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Úvod 

Prvním impulsem ve výběru tématu „Dentální hygiena mladistvých“ bylo zjištění, 

ţe velká část mladistvých z mého blízkého okolí má o dentální hygieně malé 

nebo nedostačující znalosti. Výchova k orálnímu zdraví je nutná jiţ od útlého věku a její 

dodrţování by nás mělo provázet po celý ţivot. V době dospívání by měly být znalosti 

a dovednosti v oblasti orálního zdraví jiţ pevně zakotveny a měly by být pravidelnou 

a neopomíjenou součástí péče o zdraví.  

V dnešní době si lidé docela zvykli na provádění očisty celého těla, ale péče 

o dutinu ústní je stále v ţivotě některých jedinců zanedbávána. 

Dentální hygiena úzce souvisí s onemocněním dásní a parodontu, které patří 

k nejčastějším infekčním onemocněním dutiny ústní a má velký vliv na celkový zdravotní 

stav organismu. Bakterie, které záněty způsobují, pronikají do krevního oběhu, krevní 

cestou se dostávají do celého těla, kde mohou vyvolat jiná onemocnění. 

Jedinou prevencí onemocnění dásní a zubů je pravidelná a systematická dentální 

hygiena, která odstraňuje mikrobiální plak, který je hlavní příčinou kazivosti zubů 

a onemocnění dásní. „ Mít pěkné zuby znamená mít je zdravé, aby nám dobře slouţily 

a plnily svou funkci.“ (Zouharová, 2008). 

Cíle 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit u vybraného souboru dospívajících informovanost a 

pravděpodobné chování v oblasti dentální hygieny. 
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I Teoretická část 

Teoretická část bakalářské práce má tyto cíle:  

1) Vymezit základní pojmy zvoleného tématu: orální zdraví a dentální hygiena; 

2) Přiblíţit důleţité preventivní programy v oblasti orálního zdraví určené dětem 

a mládeţi v České republice; 

3) Zasadit pojem dentální hygiena do širšího kontextu, tj. popsat historii 

a současnost dentální hygieny, pomůcky k dentální hygieně, techniky čištění 

zubů, frekvenci čistění zubů; 

4) Vyloţit onemocnění dutiny ústní, která souvisejí s nedostatečnou dentální 

hygienou; 

5) Shrnout výsledky dosavadních výzkumů o dentální hygieně českých dětí 

a dospívajících. 
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1 Orální zdraví 

Orální zdraví velmi úzce souvisí s celkovým zdravím, jeţ je důleţitou hodnotou, 

o kterou by měl kaţdý dospělý jedinec usilovat. Orální zdraví patří k nejdiskutovanějším 

tématům současného zdravotnictví. 

Orální zdraví nemá zásadní vliv na mortalitu a morbiditu populace, ale zdraví 

v dentální oblasti významně ovlivňuje kvalitu ţivota kaţdého jedince. V současném světě 

je kladen velký důraz také na estetickou stránku a zdravý a krásný chrup nabývá 

ve vnímání celkové krásy člověka stále většího významu. Ve stáří je relativně zdravý 

a funkční chrup důleţitou podmínkou dobré kvality ţivota, neboť umoţňuje seniorům 

bezproblémové stravování. 

Základem orálního zdraví je pravidelně a důkladně prováděná správná technika 

čištění zubů. Nejčastějším onemocněním populace v orální oblasti je zubní kaz, zkušenost 

se zubním kazem má 99,9 % české dospělé populace (Broukal, Z. et al, ÚZIS 2006).  

„Výsledky monitorování orálního zdraví i zkušenosti praktických zubních lékařů 

ukazují intenzivní potřebu zařazení programů podpory orálního zdraví do celkové 

koncepce podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu populace“. (Bálková, 2010) 

Definice orálního zdraví WHO (Světové zdravotnické organizace) zní: „Orální 

zdraví je stav bez chronické bolesti dutiny ústní a tváře; nepřítomnost zhoubných 

novotvarů v oblasti dutiny ústní, čelistí a krku; dále nepřítomnost ulcerózních onemocnění 

v dutině ústní; stav prostý vrozených vad – včetně rozštěpů rtu a patra; stav zdravých dásní 

a závěsného aparátu zubu; také nepřítomnost zubního kazu a ztráty zubu a stav bez jiných 

nemocí či poruch, které mohou ovlivnit dutinu ústní. Rizikové faktory zahrnují nesprávné 

stravovací a výţivové návyky, kouření a jiné formy uţití tabáku, nadměrné uţívání 

alkoholu a nedostatečná orální hygiena“(http://www.who.int/topics/oral health /en/ volně 

přeloţeno z anglického originálu) 

Zvyšování úrovně v oblasti orálního zdraví se daří díky osvětě, která je v České 

republice realizována formou preventivních programů. 

1.1 Preventivní programy v oblasti orálního zdraví  

Preventivní projekty a programy v oblasti zubní péče v ČR jsou zaměřeny převáţně 

na prevenci zubního kazu u dětí a mládeţe, na informovanosti jejich rodičů, na zlepšení 

orálního zdraví a získání praktických a správných návyků v ústní hygieně.  
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Česká stomatologická komora a Asociace dentálních hygienistek nedisponují 

dostatkem finančních prostředků na realizaci vlastních preventivních projektů, proto 

spolupracují s organizacemi, které se zabývají prevencí profesionálně a mají dostatek 

financí k její medializaci. Česká stomatologická komora preventivní programy sleduje, 

podporuje a některým z nich propůjčuje značku kvality – Pečeť České stomatologické 

komory. 

1.2 Přehled nejčastěji realizovaných preventivních programů v České 

republice 

Dětský úsměv 

Tento projekt je zaměřený na školní děti je realizován Českým zeleným kříţem, o. 

p. s. a je podporován organizací České společnosti pro dětskou stomatologii a Asociací 

dentálních hygienistek ČR. Projekt je nositelem Pečeti České stomatologické komory. 

Program Dětský úsměv se snaţí působit na různých místech celé České republiky, nejvíce 

jsou do programu zapojeny ZŠ v Praze a v Českých Budějovicích.  

Náplní programu je v rámci školního rozvrhu představit dětem srozumitelně 

a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výţivou a vznikem zubního 

kazu. Nejdůleţitější částí je praktický nácvik správného čištění chrupu.  

Mandala 

Je preventivním projektem neziskové organizace ARAK o.p.s. Hlavní činností 

společnosti ARAK o.p.s. je tvorba a realizace preventivních programů a lektorská činnost 

v oblasti orálního zdraví. Program je realizován na MŠ a ZŠ v Olomouckém kraji. 

Náplní programu je od roku 2010 propojení prevence a všeobecného podvědomí 

o zubní hygieně. Cílovou skupinu tvoří děti do 10 let, na které je prevence zaměřena, 

ale také budoucí zubaři, dentální hygienistky, pedagogové, rodiče a odborná 

stomatologická veřejnost. 

Veselé zoubky 

Preventivní program péče o zuby Veselé zoubky je realizován od roku 2011 DM 

drogerií markt, s. r. o., pro ţáky 1. tříd základních škol v ČR. Program je tematicky 

zaměřen na správnou péči o zuby a prevenci vzniku zubního kazu. Program obdrţel licenci 
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pečeť České stomatologické komory. Program Veselé zoubky probíhá na ZŠ v celé České 

republice. 

Náplní programu je vzdělávat děti, rodiče i pedagogy a vést je ke správné péči 

o chrup. 

Zdravé zuby 

Výukový program Zdravé zuby vznikl jiţ v roce 2000 z iniciativy odborníků 

z oblasti školství a stomatologie jako komplexní celorepublikový výukový program péče 

o chrup. Program je určen dětem 1. stupně základních škol. Zabývá se nejen prevencí 

zubního kazu, ale ochranou a podporou zdraví. Program Zdravé zuby je realizován 

na celém území České republiky ve všech ZŠ, které se chtěly do preventivního programu 

zapojit. 

Náplní programu je zvýšit informovanost o zubním zdraví u školních dětí a vytvořit 

předpoklady k zajištění zdravých zubů u dospělé populace v budoucích letech. Program 

pomáhá upevňovat pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vybízí k pravidelným preventivním 

návštěvám stomatologa. 

Zdravý úsměv 

Preventivní projekt Zdravý úsměv byl zahájen v roce 1999 z iniciativy 

Stomatologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové a Česko-slovensko-švýcarské 

lékařské společnosti. Do projektu Zdravý úsměv jsou převáţně zapojeny ZŠ v okrese 

Hradec Králové, městech Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem a Kroměříţ. Program 

je kontinuálně rozšiřován i do dalších lokalit České republiky. 

Náplní programu je naučit děti předškolního a školního věku v České republice 

správné technice čištění zubů a obecné péči o orální zdraví, pomoci osvojit si péči o dutinu 

ústní jako celoţivotní návyk.  

Zdravý zoubek 

Program Zdravý zoubek je úspěšně realizován od roku 2003 a je zaměřen 

na prevenci zubního kazu u dětí v mateřských školách a u ţáků základních škol, realizován 

na MŠ a ZŠ v Libereckém, Jihomoravském, Severomoravském a Jihočeském kraji.  

Cílem programu je naučit děti základním pravidlům ústní hygieny, motivovat 

rodiče dětí k pravidelným lékařským prohlídkám u svého stomatologa. Náplní programu 
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je také vytváření výchovně edukačního materiálu a výchova studentů zdravotních škol 

k prevenci a podpoře zdraví. 

Zdravé zoubky dětem 

Projekt Zdravé zoubky dětem patří pod občanské sdruţení Nechci kazy, vznikl jako 

rozšíření projektu Zoubky jako perličky. Program Zdravé zoubky dětem je realizován 

na MŠ a ZŠ ve většině měst České republiky. Náplní projektu je preventivně-interaktivní 

program, který je zaměřený na dokonalé pochopení pravidel ústní hygieny, zdravé stravy 

a pouţívání dentálních pomůcek s ohledem na věk dětí a na odbourávání strachu 

ze zubního lékaře. K tomuto účelu je vyuţíván kamion vybavený stomatologickou 

ordinací, který je certifikován jako jediné mobilní zdravotnické zařízení v ČR. Děti 

zde mohou vyšetřit plyšové zvíře, sednout si do křesla či zhlédnout pohádku o zoubku. 

Projekt má obrovský úspěch u dětí i rodičů. 

(http://www.dent.cz/img_data/file/2014/Preventivni_projekty_pro%20PDD.pdf) 

Společným cílem preventivních programů je dostat do podvědomí jedinců 

důkladnost a pravidelnost v provádění dentální hygieny. 

Výţiva jako prevence zubního kazu 

Je nutné dodrţovat zásady správné výţivy. Preferovat stravu bez jednoduchých 

sladkých cukrů, slazených potravin a nápojů a dodávat látky, které jsou pro zuby 

prospěšné. Jednoduché sacharidy jsou výţivou pro bakterie, které tvoří organické kyseliny, 

právě proto jsou sladkosti a slazené potraviny a nápoje nebezpečné.  

Důleţitá je i konzistence potravy: čím je lepivější, tím větší je nebezpečí zubního 

kazu, k odstranění takovéto potravy z dutiny ústní je zapotřebí poměrně dlouhá doba. 

Negativní vliv na zubní sklovinu mají také potraviny a nápoje, které obsahují 

kyseliny. Některé kyseliny se v ovoci a ve šťávách vyskytují zcela přirozeně, jiné 

se do slazených nápojů (kolové apod.) přidávají během jejich výroby. V případě ovoce 

se jedná zejména o citrusové ovoce a 100 % přírodní šťávy z nich vyrobené. 

Naopak mezi potraviny, které jsou zubům prospěšné, patří zejména mléčné výrobky 

a mléko, ale také ovoce a zelenina, které obsahují důleţité vitaminy a minerální látky, jako 

jsou vápník a vitaminy A, C, a D. Pro prevenci zubního kazu je tedy důleţitá pestrá strava 

zahrnující všechny důleţité ţiviny a pečlivá a pravidelná hygiena dutiny ústní. 

(http://www.viscojis.cz/vyziva/vyiva-vek/181-vyiva-a-zubni-kaz) 
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2 Dentální hygiena 

Je definována jako osobní údrţba čistoty a hygieny zubů a ústních struktur čištěním 

zubů, stimulací tkání, masáţemi dásní, hydroterapií a jinými procedurami doporučenými 

lékařem či dentální hygienistkou pro zachování orálního zdraví (Kilian, 1996, s. 67). 

Jedná se především o domácí záleţitost v péči o chrup kaţdého jedince, je součástí 

osobní hygieny civilizovaného člověka a její význam je v prevenci onemocnění zubů 

a parodontu. Ke klasickému čištění zubů, péči o dásně a pouţívání jiných méně obvyklých 

pomůcek sem patří i vhodně zvolená výţiva.  

Pokud hygienická problematika přesahuje laické moţnosti, nastupuje profesionální 

dentální hygiena, terapie s preventivním účinkem. 

Stav dentální hygieny je jedním z rozhodujících ukazatelů vztahu jedince k jeho 

vlastnímu chrupu a dutině ústní. Dosaţení vyhovujícího stavu dentální hygieny je moţné 

získat pouze vhodnými a osvědčenými návyky pěstovanými jiţ od útlého dětství.  

První dětské zuby je třeba čistit kaţdý den ráno a večer, aby si dítě zaţilo pocit 

čistých zubů. Od druhého aţ třetího roku se dítě pokouší čistit si zuby samo, rodič 

kontroluje úspěšnost čištění a zuby ještě dočišťuje. Dítě si musí zaţít, ţe se čistí i zadní 

zuby, ne jen ty, které jsou dobře vidět. Mezi pátým a osmým rokem začínají dočasné 

(mléčné) zuby vypadávat a postupně se prořezávají zuby definitivního (stálého) chrupu. 

Tento ,,výměnný“ proces trvá přibliţně do 12 – 13 let. Od šestého roku je potřeba 

informovat rodiče, ţe jako první zub definitivního chrupu se prořezává stolička – šestka, 

která patří mezi nejčastěji plombované a extrahované zuby lidstva. Tento první „ 

opravdový“ zub je třeba čistit důkladněji, především jeho kousací plošku, kde velmi často 

vzniká zubní kaz. Mléčné zuby,,drţí“ místo pro zuby trvalé a ovlivňují růst čelistí 

a správné postavení zubů, proto je zásadní chybou se domnívat, ţe se o ně není třeba starat, 

ţe narostou nové. Je důleţité udrţet mléčný chrup zdravý aţ do fyziologické výměny zubů. 

Klasický zdravý chrup staršího dítěte a dospělého člověka je sloţen ze třiceti dvou 

zubů, rozmístěných po šestnácti v horním a dolním oblouku. O tyto zuby je nutné 

zodpovědně pečovat, aby co nejdéle slouţily a plnily svou funkci, mechanickou, 

fonetickou a psychologickou (nedílná součást naší image).,,Nikdo ještě nevymyslel, 

tak dokonalé,,zařízení“ jako je lidský zub, jehoţ jedinou nedokonalostí je, ţe se o něj 

musíme starat.“ (Šedý, 2014, s.44)  

Smyslem dentální hygieny je efektivně odstranit bakteriální povlak, který se vytváří 

na zubech. Pro dokonalé odstranění bakteriálního povlaku a tím omezení rizika zánětu 
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dásní a parodontózy je důleţité pouţít správnou techniku čištění zubů a správný výběr 

dentálních pomůcek. 

Dentální hygiena není záleţitostí pouze moderní doby, péče o dutinu ústní 

je jiţ známá z doby před naším letopočtem. 

2.1 Historie dentální hygieny 

Prapůvodní kořeny dentální hygieny lze pozorovat jiţ v pátém století před naším 

letopočtem, kdy zákroky, které dnes vykonávají stomatologové, vykonávali klasičtí lékaři. 

První dochovaná zmínka o stomatologovi (jmenoval se Hesi – Reov) je datována do třetího 

tisíciletí před naším letopočtem. Archeologické objevy dokazují, ţe jiţ v té době byly 

pouţívány předměty dentální hygieny podobné těm, které pouţíváme dnes, například 

pinzety či párátka. Nejstarší stomatologická dokumentace, mapující péči o chrup, způsob 

ochrany a zákroky, byla lokalizována na území Sumerské říše, tj. dnešního Středního 

východu. Na konci druhého tisíciletí před naším letopočtem, v období řecké a římské říše 

bylo zubní lékařství spojováno s vírou, magií a s bohem Asklépoisem, coţ byl starověký 

bůh medicíny a uzdravování. Polovina prvního tisíciletí před naším letopočtem v oboru 

medicíny patřila Hippokratovi, který ústní hygienu pečlivě dodrţoval. Škrabku na zuby 

podobnou té dnes pouţívané přidal Aristoteles. Johanes Arancula v patnáctém století 

našeho letopočtu určil pravidla pro dodrţování ústní hygieny, která jsou dnes povaţována 

za základ prevence onemocnění zubů a dásní. 

Pravěk 

Bolestem zubů a onemocněním dutiny ústní se nevyhnuli ani pravěcí lidé. 

Nejčastější příčinou zdravotních problémů byl charakter stravy a pouţívání zubů jako 

nástroje – činění kůţí. Zubní tkáň se tím nadměrně obrušovala a docházelo k jejímu 

poškození. V době kamenné existovalo minimum poznatků a technologií, které 

by ovlivňovaly lékařské myšlení. Léčebné postupy v pravěku vznikaly na základě 

pozorování přírodních úkazů (Osobnosti historie zubního lékařství I [online], 2009). 

Pravděpodobným nástrojem, který pravěkým lidem pomáhal od bolesti zubů, byl pěstní 

klín. 

Starověk 

Mezi velmi dentálně ukázněnou civilizaci patřili Babylóňané. Ze starého Babylonu 

pochází první zmínky o péči o zuby. Taktéţ Egypťané patřili v oblasti dentální hygieny 
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k vyspělé starověké civilizaci a to jiţ 3000 let př. n. l. Staří Egypťané své blízké pohřbívali 

se vším potřebným k posmrtnému ţivotu. Aby mumiím nepáchlo z úst, měly v sarkofágu 

k dispozici tenké větvičky na jednom konci roztřepené do měkkých vláken, které 

pouţívaly k čištění zubů (srov. Osobnosti historie zubního lékařství I [online], 2009). 

Extrakce zubů byla ve starověku velmi bolestivou a traumatizující záleţitostí (pouţívala 

se i jako trest) a pacienti se jí obávali. Ošetřující často vyrval ošetřovanému i kus čelistní 

kosti a dásně. Zuby se trhaly holou rukou nebo různými kleštěmi. Někteří extrakcí 

postiţení po zákroku i zemřeli. 

 Ve starověku bolavé zuby nejen trhali, ale snaţili se je také různými způsoby léčit. 

Aulus Cornelius Celsus, doporučoval trhat zuby, aţ kdyţ se viklají, a radil je dobře čistit. 

Zuby si pomocí párátka ošetřovali i staří Řekové a Římané. Indové je čistili snítkami 

fíkovníku a Číňané uţ měli zubní kartáčky. 

Noční můrou se ve starověku stal „zubní červ“, ve kterého se všeobecně věřilo. 

Zmínky o „zubním červovi“ jsou uţ ve starověké Mezopotámii. „Zubní červ“ se zaříkával, 

„chytal“ bodnutím jehly do zubu, hubil vypalováním zubu nebo vykuřoval kadidlem 

s narkotickými účinky. Aţ v roce 1757 řezenský přírodovědec Jacob Christian Schäffer 

odsoudil „zubního červa“ jako nesmysl (srov. Osobnosti historie zubního lékařství 

I [online], 2009). 

Středověk 

Ve středověku zájem o stomatologii hodně upadl. Stejně tak o dentální hygienu. 

Rozvíjelo se především lidové léčitelství, jehoţ cílem bylo tlumení bolesti. Lidová 

prevence i lidové zubní léčení přetrvávalo aţ do 19. století. Byla to směs šarlatánské 

terapie, zaříkávání a bylinné léčby většinou charakteru vzájemné léčby a samoléčitelství. 

Ještě v 17. století vkládali Evropané do děravého zubu havraní lejno s vírou, ţe se zub 

úplně zkazí a následně sám vypadne. 

Rozvoj stomatologie a dentální hygieny podloţený zájmem o ústní zdraví nastal 

aţ v 19. století vznikem samostatného oboru stomatologie. První zmínky o dentální 

hygieně se objevily v roce 1844 v americkém časopise American Journal of Dental 

Science. V témţe roce bylo poprvé popsáno a propagováno odborné čištění a v roce 

1913 byla v americkém městě Bridgeport zaloţena první škola pro dentální hygienistky. 

Na starém kontinentu začaly svoje působení dentální hygienistky v roce 1923 v Norsku 

a poté následoval rozvoj oboru dentální hygiena v Evropě. 
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2.2 Současnost dentální hygieny v České republice 

Dentální hygiena je stomatologickým oborem a v současnosti představuje 

nedělitelnou sloţku moderní stomatologie. Dentální hygiena současné stomatologické 

praxe umoţňuje stomatologům maximálně se věnovat své odborné specializaci.  

Česká republika se zapojila do vzdělávání v oboru dentální hygiena v roce 1996. 

V tomto roce byl poprvé otevřen obor dentální hygienistka v Praze. V červnu 2000 vznikla 

Asociace dentálních hygienistek, která hájí profesní zájmy dentálních 

hygienistek/hygienistů. 

Dentální hygienistka 

Profesi dentální hygienistky lze v České republice studovat na vyšších odborných 

školách. Studium probíhá prezenční či distanční formou v délce tří let. Podmínkou 

je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a praxe v oboru v délce jednoho roku. 

Dentální hygienu lze také studovat na vysokých školách, kde tento obor je studován 

v délce šesti semestrů zakončených státní zkouškou a následným získáním titulu Bc. 

Dentální hygienistka je profesionální pracovník ve stomatologii 

a je nezastupitelnou součástí moderní stomatologické praxe. Dentální hygienistka 

vychovává a instruuje pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní 

hygienu stanovuje úroveň individuální hygieny, provádí nácvik postupů a technik ústní 

hygieny a kontroluje jejich účinnost, provádí kolektivní zdravotně-výchovnou činnost 

zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a racionální 

výţivu. Dentální hygienistka se pod dohledem zubního lékaře podílí na profylaxi 

onemocnění ústní dutiny, včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich 

zhoršování.  

Provádí v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní 

dutiny, získává anamnestické údaje, zhodnocuje stav parodontu a měkkých tkání, provádí 

orientační zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti, provádí otisky chrupu, odstraňuje 

zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leští povrch zubu 

profylaktickými materiály, odstraňuje subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické 

léčby, provádí ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, provádí 

odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní, provádí odborné čištění 

zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, informuje ošetřujícího zubního lékaře 

http://www.astella.cz/
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o výsledcích ošetřování pacientů a doporučuje kontrolní vyšetření zubním lékařem 

(http://www.katalog-stomatologu.cz/clanek/dentalni-hygiena). 

Dentální hygienistka podle věku, zručnosti, intelektu a dalších faktorů edukuje 

klienty ve výběru technik a ve výběru vhodných dentálních pomůcek, které pomáhají 

udrţet orální zdraví. 
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3 Domácí ústní hygiena 

Je záleţitostí kaţdého jednotlivce, je těţištěm prevence onemocnění v orální 

oblasti, onemocnění zubů, parodontu a ústních tkání. Je součástí osobní hygieny kaţdého 

civilizovaného člověka a její význam je ve všech oblastech prevence stejný, jak v primární, 

sekundární i terciární prevenci především onemocnění zubů a parodontu. Je rozhodujícím 

ukazatelem vztahu k vlastnímu chrupu a dutině ústní. 

Dosaţení dobré a vyhovující úrovně ústní hygieny je moţné pouze získáním 

správných a účinných návyků, pěstovaných od útlého věku a odborně korigovaných 

v kaţdém věkovém období a s pomocí vhodných pomůcek.  

3.1 Dentální pomůcky 

Prostředky domácí péče o ústní hygienu se dělí na skupinu mechanickou a skupinu 

chemickou. Obě skupiny se pouţívají současně (Kilian, 1999). 

Hlavní význam v ústní hygieně mají mechanické pomůcky, protoţe zubní plak 

lze dokonale odstranit pouze mechanicky. Většinu chemických prostředků (s výjimkou 

fluoridů) nelze z důvodu neţádoucích vedlejších účinků trvale pouţívat. 

3.2 Mechanické prostředky 

Do této skupiny patří ruční kartáčky, mechanické kartáčky, speciální kartáčky 

na čištění snímatelných protetických náhrad, kartáčky pro pacienty s fixními 

ortodontickými aparáty, mezizubní kartáčky k čištění mezizubních prostor, mezizubní 

stimulátory, dentální nitě i pásky a stomatologické spršky (irigátory). 

Ruční zubní kartáčky 

Patří mezi nejrozšířenější domácí pomůcku v péči o chrup. Vhodný kartáček by měl 

splňovat tato kritéria: malá pracovní část – hlava (pro dospělého 25 mm, pro dítě 15 mm), 

která dobře vyčistí i méně dostupná místa, husté osazení vláken (optimální počet 

je stanoven na 1600, doporučená délka vláken je 11 mm) se zakulacenými konci pro šetrné 

a efektivní odstraňování zubního plaku. Průměr vláken podmiňuje „tvrdost“ kartáčku. 

Podle délky a průměru vlákna dělíme kartáčky na měkké, střední a tvrdé. Vlákna 

jsou vyráběna z plastových hmot, nejčastěji nylonu. 
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Pro praktické vyuţití jsou nejvhodnější a nejdoporučovanější kartáčky středně 

tvrdé, měkké jsou málo účinné v odstraňování zubního plaku a tvrdý můţe poranit měkké, 

ale i tvrdé zubní tkáně. 

Mechanické zubní kartáčky 

Jsou rotační a vibrační poháněné elektrickým proudem, zdrojem proudu bývá 

baterie. Četné zahraniční studie prokázaly, ţe účinnost mechanických kartáčků není vyšší 

v porovnání s účinností ručních kartáčků. 

Pouţití mechanického kartáčku je zcela nevhodné u parodontopatií. Indikace 

je výhodná u pacientů s hendikepem, kteří nejsou schopni jemného pohybu rukou, 

u jedinců s nízkou kazivostí a zdravým parodontem. 

Jednosvazkové zubní kartáčky 

Slouţí k vyčištění málo přístupných míst, na čištění v oblasti fixních rovnátek 

nebo na „sólo“ techniku čištění kaţdého zubu samostatně, na čištění mezičlenů fixních 

protetických náhrad. 

Doplňkové mechanické prostředky 

Slouţí k dokonalejšímu vyčištění mezizubních prostor, k masáţi a stimulaci dásní. 

Pouţívají se aţ po vyčištění zubů kartáčkem a zubní pastou. Pouţívají se jak u zdravého, 

tak i patologicky změněného parodontu. 

Dentální vlákno (dental floss) 

Pouţívá se k čištění dásňového sulku mezizubních prostor, patří mezi nejsloţitější 

pomůcky při čištění zubů, z tohoto důvodu není mezi lidmi oblíbená, vyţaduje určitou 

manuální zručnost. Dentální vlákna se vyrábí voskovaná a nevoskovaná, voskovaná zubní 

vlákna prochází snadněji mezi stěsnanými zuby, v odstraňování plaku nebyl mezi vlákny 

zaznamenán rozdíl. Kontraindikací je nedostatečná manuální zručnost, nesprávné 

pouţívání vede k poranění dásně. Další speciální nití je tzv. superfloss, který se pouţívá 

k čištění prostorů mezi korunkami nebo mezičleny můstku. 
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Dentální párátka 

Slouţí k odstranění zbytků jídla z mezizubních prostorů, patří k nejstarším 

pomůckám dentální hygieny. Mají své místo v péči o chrup, ale nepatří k nejdůleţitějším. 

Neodstraňují zubní plak. 

Mezizubní kartáčky 

Jsou základní pomůckou pro dokonalé čištění zubů, pouţívají se v různých 

velikostech, jsou nejefektivnějším doplňkovým prostředkem ústní hygieny. Indikací 

je odstranění plaku z otevřených mezizubních prostor, kontraindikací mezizubní prostor 

vyplněný papilou a nedostatečná manuální zručnost. 

Ústní irigátory 

Zubní sprchy vyuţívají k čištění tlak vody. Pouţívají se k čištění těţko dostupných 

míst přirozeného chrupu a kolem zubních náhrad. Proud vody odplavuje toxiny 

produkované bakteriemi, stimuluje a masíruje dáseň, ale neodstraňuje zubní plak, 

a nenahradí tak potřebné čištění zubů. 

Škrabka na jazyk 

Pouţívá se jednou denně, od kořene jazyka směrem ke špičce dvěma tahy. 

Své místo má zejména u lidí, které trápí špatný dech z důvodu nedostatečné hygieny. 

Čištění se musí provádět šetrně, aby nedošlo k poškození jazykových papil. Je-li na jazyku 

povlak, znamená to přítomnost toxinů v těle. Tento povlak se musí z jazyka odstranit, 

toxiny poskytují vhodné podmínky pro bakteriální a kvasinková onemocnění v trávicím 

ústrojí a v dutině ústní. 

3.3 Chemické prostředky 

Slouţí k omezení tvorby zubního plaku, jako nosiče léčebných přípravků, 

k likvidaci jiţ vytvořeného plaku, k zvyšování odolnosti tvrdých zubních tkání 

a k usnadnění odstranění plaku. Patří sem roztoky, zubní pasty, prášky, gely. Zubní pasty, 

prášky a gely se aplikují pomocí kartáčku na místo určení. 

Zubní pasty 

Jsou nejrozšířenější chemické prostředky. Obsahují vodu, brusné látky, pěnidlo, 

příchuť, barvivo a fluoridy. Obsah fluoridů je v pastách různý. Děti mají pouţívat pasty 
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s obsahem fluoridu do 500 ppm F, dospělí do 1500 ppm F, terapeutické pasty obsahují 

1800- 2500 ppm F. Pasty s označením sensitive jsou určeny pro jedince s citlivými 

zubními krčky. 

Roztoky 

Podle sloţení mají protikazivý a protizánětlivý účinek nebo obsahují fluoridy. 

Jsou účinné jen při správném čištění zubů. Jsou vhodným doplňkem při léčbě onemocnění 

parodontu, lze je pouţít i u pacientů po stomatochirurgických výkonech a u imobilních 

pacientů, kteří nemohou vykonávat dokonalou ústní hygienu. 

Ţelé (gely) 

Aplikují se zubním kartáčkem, jako zubní pasta. Obsahuje fluoridy 

nebo chlorhexidin. 

Ústní vody 

Obsahují většinou léky, nebo jiné látky podle účelu, ke kterému jsou určené. Dělí 

se na antimikrobiální, fluoridové, adstringentní, deodorační a kosmetické. V primární 

prevenci se většinou vyuţívají roztoky fluoridů, v sekundární a terciární roztoky 

s antibakteriálním účinkem, jako podpora preventivních a léčebných postupů. 

Úspěšné pouţití většiny uvedených prostředků závisí na správné technice čištění 

zubů. 
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4 Techniky čištění zubů 

Vhodná je kaţdá technika, která odstraňuje zubní plak z povrchu zubů a dásně 

a tyto tkáně nepoškodí. Správná technika by nikdy neměla bolet, měla by být maximálně 

účinná a lehce osvojitelná. Existují různé techniky čištění zubů a jejich modifikace, liší 

se působením na parodont a povrch zubů. 

Metoda podle Foneho 

Je metoda s většími krouţivými pohyby, kdy se čistí současně oba zubní oblouky 

na bukální straně a menšími krouţky na orální straně při otevřených ústech, nejprve horní, 

a pak dolní zuby. Vhodná pro malé děti a jedince dávající přednost jednoduchosti a snadné 

technice osvojení.  

Vertikální kombinovaná metoda 

Neboli technika „od červeného k bílému“ je metodou, kdy se vlákna kartáčku 

nasadí pod úhlem 45 stupňů k dlouhé ose zubu, která je připojena dásní a za současného 

otáčení dlouhé osy kartáčku sunou k okluzi, popsaný pohyb se opakuje 5-6 krát, 

pak posuneme hlavu kartáčku na další zub a celý postup se opakuje. 

Metoda podle Charterse 

„Od bílého k červenému“ kartáček se umístí pod úhlem 45 stupňů směrem k okluzi 

a posunuje se směrem k dásni. Vlákna se dostávají mezi zuby bez poranění gingivy. 

Lehkým tlakem se vykonávají drobné vibrační pohyby. Nakonec se horizontálními pohyby 

vyčistí okluzní plošky. Indikace této metody je parodontitida, pooperační období. 

Modifikovaná metoda podle Stillmana 

Vlákna kartáčku se přiloţí na připojenou dáseň pod úhlem 45 stupňů, 

kde se provádí drobné vibrační pohyby. Vlákna se pohybují vertikálně přes volnou 

a připojenou gingivu a dále po povrchu zubu, následuje vyčištění okluzních plošek 

horizontálními pohyby. 

Intrasulkulární metoda podle Basse 

Snopce vláken hlavy kartáčku se přiloţí pod úhlem 45 stupňů k povrchu zubu, 

vlákna naléhají plošně na bukální plošky zubů, zasahují do dásňového ţlábku a dostávají 
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se i do mezizubních prostor. Lehkým tlakem se pak provádějí drobné vibrační pohyby. 

Ve frontálním úseku je nutné orientovat dlouhou osu kartáčku vertikálně. Čištění 

se dokončuje horizontálními pohyby kartáčku po okluzních ploškách. 

Cirkulární čistící metoda 

Jde o kombinaci horizontálních pohybů s prvky předešlé metody. Spočívá v tom, 

ţe opisujeme kartáčkem místo vibračních pohybů malé krouţky o průměru 2 – 4 mm. 

Okluze se čistí horizontálními pohyby. Účinnost čistících technik spočívá především 

v aplikaci vertikálních pohybů, kterými se účinně vyčistí povrch zubů i mezizubní 

prostory. 

 Nejčastějšími chybami při čištění zubů je pouţívání horizontálních pohybů 

dopředu a dozadu, čištění obou čelistí zároveň, kolmé přiloţení kartáčku k zubům, 

vynechávání čištění zubů z lingvální strany a příliš silný tlak vyvíjený na kartáček. 

Tyto zmiňované chyby účinnost čištění nezvyšují, naopak mohou vést k poranění zubů 

a dásní. K dalším chybám řadíme nepravidelnost v čištění a absence dalších pomůcek 

nepostradatelných pro kvalitní zubní hygienu. 

Kaţdý má trochu jiné zuby, proto je dobré se o výběru nejvhodnějších dentálních 

technik a pomůcek poradit s odborníkem, který provede výběr s ohledem na individuální 

dispozice.  

4.1 Frekvence čištění a doba čištění zubů 

Důleţitý faktor v prevenci a růstu zubního plaku je odstranění plaku v jeho 

počátečním stádiu vývoje (kolonizace pelikuly do 48 h). Důleţité je také odstraňovat 

jiţ vyzrálý plak, který můţe změnit hodnotu pH ke kritické hodnotě 5,2 a můţe dojít 

k demineralizaci tvrdých zubních tkání. Pokles pH nastává po konzumaci jídla, 

kdy dochází k metabolizování sacharidů na kyseliny. Průběh je ovlivněn stravovacími 

návyky a salivací. Slina má schopnost neutralizovat kyselé pH, salivace je individuální 

a proměnlivá.  

Zuby by se měly důkladně čistit dvakrát denně, po jídle. Ráno po snídani a večer 

po posledním jídle. Nejdůleţitější je večerní čištění před spaním. Během spánku je salivace 

velmi nízká, slinné enzymy tak nemohou provádět „biologickou očistu“ dutiny ústní 

a dochází k mnoţení bakterií. 
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Délka čištění je individuální, není limitovaná časem, ale zručností a účinností. 

Kaţdou doporučovanou techniku je nutné klientovi vysvětlit a názorně předvést. 

Rozhodujícím kritériem je dosaţená úroveň dentální hygieny, nikoli striktní dodrţování 

vybrané metody a časového limitu. 

Dvakrát ročně se doporučuje provést dentální hygienu profesionální, kterou provádí 

stomatolog nebo dentální hygienistka. 
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5 Profesionální dentální hygiena 

Převáţně je realizována dentální hygienistkou ojediněle stomatologem. Má vytvořit 

podmínky pro provádění domácí ústní hygieny. Zahrnuje motivaci klienta a instruktáţ 

techniky čištění. Technika čištění musí být vhodně zvolená a musí zohledňovat stav dásní, 

osobnost klienta, ale i jeho manuální schopnosti. Součástí profesionální hygieny 

jsou taktéţ informace týkající se zásad správné výţivy s ohledem na prevenci onemocnění 

dutiny ústní. Neopomenutelnou částí je profesionální čištění zubů, kterým se odstraňuje 

zubní plak, zubní kámen, pigmentace (potravinové pigmenty z kávy, čaje a červeného vína, 

u kuřáků dehtové pigmentace) a vyleští se povrch zubních plošek. Ošetření by mělo být 

zakončeno fluorizací. 

Pokud je dentální hygiena dobrá, provádí se profesionální čištění jednou 

za 6 měsíců, intervaly se řídí podle individuálních potřeb klientů. 

5.1 Typy profesionálního čištění 

Scaling 

Jde o odstranění mineralizovaného plaku (zubní kámen). Lze ho provést 

nechirurgicky (uzavřená kyretáţ) nebo operativně (otevřená kyretáţ s obnaţením kořene). 

Uzavřené odstranění zubního kamene a vyhlazení kořene se provádí po předešlé aplikaci 

lokálního anestetika.  

K odstranění kamene a vyhlazení kořene nabízí současný trh mnoho různých 

a účinných nástrojů. Dělí se na ultrazvukové a zvukové, ruční nástroje k čištění zubů 

a rotační. 

Ultrazvuková metoda 

Ultrazvukové přístroje jemně a rychle odstraňují masivní usazeniny zubního 

kamene. Ultrazvukové scalery pracují s vysokofrekvenčními zvukovými vlnami v rozsahu 

25000-45000 Hertzů (kmitů za sekundu). Kmitající hrot nástroje láme zubní kámen 

a rozmělňuje ho. Některé ultrazvukové hroty jsou relativně velké a nelze jimi provádět 

subgingivální ošetření, pouze supragingivální. 
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Ruční nástroje 

Pouţívají se k odstraňování zubního kamene ze subgingiválního 

i supragingiválního prostoru. Existují v různých tvarech a velikostech. Do ručních nástrojů 

patří různé typy kyret (univerzální kyreta, Gracey kyreta). Kyrety se pouţívají zejména 

k čištění u hlubokých parodontálních chobotů. Před pouţitím kyret je do příslušné oblasti 

aplikováno místní anestetikum. 

Po skončení scalingu a vyhlazení kořene je nutné povrch zubu vyleštit za pouţití 

rotačních nástrojů. 

Rotační nástroje 

Pouţívají se k odstranění zabarvení z povrchu zubu. Patří sem různé druhy leštících 

gum, rotačních kartáčků. Na oba prostředky lze nanést zubní pastu s různými brusnými 

vlastnostmi. U velmi tvrdých usazenin se pouţívají pasty s vysokými brusnými vlastnostmi 

u citlivých krčků se pouţívají pasty s niţšími brusnými vlastnostmi. S rotačními kartáčky 

by se nemělo pracovat v oblasti blízko dásně. 

Alternativou k uvedeným metodám je pískování tzv. Air flow. 

Air flow 

Jde o mechanické čištění zaloţeném na velmi jemném pískování a leštění zubů, 

kterým dochází za pomoci mikročástic jedlé sody a glycinu, hnaným proudem vzduchu 

a vody k odstranění usazenin z povrchových částí zubů. 

Klienta toto ošetření nijak nezatěţuje, není nepříjemné. Hlavní výhodou 

je odstranění pigmentace i z mezizubních prostor. Zanedbávaná dentální hygiena 

napomáhá k rozvoji zubního kazu a parodontitidy, které představují hlavní a nejpočetnější 

skupinu orálních onemocnění. 
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6 Nejrozšířenější orální onemocnění 

K nejčastějším orálním onemocněním u mladistvých patří zduření gingivy, jedná 

se většinou o formu chronického zánětu dásní z malhygieny, při pouţití správné techniky 

a frekvence ústní hygieny dochází do 7 – 10 dnů k výraznému zlepšení aţ ústupu příznaků 

zánětu. K dalším častým onemocněním specifickým pro mladistvé je zubní kaz, který 

je většinou následkem nedostatečné preventivní péče v dentální oblasti. 

Stav chrupu u patnáctiletých je monitorován teprve od roku 1997, od této doby, 

jak  ukazují šetření v oblasti orálního zdraví, kazivost této věkové skupiny poklesla. 

I u osmnáctiletých došlo k pozitivnímu nárůstu jedinců s intaktním chrupem. Zvýšil 

se i podíl osob s chrupem sanovaným, téţ procento osob potřebujících ošetření během 

posledních let výrazně pokleslo. 

Příznivým výsledkem je také zvyšující se podíl osob bez extrakce zubu pro kaz. 

Z šetření vyplývá, ţe osmnáctiletí pracující mají horší stav chrupu a parodontu neţ jejich 

studující vrstevníci. Osoby pracující také výrazně častěji přicházejí k zubnímu ošetření 

aţ při bezprostřední potřebě péče – při bolesti. 

6.1 Zubní plak 

Je získaný měkký povlak, pokrývající povrch zubů v místech s nedokonalým 

samoočišťováním při nekvalitně prováděné hygieně ústní, obsahující velké mnoţství 

bakterií. Rozeznáváme plak fissurální, koronární, supra a subgingivální. Lze jej odstranit 

pouze mechanicky. 

Vývoj plaku 

Tvorba plaku začíná během několika minut aţ hodin na dokonale čistém zubním 

povrchu vychytáváním slinných glykoproteinů a proteinů z gingivální tekutiny. Vytvoří 

se tzv. pelikula. Následuje její osídlování a kolonizace mikroorganismy dutiny ústní –

 primární kolonizace. Poté následuje sekundární kolonizace a zrání plaku. V této fázi 

dochází k nárůstu počtu osídlených mikroorganismů a zubní plak zvětšuje svůj objem.  

Bakterie plaku produkují řadu látek, které jsou nebezpečné a destruují dáseň, která 

můţe reagovat zánětlivým procesem. Plak je příčinou onemocnění parodontu. Ţádná 

ze sloţek zubního plaku nelze z dutiny ústní odstranit, proto je nutné plak mechanicky 

odstraňovat. 
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Pokud není zubní plak odstraňován, dochází k jeho mineralizaci a tvoří zubní 

kámen. K mineralizaci dochází zhruba za tři týdny tvorby plaku, slina je přesycena solemi 

vápníku a fosforu. Rychlost tvorby závisí na přítomnosti minerálních látek ve slinách. 

6.2 Zubní kámen 

Je tvrdý, má nepravidelný, drsný povrch. Odtlačuje dáseň, zraňuje ji, 

a tak usnadňuje mikroorganismům působit na parodont. Zubní kámen se ukládá nad dásní 

(supragingivální), ale také pod jejím okrajem (subgingivální). Supragingivální zubní 

kámen má ţlutou barvu, subgingivální je tmavě hnědý.(Pršalová, 2009). 

6.3 Zubní kaz 

„Zubní kaz je lokalizovaný patologický proces mikrobiálního původu, postihující 

tvrdé zubní tkáně. Začíná mikroskopickou lézí, pokračuje demineralizací tvrdých zubních 

tkání a může mít za následek vytvoření makroskopické kavity, popřípadě rozpad 

organických a anorganických struktur zubu, především v oblasti zubní korunky. Jiná 

varianta kazu, kaz cementu, začíná na obnaženém povrchu kořene zubu. Průběh a výsledek 

obou forem je stejný.“ (Kilián, 1999, s. 15) 

6.4 Zánět dásní (gingivitis) 

Patří mezi parodontopatie, postihuje volnou gingivu a interdentální papily. 

Projevuje se různým stupněm překrvení a edémem, coţ má za následek krvácení dásní 

a zvětšení objemu gingivy a mezizubních papil. Gingivitis je akutní a chronická, není 

bolestivá a je způsobená smíšenou bakteriální flórou zubního plaku.  

Léčba spočívá v odstranění dráţdivých podnětů z dutiny ústní, motivaci 

a instruktáţi pacienta v (inter) dentální hygieně. Pokud není léčena přechází po dlouhém 

asymptomatickém období v parodontitidu. 

6.5 Parodontitis 

Zánětlivé onemocnění, které postihuje všechny tkáně parodontu. Průběh je vţdy 

chronický, střídají se období klidu s obdobím zhoršení stavu. U parodontitidy nalézáme 

gingivitidu, pravé parodontální choboty, které jsou příznakem rozrušení hlubších partií 

a resorpci alveolární kosti. K dalším příznakům této nemoci patří foetor ex ore, 
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obnaţování povrchu zubního kořene, viklavost zubů, putování zubů, hnisavá exudace 

z chobotů. 

Základním terapeutickým opatřením u parodontitidy je redukce plaku v dutině 

ústní, jak cestou mechanickou – instrumentální, tak medikamentózní. Cílem parodontální 

léčby je odstranění zánětlivých změn dásně a změn v parodontálním chobotu, odstranění 

všech retenčních míst pro plak, zastavení úbytku alveolární kosti, zamezení reciditivy, 

podpora regenerace tkáně, zpevnění vyšší pohyblivosti zubů. 

Těmto výše uvedeným onemocněním v dutině ústní lze předcházet pravidelným 

dodrţováním hygieny chrupu jiţ od brzkého dětství.  
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7 Specifika v oblasti dentální hygieny u dětí 

a dospívajících 

S výchovou k orálnímu zdraví je nutné začít jiţ v předškolním věku a musí být 

realizována v rodině i v předškolních zařízeních.  

Výchova k ústní hygieně v dětství je důleţitá především proto, ţe v tomto období 

mají hygienické i stravovací návyky velký vliv na výskyt zubního kazu. V dětském věku 

je moţné správné návyky vytvořit a pěstovat vysvětlováním, příkladem i dohledem 

a upevňovat je tak, aby se staly automatickou součástí denních činností v péči o orální 

zdraví. Důleţité je správně vybrat vhodný obsah, formu, metodu a pomůcky v souladu 

s psycho-somatickým vývojem dané věkové skupině. Obsahová náplň výchovy v oblasti 

dentálního zdraví by měla být v dětství především zaměřena na primární a sekundární 

prevenci nejrozšířenějších stomatologických onemocnění – zubního kazu a parodontitidy. 

(Sestra, 2009/9, str. 56)  

Počet zubních kazů i jiných chorob dutiny ústní u dětí neustále stoupá i proto, 

ţe zodpovědnost za zdraví chrupu dětí přešla ze zubních lékařů na rodiče a většina rodičů 

péči o chrup jejich dětí nevěnuje dostatečnou pozornost, zanedbává ji. 

Od roku 1953 byla péče o chrup dětí u nás organizována jako kolektivní 

systematická péče s povinnými zubními prohlídkami 2x ve školním roce a následným 

ošetřením dítěte, většinou bez přítomnosti rodičů. Ke zrušení povinných zubních prohlídek 

dětí organizovaných školou došlo v rámci změn ve zdravotnictví jiţ v roce 1992. 

V současné době potřebné vyšetření a ošetření chrupu dětí zajišťují sami rodiče u zubního 

lékaře, kterého si vyberou. 

Přítomnost rodičů při vyšetření a ošetření je dnes nezbytná nejen z hlediska 

legislativy, ale dává rodičům moţnost spolurozhodování. Přítomnost zákonného zástupce 

musí být stvrzena podpisem v dokumentaci. Pro vzájemnou informovanost mezi zubním 

a dětským lékařem, slouţí Zubní průkaz dítěte, který obdrţí matka při narození dítěte 

nebo si jej můţe vyţádat u zubního lékaře. Pomocí tohoto průkazu se evidují preventivní 

zubní prohlídky chrupu v půlročních intervalech od 1 roku věku do 10 let a způsob 

prováděné prevence. Zubní péče je dětem poskytována v ordinacích praktických zubních 

lékařů, podíl dětských pacientů závisí zcela na profilaci a zájmu zubního lékaře a jeho 

vztahu k této specifické oblasti zubní péče.(www.vzp. cz) 

http://www.vzp/
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0-1 rok 

První rok ţivota je specifickým obdobím. Celkově působí novorozenec křehce 

a nezrale a jeho mozek teprve čeká na potřebné formování, které je do značné míry dáno 

tím, co dítě proţívá a co se s ním děje. Pokud miminko vyrůstá v láskyplném 

a na přirozené podněty bohatém prostředí, jeho vývoj běţí automaticky, aniţ je třeba 

výrazných podpůrných konání či opatření. 

Organismus i duševní ţivot dítěte je v tomto věku nejzranitelnější 

a nejovlivnitelnější v kladném i záporném smyslu. Není dosud vyvinuta odolnost, ale dítě 

je nesmírně pruţné, tvárné, učenlivé. Pro osvojování návyků v oblasti dentální hygieny 

je nutné začít s ústní hygienou jiţ v tomto věku, ihned pro prořezání prvních zubů.  

Zuby malému dítěti musí čistit dospělá osoba, ihned po jejich prořezání 

a to po kaţdém jídle i kojení stíracím pohybem. Zuby se čistí buničinou nebo speciálním 

pryţovým kartáčkem tzv. infant prsťáčkem. První zubní kartáček se doporučuje pouţívat 

aţ po prořezání dočasných stoliček. Pasta se nepouţívá. 

1-3 roky  

Batolecí období je klíčové – zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj osobnosti 

člověka. Dá se říci, ţe platí, ţe vzorce chování, proţitky, s nimiţ se dítě v tomto úseku 

ţivota setká, spoluurčují jeho příští ţivot. Mimořádně důleţitou roli hraje atmosféra 

v rodině, vzájemná komunikace, rodinné návyky i způsob, jakým jsou v rodině přijímány 

a zpracovávány nové informace.  

V tomto období dochází ke sniţování příjmu potravy, protoţe se zpomaluje růst 

a batole můţe odmítat potravu, protoţe nemá hlad. Pití z lahve a dumlání dudlíku 

je i v tomto období typické. Velmi častou situací je přísun nejrůznějších druhů cukrovinek 

za odměnu. Právě v tomto období velmi často dochází k zafixování pojídání sladkostí, 

které není následováno ţádnými opatřeními ústní hygieny.  

I u této věkové skupiny platí, ţe zuby čistí rodiče 2x denně a zároveň se snaţí 

tento návyk u dítěte upevňovat. „Odmítání čištění zubů se můţe objevovat typicky 

v období vzdoru, kdy dítě chce vše dělat samo. Pokud vydrţíme, toto období většinou 

samo odezní. Je to přechodná fáze, která odpovídá vývoji dětské psychiky. Příliš 

nedoporučuji s dítětem bojovat. Mnohem lépe funguje zkusit jej motivovat hrou, pohádkou 

nebo nějakou legrací,“ radí dětská psycholoţka Irena Teichmanová s tím, ţe pomůţe, 

kdyţ si maminky s dětmi čistí zuby navzájem nebo do čištění zapojí hračky. 
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Rodič, kterému není lhostejný stav orálního zdraví jeho dítěte, by měl 

minimalizovat příjem sladkých potravin ve stravě. Poučení rodičů ohledně stravy a dalších 

opatřeních je nutné provést při první návštěvě dítěte v ordinaci. 

3-6 let 

Od tří let by si dítě mělo čistit zuby samo a rodič by měl jeho chrup dočišťovat, 

a to aţ do 8 let věku. Čištění dítětem je nedokonalé, ale velmi důleţité k osvojení 

si hygienických návyků. Vzhledem k malým rozměrům dutiny ústní a dočasných zubů 

a malé manuální zručnosti je moţné pouţívat horizontální metodu čištění. Při změně 

dentice z mléčných zubů na stálé je vhodné přejít na krouţivou techniku podle Fonea. 

K čištění se má pouţívat dětský kartáček a výhradně dětská pasta v malém mnoţství, 

z důvodu opakovaného polykání pasty a nebezpečí vzniku fluorózy skloviny. 

Předškolní období je pro dítě nesmírně důleţité pro vytváření chuťových preferencí 

a jídelních a hygienických návyků ve smyslu pravidelnosti. Jak dítě roste, začíná 

se postupně i čím dál častěji stravovat mimo přímý dohled rodičů. Jednak uţ bývá navyklé 

brát si tu a tam, na co má chuť, proto je nutné dávat pozor zvláště na nekontrolovanou 

dostupnost sladkostí a jiných „jalových“ pochutin, umoţníme li jim volnost ve výběru 

potravin, je pro ně typické, ţe si v jídle vybírají sladké potraviny. Děti nepodporujeme 

v pojídání sladkostí a k pití doporučujeme neslazené nápoje.  

6-12 let 

Toto období, období mladšího školního věku se překrývá s prvním stupněm 

základní školy. Dítě roste a zdokonaluje se v mnoha svých schopnostech a dovednostech. 

A protoţe ve škole tráví mnoho hodin, jeho ţivot je nyní zásadně určen právě i kontaktem 

s touto institucí. 

V tomto věku relativní samostatnost dětí můţe vést k některým zlozvykům. 

K vynechávání neoblíbeného jídla a nahrazováním ho pochutinami, k nedostatečnému 

příjmu neslazených tekutin, preferování kolových nápojů, které způsobují naleptávání 

zubní skloviny.  

V kombinaci s nedostatečnou péčí o chrup můţe dojít k rozvoji kazu stálých zubů. 

V oblasti dentální hygieny dítě přechází od dočišťování zubů rodiči a samo začíná přebírat 

zodpovědnost v péči o svůj chrup. I v tomto období je stále nutná motivace a nenásilná 

kontrola ze stran rodičů.  
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13-19 let 

Dospívající mají potřebu se postupně od rodičů zdravě separovat a mít i svá 

tajemství, přičemţ s privilegiem rostoucí svobody potřebují mít i určitou odpovědnost. 

S tím, jak se dospívající touţí osamostatnit, přehodnocují pro ně dosud významné názory 

svých rodičů a porovnávají je s názory vlastní generace. 

Odmítají všechna doporučení a rady z řad dospělých. I rady ohledně dentální 

hygieny jsou jimi leckdy povaţovány za naprosté hlouposti, i kdyţ v období dospívání 

by uţ měly být správné hygienické návyky v péči o vlastní chrup pravidelnou součástí péče 

o vlastní zdraví a kaţdý dospívající by o své zdraví měl samostatně a zodpovědně pečovat. 

Časté jsou situace, kdy rodič svého dospívajícího upozorní, ţe i péče o zuby je stále 

důleţitá a nejen vzhled, dostane se mu zpětné vazby ve formě odmlouvání. V dospívání 

více neţ kdy dříve platí, ţe uţ nevystačíme s oním rodičovským „Dělej, co ti říkám“. 

Efektivnější je tichý příklad „Podívej, jak to dělám já“ (http://www.sancedetem.cz/) 

Mladiství mají velkou volnost i ve výběru potravin, které si pořizují za své kapesné. 

Často místo školního stravování preferují stravování ve fast foodech. Sloţení „fast 

foodových“ potravin obsahuje velké mnoţství škrobu, který napomáhá k rychlému rozvoji 

kariézní destrukce stálého chrupu, chybí – li důkladná a pravidelná ústní hygiena, která 

by jiţ v tomto věku měla být natolik zautomatizována, a která by měla eliminovat vlivy 

neadekvátní výţivy, dochází ke kazivosti zubů a onemocněním dásní. 

V tomto věku je jedinou a účinnou motivací k dentální hygieně fyzický vzhled 

neţ poukazování na vznik kazu. Důkazem nedostatečné hygieny v orální oblasti 

jsou výsledky dosavadních výzkumů, ze kterých vyplývá, ţe rodiče podceňují péči o ústní 

hygienu svých dětí a ţe preventivní programy přispívají ke sníţení výskytu zubního kazu 

u školních dětí. 

Doporučení pro rodiče, co dělat, aby jejich děti měly zdravé zuby:  

 Začít s čištěním při prořezání prvního zoubku; 

 Naučit dítě čistit si zuby alespoň 2x denně; 

 Po večerním čištění uţ nic nejíst a nepít slazené nápoje, pouze vodu; 

 První návštěvu zubaře absolvovat kolem prvního roku věku dítěte; 

 Jít dítěti příkladem; 

 Obrnit se trpělivostí a nepodlehnout při vzdorování dítěte při čištění zubů; 

 Omezit ve stravě potraviny narušující orální zdraví. 
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8 Výzkumy dentální hygieny dětí a dospívajících 

realizované v Čechách 

Zubní lékařství, které je úzce spjaté s dentální hygienou prodělalo v průběhu času 

poměrně překotný vývoj. Z období zubního řemeslnictví, kdy k výkonu profese stačilo 

křeslo, několik vrtáčků a ručních nástrojů, se během krátké doby stala vysoce 

specializovaná disciplína s nebývalými moţnostmi. Zatímco kdysi bylo moţné z nabytých 

základních dovedností těţit po řadu let, v současnosti nesledování pokroku v oboru vede 

k viditelnému hendikepu. (Šedý, 2014, s.9) 

Klíčovou a nedílnou součástí kaţdého rychle se rozvíjejícího moderního oboru, 

disciplíny je výzkumná činnost, která se děje nejčastěji formou výzkumných projektů, 

záměrů. V oblasti orálního zdraví byly realizovány výzkumy zaměřené především 

na epidemiologické šetření v oblasti orálních onemocnění, zejména zubního kazu 

a parodontitidy, na preventivní dodrţování dentální hygieny, na hodnocení systému 

stomatologické péče, na klinické a laboratorní vztahy orálních a některých celkových 

onemocnění. (www.vfn.cz) Výzkumy byly realizovány v zahraničí i u nás. 

8.1 Výzkum společnosti Procter & Gamble 

Česká agentura Perfect Crowd uskutečnila v roce 2013 kvantitativní a kvalitativní 

výzkum týkající se péče o dentální hygienu dětí. Výzkum byl realizován pomocí dotazníku 

umístěného na panelu Perfect Crowd a respondenty byli maminky malých dětí. Většina 

otázek byla otevřených a dala tak prostor ke spontánním odpovědím. Osloveno bylo 

500 českých maminek dětí ve věku od 2 do 6 let. Tři čtvrtiny oslovených maminek věří 

mýtu, ţe kazivost zubů je dědičná a neovlivní ji ani pravidelné čištění zubů. Domnívají se, 

ţe zkaţené mléčné zuby k dětství plnému sladkostí zkrátka patří a nedá 

se jim i přes veškerou péči předejít. 

Hlavní zjištění z průzkumu Procter & Gamble 

 71 % maminek nevěří, ţe dobře vyčištěné zuby jsou chráněny před zubním kazem; 

 Pouze 24,8 % dotázaných nevěří, ţe je velká kazivost zubů dědičná a neovlivní 

ji ani pravidelné čištění zubů; 

 Pravidelně a důsledně pečovat o zuby dospělých povaţuje za velmi důleţité 94 % 

dotázaných; 

http://www.vfn.cz/
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 Péče o mléčné zuby je to uţ jen 76 % z nich; 

 30 % respondentek si myslí, ţe zkaţené mléčné zuby k dětství patří a nejsou 

problémem, protoţe stejně vypadnou; 

 Pouze pro 30 % maminek jsou naopak zkaţené mléčné zuby potomků špatnou 

vizitkou rodičů; 

 30 % maminek straší své děti zubařem. „Sami sebe tak vlastně ţenou do slepé 

uličky,” varuje psycholoţka Irena Teichmanová; 

 Celkem 32 dětí ze 100 se bojí návštěvy dentisty. 

„Zkažené mléčné zuby nejsou problém, stejně vypadnou a k dětství prostě patří,“ 

si myslí bezmála třetina účastnic výzkumu Procter & Gamble. Že jsou zkažené mléčné zuby 

špatnou vizitkou rodičů, si připouští pouze 30 procent maminek. Jen čtvrtina dotázaných 

věří, že pravidelné čištění dětských zubů, je tak dokáže uchránit před zubním kazem. 

Ostatní se domnívají, že rozhodujícím faktorem v kazivosti je dědičnost. To ale odborníci 

jednoznačně vyvracejí. „Tvrzení, že dobře vyčištěný zub se nemůže zkazit, je vědecky 

doložený fakt. Jak ale průzkum ukázal, sedm z deseti lidí to bohužel neví. Představte si, 

že stejný podíl lidí, kteří neví, že se silnice nepřechází na červenou. Jak to dopadne? 

Podobně tragicky, jako zubní zdraví našich dětí! Proto je velmi důležité děti i jejich rodiče 

neustále vzdělávat,” říká zubní lékař Lukáš Kaloš. 

Menší důraz kladený na péči o první zuby je zřejmý také v porovnání s péčí o zuby 

stálé. Zatímco 94 % maminek shledává péči o zuby dospělého člověka jako velmi 

důleţitou, o dětských zubech si to myslí uţ jen 75,6 % respondentek. 

Maminky čištění zubů oddalují 

Podle průzkumu začíná s čištěním dětských zubů pozdě skoro pětina rodičů 

(19,4 %) – z nich polovina čistí dítěti zuby od dvou let, čtvrtina v době, kdy začnou 

konzumovat tuhou stravu a čtvrtina aţ kdyţ dokáţe dítě udrţet kartáček a zuby si samo 

čistit. Správné je, čistit dětské zuby ihned, jakmile se prořeţou, tak odpovědělo 81 procent 

respondentek. „Toto povědomí je velmi potěšující. Praxe ale ukazuje, ţe tak rodiče 

ve skutečnosti často nečiní,“ podotýká Lukáš Kaloš, který má o stavu chrupu předškolních 

dětí dokonalý přehled. V občanském sdruţení Nechci kazy, za nímţ stojí, dlouhodobě 

sleduje pro vědecké a statistické účely stav orálního zdraví obyvatelstva v jednotlivých 

regionech ČR. 
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Jít spát s nevyčištěnými zuby? 

Rodiče to dětem dovolí. České maminky často nedodrţují správnou péči o mléčné 

zuby, důvodem často bývá vzdor jejich dětí. Dvě třetiny oslovených maminek (66 %) 

mívají potíţe přemluvit své ratolesti, aby si zuby vyčistily nebo nechaly vyčistit. 19 % 

dotázaných to řeší tak, ţe na děti netlačí, čtvrtina maminek se jim snaţí domluvit, 

ale většinou neúspěšně. „Je velmi zaráţející, ţe někteří rodiče tuto situaci nezvládají 

a nechají dítě s nevyčištěnými zuby. Nechali by snad své děti jíst špinavýma rukama? 

Tak proč je tak časté, ţe děti nemají vyčištěné zuby?“ diví se zubní lékař Lukáš Kaloš. 

57 % maminek uvedlo, ţe děti k čištění zubů přemluví nebo donutí.  

Strach ze zubaře 

Výzkum téţ zjistil, ţe zubaře se bojí 32 dětí ze 100, doktor Kaloš říká : „Část těchto 

dětí není bez celkové anestezie dokonce vůbec ošetřitelná. Mohou za to rodiče, kteří 

své děti nevodí na pravidelné prohlídky. Nebo je straší – jak ukázal nový výzkum, činí 

tak skoro třetina maminek. Občas ale svým přístupem dokáţí malé pacienty vyděsit 

i samotní lékaři.“ Podmínkou pro racionální přístup dětí k ošetření u zubaře jsou pravidelné 

návštěvy, které začínají jiţ před prvním rokem ţivota dítěte. Vztah se stomatologem 

se postupně buduje a případné onemocnění se můţe řešit jiţ na jeho počátku, to znamená 

málo invazivně. 

Děti učíme své zlozvyky 

Za potíţemi s dětskými zuby můţe také technika jejich čištění. Děti techniku čištění 

nejčastěji učí právě samy maminky – tuto moţnost uvedla ve výzkumu naprostá většina 

dotázaných (74 %). Na odbornících, tedy na zubaři nebo dentální hygienistce, to nechává 

pouze 10 % rodičů. „To je ţalostný výsledek,” myslí si Lukáš Kaloš. „Většina rodičů 

si čistit zuby neumí a předává svým dětem vlastní špatné návyky. Učíme je snad cizí 

jazyky, matematiku, řízení auta nebo jiné specializované činnosti? Pokud nejsme v oboru 

dostatečně zdatní, coţ většina lidí není, tak bychom to měli přenechat odborníkům, které 

včas cíleně vyhledáme,” radí.(www.nimc.cz) 

8.2 Šetření orálního zdraví v České republice 

Šetření proběhlo v roce 2008 a prováděli ho pracovníci Výzkumného ústavu 

stomatologického 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
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v Praze. Cílem šetření bylo zhodnotit stav chrupu u 5letých a 12letých adolescentů 

v Čechách v roce 2008. Výjezdní tým se vţdy skládal z vyšetřujícího a zapisujícího. 

Vyšetřovalo se převáţně v dopoledních hodinách. Vyšetření byla anonymní 

a zaznamenávala se do speciálních vyšetřovacích karet.  

Celkem bylo vyšetřeno 1039 dětí ve skupině 5 letých, s průměrným věkem 5,13 let 

a 600 adolescentů ve věkové skupině 12 letých, kdy průměrný věk byl 12,16 let. Vyšetření 

proběhlo ve 40 lokalitách 10 krajů České republiky. Sledována byla zejména kazivost 

a opacita.  

Výsledky  

Celkové zjištěné hodnoty byly 49,36 % 5 letých dětí bez kazu a 34,26 % 12 letých 

bez kazu. Ostatní sledované hodnoty pro skupinu pětiletých – střední hodnota kpe = 2,69, 

sic = 7,19 a ri = 21,23 %. U dvanáctiletých jsme zaznamenali tyto hodnoty střední 

hodnota KPE = 2,14, SIC = 5,0 a 12 

Získané výsledky s jistou opatrností ukazují na tyto pozitivní trendy: zvyšující se % 

dětí bez zubního kazu, sniţující se hodnoty KPE/ kpe. Alarmující naopak zůstává nízká 

hodnota restorativního indexu vysoká hodnota sic/SIC. Restorativní index (Restorative 

index) je procentuální poměr ošetřených zubů (tedy zubů s výplní) k zubům potřebujících 

ošetření (s kazem, či zub jiţ s existující výplní, na kterém je zároveň zubní kaz) a zubům 

s výplní.  

8.3 Výzkum preventivního programu Zdravý úsměv 

Zdravý úsměv je preventivní program, který vznikl v roce 1999 ze společné 

iniciativy Stomatologické kliniky FNHK a Česko – slovensko – švýcarské lékařské 

společnosti. V roce 2005 provedl tento program vyšetření dětí ve věku 10 – 11 let 

na 2 základních školách v Hradci Králové a jedné základní škole v Chlumci nad Cidlinou 

s cílem zhodnotit jejich stav chrupu. Školy se lišily tím, ţe v jedné z nich probíhal 

jiţ pátým rokem preventivní program Zdravý úsměv, ve druhé probíhal stejně dlouho 

teoreticky zaměřený preventivní program organizovaný MŠMT a třetí škola nebyla 

zapojena do ţádného preventivního programu. V rámci šetření byl hodnocen stav stálého 

chrupu tzv. indexem KPE zubů (K= kaz, P = plomba, výplň a E = extrakce, vytaţení zubu 

pro kaz), procento dětí s chrupem intaktním (bez kazu a bez výplně), sanovaným (zuby 
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ošetřené výplněmi) a potřebujícím ošetření a to jak ve stálém chrupu, tak ve smíšeném 

chrupu a restorativní index (RI), vyjadřující stupeň ošetření. 

Výsledky 

Celkem bylo vyšetřeno 150 dětí, 50 z kaţdé školy (25 chlapců a 25 dívek). 

Z výsledků šetření vyplývá, ţe děti, které byly zapojeny do preventivních programů, měly 

lepší stav ústního zdraví (hodnota KPE zubů, děti s intaktním chrupem) ve srovnání 

s dětmi, které ţádný program neměly. Děti s preventivním programem Zdravý úsměv měly 

niţší hodnotu indexu KPE zubů ve srovnání s dětmi z teoretického programu a to sumárně, 

u chlapců i u dívek. Děti zapojené do programu Zdravý úsměv měly také v nejvyšším 

procentu intaktní chrup. Jednoznačně lepší stav ústního zdraví u dětí zapojených 

do programu Zdravý úsměv potvrzuje, jak důleţitý je kromě teoretických znalostí péče 

o chrup také praktický, opakovaný nácvik správné techniky čištění zubů pod dohledem 

dentálních hygienistek a preventistek společně s lokálním ošetřením zubní skloviny 

pomocí fluoridů, konkrétně preparátu elmex gel.(http://www.zdravy-usmev.eu/prinos –

 preventivních – programu/) 

Z dosaţených výsledků vyplývá nutnost provádět výchovně – preventivní programy 

na území celé České republiky. Přispělo by to ke zlepšení ústního zdraví dětí předškolního 

a školního věku.  



39 

 

9 Shrnutí výzkumů ve světě 

9.1 Řecký celostátní výzkum (Vadiakas et al, 2012) 

Celostátní výzkum dentální hygieny a stavu periodontu proběhl v Řecku 

u 12 a 15 letých dospívajících. Získané stomatologické údaje byly dány do souvislosti 

i se socio-demografickými daty a zdravotním chováním dospívajících. Zkoumaný soubor 

tvořilo 1 224 dvanáctiletých a 1 257 patnáctiletých, kteří byli vybráni a vyšetřeni skupinou 

vyškolených odborníků. Stav periodontu a dentální hygieny byl zhodnocen pomocí 

Komunitního periodontal. indexu (CPI) a zjednodušeného Debris? indexu (DIs). 

Socio-demografické a behaviorální údaje zahrnovaly: kraj v rámci Řecka, město-venkov, 

pohlaví dospívajícího jedince, vzdělání otce a matky, frekvenci čištění zubů, důvod 

návštěvy zubního lékaře. 

Výsledek  

Výzkum zjistil, ţe většina dospívajících ve věku 12 let (75,0 %) a 15 let (61,4 %) 

má nedostatečnou úroveň dentální hygieny. Nejčastější u obou věkových skupin bylo 

zjištěno krvácení dásní a zubní kámen (42,8 % mladších a 53,3 % u starších dospívajících). 

Na pravidelné prohlídky chodilo 41,5 % dvanáctiletých a 30, 9 % patnáctiletých. Výskyt 

mělkých nebo hlubokých zánětů dásní byl nízký (0,2 %). Multivariační analýza 

konstatovala, ţe pohlaví, dále bydlení ve městě či na venkově a frekvence čištění zubů 

statisticky významně souvisejí se stavem dentální hygieny u obou věkových skupin. 

Dívky, které ţily ve městě a čistily si zuby častěji, měly významně niţší index DIs. 

Frekvence čištění zubů také významně souvisela se stavem periodontu u obou věkových 

skupin. Pokud jde o místo bydliště, pak ti dospívající, kteří ţili ve městě, měli stav 

periodontu lepší. Platilo to však jen pro patnáctileté. Autoři výzkumu upozorňují, ţe stav 

orálního zdraví u dospívajících v Řecku není dobrý a výskyt gingivitidy je příliš vysoký. 

Doporučují, aby se edukace dospívajících v oblasti dentální hygieny zlepšila. 
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Tabulka 1: Frekvence čištění zubů u řeckých dospívajících
1
 

Frekvence 

čištění zubů 

N DI-s Mean Good 

score 

Fair 

score 

Poor score 

nečistí 224 0,96    18,3 79,5 2,2 

1x denně 524  0,75 34,0 65,1 1,0 

Více neţ 1x 

denně 

507 0,64 49,1 49,5 1,4 

Tabulka 2: Důvod návštěvy zubaře u řeckých dospívajících
2
 

Důvod 

návštěvy 

u zubního 

lékaře 

N DI-s Mean Good 

score 

Fair 

score 

Poor 

score 

bolest 205  0,73 (0,47)    38,0 59,5 2,4 

Léčebné 

ošetření 

475  0,77 

(0,50)  

37,5 61,3 1,3 

prevence 559  0,73 (0,45) 36,7 62,3 1,1 

9.2 Čínský celostátní výzkum (Ling Zhu et al, 2003) 

V Číně proběhl reprezentativní celostátní výzkum, který se zaměřil na dentální 

zdravotní chování, dále chování při onemocnění zubů, na znalosti z dentální hygieny 

a postoje k orálnímu zdraví u 12 letých a 18 letých dospívajících. Výzkum analyzoval 

profil zdravotního chování těchto dvou věkových skupin ve vztahu k jednotlivým čínským 

provinciím, ale i k typu bydliště (město-venkov). Hodnotil rovněţ relativní vliv 

socio-behaviorálních rizikových faktorů na zkušenost dospívajících se zubními kazy. 

Celkem 4 400 dospívajících v kaţdé ze dvou věkových skupin bylo vybráno tak, aby údaje 

byly reprezentativní pro Čínskou republiku. 

Výsledek  

U dospívajících proběhlo klinické vyšetření stavu orálního zdraví a vyplnili 

také dotazník o svém zdravotním chování a znalostech z dentální hygieny. Výzkum zjistil, 

ţe 44,4 % dospívajících si čistí zuby nejméně dvakrát denně, ale pouze 17 % z nich 

fluoridovou zubní pastou. Dospívajících, kteří během posledního 1 roku navštívili zubního 

lékaře, bylo 31,3 % dvanáctiletých a 22,5 % osmnáctiletých. Těch, kteří navštívili zubního 

lékaře během posledních dvou let, bylo 35,3 % dvanáctiletých a 20,2 % osmnáctiletých. 

                                                
1 Zdroj: Vadiakas et al, 2012 s.14 
2 Zdroj: Vadiakas et al,2012 s.16 
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Téměř jedna třetina (29 %) dvanáctiletých a 40,5 % osmnáctiletých nenavštěvuje lékaře 

při prvních problémech se zubním kazem, ale teprve tehdy, kdyţ pocítí bolest. Téměř 

polovina dospívajících (47,2 %) udává, ţe nikdy nezaţila ţádnou edukaci o dentální 

hygieně.  

Významné rozdíly v dentálním chování dospívajících byly zjištěny mezi 

jednotlivými čínskými provinciemi. Pravidelnější dentální hygienu uvádějí ti dospívající, 

kteří ţijí ve městech. Riziko zubního kazu je vyšší v případech, kdy dospívající konzumují 

více sladkostí. Niţší riziko bylo zjištěno u dospívajících, kteří si čistí zuby fluoridovanou 

zubní pastou. Autoři výzkumu doporučují, aby se zavedly komunitní edukační programy, 

jejichţ cílem by měla být změna dosavadních dentálních praktik u dospívajících, zejména 

u těch, kteří ţijí na venkově. Prevence i v této oblasti je výhodnější, neţ kurativa. 

Tabulka 3: Frekvence čištění zubů u čínských dospívajících
3
 

frekvence čištění 

zubů 

   12- ti letí   18 – ti letí 

Zřídka nebo nečistí      16,8%       5,8 %  

1x denně      38,2%       50,3 %  

2x denně      45 %      43,9% 

Tabulka 4: Technika čištění zubů u čínských dospívajících
4
 

technika čištění 

zubů 

   12- ti letí   18 – ti letí 

Horizontální metoda      29,3%       23,3%  

Doporučované 

techniky čistění 

      

     55,1%  

      

     49 %  

 

Absence techniky 

     

     15,7 % 

      

     27,7% 

                                                
3 Zdroj: Ling Zhu, 2003 s.291 
4 Zdroj: Ling Zhu, 2003 s.291 
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Tabulka 5: Typ zubního kartáčku u čínských dospívajících
5
 

Typ kartáčku    12- ti letí   18 – ti letí 

Velká hlava, tvrdé 

štětiny 

     4,2%       7,1%  

Velká hlava, měkké 

štětiny 

      

     10,2%  

      

     20 %  

Malá hlava, tvrdé 

štětiny 

     

     16,5 % 

      

     18,1% 

Malá hlava, měkké 

štětiny 

  

     52,9 % 

 

      41,9% 

nevím       9,5%       8,1% 

                                                
5 Zdroj: Ling Zhu, 2003 s.291 
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II Výzkumná část 

10 Projekt výzkumu 

10.1 Cíle výzkumné části 

Cíle výzkumné části u vybraného souboru dospívajících ve věku 14 – 19 let jsou tyto: 

1) Charakterizovat pomocí deskriptivní statistiky informovanost dospívajících o 

dentální hygieně obecně, jejich způsob čištění zubů (včetně pomůcek), návštěvy 

zubního lékaře, absolvované typy ošetření, spokojenost se zubním lékařem a 

subjektivně hodnocený stav chrupu; 

2) Zjistit, které sledované proměnné statisticky významně souvisejí s věkem 

dospívajících; 

3) Zjistit, které sledované proměnné statisticky významně souvisejí s pohlavím 

dospívajících; 

4) Zjistit, které sledované proměnné statisticky významně souvisejí se stavem 

chrupu dospívajících; 

5) Zjistit, které sledované proměnné statisticky významně souvisejí se způsobem 

čištění zubů u dospívajících; 

6) Zjistit, které sledované proměnné statisticky významně souvisejí s návštěvami u 

zubního lékaře. 

10.2 Metodika 

Ve výzkumné části své bakalářské práce jsem se pokusila o kvantitativní sondu 

v oblasti dentální hygieny u mladistvých. K získání dat pro mou výzkumnou část jsem 

pouţila metody dotazníkového šetření. Dotazník jsem sestavila sama po konzultaci 

s vedoucím mé bakalářské práce, inspirací mi byly dotazníky z jiných bakalářských prací 

na podobné téma. Prošla jsem dotazníky z těchto bakalářských prací (Hrubá Iveta 2013, 

Grygarová Klára 2014, Máčalíková Andrea 2011). Přímo jsem nepouţila ani jednu otázku 

z těchto dotazníků, ale vytvořila jsem si 15 vlastních otázek na téma,,Dentální hygiena 

dospívajících“, které byly sestaveny tak, aby byly lehce pochopitelné cílovou skupinou 

respondentů. Dotazník byl anonymní a byl sloţen ze 16 otázek, z nichţ otázka č. 1 byla 

identifikační, týkající se pohlaví a věku. 14 otázek bylo zaměřeno na vlastní problematiku 
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v oblasti dentální hygieny např. na četnost čištění zubů, preferovaný způsob při provádění 

dentální hygieny, na výběr pomůcek pouţívaných při dentální hygieně. Jedna otázka byla 

otevřená, zde respondenti mohli volně vyjádřit svůj názor o vlivu dědičnosti na kazivost 

zubů. Celkem jsem rozdala 120 dotazníků, řádně vyplněných a pouţitelných se mi jich 

vrátilo 96, návratnost byla 80%. Hlediskem pro třídění byla otázka č.1,,Pohlaví a věk“, 

přičemţ věková skupina 14, 15, 16 letí tvořila skupinu č.1 a 17, 18, 19 letí skupinu č.2, 

otázka č. 2 – „Jak často navštěvují svého zubního lékaře“, otázka č. 6 – „Jak často si čistí 

zuby“ a otázka č. 16 – „Jak hodnotí stav svého chrupu“. Získaná data byla zpracována 

v programu NCSS 9, Fisherův přesný test (program ing. Bukače) 

10.3 Pilotní šetření 

Před zahájením vlastního výzkumného šetření a distribucí dotazníků jsem provedla  

pilotní šetření. Dotazník jsem rozdala 10 respondentům v mém blízkém okolí spadajících 

do věkové skupiny 14 – 19 let. Cílem šetření bylo zjistit srozumitelnost a pouţitelnost 

vytvořeného dotazníku. Všechny dotazníkové otázky byly osloveným vzorkem 

respondentů správně pochopeny a bylo moţné přistoupit k vlastnímu šetření. 

10.4 Charakteristika výzkumného vzorku 

Analýza a popis demografických údajů respondentů 

Respondenty byli studenti praţských gymnázií ve věkové skupině 14-19 let, 

Gymnázia Nad Štolou (38 dospívajících), Gymnázia Jana Kepllera (25) a Gymnázia Jana 

Nerudy (42) a ţáci deváté třídy 1. Základní školy v Benátkách nad Jizerou (15) ochotní 

dotazník vyplnit. Souhlas s distribucí dotazníků k výzkumnému šetření byl dán ústně. 

Z celkového počtu 96 respondentů bylo 47 (49%) chlapců a 49 (51%) dívek. Jednotlivé 

věkové skupiny jsem rozdělila a to následovně: skupina 1 – mladší dospívající (14-16 let), 

tato skupina byla zastoupena početněji, a to 56 respondenty (58,3%). Skupina 2 – starší 

dospívající (17-19 let) zastoupena 40 respondenty (41,7 %).  

Vyplnění dotazníku nebylo limitováno časem, bylo anonymní a zcela na bázi 

dobrovolnosti. Dotazníky jsem sama osobně distribuovala mezi studenty a instruovala 

je o vyplnění dotazníku. Studenti ochotní spolupracovat odevzdali vyplněný dotazník 

mnou pověřené studentce, která mi je vyplněné předala. Celkem jsem rozdala 

120 dotazníků, vrátilo se mi jich 105 (87,5%) z nichţ 9 (7,5%) jsem vyřadila pro neúplné 
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vyplnění, 96 (80%) jich bylo správně vyplněno a pouţito pro výzkumnou část 

mé bakalářské práce. Výzkum probíhal od začátku října 2014 do konce prosince 2014.  
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11 Výsledky 

11.1 Analýza poloţek zaměřených na vlastní problematiku v oblasti 

dentální hygieny 

Návštěva zubního lékaře 

 

Graf 1: Návštěva  zubního lékaře 

Tabulka 6: Návštěva zubního lékaře 

Návštěva zubního 

lékaře 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) 2x ročně 55 57,3 % 

b) 1x ročně 37 38,5 % 

c) Při problému 

se zuby 

4 4,2% 

d) nenavštěvuji 0 0 

Celkem  96 100 % 

 

Návštěvnost u zubního lékaře zjišťovala poloţka číslo 2. Respondenti si mohli 

zvolit ze čtyř moţností. Poloţku 1x za rok při preventivních prohlídkách zvolilo 

37 (38,5 %) respondentů. 55 (57,3 %) uvedlo, ţe navštěvují zubního lékaře 2x za rok 

v rámci preventivních prohlídek, 4 (4,2 %) respondenti uvedli, ţe navštěvují stomatologa 

pouze při problému se zuby. Moţnost nenavštěvuji zubního lékaře nezvolil nikdo 

z respondentů (viz tabulka 6, graf 1) 

57,3% 

38,5% 

4,2% 

a b c d
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 Stomatologické ošetření (otázka č. 3) 

 

Graf 2: Stomatologické ošetření 

Tabulka 7: Stomatologické ošetření 

Stomatologické 

ošetření 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Preventivní 

prohlídku 

90 67,1% 

b) Zhotovení výplně 24 17,9% 

c) ošetření 2 1,5% 

d) Protetický výkon 8 6% 

e) Chirurgický 

zákrok 

3 2,2% 

f) Extrakci zubu 7 5,2% 

Celkem  134 100 % 

 

Poloţka číslo 3 zjišťovala jaké stomatologické ošetření, výkon absolvovali 

respondenti za poslední rok u zubního lékaře. Vybírat mohli ze šesti moţností. 

Respondenti mohli označit i více odpovědí. Preventivní prohlídku zvolilo 90 (67,1%) 

respondentů, zhotovení zubní výplně uvedlo 24 (17,9%) dotázaných, ošetření kořenových 

kanálků (endodontické ošetření) označili 2 (1,5%) respondenti, 8 (6%) respondentů 

označilo absolvování protetického výkonu, 7 (5,2%) respondentů uvedlo extrakci zubu 

a 3 (2,2%) respondenti označili jiný stomatochirurgický zákrok. (viz tabulka 7, graf 2) 

67,1% 

17,9% 

1,5% 
6,0% 

2,2% 

5,2% 

a b c d e f
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Strach z návštěvy u zubního lékaře (otázka č. 4) 

 

Graf 3: Strach z návštěvy u stomatologa 

Tabulka 8: Strach z návštěvy u zubního lékaře 

strach z návštěvy 

u zubního lékaře 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Ano 34 35,4 % 

b) Ne 62 64,6 % 

Celkem  96 100 % 

 

Poloţka číslo 4 zjišťovala strach respondentů z návštěvy u stomatologa. 

Respondenti mohli označit odpověď ANO nebo NE, přičemţ při označení odpovědi NE 

mohli otevřeně popsat, proč mají strach z návštěvy u zubního lékaře. Strach z návštěvy 

u zubního lékaře uvedlo 34 (35,4%), 62 (64,6%) respondentů označilo, ţe strach 

z návštěvy u stomatologa nemají. (viz tab.8, graf 3) 

35,4% 

64,6% 

a b
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Spokojenost se zubním lékařem (otázka č.5)  

 

Graf 4: Spokojenost se zubním lékařem 

Tabulka 9: Spokojenost se zubním lékařem 

Spokojenost 

se zubním lékařem 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Ano 54 56,2 % 

b) Spíše ano 36 37,5% 

c) Spíše ne 1 1% 

d) Ne 5 5,2 % 

Celkem  96 100 % 

 

Spokojenost respondentů s jejich zubním lékařem zjišťovala poloţka číslo 5. 

Respondenti měli na výběr ze čtyř moţností. Úplnou spokojenost se svým zubním lékařem 

uvedlo 54 (56,2%) respondentů, spíše spokojeno je 36 (37.5%) respondentů. Spíše 

nespokojenost se svým zubním lékařem uvedl 1 (1,0 %) respondent. Absolutní 

nespokojenost dle dotazníkového šetření uvedlo 5 (5,2 %) respondentů. (viz tab.9, graf č.4) 

56,2% 

37,5% 

1,0% 

5,2% 

a b c d
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Frekvence čištění zubů (otázka č. 6) 

 

Graf 5: Frekvence čištění zubů 

Tabulka 10: Frekvence čištění zubů 

Frekvence čištění 

zubů 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Po kaţdém jídle 6 6,3% 

b) 2x denně po jídle 76 79,2%% 

c) 2x denně před 

jídlem 

7 7,3% 

d) 1x denně 7 7,3% 

e) Méně neţ 1x 

denně 

0 0 

f) NE 0 0 

Celkem  134 100 % 

 

V tabulce číslo 10 je znázorněná frekvence čištění zubů. Frekvenci čištění zubů 

zjišťovala poloţka číslo 6. Čištění zubů 1x denně uvedlo 7 (7,3 %) respondentů, 2x denně 

po jídle 76 (79,2 %) respondentů, 2x denně před jídlem 7 (7,3%) respondentů, 6 (6,3 %) 

respondentů uvedlo čištění zubů po kaţdém jídle. Moţnost nečistím vůbec a čistím méně 

neţ 1x denně nebyla označena (viz tab. 10, graf 5) 

6,3% 

79,2% 

7,3% 

7,3% 

a b c d
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Začátek péče o zuby (otázka č. 7) 

 

Graf 6: Začátek péče o zuby 

Tabulka 11: Začátek péče o zuby 

Péče o chrup Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Od prořezání 

prvních zubů 

42 43,7 % 

b) Od 1 roku věku 

dítěte 

22 22,9 % 

c) Od 2 let věku 

dítěte 

8 8,3% 

d) Nevím 24 25 % 

Celkem  96 100 % 

 

Poloţka číslo 7 zjišťovala znalost respondentů týkající se začátku péče o zuby. 

42 (43,7%) respondentů uvedlo začátek péče o chrup ihned po prořezání prvních zubů, 

22 (22,9%) respondentů označilo, ţe se s péčí o chrup začíná od jednoho roku věku dítěte, 

8 (8,3%) respondentů uvedlo jako začátek péče o chrup hranici dvou let a 24 (25%) 

respondentů označilo, ţe neví od kdy se má začít pečovat o chrup.(viz tab.11, graf 6) 

43,7% 

22,9% 

8,3% 

25,0% 

a b c d
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Získání informací o péči o dutinu ústní (otázka č.8) 

 

Graf 7: Získání informací o péči o dutinu ústní 

Tabulka 12: Získání informací o péči o dutinu ústní 

Získání informací 

o péči o dutinu 

ústní 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) rodiče 79 46,2% 

b) Zubní lékař 57 33,3% 

c) Zdravotní sestra  10 5,8% 

d) Dentální 

hygienistka 

19 11,1% 

e) Někdo jiný 4 2,3% 

f) Nikdo 2 1,2% 

Celkem  171 100 % 

 

Poloţka číslo 8 zjišťovala, kdo respondenty informoval jak správně pečovat 

o dutinu ústní. Respondenti z nabízených šesti moţností mohli označit více odpovědí. 

U moţnosti,,někdo jiný“ měli uvést kdo. 79 (46,2%) respondentů označilo, ţe byli 

informováni svými rodiči, 57 (33,3%) respondentů bylo informováno svým zubním 

lékařem, 19 (11,1%) označilo dentální hygienistku a 10 (5,8%) respondentů zdravotní 

sestru u zubního lékaře. 4 (2,3%) respondenti označili moţnost někdo jiný a 2 (1,2%) 

respondenti označili, ţe nebyli nikým informováni. (viz tab.12, graf 7) 

46,2% 

33,3% 

5,8% 

11,1% 

2,3% 
1,2% 

a b c d e f
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Nácvik dentální hygieny (otázka č. 9) 

 

Graf 8: Nácvik dentální hygieny 

Tabulka 13: Nácvik dentální hygieny 

nácvik dentální 

hygieny 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) rodiče 80 51,9% 

b) Zubní lékař 46 29,9% 

c) Zdravotní sestra  6 3,9% 

d) Dentální 

hygienistka 

15 9,7% 

e) Někdo jiný 1 0,65% 

f) Nikdo 6 3,9% 

Celkem  154 100 % 

 

Poloţka číslo 9 zjišťovala, kdo učil respondenty správně provádět hygienu dutiny 

ústní. Respondenti mohli označit více odpovědí z nabízených šesti moţných. U odpovědi,, 

někdo jiný“ měli respondenti uvést kdo je správně učil provádět hygienu ústní. 80 (51,9%) 

respondentů označilo za učitele dentální hygieny rodiče, 46 (29,9%) respondentů uvedlo 

zubního lékaře, 15 (9,7%) označilo dentální hygienistku. 1 (0,65%) respondent uvedl, 

ţe někdo jiný a 6 (3,9%) respondentů nikdo neučil jak správně provádět dentální hygienu 

(viz tab.13, graf 8). 

51,9% 

29,9% 

3,9% 

9,7% 

6,5% 

3,9% 

a b c d e f
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Pomůcky na čištění (otázka č. 10) 

 

Graf 9: Pomůcky na čištění 

Tabulka 14: Pomůcky na čištění 

Pomůcky na čištění Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Zubní kartáček 81 32,5% 

b) Zubní pasta 85 34,1% 

c) Mezizubní 

kartáček a nit 

36 14,5% 

d) Elektrický zubní 

kartáček 

15 6% 

e) Jednosvazkový 

zubní kartáček 

7 2,8% 

f) Jiné (škrabka, 

ústní voda) 

25 10,0% 

Celkem  249 100 % 

 

Poloţka číslo 10 zjišťovala jaké pomůcky pouţívají respondenti k dentální hygieně. 

Respondenti mohli z nabízených moţností označit více odpovědí. U odpovědi,,jiné“ 

dentální pomůcky měli uvést jaké. 81 (32,5%) respondentů označilo jako pomůcku 

dentální hygieny klasický zubní kartáček, 15 (6%) respondentů označilo pouţití 

elektrického zubního kartáčku. Pouţití zubní pasty při dentální hygieně označilo 

85 (34,1%), 36 (14,5%) respondentů uvedlo mezizubní kartáček a nit, jednosvazkový 

kartáček označilo 7 (2,8%) respondentů, 25 (10%) respondentů uvedlo pouţití jiných 

pomůcek (viz tabulka 14, graf 9). 
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Typ zubního kartáčku (otázka č. 11) 

 

Graf 10: Typ zubního kartáčku 

Tabulka 15: Typ zubního kartáčku 

Typ zubního 

kartáčku 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) střední 6 6,25% 

b) měkký  76 79,2 % 

c) extra měkký 7 7,3% 

d) tvrdý 7 7,3 % 

Celkem  96 100 % 

 

V poloţce číslo 11 jsem zjišťovala typ respondenty pouţívaného zubního kartáčku. 

Nejvíce respondentů, a to 76 (79,2%) označilo, ţe pouţívají měkký zubní kartáček. 

Pouţívání extra měkkého označilo 7 (7,3%) respondentů, střední kartáček pouţívá 

6 (6,25%) respondentů a pouţívání tvrdého zubního kartáčku označilo 7 (7,3%) 

respondentů (viz tabulka 15, graf 10). 

6,3% 

79,2% 

7,3% 

7,3% 

a b c d



56 

 

Čas věnovaný čištění zubů (otázka č. 12) 

 

Graf 11: Čas věnovaný čištění zubů 

Tabulka 16: Čas věnovaný čištění zubů 

Čas věnovaný 

čištění zubů 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Méně 

neţ 1 minutu 

3 3,1% 

b)1- 2 minuty  48 50 % 

c) 2-5 minut 40 41,7% 

d) Více neţ 5 minut 3 3,1 % 

Celkem  96 100 % 

 

V poloţce číslo 12 jsem zjišťovala, kolik času věnují respondenti čištění zubů. 

Respondenti měli na výběr ze čtyř moţností. U odpovědi,,více jak 5 minut“ měli 

respondenti napsat kolik minut přibliţně čistí zuby. Odpověď méně neţ 1 minutu označili 

3 (3,1 %) respondenti, 48 (50 %) respondentů označilo 1-2 minuty. 2 – 5 minut označilo 

40 (41,7 %) respondentů, 3 (3,1 %) respondenti si čistí zuby 5 a více minut (viz tabulka 16, 

graf 11).  

[HODNOTA] 
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Technika čištění (otázka č. 13) 

 

Graf 12: Technika čištění 

Tabulka 17: Technika čištění zubů 

Technika čištění 

zubů 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Pouze vodorovné 

pohyby (sem tam) 

8 8,3% 

b) Malé krouţky 

(přes jednu čelist) 

43 44,8 % 

c) Velké krouţky 

(přes obě čelisti) 

30 31,3% 

d) Stírací  15 15,6% 

e) jiné 0 0 

Celkem  96 100 % 

 

Poloţka číslo 13 zjišťovala respondenty preferovanou techniku při čištění zubů. 

Respondenti měli moţnost vybírat z pěti odpovědí. U zvolené odpovědi,, jiné“ měli 

respondenti uvést o jakou techniku, způsob jde. Stírací metodu od dásně směrem ke konci 

zubu označilo 15 (15,6%) respondentů. Nejvíce respondentů 43 (44,8%) preferuje malé 

krouţky přes jednu čelist, 30 (31,3%) respondentů uvedlo, ţe při čištění zubů pouţívají 

velké krouţky přes obě čelisti, 8 (8,3%) respondentů označilo vodorovné pohyby sem tam. 

Moţnost,,jiné“ nikdo neoznačil (viz tabulka 17, graf 12). 
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Krvácení z dásní (otázka č. 14) 

 

Graf 13: Krvácení z dásní 

Tabulka 18: Krvácení z dásní 

Krvácení z dásní Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Ne, nikdy 39 40,6% 

b) Ano, při čištění   

zubním kartáčkem 

31 32,3 % 

c) Ano, při čištění 

mezizubním 

kartáčkem a nití 

23 23,9% 

d) Ano, při jídle  1 1% 

e) Ano, spontánně 2 2% 

Celkem  96 100 % 

 

V poloţce číslo 14 jsem zjišťovala, zda respondentům krvácí z dásní. Za poslední 

rok nezaznamenalo krvácení z dásní 39 (40,6%) respondentů, 31 (32,3%) respondentů 

zaznamenalo krvácení z dásní při čištění zubů zubním kartáčkem, 23 (23,9%) respondentů 

uvedlo krvácení dásní při pouţití mezizubního kartáčku a dentální nitě. 1 (1%) respondent 

uvedl, ţe zaznamenal krvácení z dásní během jídla a 2 (2%) respondenti uvedli spontánní 

krvácení z dásní (viz tabulka 18, graf 13). 
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Názor na vliv dědičnosti (otázka č. 15) 

 

Graf 14: Názor na vliv dědičnosti 

Tabulka 19: Názor na vliv dědičnosti 

Názor na vliv 

dědičnosti 

Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) Dědičnost nemá 

vliv 

62 64,6 % 

b) Má vliv, 

ale lze ji hygienou 

ovlivnit 

30 31,3 % 

c) dědičnost 

neovlivnitelný faktor 

4 4,2% 

Celkem  96 100 % 

 

V poloţce číslo 15 jsem zjišťovala vlastní názor dospívajících o vlivu dědičnosti 

na kazivost zubů. Otázka byla zcela otevřená a respondenti zde mohli volně vyjádřit svůj 

názor. 62 (64,6%) respondentů se domnívá, ţe dědičnost nemá vliv na kazivost zubů. 

30 (31,3%) respondentů uvedlo, ţe dědičnost má vliv, ale důslednou hygienou se vliv 

dědičnosti můţe ovlivnit a 4 (4,2%) respondenti jsou přesvědčeni, ţe dědičnost je faktor, 

který má zásadní vliv na kazivost zubů a ani důkladnou dentální hygienou ho nelze ovlivnit  

(viz tabulka 19, graf 14). 
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Hodnocení chrupu (otázka č. 16)  

 

Graf 15: Hodnocení chrupu 

Tabulka 20: Hodnocení chrupu 

Hodnocení chrupu  Absolutní četnost (n)  Relativní četnost (%)  

a) výborný 19 19,8 % 

b) Spíše dobrý 64 66,7 % 

c) Spíše horší 11 11,5% 

d) špatný 2 2,1% 

Celkem  96 100 % 

 

Poloţka číslo 16 zjišťovala jak respondenti hodnotí stav svého chrupu. Respondenti 

měli označit jednu ze čtyř nabízených odpovědí. Většina 64 (66,7%) respondentů označila, 

ţe je se stavem svého chrupu spokojená a povaţuje ho za dobrý, 19 (19,8%) respondentů 

označilo stav svého chrupu jako výborný. Pouze 2 (2,1%) respondenti označili stav svého 

chrupu jako špatný a 11 (11,5%) respondentů označilo svůj stav chrupu jako horší (viz 

tabulka 20, graf 15). 
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11.2 Vztahy mezi vybranými proměnnými  

Tabulka 21: X1 (věk) proměnné, které s věkem statisticky významně souvisejí 

Pořadové 

číslo 

Název 

proměnné 

Chí- kvadrát test Hladina 

významnosti 

1. 
Návštěva 

zubního lékaře 
7,226 0,026 

2. 
Začátek čistění 

zubů  
8,7062 0,039 

 

Věk je významnou proměnnou v dentální péči, návštěva u zubního lékaře je 

v dětském věku velmi důleţitá z hlediska prevence k získání validních informací 

a instrukcí v péči o dětský chrup. Rodiče jsou instruovány v čištění zubů, pokud je včas 

zahájeno správné a pravidelné čištění dětských zubů v kombinaci s vhodnou stravou, 

je omezena kazivost zubů na minimum.  

S přibývajícím věkem jsou návštěvy u zubního lékaře častější z důvodu 

,,opotřebování“ chrupu a následných moţných protetických řešení. 
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Tabulka 22: X1 (pohlaví) proměnné, které s pohlavím statisticky významně souvisejí 

Pořadové 

číslo 

Název 

proměnné 

Chí- kvadrát test Hladina 

významnosti 

1. 
Návštěva 

zubního lékaře 
7,226 0,026 

2. Extrakce 4,471 0,034 

3. 
Začátek péče 

o zuby 
15,750 0,001 

4. 

Zdravotní sestra 

učila provádět 

dentální 

hygienu 

8,453 0,027 

5. 

Strach 

ze zubního 

ošetření 

8,294 0,040 

6. 
Pouţívání 

kartáčku 
9,130 0,028 

7. 
Krvácení 

z dásní 
9,959 0,046 

8. Čištění zubů 8,294 0,040 

 

Ţenské pohlaví je v péči o své orální zdraví zodpovědnější neţ muţské pohlaví, 

ţeny pravidelně podstupují preventivní prohlídky u zubního lékaře, při kterých lze zachytit 

kazy v počátečních stádiích v asymptomatické době, muţi vyhledávají péči aţ při akutním 

problému. 

Tabulka 23: X16 (Stav chrupu) proměnné, které se stavem chrupu statisticky významně souvisejí 

Pořadové 

číslo 

Název 

proměnné 

Chí- kvadrát test Hladina 

významnosti 

        1. 
Návštěva 

zubního lékaře 
10,776 0,221 

        2. 
Zhotovení 

výplně 
12,653 0,002 

        3. 

Spokojenost 

se zubním 

lékařem 

18,033 0,002 
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Stav chrupu je ve většině případů obrazem péče. Jednoduše se dá říci, ţe stav 

chrupu je takový, jaká péče je mu jeho vlastníkem věnována. Souvisí to s pravidelnými 

preventivními prohlídkami u stomatologa a se sanací chrupu zhotovením výplně 

při včasném zachycení kazivé léze. 

Tabulka 24: X6 (Čištění zubů) proměnné, které s čištěním zubů statisticky významně souvisejí 

Pořadové 

číslo 

Název 

proměnné 

Chí- kvadrát test Hladina 

významnosti 

1. Návštěva 

zubního lékaře 

18,061 0,003 

2. extrakce 17,224 0,006 

3. Začátek péče 

o zuby 

22,483 0,010 

4. Rodiče učili 

provádět 

dentální 

hygienu 

10,650 0,029 

5. Pouţívání 

jiných pomůcek 

k čištění 

9,095 0,029 

6. Pouţívání 

tvrdého 

kartáčku 

21,730 0,011 

7. Technika 

čištění zubů 

19,453 0,022 

 

Čištění zubů je nejdůleţitější činností v dentální péči. Při pravidelných návštěvách 

u stomatologa, dentální hygienistky dochází k získání informací týkajících se dentální péče 

(vhodně zvolená technika čištění, správně vybraný zubní kartáček atd.) 
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Tabulka 25: X2 (návštěva zubního lékaře) proměnné, které s návštěvou zubního lékaře statisticky 

významně souvisejí 

Pořadové 

číslo 

Název 

proměnné 

Chí- kvadrát test Hladina 

významnosti 

1. Čištění zubů 14,450 0,002 

2. Pouţívali zubní 

pastu 

7,439 0,013 

 

Návštěva zubního lékaře je zásadní proměnnou v dentální péči poskytující zpětnou 

vazbu na domácí dentální péči (na čištění zubů), včasný záchyt stomatologických 

problémů a jejich řešení. 
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III Diskuse 

Výzkum se zaměřil na dentální hygienu u dospívajících. Údaje byly získány 

dotazníkovým šetřením. Nebylo cílem práce konfrontovat je s údaji z dokumentace 

tj. s reálným stavem dutiny ústní. Dotazník zjišťoval informovanost dospívajících 

o dentální hygieně a pravděpodobné chování mladistvých v péči o dutinu ústní.  

Výzkumného šetření se zúčastnili dospívající věku 14 – 19 let, u nichţ nelze 

předpokládat, ţe jejich odpovědi budou přesně odpovídat reálné situaci. Můţe 

se zde projevit tendence odpovídat tak, jak je společensky vhodné odpovídat a neprozradit 

na sebe, ţe nedodrţují doporučované zdravotní chování. Právě u této věkové skupiny 

se projevuje tzv. efekt sociální ţádoucnosti určitých odpovědí. Proto většina 

dále uváděných výsledků zřejmě vychází velmi pozitivně.  

Z vyplněných dotazníků vyplývá, ţe dospívající navštěvují zubního lékaře 

pravidelně, i kdyţ lékařské prohlídky nejsou povinné, ale zcela dobrovolné. Celkem 

96 (100%) mladistvých dospívajících uvedlo, ţe navštěvují zubního lékaře, nikdo neuvedl, 

ţe zubního lékaře nenavštěvuje. Většina dospívajících uvedla, ţe navštěvuje zubního 

lékaře při preventivních prohlídkách 2x za rok. Pouze 4 (4.2%) mladiství dospívající 

uvedli, ţe navštěvují svého zubního lékaře pouze při problémech se zuby. Zhu (2003) 

ve svém výzkumu uvádí, ţe návštěvu zubního lékaře aţ při bolesti uvedlo 40,5% čínských 

osmnáctiletých. Z tohoto srovnání je patrné, ţe čeští dospívající jsou na tom lépe neţ jejich 

čínští vrstevníci. Řečtí dospívající jak uvádí Vadiakas (2012) ve svém výzkumu, shodně 

jako čeští dospívající, nejčastěji navštěvují zubního lékaře při preventivních prohlídkách. 

Většina 64 (66,7%) dospívajících jak vyplývá z dotazníkového šetření je se stavem 

svého chrupu spokojená a povaţuje ho za dobrý, celkem 19 (19,8%) mladistvých, stav 

svého chrupu povaţuje dokonce za výborný. Lze se domnívat, ţe je toto zjištění 

pravděpodobně ovlivněno jiţ výše zmíněnými pravidelnými návštěvami u zubního lékaře, 

kde dochází k včasnému záchytu potencionálních problémů, dospívajícím se zde dostává 

dostatečných informací a péče o orální zdraví. Z celkového počtu 96 dospívajících pouze 

2 (2,1%) dospívající hodnotili stav svého chrupu jako špatný, z dotazníku lze usuzovat, 

ţe se pravděpodobně jedná o jedince s většími stomatologickými problémy vyţadující 

častější stomatologickou péči a komplikovanější léčebná řešení.  

Předpokládala jsem, ţe většina dospívajících bude zubní péči zanedbávat, jak jsem 

měla moţnost mezi blízkými  této věkové skupiny zaznamenat. To se mi nepotvrdilo, 

všichni dospívající uvedli, ţe si čistí zuby, ţádný z dospívajících neuvedl, ţe si zuby 
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nečistí. Toto tvrzení můţe souviset taktéţ s návštěvní pravidelností u zubního lékaře, 

kde dochází k opakované motivaci dospívajících k dentální hygieně, informovanosti 

v oblasti dentální hygieny a dostupností vhodných pomůcek.  

Ideální by bylo čistit zuby po konzumaci kaţdého jídla či nápoje obsahujícího 

cukry. Protoţe většina lidí tuto moţnost nemá, stalo se pravidlem čištění zubů ráno a večer 

vţdy po jídle.(Kilián, 1999) Tuto moţnost čištění uvedlo celkem 76 (79,2%) dospívajících. 

Pro srovnání Zhu (2003) ve svém výzkumu uvádí, ţe 5,8% osmnáctiletých z Číny si zuby 

nečistí a čištění zubů 2x a vícekrát denně uvedlo 43,9% osmnáctiletých Číňanů (Zhu, 

2003 s. 291). 

S pravidelným čištěním souvisí krvácení z dásní, pokud je pravidelná a důkladná 

dentální péče, není dáseň v zánětu a nekrvácí. Celkem 39 (40,6%) dospívajících uvedlo, 

ţe jim z dásní nekrvácí, u nich se dá předpokládat správná a pravidelná dentální péče. 

Vadiakas (2012) uvádí krvácení z dásní u 42,5% mladších a 53,3% starších řeckých 

dospívajících. Období dospívání je období zvýšené aktivity kazu, a proto je pravidelná 

a účinná dentální péče nutná. Frekvenci čištění je třeba přizpůsobit náchylnosti jedince 

k zubnímu kazu. Standardní 3 minuty ráno a 5 minut večer je povaţováno u dospívajících 

za minimum (Kilián, 1999). Toto doporučení zvolilo 40 (41,5%) dospívajících, 

3 dospívající uvedli, ţe věnují svým zubům péči více jak 5 minut. 

Většina dospívajících uvedla, ţe pouţívá při dentální hygieně klasický měkký zubní 

kartáček a pastu, měkký zubní kartáček je odborníky doporučován, má měkká vlákna, 

která jsou proti zubnímu plaku nejúčinnější, navíc jsou taktéţ ohleduplná k přilehlým 

dásním a nijak je nedráţdí. Pro srovnání taktéţ většina čínských dospívajících (63,1% 12 –

 ti letých a 61,9% 18 – ti letých), jak ukazuje čínský celostátní výzkum, preferuje 

při dentální hygieně měkký zubní kartáček (Zhu L., 2003 s. 291).  

Celkem 11 (11,5%) českých dospívajících uvedlo, ţe pastu nepouţívají. Zhu (2003) 

ve svém výzkumu uvádí pouţívání zubní pasty u všech osmnáctiletých Číňanů (100%), 

z toho 90% čínských dospívajících uvedlo, ţe si čistí zuby pastou s fluoridy a 10% 

osmnáctiletých čínských dospívajících uvedlo pouţívání pasty bez fluoridů 

(Zhu,2003 s. 291).  

Pouhý zubní kartáček k vyčištění chrupu nestačí, jelikoţ nezajistí dokonalé 

odstranění zubního plaku z mezizubních prostor (Roubalíková, 2007, č. 2, s. 78).  

Domnívala jsem se, ţe většina mladistvých při dentální péči nepouţívá mezizubní 

kartáčky, nit ani jednosvazkový kartáček. To se mi potvrdilo, celkem 60 (62,5%) 

dospívajících tyto pomůcky nepouţívají. Jednosvazkový kartáček patří v dentální hygieně 
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k velmi důleţitým pomůckám k odstranění plaku ze špatně dostupných míst. Pouţívání 

této pomůcky uvedlo pouze 7 (7,3%) dospívajících. 

Doporučovanou technikou čištění zubů je kaţdá metoda, která odstraní zubní plak 

a nepoškodí tkáně. Správná technika čištění zubů je velmi důleţitá a má zásadní vliv 

v dentální péči. V podstatě existuje několik osvědčených metod čištění zubů. Pokud jde 

o jejich účinek na povrch zubů, není mezi nimi rozdíl, liší se v působení na parodont 

(Kilián, 1999). Nejšetrnější technikou je stírací metoda od dásně směrem ke konci zubu, 

které, jak vyplývá z výzkumného šetření, dává přednost 15 (15,6%) dospívajících. Celkem 

8 (8,3%) dospívajících preferuje dle dotazníkového šetření pouze vodorovné pohyby sem 

tam, které jsou nejméně šetrné k přilehlým dásním. I mladiství z čínského výzkumu Zhu 

(2003) uvedli, ţe nejčastěji pouţívají při dentální hygieně odborníky doporučované 

techniky (stírací metoda), 23.3% osmnáctiletých mladistvých Číňanů uvedlo pouţití 

horizontální techniky. Absenci techniky (čistí zuby jak chtějí, nesystematicky) uvedlo 

27,7% osmnáctiletých mladých Číňanů (Zhu, 2003 s. 291). 

Většinu dospívajících 80 (83,3%) učili správnou ústní hygienu provádět rodiče 

a taktéţ nejvíce informací o dentální péči mají dospívající, jak uvedli, od svých rodičů. 

Tento fakt můţe mít i negativní dopad, zvláště u těch dospívajících, jejichţ rodiče měli 

zafixovány špatné návyky v dentální péči, které dále předali svým dětem. Edukace by vţdy 

měla být prováděna osobou erudovanou v oblasti dentální péče, coţ jsou členové 

dentálního týmu a jedinci k tomuto účelu speciálně vyškoleny.  

Domnívala jsem se, ţe strach z návštěvy zubního lékaře uvede většina 

dospívajících. Tato moje domněnka se mi nepotvrdila. Strach z návštěvy zubního lékaře 

uvedlo 34 (35,4%) dospívajících, kteří jako nejčastější důvod strachu udávali obavu 

z potencionálního nalezení kazu, zubního problému a bolest při stomatologickém ošetření. 

Naopak 62 (64.6%) respondentů uvedlo, ţe strach z návštěvy stomatologa nemají. 

Ze zjištěných výsledků lze usuzovat, ţe věk a pohlaví nemá v této věkové skupině 

vliv na chování v oblasti dentální hygieny, ani přístup dospívajících k dentální hygieně 

není tak špatný, jak sem se domnívala. Je důleţité neustálé edukování a zvyšování 

informovanosti jedinců v oblasti hygieny ústní a pěstovat hygienické návyky o orální 

zdraví od útlého věku. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala problematikou ústní hygieny u mladistvých 

dospívajících. V první části práce uvádím teoretické poznatky vztahující se k tématu práce, 

zejména orální zdraví, dentální hygiena, preventivní programy v oblasti orálního zdraví, 

historie dentální hygieny, nejčastější orální onemocnění. Výzkumná část práce popisuje 

metodiku a organizaci výzkumu, charakteristiku zkoumaného souboru a výsledky šetření, 

které jsou graficky znázorněny.  

Výzkumné šetření probíhalo metodou anonymního dotazníku, který byl 

respondentům zprostředkován v tištěné formě. Celkem se zúčastnilo 96 respondentů ve 

věkovém rozmezí 14 - 19 let. Hlavním cílem práce bylo zmapovat, jak dospívající 

přistupují k hygieně dutiny ústní. Dále byly vytyčeny dílčí cíle a to, zjistit, jaké pomůcky a 

prostředky jsou k hygieně dutiny ústní pouţívány, zjistit, zda mladiství chodí na 

preventivní prohlídky k zubnímu lékaři. 

Výzkumu se zúčastnily dospívající dívky, které tvořily 51 %, dospívajících chlapců 

bylo 49 %. Respondenty byli studenti praţských škol a ţáci základní školy v Benátkách 

nad Jizerou.  

Výsledky ukazují, ţe všichni respondenti navštěvují zubního lékaře, většinou 

v rámci preventivních prohlídek, strach z návštěvy zubního lékaře většina respondentů 

nemá a je se svým zubním lékařem spokojená. Téměř všichni respondenti uvádějí, ţe jsou 

navyklí čistit si zuby dvakrát denně a to především za pouţití obyčejného, měkkého 

zubního kartáčku a zubní pasty, nejčastěji 1 – 2 minuty. Preferovanou technikou při 

dentální hygieně u dospívajících jsou malé krouţky přes jednu čelist.  Mezizubní pomůcky 

a jednosvazkový kartáček, které jsou k dokonalému vyčištění zubů potřeba, pouţívá jen 

malé procento respondentů. 

Co se týče získávání informací o dentální hygieně, teoretických i praktických, jsou 

zdrojem pro většinu respondentů rodiče. Téměř všichni respondenti povaţují hygienu 

dutiny ústní pro člověka a jeho zdraví za důleţitou a domnívají se, ţe dědičnost nemá vliv 

na kazivost, 31,3% respondentů se domnívá, ţe pravidelná a správná dentální péče můţe 

genetické dispozice ovlivnit k lepšímu. 

Se svým stavem chrupu jsou spokojeni téměř všichni (86,5 %) respondenti, 

povaţují ho za dobrý aţ výborný.  S krvácením z dásní se za poslední rok nesetkalo 

(40,6%) respondentů a naopak krvácení z dásní zaznamenalo (59,2%) respondentů, a to při 

čištění zubů převáţně kartáčkem. Ve srovnání s reprezentativními zahraničními výzkumy 
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(Řecko, Čína) u téţe věkové skupiny, mají řečtí dospívající nedostatečnou úroveň dentální 

hygieny, lékaře navštěvují nejčastěji v rámci preventivních prohlídek, krvácení z dásní 

zaznamenalo (53,3%) patnáctiletých řeckých dospívajících (Vadiakas, 2012). 

Čínští dospívající zase nejčastěji vyhledávají zubního lékaře aţ při bolesti, většina 

z nich taktéţ pouţívá jako čeští dospívající při čištění měkký zubní kartáček a preferuje 

čištění 1x denně, téměř polovina čínských dospívajících (47,3%) uvedla, ţe nikdy nezaţila 

edukaci o dentální péči (Ling Zhu, 2003) 

Mého výzkumu se zúčastnili mladí dospívající, lze tedy předpokládat, ţe jimi 

uváděné údaje nemusí odpovídat reálné situaci. 

I kdyţ výsledky  mého výzkumného šetření o přístupu dospívajících k ústní 

hygieně, vyzněly pozitivně, myslím si, ţe je stále co zlepšovat, zejména v oblasti prevence 

zubního kazu a jiných onemocnění zubů a dásní. S tím souvisí především důkladná ústní 

hygiena za pouţití vhodných a správných pomůcek a prostředků, dodrţování pravidelných 

preventivních prohlídek u zubního lékaře v rozmezí doporučovaném odborníky a návštěva 

dentální hygienistky.  
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Bakalářská práce je tvořena dvěma hlavními částmi a to teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsou obsaţeny teoretické poznatky týkající se problematiky ústní 

hygieny, témata týkající se orálního zdraví, dentální hygieny, preventivních programů. 

Praktická část referuje o výzkumu, který proběhl u 96 dospívajících ve věku 14 – 19 let, o 

informovanosti a pravděpodobném chování v dentální péči u této věkové skupiny. Všichni 

dospívající uvádějí, ţe navštěvují zubního lékaře, převáţně v rámci preventivních 

prohlídek, většina uvádí čištění zubů 2x denně, spokojenost se svým chrupem i zubním 

lékařem. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o dospívající, je pravděpodobné, ţe se zde objevil 

tzv. efekt sociální ţádoucnosti. Diskuse a závěr podávají souhrn o získaných výsledcích. 
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The bachelor thesis consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical 

part, findings related to the oral hygiene, oral health, dental care and preventive programs 

are presented. The practical part refers about research carried out on 96 teenagers in the 

age of 14 to 19, about their familiarity with this issue and expected responding on dental 

care in this age group. All adolescents say they visit a dentist, mostly for preventive 

reasons, most of them report to brush the teeth twice per day, state general satisfaction with 

their teeth and the dentist.  Taking the fact of the responents being in the growing up phase 

into consideration, it is probable to identify here the so called effect of social 

desiderability. Discussion and conclusions sum up the obtained results. 
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Přílohy 

I. DOTAZNÍK  

  

Téma: Dentální hygiena dospívajících  

  

  

Dobrý den,  

 jsem studentkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové oboru 

ošetřovatelství, tento dotazník je zcela anonymní a slouţí k vypracování bakalářské práce 

na výše uvedené téma. Tímto Vás prosím o jeho pravdivé vyplnění. 

 Předem Vám mnohokrát děkuji 

 Marie Kubričanová 

 

  

  

Správné odpovědi, prosím, zakrouţkujte.  

  

1) Pohlaví:                                   Věk: 

a) muţ  

b) ţena  

  

2) Navštěvujete svého zubního lékaře? Pokud ANO jak často? 

a) ANO  –  1. pouze na preventivních prohlídkách (2x/rok) 

           2. na preventivních prohlídkách (1x/rok) 

           3. pouze při problému se zuby  

b) NE 

Pokud zubního lékaře nenavštěvujete, vypište proč……. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

3) Jaký výkon jste absolvoval/a u zubního lékaře za poslední rok? Moţno označit více  

odpovědí.  

a) preventivní prohlídku  

b) zhotovení výplně  

c) ošetření kořenových kanálků (endodontické ošetření)  

d) protetický výkon (korunka, implantát, můstek, onlay…) 

e) extrakci (vytrţení) zubu  

f) chirurgický zákrok (jiný neţ extrakce) 

  

 4) Máte strach z návštěvy zubního lékaře?  

a) NE  

b) ANO, proč (bolest, nepříjemné vystupování personálu, pohled na instrumenty,  

 jiné ) – popište: ………………………………………………………………….  

  

5) Jste spokojen/a se svým zubním lékařem?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne, proč: …………………………………………………………………  

d) ne, proč: …………………………………………………………………………  

 

 6) Čistíte si zuby? Pokud ANO, označte jak často, pokud NE, vypište proč. 

 a) ANO –  1. po kaţdém jídle  

           2. 2x denně po jídle (ráno, večer) 

           3. 2x denně před jídlem  

           4. 1x denně, napište kdy (ráno, poledne, večer) 

           5. méně neţ 1x denně, napište interval 
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 b) NE 

 Pokud NE, vypište 

proč……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

  

  

7) Od kdy si myslíte, ţe je nutné začít pečovat o zuby, dutinu ústní? 

a) od prořezání prvních zubů 

b) od jednoho roku věku dítěte 

c) od dvou let věku dítěte 

d) nevím 

 

8) Kdo Vás informoval, jak správně pečovat o dutinu ústní? Moţno označit více  

odpovědí. 

a) rodiče  

b) zubní lékař  

c) zdravotní sestra u zubního lékaře  

d) dentální hygienistka  

e) někdo jiný, kdo: ……………………………………………………………….  

f) nikdo  

  

9) Kdo Vás učil, jak správně provádět ústní hygienu? Moţno označit více odpovědí. 

a) rodiče  

b) zubní lékař  

c) zdravotní sestra u zubního lékaře  

d) dentální hygienistka  

e) někdo jiný, kdo: ……………………………………………………………….  

f) nikdo 

 

10) Jaké pomůcky pouţíváte k ústní hygieně? Moţno označit více odpovědí.  
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a) klasický ruční zubní kartáček  

b) zubní pastu  

c) mezizubní kartáček a nit 

d) elektrický zubní kartáček  

e) jednosvazkový zubní kartáček  

f) jiné (ústní vodu, škrabku na jazyk, ústní spršku atd.)  

 

11) Jaký zubní kartáček pouţíváte?  

a) střední  

b) měkký  

c) extra měkký 

d) tvrdý 

e)nevím  

  

 

12) Jak dlouho si čistíte zuby?  

a) méně neţ 1 minutu  

b) 1 – 2 minuty  

c) 2 – 5 minut  

d) více neţ 5 minut, napište přibliţně kolik minut: ………………………………..  

  

  

 13) Jakou technikou si čistíte zuby?  

a) pouze vodorovné pohyby (sem tam) 

b) malé krouţky (přes jednu čelist)  

c) velké krouţky (přes obě čelisti)  

d) stírací (od dásně směrem ke konci zubu) 

e) jiné, popište: …………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………. 

……………… ……………………………………………………………………….  
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14) Zaznamenali jste během posledního roku krvácení z dásní ? 

a) ne, nikdy  

b) ano, při čištění zubů zubním kartáčkem  

c) ano, při čištění zubů mezizubním kartáčkem či nití  

d) ano, při jídle  

e) ano, spontánně  

  

15) Někteří lidé si odmítají čistit zuby s tím, ţe to stejně závisí na dědičnosti. Někomu 

se prý kazí zuby, ať si je čistí jak chce, jinému se nekazí, i kdyţ si je nečistí. Jaký 

je Váš názor? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 

16) Stav svého chrupu hodnotím jako:  

a) výborný  

b) spíše dobrý  

c) spíše horší  

d) špatný 

 

 

 


