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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je založena na longitudinálním sledování vývojových 

změn obličeje v souboru dětí od 6 do 12 let. V rámci výzkumu byly v ročních intervalech 

snímány povrchové trojrozměrné modely obličejů 18 dívek a 15 chlapců. Tyto modely 

sloužily k vytvoření časových řad, díky kterým bylo možné sledovat vývoj obličeje a jeho 

jednotlivých struktur včetně analýzy variability. Vývojové změny byly sledovány pro každé 

pohlaví zvlášť a zároveň byl sledován vývoj pohlavního dimorfismu. Výsledky byly 

vizualizovány pomocí barevných map superprojekce průměrných obličejů jednotlivých 

věkových kategorií a map signifikance zachycujících statisticky významné rozdíly 

v jednotlivých oblastech. 

Ve sledovaném souboru dětí byl pozorován u obou pohlaví růst obličeje, přičemž u 

chlapců byly změny formy obličeje výraznější. Nejintenzivnější růst obličeje byl u dívek i 

chlapců pozorován ve směru do šířky a výšky celého obličeje a v oblasti nosu, především ve 

směru do délky. Tyto změny probíhaly po celé období růstu, intenzivnější růst byl u dívek 

patrný od 10 let a u chlapců od 11 let. U dívek i chlapců docházelo s věkem i k tvarovým 

změnám. Obličej se postupně zužoval, docházelo k oplošťování tváří a čelo bylo více 

ubíhající dozadu. Tyto změny byly více patrné u chlapců. 

Pohlavní dimorfismus se s věkem zvyšoval, výjimku tvořila kategorie 12 let, kde byl 

rozdíl v porovnání s předcházející věkovou kategorií méně výrazný. Obličej chlapců byl 

celkově větší, nejmenší rozdíl byl patrný v protruzi v oblasti tváří.  Chlapecký obličej byl po 

celé období relativně užší a více konvexní. Čelo chlapců bylo více ubíhající dozadu, naopak 

oblast nadočnicových oblouků, nosu a brady více prominující.  

Z výsledků vyplývá, že růstové trajektorie dívek a chlapců se liší. Velikostní změny 

byly více intenzivní u chlapců, jejichž přírůstky byly větší. Tvarové změny byly intenzivnější 

u dívek. Rozdíly ve sledovaném období 6 až 12 let ovšem nebyly výrazné. Lze předpokládat, 

že výraznější rozdíly budou patrné v pozdějším věku. 

Klíčová slova 

forma obličeje, tvar obličeje, růstová trajektorie, longitudinální studie, 3D skenování, 

skenování obličejů, geometrická morfometrie  



Abstract 

This study is based on evaluative longitudinal data of facial development in a group 

of children from 6 to 12 years. The research used three-dimensional models of the faces of 

18 girls and 15 boys that were scanned at yearly intervals. These models were used to 

follow development of the face and its particular areas including analysis of variability 

(PCA). Developmental changes were observed for each gender separately as well as for the 

development of sexual dimorphism. Results were visualized by using superimposed color 

maps of average faces of a particular age group and maps depicting the statistically 

significant differences in individual areas. 

The presented data exhibited growth in the face of both genders, while slightly 

bigger changes in the form of the face were observed in the boys’ samples. For girls and 

boys the most intensive growth was found in the direction of the width and height of the 

entire face and the nose, especially in the direction of length. These changes took place 

throughout the whole studied period of growth, yet more intensive growth was evident for 

girls beginning at age 10 years and for boys from 11 years onward. Shape changes also 

occurred with age for both genders: the face gradually narrowed, the cheeks flattened and 

a more retruded position of the forehead occurred. These changes were more evident for 

boys.  

Except for in the category of 12 year-olds, the study found that sexual dimorphism 

increases with age. Compared with the 11 year-olds, the differences in dimorphism were 

slightly less noticeable. Boys’ faces were generally bigger than in girls, with the smallest 

difference apparent in the protrusion of the boys’ cheeks. Boys’ faces throughout the 

observed period were relatively narrower and more convex: their foreheads lay backwards 

more, while the area of eyebrow ridges, nose and chin were more prominent.  

The results show that the growth trajectory of girls and boys are different. Size 

changes are more intense for boys, whose gains are greater. Shape changes were more 

intense for girls. Overall, differences in the period from 6 to 12 years are negligible. It can 

be assumed that more distinct differences will be noticeable at a later age. 
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geometric morphometry  
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1. Úvod 

Při mezilidské interakci morfologie obličeje napomáhá při odhadu pohlaví 

(Yamaguchi et al., 2013) nebo populační příslušnosti (Božič et al., 2009). Obličej hraje také 

významnou roli v subjektivním určování atraktivity jedinců (Fink et al., 2006). Znalost 

morfologie a morfogeneze lidského obličeje je významným tématem, které má široké 

uplatnění. 

První růstové studie sledující vývoj obličeje vznikly již v 19. století (Hautvast, 1967). 

Mezi významné antropologické výzkumy patří například První curyšská longitudinální 

studie, v rámci které bylo započato získávání antropometrických dat u dětí již od 4. měsíce 

po narození (Prader et al., 1989). Na území nynější České republiky byla první 

antropologická studie provedena v roce 1895 a i posléze proběhly další výzkumy (Bláha et 

al., 2006; Vignerová et al., 2006).  

Data z růstových studií se mohou uplatnit ve forenzních vědách při identifikaci 

jedinců. Díky znalostem růstu měkkých tkání obličeje je možné odhadnout věk jedince na 

základě jeho vizuálního záznamu (Cattaneo et al., 2012) nebo jeho přímá identifikace (Tome 

et al., 2013). Například při zaznamenání pachatele při vykonání trestného činu, nebo při 

určování věku dětí v materiálech s dětskou pornografií. K identifikaci je také možné použít 

metodu rekonstrukce podoby obličeje podle lebky. Lebka tvoří kostěný podklad pro měkké 

tkáně obličeje a úzce spolu souvisejí (Wilkinson, 2004; Halazonetis, 2007; Gkantidis and 

Halazonetis, 2011). 

V biomedicínských oblastech je možné data využít jako normativní databázi. Sloužit 

pak může jako kontrola při ortodontické léčbě, kdy je potřeba zrekonstruovat celý 

kraniofaciální komplex (např. Nguyen et al., 2000; Kusnoto and Evans, 2002; Hoffelder et 

al., 2007; Kau and Richmond, 2010). Dále například v chirurgických oborech, kdy je nejen 

potřeba znát morfologie obličeje pro potřeby jeho rekonstrukce, ale v případě dětí i jeho 

vývoj (např. Whitaker et al., 1986; Giugliano et al., 2004; Ayoub et al., 2007; Matsumoto et 

al., 2016). 
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Rozvoj moderních technologií umožňuje kromě měření lineárních vzdáleností a úhlů 

sledovat vývoj obličeje jako trojrozměrné struktury včetně jeho textury. Na Katedře 

antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy probíhá  

longitudinální studie sledující vývoj obličeje u českých dětí ve věku od 6 do 18 let od roku 

2009 (MSM 0021620843). Na tomto pracovišti tak vzniká jedinečný soubor trojrozměrných 

modelů obličejů české populace. 

Cílem předkládané práce bylo rozšíření této databáze o jedince ve věkovém rozpětí 

6 až 12 let. Longitudinální studie jsou velmi náročné nejen z časových důvodů, ale 

především z hlediska sběru dat. Zajištění snímání všech jedinců daného souboru 

v pravidelných intervalech může být omezeno například z důvodů nemoci, stěhování či 

pracovní vytíženosti. Longitudinální data jsou ovšem velmi významná, jelikož pouze na 

jejich základě je možné sledovat reálné růstové trajektorie. 

Doposud vytvořená databáze slouží například jako kontrolní skupina a zpětná vazba 

pro operace rozštěpových vad, kdy se sleduje vývoj pacientů po chelioplastice (Borský et 

al., 2012; Dadáková et al., 2016). Dále je na základě této databáze možné modelování a 

predikce růstu zdravé populace (Koudelová et al., 2015b). Předkládaná práce si kladla za cíl 

přispění k poznatkům o vývoji obličeje hodnocením morfologie a tvarové variability pomocí 

trojrozměrných zobrazovacích metod.  
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2. Teoretický úvod 

 

2.1. Lidský obličej 

Z topografického hlediska lze obličej rozdělit na několik oblastí. Způsobů členění je 

několik, v předkládané práci je použito členění upravené podle Sinelnikov (1988). 

Sinelnikov rozděluje obličej na nepárovou krajinu čelní (regio frontalis), krajinu nosní (regio 

nasalis), krajinu ústní (regio oralis) a krajinu bradovou (regio mentalis). Dále na párové 

krajiny, mezi které patří krajina očnicová (regio orbitalis), krajina podočnicová (regio 

infraorbitalis), krajina jařmová (regio zygomatica), krajina příušní (regio parotideo 

masseterica) a krajina tvářová (regio buccalis) (Sinelnikov, 1988). Všechny tyto krajiny se 

podílejí na výrazu a tvaru obličeje. Nejvýraznější struktury obličeje jsou oči, nos a ústa. Tyto 

oblasti jsou důležitými charakteristickými znaky jednotlivce (Blažek and Trnka, 2009). 

Na morfologii obličeje se podílí tkáň kostní, chrupavčitá a zubní a měkké tkáně 

(svalová, epitelová a tuková tkáň). Kostěný podklad lidského obličeje tvoří lebka (cranium). 

Lebka je tvořena 22 kostmi dvojího původu. Kosti krycí (desmocranium) se vyvíjejí přímo 

z mezenchymu, kosti náhradní (chondrocranium) osifikují v chrupavce. Z funkčního 

hlediska lze lebku rozdělit na 2 části, na část obličejovou (splanchnocranium) a část 

mozkovou (neurocranium) (Čihák, 2001; Horáčková, 2007; White et al., 2012).  

Neurokranium tvoří báze a klenba lební (calva). Kosti tvořící bázi lební osifikují 

chondrogenně. Jedná se o kost čichovou (os ethmoidale), kost klínovou (os sphenoidale), 

dolní skořepu nosní (concha nasalis inferior), pasr basilaris a partes lateralis kosti týlní (os 

occipitale) a část párové kosti spánkové (pars petrosa a pars mastoidea ossis temporalis). 

Kosti klenby lební, kterými jsou párová kost temenní (os parietalis), slzní (os lacrimale) a 

nosní (os nasale), dále kost radličná (vomer), pars tympanica  a šupina kosti týlní (squama 

ossis temporalis), kost čelní (os frontale) a část kosti klínové (lamina medialis processus 

pterygoidei ossis sphenoidalis), osifikují desmogenně (Lang, 1983; Čihák, 2001; Čech et al., 

2009).  
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Splanchnokranium tvoří desmogenně osifikující párová kost lícní (os zygomaticum) 

a kost patrová (os palatinum) a horní a dolní čelist (maxila a mandibula). Mezi kosti 

obličejové části patří i chondrogenně osifikující jazylka (os hyoideum) a sluchové kůstky 

stapes, malleus a incus. Poměr velikosti neurokrania k splanchnokraniu je u mužů 2,5:1 a u 

žen 2:1 (Čihák, 2001; Horáčková, 2007; Čech et al., 2009).  

Svaly hlavy podílející se na utváření morfologie obličeje jsou svaly žvýkací (musculi 

masticatorii) a svaly mimické (musculi faciei). Žvýkací svaly jsou párové a upínají se na dolní 

čelist. Jedná se o musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis 

a lateralis. Mimické svaly (viz Tab. 1) tvoří 6 funkčních skupin: svaly na klenbě lební, svaly v 

okolí oční štěrbiny, svaly nosu, svaly okolo ústní štěrbiny a svaly ušního boltce. Poslední 

skupinu tvoří samostatný sval, musculus buccinator. Mimické svaly se upínají do kůže. 

Umožňují změnu výrazu obličeje a podílejí se na artikulaci, příjmu potravy a pohybu očních 

víček (např. Čihák, 2001; Horáčková, 2007).  

Tab. 1: Mimické svaly (upraveno podle Čiháka, 2001) 

Skupina svalů Svaly 

Svaly štěrbiny ústní 
m. orbicularis oris, m. levator labii superioris, m. zygomaticus minor et 
major, m. levator anguli oris, m. risorius, m. depressor anguli oris, m. 
depressor labii inferioris, m. mentalis 

Svaly štěrbiny očních víček m orbicularis oculi, m. procerus, m. corrugator supercilii, m. fřontalis 

Svaly nosy m. nasalis, m. levator labii supcrioris alaeque nasi 

Svaly klenby lební 
m. epicranius: m. occipitofrontalis a m. temporoparietalis; m. fřontalis, 
m. occipitalis, m. temporoparietalis 

Svaly ušního boltce 
ni. auricularis anterior, m. temporoparietalis, m. auricularis superior et 
posterior 

Hluboká vrstva mimického 
svalstva 

m. buccinator 

 

Zevním krycím orgánem lidského organismu je kůže. Tvoří ji 2 složky: vlsatní kůže 

(cutis) a přídatné orgány kůže (kožní adnexa). Vlastní kůži lze rozdělit na 3 vrstvy. Pokožka 

(epidermis) je povrchová vrstva tvořená mnohovrstevnatým epitelem. Pod pokožkou se 

nachází škára (dermis). Škára je tvořena tuhým vazivem. Poslední vrstvou je podkožní 

vazivo (tela subcutanea), která tvoří spojení mezi povrchovými fasciemi svalů či periostem. 

Tato vrstva se nenachází v oblasti očních víček, nosu a ušních boltců. Kožní adnexa 

představuje deriváty pokožky, patří sem například potní a mazové žlázy, vlasy, obočí a řasy 

(např. Čihák et al., 2004; Páč et al., 2013). 
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V podkožním vazivu jsou uloženy tukové polštáře, které tvoří mechanickou a 

tepelnou izolaci (Čihák et al., 2004; Páč et al., 2013). Jednotlivé tukové lalůčky jsou od sebe 

odděleny septy. Tukové polštáře v krajině tváří leží ve dvou vrstvách, hluboké a povrchové. 

Tyto polštáře tvoří výplň tváří a podmiňují tak jejich prominenci. Vlivem procesu stárnutí 

dochází k úbytku objemu tukových polštářů. Díky rozdělení na jednotlivé lalůčky vede tento 

úbytek k nerovnoměrným změnám a vzniku vrásek a záhybů na pokožce obličeje (Shiffman 

and Di Giuseppe, 2013). 

2.1.1. Prenatální vývoj 

Ontogenetický vývoj, individuální vývoj jedince od oplození do smrti, je ovlivněn 

faktory genetickými, environmentálními a epigenetickými. Mezi genetické faktory patří 

dědičný genotyp a exprese genetických mechanismů, tedy schopnost buněk se cíleně dělit 

v oblastech růstu. Environmentálními faktory, faktory vnějšího prostředí, je například 

výživa, zdravotní stav, stres, fyzikální a biochemické podmínky (Sperber, 2001; Šmahel, 

2001). 

Mezi epigenetické faktory lze zařadit endokrinní působení zprostředkované 

hormony. V prenatálním období růst ovlivňují hormony matky, placenty a embrya či fétu 

(Enlow and Hans, 1996; Šmahel, 2001). Řízení růstu probíhá osou glukóza – inzulin – IGF-I 

(insulin-growth like factor, inzulínu podobný růstový faktor). V prvních 3 měsících vývoje se 

uplatňuje především IGF-II, poté IGF-I. Glukóza je transportována placentou. Hladina 

glukózy řídí produkci inzulínu, který ovlivňuje produkci IGF-I, resp. IGF-II (Gluckman and 

Pinal, 2003; Sedlak and Bláha, 2007a). Ve 12. týdnu prenatálního vývoje se utváří růstový 

hormon (growth hormone, GH), který je hlavním hormonem řídícím postnatální vývoj 

(Sedlak and Bláha, 2007a).  

Do 10. týdne probíhá vývoj nezávisle na pohlaví. Od 10. týdne intrauterinního vývoje 

se začíná v Leydigových buňkách vytvářet mužský pohlavní hormon testosteron, který 

zodpovídá za pohlavní dimorfismus (Hennessy et al., 2005). Pokud k zapojení tohoto 

pohlavního hormonu nedojde, vývoj dále pokračuje po ženské linii (Breedlove, 1992). 
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Prenatální vývoj člověka trvá 266 dnů, tedy 38 týdnů, a lze jej rozdělit na období 

embryonální (do 8. týdne od oplození) a fetální (od 8. týdne do porodu) (Moore and 

Persaud, 2000; Carlson, 2009). 

Do 4. týdne nitroděložního vývoje je hlavový konec tvořen mozkem krytým tenkou 

vrstvou ektodermu a mezodermu (Enlow and Hans, 1996). Na začátku 4. týdne 

prenatálního vývoje migrují buňky neurální lišty do oblasti budoucí krční a hlavové krajiny. 

Dávají vznik žaberním, nebo také faryngovým obloukům. Na konci 4. týdne jsou zřetelné 4 

páry žaberních oblouků, 5. a 6. pár je rudimentární a na povrchu nezřetelné. Jednotlivé 

oblouky jsou od sebe odděleny žaberními štěrbinami (Sperber, 1992; Moore and Persaud, 

2000; Graham et al., 2005; Carlson, 2009). 

1. žaberní oblouk (mandibulární) tvoří 2 párové výběžky. Menší maxilární výběžek 

(processus maxillaris) je základem pro horní čelist, kost jařmovou a šupinu kosti spánkové. 

2. výběžek, mandibulární (processus mandibularis), tvoří základ pro dolní čelist. Z větší části 

2. žaberního oblouku (hyoidního) se formuje jazylka (Moore and Persaud, 2000). Nepárový 

frontonazální výběžek (processus frontalis) se nachází na hlavovém konci embrya 

nejrostrálněji a je tvořen proliferací buněk mezenchymu. Společně výběžky ohraničují 

primitivní ústní jamku (stomodeum). Její dno tvoří faryngová membrána (membrana 

oropharyngea), která odděluje stomodeum od předního střeva. Tato membrána později 

zaniká (Moore and Persaud, 2000; Chai and Maxson, 2006; Čech et al., 2009).  

Z frontonazálního výběžku se v 5. týdnu vývoje diferencují čichové plakody, základ 

čichového epitelu (regio olfactoria). Jedná se o párové ztluštění ektodermu, ze kterého 

invaginací vznikají nosní kanálky. Párové mediální a laterální nosní výběžky (processus 

nasales mediales et laterales) tyto kanálky ohraničují. Z mediálního nosního výběžku vzniká 

nosní přepážka a laterální výběžek tvoří základ nosních křídel. Hřbet a hrot nosu (dorsum 

et apex nasi) mají základ v area triangularis, která se nachází mezi mediálními nosními 

výběžky (Moore and Persaud, 2000; Helms et al., 2005; Carlson, 2009; Čech et al., 2009). 

Na konci 6. týdne mediální nosní výběžky vytvářejí intermaxilární segment (area 

infranasalis) tvořící základ filtra (philtrum) horního rtu (Čech et al., 2009). Intermaxilární 

segment fúzuje s maxilárními výběžky a mezi 6. a 10. týdnem vývoje vytvoří základ horního 

rtu a primárního patra včetně premaxily. Pokud nedojde k úplnému spojení, dochází ke 
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vzniku vrozených vývojových vad, například rozštěpových (Carlson, 2009; Mossey et al., 

2009). Dolní čelist vzniká splynutím mandibulárních výběžků. Její základ tvoří Meckelova 

chrupavka (Carlson, 2009).  

Mezi 6. a 7. týdnem dochází k založení chrupavek tvořících základ báze lební, který 

se nachází v mezenchymu u kraniálního konce chordy pod základem mozku. Vývoj 

desmokrania začíná ve 2. měsíci od středu vyvíjejících se kostí obalujících základ mozku  

(Čech et al., 2009). Mezi 7. a 8. týdnem dochází ke splynutí všech výběžků, tedy 

frontonazálního, maxilárních a mandibulárních. V tomto období se také díky rychlejšímu 

růstu předního mozkového váčku (prozencephalon), a tedy i neurokrania základy očí, které 

jsou uloženy dorsolaterálně, přetáčejí rostrálně a obličej nabývá lidských rysů. Další vývoj 

pokračuje po nastavených trajektoriích (Moore and Persaud, 2000; Carlson, 2009; Čech et 

al., 2009). 

2.1.2. Postnatální vývoj: Kraniofaciální růst  

Postnatální růst obličeje obecně odpovídá dynamice somatického růstu. V dětství 

růst probíhá, v období puberty dochází k urychlení růst a k jeho ukončení v časné dospělosti 

(Ulijaszek et al., 1998). Postnatální růst ovlivňují 4 kaskády hormonů, nazývané osa 

somatotropní (nebo taktéž osa GH – IGF-I), tyrotropní osa, kortikotropní osa a osa 

gonadotropní. Gonadotropní osa je důležitá pro vznik pohlavního dimorfismu, za růst 

odpovídá převážně osa somatotropní. Pro normální vývoj jedince je důležité správné 

zapojení všech růstových os (Šmahel, 2001; Sedlak and Bláha, 2007b). 

Somatotropní osa je tvořena růstovým hormonem a inzulínu podobnými růstovými 

faktory, převážně IGF-I. Růstový hormon je hlavním hormonem ovlivňujícím postnatální 

růst. Je tvořen v předním laloku hypofýzy. Jeho sekrece a uvolňování je kontrolováno 

růstový hormon uvolňujícím hormonem (growth-hormon releasing hormon, GHRH) a 

antagonistou je hormon somatostatin (SMS). Na základě negativní zpětné vazby růstový 

hormon společně s imunitním systémem a výživou ovlivňuje sekreci IGF-I. K jeho tvorbě 

dochází v játrech a v proliferačních zónách růstových chrupavek (Sedlak and Bláha, 2007b). 

Tyrotropní osa zajišťuje tvorbu hormonů štítné žlázy. Tyto hormony jsou 

zodpovědné za řízení metabolismu sacharidů a lipidů, dále za diferenciaci a maturaci tkání. 
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Inhibičně narůst působí glukokortikoidy patřící do osy kortikotropní. Nadbytek těchto 

hormonů omezuje formování kostí. Do kortikotropní osy patří i adrenální androgeny, 

hormony z kůry nadledvin. Mezi 6. a 7. rokem života je sekrece androgenů zvýšena, 

následkem čehož dochází k urychlení růstu označovanému jako mid-growth spurt nebo 

také adrenarché (Sedlak and Bláha, 2007b). Gonagotropní osa je podrobněji rozebrána v 

kapitole Pohlavní dimorfismus. Hormony této osy jsou zodpovědné za pubertu a s ní 

spojený pubertální spurt. Urychlení růstu obličeje je mírně opožděné za urychlením růstu 

postavy. Při předčasné či opožděné maturaci je urychlen či opožděn i nástup obličejového 

spurtu (Hautvast, 1967).  

Lidská lebka tvořící kostěný podklad je určujícím faktorem pro konečnou formu 

obličeje. Růst měkkých tkání obecně kopíruje růst lebky. Vývoj jednotlivých složek měkkých 

tkání má odlišné načasování a tempo růstu, ne všechny části měkkých tkání obličeje tak 

rostou shodně se skeletálním podkladem. Díky podkožnímu tuku jsou měkké tkáně obličeje 

ve srovnání s kostní tkání u dětí silnější. Mezi 6. rokem a dospělostí měkké tkáně narostou 

o 40% (Nanda et al., 1990; Ferrario et al., 1998; Halazonetis, 2007). Růst kostí lebky probíhá 

pomocí kompenzačně-adaptačních dějů, které jsou založené na růstových a remodelačních 

procesech. Tyto procesy probíhají v různých obdobích a směrech různě rychle a nesou 

označení jako tzv. růstová periodicita místní, časová a směrová (Šmahel, 2001).   

Z hlediska dynamiky růstu je možné typy kostního růstu rozdělit do 3 kategorií, 

přičemž na růstu kostí lebky se podílejí všechny 3 typy. Kraniální (neurální) typ růstu, typický 

pro mozkovnu a orbity, je podmíněn růstem mozku a smyslových orgánů. Kraniální typ 

růstu je charakteristický pro první roky po narození. Velikost daného znaku dosahuje 90% 

již v 6 letech. V prvních letech je patrný také faciální (viscerální) typ růstu, kdy v 6 letech 

dosahuje znak 80% své konečné velikosti. Příkladem kostí s tímto typem růstu je zadní část 

báze lební a horní obličej (nasomaxilární komplex). Pubertální spurt je minimální, nebo 

úplně chybí (u kraniálního typu růstu). Dalším způsobem růstu, kterým roste například dolní 

čelist, je růst skeletální. Pubertální spurt je u tohoto typu růstu výrazný, růst v dětství je 

naopak mírnější (znaky v 6 letech dosahují 70% své konečné velikosti) (Hautvast, 1967; 

Enlow and Hans, 1996; Šmahel, 2001). 
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Růst celé lebky lze podle typu růstu rozdělit na 3 části. Do konce 3. roku života je 

typický růst v lebečních švech, osifikací lebeční báze a rozvoj smyslových orgánů mozku, 

jazyka a očí. Od 3. do 10. roku je charakteristické pomalé ustupování procesu osifikace ve 

prospěch procesu remodelace kostí. Ustává růst v lebečních švech, osifikují chrupavky 

kondylů nosní čelisti a nosní přepážky. Od 10. roku života proces remodelace převládá a 

stává se dominujícím typem růstu. Proces osifikace probíhá pouze v některých 

chrupavčitých spojích (Hautvast, 1967) 

Lebka novorozence je vzhledem k postkraniálnímu skeletu velká. Obličejová část je 

nedovyvinutá a oproti mozkové části menší (Obr. 1). Poměr výšky obličejové části k 

mozkové je u novorozence 1:8, v 5 letech 1:4 a v dospělosti se mění na poměr 1:2,5 

(Sperber, 1989). Trenouth a Joshi (2006) za použití objemových dat stanovili poměr na 

1:3,64 v 1 roce, 1:3,05 v 6 letech, 1:2,56 ve 12 letech a poměr 1:2,20 v 18 letech. Obličejová 

část tedy vykazuje větší relativní růst než oblast mozková, nárůst obličejové části je o 68,9%, 

mozková část narůstá o 26% (Trenouth and Joshi, 2006). Dětská forma obličeje je 

zachována přibližně do 6 až 7 let. Platí, že čím více je daná oblast vzdálená od neurokrania, 

tím musí růst proporčně více a déle (Enlow and Hans, 1996). Do 11 let je růst pro obě 

pohlaví stejný (Ferrario et al., 1998). 

 

Obr. 1: Srovnání  lebky jedinců různého věku (upraveno podle White et al., 2012) 
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Obecně platí, že nejvíce rostou výškové rozměry obličeje, zároveň je jejich růst 

ukončen nejpozději. Nejméně rostou rozměry šířkové, jejichž růst je ukončen nejdříve 

(Snodell et al., 1993; Šmahel, 2001). Vztah šířky a výšky obličeje se nazývá obličejový index. 

Podle tohoto indexu se rozlišují obličeje euryprosopní (široké), mesoprosopní (střední) a 

petoprosopní (úzké). Obličejový index souvisí s formou celé hlavy, jelikož je ovlivňován 

růstem a tedy velikostí strukturami neurokrania, jako je lebeční báze. Jedinci 

s brachycefalní lebkou mají široký a plochý obličej. Mívají malý oblý nos s konkávním 

hřbetem. Širší, méně vystupující čelisti. Čelo je více kolmé. Naopak lidé s dolichocefalní 

lebkou mají obličej užší a více v protruzi. Mívají horizontálně i vertikálně delší nos. Častěji 

se vyskytuje tzv. římský nos, kdy kořen a hřbet nosu kopírují tvar profilu čela. Glabela se 

jeví výraznější, čelo je více ubíhající dozadu (Enlow and Hans, 1996). 

2.1.2.1. Neurokranium 

Jak již bylo zmíněno výše, neurokranium se řídí 1. typem kostního růstu. Růst 

probíhá převážně v 1. roce života. U novorozenců dosahuje neurokranium 30% své konečné 

velikosti, v 6 měsících života 50%, ve 2 letech přibližně 80% a ve 3 letech již 90% dospělých 

rozměrů. U novorozenců je neurokranium větší u chlapců, tento rozdíl zůstává do 

dospělosti (Bentley et al., 2002; Bulygina et al., 2006). Mozková část lebky dosahuje 

konečné velikosti dříve nežli obličejová část. Například přední jáma lební (v níž je uložen 

přední frontální lalok mozku) již mezi 5 a 6 lety života (Goodrich, 2005; Bastir et al., 2006). 

Šířka hlavy dosahuje již ve 3. roce 90% a v 9. roce 95% dospělé hodnoty. V 15 letech hlavní 

rozměry mozkovny dosahují 99% konečných rozměrů (Dokládal, 1976; Ulijaszek et al., 

1998). 

Kosti klenby lebeční novorozence nejsou srostlé. Růst probíhá ve švech (suturae) 

mezi jednotlivými šupinami těchto kostí, v místě spojení kosti týlní a klínové (synchondrosis 

sphenooccipitalis) a kortikálním driftem (Šmahel, 2001). Patologickým srůstem šupin kostí 

neurokrania vznikají kraniostenózy a dochází tak ke změnám tvaru celého neurokrania 

(Morriss-Kay and Wilkie, 2005). Růst střední jámy lební, odpovídající temporálním lalokům, 

a synchondrosis sphenooccipitalis ovlivňuje střední obličej, který je tak vysunován vůči okolí 
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rostrálně. Zároveň dochází k flexi báze lební (Scott, 1954; Enlow and Hans, 1996; Šmahel, 

2001). 

2.1.2.2. Krajina čela 

V předkládané práci je zahrnuta do oblasti obličeje i oblast čela, představovaná na 

lebce šupinou kosti čelní. Kost čelní začíná osifikovat v 8. týdnu prenatálního vývoje, je 

párová a srůstá v prvních 2 letech života. Nedokonalý srůst představuje sutura metopica. 

Na kosti se v místě osifikačních center nacházejí tubera frontalia, hrboly kosti čelní. Tyto 

hrboly jsou v dospělosti výraznější u žen. Nad vstupem do očnice leží nadočnicové oblouky 

(párové arcus supraciliares), které jsou výraznější u mužů (např. Čihák, 2001). 

Frontální siny (párový sinus frontalis) nejsou u novorozenců vyvinuty, patrné jsou až 

od 7. roku života (Moore and Persaud, 2000). Pneumatizace frontálních sinů začíná v 1. roce 

života a mezi 10. a 12. rokem dosahují 80% konečné velikosti u obou pohlaví (McCarthy et 

al., 1990). U jedinců s nevytvořeným sinem dochází k oploštění glabely. Vývoj sinů je 

individuální, pubertální spurt však vykazují všichni jedinci nezávisle na pohlaví. Růst 

frontálních sinů odpovídá růstu celého těla (Ruf and Pancherz, 1996).  

U novorozenců je čelo zdánlivě velké a široké ve vztahu k obličejové části. Vertikální 

růst obličeje způsobuje optické zužování čela. Čelo novorozenců je prominující, rovina čela 

je nakloněna dopředu, s růstem nasomaxilárního komplexu ustupuje  (Scott, 1954; 

Whitaker et al., 1986; Enlow and Hans, 1996; Ferrario et al., 2003). Podle Whitaker et al. 

(1986) se v 11 letech vyskytuje ploché čelo u 95% chlapců, v 15 letech pouze u 25% chlapců. 

Tento růst je způsoben růstem střední jámy lební, kdy se baze přední jámy lební spolu s ní 

posouvá dopředu (Whitaker et al., 1986).  

Šířka čela (měřeno v bodech frontotemporale – frontotemporale) je nejpomaleji 

rostoucí rozměr. K růstu do šíře dochází v prvních 5 letech života, kdy dosahuje 83,7% své 

konečné šíře. V 6 letech dosahuje 88,9% výsledné velikosti u chlapců a 90,6% u dívek. Růst 

ustává u dívek ve 13 letech a u chlapců v 15 letech, kdy šíře čela dosahuje 97,9% konečné 

velikosti. Farkas et al. (1992) pozoruje urychlení růstu šířky čela u chlapců mezi 3 a 4 lety a 

5 a 6 lety. U dívek mezi 2 a 3 lety a 5 a 6 lety. Oproti šířce čela je růst šíře hlavy rychlejší. 

Šíře hlavy, měřená v bodech euryon – euryon, dosahuje 92,5% své konečné šířky již v 6 



- 20 - 
 

letech u chlapců, u dívek 94,7%. Ve 14 letech u dívek pak 98,4% a 98,8% v 15 letech u 

chlapců (Farkas et al., 1992a).  

Výška čela (měřená mezi body nasion a vertex) v 6 letech odpovídá u chlapců 89,9% 

a u dívek 92,4% výsledného rozměru. Oproti šířkovým rozměrům je výraznější růst 

zaznamenán po 5. roce života. U dívek dochází k urychlenému růstu mezi 3 a 4 lety a mezi 

11 a 12 lety. Ve 13 letech obě pohlaví vykazují ustání růstu (Farkas et al., 1992a). 

2.1.2.3. Krajina očí 

Orbita (dutina očnicová) je prostor na lebce, kde je uložena oční bulva (bulbus oculi). 

Má tvar čtyřboké pyramidy, bázi tvoří vchod do orbity (aditus orbitae) a vrchol apex orbitae. 

Tvořena je částmi 7 kostí, jedná se o kost klínovou, patrovou, jařmovou, čelní, slzní, 

čichovou a maxillu. Nad orbitou na kosti čelní se nachází vyvýšenina v podobě 

nadočnicových oblouků (např. Čihák, 2001; White et al., 2012).  

S rozvojem zrakového ústrojí se mění velikost i tvar orbit. Růst orbity je lineární a je 

závislý na růstu všech jednotlivých částí tvořených měkkými i tvrdými tkáněmi (Washburn 

and Detwiler, 1943; Bentley et al., 2002). Na růstu orbity se uplatňuje teorie funkční matrix 

(Moss, 1997). V případě aplazie oční bulvy či její absence po úrazu dochází k deformacím a 

k hypoplazii orbity (Buchman et al., 1994; Hintschich et al., 2001). Tyto změny lze zmírnit 

aplikováním očních implantátů. U nedospělých jedinců lze menších až žádných deformací a 

asymetrií dosáhnout průběžnou výměnou očních protéz v souladu s jejich růstem (Fountain 

et al., 1999; Yago and Furuta, 2001). 

Objem orbity nevykazuje signifikantní sexuální dimorfismus až do 12 let (Furuta, 

2001). Oproti orbitě vykazují měkké tkáně krajiny očí pohlavní rozdíly již od narození (Sforza 

et al., 2009). Po 12. roce se objem orbity více zvětšuje u chlapců. Růst ustává kolem 11 let 

u dívek, u chlapců okolo 15 let. V 5 letech dosahuje orbita již 77% velikosti dosahující v 15 

letech (Bentley et al., 2002). Vstup do očnice ve 4. roce života dosahuje 70%  konečné 

velikosti, v 10 letech odpovídá 90% své konečné výšky (Sforza et al., 2009). 

Nadočnicové oblouky jsou v dospělosti prominentní, u dětí před nástupem puberty 

jsou v jedné rovině s čelem a hranou očnice. Protruze nadočnicových oblouků vzrůstá u 
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chlapců mezi 11 a 15 lety z 5% na 69% konečného rozměru (Whitaker et al., 1986). U 

chlapců dochází k podsouvání obočí pod nadočnicové oblouky. Obočí se tak k sobě přibližují 

a způsobují dojem, že se oční štěrbina zmenšuje (Taylor, 2000; Wild et al., 2000; Sforza et 

al., 2009). 

Oční bulva se v dospělosti nachází za hranou očnice, u dětí přesahuje 1/3 až 1/2 

před její okraj. To je způsobeno posunem přední jámy lební, jenž je podmíněn růstem 

mozkové tkáně a střední jámy lební (Whitaker et al., 1986). 

Oční víčka, palpebrae superior a inferior, jsou kožní řasy podmíněné kruhovitým 

svalem musculus orbicularis oculi. Ten zajišťuje pevné sevření víček, jejich pohyb a působí 

na slzní vak, který rozšiřuje a stlačuje (Čihák, 2001). Délka a výška oční štěrbiny (rima 

palpebrarum) vykazuje již u novorozenců pohlavní dimorfismus, rozměry jsou větší u 

chlapců (Madjarova et al., 1999). Hodnotit lze i tvar oční štěrbiny, jako vřetenovitý, 

polovřetenovitý, mandlovitý či polomandlovitý (Fetter et al., 1967).   

Oči novorozenců jsou kulaté, okolo 3 let života se začínají prodlužovat (Taylor, 

2000). Vzdálenost vnitřních koutků, tedy bodů v místě styku horního a dolního očního víčka, 

(endocanthion) se s věkem zvětšuje díky růstu nasomaxilárního komplexu a tedy i kořene 

nosu. Rychlejší růst je zaznamenán u obou pohlaví mezi 5 a 6 lety. Další urychlení růstu pak 

u dívek mezi 11. a 12. rokem života, u chlapců mezi 13. a 16. rokem. Stejně se zvětšuje 

vzdálenost vnějších koutků (exocanthion), včetně trendu urychlení růstu v letech 

uvedených výše. Rozdíl mezi pohlavími je ve velikosti růstu. U obou pohlaví se rozšiřování 

oční štěrbiny zastaví mezi 12. a 13. rokem. Mezi 10 a 11 lety života dosahuje výška očí 90% 

konečné hodnoty. Plocha mezi oběma očními koutky a horním a dolním okrajem orbity 

dosahuje 70% dospělé hodnoty již ve 4 letech (Farkas, 1994; Sforza et al., 2009). 

V předkládané práci je do krajiny očí zahrnuta i krajina podočnicová a jařmová. Růst 

lícní kosti a oblasti jařmového oblouku probíhá pomocí remodelace, procesem resorpce a 

depozice kostní tkáně. Lícní kosti se posouvají posteriorně a do stran. Díky současnému 

zvětšování nasální oblasti a horní orbity anteriorním směrem se mění postavení obličeje. 

Obličej rotuje a jeho dolní část se dostává více dozadu. Jedná se o výraznou změnu mezi 

dětskou a dospělou lebkou (Enlow and Hans, 1996). 
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2.1.2.4. Krajina nosu 

Dominantním útvarem je zevní nos, který má tvar trojboké pyramidy. Od kořene 

nosu (radix nasi) začíná nosní hřbet (dorsum nasi), který vede k nosnímu hrotu (apex nasi). 

Podklad zevního nosu tvoří nosní kůstky (ossa nasalia), na které navazuje chrupavka. Po 

stranách se nachází křídla nosní (alae nasi) ohraničující nosní dírky (nares). Nosní dírky jsou 

odděleny přepážkou (septum nasi). Velikost zevního nosu je ovlivněna na lebce se 

nacházející apertura piriformis, vstupem do dutiny nosní (např. Čihák, 2001).  

Nasomaxilární komplex, nebo také nasozygomatikomaxilární komplex roste 

především z cirkummaxilárního systému sutur. Jedná se o zygomatikomaxilární, 

frontomaxilární, zygomatikofrontální a zygomatikotemporální sutury. Nasomaxilární komplex 

roste rostrálně a kaudálně. Růst jednotlivých kostí ovšem probíhá různými směry. Na 

rostrální ploše maxily převládá resorpce, v oblasti vstupu do dutiny nosní a nosních kostí 

převládá depozice. Resorpce na spodině a laterálních stěnách a apozice na vnější straně 

nosní stěny způsobuje kortikální drift vnějším směrem. Nosní dutina se tak s růstem 

nasomaxilárního komplexu rozšiřuje a zvyšuje. Kostěná část nosu se posunuje anteriorně, 

dochází k výrazné protruzi nosu (Enlow and Hans, 1996; Šmahel, 2001). 

Oblast nosu roste ze všech sledovaných rozměrů do délky. Snodell et al. (1993) 

uvádí, že oblast nosu se u dívek zvětší mezi 4 a 20 lety života o 25% původní velikosti ve 4 

letech, u chlapců se zvětší o 33% mezi 4. a 25. rokem života. Růst je výraznější mezi 7 a 8 

lety života. Následné zpomalení je vystřídáno předpubertálním a pubertálním spurtem, 

který se v oblasti nosu projevuje okolo 11 až 12 let a okolo 14 let (Nanda et al., 1990). 

Konečné velikosti dosahuje nos u obou pohlaví přibližně v polovině puberty, u chlapců o 

něco později. Šířka nosu dosahuje dospělých hodnot o něco dříve než délka (Farkas, 1994; 

Prahl-Andersen et al., 1995). Délka nosu roste nepatrně i v dospělosti (Formby et al., 1994). 

Bishara (et al., 1998) uvádí, že rostoucí prominence nosu oproti ostatním částem obličeje 

je zodpovědná za zvětšující se konvexitu obličeje jako celku.  

Kořen nosu leží na hranici s čelem, v oblasti mezi vnitřními koutky očí. 

V horizontálním směru je konvexní. U novorozenců je kořen neznatelný, nos se začíná 
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formovat ve 4 letech (Farkas, 1994; Taylor, 2000). V 6 letech se začínají rozšiřovat nosní 

dírky a hrot nosu se stává výraznějším (Taylor, 2000). 

2.1.2.5. Krajina úst 

Kostěný podklad tvoří horní a dolní čelist včetně zubních oblouků. Horní i dolní čelist 

dosahují u novorozenců malých rozměrů, jelikož dentice a paranasální siny jsou 

nerozvinuté (Moore and Persaud, 2000; Čihák, 2001). Ústa jsou tvořena horním a dolním 

rtem (labium superius a inferius), silnými řasami, mezi kterými se nachází horizontální ústní 

štěrbina (rima oris). Na laterálních okrajích se oba rty setkávají v ústních koutcích (anguli 

oris). Horní ret je kraniálně ohraničen rýhou u kaudálního okraje nosu (sulcus nasolabialis). 

Od nosního septa jde v mediální rovině k ústní štěrbině mělká rýha (philtrum). Dolní ret je 

kaudálně ohraničen horizontální rýhou sulcus mentolabialis. Pohyblivou výplň rtů tvoří 

kruhovitý musculus orbicularis oris, tento sval je jedním z faktorů určující tvar rtů. Rty jsou 

kryté kůží, v červené části (vermilion) prosvítají kapiláry díky chybějícímu pigmentu (např. 

Čihák, 2001; Horáčková, 2007). 

Oba rty jsou v kontaktu s alveolárními výběžky obou čelistí a zuby. Tyto tvrdé tkáně 

mohou ovlivnit pozici rtů, zejména jejich profil. Ovlivnění způsobuje anteroposteriorní 

pozice horních a dolních řezáků nebo například úhel růstu horních řezáků. Úhel dolních 

řezáků má vliv neznatelný (Saxby and Freer, 1985). 

Vývoj zubů začíná již v průběhu prenatálního vývoje, dásňové výběžky obou čelistí 

se vyvíjejí až po narození. První se prořezává dentice dočasná (deciduální), která je 

postupně nahrazena denticí trvalou (permanentní). Koncem 1. roku života jsou prořezané 

všechny řezáky (dentes incisivi), na konci 2. roku všechny špičáky (dentes canini). Do 2,5 je 

dovršena erupce všech zubů dočasné dentice včetně stoliček (dentes molares). Deciduální 

dentice je nahrazena permanentní mezi 6. až 12. rokem života. Výjimku tvoří 3. stoličky, 

k jejichž erupci může dojít až do 40 let, nebo k jejich vytvoření vůbec nemusí dojít vůbec 

(De Carvalho Carrara et al., 2004). Erupce zubů nastává u dívek obecně o 2 až 10 měsíců 

dříve (Parner et al., 2001). 

Erupce a růst zubů má vliv na vývoj obou čelistí. Během růstu dentice dochází 

k prodlužování zubního oblouku v depozičních oblastech, které se nacházejí na 
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posteriorním okraji alveolárního výběžku a na párovém tuber maxillae. Aby nedocházelo 

k nesprávné erupci stálých molárů, je prodloužení zubních oblouků nezbytné. V anteriorní 

oblasti mandibuly roste zubní oblouk V-principem. Na vnitřní straně oblouku dochází 

k depozici, na vnější straně k resorpci. V oblasti stoliček depozice probíhá po obou stranách 

zubního oblouku, alveolární výběžek je v tomto místě robustnější (Enlow and Hans, 1996; 

Šmahel, 2001). 

Jednotlivé partie rtů se vyvíjejí s ohledem na pohlavní dimorfismus. Dívky dosahují 

95% konečné hodnoty ve většině rozměrů mezi 13 a 14 lety, chlapci mezi 15 a 18 lety. 

(Ferrario et al., 2000b; Sforza et al., 2010). V dospělosti dále dochází k prodlužování rtů a 

s tím spojenému ztenčování rtů (Taylor, 2000). 

Podle hodnot přírůstků jednotlivých částí rtů v období mezi 6 a 18 lety lze tuto oblast 

rozdělit do 3 skupin. Mezi rozměry, které se zvětšily téměř na dvojnásobek původní 

hodnoty naměřené ve věku 6 let, patří objem rtů, objem dolního rtu a objem červeně. 

Celková plocha červeně rtů a  objem horního rtu zaznamenávají třetinový přírůstek. 

Pětinový přírůstek byl zjištěn u šířky úst, výšky červeně rtů a výšky horního rtu (Ferrario et 

al., 2000b). 

K výraznějším změnám dochází u chlapců. Horní ret roste výrazněji v prvních 6 

letech života. Urychlení růstu dále probíhá mezi 9. a 13. rokem života a k ukončení růstu 

dochází dříve než u rtu dolního. Dolní ret tedy roste déle, urychlení růstu probíhá dříve u 

chlapců (Nanda et al., 1990; Farkas, 1994; Prahl-Andersen et al., 1995; Ferrario et al., 

2000a; Sforza et al., 2010). 

2.1.2.6. Krajina dolní čelisti 

Dolní čelist mění během postnatálního vývoje svůj tvar i postavení. Celkový růst 

mandibuly probíhá kaudálně a anteriorně, ovšem jednotlivé oblasti dolní čelisti se v růstu 

různí. Processus condylaris je výběžek pro kloubní spojení s klínovou kostí. Kloubní 

chrupavka má funkci epifyzární chrupavky. Hlavice kondylu podléhá remodelaci a růstu V-

principem, kostní hmota tvořící původně hlavici kondylu přechází v krček kondylu a tím 

dochází k jeho prodlužování. Kondyly rostou šikmo nahoru a dozadu směrem ke spánkové 

kosti a růst probíhá hlavně do délky. Pro růst mandibuly se někdy používá pojem 
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„kondylární růst“, jelikož v této oblasti je její růst nejvýznamnější. V oblasti větvě dolní 

čelisti (ramus mandibulae) roste její zadní okraj do šířky a přední podléhá resorpci, tělo 

mandibuly (corpus mandibulae) se posouvá do délky. Dochází tak k prodlužování zubního 

oblouku. V místě symfýzy mandibula zesiluje na zadní ploše. Na dolním okraji a bukální 

straně dochází k apozici, kromě oblasti brady, která má za následek mírné prodloužení dolní 

čelisti. Bradový výběžek (processus mentalis) je charakteristickým znakem člověka. Po 

narození je výběžek drobný, s růstem se zvýrazňuje. Protuberantia mentalis vykazuje 

výrazné přírůstky kostní tkáně.  V místě přechodu v alveolární oblast nahrazuje růst apozicí 

resorpce a dochází tak k vytvoření prohloubení. Tato supramentální konkavita je známá 

jako bod B (Björk, 1968; Enlow and Hans, 1996; Sperber, 2001; Šmahel, 2001). 

Během 1. roku života dochází ke spojení oddělených částí dolní čelisti v oblasti 

symfýzy, toto oddělení může být patrné ještě začátkem 2. roku v oblasti alveolárního 

oblouku. V průběhu prvních 2 let života se po osifikaci symfýzy vytváří v jejím místě 

protuberantia mentalis (Čihák, 2001). Růst dolní čelisti neprobíhá kontinuálně, během 

období růstu lze zaznamenat 3 urychlení. První urychlení je patrné v prvních 6 měsících 

života. Druhé urychlení souvisí s erupcí dentice a odpovídá období mezi 5. a 7. rokem života. 

Poslední urychlení odpovídá období mezi 10. a 14. rokem, tedy období pubertálního spurtu 

(Liu et al., 2010). K pubertálnímu spurtu dochází u dolní čelisti až po započetí spurtu tělesné 

výšky a ustává přibližně 2 roky před jeho koncem. Růst v kloubních výběžcích ustává později 

než růst ve švech (Björk, 1968). Podle Snodell et al. (1993) ustává růst dolní čelisti u dívek 

mezi 13 a 14 lety, u chlapců mezi 15 a 17 lety. K remodelaci mandibuly a rotaci kondylů 

dochází i poté, co byl dosažen vrchol mandibulárního růstu (Işeri and Solow, 2000).  

Jak je uvedeno výše, růst mandibuly je ovlivněn erupcí a růstem dentice. Na 

remodelace této kosti se podílí také zátěž ze žvýkání (Işeri and Solow, 2000). Obecně se 

mandibula nedospělých jedinců vyznačuje tupým goniovým úhlem a kratší větví mandibuly, 

která má rovný okraj. Dolní čelist tím vypadá špičatá a má tvar do písmene „V“. U starších 

jedinců je okraj nerovný, větev mandibuly delší a goniový úhel se zvětšuje, tvar kosti je do 

písmene „U“ (Enlow and Hans, 1996; Franklin et al., 2007). 

Všechny procesy se vzájemně ovlivňují. Je patrný vztah mezi resorpčními oblastmi a 

měkkými tkáněmi (svalovině). Při ztrátě zubů je alveolární výběžek obou čelistí postupně 
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odbouráván a tělo mandibuly se snižuje. Mandibulární úhel, který je v dětství tupý a 

v dospělosti menší, se právě díky tomuto procesu po ztrátě zubů opět zvětšuje (Enlow and 

Hans, 1996; Čihák, 2001; Šmahel, 2001).  
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2.2. Pohlavní dimorfismus 

Dimorfismus (dvoutvarost) je jev, kdy se u jednoho organismu vyskytují dvě 

morfologické formy. Sexuální (pohlavní) dimorfismus označuje mezipohlavní rozdíly 

jednoho živočišného druhu. Mezipohlavní rozdíly jsou různého charakteru. Jsou genetické, 

gametické, gonadální, somatické a psychosociální. Primární pohlavní znaky jsou přímo 

spojené s rozmnožováním. Jedná se o pohlavní orgány a gonády. Druhotné pohlavní znaky 

(znaky epigamní) mohou vykazovat různou míru projevu (Flegr, 2005). Ženy a muži se liší 

například ve výšce postavy a proporcích těla, dále v jednotlivých částech těla jako je nos 

nebo dolní čelist (viz Tab. 2). Některé znaky jsou dány fyziologicky (tvar pánevních kostí), 

jiné jsou důsledkem pohlavního výběru a mají selektivní význam. Vliv těchto faktorů není 

exkluzivní a může se překrývat (Frayer and Wolpoff, 1985). 

Vznik sexuálního dimorfismu je vysvětlován dvěma příčinami. Proximátní přístup 

odůvodňuje vznik pohlavního dimorfismu jako důsledek nutričního stresu nebo zlepšení 

podmínek prostředí dospívajících jedinců. Ultimátní přístup je založen na teorii selekci, na 

genetické adaptaci na celou řadu faktorů (ekologické, ekonomické či sociální). Oba přístupy 

se vzájemně doplňují (Frayer and Wolpoff, 1985).  

Tvorba sekundárních pohlavních znaků je ovlivněna pohlavními hormony, tedy 

hormony gonadotropní růstové osy. Jedná se o ženský hormon estrogen a mužský hormon 

testosteron, které se vyskytují a působí u obou pohlaví. V hypotalamu dochází k tvorbě 

gonadoliberinu. Tento hormon stimuluje dva hormony adenohypofýzy: folikuly stimulující 

hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH). Tyto gonadotropní hormony působí na pohlavní 

žlázy. U dívek vyvolávají produkci estrogenů ve vaječnících, u chlapců ve varlatech tvorbu 

testosteronu (Šmahel, 2001). 

K produkci pohlavních hormonů dochází již během intrauterinního vývoje. Jejich 

hladina stoupá po narození a dále až do 3. měsíce života, poté klesá. Nárůst hladiny 

gonadotropních a tím i pohlavních hormonů dále probíhá s nástupem puberty, kdy dochází 

k maturaci limbického systému mozku. Pohlavní hormony se spolu s IGF-I podílejí na 

pubertálním spurtu a zapříčiňují řadu procesů jako je maturace pohlavních žláz a vývoj 

sekundárních pohlavních znaků (Sedlak and Bláha, 2007b). 
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Estrogeny jsou nezbytné pro maturaci ženských pohlavních orgánů a manifestaci a 

vývoj sekundárních pohlavních znaků. Jsou produkovány ve vaječnících spolu s dalšími 

ženskými pohlavními hormony, jako je progesteron. Vznikají také z androgenních 

prekurzorů produkovaných nadledvinami (Frank, 2003; Sedlak and Bláha, 2007b). 

Estrogeny mají různý účinek v závislosti na jejich množství. U obou pohlaví v malém 

množství stimulují růst kostí, ve velkém množství způsobují uzavírání epifyzárních 

chrupavek a tedy růst zastavují. Ovlivňují také minerální složení kostí (Frank, 2003). Mužské 

pohlavní hormony ovlivňují růst mužských pohlavních orgánů a produkci spermií. Nezávisle 

na pohlaví terciální ochlupení a také vývoj kostry a svalů. Vznikají v Leydigových buňkách 

ve varlatech a z androgenních a estrogenních prekurzorů vylučovanými varlaty nebo 

nadledvinami (Sedlak and Bláha, 2007b). 

Základ pohlavních rozdílů obličeje se utváří již během intrauterinního vývoje, během 

puberty se prohlubují. Například rozměry mozkovny jsou u novorozených chlapců širší. 

Mezipohlavní rozdíly jsou v tomto znaku zachovány po celý život. Předpokládá se tedy jejich 

založení již během prenatálního vývoje (Wild et al., 2000; Bulygina et al., 2006). Jelikož 

k nástupu puberty dochází u každého pohlaví jindy, i jednotlivé změny neprobíhají stejně 

(Toma et al., 2012). Celkově dochází u chlapců k výraznějším změnám, ke kterým dochází 

po delší období (Koudelová et al., 2015b). Ve 14 letech dosahují dívky na 93% konečné 

velikosti obličeje, kdežto chlapci ve stejném období pouze 84%. Nejpodobnější růstová 

křivka u obou pohlaví je mezi 6. a 7. rokem a mezi 11. a 12. rokem života. Všechny rozměry 

jsou po celou dobu růstu větší u chlapců, výjimku tvoří období nástupu puberty u dívek 

mezi 11. a 12. rokem. Svislé rozměry obličeje, jako například výška horního obličeje, jsou 

v tomto období pozorovány u dívek větší (Ursi et al., 1993; Ferrario et al., 1998). 

Testosteron u chlapců způsobuje obecně celkové prodlužování obličeje, laterální 

růst lícních kostí a výraznější růst dolní čelisti. Tvar obličeje se stává více robustním. 

Estrogen má za následek gracilnější tvar obličeje. Ženy mají subtilnější dolní čelist, plnější 

rty a relativně větší a vystouplejší oči díky menším nadočnicovým obloukům (Enlow and 

Hans, 1996; Weston et al., 2004; Toma et al., 2008). Tuková tkáň s přibývajícím věkem 

v dospělosti ubývá. U mužů více nežli u žen, dochází tak ke zvýrazňování rysů mužského 
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obličeje. Ženský obličej si zachovává znaky dětského obličeje delší dobu: obličej je kulatý, 

nos široký a oči veliké (Wild et al., 2000).  

V období před nástupem puberty vykazuje výška obličeje větší pohlavní rozdíl nežli 

šířka středního obličeje (Bishara et al., 1994; Nute and Moss, 2000). Mužský obličej je 

v dospělosti vyšší, ovšem poměr výšky a šířky obličeje nevykazuje pohlavní rozdíly (Lefevre 

et al., 2012). Lidský obličej se začíná signifikantně lišit na základě pohlaví mezi 13 a 14 lety. 

Ženský obličej podléhá akceleraci růstu mezi 11 a 12 lety. Okolo 13. roku se rychlost růstu 

výrazněji snižuje a oko 14 až 15 let je růst téměř kompletní. U mužů se v tomto období 

začínají projevovat maskuliní znaky, zejména v oblasti dolní třetiny obličeje. Tento proces 

pokračuje až do dospělosti (Enlow and Hans, 1996; Ferrario et al., 1998). U dívek dochází 

k zastavení růstu měkkých tkání s nástupem puberty, u mužů růst probíhá i po 30. roce 

života (Nanda et al., 1990; Ursi et al., 1993; Ferrario et al., 2000b; Sforza et al., 2011). 

Tab. 2: Hlavní pohlavně dimorfní znaky obličeje (zpracováno podle Enlow and Hans, 1996) 

Znak Muži Ženy 

Výška obličeje vyšší nižší 

Tvar obličeje protáhlý, hranatý elipsoidní až kulatý 

Tvar čela (en face) hranaté okrouhlé 

Profil čela rovný, ustupující kolmý, okrouhlý 

Nadočnicová krajina výrazná, prominující plochá 

Tvar obočí vysoké, rovné nízké, obloukovité 

Posazení obočí blízko oční štěrbiny vysoko nad oční štěrbinou 

Posazení oční štěrbiny hlouběji v očnici souběžně s okolním reliéfem 

Vzdálenost očí menší větší 

Řasy kratší, řidší delší, hustší 

Kořen nosu prominující plošší 

Šířka nosu širší užší 

Profil nosu více vystupující méně vystupující 

Lícní kosti méně nápadné nápadnější 

Šířka úst užší širší 

Výška červeně rtů nižší vyšší 

Profil spodního rtu vystupující plošší 

Výška brady vyšší nižší 

Šířka brady širší užší 

 

2.2.1. Pohlavní dimorfismus oblasti čela a očí 

U novorozených chlapců je čelo relativně větší a kulatější než u dívek (Bulygina et 

al., 2006). Celkově novorozenci mají v porovnání s velikostí obličeje relativně větší oblast 
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čela a více zaoblenou čelní kost než vykazují dospělí jedinci. Dospělí muži mají čelo menší a 

plošší, čelní kost a tedy i čelo je dozadu. Ženské čelo je vyšší a kolmé. Obecně platí, že větší 

a delší obličeje disponují nízkým a plochým čelem. Postranní okraje čela jsou výraznější u 

mužů  (Bulygina et al., 2006; Blažek and Trnka, 2009; Bigoni et al., 2010; Velemínská et al., 

2012). Na rozhraní čela a nosu se nachází glabela. Ta je vyvinutější a více prominující u mužů 

(Blažek and Trnka, 2009; Bigoni et al., 2010).  

Hřbet nosu je u žen méně vystupující, proto se ženské oči zdají výraznější a lícní kosti 

položené výše (Blažek and Trnka, 2009). Díky méně rozvinutému žvýkacímu aparátu jsou 

lícní kosti u žen méně prominující, plošší a hladší. Výběžek kosti processus temporalis je u 

žen nízký a tenký, u mužské lebky je robustnější. Na processus frontalis se nachází hrbolek 

(tuberculum marginale), které je výraznější u mužů (Monticelli and Graw, 2008). 

Většina naměřených rozměrů v oblasti očí vykazuje větší hodnoty u chlapců již od 

narození. Výška oka a poměr výšky oka k jeho šířce jsou na pohlaví nezávislé rozměry, jejich 

variabilita závisí především na věku jedincě. Oči jsou u chlapců uloženy relativně hluboko, 

u dívek vystupují. Jak již bylo uvedeno výše, obočí se u chlapců podsouvá pod nadočnicové 

oblouky, které jsou u chlapců více prominující. Mění se i tvar obočí, u dospělých žen je 

konečný tvar do oblouku, u mužů je horizontální (Enlow and Hans, 1996; Sforza et al., 2009; 

Prendergast, 2012). 

2.2.2. Pohlavní dimorfismus oblasti nosu 

Nezávisle na pohlaví je oblast nosu nejvíce variabilní. Některé studie dokazují, že 

nos hraje klíčovou roli při odhadování pohlaví jedince podle obličeje (Chronicle et al., 1995; 

Bergman, 1999; Yamaguchi et al., 2013). Oblast nosu roste ze všech sledovaných oblastí 

nejvíce, o 25% u dívek a o 33% u chlapců (Snodell et al., 1993). Výška nosu nevykazuje do 7 

let života sexuální dimorfismus (Nanda et al., 1990).  

Růstový spurt je u dívek patrný dříve nežli u chlapců a má konstantní průběh. U 

chlapců dochází k výrazným změnám, převážně po 12. roce života. Muži vykazují větší 

objem i plochu nosu, lineární rozměry i poměr výšky k šířce. Velikosti úhlů měřených 

v oblasti nosu nevykazují pohlavní dimorfismus (Prahl-Andersen et al., 1995; Sforza et al., 

2011). Muži mají v průměru větší nároky na energetický příjem z důvodu fyziologicky 
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vyšších nároků na příjem kyslíku, je to z důvodu stále rostoucích tkání, hlavně svalové. Proto 

je mužský nos větší (Enlow and Hans, 1996; Rosas and Bastir, 2002). 

Nasolabiální úhel se s věkem zmenšuje, v 15 letech je větší u dívek, nežli u chlapců. 

Dívky mají špičku nosu směřující více nahoru, částečně z důvodu posunu horního rtu 

stejným směrem (Toma et al., 2009). 

2.2.3. Pohlavní dimorfismus oblasti úst a dolní čelisti 

Möller et al. (2012) uvádí, že oblast rtů je u chlapců větší ve všech rozměrech již 

mezi 3. a 6. rokem. V 6 letech je horní i dolní ret u chlapců signifikantně více v protruzi. Ženy 

vykazují vyšší hodnoty poměru výšky červeně rtu k jejich šířce. Tento poměr je u dívek větší 

v dětství, v období puberty ovšem u chlapců, v dospělosti opět u žen (Anic-Milosevic et al., 

2010; Sforza et al., 2010). Výška červeně rtů je u obou pohlaví stejná, na horním rtu 

dosahuje větších rozměrů. Muži vykazují větší rozměry u výšky celého horního i dolního rtu 

(Anic-Milosevic et al., 2010). 

 V mladším období nevykazuje růst v oblasti úst žádné pohlavní rozdíly. U chlapců je 

v oblasti rtů patrné urychlení růstu mezi 8 a 9 lety a mezi 14 a 15 lety. U dívek je 

nejvýraznější nárůst mezi 9. a 13. rokem života (Hoffelder et al., 2007; Sforza et al., 2010). 

Autoři se v názoru na růstový spurt horního rtu různí. Prahl-Andersen et al. (1995) shledává 

růst horního rtu u dívek zastavený již po 9. roce, oproti tomu u chlapců nachází spurt po 11. 

roce. Bishara et al. (1998) uvádí, že v oblasti červeně horního rtu u chlapců dochází ve 12 

letech ke zpomalení růstu a u dívek je v tomo věku patrný spurt.  

Nejvíce dimorfní znaky se nacházejí v oblasti dolní čelisti. Hunter and Garn (1972) 

například uvádějí, že větev mandibuly je v průměru o 14% delší u mužů, ostatní měřené 

hodnoty jsou u mužů větší průměrně o 8,1%.  Příčinou je hladina pohlavních hormonů a 

také zapojení žvýkacích svalů, které je u mužů větší. Před nástupem puberty jsou pohlavní 

rozdíly nepatrné, ale již je možné rozeznat tvar mandibuly charakterističtější pro dané 

pohlaví (Loth and Henneberg, 1996, 2001).  

Coquerelle et al. (2011) nachází pohlavní rozdíly tvaru mandibuly již při narození. 

Sexuální dimorfismus na dolní čelisti se zvětšuje od 4 let a dosahuje dospělé podoby ve 13 
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až 14 letech (Loth and Henneberg, 2001; Coquerelle et al., 2011). Ve 12 letech je průměrný 

tvar mandibuly u dívek nachází blíže konečné podobě než u mužů, díky dřívějšímu nástupu 

puberty a pubertálního spurtu. Ve 14 letech se pohlavní rozdíly v maturaci vyrovnávají 

(Ulijaszek et al., 1998).   

Ženy mohou vykazovat posunutí alveolárního výběžku dále periferněji (tzv. 

alveolární prognathie), ovšem tento znak není spolehlivý (Čihák, 2001). Dospělí muži mají 

obecně delší a širší dolní čelist. Čelist je robustnější, větev mandibuly je širší a delší, brada 

je čtvercová, u žen je okrouhlá (Loth and Henneberg, 2001; Weston et al., 2004; Blažek and 

Trnka, 2009). Báze symfýzy je u dívek okrouhlá, u chlapců vybíhá do špičky a tvoří tak 

bradový výběžek (processus mentalis). Vnitřní kontura corpus mandibulae, tedy těla 

mandibuly je u dívek plynulá, u chlapců vykazuje hranatý tvar (Čihák, 2001; Loth and 

Henneberg, 2001). 

Pohlavní dimorfismus vykazuje také úhel posteriorní hranice větve mandibuly na 

úrovni okluzní plochy molárů. Ženy mají tuto hranici rovnou, u mužů se nachází zřetelný 

ohyb. Příčinou je zapojení žvýkacích svalů, které se upínají v místě těsně pod ohybem 

mandibuly (Loth and Henneberg, 1996; Rosas and Bastir, 2002). S tímto nesouhlasí Koski 

(1996), který uvádí, že ohyb se objevuje nezávisle na pohlaví. Za důvod jeho vzniku považuje 

vztah mezi větví mandibuly a kondylárním výběžkem. Považuje jej za závislý na funkčním 

prostředí, kdy směr růstu kondylu je přibližně kolmý na bázi lební a větev mandibuly tak 

musí být adaptivní část mezi kondylem a tělem mandibuly nesoucím dentici (Koski, 1996).  
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3. Hypotézy a cíle práce 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním věkových změn obličeje dívek 

a chlapců ve věku od 6 do 12 let. Jedná se o soubor longitudinálních dat. Na základě 

literatury byly stanoveny tyto hypotézy a cíle práce: 

 

Hypotézy 

I. Nejvýraznější růstové změny (pubertální spurt) proběhnou v rámci sledovaného 

období u dívek v rozmezí 10 až 12 let, u chlapců v rozmezí 11 až 12 let 

 

II. Růstové trajektorie chlapců a dívek se ve sledovaném období budou lišit 

 

 

III. Pohlavní dimorfismus obličeje se ve sledovaném období zvyšuje 

 

Cíle práce 

1. Zhodnotit jakým způsobem se mění obličej ve věkovém intervalu 6 až 12 let 

1.1. Sledovat vývoj formy (tvaru) obličeje 

1.2. Vyhodnocení pohlavního dimorfismu obličeje  

1.3. Zhodnotit variabilitu sledovaných souborů chlapců a dívek 

1.4. Nalézt růstové trajektorie (odděleně pro obě pohlaví) 

 

2. Vytvoření predikčního modelu (zestárnutí vs. omlazení libovolného jedince) 
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4. Materiál 

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod náležící Katedře antropologie a 

genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze začala se sběrem dat již 

v roce 2009. Jedná se o trojrozměrné (3D) faciální skeny dětí i dospělých v různých 

věkových kategoriích. Databáze skenů obsahuje data transversální a longitudinální, přičemž 

sběr dat stále probíhá. 

3D faciální skeny zahrnuty v této práci byly pořízené v letech 2009 až 2015 na ZŠ 

Pošepného v Praze (Pošepného náměstí 2022, 148 00, Praha 4). Skenování probíhalo 

jednou ročně, vždy na konci daného kalendářního roku. Od každého jedince bylo zapotřebí 

získat informovaný souhlas podepsaný zákonným zástupcem. Do diplomové práce byli 

zařazeni pouze jedinci české národnosti bez zjevných patologií a traumat v obličeji. Jedinci 

s vysokým BMI (Body Mass Index) byli vyřazeni, jelikož vysoké hodnoty BMI ovlivňují 

tloušťku měkké tkáně v obličeji (Ferrario et al., 2004; Onis, 2006).  

Celkem byly použity 3D faciální skeny 15 chlapců a 18 dívek, ve výsledku se jednalo 

o 202 skenů. Z tohoto počtu autorka této práce pořídila 49 skenů, pro další analýzy jich 

upravila 146. Časové řady nejsou kompletní u všech sledovaných jedinců z důvodu 

nepřítomnosti dětí ve škole či zapojením se do výzkumu až v 7 letech. Přesné rozložení 

v jednotlivých věkových kategoriích je uvedeno v tabulce níže (Tab. 3). Rozložení do 

věkových kategorií bylo zvoleno následovně – kategorie 6 let odpovídá jedincům mezi 6,00 

až 6,99 lety včetně. Do kategorie 7 let jsou zahrnuti jedinci mezi 7,00 a 7,99 lety včetně a 

stejný postup byl zvolen i pro zbylé věkové kategorie. 

Pro další analýzu metodou průměrného růstu kolmo na povrch byly použity vždy 

skeny jedinců, jejichž skeny byly přítomny v obou právě sledovaných kategoriích. Pro 

predikční model bylo použito 187 skenů jedinců mezi 7,00 a 12,99 lety.  

 
Tab. 3: Počet 3D faciálních skenů v jednotlivých věkových kategoriích 

 6let 7let 8let 9let 10let 11let 12let celkem 

Chlapci 6 14 15 15 14 13 13 90 

Dívky 9 18 18 18 18 17 14 112 
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5. Metody 

 

5.1. Sběr a úprava dat 

3D faciální skeny byly pořízeny pomocí vícekamerového optického skeneru 

Vectra3D, který je tvořen 6 kamerami. Během jednoho focení trvajícího 3,5ms tedy vznikne 

6 jednotlivých snímků, které se poté automaticky složí pomocí softwaru Mirror PhotoTools 

(Canfield Scientific, Inc.) a vytvoří tak 3D virtuální model obličeje včetně textury. Skenovaní 

jedinci byli snímáni vsedě, hlava byla v neutrální pozici (HNP – head neutral position), čelem 

k centrální části skeneru a s neutrálním výrazem. V případě že vlasy přepadaly do čela, byla 

použita čelenka pro jejich odstranění. Jedná se o neinvazivní metodu. 

Vzniklý 3D model obličeje je polygonová síť, kterou tvoří různý počet trojúhelníků a 

vrcholů. Tento model byl exportován do programu RapidForm XOS 2006 (INUS Technology 

Inc.). Kromě obličejové části byl model tvořen oblastí krku, uší a vlasů, které bylo potřeba 

odstranit (Obr. 2). Dále byly zarovnány povrchové chyby v podobě píků a zaplněny drobné 

otvory. Počet trojúhelníků tvořících 3D modely obličeje byl u každého obličeje  zredukován 

na přibližný počet 26 000. 

 

 

Obr. 2: Proces úpravy modelu v programu RapidForm XOS 
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5.2. Analýza dat 

Vlastní analýza probíhala v programu Morphome3cs (CGG MF UK, 2015) vyvíjeném 

Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Katedrou 

antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty téže univerzity. Program 

Morphome3cs využívá metod geometrické morfometrie. Tyto metody umožňují analýzu 

vícerozměrných dat, tedy formy i tvaru 3D modelů, společně s jejich vizualizací (Velemínská 

et al., 2012; Krajíček et al., 2012) 

Pro potřeby geometrické morfometrie, resp. morfometrie aplikované pomocí 

počítačových technologií, jsou důležité tzv. kartézské koordináty (Slice, 2005; Adams et al., 

2004). Každý bod je definován v eukleidovském prostoru pomocí souřadných, vzájemně 

kolmých os protínajících se v počátku soustavy souřadnic. V trojrozměrném prostoru má 

kartézská soustava souřadnic 3 na sebe kolmé osy, každý bod je tedy definován pomocí 3 

čísel. Pokud jsou tyto body definované na základě anatomické struktury, označujeme je 

jako landmarky (Bookstein, 1991). 

Landmarky používané v biologické antropologii by měly splňovat dvě základní 

kritéria. Měly by korespondovat s konkrétní biologickou strukturou a měly by být 

homologní napříč populací. Bookstein (1991) tyto body rozdělil do tří kategorií. Landmarky 

1. typu jsou určeny anatomickou strukturou, v případě obličeje například bod exokanthion 

v místě styku horního a dolního očního víčka, laterálně na vnějším koutku. Landmarky 2. 

typu nalézáme v místech zakřivení, například bod pronasale, nejprominentnější místo 

hrotu nosu. 3. typ landmarků zahrnuje body extrémní (nejtenčí místo na lopatě kyčelní 

kosti). Z definice vyplývá, že 1. typ landmarků je možné popsat a určit nejpřesněji. Naopak 

u landmarků 3. typu, jež lze nazývat též semilandmarky  (Bookstein, 1997), je jejich určení 

nejméně přesné. 

5.2.1. CPD – DCA 

Před vlastní analýzou dat je nutné jednotlivé skeny (meshe) sjednotit tak, aby měly 

všechny shodný počet trojúhelníků a bodů. Prvním krokem je nanesení 9 referenčních 

landmarků (Tab. 4), které slouží k rigidní registraci dat (Hutton et al., 2001; Hutton, 2004). 
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Pořadí nanášení landmarků musí být u všech modelů stejné. Na základě těchto landmarků 

je vypočítána generalizovaná Prokrustovská analýza (GPA). GPA slouží k zarovnání skenů 

takovým způsobem, aby vzdálenost mezi odpovídajícími landmarky byla minimální (Adams 

et al., 2004). Dále je zvolen jeden 3D model obličeje jako základní, tzv. base mesh. Jeho 

topologie slouží jako vzor pro ostatní 3D modely, tzv. floating meshes (Hutton et al., 2001).  

Tab. 4: Definice referenčních bodů podle Ferrario (2003) 

 

Pro sjednocení 3D modelů byla použita metoda CPD – DCA (coherent piont drift – 

dense correspondence analysis), upravená metoda původní DCA (dense correspondence 

analysis), která slouží k nerigidní registraci dat (Dupej et al., 2014). Takto upravená metoda 

detekuje všechny homologní landmarky a to umožňuje deformaci celého povrchů meshů 

na sebe (Myronenko et Song, 2009). Zarovnání pomocí metody CPD – DCA je přesnější, 

jelikož původní DCA analýza závisela pouze na zvolených referenčních landmarcích.  

5.2.2. PCA 

PCA (analýza hlavních komponent) je multivariační analýza dat. Slouží nejen 

k získání nejdůležitějších informací o souboru a ke sledování variability, ale zároveň k 

redukci rozměrnosti dat (Abdi et Williams, 2010; Wold et al., 1987). Hlavní komponenty 

jsou lineární kombinací původních proměnných. První hlavní komponenta zachycuje, resp. 



- 38 - 
 

vysvětluje největší procento variability. Každá další hlavní komponenta vysvětluje 

variabilitu, která nebyla obsažena v komponentách předchozích (Zelditch et al., 2012).  

Počet hlavních komponent je vysoký a v dalších analýzách se nevyužívá všech. Ke 

zjištění, které komponenty budou do dalších analýz zahrnuty, se využívá suťový graf (scree 

plot) zobrazující procentuální podíl jednotlivých komponent na celkové variabilitě souboru 

(Haruštiaková et al., 2012). Komponenty zobrazené nad dělicí čarou (broken stick) vysvětlují 

největší procento variability, a proto se pro další analýzy používají právě tyto komponenty. 

K zobrazení variability slouží scatter plot. 

5.2.3. Průměrný růst směrem kolmo na povrch 

Tato metoda využívá barevných map k vyobrazení rozdílů v průměrném růstu kolmo 

na povrch (Claes et al., 2014). Jedná se o párovou analýzu, kdy je vizualizován průměrný 

rozdíl z průměrných rozdílů stejných jedinců v porovnávaných skupinách. Tento rozdíl je 

pak vizualizován na base mesh, přičemž oblasti růstu (protruze) jsou znázorněny červenou 

barvou, oblasti retruze barvou modrou. Oblasti, kde k žádným změnám nedošlo, 

představuje barva zelená.  

5.2.4. Per vertex t-test 

Program Morphome3cs umožňuje vizualizaci dvouvýběrového t-testu počítaného 

přes vrcholy (vertexy) (Koudelová et al., 2015b). Hottelingův t-test pracuje s celkovým 

tvarem obličeje, zatímco per vertex t-test hodnotí rozdíl vzdálenosti mezi všemi 

homologními vrcholy tvořících 3D model. Vizualizací je barevná mapa, ve které jednotlivé 

barvy představují odlišné p-hodnoty. Nejtmavší odstín modré vyznačující oblasti s rozdílem 

statisticky významným odpovídá hodnotám menším než 0.001. Střední odstín odkazuje na 

p-hodnotu mezi 0.001 a 0.01. Nejsvětlejší odstín představuje p-hodnoty 0.01 až 0.05. Místa 

bez statisticky významného rozdílu jsou označena bílou barvou a odpovídají hodnotám nad 

0.05. Pro hodnocení longitudinálního růstu byl použit párový test, pro hodnocení 

pohlavního dimorfismu test nepárový. 
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6. Výsledky 

Pro přehlednost jsou výsledky předkládané práce rozděleny do 5 podkapitol. V první 

podkapitole jsou popsány longitudinální změny formy a tvaru v průběhu růstu obličejů 

dívek a chlapců. Porovnávány jsou mezi sebou vždy dvě následující věkové kategorie. Jedná 

se o srovnání kategorie 6 a 7 let, 7 a 8 let, 8 a 9 let, 9 a 10 let, 10 a 11 let, 11 a 12 let. Změny 

jsou  tedy popsány v ročních intervalech, zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Výsledky jsou 

vizualizovány pomocí barevných map v programu Morphome3cs. Dále byla zobrazena 

mapa signifikance, neboli Per vertex t-test, tedy párový Hotellingův test.  

Ve druhé podkapitole jsou popsány změny ve formě a tvaru mezi kategorií 6-ti 

letých dětí a následnými věkovými skupinami. Porovnávané věkové kategorie jsou 6 a 7 let, 

6 a 8 let, 6 a 9 let, 6 a 10 let, 6 a 11 let, a 6 a 12 let. Tyto změny jsou popsány stejným 

způsobem jako v předcházející podkapitole.  

Třetí podkapitola se věnuje pohlavnímu dimorfismu. K porovnání slouží průměrné 

obličeje dívek a chlapců v dané věkové kategorii. Tyto obličeje jsou porovnávány metodou 

superprojekce. Výsledkem je barevná mapa znázorňující oblasti, kde se jeden z průměrných 

obličejů nachází více vpředu či více vzadu ve vztahu k druhému průměrnému obličeji. Pokud 

je více vpředu či větší v určité oblasti chlapecký průměrný model, tyto oblasti mají odstíny 

červené barvy, pokud je naopak pohlavní dimorfismus ve prospěch dívek, dané oblasti mají 

odstíny modré barvy. Vztah je ve směru kolmém na povrch. Tyto analýzy jsou zde uvedeny 

pro formu i tvar obličeje. Ke každé barevné mapě náleží mapa signifikance, která znázorňuje 

oblasti se statisticky významným rozdílem (Per vertex t-test). 

V následující čtvrté podkapitole jsou uvedeny výsledky analýzy PCA. Hodnocena je 

zvlášť forma a tvar. Zvlášť pro každé pohlaví a následně pro obě pohlaví dohromady. 

Poslední pátá podkapitola se věnuje predikčnímu modelu. Predikční model je 

založen na lineárních datech jedinců použitých v předkládané práci. Pomocí tohoto modelu 

lze zestárnout či omladit libovolného jedince ve věkovém rozmezí 7 až 12 let.  
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6.1. Hodnocení změn formy a tvaru obličeje v ročních 
intervalech  

Barevné mapy hodnocených obličejů jsou vizualizovány v norma frontalis a lateralis. 

Stejně orientovány jsou i mapy signifikancí. Jak již bylo výše uvedeno, barevné mapy 

zachycují průměrný růst ve směru kolmém na povrch. Porovnáván je vždy průměrný obličej 

jedinců v mladší věkové kategorii s průměrným obličejem jedinců starší věkové kategorie. 

Tyto rozdíly jsou zobrazeny na vybraném modelu obličeje. Oblasti zachycené červenou 

barvou značí, že daná oblast je u starších dětí více vpředu oproti obličeji dětí mladší 

kategorie. Naopak modrá barva ukazuje na místa, která jsou u starších jedinců více vzadu. 

Pro výpočet průměrného obličeje jsou vždy použity skeny jedinců, kteří byli snímáni v obou 

porovnávaných věkových kategoriích. Tyto barevné mapy slouží k hodnocení změn formy i 

tvaru obličeje. Barevná škála pro formu obličeje byla nastavena od -2 do 2 mm, za použití 

8 odstínů barev. Pro hodnocení tvaru byla škála nastavena od -0,03 do 0,03 a bylo použito 

shodně 1000 odstínů barev. 

Z barevné mapy pro formu obličeje je tak možné odečíst vzdálenosti v milimetrech 

(mm), kdy jeden barevný odstín odpovídá rozdílu o 0,5 mm. Barevná mapa zobrazuje, o 

kolik milimetrů došlo k průměrnému pozitivnímu či negativnímu růstu (postavení obličeje) 

u starších dětí vzhledem k dětem mladším. Oblasti odstínů červené a žluté odpovídají 

pozitivnímu, oblasti odstínů modré negativnímu (posteriornímu) umístění staršího obličeje. 

Obličej se samozřejmě s věkem v průměru nezmenšuje.  

Mapy signifikance znázorňují pomocí odstínů barev modré rozlišné p-hodnoty. 

Jednotlivé hodnoty odpovídající danému odstínu modré jsou uvedeny v kapitole Metody 

(5.2.4. Per vertex t-test) a ve škále náležející dané mapě. Místa bez statisticky významného 

rozdílu jsou označena bílou (světle šedou) barvou (p-hodnota  > 0.05). 
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6.1.1. Změny formy a tvaru obličeje dívek 

 

6.1.1.1. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi 
věkovými kategoriemi 6 a 7 let 

První barevná mapa na obr. 3 zachycuje změny formy obličeje u dívek ve věkových 

kategoriích 6 a 7 let. Světle zelené oblasti tváří, očí a čela nevykazují žádné změny. Žluté 

oblasti čela, nosu tváří a brady odpovídají rozdílu mezi modely průměrných obličejů o 0,5 

mm. Růst obličeje probíhá intenzivněji v  dolní polovině obličeje. Největší přírůstek je 

zaznamenán v oblasti hrotu nosu (růst nosu do délky), dolního rtu a v laterální a dolní 

oblasti měkkých tkání dolní čelisti.  

V oblasti  čela nedochází ve sledované věkové kategorii k výraznějšímu růstu. 

V oblasti nadočnicových oblouků a laterálně od nich je zaznamenán růst, tato oblast se 

nachází u starších dívek více vpředu. V oblasti horních víček je na barevné mapě vidět, že 

dochází k retruzi, s věkem dochází k hlubšímu uložení očí v očnici. Tato změna ovšem není 

statisticky významná. V oblasti hřbetu nosu dochází k výraznému růstu, který je 

signifikantní pouze v oblasti hrotu nosu a jeho spodní části, což naznačuje růst nosu do 

délky. Krajina tváří nevykazuje žádnou změnu v anterioposteriorním směru. Růst je patrný 

v laterálním směru, tedy v růstu do šířky. Dolní ret na barevné mapě vykazuje intenzivní 

růst, statisticky významný ovšem není. Růst je signifikantní v dolní oblasti měkkých tkání 

dolní čelisti. Tento růst svědčí o celkovém prodlužování obličeje, u starších dívek je tato 

oblast výrazně více vpředu nežli u mladších dívek (až 1,5 mm). 
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Obr. 3: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 6 a 7 let – barevná mapa superprojekce průměrných modelů 
(nahoře) a mapa signifikance (dole) 

Změny tvaru obličeje dívek v této věkové kategorii zachycuje obr. 4. Barevné mapa 

ukazuje na změny v pozitivním i negativním smyslu, tyto změny ovšem nejsou ve valné 

většině statisticky významné. Pozitivní změny jsou v oblasti nadočnicových oblouků, očí 

včetně víček i zygomatické oblasti, hřbetu nosu, rtů a měkkých tkání brady. Z negativních 

změn lze jmenovat především oploštění čela a tváří. 
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Obr. 4: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 6 a 7 let – barevná mapa superprojekce průměrných modelů 
(nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.1.2. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi 
věkovými kategoriemi 7 a 8 let 

Obr. 5 popisuje změny formy obličeje u dívek mezi kategoriemi 7 a 8 let. Při srovnání 

s předcházející kategorií je růst více výrazný a probíhá ve vícero oblastech. Růst je patrný 

po celém obvodu modelu obličeje, vyznačeném žlutou barvou, to svědčí o celkovém 

zvětšení obličeje.  

V oblasti čela je růst zřetelný při jeho horním okraji a laterálně, to ukazuje na 

prodlužování čela do výšky i růst do šířky. Dále je významná změna v místě nadočnicových 

oblouků, která leží u starších dívek více vpředu. Krajina očí růst nevykazuje (oblast zelené 
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barvy). V celé oblasti nosu dochází k růstu. Významný je pouze v oblasti kořene nosu a hrotu 

nosu. Zvětšuje se tak prominence kořene nosu a nos roste do délky (rozdíl až o 1 mm). 

V oblasti tváří je růst patrný laterálním směrem, v anterioposteriorním směru k růstu 

nedochází. Dochází k růstu v oblasti ústní štěrbiny, respektive prodlužování růstu horního 

a dolního rtu do šíře. V oblasti filtra (azurově modrá barva) je naznačeno postavení starších 

dívek více vzadu, ovšem tato změna není statisticky významná. Další oblastí vykazující růst 

je oblast měkkých tkání dolní čelisti, respektive v oblasti brady a úhlu mandibuly. V těchto 

oblastech je růst nejvýraznější a vysoce signifikantní. Rozdíl mezi věkovými kategoriemi je 

zde až 1 mm.  

   

    

Obr. 5: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 7 a 8 let – barevná mapa superprojekce průměrných modelů 
(nahoře) a mapa signifikance (dole) 
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Pozitivní změny tvaru v této věkové kategorii jsou patrné v oblasti nadočnicových 

oblouků, očí (včetně horních a dolních víček), v oblasti nosu a dolního rtu a brady (Obr. 6). 

Statisticky významnou souvislou oblastí je pouze krajina kořene a  hrotu nosu a oblast na 

dolní čelisti. Obě tyto oblasti jsou u 8-mi letých dívek více vpředu. Tváře jsou více oploštělé, 

negativní změna je patrná i v oblasti filtra. Tyto negativní změny nejsou statisticky 

významné.  

 

   

  

Obr. 6: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 7 a 8 let – barevná mapa superprojekce průměrných modelů 
(nahoře) a mapa signifikance (dole) 
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6.1.1.3. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi 
věkovými kategoriemi 8 a 9 let 

I v této kategorii vykazují starší dívky růst v několika oblastech obličeje (Obr. 7). Růst 

je obdobný jako v předcházející věkové kategorii. Celkově obličej roste do šířky, oblasti 

růstu jsou laterálně po celé délce obličeje. Obličej se celkově prodlužuje. 

Krajina čela vykazuje růst laterálně do šířky a v horní polovině. Růst je patrný i 

v oblasti nadočnicových oblouků. Oblast očí oproti zygomatické oblasti růst nevykazuje. 

Tváře rostou laterálním směrem. Krajina nosu roste v místě kořene a hrotu nosu a jeho 

spodní části. Nos tak dále pokračuje v růstu do délky, v tomto místě leží průměrný model 

obličeje starších dívek více vpředu. Dochází k rozšiřování ústní štěrbiny a zvětšování 

červeně horního rtu. Zvětšuje se prominence dolního rtu. Aktivní růst vykazuje také dolní 

oblast měkkých tkání mandibuly, obličej tak roste do délky. Oblasti nejintenzivnějšího růstu 

je oblast hrotu nosu, dolního rtu a spodní linie modelu obličeje. 
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Obr. 7: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 8 a 9 let – barevná mapa superprojekce průměrných modelů 
(nahoře) a mapa signifikance (dole) 

Změny tvaru obličeje u dívek jsou méně výrazné, a to pozitivního i negativního 

charakteru (Obr. 8). Pozitivní změny jsou patrné v oblasti nadočnicových oblouků, očí, 

kořene nosu a v oblasti brady. Mírně negativní změny signalizují oplošťování tváří a 

ustupování čela v jeho horní polovině. Žádná z těchto změn však není až na jednotlivě 

rovnoměrně rozptýlené ostrůvky povrchu statisticky významná 
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Obr. 8: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 8 a 9 let – barevná mapa superprojekce průměrných modelů 
(nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.1.4. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi 
věkovými kategoriemi 9 a 10 let 

Mezi kategoriemi 9 a 10 let u dívek pokračuje trend prodlužování a rozšiřování 

obličeje (Obr. 9). Rozdíl v této oblasti je nejintenzivnější a je vysoce signifikantní. Větší růst 

probíhá v dolní polovině obličeje a pokračuje podobným způsobem, jako v kategoriích 

předcházejících. 

V horní  a střední části čela nedochází k růstu (zeleně zbarvená oblast). V laterální 

části čela pokračuje růst směrem do šíře. Růst je patrný také v oblasti nadočnicových 

oblouků. Oblast očí nevykazuje změnu v horní polovině. Růst probíhá na měkkých tkáních 

dolního okraje očnice a v zygomatické oblasti. Všechny tyto oblasti růstu vykazují změnu 
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statisticky významnou. Nepatrně se prohlubuje hluboké usazení očí. Modrá oblast v místě 

horního víčka je u starších dívek více vzadu. Statisticky významná však tato změna není. V 

anteriorní oblasti tváří nedochází k změnám, růst tváří probíhá laterálně a je vysoce 

signifikantní. Krajina nosu v tomto období roste významně ve všech svých rozměrech, tedy 

do hloubky, šířky a délky. Zvyšuje se prominence nosu. Délka nosu se z těchto rozměrů 

zvětšuje nejvíce (rozdíl je až 1 mm). Dochází k růstu plochy červeně horního rtu, který se 

tak stává plnějším. Zvyšuje se také prominence dolního rtu. Lze usuzovat, že dochází 

k rozšiřování ústní štěrbiny růstem obou rtů horizontálním směrem. Oblast dolní čelisti 

vykazuje významný růst v oblasti brady (kromě oblasti supramentální konkavity) a převážně 

na dolním okraji čelisti. V oblasti červeně horního rtu, dolního rtu a na dolním okraji dolní 

čelisti jsou přírůstky největší. 
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Obr. 9: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 9 a 10 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

 

Barevná mapa zobrazující změny tvaru obličeje u dívek kromě jiného ukazuje, že 

některé změny již jsou statisticky významné (Obr. 10). Horní polovina čela se u starších 

dívek nachází významně více vzadu, čelo se stává více ubíhajícím. Tato změna je statisticky 

významná. Oblast nadočnicových oblouků a očí vykazují pozitivní změny, signifikantní tyto 

změny nejsou. Oblast tváří se oplošťuje, u starších dívek se nachází více vzadu. Více vpředu 

se nachází krajina nosu, statisticky významná je ovšem pouze změna v místě hrotu nosu. 

Pozitivní změny bez statistické významnosti většinou vykazuje oblast úst a brady. 
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Obr. 10: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 9 a 10 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.1.5. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi 
věkovými kategoriemi 10 a 11 let 

Růst obličeje probíhá do šířky i délky, růst vykazují laterální strany obličeje a dolní 

část dolní čelisti (Obr. 11). Dochází tak i nadále k jeho celkovému zvětšování kdy velikost 

rozdílu mezi mladšími a staršími dívkami dosahuje až 2 mm.  

V oblasti čela nejsou patrné změny v jeho mediální rovině, růst pokračuje do šířky 

v laterálních oblastech. Nadočnicové oblouky vykazují intenzivní růst. V horní polovině 

krajiny očí nedochází ke změnám, dolní polovina vykazuje růst. Roste i oblast lícních kostí. 

V oblasti tváří je patrný růst pouze laterálním směrem. Oblast nosu roste ve všech svých 
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rozměrech a tento růst je statisticky významný.  Velký rozdíl je patrný v oblasti hrotu nosu. 

Horní ret roste do výšky, zvětšuje se plocha červeně horního rtu a jeho prominence a 

zároveň prominence dolního rtu. Nadále se rozšiřuje velikost ústní štěrbiny růstem obou 

rtů do šíře. Růstu podléhá i oblast brady. Nejintenzivnější růst je patrný na dolní linii brady 

a v oblasti hrotu nosu. 

  

    

Obr. 11: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 10 a 11  let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

Změny tvaru obličeje u dívek v této věkové kategorii jsou statisticky významné 

pouze v kraniální oblasti čela, kaudální oblasti nosu a na tvářích (Obr. 12). U starších dívek 

(11 let) leží oblast horní poloviny čela více vzadu, čelo je více ubíhající. Oblast 

nadočnicových oblouků a očí vykazují pozitivní změny bez statistické významnosti. Tváře 

jsou více oploštělé. Největší změna je patrná v oblasti nosu, nejvíce v místě hrotu nosu, 
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který je více prominující. Více vpředu se u starších dívek nachází mediální rovina dolní 

třetiny obličeje, tedy oblast úst a krajina okolo brady.  

   

  

Obr. 12: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 10 a 11 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.1.6. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi 
věkovými kategoriemi 11 a 12 let 

Růst v poslední věkové kategorii probíhá do šířky celého obličeje i do jeho délky, 

méně výrazně pak v oblasti čela, obličej se tak celkově zvětšuje (Obr. 13).  

Horní polovina čela vykazuje růst menší. Statisticky významný růst je patrný v dolní 

polovině čela a jeho laterálních okrajích. Růst pokračuje v oblasti nadočnicových oblouků a 

poprvé je patrný i v oblasti glabely. V krajině očí v oblasti oční štěrbiny je na barevné mapě 

patrná retruze. V dolní oblasti v místě měkkých tkání okolo očnice je patrná protruze. Tyto 
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změny ovšem nejsou statisticky významné. Krajina tváří roste laterálním směrem. V oblasti 

hřbetu a hrotu nosu a na jeho spodní straně dochází k růstu. Nejintenzivnější růst je v jeho 

spodní části, tedy v rozměru délky nosu. Na barevné mapě je v místě horního rtu patrná 

retruze (modrá barva). Tato změna není statisticky významná. Oblast měkkých tkání dolní 

čelisti roste nejvíce laterálním a kaudálním směrem. Tato oblast vykazuje nejintenzivnější 

růst, u starších dívek leží více vpředu až o 2 mm. 

 

   

    

Obr. 13: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 11 a 12  let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

 

Změny tvaru obličeje dívek mezi kategoriemi 11 a 12 let jsou zachycené na obr. 14. 

Tyto změny nejsou většinou statisticky významné. K negativním změnám dochází v oblasti 
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čela, čelo je více ustupující dozadu. V oblasti očí, které jsou uloženy hlouběji. Dále v oblasti 

horního rtu, který je méně prominující. K protruzi dochází v oblasti nadočnicových oblouků, 

v oblasti u dolních víček, hrotu nosu a v okolí brady. 

   

 

Obr. 14: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 11 a 12 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 
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6.1.2. Změny formy a tvaru obličeje chlapců 

 

6.1.2.1. Změny formy a tvaru obličeje chlapců mezi 
věkovými kategoriemi 6 a 7 let 

Věkové změny formy obličeje u chlapců mezi kategoriemi 6 a 7 let jsou patrné na 

obr. 15. Většina těchto změn je bez statistické významnosti, jelikož se v souboru nachází 

pouze 5 jedinců pro tuto věkovou kategorii. Výjimku tvoří souvislejší oblasti v okolí kořene 

nosu, zygomatické oblasti a spodní část měkkých tkání dolní čelisti. Oblasti čela, očí a tváří 

vyznačené zelenou barvou nevykazují žádné změny ani na barevné mapě. 

V oblasti čela jsou patrné rozdíly kraniálně a laterálně, obličej 7-mi letých chlapců 

zde leží více vpředu. Nadočnicové oblouky a oblast glabely vykazují intenzivní růst. Až na 

zygomatickou oblast, která leží u starších chlapců více vpředu, nevykazuje oblast očí žádnou 

změnu. V oblasti nosu je růst patrný na kořeni a hřbetu nosu, na nosním hrotu a jeho spodní 

části, kde je rozdíl největší. Nos tak roste převážně do délky. V krajině tváří dochází k růstu 

laterálně, obličej se rozšiřuje. Anteriorně růst neprobíhá a v oblasti přiléhající k hornímu rtu 

je patrná retruze. Celý horní let leží u starších chlapců více vzadu, dolní ret leží naopak více 

vpředu. Oblast brady a měkkých tkání dolní čelisti vykazuje růst, nejvíce na dolním okraji. 

Dochází k prodlužování obličeje.  
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Obr. 15: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 6 a 7 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

 

Změny tvaru obličeje u chlapců mezi kategoriemi 6 a 7 lety zachycuje obr. 16. Na 

barevné mapě je vidět, že dochází ke změnám v pozitivním i negativním smyslu. Pozitivní 

změny jsou patrné v oblasti nadočnicových oblouků včetně oblasti glabely, v oblasti očí, 

kořene a hrotu nosu a v krajině měkkých tkání dolní čelisti včetně dolního rtu. Negativní 

změny jsou v oblasti čela, nosních křídel, tváří a horního rtu. Nejvíce pozitivní změna nastala 

v oblasti dolního rtu, který se nachází u starších chlapců více vpředu. Nejvíce negativní 

změna proběhla v oblasti horního rtu a tváří, které se nacházejí více vzadu. Stejně jako 

v případě změny formy, nejsou změny tvaru v této věkové kategorii signifikantní z důvodu 

malého počtu jedinců. 
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Obr. 16: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 6 a 7 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.2.2. Změny formy a tvaru obličeje chlapců mezi 
věkovými kategoriemi 7 a 8 let 

Mezi kategoriemi 7 a 8 let jsou změny méně výrazné (Obr. 17). Rozdíly mezi modely 

průměrných obličejů jsou maximálně 1 mm. Na mapě signifikance jsou patrné souvislé 

oblasti se signifikantní změnou.  

Oblast čela roste laterálně a kraniálně. Statisticky významný růst je patrný v místě 

nadočnicových oblouků, oblast glabely změnu nevykazuje. Krajina očí je bez významné 

změny, výjimkou je laterální zygomatická oblast, kde je patrný růst. V oblasti nosu je patrný 

růst do délky, kde je růst největší. Zvyšuje se zároveň prominence nosu. Tyto změny jsou 

statisticky významné. Krajina tváří roste signifikantně laterálně, obličej se tedy rozšiřuje. Na 
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anteriorní straně tváří ke změnám na většině plochy nedochází, je zde patrná retruze 

vyznačená modrou barvou. Lze tak usuzovat na oploštění tváří, ovšem bez statistické 

významnosti. V krajině úst dochází k růstu v oblasti červeně horního a dolního rtu. Dochází 

k rozšiřování ústní štěrbiny a zvyšuje se prominence dolního rtu. Všechny tyto změny jsou 

signifikantní. Krajina brady vykazuje růst. Největší a významný rozdíl je na dolním okraji 

brady (až 1 mm). V okolí supramentální konkavity je patrná retruze, ovšem bez signifikance. 

   

    

Obr. 17: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 7 a 8 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

V této věkové kategorii dochází k pozitivním i negativním změnám tvaru obličeje 

(Obr. 18). Oblast čela je více v retruzi, stejně jako oblast tváří a supramentální konkavity. 

Čelo je tak více ubíhající, tváře oploštělé a konkavita je zřetelnější. Statisticky významná 

změna je poza v oblasti konkavity a v místech jednotlivých ostrůvků na tvářích. Pozitivní 

změny jsou patrné v místě nadočnicových oblouků a glabely, v oblasti očí a hřbetu a hrotu 
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nosu. Významný změna je pouze v oblasti glabely a nosu. U červeně horního a dolního rtu 

je patrná protruze, signifikantní změna je pouze u rtu horního. 

   

  

Obr. 18: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 7 a 8 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.2.3. Změny formy a tvaru obličeje chlapců mezi 
věkovými kategoriemi 8 a 9 let 

Obr. 19 popisuje změny formy mezi kategoriemi 8 a 9 let. Obličej se celkově 

prodlužuje a rozšiřuje. Největší rozdíl mezi průměrnými obličeji je patrný na laterálních 

stranách a dolní linii obličeje, obličej starších chlapců zde leží více vpředu. 

V oblasti čela je patrná retruze na jeho horním okraji, u starších chlapců leží více 

vzadu. Čelo tak ubíhá dozadu, tato změna není signifikantní. Statisticky významný je růst 

čela do šířky, tedy na jeho laterálních okrajích. Nadočnicové oblouky vykazují růst pouze 
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laterálně. V krajině očí dochází k retruzi na mediální straně horních víček, nacházejí se zde 

jednotlivé ostrůvky signifikance. Oči jsou uloženy v očnici hlouběji. V oblasti nosu dochází k 

významnému růstu v oblasti hřbetu a hrotu nosu, včetně jeho spodní části. Nos je u 9-ti 

letých jedinců více prominující a delší. Tváře vykazují statisticky významný růst laterálním 

směrem. Na horním rtu je patrná retruze v oblasti filtra, respektive  

Oblast červeně horního rtu vykazuje významný růst, ústní štěrbina se rozšiřuje. 

Dolní ret je u starších chlapců signifikantně více vpředu. Oblasti modré barvy u ústních 

koutků jsou v retruzi, tato změna signifikantní není. Růst je patrný i v oblasti brady kromě 

supramentální konkavity. K největší růstudochází na dolní části měkkých tkání dolní čelisti, 

tento růst je statisticky významný.  

   

    

Obr. 19: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 8 a 9 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 
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V této věkové kategorii jsou změny tvaru výraznější, než v kategorii předchozí (0br. 

20). V horní polovině čela je patrná statisticky významná retruze, čelo starších chlapců 

ubíhá více dozadu. Nadočnicové oblouky jsou v mírné protruzi bez statistické významnosti, 

oblast glabely nevykazuje žádnou změnu. Krajina tváří je u 9-ti letých chlapců signifikantně 

více vpředu. Oblast očí a nosu a krajina dolní čelisti jsou mírně v protruzi, statisticky 

významná je tato změna pouze v oblasti hrotu nosu. Horní ret je v retruzi, výjimku tvočí 

červeň horního rtu, která se nachází více vpředu společně s celým dolním rtem. U koutků 

ústní šterbiny dochází retruzi. Statisticky významná změna je viditelná pouze v ojedinělém 

ostrůvku na horním rtu. 

   

 

Obr. 20: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 8 a 9 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 
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6.1.2.4. Změny formy a tvaru obličeje chlapců mezi 
věkovými kategoriemi 9 a 10 let 

Mezi 9 a 10 lety pokračuje růst obličeje do šířky a délky (Obr. 21). Vzdálenost mezi 

modely průměrných obličejů chlapců v 9 a 10 letech je na laterálním okraji přibližně 0,5 

mm. Na spodním okraji je to až 1,5 mm ve prospěch starších chlapců.  

Čelo vykazuje růst při horním okraji a laterálně. Oproti oblasti nadočnicových 

oblouků tento růst není statisticky významný. V krajině očí je patrná protruze, signifikantní 

je ovšem pouze v zygomatické oblasti. V oblasti nosu dochází k významnému růstu ve všech 

rozměrech kromě šíře nosních křídel. Nos roste do délky, do šířky a do hloubky.  Největší 

rozdíl je patrný v oblasti hrotu nosu. Tváře rostou do šíře (v horní polovině signifikantně) a 

dochází k jejich oploštění, v anteriorní oblasti je patrná významná retruze. Roste oblast 

červeně horního rtu, dochází k rozšiřování ústní štěrbiny a je patrná protruze dolního rtu. 

Tyto změny jsou statisticky významné. Významný je i růst na dolním okraji brady. 
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Obr. 21: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 9 a 10 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

Změny tvaru jsou pozitivního a negativního charakteru, statisticky významné ve 

valné většině nejsou (Obr. 22). Oblast čela a tváří jsou u starších chlapců více vzadu, obličej 

je tak relativně užší a tváře jsou oploštělé. Nadočnicové oblouky, oblast očí a nosu se 

nacházejí více vpředu. Pozitivní změna je patrná i v oblasti rtů a brady. Ze všech těchto 

změn je signifikantní změna pouze anteriorně v oblasti tváří a na laterální straně modelu. 
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Obr. 22: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 9 a 10 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.2.5. Změny formy a tvaru obličeje chlapců mezi 
věkovými kategoriemi 10 a 11 let 

V této věkové kategorii je růst patrný na většině plochy modelu obličeje (Obr. 23). 

Růst obličeje probíhá do šířky i délky, dolní polovina obličeje vykazuje větší růst. Největší 

rozdíl je patrný na dolním okraji měkkých tkání dolní čelisti.  

Růst v oblasti čela probíhá pouze laterálně, významný však není. Nadočnicové 

oblouky se u starších chlapců nacházejí více vpředu, růst je zde významný a rozdíl mezi 

průměrnými obličeji v 10 a 11 letech je až 1 mm. Růst probíhá zřetelněji na laterální straně. 

Oblast horních víček nevykazuje změnu, částečně mírnou retruzi. Dolní víčka a zygomatická 

oblast se u 11-ti letých jedinců nacházejí signifikantně více vpředu. Oči jsou více zapadlé, 
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uložené v očnici hlouběji. Nos významně roste ve všech svých rozměrech, tedy do délky, do 

šířky (včetně nosních křídel) a do hloubky. Nejvíce se zvětšuje délka nosu a jeho hloubka. 

Tváře vykazují signifikantní růst v laterálních oblastech, anteriorně k žádným změnám 

nedochází. V krajině úst je patrná větší prominence obou rtů, více v oblasti filtra a dolního 

rtu. K růstu dochází v oblasti červeně horního a dolního rtu, ústní štěrbina se rozšiřuje. 

Brada vykazuje největší růst při dolním okraji. 

   

    

Obr. 23: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 10 a 11 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

U 11-ti letých chlapců je v porovnání s 10-ti letými patrná významná retruze v horní 

polovině čela a v laterálních oblastech čela (0br. 24). Čelo u starších chlapců ubíhá dozadu 

a je užší. Oblast nadočnicových oblouků a hřbetu nosu je více vpředu, tato změna není 

signifikantní. Krajina očí, hřbetu a hrotu nosu je v protruzi, významně však ne v celém 

rozsahu, ale pouze v jednotlivých místech vyznačených odstíny modré. Obdobně se 
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v prtotruzi nachází oblast rtů a brady. Signifikantně více vzadu u starších chlapců se nachází 

laterální části obličeje, který je tak celkově relativně více užší. 

   

 

Obr. 24: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 10 a 11 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

6.1.2.6. Změny formy a tvaru obličeje chlapců mezi 
věkovými kategoriemi 11 a 12 let 

Na obr. 25 jsou zachyceny změny v poslední věkové kategorii mezi 11 a 12 lety. 

V této věkové kategorii jsou rozdíly mezi porovnávanými jedinci největší (až 2 mm). Největší 

rozdíly jsou v oblasti nosu, úst a brady a jsou statisticky významné. Obličej nadále roste do 

šířky a prodlužuje se.  

Čelo 12-ti letých chlapců je v retruzi a tím více ubíhající dozadu. Tato změna však 

není signifikantní v celé oblasti, pouze při horním okraji čela. Růst laterálním směrem 
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pokračuje až v rovině nadočnicových oblouků, které se nacházejí u starších jedinců 

významně více vpředu. Oči jsou uloženy v očnici hlouběji, v zygomatické oblasti je patrný 

růst. V celé krajině nosu dochází k růstu, největší růst probíhá do délky. Hřbet nosu získává 

konvexní tvar. Tváře vykazují růst laterálním i anteriorním směrem, souvislá oblast 

signifikance se nachází pouze laterálně. V krajině úst vykazuje růst horní i dolní ret, výjimku 

tvoří oblast červeně dolního rtu. V porovnání s prominencí horního rtu se prominence 

dolního rtu zvětšuje více. Spodní okraj měkkých tkání dolní čelisti vykazuje významný růst, 

u starších chlapců se nachází výrazně více vpředu. 

   

    

Obr. 25: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 11 a 12 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 

Na obr. 26 jsou zachycené změny tvaru průměrných obličejů chlapců. Výrazná a 

zároveň vysoce signifikantní změna je patrná v oblasti čela. Shodně s předcházející věkovou 

kategorií čelo starších chlapců leží více vzadu, ubíhá dozadu a je užší. Celkově je obličej ve 
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12 letech významně užší. Oblast očí, nosu, úst a brady se nacházejí více vpředu. Statisticky 

významná souvislá oblast se nachází pouze v okolí hrotu nosu. 

   

 

Obr. 26: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 11 a 12 let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (nahoře) a mapa signifikance (dole) 
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6.2. Hodnocení změn formy a tvaru obličeje od 6 do 12 
let 

V této kapitole je hodnocen růst všech věkových kategorií ve vztahu k 6-ti letým 

dívkám a chlapcům. Jsou tak znázorněny změny, které vznikají v různých časových 

intervalech (1, 2, 3, 4, 5 a 6 let). Hodnocena je nejprve forma a poté tvar, pro každé pohlaví 

zvlášť. Pro lepší přehlednost průběžných změn jsou zde na rozdíl od předcházející kapitoly 

hodnoceny všechny věkové kategorie najednou.  

Způsob hodnocení je shodný s předcházející podkapitolou (6.1. Hodnocení změn 

formy a tvaru obličeje v ročních intervalech). Výsledky změn formy a tvaru jsou 

vizualizovány pomocí barevných map. Hladina významnosti je zobrazena na mapě 

signifikance. Barevná škála pro formu obličeje byla nastavena od -7 do 7, se 14 odstíny 

barev. Každý odstín tak odpovídá rozdílu o 1 mm. Barevná škála je nastavena tak, aby byla 

co nejvhodnější pro kategorii 6 a 12 let, kde jsou očekávané změny největší. Pro hodnocení 

tvaru byla škála nastavena od -0,03 do 0,03 a bylo použito 1000 odstínů barev. 

6.2.1. Změny formy obličeje dívek od 6 do 12 let 

Na obr. 27 jsou zobrazeny barevné mapy superprojekce průměrných modelů 

obličejů a mapy signifikance pro jednotlivé věkové kategorie. Obličej dívek se mezi 6 a 12 

lety celkově zvětšuje, roste do šířky a prodlužuje se. Růst obličeje do šíře je patrný 

v průběhu celého sledovaného období. K prodlužování obličeje dochází od srovnávané 

kategorie 6 a 8 let do konce sledovaného období. Rozdíl v délce obličeje mezi modely 6-ti a 

12-ti letými jedinci dosahuje největších hodnot.  

Mezi 6 a 7 lety nejsou změny natolik patrné, aby byly na barevné mapě zřetelné. Jak 

je popsáno výše (6.1.1.1. Změny formy a tvaru obličeje dívek mezi kategoriemi 6 a 7 let), 

růst je patrný již v tomto období, ale rozdíl mezi modely průměrných obličejů této věkové 

kategorie není při nastavené škále výrazný. Ve srovnání s předcházející kategorií, přibývá 

mezi 6 a 8 lety na mapě signifikance plocha oblastí se statisticky významným růstem. 

Nejintenzivnější růst je patrný v oblasti hrotu nosu, ústní štěrbiny, dolního rtu a spodní 

strany měkkých tkání mandibuly. Ostatní krajiny vykazují růst také, jeho intenzita je však 
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menší. S přibývajícím věkem se plocha oblastí se statisticky významnými změnami dále 

rozšiřuje. Zvětšuje se také celkový přírůstek a tedy rozdíl v některých oblastech. Již mezi 

kategoriemi 6 a 10 let dochází v oblasti nadočnicových oblouků, na laterální straně tváří, 

v oblasti hrotu nosu, úst a měkkých tkání dolní čelisti (převážně laterálně a kaudálně)  

k rozdílům mezi modely o 3 až 4 mm. U kategorie 6 a 12 let dosahuje tento rozdíl 

maximálních hodnot při spodním okraji modelu obličeje a v oblasti úst a hrotu nosu. U této 

kategorie lze říci, že dochází k růstu v rámci celého obličeje, kromě anteriorní oblasti tváří 

a horní mediální části krajiny očí. Tyto oblasti nezaznamenávají žádný růst, oči jsou tak 

relativně uloženy hlouběji a tváře se stávají ploššími. Z mapy signifikance vyplývá, že tyto 

změny statisticky významné nejsou.  Způsobeno je to malým počtem shodných jedinců 

v těchto dvou věkových kategoriích a vysokým rozptylem. Lze předpokládat, že tyto změny 

jsou vysoce signifikantní. 

V oblasti čela dochází k růstu již v nejmladší věkové kategorii (6 a 7 let). Růst je 

patrný laterálně. V 8 letech čelo významně roste i při jeho horním okraji. Tento trend 

v laterálním růstu a růstu horní poloviny čela zůstává a po celé sledované období. Rozdíl 

mezi modely průměrných obličejů je v laterální oblasti čela mezi 6 a 9 lety je 1 mm, mezi 9 

a 11 lety také 1 mm a do 12 let se čelo starších dívek vzdálí o další 1 mm. Růst se tedy 

postupně urychluje. Na horním okraji dochází k intenzivnějšímu růstu od 10 let, i zde je 

patrné urychlení růstu ve starších věkových kategoriích. Střední rovina čela vykazuje růst 

ve směru protruze minimální, ve 12 letech je rozdíl oproti 6-ti letým dívkám 1 mm. 

Nadočnicové oblouky zaznamenávají růst již mezi kategoriemi 6 a 7 let. Jejich 

protruze se s věkem postupně zvětšuje, v porovnání s 6-ti letými dívkami je rozdíl v 8 letech 

o 1 mm. Následující roky se jejich vzdálenost zvětšuje vždy o 1 mm, takže ve 12 letech je 

tento rozdíl 5 mm. V oblasti glabely je růst patrný od 8 let. Rozdíl do 11 let je 1 mm, ve 12 

letech o 1 mm více, tedy oblast glabely 12-ti letých dívek leží více vpředu o 2 mm nežli u 

dívek 6-ti letých. 

Oblast měkkých tkání okolo očnice vykazuje růst pouze ve směru k lícním kostem. 

V oblasti oční štěrbiny a horního víčka nedochází k změnám. Vzhledem k růstu okolních 

oblastí obličeje se tak oči relativně posouvají směrem dozadu a zdají se uložené hlouběji. 
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Zygomatická oblast roste průběžně s věkem od nejmladší sledované kategorie. Rozdíl je 

vždy větší maximálně o 1 mm za rok, ve 12 letech však dosahuje 4 mm.  

Krajina tváří roste laterálním směrem, anteriorním směrem nevykazuje žádný 

statisticky významný růst. V 11 a 12 letech je v anteriorní oblasti patrná mírná retruze, 

dochází tak k celkovému oplošťování tváří. Děje se tak díky zmenšování tukového polštáře 

ve tvářích. Obličej roste do šířky, což je viditelné na laterálních stranách tváří. Tento růst je 

patrný  již u nejmladších dívek. V každém roce je rozdíl mezi modely přibližně 1 mm větší, 

ve 12 letech tedy celkově dosahuje 5 – 6 mm. Největší růst je patrný v laterokaudální části. 

Oblast nosu roste po celé sledované období. Růst v nejmladší kategorii je 

signifikantní pouze v místě hrotu a jeho spodní části, což značí růst nosu do délky. Na 

barevné mapě je ovšem patrný po celé délce hřbetu nosu. V dalším roce je oblast 

významného růstu i v oblasti kořene nosu a od 9 let již po jeho celé ploše. Růst nosu do 

délky tak probíhá po celou dobu mezi 6 a 12 lety. Přírůstek se zvětšuje s věkem. Mezi 6 a 7 

lety je vzdálenost mezi modely v této oblasti 0, 5 mm, do 9 let se zvětší o  1 mm, a o 1 mm 

pak každý další rok. Celkem je tento rozdíl až 6 mm. Šířka nosu se zřetelně zvětšuje až do 9 

let, kdy je rozdíl 1 mm. Mezi 11 a 12 lety dochází ke zvětšení rozdílu v oblasti šířky nosu o 

další 1 mm. Hloubka, nebo také výška nosu se významně zvětšuje od 9 let. V tomto období 

je rozdíl mezi modely průměrných obličejů v 6 a 9 letech 2 mm. V 11 letech je celkový rozdíl 

3 mm, ve 12 letech 4 mm. Ve všech těchto rozměrech je vidět urychlení růstu mezi 

posledními dvěma věkovými kategoriemi 11 a 12 let.. 

Horní ret roste do výšky po celé sledované období. V 7 letech tato změna ještě není 

statisticky významná, v dalších obdobích již ano. Do 9 let je rozdíl mezi modely průměrných 

obličejů do 2 mm, ve 12 letech je již až 6 mm. Je zde tedy patrné urychlení mezi 9 a 10 lety. 

Stejný trend růstu vykazuje i plocha červeně horního rtu. Dolní ret roste výrazněji ve směru 

protruze. Ta je patrná již v 7 letech a s věkem se zvyšuje. Ve dvanácti letech dosahuje rozdíl 

mezi modely 7 milimetrů. Výška dolního rtu se u 12-ti letých dívek vzdaluje od 6-ti letých 

přibližně o 2 mm, avšak tento rozdíl není statisticky významný. Společně s růstem rtů do 

šířky se rozšiřuje ústní štěrbina. K tomuto růstu dochází v rámci sledovaného období mezi 

9 a 12 lety. 
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V krajině dolní čelisti vykazuje mezi 6 a 12 lety minimální růst oblast supramentální 

konkavity. Rozdíl mezi modely v 6 a 12 letech v této oblasti je 1 mm. Ostatní oblasti 

měkkých tkání dolní čelisti rostou již od nejmladší věkové kategorie, statisticky významné 

jsou tyto změny až od 8 let. Růst je patrný nejvíce v oblasti brady a na spodní linii měkkých 

tkání dolní čelisti. V porovnání s modely 6-ti letých dívek je v 9 letech rozdíl v této oblasti 

až 3 mm, v 10 letech 5 mm, v 11 letech dosahuje nejspodnější oblast maximálního rozdílu 

7 mm.   
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Obr. 27: Změna formy obličeje dívek ve věkových kategoriích 6 až 12  let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (vlevo) a mapa signifikance (vpravo) 
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6.2.2. Změny tvaru obličeje dívek od 6 do 12 let 

Změny formy obličeje u dívek jsou zachycené na Obr. 28. S rostoucím věkem je vidět 

větší podíl statisticky významných oblastí. Lze říci, že obličej se s věkem stává užším díky 

retruzi v laterálních oblastech a více prominujícím v mediální rovině. Změny jsou patrné již 

v nejmladší věkové kategorii (6 a 7 let), nejvýraznější jsou v kategorii poslední (6 a 12 let). 

Oblast čela je v porovnání se 6-letými dívkami více vzadu po celé sledované období. 

Čelo se s věkem stává užší a více ubíhajícím dozadu. Do 8 let tato změna není statisticky 

významná. V 11 letech dosahuje změna v celé oblasti čela hodnoty p<0,01, ve 12 letech 

tato signifikance není patrná.  

Nadočnicové oblouky se s věkem nacházejí více vpředu. Jsou tak více prominující. 

Toto se týká i oblasti glabely, kde ovšem změna není tolik výrazná. Statisticky významný 

tento rozdíl není v žádné z věkových kategorií. 

Krajina očí se nachází s přibývajícím věkem více vpředu ve srovnání s dívkami ve 

věku 6 let. Celkově se obličej stává konvexní, více prominující v mediální rovině. S tím je 

spjato i relativní postavení očí více vpředu. Statisticky významná je tato změna pouze mezi 

9 a 11 lety. 

Oblast tváří se s věkem nachází více vzadu. Tváře se oplošťují a zužují. To souvisí 

s celkovým prodlužováním obličeje a zmenšením tukových polštářů uložených ve tvářích. 

Změna tvaru tváří je patrná po celou délku sledovaného období. Statisticky významná je 

však pouze mezi 8 a 11 lety.  

Krajina nosu zaznamenává změny v pozitivním smyslu po celou dobu růstu v rámci 

sledovaného období. Změna je patrná nejvíce v oblasti hřbetu a hrotu nosu. Hřbet nosu se 

stává výraznější a více prominující díky prodlužování a zužování nosu. V oblasti hrotu nosu 

se mění jeho sklon, který se posouvá kraniálním směrem. Statisticky významné jsou tyto 

změny mezi 8 a 10 lety. 

V oblasti úst jsou změny převážně pozitivního charakteru. Výjimku tvoří oblast 

horního rtu, která leží v první sledované kategorii více vpředu, ovšem s přibývajícím věkem 

se dostává více dozadu. Oblast filtra na horním rtu se v kategorii 6 a 12 let nachází více 
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vpředu a stává se tak výraznější. Oblast dolního rtu a červeně obou rtů leží více vpředu po 

celou dobu sledovaného růstu. Změny na dolním rtu jsou statisticky významné mezi 8 a 11 

lety, v oblasti červeně rtu pouze v 11 letech. 

Oblast brady vykazuje změny v pozitivním slova smyslu v anteriorní a kaudální 

oblasti. Okolo supramentální jamky jsou tyto změny nejmenší a nevykazují statistickou 

významnost. Dochází ke zvýraznění brady díky růstu bradového výběžku. Spodní linie dolní 

čelisti tak mění svůj tvar, brada je více zřetelná a v protruzi. 
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Obr. 28: Změna tvaru obličeje dívek ve věkových kategoriích 6 až 12  let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (vlevo) a mapa signifikance (vpravo) 
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6.2.3. Změny formy obličeje chlapců od 6 do 12 let 

Změnu formy chlapců mezi věkovými kategoriemi 6 a 12 let souhrnně zachycuje obr. 

29. Obličej se zvětšuje po celé sledované období, roste do šířky a do délky.  

Na barevné mapě je vidět, že v nejmladší kategorii 6 a 7 let dochází k nejmenším 

změnám. Změny jsou převážně v dolní polovině obličeje. Vzhledem k nastavení barevné 

škály tak, aby nejlépe odpovídala nejstarší kategorii, není zde patrný růst v jednotlivých 

oblastech. Laterální růst oblasti tváří naznačuje, že růst obličeje do šíře probíhá již této 

kategorie. V 8 letech začíná růst oblast nosu a laterální okraje čela.  Oblasti signifikance jsou 

do této doby nesouvislé, výjimkou je oblast měkkých tkání dolní čelisti. V 9 letech jsou tyto 

oblasti souvislé a jejich plocha se rozšiřuje. Od 10 let se výrazně zvětšuje maximální 

vzdálenost mezi modely průměrných obličejů, která dosahuje až 6 mm. V 10 letech je také 

patrna první oblast retruze oproti 6-ti letým jedincům (v krajině očí). V 11 letech vzdálenost 

dosahuje maxima hodnotitelného nastavenou barevnou škálou a to 7 mm. Největší změny 

jsou patrné mezi kategoriemi 6 a 12 let. Oblasti vykazující největší růst jsou nos, tváře, dolní 

ret a krajina brady. Mapu signifikance ve 12 letech tvoří samostatné ostrůvky. Důvodem je 

malý počet jedinců v této věkové kategorii a vysoký rozptyl. 

Krajina čela v první věkové kategorii nevykazuje růst. V 8 letech je patrný růst čela 

laterálně, statisticky významný je však až od 9 let. Růst čela do šíře pokračuje až do 12 let, 

kdy je rozdíl mezi 6-ti a 12-ti letými jedinci až 3 mm. Do 9 let byl tento rozdíl 1 mm, v 10 

letech 2 mm a v 11 letech již 3 mm. Při horním okraji čela je růst patrný pouze v 10 a 11 

letech. Ve 12 letech je čelo vyšší než v 6 letech, nachází v retruzi (o 1 mm) a je tak ubíhající 

dozadu. Statisticky významná však tato změna není. 

Nadočnicové oblouky rostou od 8 let, významně od 9 let. Růst v oblasti glabely je 

patrný od 10, významný není. V 8 letech je rozdíl 1 mm, v 9 letech 2 mm, v 11 letech 

dosahuje tato oblast maximálního rozdílu 3 mm. Oblast glabely dosahuje rozdílu 1 mm. 

Oblast očí nevykazuje v 7 letech růst. Do 9 let roste pouze zygomatická oblast (rozdíl 

1 mm), změny zygomatické oblasti jsou signifikantní od 9 let. Od 10 let je patrný růst také 

v podočnicové krajině a retruze v oblasti horního víčka. Tento trend pokračuje i nadále a 

oči se tak podsouvají pod nadočnicové oblouky. Díky růstu okolních částí obličeje jsou 
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usazeny relativně hlouběji do očnice. Ve 12 letech je zygomatická a podočnicová oblast více 

vpředu až o 3 mm a retruze horního víčka je až 2 mm. 

Tváře vykazují růst po celé sledované období. Ve 12 letech dosahuje vzdálenost 

laterálních oblastí modelů průměrných obličejů 7 mm. Po celou dobu je růst patrný 

v laterálních oblastech, oblasti růstu se s věkem zvětšují. Do 9 let se maximální vzdálenost 

zvětšuje o 1 mm za rok. V 10 letech je tato vzdálenost až 7 mm. Je zde tak patrné urychlení 

růstu. Největší rozdíly jsou patrné při spodní linii tváří. Anteriorně zůstává po celé 

sledované období patrná oblast nevykazující růst. Tato oblast se postupně s věkem 

zmenšuje. Dochází k postupnému oplošťování tváří díky zmenšování tukového polštáře 

tváří a celkovému prodlužování obličeje. 

V oblasti nosu je patrný růst po celé období avšak v různém rozsahu. Do délky roste 

nos již od 7 let, signifikantně až od 8 let. Do 8 let je rozdíl mezi modely 1 mm, v 9 letech 2 

mm, v 10 letech 4 mm, v 11 letech 5 mm a ve 12 letech 7 mm. Je zde patrné urychlení růstu 

po 10. roce života. K růstu nosu do šířky dochází až v 10 letech, signifikantní je pouze mimo 

oblast křídel nosu, kde je růst nejmenší. Rozdíl v šířce nosu je v 10 letech 1 mm, ve 12 letech 

2 mm. Hloubka nosu, tedy jeho prominence se zvětšuje již od 8 let. Signifikantní tento růst 

je od 9 let. V 10 letech je patrné tvoření konvexního profilu nosu. Ve 12 letech dosahuje 

rozdíl 4 mm. Od kategorie 10 let dochází shodně s délkou nosu k urychlení růstu. 

Oblast úst vykazuje intenzivní růst v oblasti červeně horního rtu a plochy dolního 

rtu. Plocha horního rtu nevykazuje žádnou změnu až do 10 let.  I poté je růst této oblasti 

nejmenší. V oblasti červeně horního rtu je růst patrný od 8 let. Do 9 let je rozdíl v porovnání 

s kategorií 6 let minimální (1 mm), od kategorie 10 let je patrné urychlení růstu. Od 10 let 

dochází k růstu také v oblasti červeně dolního rtu. Plocha dolního rtu vykazuje růst po celé 

sledované období s patrným urychlením od 10 let. Signifikantní rozdíly jsou v oblasti 

červeně horního rtu a plochy dolního rtu od 8 let. 

Krajina brady vykazuje růst po celé období již od nejmladší věkové kategorie. 

V oblasti supramentální konkavity je růst nejmenší, při spodním okraji brady je růst 

největší. Do kategorie 8 let je rozdíl 1 mm, v 9 letech 2 mm a v 10 letech již až 7 mm. Je zde 

tedy patrné urychlení růstu. Růst okolí supramentální konkavity je patrný až v 10 letech. 

Růst v této oblasti je statisticky významný až od 9 let.  
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Obr. 29: Změna formy obličeje chlapců ve věkových kategoriích 6 až 12  let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (vlevo) a mapa signifikance (vpravo)  
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6.2.4. Změny tvaru obličeje chlapců od 6 do 12 let 

Obr. 30 zachycuje změny tvaru průměrných obličejů u chlapců. Na barevné mapě 

jsou změny tvaru patrné již od nejmladší věkové kategorie. Oproti dívkám jsou však tyto 

změny ve valné většině bez statistické významnosti. Výraznou výjimku tvoří oblast čela, 

které se mezi kategoriemi 6 a 9 let, respektive 6 a 10 let dostává do retruze. 

Oblast čela leží u starších chlapců po celé sledované období více vzadu. Z toho lze 

usuzovat, že čelo se s věkem ubíhá více dozadu a stává se užším. Jak již bylo výše zmíněno, 

statisticky významná je tato změna pouze v kategorii 6 a 9 a 6 a 10 let. Ojedinělá místa 

signifikantních změn lze na čele nalézt také v kategorii 6 a 11 let. 

Během sledovaného období se oblast nadočnicových oblouků (včetně glabely) 

nachází u starších jedinců více vpředu. V 11 letech však dochází ke změně tohoto trendu a 

ve 12 letech se laterální polovina nadočnicových oblouků nachází více vzadu. Lze 

předpokládat, že toto souvisí s celkovým zužováním a prodlužováním obličeje chlapců 

patrným od 11 let. 

Krajina očí včetně zygomatické oblasti se s rostoucím věkem nachází více vpředu. 

Signifikantní tyto změny nejsou. 

Oblast tváří vykazuje změny již od nejmladší věkové kategorie. Mezi 6 a 7 lety je tato 

změna pozitivního charakteru. V další věkové kategorii je změna pozitivní na laterálním 

kraji tváří a negativní v anteriorní oblasti. Tento trend je patrný až do 10 let. V kategorii 6 a 

11 let a 6 a 12 let je laterální oblast tváří v retruzi a obličej se tedy stává relativně užším. 

Horní oblast tváří pod zygomatickou oblastí zůstává více vpředu. Dolní část pod nosními 

křídly je výrazně vzadu. Statisticky významné tyto změny nejsou. 

V oblasti nosu nedochází k souvislým tvarovým změnám. Kořen nosu a horní 

polovina hřbetu nosu jsou po celé sledované období více vpředu. Dochází ke zvětšování 

prominence a v těchto oblastech je nos s věkem také širší. Stejné změny vykazuje i hrot 

nosu a jeho spodní okraj. Nosní křídla se nacházejí po celé období více vzadu, výjimkou je 

věková kategorie 6 a 12 let. Nosní křídla jsou tak s věkem relativně užší. Signifikantní změny 

jsou pouze v oblasti hrotu nosu od 8 let. 
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V oblasti horního rtu jsou patrné změny negativního charakteru. Výjimku tvoří 

oblast červeně horního rtu, která se nachází v 11 a 12 letech více vpředu. Více vpředu leží 

také oblast dolního rtu včetně červeně. Protruze dolního rtu je patrná po celé sledované 

období a s věkem se stává výraznější. 

Krajina brady vykazuje pozitivní změny po celé sledované období. Pouze v 8 letech 

jsou tyto změny méně výrazné. Brada je tak s věkem relativně širší a více v protruzi. 
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Obr. 30: Změna tvaru obličeje chlapců ve věkových kategoriích 6 až 12  let – barevná mapa superprojekce průměrných 
modelů (vlevo) a mapa signifikance (vpravo) 
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6.3. Hodnocení vývoje pohlavního dimorfismu obličeje 
od 6 do 12 let 

Tato podkapitola se věnuje hodnocení pohlavního dimorfismu z hlediska formy a 

tvaru. Hodnocení bylo provedeno pro formu a pro tvar obličeje zvlášť. Výsledky jsou 

vizualizovány na modelovém obličeji pomocí barevných map. Červená barva odpovídá 

oblastem, kdy je průměrný obličej chlapců v porovnání s průměrným obličejem dívek více 

vpředu ve směru kolmém na povrch. Analogicky modrá barva odpovídá oblastem, kde je 

obličej chlapců více vzadu. Bílé oblasti nevykazují žádnou změnu a jsou u obou pohlaví 

shodná. Pro hodnocení formy obličeje byla barevná škála nastavena od -2 mm do +2 mm a 

použito 10 odstínů barev. Jeden barevný odstín tak odpovídá rozdílu o 0,4 mm. Škála pro 

tvar byla nastavena od -0,02 do + 0,02. Pro tvar bylo použito 1000 odstínů barev. 

Mapa signifikance ukazuje na oblasti, kde jsou tyto změny statisticky významné. 

Oblasti bílé barvy nejsou statisticky významné (p-hodnota  > 0.05). Různé odstíny modré 

ukazují na rozdílné hladiny významnosti specifikované ve škále náležející ke každé mapě 

signifikance (p-hodnota  < 0.05). 

 

6.3.1. Hodnocení vývoje pohlavního dimorfismu 
formy obličeje od 6 do 12 let 

V 6 letech je pohlavní dimorfismus ve prospěch chlapců patrný na většině povrchu 

obličeje kromě očí a oblasti tváří (Obr. 31). Tyto oblasti leží u chlapců více vpředu. 

Nejvýraznější rozdíl je v horní polovině čela, v oblasti nosu, úst a brady. Čelo je u chlapců 

více vpředu a je vyšší. Oblast nosu je u chlapců větší, respektive více vpředu ve všech 

rozměrech. Oblast úst je u chlapců více vpředu, kromě červeně dolního rtu. Oblast brady 

leží více vpředu u chlapců, kromě supramentální konkavity. Brada je tak celkově u chlapců 

větší. Oblast očí a tváří leží u chlapců více vzadu. Oči jsou tak uloženy hlouběji a obličej je 

oproti dívčímu užší. Statisticky významný rozdíl je však patrný pouze v oblasti horního 

okraje čela, nosu a části úst a brady. 
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V 7 letech jsou pohlavní rozdíly formy obličeje výraznější nežli v 6 letech (Obr. 32). 

Obličej chlapců je celkově větší. Oblast čela se u chlapců nachází výrazně vpředu. Čelo je 

širší a vyšší. Vpředu se nachází oblast glabely a nadočnicových oblouků. Laterální oblast 

tváří leží více vpředu, obličej chlapců je širší. Oblast nosu je výrazně větší ve všech 

rozměrech, výjimku tvoří oblast nosních křídel, v jejich místě je nos chlapců širší pouze 

mírně. V oblasti úst se výrazně více vpředu nachází oblast červeně horního rtu a dolní ret, 

který je více v protruzi. Červeň dolního rtu a oblast horního rtu leží u chlapců více vpředu, 

avšak tento rozdíl je nepatrný. V oblasti měkkých tkání dolní je rozdíl výrazný, u chlapců leží 

tato oblast vpředu. Krajina očí a anteriorní oblast tváří se nacházejí u chlapců více vzadu. 

Oči jsou tedy usazeny hlouběji a tváře jsou oploštělé. Oblast signifikantních rozdílů je v této 

věkové kategorii větší. Statisticky významné rozdíly jsou patrné v oblasti čela, 

nadočnicových oblouků, laterální oblasti tváří a po celé ploše nosu. Dále v oblasti červeně 

horního rtu, plochy dolního rtu a v celé krajině brady.  

V 8 letech je pohlavní dimorfismus obličeje patrný v jeho šířce a délce, obličej je 

celkově u chlapců větší (Obr. 33). Oblast čela se nachází u chlapců výrazně více vpředu. Čelo 

je vyšší a širší. Nadočnicové oblouky a glabela více prominují. Oblast nosu je u chlapců větší 

ve všech svých rozměrech včetně šířky kořene nosu. Krajina tváří na laterálním okraji 

obličeje je více vpředu u chlapců, jejichž obličej je tak širší. Více vpředu u chlapců je také 

oblast filtra a červeně horního rtu a oblast dolního rtu. Ústní štěrbina chlapců je širší a 

filtrum a rty jsou více prominující. Oblast dolní čelisti je celkově větší u chlapců, výrazněji 

na jejím dolním okraji. Oblast očí leží u chlapců více vzadu, ty jsou tak uloženy hlouběji. 

Anteriorní oblast tváří nevykazuje pohlavní dimorfismus. Statisticky významné rozdíly se 

nacházejí v krajině čela, nadočnicových oblouků a v krajině nosu. Signifikantní rozdíly jsou i 

v oblasti filtra, červeně horního rtu, oblasti dolního rtu a brady. Oblast pod supramentální 

konkavitou ovšem nevykazuje statisticky významný rozdíl.  

Na obr. 34 jsou znázorněny pohlavní rozdíly v 9 letech života. V oblasti čela je více 

vpředu u chlapců laterální část a dolní polovina včetně nadočnicových oblouků a glabely. 

Chlapecké čelo je širší, nadočnicové oblouky a glabela jsou více prominující. Laterální 

oblasti obličeje jsou více vpředu u chlapců, jejich obličej je celkově širší. Oblast nosu je u 

chlapců větší ve všech rozměrech. Větší rozměry vykazují chlapci v dolní třetině obličeje. 
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Oblast úst, přilehlá část tváří a oblast dolní čelisti u chlapců leží více vpředu. Krajina očí se 

nachází u chlapců více vzadu, jsou oproti dívčím zasazeny hlouběji. Horní oblast tváří 

pohlavní rozdíly nevykazuje. Všechny významné rozdíly jsou ve prospěch chlapců, v těchto 

oblastech je jejich obličej více vpředu. Jedná se o laterální oblast čela, nadočnicové oblouky 

a oblast nosu, laterální oblast tváří, červeň horního rtu, plochu dolního rtu a měkké tkáně 

dolní čelisti kromě supramentální konkavity. 

V 10 letech je stále patrný pohlavní dimorfismus v celkové velikosti obličeje (Obr. 

35). Obličej je větší u chlapců. Oblast čela je u chlapců vyšší a širší. Nadočnicové oblouky a 

glabela jsou více prominující. Krajina nosu leží výrazně více vpředu u chlapců. Jejich nos je 

větší ve všech rozměrech, výjimku tvoří oblast nosních křídel, která pohlavní rozdíly 

vykazuje nepatrné. Dolní třetina obličeje leží u chlapců více vpředu s výjimkou v oblasti 

dolní rtu, ta je u obou pohlaví totožná. Krajina očí leží u chlapců více vzadu. Zygomatická 

oblast rozdíly nevykazuje. Signifikantní rozdíly jsou však pouze laterálně v oblasti čela, 

v krajině nadočnicových oblouků, oblast nosu kromě nosních křídel. Dále oblast vedoucí 

laterokaudálně od nosních křídel, červeně horního rtu a v oblasti měkkých tkání dolní 

čelisti. Výjimku tvoří oblast okolo supramentální konkavity.  

V 11 letech je pohlavní dimorfismus podobný kategorii 10 let (Obr. 36). Oblast čela 

je u chlapců více vpředu, jejich čelo je širší a vyšší. Nadočnicové oblouky a glabela jsou více 

prominující u chlapců. Oblast tváří leží více vpředu u chlapců, největší rozdíl je patrný 

laterálně, směrem ke krajině očí se zmenšuje. Oblast nosu je u chlapců výrazně více vpředu, 

nos je delší, širší a hlubší. Výjimkou je oblast nosních křídel, která vykazuje rozdíly 

minimální. V krajině úst jsou největší rozdíly patrné v oblasti filtra naléhající na nosní 

septum, červeně horního rtu a plochy rtu dolního. Oblast brady vykazuje výrazné rozdíly po 

celé ploše s výjimkou supramentální konkavity. Krajina očí leží u chlapců více vzadu, oči 

dívek jsou více vpředu. Statisticky významné rozdíly se nacházejí v oblasti čela, 

nadočnicových oblouků a nosu. V oblasti tváří laterálně, v oblasti filtra nacházející se u 

nosního septa, v ploše červeně horního rtu, ploše dolního rtu a krajině brady kromě 

supramentální konkavity. 

Poslední věková kategorie 12 let vykazuje pohlavní rozdíly v menším rozsahu (Obr. 

37). Laterální oblasti čela se nacházejí více vpředu u chlapců, jejich čelo je širší. Nadočnicové 
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oblouky a oblast glabely jsou u chlapců více prominující. V oblasti nosu jsou rozdíly 

nejvýraznější, nos chlapců je delší, širší a hlubší. Minimální rozdíly jsou v oblasti nosních 

křídel. Krajina tváří vykazuje největší rozdíly laterálně a v přiléhající oblasti k nosu, obličej 

chlapců je širší. V oblasti úst je patrný rozdíl po celé oblasti, nejvíce vpředu leží červeň 

horního rtu a plocha dolního rtu. Krajina brady vykazuje největší rozdíly při spodní linii. 

Anteriorní oblast čela leží u chlapců více vzadu, čelo je tak více ubíhající. Více vzadu jsou u 

chlapců také oči, které jsou uloženy hlouběji. Signifikantní oblasti se nacházejí v místě 

nadočnicových oblouků a glabely, nosu a přilehlé části tváří. Dále na laterálních stranách 

obličeje a v oblasti úst a brady.  

Pohlavní dimorfismus se ve sledovaném období od 6 do 12 let celkově s věkem 

mění. Obličej chlapců se celkově zvětšuje a prodlužuje, tento rozdíl je patrný po celé 

sledované období. Největší rozdíly jsou patrné v krajině nosu, úst, brady a laterálních 

oblastí tváří. Oblast čela je u chlapců více vpředu, čelo je vyšší a širší. Ve 12 letech začíná 

čelo chlapců ustupovat dozadu, při srovnání kategorií 6 a 12 letech rozdíl není významný. 

Nadočnicové a oblouky jsou více prominující u chlapců od 7, tato prominence se s věkem 

zvětšuje. 

V krajině okolo očí nedochází k výrazným změnám. Po celé sledované období se tato 

oblast nachází u chlapců více vzadu. Zygomatická oblast nevykazuje významný rozdíl. Tato 

oblast leží u chlapců konstantně více vpředu. 

Celá krajina nosu je větší u chlapců po celé sledované období. Výjimkou je oblast 

nosních křídel, kde je rozdíl nevýrazný a nevýznamný. Rozdíl v oblasti nosu je výrazný, 

chlapecký nos je delší, širší a hlubší. Signifikantní jsou tyto rozdíly po celé období. 

Oblast úst a dolní čelisti je větší u chlapců. Krajina horního rtu je výrazně více vpředu 

u chlapců v 6 a ve 12 letech, po celé období je více vpředu oblast červeně horního rtu. Tyto 

rozdíly jsou statisticky významné. Oblast brady leží u chlapců více vpředu po celé období, 

tento rozdíl je statisticky významný. Výjimkou je oblast supramentální konkavity. 
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Obr. 31: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 6 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 32: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 7 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 33: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 8 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 34: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 9 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 
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Obr. 35: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 10 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 36: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 11 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 37: Superprojekce formy průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 12 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 
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6.3.2. Hodnocení vývoje pohlavního dimorfismu tvaru 
obličeje od 6 do 12 let 

Pohlavní rozdíly tvaru obličeje v 6 letech zachycují mapa superprojekce (vlevo) a 

signifikance (vpravo) na obr. 38. U chlapců se v 6 letech nachází více vpředu oblast očí, nosu 

úst a brady. Nejvýraznější rozdíl je v oblasti nosu, filtra a horního rtu. Výjimkou je laterální 

oblast nosu, šíře nosu chlapců a dívek se výrazně neliší. Obličej chlapců je více prominující 

(konvexní) a ústa širší. V oblasti čela a tváří se obličej chlapců nachází výrazně více vzadu. 

Obličej chlapců je relativně užší. Signifikantní rozdíly jsou na laterální straně tváří, v krajině 

nosu a horního rtu.  

V 7 letech oblast čela vykazuje pozitivní rozdíly ve prospěch chlapců část přiléhající 

k nadočnicovým obloukům a glabele, které u chlapců také leží více vpředu (Obr. 39). Dále 

leží více vpředu oblast očí, nosu a k němu přiléhající oblast tváří a krajina brady. 

Nejvýraznější rozdíl je v oblasti nosu a brady. Obličej chlapců je tak více konvexní. Horní a 

laterální oblast čela leží u chlapců více vzadu. Čelo je tak relativně užší a více ubíhající. 

Oblast tváří je také výrazně více vzadu, obličej chlapců je užší. Více vzadu leží také oblast 

úst. Statisticky významné rozdíly se nacházejí v krajině nosu, laterální oblasti tváří a 

v oblasti brady. 

Pohlavní rozdíl tvaru obličeje v 8 letech jsou obdobné jako v předcházející věkové 

kategorii (Obr. 40). Více vpředu u chlapců leží oblast nadočnicových oblouků a glabely, 

krajina nosu a očí. Dále oblast filtra a krajina brady. Díky těmto rozdílům je obličej chlapců 

více prominující. Oblast čela a laterální části tváří se nachází u chlapců více vzadu. Krajina 

čela je ubíhající a užší, relativně užší je také celý obličej. Signifikantní rozdíly jsou patrné 

pouze v oblasti glabely, nosu a na laterálních stranách tváří. 

Obr. 41 znázorňuje pohlavní rozdíly v 9 letech. I v této věkové kategorii centrální 

oblast obličeje chlapců překrývá tvar obličeje dívek, chlapecký obličej je tak stále více 

prominující. Obličej chlapců leží více vpředu v místě glabely a nadočnicových oblouků. 

Výrazný pozitivní rozdíl je v oblasti nosu. Více vpředu u chlapců leží oblast horního rtu, 

anteriorní část tváří a krajina brady. U chlapců se více vzadu nachází krajina čela, které je 

relativně užší a více ubíhající. Obličej chlapců je užší, laterální oblast tváří se nachází více 
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vzadu. Více vzadu je také oblast úst, která je u dívek více prominující. Statisticky významné 

rozdíly se nacházejí pouze v místě krajiny nosu a na laterálních stranách čela a tváří. 

V 10 letech je v oblasti čela patrný rozdíl při oblasti nadočnicových oblouků a glabely 

(Obr. 42). Tyto oblasti se nacházejí u chlapců více vpředu. Mírně více vpředu u chlapců leží 

krajina očí, oblast tváří přiléhající k oblasti nosu a krajina brady. Nejvýraznější rozdíl v této 

věkové kategorii je v krajině nosu, která leží u chlapců výrazně vpředu. Obličej chlapců si 

zachovává výraznější prominenci. Krajina čela a laterální oblasti tváří leží u chlapců více 

vzadu. Obličej je celkově užší a krajina čela je v retruzi. V retruzi se nachází také oblast úst. 

Signifikantní rozdíly jsou v laterální oblasti obličeje a v krajině nosu. Ostatní části obličeje 

statisticky významný rozdíl nevykazují. 

Pohlavní rozdíly v 11 letech jsou shodné s rozdíly v 10 letech (Obr. 43). V oblasti 

nosu a tváří jsou výraznější, mapa signifikance se však výrazně nemění. 

Poslední věková kategorie 12 let se od předcházejících liší hlavně v intenzitě 

pohlavních rozdílů (Obr. 44). Chlapecký tvar obličeje překrývá dívčí obličej v místě 

nadočnicových oblouků a glabely a v oblasti očí. Výrazný rozdíl v pozitivním smyslu je 

patrný v krajině nosu a přilehlé oblasti tváří. Krajina úst a brady se nachází u chlapců více 

vpředu. Oblast čela se u chlapců nachází výrazně vzadu. Čelo chlapců je úzké a ubíhá 

dozadu. Laterální oblasti tváří leží více vzadu, z čehož lze usuzovat na relativně užší obličej 

chlapců. Celkově se tak zvětšuje prominence chlapeckého obličeje. Statisticky významné 

rozdíly se nacházejí v horní oblasti čela, jeho laterálních částech, v oblasti nosu a přilehlé 

části tváří a na jejich laterálním okraji.  

Obecně lze říci, že v laterálních oblastech překrývá obličej dívek tvar chlapecký a 

v mediální rovině obličej chlapců naopak dívčí. Dívky tak mají obličej relativně širší, kulatější 

a zároveň plošší. Obličej chlapců je více konvexní a protáhlejší.  

V oblasti čela dochází u chlapců s věkem k výraznějšímu posunu dozadu. Jejich čelo 

se stává užším a více ubíhajícím.  Nadočnicové oblouky a glabela jsou u chlapců více 

prominující po celé sledované období. Stejně tak oblast nosu, která vykazuje výrazné rozdíly 

ve prospěch chlapců po celé sledované období. Oblast tváří leží u chlapců více vzadu, mění 



- 92 - 
 

se statistická významnost tohoto rozdílu. Plocha signifikantních oblastí se s věkem 

zmenšuje. Zároveň se u chlapců zvyšuje prominence  tváří v části přiléhající oblasti nosu. 

Krajina úst vykazuje výrazné pohlavní rozdíly pouze v 6 a ve 12 letech, mezi 

kategoriemi 7 a 11 let nebyly žádné rozdíly pozorovány. V 6 letech i 12 letech se oblast úst 

nachází více vpředu u chlapců. Kromě oblasti naléhající na nosní septum je mezi 

kategoriemi 7 a 11 let tato oblast u chlapců více vzadu. Rozdíly jsou však signifikantní pouze 

v kategorii 6 let. Oblast dolní čelisti vykazuje signifikantní pohlavní rozdíl v 7 letech, kdy je 

oblast brady u chlapců více vpředu. Oblast brady se u chlapců nachází více vpředu po celé 

sledované období, ovšem tento rozdíl není statisticky významný. 
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Obr. 38: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 6 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 39: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 7 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 40: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 8 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 41: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 9 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 
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Obr. 42: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 10 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 43: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 11 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 

  

Obr. 44: Superprojekce tvaru průměrných obličejů dívek a chlapců v kategorii 12 let (vlevo), mapa signifikance (vpravo) 
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6.4. Analýza variability obličeje dívek a chlapců od 6 do 
12 let 

V následující kapitole je hodnocena analýza variability obličejů dívek a chlapců. 

Metoda PCA umožňuje sledovat variability a stanovit, jaké komponenty se podílejí na 

věkových změnách formy a tvaru obličeje. Analýza hlavních komponent byla provedena pro 

formu a tvar, pro každé pohlaví zvlášť a také pro obě pohlaví dohromady. Díky tomu bylo 

možné sledovat růstové trajektorie dívek a chlapců. V grafu závislosti jednotlivých hlavních 

komponent (scatter plot) je variabilita hodnocených skupin zobrazená v podobě 

konfidenční elipsy zachycující 95% jedinců dané skupiny. Vizualizace vyjádření jednotlivých 

komponent byla provedena pouze u prvních dvou hlavních komponent a případně dalších 

komponent přispívajících na celkovou variabilitu více jak 10%. 

6.4.1. Analýza variability formy obličeje dětí od 6 do 
12 let 

 

6.4.1.1. Analýza variability formy obličeje dívek ve 
věku od 6 do 12 let 

Na suťovém grafu (Graf. 1), který hodnotí důležitost příspěvků jednotlivých 

komponent, je uveden počet hlavních komponent podílejících se významně na variabilitě 

formy obličeje u dívek mezi 6 a 12 lety. Tyto hlavní komponenty jsou čtyři a jejich součet 

představuje 86,8% celkové variability. Pro úplnost jsou uvedeny v tab. 5 příspěvky prvních 

10 hlavních komponent. Hodnoty nad 10% dosahuje pouze první a druhá hlavní 

komponenta (PC1 a PC2).  

Graf 2 znázorňuje závislost PC1 a PC2. Z grafu je patrné, že PC1 charakterizuje 

věkové změny formy obličeje dívek. Negativní hodnota PC1 (vlevo) odpovídá nejmladším 

věkovým kategoriím, zatímco starší jedinci se nacházejí více vpravo (pozitivní hodnota PC1). 

Variabilita vysvětlená příspěvkem Variabilita vysvětlená příspěvkem PC2 se s věkem 

nemění, nejnižší je v kategorii 12 let. 
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Tab. 5: Přehled 10 hlavních komponent podílejících se na celkové variabilitě formy obličeje dívek od 6 do 12 let 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

variabilita (%) 68,58 10,33 4,31 3,61 2,69 1,84 1,32 1,17 0,73 0,65 
 

 

 

 Graf 1: Suťový graf analýzy PCA formy obličeje dívek od 6 do 12 let 
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Graf 2: Závislost PC1 a PC2 podílející se na variabilitě formy obličeje dívek od 6 do 12 let 

Na obr. 45 jsou vizualizovány změny formy obličeje dívek vyjádřené PC1, která 

zahrnuje 68,58% celkové variability a zodpovídá převážně za velikostní změny obličeje. 

Obličej se s věkem zvětšuje a celkově se prodlužuje. Je patrné, že z relativně kulatého tvaru 

obličeje se stává podlouhlý. Z frontálního pohledu lze prodlužuje krajina čela. Nosní křídla 

se relativně zužují. Na dolní čelisti dochází ke zvýraznění okolí brady a tím prodlužování 

dolní čelisti a celkově celého obličeje. Z laterálního pohledu vyplývá, že obličej se s věkem 

stává konvexní. Čelo je více ubíhající, zvýrazňuje se prominence v oblasti glabely a oblasti 

brady. 
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Obr. 45: Změny formy obličeje dívek vyjádřené PC1: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové a 
napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC1 

Druhá hlavní komponenta zahrnuje 10,3% variability a je převážně zodpovědná za 

šířku obličeje (Obr. 46). V negativních hodnotách PC2 je obličej celkově delší a protáhlejší, 

v pozitivních je obličej širší a kulatější. Na vizualizaci minimálních hodnot PC2 je oproti 

hodnotám nulovým patrné vyšší čelo, delší nos s výraznějším hřebenem nosu. 

Nasofrontální žlábek je ostřejší, hloubka nosu je větší a hrot nosu špičatější. Horní a dolní 

ret jsou více prominující, dolní ret je delší, oblast brady je protáhlejší a brada tak zřetelnější. 

V maximálních hodnotách PC2 je čelo širší, stejně jako celý obličej. Hrot nosu je oblý a nos 

je kratší. Tváře jsou více v protruzi a širší. Oba rty méně prominující a brada méně výrazná. 
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Obr. 46: Změny formy obličeje dívek vyjádřené PC2: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové a 
napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC2 

6.4.1.2. Analýza variability formy obličeje chlapců 
ve věku od 6 do 12 let 

Významně se podílející hlavní komponenty na variabilitě formy obličeje chlapců jsou 

první 2 hlavní komponenty (Graf 3). Součet jejich příspěvků je 85,48%, přičemž největší 

podíl má první hlavní komponenta (PC1), druhá (PC2) nedosahuje 8%. Další komponenty 

svými příspěvky nepřesahují 4% (Tab. 6).  

Tab. 6: Přehled 10 hlavních komponent podílejících se na celkové variabilitě formy obličeje chlapců od 6 do 12 let 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

variabilita (%) 77,70 7,78 3,67 2,71 1,40 1,05 0,75 0,62 0,58 0,45 

 



- 100 - 
 

 

Graf 3 :Suťový graf analýzy PCA formy obličeje chlapců od 6 do 12 let 

Na grafu 4 je vidět, že variabilita obličeje vysvětlená pomocí PC1 a PC2 se s věkem 

zvětšuje. Velmi nízká je ve věkové kategorii 6 let, což je ale také dáno nízkým počtem 

jedinců daného věku. PC1 vysvětluje věkové změny podobně jako u dívek. Variabilita se 

s věkem posouvá od negativních hodnot k hodnotám pozitivním. Variabilita vysvětlená PC2 

se s věkem zvyšuje, zejména u 12-ti letých chlapců lze hovořit o zřetelně větší variabilitě.   
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Graf 4: Závislost PC1 a PC2 podílející se na variabilitě formy obličeje chlapců od 6 do 12 let 

První hlavní komponenta vyjadřuje 77,70% celkové variability formy obličeje 

chlapců. Na obr. 47 je jasně vidět, že tato komponenta zodpovídá převážně za velikostní 

změny obličeje. Nejmladší jedinci odpovídají nejvíce negativním hodnotám a jejich obličej 

je nejmenší. V nejvíce pozitivních hodnotách PC1, která odpovídá jedincům nejstarším, je 

obličej největší. Obličej je při minimálních hodnotách PC1 konkávní, při hodnotách 

maximálních je konvexní. Celkově se ve směru k pozitivním hodnotám zužuje a prodlužuje. 

Oblast čela je v negativních hodnotách oproti nulovým hodnotám širší a nižší, více 

nakloněná dopředu. V pozitivních hodnotách je čelo vyšší a užší a je nakloněné směrem 

dozadu. Frontonasální přechod se směrem k pozitivním hodnotám stává od plynulého více 

ostrým. Oči jsou více uložené vzadu a profil hřbetu nosu přechází z konkávního na konvexní. 

Nos se prodlužuje, hrot nosu se stává ostřejším a nasolabiální úhel se mírně zvětšuje. 

Prominence dolního rtu je v negativních hodnotách menší, oblast brady je více vpředu. 

V pozitivních hodnotách PC1 se prominence dolního rtu zvětšuje, brada ustupuje mírně 

dozadu. 
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Obr. 47: Změny formy obličeje chlapců vyjádřené PC1: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové 
a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC1 

Druhá hlavní komponenta vyjadřuje 7,78% celkové variability. V minimálních 

hodnotách PC2 je obličej relativně úzký a konvexní, v maximálních hodnotách je obličej širší 

a konkávní (Obr. 48). Od negativních hodnot PC2 k pozitivním se čelo relativně zvětšuje, je 

vyšší a širší. Rovina čela se z ubíhající dozadu předklání směrem dopředu. Frontonasální 

přechod je více patrný a oči jsou relativně hlouběji uloženy v orbitě. Směrem k negativním 

hodnotám je nos relativně delší a širší. Hrot nosu směřuje dolů, profil nosu je konvexní a 

nasolabiální úhel je tupý. V pozitivních hodnotách je nos relativně kratší, konkávní, hrot 

nosu je ostřejší a směřuje nahoru. Nasolabiální úhel je menší v porovnání s negativními i 

nulovými hodnotami PC2. Oblast rtů je více v protruzi v negativních hodnotách, nejvíce je 

to patrné v oblasti červeně horního rtu. Brada je více prominující v hodnotách pozitivních. 
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V negativních hodnotách je patrné, že dolní polovina obličeje je na levé straně nepatrně 

relativně větší než strana pravá. V pozitivních hodnotách je relativně větší dolní polovina 

obličeje na pravé straně.  

      

                     

Obr. 48: Změny formy obličeje chlapců vyjádřené PC2: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové 
a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC2 

 

6.4.1.3. Analýza variability formy obličeje dívek a 
chlapců ve věku od 6 do 12 let 

Na variabilitě dívek a chlapců ve věku 6 až 12 let se významně podílejí první 4 hlavní 

komponenty (Graf 5). Jejich celkový příspěvek činí 90,13% (Tab. 7). 

Tab. 7: Přehled 10 hlavních komponent podílejících se na celkové variabilitě formy obličeje dívek a chlapců od 6 do 12 let 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

variabilita (%) 76,93 5,96 4,75 2,48 1,81 0,99 0,90 0,80 0,44 0,38 
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Graf 5: Suťový graf analýzy PCA formy obličeje dívek a chlapců od 6 do 12 let 

Graf závislosti PC1 a PC2 ukazuje, že variabilita vysvětlená PC1 je u chlapců větší a 

leží více směrem k pozitivním hodnotám (Graf 6). Variabilita charakterizovaná PC2 je u 

obou pohlaví prakticky shodná. Dívky se z valné většiny nacházejí uvnitř variability chlapců. 

Na grafu je znázorněn trend změn ve tváři v průběhu 6 let. Trajektorie růstu pro každé 

pohlaví je znázorněna šipkou začínající v bodě [0;0]. Délka šipky značí intenzitu změny ve 

směru daných komponent. Růst ve směru PC1 probíhá u dívek i chlapců stejným směrem, 

obličej se s věkem zvětšuje. U chlapců je růst intenzivnější. Ve směru PC2 se růst mírně liší. 

U chlapců se pohybuje okolo nulových hodnot, u dívek směřuje k negativním hodnotám, 

obličej je kulatější a konkávní. 
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Graf 6: Závislost PC1 a PC2 podílející se na variabilitě formy obličeje dívek chlapců od 6 do 12 let 

První hlavní komponenta vysvětluje 76,93% celkové variability. V porovnání 

s nulovými hodnotami jsou nejvíce negativní hodnoty PC1 charakterizovány menším, širším 

a konkávnějším obličejem (Obr. 49). Nejvíce pozitivní hodnoty představuje obličej delší, užší 

a konvexnější. V negativních hodnotách PC1 je oblast čela širší a více nakloněná dopředu. 

Směrem k pozitivním hodnotám se čelo zužuje, ubíhá více dozadu a oblast glabely je více 

výrazná. Profil hřbetu nosu přechází od mírně konkávního do konvexního tvaru. Nos se 

prodlužuje. Prominence horního rtu nevykazuje žádnou změnu. Prominence dolního rtu se 

směrem k pozitivním hodnotám zvětšuje. Výraznější je také oblast brady. 

 



- 106 - 
 

      

                          

Obr. 49: Změny formy obličeje dívek chlapců vyjádřené PC1: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu 
nulové a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC1 

Druhá hlavní komponenta vysvětluje 5,96% celkové variability a vizualizace této 

komponenty je patrná na obr. 50. V minimálních hodnotách je obličej celkově užší a 

nepatrně vyšší, v maximálních hodnotách je obličej kulatější, tedy širší a nižší. Oblast čela 

je v nejvíce negativních hodnotách PC2 relativně užší a vyšší, směrem k pozitivním 

hodnotám se rozšiřuje a snižuje. Zároveň se rovina čela z kolmé posunuje a naklání více 

dopředu. Frontonasální přechod je v negativních hodnotách méně patrný, hřbet nosu je 

širší a jeho profil je konvexní. Hrot nosu směřuje dolů a nasolabiální úhel je přibližně 90°. 

V pozitivních hodnotách PC2 je frontonasální žlábek hlubší, nos je kratší a kořen nosu užší. 

Profil hřbetu nosu je konkávní, hrot nosu směřuje nahoru a nasolabiální úhel je tak tupý. 

Oblast tváří je při negativních hodnotách užší, tváře jsou oploštělé. Horní ret je delší a oba 

dva rty jsou více v protruzi. Oblast brady je užší a směřuje více dozadu. Směrem k pozitivním 
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hodnotám je oblast tváří širší a horní a dolní ret jsou v porovnání s nulovými hodnotami 

lehce v retruzi. Oblast brady leží více vpředu a je širší. 

      

                          

Obr. 50: Změny formy obličeje dívek chlapců vyjádřené PC2: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu 
nulové a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC2 
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6.4.2. Analýza variability tvaru obličeje dětí od 6 do 12 
let 

 

6.4.2.1. Analýza variability tvaru obličeje dívek ve 
věku od 6 do 12 let 

Na suťovém grafu analýzy hlavních komponent pro tvar obličeje dívek ve 

sledovaném souboru je patrné, že nejvýznamnější podíl na variabilitě souboru má prvních 

7 hlavních komponent (Graf 7). Tyto komponenty vysvětlují 79,44% celkové variability. Více 

jak 10% variability jednotlivě vysvětlují první 3 hlavní komponenty (Tab. 8). 

Tab. 8: Přehled 10 hlavních komponent podílejících se na celkové variabilitě tvaru obličeje dívek od 6 do 12 let 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

variabilita (%) 32,46 15,29 10,96 8,29 5,62 4,29 3,56 2,26 2,13 1,76 

 

 

Graf 7: Suťový graf analýzy PCA tvaru obličeje dívek od 6 do 12 let 

Graf závislosti PC1 a PC2 ukazuje, že se s věkem PC1 ani PC2 výrazně nemění (Graf 

8). Variabilita vyjádřená PC1 s věkem mírně roste směrem k pozitivním hodnotám. Výjimku 

tvoří nejstarší jedinci (12let), jejichž variabilita je nejmenší, ale také posunuta spíše do 

oblasti pozitivních hodnot. Největší variability popsané PC2 dosahují nejmladší jedinci 
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v kategorii 6 let, nejmenší jedinci nejstarší (kategorie 12 let). Na grafu závislosti PC3 a PC4 

je patrné, že variabilita vysvětlená PC3 se s věkem zvětšuje a PC4 se s věkem výrazně 

nemění (Graf 9). 

 

Graf 8: Závislost PC1 a PC2 podílející se na variabilitě tvaru obličeje dívek od 6 do 12 let 
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Graf 9: Závislost PC3 a PC4 podílející se na variabilitě tvaru obličeje dívek od 6 do 12 let 

PC1 vysvětluje 32,46% celkové variability tvaru obličeje dívek a je hlavně 

zodpovědná za změnu tvaru celého obličeje (Obr. 51). Jedinci odpovídající minimálním 

hodnotám PC1 mají obličej oproti hodnotám nulovým kratší a širší. Čelo je širší, ovšem 

výška zůstává přibližně stejná. Nos je kratší, frontonasální přechod plynulejší. Hrot nosu je 

oblejší. Horní a dolní ret jsou v mírné retruzi. Oblast brady je méně výrazná. Dolní linie 

obličeje je hranatá, díky širokým tvářím. Jedinci odpovídajícím maximálním hodntoám mají 

delší a užší obličej. Oblast čela je užší, frontonasální přechod je ostřejší. Hloubka nosu je 

větší a hrot nosu špičatější. Horní a dolní ret jsou více prominující, tváře jsou oploštělé. 

Supramentální konkavita je více patrná a oblast brady je tak výraznější a více v protruzi.  
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Obr. 51: Změny tvaru obličeje dívek vyjádřené PC1: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové a 
napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC1 

Na obr. 52 jsou vizualizovány změny tvaru obličeje dívek vyjádřené PC2, která 

vysvětluje 15,29% celkové variability. Ve srovnání s nulovými hodnotami je obličej 

v minimálních hodnotách PC2 konvexní. Oblast čela je užší a kratší a oči jsou relativně 

posazeny více rostrálně. Kořen nosu je užší, hřbet nosu více výraznější. Nasolabiální úhel je 

tupý. Horní a dolní ret jsou delší. Oblast brady je vyšší. V maximálních hodnotách PC2 je 

obličej celkově více konkávní. Čelo je širší a vyšší, oči jsou usazené hlouběji. Kořen nosu je 

širší. Nasolabiální úhel je ostrý. Horní ret je ve výrazné prominenci, oblast brady je nižší. 
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Obr. 52: Změny tvaru obličeje dívek vyjádřené PC2: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové a 
napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC2 

PC3 vyjadřuje 10,96% celkové variability a charakterizuje věkové změny tvaru tak, 

že se s věkem variabilita zvětšuje směrem k pozitivním hodnotám (Obr. 53). Oblast čela 

mladších jedinců představujících minimální hodnoty PC3 je užší a vyšší, směřuje více 

anteriorně. Frontonasální přechod je plynulejší, nos je kratší a linie hřbetu nosu je konkávní, 

hrot nosu směřuje kraniálně. Tváře jsou širší, horní a dolní ret jsou více prominující, 

Supramentální konkavita není téměř přítomna. Oblast brady je v retruzi. Čelo jedinců 

odpovídajících maximálním hodnotám PC3 je kolmé až ubíhající posteriorním směrem. Oči 

jsou zasazené hlouběji, frontonasální přechod je ostrý. Nos je delší, linie hřbetu nosu je 

konvexní, hrot nosu směřuje kaudálně. Horní ret je kratší a oblast červeně horního rtu 

v protruzi, dolní ret vykazuje retruzi. Tváře jsou oploštělé. Supramentální konkavita je 

výrazná a oblast brady je vyšší a ve výrazné protruzi. 



- 113 - 
 

       

                         

Obr. 53: Změny tvaru obličeje dívek vyjádřené PC3: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové a 
napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC3 

6.4.2.2. Analýza variability tvaru obličeje chlapců 
ve věku od 6 do 12 let 

Variabilitu obličeje chlapců významně popisuje prvních 5 hlavních komponent, jak 

je patrné na suťovém grafu (Graf 10). Těchto 5 komponent zachycuje 75,55% celkové 

variability (Tab. 9). Z toho první 3 hlavní komponenty jednotlivě vysvětlují každá přes 10% 

variability, proto jsou dále podrobněji popsány. 

Tab. 9: Přehled 10 hlavních komponent podílejících se na celkové variabilitě tvaru obličeje chlapců od 6 do 12 let 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

variabilita (%) 37,46 15,16 12,59 5,65 4,69 3,19 2,55 2,36 1,91 1,78 
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Graf 10: Suťový graf analýzy PCA tvaru obličeje chlapců od 6 do 12 let 

Na grafu 11 je znázorněna závislost PC1 a PC2 tvaru obličeje chlapců. Variabilita 

vysvětlená PC1 i PC2 se s věkem zvětšuje. Výjimku tvoří kategorie 6 let, kde variabilita 

zachycená PC1 je výrazně menší a nachází se uvnitř variability celého souboru okolo 

nulových hodnot. Graf 12 zachycuje závislost PC3 a PC4. Variabilita vysvětlená PC3 je 

nejmenší v kategorii 6 let, ve 12 letech je nejmenší variabilita charakterizovaná PC4. Jinak 

se variabilita s věkem výrazně nemění. 
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Graf 11: Závislost PC1 a PC2 podílející se na variabilitě tvaru obličeje chlapců od 6 do 12 let 
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Graf 12: Závislost PC3 a PC4 podílející se na variabilitě tvaru obličeje chlapců od 6 do 12 let 

První hlavní komponenta vysvětluje 37,46% celkové variability, s věkem se posunuje 

do více pozitivních hodnot (Obr. 54). Variabilita  kategorie šestiletých dětí je extrémně nízká 

a kolem nulových hodnot dané komponenty. V minimálních hodnotách PC1 je obličej 

relativně širší a konkávnější, obličej je hranatější. V maximálních hodnotách se zužuje a 

stává se konvexním a oválným. Čelo je v negativních hodnotách relativně vyšší, širší. 

Směrem k pozitivním hodnotám se zužuje a v horní polovině z frontálního pohledu 

zakulacuje. Z laterálního pohledu se z výrazně nakloněné roviny dopředu dostává více 

dozadu. Z výrazného plynulého frontonasálního přechodu se díky zvyšující se prominenci 

glabely a nosu je tento žlábek mělčí. Kořen nosu se zužuje, hřbet nosu se stává výraznějším 

a získává konvexní tvar. Hrot nosu je směrem k pozitivním hodnotám výraznější a směřuje 

dolů. V oblasti horního rtu v porovnání s nulovými hodnotami směrem k negativním 

hodnotám nedochází ke změně. Směrem k pozitivním je horní ret více prominující a plocha 
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červeně horního rtu plnější. Oblast dolního rtu je v maximálních hodnotách plnější. Oblast 

brady je více prominující a širší směrem k hodnotám negativním. 

      

               

Obr. 54: Změny tvaru obličeje chlapců vyjádřené PC1: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové 
a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC1 

Druhá hlavní komponenta zachycuje 15,16% variability a s věkem se výrazně 

nemění, nejvýrazněji ovlivňuje profil obličeje (Obr. 55). V negativních hodnotách je oblast 

čela relativně vyšší a užší, rovina čela je téměř kolmá. V pozitivních hodnotách je čelo 

relativně nízké a široké, rovina čela je ubíhající dozadu. Oblast glabely není v negativních 

hodnotách PC2 patrná, oči jsou usazeny relativně hlouběji v obličeji, v pozitivních 

hodnotách je glabela prominující a oblast očí leží více vpředu. V oblasti nosu dochází 

směrem od minimálních hodnot k maximálním k výrazným změnám. Kořen nosu se zužuje, 

hřbet nosu se z plochého stává výraznějším.  Hloubka nosu se zmenšuje, hrot nosu je 
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špičatější a směřuje více kaudálním směrem. Nasolabiální úhel se stává ostřejším. Obličej 

se kaudálním směrem zužuje. Horní i dolní ret je v negativních hodnotách více prominující, 

v pozitivních hodnotách prominence mizí. 

      

                  

Obr. 55: Změny tvaru obličeje chlapců vyjádřené PC2: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové 
a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC2 

PC3 vysvětluje 12,59% variability. V minimálních hodnotách PC3 se obličej 

kaudálním směrem zužuje a rovina profilu obličeje je kolmá (Obr. 56). V maximálních 

hodnotách je obličej oválný a rovina obličeje je nakloněná dopředu. Oblast čela je 

v negativních hodnotách PC3 širší a lehce ubíhající dozadu, směrem k hodnotám pozitivním 

se zužuje a rovina čela je nakloněna rostrálním směrem. Frontonasální přechod je směrem 

k negativním hodnotám nepatrný, kořen nosu je široký, hrot nosu směřuje dolů a 

nasolabiální úhel je přibližně 90°. V pozitivních hodnotách je frontonasální přechod 
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zřetelný, hrot nosu směřuje nahoru a nasolabiální úhel je ostrý. Směrem k pozitivním 

hodnotám se červeň horního i dolního rtu stává plnější a brada ustupuje více dozadu, 

v negativních hodnotách je brada výrazně prominující. 

      

             

Obr. 56: Změny tvaru obličeje chlapců vyjádřené PC3: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu nulové 
a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC3 

6.4.2.3. Analýza variability tvaru obličeje dívek a 
chlapců ve věku od 6 do 12 let 

Suťový graf analýzy PCA pro tvar obličeje dívek a chlapců ukazuje, že do celkové 

variability významně přispívá prvních 8 hlavních komponent (Graf 13). Jejich celkový 

příspěvek činí 79,96%, hodnot přes 10% dosahují první 3 hlavní komponenty (Tab. 10). 
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Tab. 10: Přehled 10 hlavních komponent podílejících se na celkové variabilitě tvaru obličeje dívek a chlapců od 6 do 12 let 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 

variabilita (%) 30,08 19,09 10,16 7,12 4,27 3,88 3,28 2,08 1,50 1,44 

 

 

Graf 13: Suťový graf analýzy PCA tvaru obličeje chlapců od 6 do 12 let 

Variabilita vyjádřená PC1 je u dívek a chlapců podobná (Graf 14). Lze říci, že jsou 

dívky mírně posunuty směrem k negativním hodnotám a chlapci k pozitivním. Variabilita 

zachycená PC2 je u chlapců mírně větší. Trajektorie znázorňující růst v průběhu 6 let jsou 

ve směru PC1 shodné u dívek i chlapců a jdu ve směru k pozitivním hodnotám, změna je 

výraznější u dívek. Obličej se tak zužuje a stává konvexním. Trajektorie ve směru PC2 se liší. 

Směr tvarových změn obličeje u dívek je k pozitivním hodnotám PC2 (úzký a konkávní 

obličej), u chlapců k hodnotám negativním (kulatý a konvexní obličej). 

Variabilita vysvětlená pomocí PC3 je u obou pohlaví téměř totožná (Graf 15). U dívek 

je větší variabilita vysvětlená PC4, tato komponenta vysvětluje 7,12% celkové variability. 

Podle růstových trajektorií je změna ve směru PC3 k negativním hodnotám, u dívek k více 

negativním (úzký obličej a prominující brada). Ve směru PC4 vede trajektorie růstu 

k hodnotám pozitivním, více pozitivnějším u chlapců (kulatý a konvexní obličej). Intenzita 

změny ve směru PC3 a PC4 je u obou pohlaví stejná. 
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Graf 14: Závislost PC1 a PC2 podílející se na variabilitě tvaru obličeje dívek a chlapců od 6 do 12 let 
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Graf 15: Závislost PC3 a PC4 podílející se na variabilitě tvaru obličeje dívek a chlapců od 6 do 12 let 

 

První hlavní komponenta vysvětluje 30,08% celkové variability. Obličej je 

v negativních hodnotách PC1 široký, kulatý a konkávní (Obr. 57). V pozitivních hodnotách 

je obličej protáhlejší a konvexní. Oblast čela je v minimálních hodnotách širší a z profilu 

oblejší, více nakloněné dopředu. V maximálních hodnotách je rovina čela kolmá, lehce 

ubíhá dozadu, čelo je užší. V negativních hodnotách je kořen nosu užší, frontonasální žlábek 

je hlubší, nos je relativně kratší a profil nosu je konkávní. Hrot nosu směřuje nahoru a je 

kulatý. V pozitivních hodnotách je nos relativně delší a širší, hrot nosu je ostřejší. Hřbet 

nosu je konvexní. Směrem k pozitivním hodnotám se zvyšuje prominence obou rtů a 

zvýrazňuje se oblast brady, která se zároveň posouvá více dozadu. 
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Obr. 57: Změny tvaru obličeje dívek a chlapců vyjádřené PC1: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu 
nulové a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC1 

Druhá komponenta vysvětluje 19,09% celkové variability. V minimálních hodnotách 

PC2 je obličej kulatý a konvexní, v maximálních hodnotách je více konkávní a protáhlý (Obr. 

58). Směrem od negativních hodnot k pozitivním se čelo rozšiřuje. Zároveň se stává z profilu 

oblejší a rovina čela je více nakloněna dopředu. Oči jsou usazené hlouběji. Kořen nosu se 

rozšiřuje, zvětšuje se hloubka nosu a hrot nosu se stává oblejším. V negativních hodnotách 

PC2 je prominence horního a dolního rtu menší, v pozitivních hodnotách se prominence 

zvětšuje. Oblast brady je zde také výraznější. 
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Obr. 58: Změny tvaru obličeje dívek a chlapců vyjádřené PC2: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu 
nulové a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC2 

Třetí hlavní komponenta charakterizuje 10,16% celkové variability tvaru obličeje 

dívek a chlapců mezi 6. a 12. rokem života. Rovina obličeje je v minimálních hodnotách 

kolmá, obličej se kaudálním směrem zužuje (Obr. 59). V maximálních hodnotách je obličej 

relativně menší, oválnější a rovina obličeje je nakloněna dopředu, z profilu je konvexní. Při 

negativních hodnotách PC3 je čelo relativně nižší a široké. Čelo je kolmé, oblast glabely je 

prominující. V pozitivním spektru je relativně vyšší, užší a na profilu oblejší. Ve směru od 

negativních hodnot k pozitivním je oblast očí usazena hlouběji, kořen nosu je širší, nos je 

hlubší a hrot nosu směřuje více nahoru. Tváře jsou oploštělé v negativních hodnotách PC3 

a oblast brady je více vpředu. V pozitivních hodnotách jsou ústa relativně širší, horní ret je 

více prominující a oblast brady ustupuje dozadu. 
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Obr. 59: Změny tvaru obličeje dívek a chlapců vyjádřené PC3: vlevo jsou obličeje odpovídající nejvíce negativní, ve středu 
nulové a napravo nejvíce pozitivní hodnotě PC3 
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6.5. Predikční model 

Predikční model byl zhotoven na základě lineárního modelování dat. Vzhledem 

k malému počtu  jedinců v kategorii 6 let, byl tento model omezen na věkovou kategorii 7 

až 12 let. Model byl testován pomocí průměrné chyby predikce mezi reálnou tváří a 

predikovanou tváří ve 12 letech. Tato chyba byla následně vizualizována za pomoci 

barevných map. Tmavě modrá barva odpovídá oblastem bez chyby, další odstíny odpovídají 

chybě po 0,5 mm.  

6.5.1. Průměrná chyba měření – dívky 

Průměrná chyba predikce u dívek je 1,86 mm (medián 1,34 mm). Jak je patrné na 

obr. 60, nejmenší chyba predikce je v centrální části obličeje, největší chyba se pak nachází 

na okraji modelu. Nejmenší chyba (0,5 mm) se nachází v oblasti kořene nosu a laterálně od 

něj. Chyba 1 - 1,5 mm je pak patrná v oblasti celého centrálního obličeje kromě laterálních 

oblastí modelu (kolem 2 mm je v průměru rozdílná oblast dolního rtu, nepatrná část brady 

a malá část oční štěrbiny). Chyba kolem 3 mm je pouze v laterálních oblastech modelu, 

které nejsou z forenzního hlediska důležité. 

    

Obr. 60: Průměrná chyba predikce: dívky (12 let) 
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6.5.2. Průměrná chyba měření – chlapci 

Průměrná chyba měření u chlapců je 2,03 mm (medián 1,43 mm). Nejmenší chyba 

je patrná laterálně od oblasti nosu a dosahuje zde 0,5 mm (Obr. 61). Chyba 1 mm je pak 

nejčastěji v dolní části čela až v nasomaxilární a zygomatické oblasti (kromě hrotu nosu, 

očních štěrbin a laterálních oblastí tváří). Větší chyba (1,5-2 mm) je patrná v oblasti obou 

rtů, laterálních oblastí tváří a celé oblasti mandibuly. Chyba kolem 3 mm je podobně jako u 

dívek pouze v laterálních oblastech modelu, které nejsou z forenzního hlediska důležité. 

Celkově lze říci, že predikce vývoje obličeje ve věku 12 let je u chlapců zatížena oproti 

děvčatům větší chybou (přibližně o 0,5 až 1 mm), a to pouze v oblasti dolního obličeje 

včetně apexu nosu. 

    

Obr. 61: Průměrná chyba predikce: chlapci (12 let) 
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7. Diskuze 

Předkládaná diplomová práce navazuje na dosavadní výzkum Laboratoře 3D 

zobrazovacích a analytických metod Katedry antropologie a genetiky člověka 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Především na práci Jany Koudelové 

(Koudelová et al., 2015a; b), která se věnovala sledování věkových změn u dětí od 12 do 15 

let. Práce Jany Koudelové byla založena na longitudinálních datech v rámci české populace. 

Cílem této práce bylo navázat na tuto studii a zpracovat longitudinální data mladších dětí, 

konkrétně od 6 do 12 let, aby bylo možné získat ucelený přehled o věkových změnách 

českých dětí od 6 do 15 let.  

Přestože pro popsání změn morfologie obličeje jsou vhodné průřezové i 

longitudinální studie, pouze longitudinální studie umožňují získání skutečných růstových 

trajektorií vedoucích k těmto změnám. Získání longitudinálních dat je však problematické a 

ani při zpracování této práce se nebylo možné vyhnout problémům s neúplnými řadami 

skenů. Nejvíce je to patrné v kategorii 6 let u chlapců, kdy z celkového počtu 15 snímaných 

jedinců bylo v této kategorii k dispozici pouze 6 skenů. U dívek byla tato situace lepší, 

k dispozici bylo 9 z 18 možných skenů. Dále v nejstarší kategorii 12 let, kdy byl počet skenů 

také nižší (14 z 18 u dívek a 13 z 15 u chlapců). Přestože byl sledovaný soubor relativně 

malý, jednalo se o longitudinální data a proto byla možná jejich další interpretace (Snodell 

et al., 1993; Edwards et al., 2007; Bergman et al., 2014; Koudelová et al., 2015a). 

V této práci byly konkrétně sledovány věkové změny obličeje u dívek a chlapců v 

rámci jednotlivých věkových kategoriích a také celkové změny od nejmladší věkové 

kategorie (6 let). Dále byla sledována jejich intersexuální diference v jednotlivých věkových 

kategoriích. Hodnoceny byly změny formy a tvaru obličeje a jeho jednotlivých partií na 

základě metod geometrické morfometrie. Data byla hodnocena pomocí programu 

Morphome3cs (CGG MFF UK, 2015). Tento metodologický postup umožňuje analýzu 

vícerozměrných dat a následnou vizualizaci výsledků (Krajíček et al., 2012; Velemínská et 

al., 2012; Claes et al., 2014; Dupej et al., 2014).  

V historii výzkumů ontogenetického vývoje morfologie obličeje, která sahá až do 19. 

století, byly použity různé metodologické přístupy (Hautvast, 1967). Jedná se o popisné 
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metody, klasické měření přímých vzdáleností a úhlů přímo na probandech nebo například 

pomocí klasických fotografií či telerentgenových snímků (např. Fetter et al., 1967; Farkas et 

al., 1992; Prahl-Andersen et al., 1995; Ras et al., 1996; Arat et al., 2001). Tyto metody jsou 

velmi cenné při studiu vztahů mezi kostěným podkladem a měkkými tkáněmi obličeje 

v průběhu růstu. S rozvojem moderních technologií se však stále více využívá metod, 

pomocí kterých lze přímo skenovat povrch obličeje a vytvořit tak jeho 3D model včetně 

textury. Postupů, jak získat 3D obraz obličeje je několik, patří mezi ně například počítačová 

tomografie, skenování pomocí laseru či optického skenu, fotogrammetrie a další (např. 

Moss et al., 1989; Ferrario et al., 1996; Nute and Moss, 2000; Brenner and Elliston, 2004; 

Zuna and Poušek, 2007).  

V této studii byly pořízeny povrchové faciální skeny pomocí optického skeneru 

Vectra3D. Jedná se o postup neinvazivní a velmi rychlý, což umožňuje jednodušší snímání 

dětí, které mají tendenci k pohybu. Tento postup umožňuje sběr dat od mnoha jedinců 

v krátkém časovém úseku a jejich rychlou interpretaci (Aung et al., 1995; Kau et al., 2004; 

Lane and Harrell, 2008; Bergman et al., 2014). Takto získané 3D modely obličejů je možné 

hodnotit měřením rozměrů a úhlů pomocí nanesených landmarků (např. Ferrario et al., 

1996; Weinberg et al., 2004; Samal et al., 2007; Sforza et al., 2010; Bugaighis et al., 2013; 

Othman et al., 2013) nebo hodnocením celého povrchu obličeje jako celku (např. Nute and 

Moss, 2000; Hammond et al., 2004; Hennessy et al., 2005; Kau et al., 2006; Božič et al., 

2009; Toma et al., 2012; Djordjevic et al., 2013). 

Věkové změny formy a tvaru obličeje 

Věkové změny formy a tvaru obličeje dívek a chlapců byly v předkládané práci 

vyhodnoceny pomocí superprojekce průměrných obličejů dané věkové kategorie a na 

základě analýzy hlavních komponent (PCA). To umožňovalo sledovat růst a jeho intenzitu 

v jednotlivých oblastech obličeje i obličeje jako celku. Srovnatelnou metodologii použila 

Koudelová et al. (2015b), která však zpracovávala data od dětí ve věku 12 až 15 let. Většina 

výsledků studií diskutovaných s výsledky této práce požívala jiné metody (rentgenové 

snímky, přímá antropometrie), to mohlo způsobit diskrepance ve výsledcích. Dalším 

důvodem mohlo být požití průřezových dat, přičemž v předkládané práci byla zpracována 

data longitudinální. 
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Ve shodě s dalšími studiemi bylo zjištěno, že obličeje dívek i chlapců se s věkem 

zvětšují, zvětšuje se rozměr výšky a šířky hlavy (např. Farkas et al., 1992b; Ferrario et al., 

1998, 2003; Bulygina et al., 2006). Byl patrný intenzivnější růst ve směru délky obličeje, 

s čímž se shoduje Ferrario et al. (2003). Obecně lze říci, že výškové rozměry obličeje rostli 

více než šířkové (Snodell et al., 1993; Šmahel, 2001; Trenouth and Joshi, 2006), což bylo 

pozorováno i v rámci této studie. Urychlení růstu obličeje do výšky bylo u obou pohlaví 

patrné od 10 let, Farkas et al. (1992b) pozoroval urychlení u dívek mezi 6. a 7. rokem života 

a následně od 8 let, u chlapů od 9 let. 

Oblast čela rostla do šíře u dívek a chlapců shodně po celé sledované období, tedy 

od 6 do 12 let, s mírným urychlením růstu patrným od kategorie 11 let. Farkas et al. (1992b) 

v rámci sledovaného období urychlení nepozoroval. Růst čela do výše byl zaznamenán od 

10 let. Z hlediska tvaru se však čelo s věkem stávalo relativně užším a ubíhajícím více 

dozadu, toto zjištění bylo v souladu s několika studiemi (např. Scott, 1954; Whitaker et al., 

1986; Enlow and Hans, 1996; Ferrario et al., 2003).    

Oblast očí nevykazovala u žádného pohlaví výrazný růst. S věkem byly oči díky růstu 

okolních tkání posazeny relativně hlouběji, ke stejnému závěru došli i Ferrario et al. (2003) 

a Sforza et al. (2009). Při sledování tvaru se však oči nacházely u obou pohlaví více vpředu, 

díky zvyšující se konvexitě celého obličeje. 

V krajině tváří byl po celé sledované období patrný růst laterálním směrem, obličej 

dívek i chlapců tedy rostl do šíře. U chlapců byl patrný mírný spurt v kategorii 11 let. Oproti 

tomu Farkas et al. (1992b) pozoroval spurt v růstu obličeje do šíře u dívek mezi 8. a 9. 

rokem, u chlapců mezi 7. a 8. rokem života a dále od 10 let. Z hlediska tvaru u dívek 

docházelo k celkovému oplošťování a zužování tváří od kategorie 6 let. U chlapců bylo 

patrné rozšiřování obličeje až do kategorie 10 let, dále pak docházelo také k zužování 

obličeje díky jeho celkovému prodlužování. Oblast tváří u nejstarších chlapců (12 let) ležela 

více vzadu (Ferrario et al., 2003; Richmond et al., 2013)  

V oblasti nosu bylo zjištěno, že u dívek i chlapců roste do délky po celé sledované 

období. Stejně jako Nute and Moss (2000) bylo zjištěno, že intenzivnější růst oblasti nosu 

byl právě v rozměru délky nosu. Urychlení růstu bylo u dívek patrné od kategorie 9 let, u 

chlapců od kategorie 10 let. U obou pohlaví bylo toto urychlení zřejmé až do 12 let. Prahl-
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Andersen et al. (1995) zpracovával data dívek a chlapců od 9 let. Dle jeho studie u dívek 

nebylo patrné žádné růstové urychlení, naopak zaznamenal již od 9 let pokles v intenzitě 

růstu. U chlapců byl patrný růstový spurt v rozměru délky nosu až po 12. roce. Pozdější 

nástup růstového urychlení zaznamenal i Nanda et al. (1990) a to mezi 11. a 12. rokem. 

Dále uvádí, že nejvýraznější růst probíhal mezi 7 a 8 lety, toto však předkládaná studie 

nepotvrdila. Šíře nosu je v předkládané studii rozměr nosu, který zaznamenává nejmenší 

přírůstek a to až v pozdějším věku 10 let. Sforza et al. (2011) toto urychlení růstu pozoroval 

až po 12. roce života. Díky omezení sledovaného souboru na jedince do 12 let nelze 

potvrdit, že šířka nosu dosahuje dospělých hodnot o něco dříve než délka (Farkas, 1994; 

Prahl-Andersen et al., 1995).  

Z krajiny úst byla nejvíce rostoucí oblastí červeň horního rtu a plocha dolního rtu. U 

obou pohlaví je v celé oblasti patrné urychlení v růstu od kategorie 10 let. Sforza et al. 

(2010) došel ke stejnému závěru urychlení růstu v 10 letech pro oblast horního rtu, u 

dolního rtu ve sledovaném období urychlení patrné není. Oproti tomu Prahl-Andersen et 

al. (1995) uvádí, že růst horního rtu u dívek se zastavil po 9. roce, u chlapců nastal spurt po 

11. roce. Bishara et al. (1998) dokonce uvádí, že v oblasti červeně horního rtu byl patrný 

spurt u dívek až ve 12 letech, u chlapců docházelo v tomto věku ke zpomalení růstu.  

V krajině brady byl patrný intenzivní růst s urychlením v 9 letech u dívek a v 10 

letech u chlapců. Prahl-Andersen et al. (1995) zkoumal tloušťku měkké tkáně v oblasti 

brady a zjistil, že u dívek docházelo ke zpomalení růstu v 9. letech, u chlapců ke spurtu ve 

14 letech.  

Analýza hlavních komponent ukázala, že na variabilitě formy obličeje se významně 

podílely první 4 hlavní komponenty s celkovým podílem 90,2% a PC1 vysvětluje 77,1% 

celkové variability. Změnu tvaru obličeje u dívek a chlapců významně vysvětlovalo prvních 

8 hlavních komponent. Ty vysvětlovaly 80,3% celkové variability a PC1 vysvětlovalo 30,4%. 

Halazonetis (2007) došel závěru, že významný podíl na variabilitě má prvních 8 hlavních 

komponent dohromady vysvětlujících 90%. PC1 podle autora vysvětluje 36% celkové 

variability tvaru obličeje. Jeho studie však byla dělána pro formu obličeje (tvar + velikost) a 

tyto výsledky se s předkládanou prací neshodují. To může být způsobeno požitím jiné 

metody (rentgenové snímky, průřezová studie), nebo jiným věkovým rozpětím (7 až 17 let).  
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Pohlavní dimorfismus 

V předkládané studii byly pozorovány pohlavní rozdíly ve formě i tvaru obličeje 

dívek a chlapců ve věkovém rozmezí 6 až 12 let po celé období. Mapy signifikance 

ukazovaly, že významné změny tvaru se nacházely pouze na laterálních stranách obličeje a 

v oblasti nosu. Pohlavní rozdíly tak byly z valné většiny dané spíše velikostí než tvarem. 

S tím souhlasí Bugaighis et al. (2013), který zpracovával data dětí od 8 do 12 let. Bishara et 

al. (1998) nepozoroval žádné signifikantní rozdíly v 5 a v 10 letech, ani v porovnání růstu 

mezi 5. a 10. rokem.  

Z hlediska formy byly po celou dobu sledovány z valné většiny větší rozměry u 

chlapců. Jejich obličej byl vyšší a širší. Toto pozorování souhlasí s několika studiemi (např. 

Prahl-Andersen et al., 1995; Nute and Moss, 2000; Ferrario et al., 2003; Bulygina et al., 

2006). Tento rozdíl se s věkem zvyšoval a to až do 11 let, v kategorii 12 let byl pohlavní 

dimorfismus o něco méně patrný. Ferrario et al. (2003) pozoroval největší rozdíly ve 13 

letech. Tato diskrepance v trendu rostoucích rozdílů může být zapříčiněná použitím odlišné 

metody.  

Větší rozměry u chlapců byly výrazné v oblasti nosu, brady a laterální oblasti tváří 

(zde kromě kategorie 6 let). V krajině úst také v oblasti červeně horního rtu, s čímž 

nesouhlasí Bishara et al. (1998) a Bugaighis et al. (2013). Shodně uvádějí, že oblast červeně 

horního rtu byla pozorována větší u dívek. V krajině nosu ležel obličej chlapců více vpředu 

ve všech rozměrech, ve shodě s Nute and Moss (2000). Sforza et al. (2011) dodává, že 

měkké tkáně oblasti nosu dívek začaly růst dříve a rostly déle. Vzhledem k věkovému 

omezení souboru pro tuto studii toto nebylo možné potvrdit. Oblast brady byla větší u 

chlapců po celé sledované období, největší rozdíl byl na dolním okraji měkkých tkání dolní 

čelisti. Liu et al. (2010) tento trend potvrzuje, chlapeckou mandibulu shledala větší po celé 

období. Nute and Moss (2000) tento rozdíl nepozoroval v kategorii 6 let, zjištění 

předkládané studie však i v této věkové kategorii vykazovalo signifikantní rozdíl.  

V rámci celého sledovaného souboru ležela z hlediska formy oblast očí u dívek více 

vpředu, Sforza et al. (2009) však nepozoroval žádné pohlavní rozdíly v inklinaci oblasti očí.  

V kategoriích 6 a 7 let ležela u dívek více vpředu také anteriorní oblast tváří. S věkem se 

rozdíl mezi pohlavími v tomto místě vyrovnával a v 11 a 12 letech ležela mírně vpředu tvář 
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chlapecká. Větší prominenci tváří chlapců zaznamenal v 11 letech také Kau et al. (2006b). 

Na druhou stranu Bugaighis et al. (2013) shledal tváře více prominentní u dívek po celé 

sledované období 8 až 12 let. 

Z hlediska tvaru ležela oblast mediální roviny obličeje, tedy krajina nadočnicových 

oblouků, očí, nosu a brady více vpředu. Obličej chlapců tak byl více konvexní. Jelikož byl 

tento poznatek v korelaci s formou obličeje, bylo možné konstatovat, že s tímto souhlasí 

také Ferrario et al. (2003). Nute and Moss (2000) shledali pohlavní rozdíl v profilu obličeje 

velmi malým, Bugaighis et al. (2013) dokonce pozoroval větší konvexitu u dívek. 

Predikční model 

Predikční model byl z důvodu malého počtu jedinců v kategorii 6 let omezen na 

věkovou kategorii 7 až 12 let. Bylo patrné, že největší chyba mezi predikovaným a reálným 

obličejem se nachází v laterálních oblastech při okraji modelu obličeje. Tyto oblasti jsou 

z forenzního hlediska, ať už se jedná o rekonstrukci či rekognici obličeje, nejméně 

významné. Nejmenší chyba byla v centrální části obličeje v okolí oblasti nosu a čela. Tyto 

oblasti jsou při rekognici nejvhodnější (oblasti s nejvyšší diskriminační silou) (Tome et al., 

2013). U dívek byla chyba predikce menší a jejich predikovaný model tak přesnější (dívky 

1,86 mm, chlapci 2,03 mm). Predikční model podle Koudelová et al. (2015b) pro děti české 

národnosti od 12 do 15 let vykazoval shodně nejmenší chyby v centrální části obličeje, 

ovšem chyba predikce byla u dívek větší (dívky 1,92 mm, chlapci 1,86). Chyba predikce 

v předkládané práci byla u dívek (0,06 mm) srovnatelná s prací Koudelová et al. (2015b). U 

chlapců byla chyba v předkládané práci větší o 0,17 mm, ovšem chyba predikce byla 

největší v okrajových částech modelu, které nejsou  natolik významné. Lze tedy říci, že 

předkládaný model predikce je z forenzního hlediska lepší. 

Scandrett (née Hill) et al. (2006) uvádí, že při modelování na základě lineárních dat 

si obličej zachovává svoji identitu. Predikční modely, kdy je možné omladit či zestárnout 

libovolného jedince v daném věkovém rozmezí, mohou napomáhat při určení věku u 

hledaných osob, nebo  při predikci věkových změn u dlouhodobě pohřešovaných jedinců 

(Cattaneo et al., 2012; Shen et al., 2014; Koudelová et al., 2015b).  
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8. Závěr 

V předkládané práci byly stanoveny tři hypotézy. První hypotéza zněla, že 

nejvýraznější růstové změny (pubertální spurt) proběhnou v rámci sledovaného období u 

dívek v rozmezí 10 až 12 let, u chlapců v rozmezí 11 až 12 let. Tato hypotéza se potvrdila. 

Při srovnání intenzity růstu v jednoletých intervalech bylo patrné zvýšení intenzity růstu ve 

věku 10 a 11 let a pak dále ve věku 11 a 12 let v porovnání s mladšími věkovými kategoriemi. 

U chlapců byl intenzivnější růst patrný u srovnání kategorie 11 a 12 let. Nejintenzivnější růst 

byl patrný ve směru šířky a délky obličeje a v oblasti nosu, který rostl především do délky. 

Druhá hypotéza předpokládala, že růstové trajektorie chlapců a dívek se ve 

sledovaném období budou lišit. Hypotéza byla potvrzena, i když rozdíly mezi trajektoriemi 

byly nepatrné. Při sledování změn formy obličeje bylo zjištěno, že se s věkem obličej dívek 

i chlapců zvětšuje, výraznější růst je patrný u chlapců. U dívek docházelo k výraznější změně 

tvaru, jejich obličej se stával relativně užším a více konvexním. 

Třetí hypotéza, že pohlavní dimorfismus obličeje se ve sledovaném období zvyšuje, 

se nepotvrdila. Pohlavní rozdíly se s věkem zvětšovaly v rozmezí 6 až 11 let. V kategorii 12 

let byl rozdíl mezi pohlavími menší, než v předcházející věkové kategorii 11 let. To bylo 

pravděpodobně způsobeno dřívějším nástupem puberty a tedy i pubertálního spurtu u 

dívek. Největší a signifikantní rozdíly byly patrné v šíři obličeje, oblasti nadočnicových 

oblouků, nosu, úst a brady. Tyto rozměry byly větší u chlapců. 
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