkavci – horní řezáky

a někdy u špičáky chybí

kytovci  –  kosticovci  –

redukované zuby – kostice,

ozubení  –  velký  poček

stejnocenných zubů

4-5  hrbolky,  větší  počet

kořenů (2-3)

dočasný nebo mléčný chrup

a trvalý chrup (definitivní)

FIN PubliShing Obecné  znaky  savců  –

řezáky  (incisivi),  špičáky

(canini),  třenové  zuby

(premorales),  stoličky

(molares),  zubní  vzorec  –

srovníní s lidským

chudozubí  –  redukce

skloviny  a  chrupu,

mravenečník  –  abcence

chrupu  nahrazuje  mohutný

žaludek

hlodavci – trvale dorůstající

hlodavé  řezáky,  sklovina

pouze  na  přední  straně,

místo  špičáků  mezera

(diastema)

Zuby – vyčnívající korunka,

krček  obklopený  sliznicí

dásně,  kořen  vklínění  v

aveolu

složení  zubu:  sklovina

(email),  zubovina  (dentin),

dutina  dřeňová  vyplněná

dření (pulpa)

typy  zubů  –  řezáky

(incisivi),  špičáky  (canini),

třenové  zuby  (premolares),

stoličky (molares)

mléčný a trvalý chrup

popis zubního vzorce
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šelmy  –  poslední  třenový

zub  a  první  stolička

přeměněny v trháky

ploutvonožci  –  mrož  dva

kly

chobotnatci  –  horní  řezáky

přeměny  bezkořenné  kly,

stoličky

zajícovci  –  v  horní  čelisti

bezkořenné stále dorůstající

řezáky – sklovina po celém

zubu

sudokopytníci  –

nepřežvýkavci  –  úplný

chrup  s  mohutnými

protaženými špičáky – kly

přežvýkavci – horní řezáky

různě redukovaný

kytovci – stejnocenný chrup

(Papáček a kol. 1994, 1997; Novotný a Hruška, 2015; Smrž, Horáček, Švátora 2004;

Kočárek 2010; Jelínek, Zicháček 1996)

5.4 Závěřečná analýza učebnic pro střední školy

O  proti  učebnicím  pro  základní  školy  se  na  trhu  objevují  pouze  tři

nakladatelství,  které  vydávají  učebnice  biologie  pro  střední  školy.  Ale  na  rozdíl  od

učebnic přírodopisu se zuby zabývají podrobněji. Už u základních znaků savců se vždy

setkáváme  s  pojmem  heterodontní  neboli  rozlišený  chrup.  Dále  jsou  vyjmenovaný

všechny  typy  zubů  a  až  na  nakladatelství  Fortuna  se  objevují  i  latinské  názvy

jednotlivých  zubů.  U  chudozubých  se  zmiňují  o  absenci  zubů  u  mravenečníků  a

velkému  počtu  zubů  pásovců.  Chrupem  hlodavců  se  zabývají  v  poměrně  hojném

zastoupením.  Popisují  hlodavé  zuby,  přeměněny  řezáky,  uvádějí  i  to,  že  obsahují

sklovinu  pouze  na  přední  straně  zubů,  tím pádem jim neustále  dorůstají.  Uvádějí  i
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absenci špičáků někdy i třenových zubů a jejich nahrazením mezerou neboli diastemou.

I tento pojem se objevuje. U zajícovců ukazují  na podobnost řezáků s hlodavci,  ale

upozorňují na rozdílný počet řezáků v horní čelisti a no to, že jsou sklovinou pokrytý po

celém povrchu. U šelem zase zmiňují  prodloužené špičáky a popisují  také trhákový

komplex,  sice  tento  pojem se  nikde  neobjevuje,  ale  je  popsán  jeho  princip.  Chrup

chobotnatců má v učebnicích vždy zastoupení v přeměně horních řezáků na kly,  ale

pouze  nakladatelství  Scietia  se  zabývá  jejich  stoličkami  a  jejich  posouvání  během

života.  Sudokopytníky  rozlišují  na  přežvýkavce  a  nepřežvýkavce.  U  přežvýkavců

poukazují na absenci horních řezáků a někdy i špičáků, zato u nepřežvýkavců udávají

úplný chrup s mohutnými špičáky. Kytovci mají z pohledu přítomnosti zubů zmíňku. U

ozubených zástupců kytovců popisují stejnocenný chrup a u kosticovců udávají kostice

jako zrohovatělé lišty na filtraci vody. U lidského chrupu je také velký posun od učebnic

pro základní školy.   Nejen že udávají všechny typy zubů i s latinskými názvy, ale i

stavbu zubu popisují daleko podrobněji.  Jediné co mě dost zaskočilo,  je fakt trochu

závádějící  informace.  U jednotlivých struktur  udávají  také  latinské názvy,  například

zubovina (dentin), ale u skloviny, kde je správný latinské označení enamelum, většina

učebnic používá pojem email, pouze u nakladatelství Scientia je správně uveden termín,

píše se tam sklovina neboli email (enamelum). U zuboviny také uvádějí odontoblasty a

jejich opravnou funkci. Také ze zmiňují o počtech hrbolků na molariformních zubech a

většího počtu kořenů u stoliček. S kořeny spojují i pojem alveolum, zubní jamku, kde

jsou v zuby pomocí zubů vklíněny, tak i  některá nakladatelství uvádějí  ozubici jako

vazivo, kterým je zub přidržován v dásni. Nakladatelství Fortuna dokonce zmiňují fakt,

že zuby jsou inervovaný rozvětveným trojklanným nervem. Všechna nakladatelství pak

uvádějí mléčný a trvalý chrup s jejich počtem zubů, u mléčného chrupu uvádějí, že v

něm chybí třenové zuby a je jich jen 20 a u trvalého uvádějí počet 32. rozepisují i to

kolik jakých zubů je obsaženo v jednotlivým chrupu. Nikde se však neudává, že třetí

stoličky neboli zuby moudrosti se nemusí vůbec prořezat natož, že nemusí být založený.

Je to vlastně takový rudiment lidského těla. I se zubními vzorci to není nijak slavné,

objevuje se pouze i nakladatelství FIN Publishing, kde nacházíme i srovnání zubních

vzorců s jednotlivými savci, i přesto že v nakladatelství Scientia udává u popisku lebek

šelem jejich zubní vzorce, u lidského chrupu ho neuvádějí.

V porovnáním nárokům na učivo základních a středních škol je vidět ten velký
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rozdíl. Podle mého názoru to učebnice v rámci možností mají dobře podchycené. Je to

možná i dáno, že většina učebnic je psána v souladu s RVP jak pro základní vzdělávání,

tak  i  střední  vzdělávání.  I  když  například  pro  gymnázia  bych  to  aspoň  ne  něčem

rozšířila, alespoň pro studenty, kteří se připravují třeba na studium medicíny, ale to už je

na vyučujícím, jak dokáže pracovat s materiály i jinými než jsou učebnice.
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6. Návrh projektového vyučování na téma zuby savců a jeho provedení

Po projití  jednotlivých  učebnic  a  prozkoumání  obsahu učiva  na  téma  zuby

savců, jsem se rozhodla pro návrh projektového vyučování s tématem zuby savců a

lidského chrupu. Podle mého názoru je toto téma velmi zajímavé, ale učebnice zvláště

pak  pro  základní  školy  se  zubům  podle  mě  moc  nevěnují.  Učitelé  si  odvykládají

povinnost žáci to ani moc nevnímají. Přitom si myslím, že by se dalo toto téma předložit

dětem více zábavněji a pro ně bude víc atraktivní. Když si něco samy zkusí vymyslet,

nebo udělat tak si to lépe zapamatují.

Tento projekt by měl sloužit k porovnání chrupu savců a lidského chrupu. O

zvýšení  podvědomí a  znalostí  o zubech jako charakteristickým znakem jednotlivých

druhů savců.  Nejvhodnější  zařazení  tohoto  projektu  je  podle  mě  po probrání  všech

skupin savců a před tím než se začíná probírat trávicí soustava člověka, kde se probírají

i lidský chrup.

6.1 Úvod k projektu

tento projekt je určený původně pro žáky středních škol a gymnázií. Dá se ale

zařadit i na základní školy, kde se mají přírodopisná praktika, nebo jiné tomu podobné

volitelné předměty nebo kroužky, nebo se přírodovědné předměty vyučují blokově tzv.

Science.  Může se s  malými úpravami provést i  v osmém ročníku základních škol v

rámci jednotlivých hodin přírodopisu, nebo to zařadit do jednoho projektového dnu. V

rámci  toho  projektu  žáci  rozvíjejí  kompetence  k  řešení  problému,  komunikativní,

sociální a personální (RVP). Mají tedy možnost uplatnit své komunikativní schopnosti,

naučí se pracovat ve skupinách, obohatí své znalosti z oblasti zubů a dentice.

6.2 Cíle projektu

- seznámit žáky s problematikou dentice savců, konkrétními přeměnami chrupu

podle ekologické náročnosti jejich zástupců

- propojit školní učivo s reálným životem

- zdokonalit  práci  žáků ve skupinách a  naučit  je  zpracovávat  a  prezentovat

zjištěné informace
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- ukázat na jedinečnost a zároveň podobnost jednotlivých chrupů a zubů savců

a člověka

Žáci:

- vysvětlí, co je to dentice, co obsahuje a jak se liší

- uvedou důvody, proč se otisky zubů využívají v kriminalistice

- objasní složení zubů a jejich stavbu

- vysvětlí k čemu slouží jednotlivé části zubu a jednotlivé typy zubů

6.3 Časová náročnost a struktura projektu

budeme-li vycházet z primárního uplatnění tohoto projektu, tedy pro střední

školy,  je  vhodné  se  této  problematice  věnovat  4  –  6  vyučovací  hodin.  Projekt  je

situován, tak že se dají rozdělit do několika bloků např. Na přírodovědný seminář a

podobně. O to jestli se to dá přerušit, když máme k dispozici pouze klasickou vyučovací

hodinu, tak v první části  teoretické části  bych to nedoporučila,  ale dalo by se po ní

přerušit a druhou praktickou část udělal v další hodině. Třetí část, která je prezentující

zjištěných poznatků se dá uskutečnit další hodinu. Projekt je rozdělen teoretickou část,

kde se zjišťuje  dosavadní  znalosti  o  problematice,  praktickou část,  kde se provádějí

jednotlivé úkony pro zjištění nových poznatků a prezentující část, kde žáci prezentují

ostatním žákům svoje zjištěné poznatky.

6.3.1 Teoretická část

průběh této práce je rozvržen zhruba na jednu až dvě vyučovací hodinu.

Pomůcky:

- uvádějící dotazník, zjišťující aktuální znalosti o problematice chrupu savců a

lidského chrupu (viz. Příloha)

- tabule a křída nebo interaktivní tabule

- průběh teoretické části

Nejprve  žáci  dostanou  dotazník,  který  anonymně  vyplní  podle  svých
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dosavadních znalostí.  Nemusí  se  bát,  že  by někdo zpochybňoval  jejich znalosti,  jen

poslouží učiteli pro kontrolu úspěšnosti provedení projektu. (příloha 1)

Následuje brainstorming, kde prověříme znalosti o dané problematice, pravdivá

tvrzení se zapíší na tabuli. Brainstorming se překládá jakou bouře mozků, někdy burza

nápadů. Poprvé byl použit, tím pádem vznikl v 1938 ve Spojených státech amerických.

Vždy se  musí  dodržovat  daná  pravidla  jako  je  pravidlo  nekritizovat  žádné  nápady,

naprostá  volnost,  získání  maximální  počet  nápadů,  zapisovat  všechny  i  opakovaně,

všechno se nechá uležet (portál rvp.cz).

Po brainstormingu se ze zapsaných pojmů vytvoří myšlenková mapa. Žáci si

samy zvolí uvádějící slovo, ze kterého budou vycházet. Myšlenková mapa je grafické

uspořádání  klíčových  pojmů,  mohou  být  doplněny  obrázky  a  vyznačují  se  i  jejich

vzájemné vztahy.

To těchto aktivitách se žáci rozdělí do 4 skupin se stejným počtem žáků. Jestli

je skupina více členná dá se přidat další praktická činnost, tak aby ve skupinách bylo

nanejvýš pět členů. Kdyby bylo ve skupině více členů, mohlo by to vést k tomu, že

někteří členové by se vezli s aktivní částí skupiny.

Pomocné otázky : Je lidský chrup u všech lidí stejný? (Jak to jde dokázat?, Kde

by se to mohlo využít?)

Mají všichni savci stejný chrup?

Co je to zubní vzorec a k čemu slouží?

Liší se od sebe jednotlivé zuby a čím?

6.3.2 Praktická část

Tato část si vymezuje 1- 2 vyučovací hodiny. Jednotlivé skupiny se přesunou k

jednotlivým stanovištím. Kde mají připravené pomocné artefakty, které jim pomůžou

zodpovědět  pomocné  otázky  jednotlivých  stanovištích.  První  stanoviště  obsahuje

balíček žvýkaček. Žáci by měli přijít, že pomocí žvýkaček si udělají otisky svých zubů,

pro  konzervaci  se  dá  použít  mrazák,  nebo   dát  na  chvíli  do  vroucí  vody.  Druhé

stanoviště  obsahuje  odlitky  chrupů  jednotlivých  řádů  savců  a  lidského,  například

hlodavců, přežvýkavců, šelem a člověka.  Když se neseženou odlitky tak stačí dobré
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fotky. Žáci by po prozkoumání odlitků měli zjistit odlišnosti jednotlivých zastoupených

chrupů  a  posléze by měli  přijít  na to,  že  odlišnosti  jsou závislé  na  stylu přijímání

potravy a složením potravy. Třetí skupina dostane jednotlivé chrupy zapsané v zubních

vzorcích.  Pomocí  spolupráce ve skupině  by měli  přijít,  co  to  je  a  pak je  přiřadit  k

jednotlivým řádům savců. Čtvrté stanoviště bude mít připravené odlitky jednotlivých

typů zubů lidského chrupu, musejí ho seřadit tak, jak jdou po sobě a najít u nich rozdíly.

6.3.3 Prezentující část

tato část zabere 1-2 vyučovací hodiny. Dá se přeložit na to, že si to částečně

připraví doma a pak své výsledky odprezentují ve škole.

Pomůcky: počítač

interaktivní tabule, nebo promítací plátno

dotazník, stejný jako na úvod, jde o srovnání znalostí před a po projektu

skupiny si připraví prezentace s zjištěnými poznatky, které odprezentují před

ostatními žáky. Jdou po sobě v pořadí podle stanovišť. Po odprezentování zjištěných

poznatků  se  rozdají  opět  dotazníky  a  žáci  je  opět  anonymně  vyplní  podle  svých

zjištěných informacích.

6.4 Výsledky

Projekt jsem vyzkoušela na jedné z pražských základních škol. Vybrala jsem si

osmý ročník, kde už měli probrané savce, ale ještě neprobírali trávicí soustavu člověka,

tím pádem ani zuby. Třída je zastoupena 20 žáky, půl na půl dívky a chlapci. Jeden žák

trpí dysfázií a ADHD a další tři žáci mají individuální vzdělávací plán. Výsledky mě

poměrně překvapily.

U  první  otázky,  aby  seřadili  typy  zubů.  Na  začátku  6  žáků  vůbec

neodpovědělo, 7 nevypsalo třenové zuby, 7 vyjmenovali všechny typy a 5 dokonce ve

správném pořadí. Po skončení projektu 8 neodpovědělo vůbec a zbytek vypsali všechny

a jen tři z nich ne ve správném pořadí. U druhé otázky jich 7 zaškrtlo špatnou odpověď

a zbytek správně. Na konci projektu jich špatně odpovědi jen dva žáci a zbytek zvolili

správnou  odpověď.   Třetí  otázku  zodpovědělo  na  začátku  správně  pouze  5  žáků  a
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zbytek  měl  nesprávné  odpovědi.  Po  skončení  je  správnost  zastoupená  7x.  Čtvrtou

otázku už na začátku vědělo alespoň jeden důvod 12 žáků. Na konci pak pouze tři žáci

nedokázali  odpovědět  na  tuto  otázku.  Pátá  otázka  první  věta  byla  před  začátkem

zodpovězena pouze jedním žákem po projektu odpovědělo správně 5 žáků. Druhou větu

nedokázal vyplnit správně nikdo a na konci projektu také nikdo. Třetí věta byla v devíti

případech už na začátku dobře a na konci pak ve 14 případech. Čtvrtá věta měla nejprve

osm správných odpovědí  a  pak 12.  Šestá  otázka  měla  v 8 případech alespoň jednu

správnou dvojic, jeden dokonce měl všechno správně zbylých 11 měli vše špatně. Poté

se objevilo 17 správných odpovědí. Sedmou otázku nejprve zaškrtlo 8 žáků správně,

poté to bylo 10 správných odpovědí. Osmá otázka měla 5 úplných odpovědí, 4 měli

alespoň u dvou zubů správnou funkci,  zbytek byl špatně nebo vůbec nevyplněn. Po

skončení 12 žáků dokázalo vypsat funkci jednotlivých zubů. Devátá otázka měla na

začátku  pouze  4  špatné  odpovědi  na  konci  pak  odpověděli  všichni  žáci  správně.

Poslední desátá otázka byla nejprve správně zodpovězená jediným žákem. Po skončení

projektu odpovědělo správně celých 15 žáků.

6.5 Diskuse

Podle  zjištěných  výsledků  se  projekt  zdá  poměrně  úspěšný.  U  většiny

zapojených žáků splnil účel a tím pádem se u dětí zvýšily znalosti o zubech savců i

člověka.  Když  vyplňovali  první  dotazník,  zaznívaly  třídou  výkřiky  typu,  „co  jsou

třenové zuby?“ a podobně. Na konci už pojem znali a v podstatě ho i správně používali.

Pro svůj projekt jsem bohužel měla pouze jen tři hodiny, proto to bylo poměrně

zrychlené a zkrácené. Žáci už měli vše připraveno a ani nedělali prezentace o zjištěných

poznatcích,  ale  jen  to  ve  zkratce  převyprávěli  ostatním  skupinám.  Ale  i  tak  byly

výsledky nad očekávání.  

Děti mají poměrně větší fantazii, tak u zjišťování otisků zubů přišly na další

způsoby jak je ve školním prostředí bez zubařské hmoty pořídit tyto otisky. Mě napadl

pouze způsob se žvýkačkami, ale je napadla modelína obalena alobalem. Velmi mě to

překvapilo. A kdybychom měli více času rozhodně bychom to vyzkoušeli.

Možná úskalí tohoto projektu vidím už v první části a v brainstorming. Může

nastat, že žáci budou málo aktivní, některé žáci mohou být velmi aktivní a někteří se
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mohou za ně schovat  a  tak trochu se vézt.  Může taky nastat  situace,  kdy se svými

nápady dostanou úplně někam jinam, než bychom potřebovali.  Proto se musí někdy

trochu  usměrnit  nějakým  nápadem,  aby  se  ostatní  chytli  správným  směrem.  Tyto

aspekty se mohou objevit i při vytváření myšlenkové mapy. Někdy hlavně bývá úskalí v

tom, že tyto motivační aktivity žáci neznají a proto s nimi vůbec neumí pracovat. Další

úskalí je v rozdělování do skupin. Pokud se rozdělování nechá pouze na žácích, může

nastat to, že se rozdělí podle kamarádství a ti méně oblíbení zůstanou jak se říká na ocet.

Proto  doporučuji  do  rozdělování  alespoň  částečně  zasáhnout.  Vyberete  něco  jako

kapitány a ti si buď vybírají sami, nebo si mohou losovat. A nebo se to nechá úplně

náhodě a jednotliví žáci si losují a zařazují se podle toho do skupin. Přitom ale může

zase nastat problém, že do jedné skupiny se dostanou žáci, kteří se zrovna nemusí a

odmítají spolupracovat, což má vliv na práci ve skupině. Poté může být problém ve

velikosti jednotlivých skupin. Jedna skupina by měla mít nanejvýš 5 členů, aby všichni

měli  svůj  úkol  a  tím pádem i  nepostradatelnost.  Když  by bylo  více  členů  v  jedné

skupině, tak se někteří mohou flákat a nedat žádný podmět skupině. Proto tento projekt

je pro zhruba 20 žáků.

V praktické části vidím úskalí asi v času. Je tedy potřeba sledovat počínání

žáků, a když tak je uvést správným směrem k zjištění odpovědí na svoje otázky. Při

projektu je učitel pouze průvodce, ale trochu nasměrovat, třeba jinak řečenou otázek,

samozřejmě může a většinou je to potřeba.

V prezentující části si pak musíme dát pozor na spolupráci skupiny, aby nedělal

prezentaci a neprezentoval ostatním pouze jeden člověk tak, jako u praktické části si

jednotlivé členové rozdělují pozice, tak i v prezentující části by to tak mělo být. Dále se

musí zajistit ohleduplnost ostatních skupin, protože prezentující žáci nemusí být zvyklí

mluvit  před  lidmi  a  mohou  mít  trému.  Nesmějí  se  vyskytovat  žádný  posměšky  a

pokřikování.

Kriticky musím poukázat na to, že jsem podle výsledků z dotazníků moc dobře

nepodchytila problematiky rozdílů zubů hlodavců a zajícovců. Při příštím projektu se

musím  více  zaměřit  na  to,  aby  se  na  tyto  otisky  žáci  více  zaměřili  a  podrobněji

prozkoumali.  Dále se také musejí  zaměřit  na chrup přežvýkavých a nepřežvýkavých

sudokopytníků. Naopak se velmi vydařila část se zubními vzorci. Tam je vidět velký
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posun před a po. A tak i u stoliček slonů. Velká část správných odpovědí udala i to, že je

funkční  pouze  jedna  stolička.  Zde  musím opět  zkritizovat  moje  položení  otázky  v

dotazníku.  Otázka  zní  „kolik  mají  stoliček  sloni?“.  Měla  bych tam udat,  jestli  chci

celkový počet nebo v každé polovině každé čelisti, proto jsme do výsledků používala za

správnou odpověď 24 i 6. dále popis trhákové komplexu by měl být na lepší úrovni.

Podle výsledků, se totiž zjistilo, že zde nebylo žádné posunují před a po. Protože, po

celém projektu se nenašel nikdo, kdo dokázal správně komplex popsat. Myslím si, že

většina by dokázala říct, jak funguje, ale nedokáže přiřadit správné zuby.

Při zkoušení projektu na této třídě si vážím velmi dobrého zapojení do činnosti

žáka s ADHD, vůbec jsem nemusela řešit žádné krizové situace. A velmi dobré zapojeni

žáků s IVP do činností ve skupině a pokusu o prezentaci. Ale po předchozím poznáním

této třídy vím,  že tato třída dokáže velmi dobře spolupracovat  a dokáže dost  dobře

pomáhat  pomalejším  a  intelektuálně  skromnějším  žákům.  A  naopak  mě  velmi

překvapilo zapojení do práce i takových žáků, kteří to vždy mají všechno na háku a

všechny aktivity bojkotují.

I přes některé nedostatky musím uznat,  že tento projekt a získané poznatky

jsou z mého pohledu velmi podařené. A těším se až tento projekt vyzkouším v další

třídě a uvidím jak funguje.
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7. Závěr

Jak ukazuje tato diplomová práce zuby nejsou zas tak jednoduché téma, jak se

může  na  první  pohled  zdát.  Z  pohledu  mikroskopického  ze  zaměřujeme na  složení

skloviny,  které  je  u  každé  skupiny  savců  rozdílná.  Rozdílnost  neudává  pouze  jen

vyspělost  jednotlivých  druhů,  protože  i  u  složitějších  skupin  savců  se  setkáváme  s

poměrně jednoduchou sklovinou a naopak u poměrně jednodušších skupin se vyskytují i

složité  struktury  skloviny.  Z  makroskopického  pohledu  se  u  savců  objevily  rozdíly

poměrně často. Můžeme se setkat s nějakým universálním zubním vzorcem savců, který

se u většiny savců vůbec nevyskytuje a vlastně ani člověk ho takový nemá. Jednotlivé

typy se taky mění podle nároků druhů savců. Jsou velmi dobře uzpůsobené k jejich

potřebě přijímat potravu.

Ve  své  diplomové  práci  jsem se  také  zaměřila,  jak  se  jednotlivé  učebnice

přírodopisu a biologie vypořádaly s tématikou zuby. U učebnic pro základní školy se

tomuto tématu zabývají poměrně okrajově. Ve skrze všechny se zmiňují jen o některých

zajímavostech u zubů savců. U člověka vlastně jen zmiňují typy, stručné složení a typy

chrupů. U učebnic pro střední školy je i na větší nároky na znalosti se mu věnují o něco

podrobněji. Dokonce u člověka udávají u typů zubů i latinské názvy, tak i jednotlivých

vrstev, i když ne vždy jsou správně uvedeny.

Tato práce také obsahuje návrh projektového vyučování, na téma srovnání zubů

člověka a savců. Měl by sloužit jako pomůcka dalším učitelům k tomu, jak by mohli

pojmout téma zuby ve výuce přírodopisu potažmo biologie.
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11. Přílohy Dotazník k projektovému vyučování

1. Seřaďte, jak jdou po sobě jednotlivé typy zubů lidského chrupu (Od středu dozadu)

2. Co je na obrázku
A) zubní vzorec
B) Mendelův vzorec
C) matematická matice
D) chemický vzorec kyseliny

3. Vyberte správné tvrzení
A) Sudokopytníci mají vždy úplný chrup.
B) Přežvýkavcům chybí horní řezáky. Potravu škubou jazykem
C) Přežvýkavci mají dobře vyvinuté řezáky, aby mohli dobře okusovat trávu.
D) Sudokopytníkům chybí špičáky.

4. Proč se v kriminalistice využívají otisky zubů?

5. Doplňte jednotlivé věty
A) Kly u chobotnatců vznikly přeměnou………..
B) Trhákový komplex šelem se složený z horního….. třenového zubu a 

dolní…… stoličky.
C) První řezáky u hlodavců se nazývají …….
D) Prasata mají zvětšené…….., které připomínají kly.

6. Spojte dvojice, které k sobě patří

 
člověk pes domácí myš domácí

7. Mají potkan a zajíc polní stejný chrup?

ANO – NE

8. Napište funkce jednotlivých zubů
1) řezák………………………………..
2) špičák……………………………….
3) třenové zuby………………………..
4) stoličky……………………………..

9. Je na zubech poznat, jakou potravou se jedinec živí?
ANO – NE

10. Kolik mají stoliček sloni?
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