
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. 


