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Příloha A Stavba zubu 

 

 

 

 

 

 

Obrázek převzat z :   DYLEVSKÝ, I., Základy funkční anatomie člověka, s. 36 

  



 

Příloha B  Složení chrupu 

 

 

 

 

 

obr. 1 Stavba dočasného chrupu 

 

 
obr. 2 Stavba trvalého chrupu 

 

 

 

 

 

 

Obrázky převzaty z :  MERGLOVÁ, V., IVANČÁKOVÁ, R., Zubní kaz a jeho prevence 

v časném dětském  věku, s. 26 

 

 



 

Příloha C  Fáze zubního kazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek převzat z:  MERGLOVÁ, V., IVANČÁKOVÁ, R., Zubní kaz a jeho prevence 

v časném dětském věku, s. 31 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha D Zubní kartáčky pro děti 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 Prstový kartáček  

 

obr. 2 Čistění chrupu prstovým kartáčkem  

 

  

obr. 3  Nákusný kartáček  

 

obr. 4 Gumové kartáčky 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5 Velikost pracovní části zubního 

kartáčku pro nejmenší děti 

 

obr. 6 Velikost pracovní části zubního 

kartáčku pro předškolní děti  

 

 

 

obr. 7 Velikost pracovní části zubního 

kartáčku pro školní děti  

 

 

 

 

Obrázky převzaty z: MERGLOVÁ, V., Zásady hygieny chrupu u dětí, Pediatrie v praxi, 

s.184 

 



 

Příloha E Doporučované množství zubní pasty 

  

obr. 1 Množství zubní pasty vhodné pro 

nejmenší děti  

 

obr. 2 Množství zubní pasty vhodné pro 

předškolní děti  

 

 

 

obr. 3 Množství zubní pasty vhodné pro 

školní děti 

 

 

 

 

Obrázky převzaty z: MERGLOVÁ, V., Zásady hygieny chrupu u dětí, Pediatrie v praxi,  

s.185 



 

Příloha F  Preventivní programy 

DĚTSKÝ ÚSMĚV 

Projekt zaměřený na školní děti realizuje Český zelený kříž, o. p. s. Probíhá pod záštitou 

České společnosti pro dětskou stomatologii a Asociace dentálních hygienistek ČR. Projekt 

je nositelem Pečeti České stomatologické komory.  

www.ceskyzelenykriz.cz 

MĚSÍC ZDRAVÝCH ZUBŮ 

Hlavním cílem programu je zvýšit zájem o preventivní prohlídky a informovat o zásadách 

správné ústní hygieny. Jedná se o celostátní vzdělávací projekt zubní prevence 

organizovaný společností Colgate-Palmolive ČR, s.r.o. Projekt je nositelem Pečeti České 

stomatologické komory. Probíhá v měsíci září. www.mesiczdravychzubu.cz 

MANDALA 

Mandala je preventivní projekt neziskové organizace ARAK o.p.s. v Olomouckém kraji. 

www.arakops.cz  

NECHCI KAZY  

Preventivní projekt organizuje občanské sdružení Nechci kazy. Jde o komplexní médium 

zaměřené na oblast stomatologické problematiky. Jeho náplní je prevence, ústní hygiena a 

lepší informovanost veřejnosti o možnostech zubního ošetření. www.nechcikazy.cz 

Nechci kazy ŠKOLKA  

Preventivní projekt organizuje občanské sdružení Nechci kazy. Cílem projektu je zavést 

kvalitní, každodenní zubní hygienu do mateřských škol a zamezit tak vzniku nových 

zubních kazů. 

www.nechcikazyskolka.cz 

http://www.ceskyzelenykriz.cz/
http://www.mesiczdravychzubu.cz/
http://www.arakops.cz/
http://www.nechcikazy.cz/
http://www.nechcikazyskolka.cz/


 

PREVENCE ZUBŮ preventivní program na kolech 

Prevence na kolech je mobilní zdravotně preventivní centrum Zdravotní pojišťovny 

METAL-ALIANCE, které jezdí po celé republice a je možné si v něm nechat zdarma 

poradit, jak správně pečovat o zuby nebo požádat o vyšetření kožních znamének a očí. 

www.prevencezubu.cz 

STOP ZUBNÍMU KAZU 

Preventivní projekt Domu zubní péče pro děti a rodinu, Praha 10 a 11. Projekt zahrnuje 

dva programy. Program Vezmi mámu a tátu s sebou je určen pro děti v posledních 

ročnících mateřských škol a jejich rodiče na území Prahy 10 a 11. Program Spolu na kaz 

přijdeme včas je určen pro žáky prvních tříd základních škol na území Prahy 10.  

www.praha10.pekarek.eu/preventivni-projekt-stop-zubnimu-kazu 

VESELÉ ZOUBKY 

Preventivní program péče o zuby Veselé zoubky realizuje od roku 2011 DM drogerie 

markt, s. r. o., pro žáky 1. tříd základních škol v ČR. Program je tematicky zaměřen na 

správnou péči o zuby a prevenci vzniku zubního kazu.  

www.veselezoubky.cz/aktuality/?qid=184& 

VE ZDRAVÉ ČR ZDRAVÝ ZUB 

Preventivní program Ve zdravé ČR zdravý chrup organizuje Sdružení studentů 

stomatologie ČR. Budoucí zubní lékařky a zubní lékaři v univerzitních městech České 

republiky (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň) nabízejí v ulicích rady ohledně 

ústní hygieny. www.ssscr.cz/ve-zdrave-cr-zdravy-zub  

ZDRAVÉ ZUBY 

Výukový program Zdravé zuby vznikl jako komplexní celorepublikový výukový program 

péče o chrup z iniciativy odborníků z oblasti školství a stomatologie. Jeho cílem je zlepšení 

zubního zdraví a je určen dětem prvního stupně základních škol. Zabývá se nejenom 

prevencí zubního kazu, ale ochranou a podporou zdraví vůbec. www.zdravezuby.cz 

http://www.prevencezubu.cz/
http://www.praha10.pekarek.eu/preventivni-projekt-stop-zubnimu-kazu
http://www.veselezoubky.cz/aktuality/?qid=184&
http://www.ssscr.cz/ve-zdrave-cr-zdravy-zub
http://www.zdravezuby.cz/


 

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. 

www.zdravy-usmev.eu 

ZDRAVÝ ZOUBEK 

Preventivní program pro děti mateřských a základních škol organizovaný v Libereckém, 

Jihomoravském, Severomoravském a Jihočeském kraji. www.zdravyzoubek.cz 

 

 

 

zdroj: ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA, Světový den orálního zdraví, 

preventivní projekty a programy v oblasti zubní péče v  ČR, [on line] 2014 [cit. 2014-

10-02] Dostupné z: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdravy-usmev.eu/
http://www.zdravyzoubek.cz/


 

Příloha G Dotazník 

 

Vážení rodiče,  

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, oboru Všeobecná sestra na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K úspěšnému dokončení studia bych ráda obhájila 

bakalářskou práci na téma: Informovanost rodičů o možnostech prevence vzniku zubního 

kazu u mléčného chrupu. Tímto Vás prosím o vyplnění anonymního dotazníku. Na základě 

získaných dat bude zhodnocena informovanost rodičů o možnostech prevence vzniku 

zubního kazu u dětí a budou navržena opatření pro zkvalitnění informovanosti rodičů o 

dané problematice. Výsledky šetření a navrhnutá opatření budou prezentována vedení 

jednotlivých školních zařízení, radnici Prahy 12 a publikována v Novinách Prahy 12.  

 

Předem Vám děkuji za spolupráci.  

Kateřina Matoušková  

matouskovakatka@seznam.cz  

 

D O T A Z N Í K  

Instrukce k vyplňování:  

Prosím o vyplnění rodiči dětí, kteří navštěvují dětského zubního lékaře na Praze 12.  

Pokud máte více dětí, prosím vyplňte dotazník za každé dítě zvlášť. Pokud není  

uvedeno jinak, zakroužkujte prosím pouze jednu odpověď.  

 

1. Vaše dítě je:  chlapec   dívka  

 

2. Věk Vašeho dítěte (měsíce prosím zaokrouhlete):  

3-6 let                         7-10 let                       11-14 let  

 

3. Absolvujete s dítětem preventivní zubní prohlídky?  ano  ne  

 

4. Pokud ano, jak často?  

a) jednou za kalendářní rok  

b) dvakrát za kalendářní rok  

mailto:matouskovakatka@seznam.cz


 

c) nevím  

d) jiná možnost, prosím uveďte…………  

 

5. Na dětské zubní preventivní prohlídky jste zváni svým dětským zubařem nebo 

musíte dítě aktivně objednávat?  

a) jsme zváni zubním lékařem  

b) dítě aktivně objednáváme  

c) jiná možnost, prosím uveďte……………………..  

 

6. Co by Vám více vyhovovalo:  

a) být na preventivní prohlídku pravidelně zváni zubním lékařem  

b) více mi vyhovuje, pokud si termín prohlídky vyřizuji aktivně sám  

c) jiná možnost, uveďte prosím……………….  

 

7. Odkud jste získal/a informace o možnostech prevence vzniku zubního kazu u dětí?  

Zde můžete zakroužkovat více odpovědí.  

a) dětský zubař na Praze 12  

b) všeobecná (zdravotní) sestra v ordinaci dětského zubního lékaře  

c) dentální hygienista/ka  

d) můj zubní lékař pro dospělé pacienty  

e) informace čerpám z médií (noviny, časopisy, televize, rádio)  

f) informace čerpám z internetu  

g) jiný zdroj  

h) informace o možnostech prevence vzniku zubního kazu nezjišťuji  

 

8. Provedl s Vámi Váš dětský lékař nácvik správného čištění zubů?  

ano  ne  nevím  nepamatuji se  

 

9. Provedla s Vámi všeobecná (zdravotní) sestra u Vašeho dětského zubního lékaře 

nácvik správného čištění zubů?  

ano  ne  nevím  nepamatuji se  

 



 

10. Doporučil Vám dětský zubní lékař návštěvu dentální hygieny pro nácvik 

správného čištění zubů?  

ano  ne  nevím  nepamatuji se  

 

11. Jste spokojeni s dětskou preventivní zubní péčí na Praze 12?  

ano  ne  nevím  

 

12. Jak často si Vaše dítě čistí zuby?  

nečistí  1xdenně  2xdenně  častěji  

 

13. Hygienu dutiny ústní Vaše dítě provádí:  

a) dítě samo  

b) s dozorem rodiče  

c) dítě samo a rodič zuby dočistí  

 

14. Jak dlouho přibližně trvá čištění zubů Vašeho dítěte:  

a) 5 a více minut  

b) 3 až 4 minuty  

c) 1 až 2 minuty  

d) méně než minutu  

e) nevím  

 

15. Jaký zubní kartáček dítěti kupujete:  

a) super měkký  

b) měkký  

c) střední  

d) tvrdý  

e) nevím  

 

16. Víte, kolik fluoridu má obsahovat zubní pasta vhodná pro děti do 6-ti let?  

a) ano, vím od 500 do 1000 ppm fluoridu  

b) ano, vím od 1000 do 2000 ppm fluoridu  

c) nevím  

d) nezajímá mne to  



 

 

17. Jaké množství pasty, Vy nebo Vaše dítě, aplikuje na zubní kartáček?  

a) 2 cm  

b) tenkou vrstvu  

c) velikost hrášku  

d) nevím  

 

18. Podáváte/podávali jste svému dítěti fluoridové tablety?  

ano  ne  nevím  

 

19. Pokud svému dítěti podáváte/podávali jste fluoridové tablety, bylo to dle 

doporučení:  

a) dětského zubaře  

b) dětského praktického lékaře  

c) dle vlastního uvážení  

 

20. Mělo Vaše dítě zubní kaz?  ano  ne  nevím  

 

21. Pokud mělo Vaše dítě zubní kaz, zakroužkujte prosím kolik:  

1 2 3 4 5 více než 5 

 

22. Mléčné výrobky dítě konzumuje:  

a) vůbec ne  

b) výjimečně  

c) 1x týdně  

d) ob den  

e) denně  

 

23. Sladkosti dítě konzumuje:  

a) vůbec ne  

b) výjimečně  

c) 1x týdně  

d) ob den  

e) denně  



 

 

24. Sycené nápoje dítě popíjí :  

a) vůbec ne  

b) výjimečně  

c) 1x týdně  

d) ob den  

e) denně  

 

25. Uveďte prosím, co vykonáváte proto, aby Vašemu dítěti nevznikl zubní kaz.  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

26. Zde nabízíme prostor pro Vaše připomínky k dotazníku, pro Vaše návrhy pro 

zlepšení informovanosti o prevenci vzniku zubního kazu u dětí.  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

 



 

Příloha H  Žádost o dotazníkové šetření ve školních zařízeních 

 

 

 

Matoušková Kateřina  

J. Jovkova 3252  

Praha 12  

143 00  

matouskovakatka@seznam.cz  

+420 737 123 774  

 

 

Vážená/ý paní/e ředitelko/i,  

 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, obor Všeobecná sestra na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K úspěšnému dokončení studia bych ráda obhájila 

bakalářskou práci na téma: Informovanost rodičů o možnostech prevence vzniku zubního 

kazu u mléčného chrupu. Tímto Vás žádám o umožnění provedení výzkumného šetření ve 

Vašem školním zařízení. Pro sběr dat bude zvolena metoda anonymního dotazníkového 

šetření. Bude vytvořen originální dotazník. Zvolenou skupinou respondentů budou rodiče 

dětí ve věku od 3 do 14 let, jejichž děti navštěvují zubního lékaře na Praze 12. Dotazník 

určený pro respondenty je přiložen k žádosti. Výzkum by byl, s Vaším laskavým svolením, 

realizován od 1.6. - 30. 6.2014. S výsledky výzkumu Vás ráda seznámím.  

 

Předem děkuji za kladné vyřízení.  

 

Se srdečným pozdravem  

 

 

                                                                       ---------------------------------------------  

                                                                                   Matoušková Kateřina  

 



 

Příloha  I  Žádost o dotazníkové šetření v dětské zubní ordinaci  

 

Matoušková Kateřina  

J. Jovkova 3252  

Praha 12  

143 00  

matouskovakatka@seznam.cz  

+420 737 123 774  

 

Vážená paní doktorko,  

 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, obor Všeobecná sestra na 1.lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K úspěšnému dokončení studia bych ráda obhájila 

bakalářskou práci na téma: Informovanost rodičů o možnostech prevence vzniku zubního 

kazu u mléčného chrupu. Tímto Vás žádám o umožnění provedení výzkumného šetření ve 

Vaší ordinaci. Pro sběr dat bude zvolena metoda anonymního dotazníkového šetření. Bude 

vytvořen originální dotazník. Zvolenou skupinou respondentů budou rodiče dětí, 

navštěvujících zubního lékaře na Praze 12. Dotazník určený pro respondenty je přiložen k 

žádosti. Výzkum by byl, s Vaším laskavým svolením, realizován od 1.7. - 31.7. 2014.  

S výsledky výzkumu Vás ráda seznámím.  

 

Předem děkuji za kladné vyřízení.  

 

Se srdečným pozdravem 

 

 

 

                                                                   ------------------------------------------  

                                                                            Matoušková Kateřina 

 

 

  



 

Příloha  J  Souhlas se zveřejněním závěrečné práce v ÚVI  

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby než autora. Byl/a jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, 

opisy nebo kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci.  

Příjmení, 

jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, cestovní 

pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 


