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Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá osobní hygienou žáků ZŠ a
studentů SŠ ve věku 11-19 let. Cílem práce bylo zjistit a porovnat
hygienické návyky žáků a studentů ve věku 11-19 let. Výzkum byl
proveden metodou dotazníkového šetření. Výzkumný vzorek tvořili žáci ZŠ
a studenti gymnázií v ČR, ve věku 11-19 let. Celkový počet dotazovaných
byl 405. Dotazník byl rozdělen na 5 částí. V první části byly identifikační
údaje (pohlaví, věk, škola). V dalších částech byly otázky týkající se mytí
rukou, ústní hygieny, osobní hygieny. V poslední části byly otázky týkající
se olizování prstů, pití, jídla a smrkání. Výsledky byly přehledně zaneseny
do tabulek a grafů a použity k ověření předem formulovaných hypotéz.

Abstract
Name of the diploma work: Hygienic habits of Elementary school pupils
and Grammar school students.
Presented diploma work is dealing with the personal hygiene of pupils
and students in the age of 11 to 19. Goal of this work is to find out and
compare hygienic habits of pupils and students in the age of 11 to 19.
Research has been carried out by the questionnaire. The research pattern
consisted of pupils and students in Czech republic in the age of 11 to 19.
Overall number of questioned people was 405. The questionnaire was
divided into 5 sections. In the first section were identification data such as
gender, age, school. In the next sections were questions related to the
washing of hands, mouth hygiene, personal hygiene. In the last section were
questions related to finger licking, drinking, food and driveling. Results
were plotted into the tables and graphs, and were used to confirm previously
proposed hypotheses.
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1. U vod
1.1 Hygiena
Hygiena je dodržování zásad pro uchovávání zdraví. V současné
terminologii může být i synonymem pro udržování čistoty. Za vnější znaky
dobré hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny a zápachu.
Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo
podporuje prevenci a izolování nemoci. Na druhou stranu přehnaná hygiena
může vést ke snížení odolnosti a ke zhoršení zdravotního stavu (Internetová
encyklopedie 2009).
Dělení hygieny
> Hygiena obecná (zkoumá zákonitosti vztahů mezi člověkem a
prostředím)
> Hygiena komvmální (sleduje životní podmínky a jejich vliv na zdraví
člověka)
> Hygiena práce (zaměřuje se na vliv pracovních podmínek na zdraví
člověka)
> Hygiena výživy (zkoumá působení výživy na zdraví, racionalizaci
výživy a zdravotní nezávadnost potravin)
> Hygiena duševní (systém pravidel a návodů k udržení, prohloubení
nebo obnovení duševního zdraví a rovnováhy)
> Hygiena osobní
> Hygiena sociální
> Hygiena vojenská
(Internetová encyklopedie 2009)
Hygienická témata jsou pro každodenní život člověka velmi důležitá a
proto je najdeme i ve vzdělávacích dokumentech a učebnicích. Žáci se učí
správným hygienickým návykům přiměřeným způsobem, odpovídajícím
jejich věku. Působení učitele zde nespočívá jen v předávání dostatečných
informací, ale učitel také vychovává a měl by dbát na vytváření žádoucích
postojů a hodnot. Žáci by se měli ztotožnit s tím, že dobrá hygiena jim
pomůže vyhnout se nemoci a pokud jsou nemocní, tak dobrá hygiena může
redukovat rozšiřování nákazy. Měli by znát rizika přehnané hygieny a vědět,

že nedostatečná hygiena obtěžuje okolí. Z těchto důvodů je nutné, aby učitel
znal hygienické návyky současné generace. Příspěvkem k tomu by měla být
zjištění obsažená v předložené diplomové práci.
1.2 Cíl práce
> Zjistit a porovnat úroveň hygienických návyků žáků ZŠ a studentů
SŠ ve věku 11-19 let.
1.3 Hypotézy
H1: Největší procento žáků a studentů ve věku 11-19 let se sprchuje 34x týdně.
H2: Po večerním vyčištění zubů již nekonzumuje žádné jídlo 90% žáků
a studentů ve věku 11-19 let.
H3; Minimálně 90% žáků a studentů si čistí zuby nejméně 2x denně.
H4; V 70% školních umýváren je k dispozici mýdlo.
H5: Od 11 do 15 let se u děvčat postupně zvyšuje průměrný denní počet
minut strávených v koupelně.
H6: Ve věku 15 let bude u děvčat průměrný denní počet minut
strávených v koupelně minimálně o 40% vyšší, než u chlapců.
H7: 98% chlapců a dívek ve věku 11-19 let si denně mění spodní prádlo
a ponožky.

2. T e o r etic k á čá st
2.1 D efinice osobní hygieny
Zdravý způsob života zahrnuje dodržování zásad osobní hygieny každodenní péče o čistotu celého těla, oděvu, obuvi; dodržování hygieny po
použití WC, vždy před jídlem a po příchodu domů (Mužíková 2009).
2.2 H istorie tělesné hygieny vybraných národů
2.2.1 Starověk
Starověká Indie
Země, která po staletí láká svou vysokou kulturou, tajemstvím a krásou,
k níž patří neodmyslitelně i pěstování zevnějšku a pečlivá osobní hygiena.
Indové si čistili ráno zuby pastou či práškem (byla to směs soli, betelového
ořechu, pepře a zázvoru) a kartáčkem z větviček stromů. Potom se oškrábal
jazyk škrabkou ze vzácných kovů (zlata nebo stříbra) a ústa se vypláchla
studenou vodou. Obličej se omyl a tělo se natřelo vormými oleji. Rovněž
vlasy a nehty se udržovaly v úzkostlivé čistotě. Péče o vzhled byla v Indii
svěřena

lazebníkům,

kteří

se

starali

o

vousy,

vlasy

i

nehty

(Rozsívalová 1996).
Starověký Egypt
Egypťané se oblékali střídmě, o to více dbali o tělesnou čistotu,
kosmetiku a okrasu těla. Myli se několikrát denně, vždy ráno a večer a také
před každým jídlem. K mj4í patřilo očisťování olejem, pískem a sodou.
Mýdlo v našem pojetí Egypťané neznali. K čištění zubů a odstraňování
zápachu z úst sloužily jako „kartáček na zuby“ dřevěné hůlky, které se
rozžvýkávaly. Prototypem našich žvýkaček byly kuličky z myrthy, které se
kousaly, a tak odstraňovaly zápach z úst. Ke krásnému zjevu egyptských
žen přispíval i účes, proto se péči o vlasy věnovala velká pozornost.
Egypťanky si vlasy často myly, natáčely je a splétaly do copů. Egypťanky
znaly i „foukanou ondulaci“, kterou prováděly vháněním horkého vzduchu
z kozího měchu na vlasy. Velmi módní bylo i odstraňování chloupků z těla.
Každá žena, dbalá o svůj vzhled, měla kůži zcela hladkou a bez jediného
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chloupku. V Egyptě byl zajímavý zvyk - Egypťanky močily vestoje a muži
vsedě (Rozsívalová 1996).
Starověké Řecko a Řím
Řekové

byli

velikými

milovníky

lázní

a koupelí,

které

byly

v kosmetické péči vždy na prvním místě. V oblibě měli jak lázně studené,
tak i teplé. Podobně jako v Egyptě, tak i v Řecku se kladl důraz na vonný
dech a používala se různá žvýkadla. V oblibě bylo, podobně jako u
Egypťanů, odstraňování nežádoucích chloupků. Podobně jako Řekové, i
Římané byli velkými milovníky koupelí. V nej starších dobách se koupali
v řece Tibeře, v dobách pozdějších měl každý zámožnější Říman lázeň
doma. Denně si myli nohy a paže a celkovou koupel si dopřávali též každý
den. Později se tento stav změnil a již v prvním století před Kristem se
v Římě počaly stavět lázně veřejné. V roce 33 před Kristem bylo v Římě již
170 veřejných lázní. Jejich vybavení bylo takové, že bychom je mohli
starým Římanům upřímně závidět. Patřila k nim lázeň se studenou, vlažnou
a teplou vodou. Římská smetánka trávila v lázních celé hodiny. Ale i chudší
obyvatelé Říma si mohli dopřát to potěšení a navštěvovat lázně zdarma.
Zdarma bylo i holení. V lázních se koupali i otroci. Holení vousů patřilo
k denní hygieně. Mužské i ženské vlasy se vlnily želízkem. Vlasy se
umývaly vaječným žloutkem (Rozsívalová 1996).
Každá vznešená dáma měla řadu speciálně vycvičených otrokyň, které ji
upravovaly vlasy, pečovaly o její pleť, líčení a nehty. Večer po ulehnutí
nanesla otrokyně na obličej a krk své paní pleťovou masku. Jindy se večer
tvář natírala pastou z bobů nebo se přikládal plátek syrového masa. Ráno,
po vymočení do stříbrného nočníku se odebírá do pokoje, kde čeká celá řada
otrokyň, z nichž každá má svou přesně vymezenou práci. Nejprve opatrně
omývají kozím mlékem či mlékem oslice z tváře noční masku. Po smytí
masky se obličej omýval lanolinem. Po omytí tváře se Římanka koupala ve
vodě, provoněné jasmínem. Následovala masáž, která byla u Římanů ve
velké oblibě, dále manikúra, pedikúra a odstraňování chloupků na celém
těle - depilace. Pinzetou se vytrhávaly chloupky z nosu. Odstraňování
chloupků se provádělo pemzou, různými epilačními prášky, některá místa se
holila. Uši čistila další otrokyně různými lžičkami a potom přistoupila jedna
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z nejdůležitějších otrokyň, ta, která svou paní líčila. Nálepkami se zakrývaly
i různé drobné vady pleti. Podobně, jako jsme se dozvěděli o Egypťankách a
Řekyních, i Římanky si čistily zuby a dbaly o vonný dech. Nebude bez
zajímavosti seznámit se s pozoruhodným předpisem na ústní prostředek pro
zachování vonného dechu, totiž pastu z mastixu, pemzy, rozmíchané
dětskou močí (Rozsívalová 1996).
2.2.2 Středověk
Hygiena starých Slovanů
Podle zpráv některých letopisců, zvláště germánských, prý ponechávali
Slované vývoji těla úplnou volnost a o čistotu prý moc nedbali. Obliba
másla, kterým se natírali a které snadno žlukne, způsobila, že již od dávných
dob se germánské kmeny posmívaly Slovanům, že se nemyjí a že zapáchají.
Ale jako má každá mince svůj rub a líc, tak i ono to s nečistotou Slovanů
nebylo tak docela pravda, jak ukazují některé historické doklady. Lázně,
zvláště parní byly velmi rozšířené a to jak mezi šlechtou, tak i mezi prostým
lidem. Lid si stavěl malé dřevěné domky, které měly jen dveře a otvor
k odvádění kouře. Když se důkladně zatopilo v kamnech a uzavřely se
všechny otvory, polévaly se horkou vodou kameny, takže vznikalo velké
množství páry. V těchto parních lázních se lidé polévali louhovým kvasem,
potom se mrskali metličkami a nakonec se polévali studenou vodou. Při
archeologických vykopávkách se našly ve slovanských hrobech různé
toaletní potřeby. Byly to např. hřebeny, nůžky, břitvy, dále pinzety na
vytrhávání vlasů a chloupků i lžičky na čištění uší. Z dobových zpráv se
snadno dovtípíme, že s hygienou starých Slovanů to nebylo tak zlé a že
mnohdy šlo o výmysly (Rozsívalová 1996).
Hygiena v Českých zemích
Podívejme se tedy, jak vlastně naši předkové pečovali o tělesnou
hygienu. Vznikalo mnoho přípravků proti tělesnému zápachu. Jeden z prý
zaručených receptů: maso z hada, namočené ve víně, potom stlučené
s anýzem a s myrthou a fíky, vysušiti a to piti ve víně. Také mast s myrthou
a kamencem byla prý velmi účinná. Nosily se i kuličky z voňavých
pryskyřic a pižma. Naši předkové velmi dbali ‘ o tělesnou hygienu.

12

Doporučovalo se časté mytí těla, obličeje i zubů, rovněž omývaní po moči a
stolici. V různých spisech se dočítáme, že vlasy se mají mýti nejčastěji Ix
denně, ale ne později než jednou za tři týdny. K mytí bylo oblíbené benátské
mýdlo, často používané ve starověkých domácnostech (Rozsívalová 1996).
Hygiena období gotiky
Zahrnuje období od poloviny 12. až do 15. - 16. století. Tělesná hygiena
evropských národů byla na rozdíl od dob antiky na mnohem nižší úrovni,
takže velmi oblíbené vonné přípravky často zakrývaly nedostatky v očistě
těla. V dobách, kdy rytíři táhli na řadu let do křižáckých válek, zanechávali
doma své tesknící manželky. Aby si však pojistili jejich věrnost, vymysleli
si pásy cudnosti. Pásy obepínaly ženský pas a měly pokračování do
rozkroku. Zde byly tři otvory, a to pro moč, stolici a krev při menstruaci.
Jistě si dovedeme představit, jak asi vypadala hygiena těchto žen po delší
době (Rozsívalová 1996).
2.2.3 N ovověk
Hygiena období baroka
Bohatě oblečené ženy i muži nevěnovali ale příliš mnoho pozornosti
celkové hygieně. Proto se rozmohlo nejen používaní voňavek, ale i vonných
bylin, koření a květů zpižmových kuliček. Co byla tato známá pižmová
kulička? Šlo o směs ambry a pižma. Ambra je voskovitá látka vznikající ve
střevech vorvaně a pižmo je zase část výměšku přežvýkavce z Asie, kabara
pižmového. Tyto kuličky nebo jiné vormé látky se dávaly do zlatých
jablíček nebo schránek, které měly dírky, a nosily se u pasu nebo na řetízku
kolem krku. Na krku dam se houpala na zlatých řetízcích i drahocenná
párátka a ušní lžičky (Rozsívalová 1996).
Hygiena období rokoka
Jak hluboko klesla všeobecná hygiena můžeme posoudit z těchto zpráv:
známá francouzská královna Marie Antoinetta vyčítala jednomu svému
šlechtici, že si čistí zuby a koupe se. Časté mytí se pokládalo za známku
kožní choroby. Dokonce v jednom módním časopise z roku 1786 byla
uvedena tato kosmetická rada: „Doporučujeme, aby se obličej nemyl častěji
než jednou za osm až dvanáct dní.“ Zatímco si Egypťanky vlasy pod
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parukou vyholovaly, měly naše krasavice na hlavě své vlastní vlasy. Ty byly
uvězněny pod neprodyšným krunýřem, a proto vši ve vlasech nebyly
vzácností, ba spíše jevem zcela všedním. Na krku dam nebo na jejich
drahocenných šatech visely zlaté či stříbrné ručičky, které sloužily ke
škrábání svědící pokožky na hlavě (Rozsívalová 1996).
Hygiena v 19. století
Již jsme se zmiňovali o nedostatku všeobecné hygieny v minulých
stoletích. Situaci v 19. století budeme ilustrovat na příkladu císařského
paláce ve Vídni. Byl sice přepychově vybaven, ale hygienická zařízení byla
velice špatná. V paláci chyběli koupelny, které si nechala postavit až
císařovna Alžběta. Císařovna si myla vlasy jednou za měsíc, a to čtyřiceti
žloutky a dvaceti láhvemi nej lepší francovky. Po umytí si císařovna oblékla
dlouhý, nepromokavý plášť a procházela se, dokud jí vlasy neuschly. Celá
procedura s očistou vlasů, tj. mytí, sušení a účes, trvala celý den. Císař
František Josef se myl v umyvadle, které bylo postaveno na dřevěném
stolku. Myl se v plechové sedací vaně. Je zajímavé, že ani on neměl dlouho
koupelnu a jejímu vybudování se bránil (Rozsívalová 1996).
2.2.4 M oderní dějiny
Hygiena ve 20. století
V

této době se objevily první kosmetičky v tom smyslu jako dnes. První

kosmetické salony v zahraničí nesly jméno Helena Rubinstein a Elisabeth
Arden. U nás proslul známý salon paní Lavecká, která byla nejen zručná
kosmetička, ale i neméně zdatná výrobkyně různých druhů krémů,
pleťových vod, mlék a šamponů. Po druhé světové válce nastal ve světě
nebývalý zájem o kosmetiku. V našem státě se bohužel neprojevil tak jako
v okolních státech. Naopak, kosmetika byla odmítána a pokládána za
přežitek minulých dob. Bylo nutné překonat mnoho překážek, než se
podařilo prosadit zřízení Ústavu kosmetiky v Praze v roce 1958 a Ústavu
lekárskej kozmetiky v Bratislavě. Kosmetická péče přispívá nejen ke
krásnému, svěžímu a upravenému vzhledu, ale je důležitou ochranou proti
nepříznivým vlivům povětrnosti, přemíře slunečního záření. Přispívá tedy
kosmetická péče jak k udržení zdraví, tak i pocitu spokojenosti a dobré
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nálady. Není výsadou jen několika společenských skupin, ale širokých
vrstev obyvatelstva (Rozsívalová 1996).
2.3 O sobní hygiena
V užším slova smyslu je jí mytí těla a čištění zubů. Účelem mytí je
odstraňování nečistot, které se dostaly z našeho okolí na povrch těla a
odstraňování výměšků kůže. Kůže netvoří pouze tělesný obal, ale je
tělesným orgánem, stejně důležitým jako například plíce či žaludek. Kůží
dýcháme, vylučujeme škodlivé látky, regulujeme tělesnou teplotu, hmatáme
atd. K zabezpečení všech těchto funkcí musí být pokožka čistá. Omytí jejího
celého povrchu alespoň jedenkrát denně, nejlépe po návratu z práce či před
spánkem je proto zcela nezbytné a velmi užitečné, protože nás zbaví velké
části únavy a osvěží. Zvyk nemýt se večer a důkladně se umýt či vykoupat
ráno je stejně logický, jako kdyby se kominík umyl dříve, než vymetal
komín, a po jeho vymetení se nemyl. Nehledě k tomu, že všechnu špínu
vytřeme do lůžka a pořádně si neodpočineme, neboť mytí před spaním je
součástí odpočinku. Mýt se je nutno teplou vodou, protože studená voda
špatně rozpouští špínu, tuky atd. (Vacek 1993).
Prastaré přísloví, které má kořeny už v antické moudrosti praví, že všeho
moc škodí. Zajímavé je, že co se týče čistoty našeho těla, kuchyňského
nádobí a prádla, chováme se, jako kdyby spíše platila úměra „čím více, tím
lépe“. Každodenní drhnutí pokožky celého těla mýdlem a drsnou žínkou
zbavuje pokožku přirozeného obsahu tukových látek a mastných kyselin,
které mají za úkol zabraňovat vstupu infekce do kůže zvenčí jednak
mechanickou blokádou, jednak specifickým bakterie ničícím účinkem. Kůže
se stane přecitlivělou na sebemenší škodliviny a podráždění. Zbavováním
kůže přirozeného obsahu tuku pak navíc snižuje možnost tvorby vitamínu D
vlivem slunečního záření, což je závažné zejména u dětí, které při růstu
vitamín D potřebují (Sitar 1997).
V

širším smyslu hygienou rozumíme čistotu oděvu a prostředí, ve

kterém se pohybujeme. Je zřejmé, že osobní čistota bez čistoty oděvu a
okolí nemá valného účinku. Velkým nebezpečím pro zdraví člověka je
prach, různí cizopasníci a špatný vzduch. Čistota nás chrání před
nakažlivými chorobami a zbavuje nás nepříznivých psychických vlivů. Mytí
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rukou před jídlem, po každém použití záchodu a po cestě v dopravních
prostředcích by proto mělo být naprostou samozřejmostí (Vacek 1993).
Tělesná čistota je velmi důležitá i z hlediska společenského a sexuálního
styku. Mnoho lidí si druhé odpuzuje tím, že je jim nepříjemně cítit z úst
nebo že jejich pot vydává odpuzující zápach. Z těchto důvodů je vhodné
např. umj^í konečníku po každé stolici i bezvadná čistota menstruujících
žen zvláště v horku (Vacek 1993).
Kromě důvodů estetických nás mytí chrání před infekcí. Ovšem pozor:
přehnaná čistota, život v úplně sterilním prostředí naopak náchylnost
k infekci zvyšuje. Vysvětlení je prosté: přijde-li organismus do styku
s mírnou dávkou infekce, pak ji odolá a navíc si vytvoří ochranné látky proti
případné další infekci. Organismus žijící ve sterilním prostředí si nemůže
tuto odolnost proti infekci vytvořit a naopak již získanou odolnost ztrácí.
Přijde-li pak najednou do styku s infekcí, a tomu se v normálním životě
zabránit nedá, organismus onemocní (Vacek 1993).

°

Kůže u plodu v děloze je sterilní, při porodu se teprve kontaminuje
bakteriemi. Bakterie kůži teprve osidlují, tzv. kolonizují, a postupně se
vytváří rovnováha. Toto osídlení se stává součástí ochranné kožní bariéry.
Vlastní osídlení mikroorganismy onemocnění nevyvolává. Naopak, jedná se
o ochranou bariéru, která za normálních okolností brání pomnožení jiných
mikrobů, které jsou schopny vyvolat nemoc. Osídlení povrchu kůže
bakteriemi, viry a houbami nazýváme kožní flórou. Tyto mikroorganismy
jsou ve vzájemné rovnováze a nevyvolávají tedy onemocnění. Jakékoli
narušení těchto poměrů může vést k onemocnění kůže (Prokopová
Moskalyková 2006).
Živé systémy jsou uzpůsobeny tak, aby se bránily vlastními prostředky
všemu, co je jim škodlivé nebo jenom cizí. Ani člověk se nevymknul
z tohoto pravidla. Ba právě: čím složitější organismus, tím úzkostlivěji si
střeží svou individualitu a neporušenost. První obranou linií našeho těla je
pokožka,

skrze

kterou

většina

infekčních

mikroorganismů

nemůže

proniknout. Navíc, už tam jsou vystaveny ničivému účinku mastných
kyselin a kyseliny mléčné, které jsou v potu a sekretu mazových žláz.
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Průnik do těla je možný pouze kůží porušenou mechanicky, popálenou nebo
poleptanou (Sitar 1997).
Ušní otvory jsou chráněny ušním mazem, který odrazuje od vstupu
hmyz a má schopnost ničit bakterie i viry (Sitar 1997).
2.3.1 Obsendantně - kom pulzivní porucha
Nadměrně zvýšené mytí rukou nebo těla nemusí znamenat vždy
čistotnost, ale třeba i duševní poruchu. Samozřejmě ne každé zvýšené mytí
rukou je duševní porucha. Musíme brát v úvahu, že někdy to vyžaduje
situace nebo třeba zájmové kroužky.
Obsendantně-kompulzivní

porucha

(OCD)

je

charakterizována

nutkavými myšlenkami (obsesemi), které se proti vůli vtírají na mysl a
způsobují svému nositeli výraznou nepohodu a tíseň, kterou se pak snaží
zmírnit různými způsoby nutkavého chování (kompulzemi či rituály). Velmi
často se obsese týkají např. možnosti vlastního znečištění, kontaminace,
O

nakažení

se přenosnou chorobou.

Kompulze pak mohou

spočívat

v opakovaném mytí rukou, jiných tělesných partií, nadměrně stoupá
spotřeba vody, mýdla, hygienických a desinfekčních potřeb (Hóschl,
Libiger, Švestka 2002).
2.3.2 Vlastnosti kožního povrchu
Bariérové vlastnosti kůže jsou podmíněny třemi komponentami;
ochrarmým filmem, rohovou vrstvou epidermis a zbytkovými vrstvami
pokožky.
Ochranný film je tvořen tukovými látkami, které pocházejí jednak
z produkce mazových žlázek, jednak z epidermálních tuků produkovaných
buňkami pokožky. Do ochranného filmu dále vstupují látky vznikající
diferenciací a rozpadem kožních buněk a látky přinášené potem, s důležitým
podílem vody. Lipoidní látky tvoří s ostatními složkami emulzi, pokrývající
celý povrch kůže. Emulze snižuje smáčitelnost kožního povrchu.
Rohová vrstva epidermis je tvořena asi dvaceti vrstvami zrohovatělých
keratinocytů a má celkovou tloušťku 1 0 - 2 0 mikrometrů. Pevnost této
vrstvy je dána jednak vzájemným propojením desmozomů jednotlivých
buněk, jednak poměrně malou šířkou mezibuněčných štěrbin. Intercelulární
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prostory pokožky jsou vyplněny lipoidními látkami a buňky jsou přiloženy
poměrně těsně k sobě.
Zbytkové vrstvy epidermis mají na vytváření bariéry nej menší podíl.
Tento stav je podmíněn relativně širšími intercelulárními štěrbinami se
značným množstvím vody a s kyselými proteoglykany. Jmenované látky
dovolují prostup látek kůží z povrchu do hloubky (Dylevský, Druga,
Mrázková 2000).
2.4 Stavba kůže
Kůže - cutis (derma) - tvoří souvislý pokryv těla s četnými funkcemi
recepčními, termoregulačními, imunitními, metabolickými a ochrannými.
Vlastní kůže se skládá ze dvou vrstev - pokožky - epidermis - a škáry dermis (corium). Pod kůží je vrstva podkožního vaziva - tela subcutanea,
subcutis. Pokožka je tvořena několika vrstvami plochých buněk, které jsou
uloženy ve vrstvách těsně na sobě. Hlubší buněčné vrstvy - stratům
O

germinativum - si zachovávají schopnost dělení a doplňují olupující se
odumřelé buňky povrchové vrstvy (Dylevský, Druga, Mrázková 2000).
2.4.1 Pokožka
Pokožka je nej svrchnější část kůže. Skládá se z více vrstev buněk, které
se vyvíjejí ze základní řady, postupně specificky zrají a posunují se ke
kožnímu povrchu. Postupnému zrání buněk se říká keratinizace. Buňka
mění svůj tvar a sesychá. Tvoří bílkovinu keratin. Tato bílkovina se
významně podílí na ochranné funkci. Z části pokožky, která je na povrchu,
tzv. rohové buňky, se kožní buňky postupně olupují. Tento proces zaručuje
trvalou obnovu povrchu kůže. Kožní buňky se takto vymění Ix za 28 dní.
V této vrstvě kůže jsou i jiné buňky než buňky kožní. Mají významnou
úlohu v rámci imunitního systému kůže (Prokopová Moskalyková 2006).
2.4.2 Škára
Škára je vazivová část kůže uložená souvisle pod pokožkou. Vazivový
základ škáry tvoří vlákna kolagenní, elastická a retikulámí. Jsou zde dále
přítomny krevní a lymfatické cévy, nervy a nervová zakončení. Ve škáře se
nacházejí mazové a potní žlázy, cibulky vlasové a chlupové, nehty a drobné
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svaly. Součástí škáry dlaní a chodidel nejsou vlasové cibulky. Ve škáře se
také nacházejí buňky imunitního systému (Prokopová Moskalyková 2006).
2.4.3 Podkožní vazivo
Podkožní vazivo plynule navazuje na škáru. Podkoží je tvořeno
vazivovou částí, která je ale řidší, a dále pak částí tukovou, která může být
dosti výrazná. Nachází se zde cévy, klubíčka potních žláz, ale i vlasové
cibulky. Funkcí podkožního vaziva je termoregulace ve smyslu izolace,
ochrana proti mechanickým vlivům, jako je tlak a náraz (Prokopová
Moskalyková 2006).
2.4.4 K ožní film
Na ochraně kůže se podílí trvale se obnovující vrstva buněk pokožky.
Tukový

(lipidový)

kožní

film

chrání

kůži

před

pomnožením

choroboplodných zárodků, například bakterií, kvasinek a plísní. Zároveň
udržuje pH a kožní mikroflóru v rovnováze. Mazové žlázy produkují směs
tuků, tzv. kožní maz. Jeho rozpouštěním potem a dalšími produkty rohové
vrstvy vzniká tukový povrchový kožní film. Jeho pH je za normálních
okolností slabě kyselé (pH 5,5) a je důležité pro zachování optimálního
obsahu vody v pokožce, zvláště v rohové vrstvě. A také je to důležitá
ochrana proti průniku chemikálií, alergenů a dalších látek do kůže
(Prokopová Moskalyková 2006).
Kůže má samočisticí schopnost, na které se podílí kožní film. Dochází
v něm k rozpouštění povrchových nečistot, například částeček prachu. Ty se
pak shromažďují v liniích kožního reliéfij (kresba na povrchu kůže) a jsou
poté vyloučeny z kožního povrchu společně s olupujícími se buňkami. Tuto
špínu lze buď odrolit nebo také umýt. Samočisticí schopnost kůže je však
pro hygienu současného civilizovaného světa člověka zcela nedostačující
(Prokopová Moskalyková 2006).
2.4.5 Potní žlázy
V

kůži se vyskytují dva typy potních žláz, které jsou na sobě nezávislé;

malé potní žlázy a velké potní žlázy. Malé potní žlázy se nacházejí po celém
těle, zvláště na dlaních (ale i na chodidlech) a jich velké množství. Velké
potní žlázy (aromatické) jsou vázány na cibulky chloupků a nacházíme je
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např. v oblasti podpaží. Základní funkcí potních žláz je termoregulace. Tzn.
udržuje tepelnou stabilitu organismu. Potní žlázy dále trvale zvláčňují kožní
povrch a udržují tím jeho mechanické a ochranné vlastnosti. Nadměrné
pocení s nesprávnou hygienou může mít dokonce na svědomí vznik
některých kožních chorob, jako jsou např. houbová onemocnění (Prokopová
Moskalyková 2006).
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2.5 A lim entární nákazy
Tvoří nemoci, při kterých je původce vylučován stolicí infikovaného
člověka (zvířete) a ústy se dostává do zažívacího traktu jiného člověka.
Tento fekálně - orální přenos je pro tuto skupinu typický. Přenos se děje
prostřednictvím rukou kontaminovaných částečkami stolice či moči, buď
vlastní nebo jiné osoby. Přenos de děje přímo (ruce - ústa), kontaminovanou
potravinou nebo vodou. Nákaza může být bakteriálního, virového původu
nebo způsobena prvoky, či živočišnými parazity (Šrámková, Beneš,
Hlaváček 1994).
2.5.1 Bakteriální původ
Břišní tyfus, paratyfus a běžné salmonelózy
Břišní tyfus je

výlučně

lidské

onemocnění,

které je

klinicky

charakterizováno horečkou, bolestmi hlavy, nechutenstvím, někdy slabou
vyrážkou na trupu. Zpočátku onemocnění bývá spíše zácpa, průjem se
objeví později, ale nepatří mezi základní klinické příznaky. Nejčastější
komplikací je krvácení do střev nebo proděravění střevní stěny. Paratyfus B
se klinicky podobá břišnímu tyfu, ale je lehčího rázu, často se vyskytují
průjmy a zřídka dochází ke smrtelným komplikacím. Obě nemoci se
přenášejí přímým nebo nepřímým (předměty, plochy) stykem s močí nebo
stolicí nemocného nebo nosiče (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994).
Původce; Salmonella typhi a Salmonella paratyphi, Salmonella enteritidis
bakterie
Přenos: stolicí nebo močí nemocného nebo nosiče
Prevence: opatření spočívají v přerušení fekálně -

orálního přenosu.

Salmonely nemocného či nosiče se vylučují stolicí a mohou v případě
pozření kontaminované stravy, vody či přímo po vniknutí do úst jiného
člověka způsobit nákazu. Důležitá je především hygiena rukou po použití
toalety a před jídlem. U břišního tyfu a paratyfu se musí opatření soustředit
na nezávadnost pitné vody (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994).
Akutní průjmová onemocnění
Akutní průjmová onemocnění patří mezi nej častější střevní nemoci.
Může je vyvolat jakýkoli mikrob, který je součástí normální mikroflóry
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člověka a sídlí ve střevech. Mezi nej častější původce patří Escherichia coli,
která vyvolává onemocnění zejména u malých dětí (enteropatogermí typ)
nebo onemocnění podobné klinicky bacilární dyzentérie (enteroinvazivní
typ). Klinické příznaky se objevují za 1 až 4 dny a patří k nim náhlý průjem,
teplota, bolesti v břiše, nechutenství a někdy i zvracení (Šrámková, Beneš,
Hlaváček 1994).
Jde opět o výlučně lidské onemocnění, patřící do skupiny „nemoci
špinavých rukou“. Nemocný člověk vylučuje bakterie stolicí a ty jsou
přenášeny kontaminovanýma rukama, předměty a někdy potravinou či
vodou do úst dalších osob.
Původce: bakterie střevní flóry člověka (E. coli a jiné)
Přenos:

fekálně-orální,

alimentární

kontaminovanými

potravinami,

mlékem, vodou
Prevence: opatření musí být zaměřena na individuální čistotu oděvů, vlasů a
nehtů při přípravě stravy, na mytí rukou teplou vodou a mýdlem před
požitím stravy a po použití WC (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994)
Bacilární úplavice (dyzenterie)
Jde výlučně lidské, vysoce nakažlivé onemocnění, charakteristické
bolestivým nucením na stolici, průjmy s vodnatou stolicí s příměsí hlenu a
krve, zimnicí a horečkou. Nebezpečím je nadměrná ztráta tekutin v těle a
důsledky dehydratace, zejména u malých dětí a starých osob. K onemocnění
dojde obvykle za 1 až 3 dny po vniknutí shigel do těla člověka. Vylučování
těchto bakterií je masivní zejména v období průjmů a někdy přetrvává i
týdny po skončení nemoci. Zdrojem je vždy nemocný člověk nebo
rekonvalescent (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994).
Bacilární úplavice je typická „nemoc špinavých rukou“, přenáší se
kontaminovanýma rukama a znečištěnými předměty, ale může se šířit i
fekálně kontaminovanou potravinou nebo mnohem častěji kontaminovanou
vodou.
Původce: střevní bakterie shigely (nejčastěji Shigella sonnei)
Přenos: fekálně - orální, kontaminovanými potravinami, mlékem a vodou
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Prevence: osobní hygiena, především rukou, zabezpečení pitné vody,
likvidace odpadků, ochrana před mouchami (Šrámková, Beneš, Hlaváček
1994)
2.5,2 V irový původ
Infekční žloutenka (hepatitida) typu A
Jde opět o výlučně lidské onemocnění. Může začít jako chřipka (únava,
bolest hlavy, svalů, zvýšená teplota) nebo jako onemocnění zažívacího
traktu (průjem, nechutenství, pocit na zvracení). Tyto neurčité příznaky
mohou trvat 2 až 4 týdny (tzv. prodromální stádium). Potom teprve se
objeví hlavní příznak onemocnění: žloutenka. Zežloutne kůže, oční bělmo,
moč výrazně ztmavne a stolice naopak zesvětlá. Onemocnění vyžaduje
hospitalizaci, klid a dietu, která přispěje k ozdravení postižené jaterní tkáně
(Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994).
Někdy nedojde ke zežloutnutí kůže, mluvíme o anikterické formě
nákazy. Někdy může onemocnění proběhnout bez výraznějších klinických
příznaků a přesvědčíme se o něm jedině pomocí laboratorních testů. Tato
forma je však nebezpečná, protože postižený je zdrojem onemocnění pro
jiné (vylučuje virus jako nemocný člověk několik týdnů) a neví o tom.
Zdrojem nákazy je člověk, nemocný nebo rekonvalescent. Onemocnění je
přenosné z člověka na člověka a nakažlivost (vylučování viru stolicí) začíná
od druhé poloviny inkubační doby. Virus žloutenky typu A se přenáší
především přímo špinavýma rukama, kontaminovanýma částečkami stolice
nebo kontaminovanou potravou, mlékem nebo vodou (Šrámková, Beneš,
Hlaváček 1994).
Původce: virus
Přenos: fekálně - orální, kontaminovanými potravinami, mlékem, vodou
Prevence: očkování, opatření se musí soustředit především na osobní
hygienu, na mytí rukou před každým jídlem a po každém použití WC, a to
nejlépe teplou vodou a mýdlem
Dětská obrna
Dětská obrna je infekční onemocnění, které způsobují viry. Ty se
vylučují stolicí nemocného člověka a mohou se dál šířit při nedostatečné
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hygieně, dále kontaminovanou vodou či potravinami. Existuje však i
kapénkový způsob nákazy, kterou mohou přenášet nemocní i bacilonosiči.
Virus se zachytí a začne šířit na sHznicích nosu, ústech, v krku a střevech
pacienta. Inkubační doba onemocnění je sedm až čtrnáct dní.
Dětská obrna může mít mírnou formu - mezi příznaky onemocnění pak
patří zvýšená teplota, nevolnost, bolesti hlavy a břicha. V těchto případech
se pacient vyléčí bez trvalých následků. Pokud ovšem viry zasáhnou
centrální nervový systém, mohou způsobit těžší formu nemoci. V konečném
důsledku tak může vzniknout paralytická dětská obrna s následným
ochrnutím nej častěji dolních končetin a trvalými následky po zbytek života.
Při napadení mozkového kmene dochází k selhání životně důležitých
orgánů. Smrtící kombinací je také postižení dýchacích a polykacích svalů.
Proti obávané chorobě se v ČR očkovalo živou vakcínou na lžičce od roku
1960, nyní se přechází na očkování injekcí (Šrámková, Beneš, Hlaváček
1994).
Původce: Poliovirus
2.5.3 O nem ocnění způsobené živočišným i parazity
Askarióza
Člověk, který onemocní touto chorobou, má asi rok ve svém střevě
dospělou samičku, která klade denně 200 000 vajíček. Z čerstvé stolice se
vajíčka dostávají do půdy. V půdě mohou vajíčka škrkavky dětské přežít až
deset let. Při hnojení čerstvými fekáliemi se vajíčka dostávají na zeleninu a
ulpívají na ní pomocí lepivého povrchu. Zralá vajíčka se dostávají ústy do
trávicího traktu znečištěnou zeleninou.
Původce: škrkavka dětská (Ascaris lumbricodes)
Přenos: vajíčky, která se vyskytují v půdě
Prevence: nehnojit zahrádky lidskými výkaly, osobní hygiena rukou,
pečlivé omývání syrové zeleniny (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994)
Trichurióza
Člověk se nakazí potravou nebo pitnou vodou kontaminovanou vajíčky
s infikovanými larvami. Častěji jsou napadány děti, které svou stolicí
kontaminují půdu a vnášejí si zralá vajíčka do úst znečištěnými prsty.
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Samička měří 35 až 55 mm, vylučuje denně 5000 vajíček, která odcházejí
z těla střevním obsahem.
Původce: tenkohlavec lidský (Trichuris trichiura)
Přenos: vajíčky, která se vyskytují v půdě
Prevence: spočívá v osobní hygieně, tj. mytí rukou před jídlem, nehnojit
lidskými výkaly, pečlivé omývání syrové zeleniny, dětem je třeba bránit
v defekaci v blízkosti hřišť a pískovišť (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994)
Larvová toxokaróza
Člověk se nakazí tehdy, dostanou-li se vajíčka, která jsou ve výkalech
koček a psů, do úst. Začátek nákazy se projevuje nechutenstvím, zvracením,
horečkami, bolestmi ve svalech a břiše. V lidském organismu vývojový
cyklus parazita není nikdy dokončen. Larvy vylíhlé z vajíčka v tenkém
střevě nejsou schopny dozrát v dospělé škrkavky, časem hynou a jsou
vstřebány (dospělé škrkavky se vj^íjejí a žijí pouze v tenkém střevě psů a
koček). Člověk se proto od člověka nemůže nakazit.
Původce: larvální stadium škrkavky psí (Toxocara canis), škrkavky kočičí
(Toxocara cati)
Přenos: rukama znečištěnýma vajíčky parazita zejména při hře v místech
znečištěných výkaly psů a koček
Prevence: osobní čistota a mytí rukou před jídlem, důkladné omývání
syrové zeleniny (Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994)
Tasemnice dětská (Hymenolepis m na)
Tasemnice, která měří pouze 7 až 40 mm. Nemá mezihostitele, larvové
stádium se vyvíjí ve střevě člověka přímo z pozřeného vajíčka. Ve střevě
vznikne větší počet tasemnic a závažnost příznaků je závislá na jejich počtu.
Slabé nákazy bývají bez příznaků, při silných nákazách jsou přítomny
průjmy, potíže trávení, bolesti v břiše, hlavy, závratě, nechutenství, svědění
a podrážděnost. Tasemnice dětská se šíří přímým (rukama) i nepřímým
(předměty) stykem především v dětském kolektivu. Vajíčka ve stolici
nemocného se objevují za 2 až 3 týdny po nákaze. Nákaza může trvat
několik let.
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Prevence: dodržování základních hygienických návyků u dětí (mytí rukou
po stolici a před jídlem, v sociálních zařízeních individuální ručníky)
(Šrámková, Beneš, Hlaváček 1994)
Měchožil zhoubný {Ecchinococcus granulosus)
Živočich podobný tasemnici, jejíž tělo se skládá ze 3 až 4 článlců a měří
2 až 9 mm. Hostitelem je pes. Člověk se nakazí náhodně, nejčastěji v
dětském věku, vajíčky od psa, která se při hlazení dostanou na ruku a s ní do
úst, nebo na potraviny. U člověka dochází po požití vajíčka k vytvoření
boubele. Tento proces trvá několik měsíců a klinické obtíže připomínají
pomalu rostoucí nádor. Podle lokalizace boubele se projevují klinické
příznaky jaterní, plicní nebo mozkové.
Prevence: dodržování vysoké úrovně osobní hygieny člověka, zejména
dítěte, mytí rukou po kontaktu se psem, mytí rukou před jídlem (Šrámková,
Beneš, Hlaváček 1994)
2.5.4 O nem ocnění způsobené prvoky
Toxoplazmóza
Je prokázána asi u 100 druhů savců. Nejznámějším zdrojem pro člověka
jsou prasata, králíci, ovce, hovězí dobj^ek, kuřata (mezihostitelé). Hlavním
rezervoárem nákazy je kočka (konečný hostitel). Kočka vylučuje oocysty
svými výkaly. Člověk se nakazí požitím syrového nebo nepříliš tepelně
upraveného masa obsahujícího cysty parazita. Člověk se může nakazit také
dotykem s masem zvířete, např. při stahování kůže. Rovněž požitím potravy
nebo kontaktem s půdou, která je kontaminovaná kočičími výkaly. Přenos
z člověka na člověka je možný jen transplacentárně. Proto pozor na možnost
nákazy u těhotné ženy.
Původce: prvok Toxoplasma gondii
Prevence: nejíst syrové maso, zvláště játra, nekrmit syrovým masem kočku,
dodržovat osobní hygienu při styku se zvířaty (Šrámková, Beneš, Hlaváček
1994)
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2.6 M ytí rukou
Ruce myjeme teplou vodou a mýdlem krátce, ale pečlivě 15 sekund. Po
umytí, zvláště bylo-li nutné delší, například kvůli zašpinění, vždy
používáme zvláčňující krémy, masti nebo oleje, které doplňují ztracený
lipidový ochranný film a ztracenou vlhkost nebo lze používat speciální mycí
prostředky (Prokopová Moskalyková 2006).
2.6.1 Detergenty
Jsou to čistící nebo mycí prostředky. Mohou to být mýdla, připravovaná
z přírodních lipidů (tuků) nebo syntetické detergenty. Hlavní účinnou
složkou detergentů jsou tenzidy (Hally a kol. 2004).
Mýdlo
První efektivní látka, kterou lidé kromě vody používali pro očistu kůže.
Původními složkami mýdla jsou silně zásadité látky (povrch kůže je kyselý),
jako je např. hydroxid sodný nebo hydroxid draselný a slabé kyseliny.
Historie mýdla je předlouhá, trvá již 5 tisíc let. První zprávy o použití
mýdla jsou známy již z doby Sumerů a jsou datovány 2500 let před Kristem.
Tenkrát se mýdlo vyrábělo z rostlinného oleje a z uhličitanu draselného.
Vývoj toaletního mýdla vede přes zdokonalování jeho vzhledu, až ke
zlepšování jeho účinnosti a schopnosti zvláčnění. Ve 40. letech minulého
století se chemici zamýšleli nad podrážděním, které vyvolávalo použití
klasického mýdla. To vedlo k vývoji syntetických detergentů (Prokopová
Moskalyková 2006).
Syntetické detergenty (zkráceně syndety)
Detergent je přípravek, který se používá k čištění a mytí. První generace
syndetů se ukázala jako celkem dráždivá pro pokožku. Další vývoj vedl
odborníky k vytvoření mycího prostředku nejen v tekutém stavu, ale i ve
formě pevných kousků či kostek, aby vypadaly jako staré dobré mýdlo
(Prokopová Moskalyková 2006).
Vlastnosti syndetů ovlivňuje jejich chemické složení, především obsah
tenzidů. Tenzid je povrchově aktivní látka a je součástí mnoha výrobků,
které se používají v běžném životě. Umožňuje to, že se vůbec namydlíme,
dojde ke spojení pěny, vody a látek na kožním povrchu. Mezi moderní
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tenzidy patří decylglukosid, sodium laureth sulfát, cocamidopropyl betain.
Jsou kůží lépe tolerovány, než starší sodium lauryl sulfát (Prokopová
Moskalyková 2006).
Tenzidy mají velký vliv na naše životní prostředí. Při jejich použití se
spotřebuje jen malá část, zbytek se celý přesune do odpadních vod.
Z pracích prostředků se do povrchových vod dostává hlavně fosfor, který
podporuje nadměrný růst vodních řas a plevele. Ale není to vše. Hladina
vody je pokryta pěnou, která zabraňuje styku vody se vzduchem. To má za
následek snížení obsahu kyslíku ve vodě, což je na závadu při přirozeném
biologickém čištění vod. Spotřeba tenzidů se na celém světě zvyšuje.
Chceme-li chránit svoje životní prostředí a tím také sebe, musíme hledat
jiné prosředky, přirozené a neškodné (Sitar 1997).
Produkty obsahující syndety:
> prací a čistící prostředky,
> tekutá mýdla a mycí kousky bez obsahu mýdla,
> šampony, kosmetické přípravky,
> pěna do koupele
(Prokopová Moskalyková 2006).
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2.7 Č ištění zubů
Čištění zubů odstraňuje zubní povlak a podstatně snižuje množství
mikrobů v dutině ústní, zlepšuje prokrvení dásní a předchází vzniku jejich
zánětů. Má-li býti čištění účinné, mělo by se k němu přistupovat co nejdříve
po požití ulpívajících potravin. Ráno bychom si měli zuby čistit až po
snídani. Vhodné je čištění zubů i během dne po každém jídle nebo alespoň
po konzumaci sladkostí či jiných potravin „nebezpečných“ pro zuby.
Nej důležitější je však důkladné čištění zubů večer před spaním. Po
posledním čištění zubů by se už nemělo jíst. Pít bychom měli pouze
neslazené nápoje, například čaje, minerálky nebo čistou vodu (Tůmová,
Mach 2003).
V

zubech po večeři nevyčištěných se potrava po celou noc rozkládá a

produkty tohoto rozkladu napadají zuby a rovněž tak i nepříznivě působí na
trávení. Zkažené zuby, přesněji řečeno produkty jejich rozkladu, jsou častou
příčinou žaludečních nemocí. Správné je čistit si zuby dvakrát denně (Vacek
1993).
Frekvence a doba čištění zubů je zcela individuální. Každý si ji musí
přizpůsobit podle svých potřeb a samozřejmě přihlédnout i ke kazivosti
chrupu. Stalo se pravidlem čistit si zuby nejméně dvakrát denně, a to ráno
po snídani a večer před spaním. Čištění by mělo trvat nejméně 3 minuty.
Rozhodující však není doba, ale účinnost. K tomu abychom vyčistili zuby
opravdu ze všech stran, nám většinou nestačí jen klasický zubní kartáček.
Musíme použít i řadu doplňkových mechanických pomůcek jako např.
zubní nitě, mezizubní kartáčky a jiné speciální pomůcky (Tůmová, Mach
2003).
2.7.1 Pom ůcky na čištění zubů
Dentální nit
Patří mezi tzv. doplňkové mechanické pomůcky, slouží k dokonalejšímu
vyčištění mezizubních prostor. Používá se až po vyčištění zubů kartáčkem a
zubní pastou. Dentální nit se vyrábí v různých šířkách, může být voskovaná
i nevoskovaná, může být obohacena o fluoridy nebo např. mentolovou
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příchutí. Pro začátečníky a mírně pokročilé je vhodná dentální nit
nevoskovaná, setře více povlaku a neporaní dáseň (Tůmová, Mach 2003).
Mezizubní kartáček
Odstraňuje zubní povlak těsně u dásní. Používají se bez zubní pasty
nebo s antibakteriálním gelem, který zabraňuje přenosu bakterií. Mezizubní
kartáček nasadíme kolmo k mezeře, jemně vtlačíme a asi 2 až 3x vodorovně
protáhneme dané mezizubí. Po čištění si dokonale vypláchneme ústa.
Mezizubním kartáčkem si stačí čistit zuby Ix denně, nejlépe večer před
spaním. Mezizubní prostory by se měly čistit přibližně od 14 roku (Tůmová,
Mach 2003).
Ústní voda
Patří mezi tzv.

„zpříjemňovadla“. Vyrábějí se bez alkoholu i

s alkoholem. Mohou mít bělící, desinfekční, deodorační účinky, mohou
působit proti zánětu parodontu. Bývají obohaceny o vitamíny, fluoridy a pro
příjemný dech také o různé příchutě (Tůmová, Mach 2003).
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2.8 H ygienické požadavky na školy
Každá škola v ČR musí splňovat určité hygienické parametry. Níže jsou
uvedeny vybrané paragrafy příslušné vyhlášky a její přílohy týkající se
hygienických požadavků na prostory školy.
Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
m ladistvých (Sbírka zákonů 2005)
§5
(2) K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a umývárny se záchodem a
umyvadlem, oddělené pro chlapce a dívky. Minimální plocha šatny je 18
m^. Šatny musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky
lavice na 1 žáka. Po skončení tělesné výchovy musí mít žáci možnost očisty.
Umývárna musí být přístupná ze šatny a musí mít tekoucí pitnou studenou a
teplou vodu; stanoví se 1 sprchová růžice pro 5 až 8 žáků, pro osušení musí
být k dispozici místo s instalovaným věšákem. Jedna šatna a umývárna s 1
záchodem a umyvadlem musí být řešena s ohledem na přístup a užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

§6
V návaznosti na prostory praktického vyučování v zařízení pro výchovu a
vzdělávání musí být umístěna šatna žáků, která je vybavena skříňkami pro
uložení pracovního a civilního oděvu. Šatna musí být odvětrána a musí
splňovat požadavky na výměnu vzduchu, které jsou stanoveny v příloze č. 3
této vyhlášky. Dále musí být k dispozici záchod a umyvadla na umytí rukou.
Rozsah vybavení je stanoven bodem 7 v příloze č. 1 této vyhlášky. Při
výuce pracovní výchovy v základních školách musí mít žáci vytvořenu
možnost odkládání civilního oděvu a mytí rukou, stanoví se 1 umyvadlo
nebo 1 výtokový kohout s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou na 5
žáků.
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§20
Zásobování vodou
Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání
musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody podle zvláštního právního
předpisu. Z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat tyto požadavky:
a) na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 1 vody na
den,
b) na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 1 vody na den,
c) v ubytovacích zařízeních musí být na 1 ubytovaného k dispozici
nejméně 200 1 vody na den.

32

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb. Požadavky na hygienická
zařízení a šatny (Sbírka zákonů 2005)
1.

Počet hygienických

zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávací

program pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami se stanoví
takto:
a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých
dalších 20 žáků,
b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších 20 dívek,
c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších 20 chlapců,
d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších 80 chlapců,
e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,
f) 1 sprcha (pohotovostní).
2. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,
b) 1 záchod na 20 dívek,
c) 1 pisoár na 20 chlapců,
d) 1 záchod na 20 chlapců,
e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.
3. Záchody a umývárny pedagogů nesmí být přístupné ze záchodů a
umýváren žáků a pro 20 osob musí být zřízena 1 záchodová kabina a 1
umyvadlo.
8. Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena umyvadly a
tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Vybavena musí být mýdlem a musí
být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo
osoušečem

rukou. Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k

dispozici toaletní papír, na WC dívek

a žen musí být krytý nášlapný

odpadkový koš.
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2.9 Hygienická témata ve vzdělávacích dokum entech
Tato témata jsou součástí výuky během celého průběhu vzdělávání (od
MŠ po SŠ). Najdeme je ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět,
Člověk a příroda a Člověk a zdraví.
2.9.1 R V P ZŠ (VÚP v Praze 2007)
2.9.1.1 Člověk a jeho svět (vzdělávací oblast)
Člověk a jeho zdraví (tématický okruh)
Očekávané výstupy (1. stupeň - 2. období)
žák
> využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu
života
> uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a
jeho preventivní ochranou
Učivo
> lidské tělo - základní stavba a funkce
> péče o zdraví - osobní a intimní hygiena
2.9.1.2 Člověk a příroda (vzdělávací oblast)
Přírodopis (vzdělávací obor)
Biologie člověka (tématický okruh)
Očekávané výstupy (2. stupeň)
žák
> určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
> rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady
jejich prevence a léčby
Učivo
> anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla,
orgány, orgánové soustavy
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2.9.1.3 Člověk a zdraví (vzdělávací oblast)
Výchova ke zdraví (vzdělávací obor)
Očekávané výstupy (2.stupeň)
žák
> vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním,
sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje
z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
> vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nej bližším okolí

Učivo
> tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní hygieny
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2.9.2 RVP G (VÚP v Praze 2007)
2.9.2.1 Č lověk a příroda (vzdělávací oblast)
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je členěna na vzdělávací obory
Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie a Geologie.
Biologie (vzdělávací obor)
Biologie člověka (tématický okruh)
Očekávané výstupy
žák
> využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi
procesy probíhajícími v lidském těle
> charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující
jej v pozitivním a negativním směru
Učivo
> soustavy látkové přeměny
> opěrná a pohybová soustava
> soustavy regulační
> soustavy rozmnožovací
Hygienická témata lze začlenit především při probírání učiva o kožní
soustavě.
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2.9.2.2 Člověk a zdraví (vzdělávací oblast)
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se vzdělávacími obory Výchova ke
zdraví a Tělesná výchova navazuje ve svých výstupech i obsahu na
stejnojmennou vzdělávací oblast pro základní vzdělávání. Jestliže se
základní vzdělávání zaměřovalo především na utváření vztahu ke zdraví a
na poznávání preventivní ochrany vlastního zdraví a bezpečí, vzdělávání na
gymnáziu směřuje důsledněji k získání schopnosti aktivně podporovat a
chránit zdraví v rámci širší komunity.
Výchova ke zdraví (vzdělávací obor)
Očekávané výstupy
žák
> usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím
a zdravím druhých
> podle konkrétní situace zasáhne při závažných poraněních a život
ohrožujících stavech
Učivo
> hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství
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3. M eto d y
Výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření ( Pelikán 1998).
Sestavení dotazníku
Pomocí zásad pro tvorbu dotazníku (Hučín a Poláková 2004, Pelikán
1998) byly navrženy otázky a dotazník sestaven. Dotazník je rozdělen na 5
částí. V 1. části jsou identifikační údaje (pohlaví, věk, škola). V dalších
částech jsou otázky týkající se mytí rukou, ústní hygieny, osobní hygieny a
sekce ostatní, kde jsou zahrnuty otázky týkající se olizování prstů, pití, jídla
a smrkání. Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze (viz Příloha).
Vzorek
Výzkumný vzorek tvoří žáci ZŠ a studenti gymnázií v ČR, ve věku 1119 let. Celkový počet dotazovaných byl 405. Počty dotazovaných rozdělené
dle věku a pohlaví zobrazuje Tabulka 1. Dotazníky byly distribuovány
učiteli v hodinách chemie, biologie a matematiky. Po vyplnění byly ihned
vybrány, takže návratnost byla 100%.
Výzkumu se účastnili žáci a studenti z těchto škol:
> Gymnázium prof Jana Patočky (Jindřišská 36, Praha 1, 110 00)
> Gymnázium Sokolov (Husitská 2053, Sokolov, 356 11)
> ZŠ Hořovice (Jiráskova 617, Hořovice, 268 01)
> ZŠ Křesomyslova (Křesomyslova 724/2, Praha 4 - Nusle, 140 00)
>

12 ZŠ Kladno (Brjanská 3078, Kladno 4, 272 04)

>

Gymnázium Ortenovo náměstí (Ortenovo náměstí 1275, Praha 7,
170 00)

Vyplnění dotazníku
Žáci ZŠ a studenti gymnázií vyplňovali dotazník anonymně přímo ve
vyučovací hodině. Nebyl stanoven časový limit, ale vyplňování dotazníku se
pohybovalo v časovém rozmezí cca 5-10 minut.
Vyhodnocení dotazníku

Veškerá data jsme převedli do elektronické podoby (viz Příloha na CD)
a pomocí Microsoft Excel vytvořili grafy a tabulky. Výsledky jsou uvedeny
v tabulce 1-11 a grafu 1-25.
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4. V ýsled k y
Tabulka 1: Počet respondentů (chlapci, dívky; 11-19 let)

11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let

chlapci
22
30
19
18
18
28
22
14
19

dívky
15
17
12
14
28
45
35
31
20

celkem
37
47
31
32
46
71
57
45
39

celkem

188

217

405

39

rukou

Mytí rukou (chlapci, dívky; 11-19 let; první sloupec zobrazuje číslo otázky v dotazníku, druhý sloupec možné odpovědi; c
rocenta zaokrouhlena na celá čísla). Vysvětlivky viz následující strana.

11 let
ch
d
32% 27%
68% 73%
0% 0%
67% 64%
24% 36%
9% 0%
91% 92%
9% 8%
0% 0%
73% 53%
23% 40%
5% 7%
o vždy 57% 33%
kdy
19% 27%
24% 40%
o vždy 14% 7%
kdy
55% 40%
32% 53%
o vždy 41% 27%
kdy
23% 47%
36% 27%
no vždy 82% 73%
ěkdy
14% 27%
e
5% 0%

dpověď
no vždy
ěkdy
e
no vždy
ěkdy
e
no vždy
ěkdy
e
no vždy
ěkdy

12 let
ch
d
69% 41%
28% 53%
3% 6%
71% 65%
21% 27%
7% 6%
83% 94%
17% 6%
0% 0%
70% 71%
23% 29%
7% 0%
55% 38%
21% 44%
24% 19%
14% 12%
55% 29%
31% 59%
33% 35%
47% 41%
20% 24%
77% 94%
17% 0%
7% 6%

13 lei
ch
d
37% 33%
58% 58%
5% 8%
74% 67%
21% 25%
5% 8%
84% 83%
16% 17%
0% 0%
37% 58%
63% 33%
0% 8%
26% 50%
42% 25%
32% 25%
5% 8%
53% 33%
42% 58%
32% 33%
53% 42%
16% 25%
95% 83%
0% 8%
5% 8%

14 lei
ch
d
56% 21%
39% 71%
6% 7%
71% 64%
29% 36%
0% 0%
83% 86%
17% 14%
0% 0%
72% 50%
22% 50%
6% 0%
41% 29%
47% 50%
12% 21%
12% 7%
59% 29%
29% 64%
53% 36%
24% 14%
24% 50%
83% 79%
11% 21%
6% 0%

15 lei
ch
d
56% 36%
44% 64%
0% 0%
71% 74%
29% 22%
0% 4%
88% 96%
12% 4%
0% 0%
44% 50%
56% 39%
0% 11%
44% 32%
44% 50%
11% 18%
0% 0%
50% 43%
50% 57%
41% 14%
29% 61%
29% 25%
72% 79%
6% 21%
22% 0%

16 let
ch
d
32% 42%
64% 53%
4% 4%
62% 89%
35% 11%
4% 0%
92% 98%
8% 2%
0% 0%
46% 67%
42% 31%
12% 2%
42% 51%
35% 36%
23% 13%
4% 11%
38% 61%
58% 27%
23% 20%
38% 60%
38% 20%
62% 84%
31% 16%
8% 0%

17 let
ch
d
18% 23%
77% 71%
5% 6%
81% 80%
14% 20%
5% 0%
91% 89%
9% 9%
0% 3%
45% 46%
45% 49%
9% 6%
36% 40%
45% 43%
18% 17%
9% 9%
59% 43%
32% 49%
23% 9%
50% 71%
27% 20%
64% 60%
32% 34%
5% 6%

18 let
ch
d
36% 26%
64% 74%
0% 0%
62% 83%
38% 17%
0% 0%
86% 97%
14% 3%
0% 0%
38% 42%
38% 55%
23% 3%
36% 35%
21% 48%
43% 16%
7% 0%
50% 39%
43% 61%
21% 29%
57% 45%
21% 26%
64% 74%
34% 26%
0% 0%

19 let
ch
d
42% 35%
58% 65%
0% 0%
68% 75%
26% 25%
5% 0%
84% 90%
16% 10%
0% 0%
47% 35%
32% 60%
21% 5%
21% 30%
47% 45%
32% 25%
6% 0%
50% 42%
44% 58%
42% 25%
53% 45%
5% 30%
89% 70%
0% 10%
11% 20%

Tabulka 3: Legenda k tabulce 2
■Iné znění otázlgr
otázka č.
Myjete si ruce před jídlem?
la
Myjete si ruce před přípravou a úpravou jídla?
Ib
Myjete si ruce po použití toalety?
2a
Myjete si ruce po příchodu z venku?
2b
Myjete si ruce po jízdě v MHD?
2c
Myjete si ruce po smrkání, kýchání?
2d
Myjete si ruce po mazlení se zvířaty?
2e
Myjete si ruce po manipulaci s odpadky?
2f
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Graf 1: Mytí rukou po použití toalety (chlapci a dívky dohromady; 11-19 let;
v dotazníku otázka č. 2a; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

Graf 2: Mytí rukou po jízdě v MHD (chlapci a dívky dohromady; 11-19 let;
v dotazníku otázka č. 2c; procenta zaokrouhlena na celá čísla)
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Denní počet mytí rukou (chlapci, dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 3; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

nně
nně
denně
denně
enně
enně

11 lei
'o
o.
—
-C
o
23% 27%
32% 27%
32% 27%
5% 7%
0% 0%
0% 0%
9% 0%
0% 13%

13 le
12 let
‘o
O
Qt
>
2o
2o
20% 6% 16%
43% 59% 37%
17% 18% 21%
7% 6% 16%
3% 12% 5%
3% 0% 0%
0% 0% 0%
7% 0% 5%

14 let
‘o
Ü
33% 17%
8% 50%
25% 11%
25% 6%
0% 6%
0% 0%
0% 6%
8% 6%

15 le
'o

16 lei
'o
&
>
•o
f>
''B
21% 17% 7% 31%
36% 56% 46% 31%
21% 17% 36% 27%
7% 0% 4% 0%
0% 6% 4% 8%
0% 6% 0% 0%
0% 0% 4% 0%
14% 0% 0% 4%

17 let
o
ÍX
ra
íg
9%
44%
11%
9%
9%
2%
2%
13%

32%
36%
9%
9%
0%
0%
5%
9%

19 let
'o

18 let
1
so
17%
49%
14%
11%
0%
0%
3%
6%

7%
29%
29%
14%
14%
0%
0%
7%

10%
35%
26%
6%
3%
3%
6%
10%

O
32%
32%
26%
0%
0%
11%
0%
0%

>
0%
25%
35%
10%
0%
10%
5%
15%

2 % -i

® Ix -4 x
■ 5 x -8 x
□ 9 x - 12x
□ 1 3 x - 17x
■ nad 2 0 x

21%

■ nad 3 0 x
■ m noho

38%

□ new n

Graf 3: Denní počet mytí rukou (chlapci; 11-19 let, v dotazníku otázka č. 3;
procenta zaokrouhlena na celá čísla)

3 % -,
■ Ix -4 x
■ 5 x - 8x
□ 9 x - 12x
□ 1 3 x - 17x
■ nad 2 0 x
39%

22%

■ nad 3 0 x
■ m noho
□ nevím

Graf 4: Denní počet mytí rukou (dívky; 11-19 let, v dotazníku otázka č. 3;
procenta zaokrouhlena na celá čísla)
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Graf 5: Používání mýdla při mytí rukou (chlapci, dívky; 11-19 let;
v dotazníku otázka č. 4; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

Graf 6: Dispozice mýdla (odpovědi chlapců a dívek dohromady; 11-19 let;
znázorněna pouze kladná odpověď; v dotazníku otázka č. 5, procenta
zaokrouhlena na celá čísla)
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chlapci

dívky

Graf 7; Teplota vody při mytí rukou (chlapci, dívky; 11-19 let; v dotazníku
otázka č. 6; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

Graf 8: Používání antibakteriálního gelu (chlapci a dívky dohromady; 11-19
let, v dotazníku otázka č. 7; procenta zaokrouhlena na celá čísla)
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Graf 9: Utírání rukou do džínů, kalhot, sukní, atd. (chlapci, dívky; 11-19 let,
v dotazníku otázka č. 8; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

4.2 Ústní hygiena

Graf 10: Čištění zubů nejméně jednou denně (chlapci a dívky dohromady;
11-19 let, v dotazníku otázka č. 9; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

47

------ 84%----- ---

0 Ixdenně
■ 2x denně
□ 3x denně
□ vfcekrát denně

■2% '
chlapci

"2%---dívky

Denní počet čištění zubů (chlapci, dívky; 11
otázka č. 10; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

45%
40%

35%

35%
30%

25%

25%
20 %

15%

E3 ústní voda
■ zubní nit’
□ mezizubní kartáček

10%

5%
0%

chlapci

d ív k y

Graf 12: Používání ústní vody, zubní niti a mezizubního kartáčku (chlapci,
dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 11, 12, 13; procenta zaokrouhlena na
celá čísla)
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I chlapci
I dívky

11 -1 4 let

15 let

16 let

17 let

18 let

19 let

Graf 13: Půjčování zubního kartáčku (chlapci, dívky; 11-19 let; v dotazníku
otázka č. 14; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

60% 50%
50%
40%
I

30%
23%

21 %
20 %
10%

0%
0%
11 -1 3 let

I dívky

■I
■I

t

O«/

14 let

chlapci

15 let

16 let

17 let

18 let

19 let

Graf 14: Používání cizího zubního kartáčku (chlapci, dívky; 11-19 let;
v dotazníku otázka č. 15; procenta zaokrouhlena na celá čísla)
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Graf 15: Jídlo po večerním vyčištění zubů (chlapci a dívky dohromady; 1119 let; v dotazníku otázka č. 16; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

4.3 Osobní hygiena
Tabulka 5: Sprchování (chlapci; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 17;
procenta zaokrouhlena na celá čísla)
věk
Ix denně
2x denně
3x denně
5-6x týdně
3-4x týdně
1-2x týdně

11
59%
23%
0%
5%
5%
9%

12
13
14
15
16
17
18
19
40% 63% 56% 59% 42% 59% 36% 58%
20% 11% 22% 24% 38% 32% 36% 16%
0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 5%
27% 16% 6% 6% 4% 5% 7% 5%
13% 5% 11% 6% 15% 5% 21% 16%
0% 5% 6% 0% 0% 0% 0% 0%

Tabulka 6: Sprchování (dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 17- procenta
zaokrouhlena na celá čísla)
’
věk
Ix denně
2x denně
3x denně
5-6x týdně
3-4x týdně
1-2x týdně

11
12
13
14
15
16
17
18
19
60% 59% 55% 64% 81% 70% 86% 60% 58%
7% 18% 9% 14% 11% 21% 11% 33% 26%
0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0%
13% 0% 27% 7% 4% 7% 3% 0% 11%
20% 24% 9% 14% 0% 0% 0% 3% 5%
0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0%

50

70% 60% -

50%40% -

I

30% -

I Ix d en n ě

20 % -

I 2 x d enně

10%^
0%
11

12

13

14

15

16

17

18

19

věk

Graf 16: Sprchování lx-2x denně (chlapci; 11-19 let; v dotazníku otázka ě.
17; procenta zaokrouhlena na celá čísla)
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70%
60%
50%
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30% -
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I
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-
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Graf 17: Sprchování lx-2x denně (dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č 17;
procenta zaokrouhlena na celá čísla)
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11%
10%
■ Ixd en n ě
■ 2 x d enně
□ 5 - 6 x týdně
54%

□ 3 - 4 x týdně

25 %

Graf 18: Sprchování (chlapci; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 17; procenta
zaokrouhlena na celá čísla)

Graf 19: Sprchování (dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 17; procenta
zaokrouhlena na celá čísla)
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Tabulka 7: Mytí hlavy (chlapci; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 18;
procenta zaokrouhlena na celá čísla)
věk
denně
5-6x týdně
3-4x týdně
1-2x týdně

11
33%
10%
24%
33%

12
33%
17%
33%
17%

13
14
15
16
17
18
19
16% 56% 56% 50% 55% 43% 58%
16% 6% 22% 4% 14% 21% 0%
53% 22% 17% 38% 27% 36% 21%
16% 17% 6% 8% 5% 0% 21%

14%

44%

■ denně
■ 5 -6 x týdně
□ 3 -4 x týdně

30%

□ l - 2 x týdně

12%

Graf 20: Mytí hlavy (chlapci 11-19 let; v dotazníku otázka č. 18; procenta
zaokrouhlena na celá čísla)
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Tabulka 8: Mytí hlavy (dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č 18; procenta
zaokrouhlena na celá čísla)
věk
denně
5-6x týdně
3-4x týdně
1-2x týdně

11
20%
0%
53%
27%

16%

12
13
14
15
16
17
18
19
12% 27% 36% 22% 29% 26% 35% 15%
12% 9% 7% 7% 7% 0% 0% 5%
47% 45% 50% 48% 51% 50% 61% 70%
29% 18% 7% 22% 13% 24% 3% 10%

26%
Q denně
■ 5 - 6 x týdně
□ 3 - 4 x týdně
□ l - 2 x týdně

53%

Graf 21: Mytí hlavy (dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 18; procenta
zaokrouhlena na celá čísla)
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H l - 2 x denně
■ l - 2 x týdně
□ l-2 x m ě s K n ě
□ m éně často
■ uši si nečistím

68%

Graf 22: Čištění uší (chlapci a dívky dohromady; 11-19 let; v dotazníku
otázka č. 19; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

Tabulka 9: Výměna spodního prádla (chlapci, dívky; 11-19 let; v dotazníku
otázka č. 20; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

denně
5-6x týdně
3-4x týdně
1-2x týdně

chlapci
87%
5%
6%
2%

dívky
94%
3%
3%
0%

Tabulka 10: Výměna ponožek (chlapci, dívky;
č. 21; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

1-19 let; v dotazníku otázka

chlapci dívky
88%
94%
denně
1%
více X denně
1%
5%
3%
5-6x týdně
6%
3-4x týdně
1%
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Tabulka 11: Počet minut průměrně strávených denně v koupelně (chlapci,
dívky; 11-19 let; hodnoty v tabulce jsou uvedeny v minutách; v dotazníku
otázka č. 22)
věk
chlapci
dívky

14
40
72

13
41
47

12
39
43

11
35
36

15
48
86

16
47
59

17
44
46

18
30
58
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Graf 23: Počet minut průměrně strávených denně v koupelně (chlapci,
dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 22)
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4.4 Ostatní

otázka 23

otázka 2 4

otázka 2 5

otázka 2 6

Graf 24: Olizování prstů při listování časopisem (otázka 23), manipulaci
s penězi (otázka 24), pití z láhve po více lidech (otázka 25), vkládání do úst
jídla ze země (otázka 26); (chlapci, dívky; 11-19 let; v grafu je zobrazena
jen kladná odpověď; procenta zaokrouhlena na celá čísla)

I chlapci

-43%-

1 dívky

papírový

látkový kapesník

2% 1%

2% 1%

rukáv

prsty

kapesník

Graf 25: Smrkání (chlapci, dívky; 11-19 let; v dotazníku otázka č. 27;
procenta zaokrouhlena na celá čísla). Pozn. výhradně papírové kapesníky
používá 76% dívek a 56% chlapců. Zbylá procenta jsou kombinace
papírového kapesníku s jinou variantou.
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5. D isk u ze
Nejdříve než popíšeme a okomentujeme grafy a výsledky by bylo dobré
říci pár slov k samotnému výzkumu. Dotazníky zadávali vyučující přímo ve
své vyučující hodině, žákům od 11 do 19 let, což odpovídá 6.-9. ročníku na
ZŠ a 1.-4. ročníku na vyšším gymnáziu. Jednalo se buď o hodiny biologie,
chemie nebo matematiky. Dotazník nesouvisel s tématem hodiny. Žáci ZŠ i
studenti gymnázií vyplňovali dotazník s ochotou a v některém dotazníku i
bylo napsáno, že děkují za zpestření hodiny nebo odreagování. Vyplnění
dotazníku trvalo 5-10 minut a jelikož dotazníky byly po vyplnění
vyučujícím okamžitě vybrány, byla návratnost dotazníků 100%.
V

první sekci dotazníku se vyplňovaly identifikační údaje, věk a pohlaví

(viz Tabulka 1). Snažili jsme se o to, aby počet dotazovaných chlapců a
dívek byl stejný a stejně tak, aby i počet dotazovaných v jednotlivých
věkových skupinách byl stejný. Ve skutečnosti ovšem ve třídách není stejný
poměr chlapců a dívek, a také tam není stejnoměrně rozložen věk. Ve třídě,
kde by člověk čekal přibližně 50% chlapců ve věku 12 až 13 let a druhých
50% dívek ve stejném věku, se dočkal např. převažujícího počtu dívek a věk
se pohyboval od 11 do 14 let. Počty tedy nejsou v jednotlivých kategoriích
úplně stejné.
K vyhodnocení dotazníku je důležité zmínit, že koláčový typ grafů je
používán v případě, že rozdíl mezi chlapci a dívkami nebo mezi věkovými
kategoriemi je nulový nebo nepatrný. V opačném případě je používán graf
sloupcový s rozlišením pohlaví nebo věku.
Druhá sekce dotazníku se zabývala mytím rukou. Tabulka 2 souhrnně
ukazuje procenta chlapců a dívek v jednotlivých věkových kategoriích, jak
si myjí ruce před a po různých činnostech. Které činnosti to jsou, je možno
najít v dotazníku (viz Příloha) a také pro větší přehlednost v Tabulce 3. Mytí
rukou po použití toalety, před jídlem a po příchodu domů by mělo být
naprostou samozřejmostí. Patří to mezi hlavní zásady osobní hygieny.
Tabulka 2 nám ukazuje, že až taková samozřejmost to není. Po toaletě si
myje ruce 90% žáků a studentů ve věku 11-19 let, 9% si je myje někdy a 1%
dokonce vůbec (viz Graf 1). Alarmující je hlavně mytí rukou po jízdě
v MHD (viz Graf 2). Pouze 40% žáků a studentů ve věku 11-19 let si myje
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ruce po jízdě v MHD. Vždyť právě mytí rukou je jednou z hlavních
prevencí proti různým infekčním onemocněním, které byly popsány
v teoretické části. Nemýt si ruce právě po jízdě v MHD je hazardování
s vlastním zdravím. Otázkou je, kolikrát bychom si denně vlastně ruce měli
mýt. Pokud např. 4x denně jíme, 6x denně použijeme toaletu, 2x dermě
cestujeme, nějaké jídlo sami připravujeme a pomazlíme se s domácími
mazlíčky, tak to vychází průměrně na 15x denně. Samozřejmě je to jen
hrubý odhad a každý má počet a frekvenci jednotlivých čirmostí jinou. Jak
to ve skutečnosti je, u chlapců a dívek ve věku od 11-19 let nám ukazuje
Tabulka 4. Jelikož tato otázka byla otevřená a odpovědí mohl být jakýkoli
počet, tak pro lepší přehled se při vyhodnocování vytvořily kategorie: Ix4x, 5x-8x, 9x-12x, 13x-17x, nad 20x, nad 30x denně, mnohokrát denně a
nevím. Největší procento žáků a studentů si myje ruce 5x-8x denně, dále se
to liší u dívek a chlapců (viz Graf 3 a Graf 4). U chlapců je na druhém místě
denní počet mytí rukou lx-4x a u dívek 9x-12x. Předchozímu odhadu 15x
dermě se přibližuje jen 6% chlapců a 9% dívek, kteří uvedli mytí rukou 13x17x denně. To je poněkud malé procento. Dále stojí za zamyšlení 2%
respondentů (jak u chlapců, tak dívek), kteří si myjí ruce více jak 30x denně.
Takovéto časté mytí rukou může upozorňovat i na psychickou poruchu.
V teoretické části se hovořilo o obsendatně-kompulzivní poruše, která se
právě také může týkat nutkavého pocitu se stále mýt. Graf 5 znázorňuje
v procentech kolik dívek a chlapců ve věku 11-19 let používá k mytí rukou
mýdlo. Poněkud nízká procenta můžou souviset s faktem, že v 50%
umýváren škol není k dispozici mýdlo (viz Graf 6). Tímto zjištěním se
nepotvrzuje hypotéza H4, která zněla, že mýdlo bude k dispozici v 70%
umýváren škol. Toto zjištění je také v odporu s vyhláškou O hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvích, kde je stanoveno, že všechna hygienická
zařízení musí být vybavena mýdlem. Tato vyhláška také stanovuje, že
hygienická zařízení musí být vybavena ručníky na jedno použití nebo
sušákem. Kdyby tomu tak bylo, tak by si třeba tak velké procento (viz Graf
9) žáků a studentů neutíralo ruce do džínů, kalhot a sukní. J. Vacek ve své
publikaci Dokonalé zdraví uvádí, že ruce je nutné si mýt teplou vodou.
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protože studená špatně rozpouští špínu a tuky. Výzkum ukazuje, že teplou
vodou si myje ruce třetina chlapců a dívek ve věku 11-19 let. Zbytek buď
vodou studenou, nebo vlažnou (viz Graf 7). Pokud člověk nemá k dispozici
mýdlo a vodu dá se jako náhrada využít antibakteriální gel, který se dá
koupit v každé drogerii nebo lékárně. Antibakteriální gel používá 10% žáků
a studentů ve věku 11-19 let (viz Graf 8).
Třetí sekcí dotazníku byla ústní hygiena. Zuby bychom si měli čistit
ráno po snídani, je vhodné si je čistit i během dne nebo alespoň po
konzumaci sladkostí. Nej důležitější je důkladné vyčištění večer před
spaním. Alespoň Ix denně si čistí zuby 98% respondentů (viz Graf 10).
Počty čištění zubů a jejich procentuální zastoupení zvlášť u dívek a chlapců
znázorňuje Graf 11. Největší procento obou pohlaví si čistí zuby 2x denně.
Hypotéza H3, která zní, že minimálně 90% žáků a studentů si čistí zuby 2x
dermě, ale potvrzena nebyla. 2x dermě si čistí zuby 79% chlapců a 84%
dívek ve věku 11-19 let. Po posledním vyčištění zubů by se již nemělo jíst a
pít pouze neslazené nápoje. Skutečnost je ale jiná, jak ukazuje Graf 15.
Hypotéza H2, která zněla, že po večerním vyčištění zubů již nekonzumuje
žádné jídlo 90% žáků a studentů ve věku 11-19 let, se nepotvrdila. Po
večerním vyčištění zubů nejí pouze 49% chlapců a dívek ve zkoumané
věkové skupině. Zbytek buď jídlo konzumuje vždy, nebo někdy.
V teoretické části bylo zmíněno, že k dokonalému vyčištění zubů je třeba
používat doplňkové pomůcky. Používání ústní vody, zubní nitě a
mezizubního kartáčku u chlapců a dívek ve zkoumané věkové kategorii
znázorňuje Graf 12. Velice zajímavá otázka v dotazníku se týká toho, zda
by žáci a studenti půjčili někomu jinému svůj zubní kartáček a zda by
použili cizí zubní kartáček. Výsledky jsou v Grafu 13 a 14. Zajímavé je, že
ve věku 11-14 let by žádný chlapec, ani dívka nepůjčila svůj zubní kartáček.
Tuto možnost připouští respondenti až od 15 let. Může to souviset s citovým
prohlubováním vztahu mezi chlapci a dívkami, a tomu, komu by půjčili svůj
zubní kartáček, mysleli právě své partnery. Stejná úvaha platí pro používání
cizího zubního kartáčku. Chlapci jsou v každém případě s půjčováním i
používáním cizího zubního kartáčku mnohem opatrnější, než dívky.
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čtvrtá sekce dotazníku se zabývala osobní hygienou. Jak bylo uvedeno
v teoretické části, každodenní opláchnutí vodou před spaním nebo
příchodem z práce je prospěšné, ale každodenní drhnutí těla mýdlem a
žínkou je naopak zdraví škodlivé. Zbavujeme tím pokožku přirozeného
obsahu tukových látek a mastných kyselin a kůže se tak stává náchylnější
k infekcím a podráždění. Frekvenci sprchování chlapců, rozdělenou podle
věku nám zobrazuje Tabulka 5 a frekvenci sprchování dívek, rozdělenou
také podle věku nám zobrazuje Tabulka 6. Pokud porovnáme Graf 16, který
zobrazuje sprchování chlapců lx-2x denně s Grafem 17, který zobrazuje
sprchování dívek lx-2x denně, zjistíme, že chlapci se sprchují 2x denně
častěji, než dívky. Graf 18 zobrazuje frekvenci sprchování chlapců všech
věkových skupin dohromady a Graf 19 to samé u dívek. Z těchto grafů se dá
vyčíst, že hypotéza H l, která zní: největší procento žáků a studentů ve věku
11-19 let se sprchuje 3x-4x týdně, nebyla potvrzena. 54% chlapců ve věku
11-19 let se sprchuje Ix dermě, 25% chlapců 2x denně a 3x-4x týdně se
sprchuje pouze 11% chlapců. Dívek se sprchuje Ix denně 69%, 2x denně
18% a 3x-4x týdně pouhých 6%. Tyto hodnoty jsou samozřejmě průměr za
celou věkovou skupinu 11-19 let. Jednotlivá procenta rozdělená podle věku
jsou v již zmíněné Tabulce 5 a 6. V dotazníku byla i otázka týkající se
frekvence mytí hlavy. Tabulka 7 zobrazuje frekvenci mytí hlavy chlapců,
rozdělenou podle věku. Koláčový Graf 20 již znázorňuje frekvenci mytí
hlavy chlapců všech zkoumaných věkových kategorií dohromady. Tabulka
8 zobrazuje frekvenci mytí hlavy dívek, rozdělenou podle věku. Graf 21
znázorňuje

frekvenci

mytí

hlavy

dívek

všech

věkových

kategorií

dohromady. Pokud porovnáme Graf 20 s Grafem 21 zjistíme, že chlapci si
myjí hlavu častěji, než dívky. Graf 22 se týká čištění uší žáků a studentů ve
věku 11-19 let. Čištění uší denně je zbytečné, obzvláště když vezmeme
v úvahu, že ušní maz odrazuje od vstupu hmyz a má schopnost ničit bakterie
a viry. Přitom dermě si čistí uši 18% chlapců a dívek ve věku 11-19 let.
V širším smyslu hygienou také rozumíme čistotu prádla. Frekvence výměny
spodního prádla u žáků a studentů ve věku 11-19 let je uvedena v Tabulce 9.
Frekvence výměny ponožek u žáků a studentů ve věku 11-19 let je uvedena
v Tabulce 10. Dostáváme se k hypotéze H7, která říká, že 98% chlapců a
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dívek ve věku 11-19 let si mění spodní prádlo a ponožky denně. Tato
hypotéza také nebyla potvrzena. Spodní prádlo si mění denně 87% chlapců
a 94% dívek. Ponožky si dermě mění 88% chlapců a 94% dívek. 1% chlapců
i dívek si mění ponožky vícekrát denně. Obzvláště u ponožek bylo
očekáváno procentuální číslo větší. Pokud si neumí ohlídat denní výměnu
chlapci a dívky sami, tak by to měli ohlídat rodiče. 6% chlapců ve věku 1119 let si mění ponožky pouze 3x-4x týdně. V Tabulce 11 jsou rozepsané
podle pohlaví a věku průměrné denní počty minut strávených v koupelně.
To samé, ale ve sloupcové podobě zobrazuje Graf 23. Hypotézu H5, která
zněla, že od 11 do 15 let se u děvčat postupně zvyšuje průměrný denní počet
minut strávených v koupelně, se podařilo prokázat. Potvrdila se také
hypotéza H6 (ve věku 15 let bude u děvčat denní počet minut strávených
v koupelně minimálně o 40% vyšší, než u chlapců). Dívky tráví ve věku 15
let v koupelně průměrně 86 minut denně a chlapci 48 minut, což je o 44%
méně času než tam tráví dívky.
Poslední pátá sekce dotazníku je nazvaná „Ostatní“. Jsou zde zahrnuty
otázky týkající se olizování prstů při listování časopisem, manipulaci
s penězi, pití z láhve po více lidech, vkládání do úst jídla ze země. Výsledky
přehledně zobrazuje Graf 24. Překvapivá byla velká procenta žáků a
studentů ve věku 11-19 let u otázky týkající se pití z láhve po více lidech.
Chlapci pijí z jedné láhve po více lidech v 64% případů a dívky dokonce v
82%. V této oblasti by rozhodně chtělo větší informovanost ohledně
možnosti nákazy infekčními chorobami, které se přenáší nepřímým dotykem
a také slinami. U otázky, zda by vložili do úst jídlo ze země je kladná
odpověď u chlapců v 16% a u dívek v 18%, ale většinou zde byla
poznámka, že pouze pokud jsou doma. Poslední graf (Graf 25) zobrazuje, co
žáci a studenti používají ke smrkání. Je zde pěkně vidět současný trend v
používání papírových kapesníků. Používá je 79% chlapců a 92% dívek.
Výzkum přinesl řadu zajímavých výsledků z oblasti hygienických
návyků žáků a studentů ve věku 11-19 let. Mohou být cenným východiskem
pro budoucí učitele, kteří budou vyučovat v příslušné oblasti v předmětu
přírodopis, biologie, i výchově ke zdraví. Je správné, že témata hygieny jsou
součástí RVP (ZŠ i G) a učitelé by je rozhodně neměli podceňovat.
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6. Z á v ěr
Cílem diplomové práce bylo zjistit a porovnat úroveň hygienických
návyků žáků a studentů ve věku 11-19 let. Stanovený cíl byl splněn.
Výzkum byl proveden dotazníkovým šetřením. Jeho výsledky byly použity
k ověření 7 předem formulovaných hypotéz. Dvě ze sedmi hypotéz byly
výzkumem potvrzeny a pět vyvráceno.
> 3x-4x týdně se sprchuje pouze 11% chlapců a pouhých 6% dívek. (Hl
vyvrácena). Nej častěji se sprchují lx-2x denně.
> Po večerním vyčištění zubů nekonzumuje žádné jídlo pouze 49% žáků a
studentů ve věku 11-19 let (H2 vyvrácena).
> 2x dermě si čistí zuby 79% chlapců a 84% dívek ve věku 11-19 let (H3
vyvrácena).
> V 50% umýváren škol není k dispozici mýdlo (H4 vyvrácena).
> Od 11 do 15 let se u děvčat průměrný deimí počet minut strávených
v koupelně zvyšuje (H5 potvrzena).
> Dívky tráví ve věku 15 let v koupelně průměrně 86 minut dermě a
chlapci 48 minut, což je o 44% méně času než tam tráví dívky (H6
potvrzena).
> Spodní prádlo si mění denně 87% chlapců a 94% dívek. Ponožky si
denně mění 88% chlapců a 94% dívek, 1% chlapců i dívek si mění
ponožky vícekrát denně (H7 vyvrácena).
Výsledky představují cenný zdroj informací pro učitele přírodopisu,
biologie i výchovy ke zdraví.
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Přílohy

Hygienické návyky žáků (studentů) ZŠ a SŠ
Dotazníky budou použity jako podklad pro diplomovou práci studentky Pedagogické
fakulty UK v Praze. Dotazníky jsou anonymní! Prosím odpovídejte pravdivě a nikoli tak,
jak si myslíte, že je to správně. Odpovědi označte zakroužkováním nebo čitelně vypisujte
na připravené řádky.
Vyplňte laskavě následující identifikační údaje.
Jste žena, nebo muž?

žena

muž

ZŠ

SŠ

Věk
Škola
Mytí rukou
1. Myjete si ruce před a).. .jídlem?

2. Myjete si ruce po

ano vždy

někdy

ne

b).. .přípravou a úpravou jídla?

ano vždy

někdy

ne

a)...použití toalety?

ano vždy

někdy

ne

b).. .příchodu z venku?

ano vždy

někdy

ne

c)... jí zdě v MHD?

ano vždy

někdy

ne

d)...smrkání, kýchání?

ano vždy

někdy

ne

e).. .mazlení se zvířaty?

ano vždy

někdy

ne

f)...manipulaci s odpadky?

ano vždy

někdy

ne

ano vždy

někdy

ne

3. Kolikrát si přibližně denně myjete ruce?
4. Používáte k mytí rukou mýdlo?

(na otázku 5 odpovídejte jen pokud vaše odpověď na otázku 4 byla někdy nebo ne)
5. Mýdlo bych používal/a,ale často není
k dispozici
...ve škole
ano
ne
...doma

ano

ne

.. .na veřejných záchodech

ano

ne

6. K mytí rukou používám vodu...
teplou

studenou

vlažnou

7. Používáte antibakteriální gel na ruce?

ano

ne

8. Utíráte si ruce o džíny, kalhoty, sukni, atd?

ano

někdy

Ústní hygiena
9. Čistíte si zuby denně?

ano

ne

(na otázku 10 odpovídejte jen pokud vaše odpověď na otázku 9 byla ano)
10. Kolikrát denně si zuby čistíte?
vícekrát

Ix

2x

11. Používáte ústní vodu?

ano

ne

12. Používáte zubní niť?

ano

ne

13. Používáte mezizubní kartáček?

ano

ne

3x

ne

14. Půjčil/a byste svůj zubní kartáček někomu
jinému?

ano

ne

15. Použil/a byste zubní kártáček někoho jiného?

ano

ne

16. Jíte ještě po vyčištění zubů před spaním,
aniž byste si pak zuby znovu vyčistili?

ano

někdy

ne

Osobní hygiena

17. Jak často se sprchujete (koupete)?
a)

denně

Ix

2x

3x

vícekrát

b)

týdně

Ix

2x

3x

4x

2x

3x

4x

5x

6x

18. Jak často si myjete hlavu?
a)

denně

b)

týdně

c)

jiná možnost

Ix

5x

6x

19. Jak často si obvykle čistíte uši?
l-2x dermě

l-2x týdně

l-2x měsíčně

méně často

uši si nečistím

20. Jak často si vyměňujete spodní prádlo?
a)

denně

b)

týdně

c)

jiná možnost

Ix

2x

3x

4x

5x

6x

3x

4x

5x

6x

21. Jak často si vyměňujete ponožky?
a)

denně

b)

týdně

c)

iiná možnost

Ix

2x

22. Do rámečku vpiště přibližně počet minut, které dermě strávíte v koupelně
Ostatní

23. Olizujete si prsty při listování časopisem,
novinami, knihou?

ano

ne

24. Olizujete si prsty při manipulaci s penězi?

ano

ne

25. Napijete se z láhve, ze které pilo více lidí?

ano

ne

26. Vložíte do úst jídlo, které vám spadlo na zem?

ano

ne

rukáv

prsty

27. Při smrkání používám...
látkový kapesník

papírový kapesník

jiná možnost _________________________

DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

