
ABSTRAKT 

 

 Diplomová práce na téma Informovanost vybraných respondentů o problematice 

orálního zdraví se skládá z teoretické a praktické části a je zaměřena na míru informovanosti 

pacientů dentální hygieny o zdraví dutiny ústní.  

 Hlavním cílem práce je podat ucelený přehled informací o orálním zdraví, oproštěný o 

mýty a marketingové manipulační techniky, a to prostřednictvím letáku, který je výsledkem 

této práce. Autorka při tvorbě informačního letáku reflektuje výsledky dotazníkového 

šetření, které je výzkumným nástrojem praktické části diplomové práce. Na základě 

odpovědí, uvedených v jednotlivých dotaznících, je informační leták především směrován 

k tomu, aby vyvrátil nejčastější mylné informace či domněnky respondentů, a zároveň byl 

využitelný pro získání informací o správné péči o dutinu ústní, jak ve stomatologických 

ordinacích, tak např. i ve školách při výuce výchovy ke zdraví. 

 Teoretická část práce je věnována zjednodušenému anatomickému popisu dutiny ústní, 

zubnímu zdraví obecně a rozlišení pojmů jako dáseň, zubní plak či zubní kámen. Stěžejní 

částí je pak kapitola věnovaná dentální hygieně, kde se autorka zabývá jak profesí dentální 

hygienistky, tak možnostmi péče o dutinu ústní, a to v prostředí ordinace i v rámci domácí 

péče. Zmíněny jsou i nejčastěji tradované mýty, v souvislosti s orálním zdravím a téma 

dentofobie, tedy chorobného strachu ze zubařů. 

 Praktická část sestává z dotazníkového šetření a informačního letáku, reflektujícího 

největší zjištěné nedostatky v oblasti dentální hygieny a orálního zdraví respondentů, a dále 

z navržené přípravy na vyučovací hodinu výchovy ke zdraví, ve které by bylo probráno téma 

zubního zdraví s využitím vytvořeného letáku. 

 Dotazník sestával z jedenácti otázek, které byly formulovány tak, aby sledovaly cíle 

diplomové práce a dokázaly zodpovědět stanovené výzkumné otázky. Výsledky průzkumu 

ukázaly, že laická veřejnost je vcelku dobře informována o problematice orálního zdraví, 

ovšem stále v populaci přetrvávají určité nepravdivé mýty, které míru znalosti veřejnosti 

negativně ovlivňují. Nejčastější chybnou domněnkou je dědičnost parodontózy, o které je, dle 

výzkumného šetření, přesvědčeno 56% dotazovaných. 
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