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1. Cíl práce 

Cílem bakalářské práce na téma Vliv předčasných ztrát dočasných molárů    

na vývoj stálé dentice z pohledu dentální hygieny je poukázat na problematiku 

změn nastávajících po předčasných extrakcích dočasných molárů, na příčiny jejich 

vzniku a především na možnosti prevence vzniku zubního kazu, který je zásadní 

pro vznik těchto komplikací.  

Cílem teoretické části bakalářské práce je charakterizovat vývojové aspekty 

dočasné dentice, výměnu chrupu a její specifika, která jsou zásadním klíčem pro 

pochopení vzniku změn po předčasných ztrátách zubů dočasné dentice. Dále 

se zaměřuji na téma zubního kazu a jeho prevence, která ve své podstatě znamená 

prevenci diskutovaného tématu bakalářské práce. 

Cílem praktické části je zjistit na základě dotazníkového šetření 

informovanost rodičů dětí předškolního věku v oblasti orálního zdraví a prevence 

onemocnění orofaciální oblasti jejich dětí. Na kazuistikách pěti dětských pacientů 

budou demonstrovány důsledky předčasných ztrát dočasných molárů. 
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2. Úvod 

Téma své bakalářské práce Vliv předčasných ztrát dočasných molárů na 

vývoj stálé dentice z pohledu dentální hygieny jsem si vybrala z toho důvodu, že se 

zde prolínají odvětví pedostomatologie, ortodoncie a dentální hygieny ve vztahu 

k prevenci zubního kazu u dětí. 

 Spolupráce s dětským pacientem je naprosto jedinečná. Své jednání, a 

především „dospělý“ způsob myšlení musíme adaptovat právě na úroveň hravého 

dítěte, což mnohdy není snadný úkol. Jak říká Einstein: „Hra je jeden 

z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, 

ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ V profesích, kde se denně setkáváme 

s dětmi, se musíme od svého praktického vnímání světa oprostit a stát se opět 

dětmi. Ošetření dítěte v ordinaci se pak stává reálnějším. Samozřejmě nejlepší 

prevencí obav a strachu z ošetření je nabádat rodiče, aby své děti přivedli již při 

prořezání prvních zubů, kdy je návštěva u zubního lékaře či dentání hygienistky 

pouhým seznámením se s prostředím. Řádně prováděnou prevencí pak můžeme 

docílit zdravého, či včasně sanovaného chrupu dítěte a zvýšit tím šanci pro 

harmonickou výměnu dentice. 

 Dočasný chrup a chrup ve výměně je natolik specifický a důležitý pro zdárný 

vývoj dítěte, proto jeho péči nesmíme v žádném případě podcenit. Mezi funkce 

dočasné dentice patří ukusování, žvýkání a rozmělňování potravy, tvorba slov. Dále 

tvoří funkci fyziologického mezerníku pro zuby stálé a jejich setrvání až do období 

výměny chrupu je podmínkou pro řádný růst a vývoj orofaciální soustavy. Tento 

aspekt a důsledky předčasných ztrát dočasných zubů je v práci velice detailně  

rozebrán. Zaměřila jsem se především na ztráty dočasných molárů, které tvoří 

součást tzv. opěrné zóny. Právě předčasná ztráta těchto zubů dočasné dentice má 

dalekosáhlé důsledky a je příčinou sekundárního stěsnání v postranním úseku 

chrupu.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Růst a vývoj chrupu 

3.1.1 Vývoj zubu 

Odontogeneze neboli vývoj zubu je výsledkem vzájemné interakce dvou 

složek zubního základu, a to složky ektodermální a mezodermální. Zmnožením 

buněk ektodermu vzniká zubní ploténka, jejíž buňky se zanořují do hloubky  

a vzniká zubní lišta (Kočová, 2009). Dentogingivální lišta vzniká v pátém týdnu 

intrauterinního života a probíhá podél okraje čelisti. Toto období se nazývá období 

proliferace. Na dolním okraji dentogingivální lišty dochází k množení buněk 

a vznikají zubní pupence, které tvoří základy pro dočasné zuby. Na stádium 

proliferace navazuje buněčná diferenciace, kdy mezoderm začne ze zevní strany 

vrůstat do pupence a celá struktura začne nabývat vzhledu pohárku, který 

představuje primitivní sklovinný orgán (Koťová in Gojišová, 2004). Během dalšího 

vývoje se pod každým sklovinným orgánem mezenchym organizuje v zubní papilu. 

Buňky sklovinného orgánu blíže papile se mění ve vnitřní sklovinný epitel a buňky 

na zevním okraji sklovinného orgánu se formují v zevní sklovinný epitel. Epitelové 

buňky se rozestoupí a vzniká sklovinná pulpa (Kočová, 2009). Ze sklovinného 

orgánu ektodermálního původu vzniká sklovina - ameloblasty od incize k zubnímu 

krčku secernují sklovinnou matrix. Dále popisujeme stadium zrání, kdy dochází 

k mineralizaci matrix a krystalizaci. Zrání skloviny pokračuje po erupci zubů do 

dutiny ústní ukládáním minerálů, jejichž rezervoárem je slina. Ze zubní  papily, 

která má původ v mezodermu, vzniká převážně zubní dřeň, dále cement  

a periodoncium (Koťová in Gojišová, 2004).  
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Obr. 1 – Uložení zárodků zubů 

 

(Zdroj: Kočová, 2009) 

Zárodky všech dočasných zubů se zakládají od osmého do dvanáctého týdne 

intrauterinního vývoje, zárodky pro první stálé moláry se zakládají v měsíci 

čtvrtém. V pátém a šestém měsíci se tvoří zárodky stálých řezáků a špičáků. 

Dentogingivální lišta se prodlužuje lingválně od zárodků dočasných zubů, dále 

se distálně prodlužuje - těmito pochody vznikají zárodky pro stálé zuby. V distálním 

prodloužení zubní lišty vypučí další pupeny, které dávají vznik stálým molárům, 

které nemají předchůdce v dočasném chrupu. Tuto část zubní lišty označujeme jako 

druhotnou (Koťová in Gojišová, 2004).  U novorozence se formují zárodky prvních 

premolárů, kolem desátého měsíce zárodky pro druhé premoláry a druhé stálé 

moláry. Zárodky pro třetí stálé moláry vznikají ve věku pěti let (Koťová in Gojišová, 

2004).  

Cylindrický vnitřní sklovinný epitel indukuje mezi mezodermální zubní 

papilou vznik odontoblastů, které po své diferenciaci tvoří predentin (Kočová, 

2009).  Vnitřní a zevní vrstva buněk sklovinného epitelu se spojuje a vzniká 

Hertwigova pochva, která organizuje mezoderm a indukuje histodiferenciaci, kdy 

odontoblasty tvoří kořenový dentin. Hertwigova pochva dále navozuje 

morfodiferenciaci kořene zubu – získání tvaru. Po těchto procesech buňky 

Hertwigovy pochvy ztratí svou soudržnost a fibroblasty se po setkání 

s novotvořeným dentinem diferencují v cementoblasty, které produkují kořenový 

cement, pokrývající kořen zubu. Ze zubního váčku, který kopíruje zárodek po celém 

jeho obvodu, vzniká periodontální membrána dávající vznik parodontu (Koťová in 

Gojišová, 2004).  
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3.1.2 Anatomie a prořezávání dočasného chrupu 

Dočasná dentice čítá 20 zubů, ty podle morfologie rozdělujeme na 3 druhy – 

osm řezáků, čtyři špičáky a osm stoliček. Podle Dokládala jsou ve všech svých 

rozměrech obvykle o 2 – 4 mm menší než jejich stálí nástupci (Dokládal, 1994). 

Výjimku tvoří druhé dočasné moláry, které mají meziodistální rozměr větší. 

Dočasné zuby jsou odlišné i v dalších parametrech oproti zubům stálým. Liší  

se ve tvaru, barvě, tloušťce tvrdých a měkkých zubních tkání, počtu kořenových 

kanálků apod. Dočasné zuby jsou bílé a transparentnější, tvrdé zubní tkáně 

nedosahují takové tloušťky jako u zubů stálých a nejsou natolik mineralizované 

(Koťová, 2004). Z anorganických látek jsou v zubech značně zastoupeny vápník, 

fosfor, hořčík a fluor (Kovářová, 2011). Široké dentinové tubuly umožňují snazší 

pronikání infekce do dřeňové dutiny, která je v poměru k vrstvě tvrdých zubních 

tkání značně rozsáhlá. Tyto anatomické poměry způsobují, že každý zubní kaz, 

který postihuje dočasný chrup, musíme považovat za kaz blízký dřeni. Z hlediska 

endodontického ošetření je počet a anatomie kořenových kanálků nestandardní, 

mezi jednotlivými kořenovými kanálky se nacházejí anastomozy, které 

endodontické ošetření dočasných zubů značně znesnadňují (Koťová in Gojišová, 

2004). „Zatímco u zubů stálých přechází cement kořene plynule do skloviny 

korunky, u zubu mléčného je na krčku sklovina nápadně zesílena. Tento basální 

okraj, označovaný jako cingulum basale, nevzniká tím, že kořen je ve své krčkové 

části štíhlejší než korunka, nýbrž přímým zesílením cervikálního okraje skloviny.“ 

(Dokládal, 1994).  

Postižení dočasné dentice ortodontickými anomáliemi či parodontopatiemi 

nebývá příliš časté, u zubního kazu tomu tak není a jeho ošetření bývá často 

podceňováno. U dočasného chrupu postupně po dobu jeho přítomnosti v dutině 

ústní dochází k abrazi. Vlivem růstu čelistí se vyvíjejí alveolární výběžky, vznikají 

fyziologická tremata, která umožňují optimální průběh výměny chrupu zajištěním 

dostatku místa (Koťová in Gojišová, 2004). Erupce dočasných zubů nastává 

přibližně kolem šestého měsíce věku dítěte a trvá do třicátého měsíce věku. Jako 

první prořezává obvykle dolní střední řezák, jako druhý horní střední řezák, horní 
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laterální řezák, dolní laterální řezák, první dočasné moláry, špičáky, dolní druhý 

molár a jako poslední horní druhý molár. Uvádění přesného časového údaje  

o prořezání jednotlivých zubů by vzhledem k variabilitě u jednotlivých zubů bylo 

nesprávné, proto je lepší uvádět širší časové rozpětí (Kamínek, 2001). Značná 

variabilita se vyskytuje i v pořadí prořezávání jednotlivých zubů, proto není nutné 

být v souslednosti prořezávání natolik striktní jako u sledování výměny dentice 

(Koťová, 2006). K ukončení vývoje kořene dočasných zubů dochází přibližně dva 

roky po erupci (Koťová in Gojišová, 2004). Obecně platí, že do 3 měsíců  

od prořezání jednoho zubu očekáváme prořezání téhož zubu v sousedním 

kvadrantu téže čelisti. Asi 85 % dětí má dočasný chrup s mezerami, a ty se kolem 

pátého roku stále zvětšují. V případě absence mezer v dočasné dentici, či dokonce 

přítomnosti stěsnání můžeme (5% předškolních dětí) spolehlivě očekávat následný 

nedostatek místa v zubních obloucích - primární stěsnání (Koťová, 2006). Korunka 

druhého dočasného moláru se podobá prvnímu stálému moláru, uspořádání 

hrbolků je rovněž totožné, proto je možné snadno zaměnit první stálý molár za 

druhý dočasný molár při meziálním posunu prvního stálého moláru po předčasné 

extrakci druhého dočasného moláru (Komínek, 1988). 

Obr. 2 – Fyziologické mezery ve frontálním úseku dočasného chrupu, mezi 

dočasnými moláry můžeme pozorovat první uzavírání mezer 

 

 (Zdroj: Petersen, 2003) 
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3.1.3 Výměna chrupu 

Výměna dočasné dentice za stálou probíhá převážně od šestého 

do dvanáctého až čtrnáctého roku věku dítěte (Koťová in Gojišová, 2004) a probíhá 

ve dvou fázích. Výjimku tvoří třetí stálé moláry, jejichž erupce probíhá mezi 18 – 25 

lety (Weber, 2010). Mezi jednotlivými čelistmi existují z hlediska pořadí erupce 

určité odlišnosti. První etapa výměny chrupu bývá zahájena buď erupcí prvého 

stálého moláru (molárový typ výměny dentice) nebo erupcí středního řezáku 

(řezákový typ výměny dentice) a končí prořezáním všech stálých řezáků. Prvním 

stálým zubem, který prořezává, je první stálý dolní molár nebo první stálý dolní 

řezák, a to v pěti až v šesti letech. Zuby dolní čelisti prořezávají obvykle dříve než 

zuby horní čelisti. Střední řezáky prořezávají dříve než laterální řezáky v obou 

čelistech. Stálé řezáky jsou nepoměrně větší než jejich předchůdci, a proto může 

dojít k fyziologickému přechodnému stěsnání. Tento stav se postupně upraví, 

protože větší stálé řezáky využívají mezer mezi dočasnými řezáky, prořezávají se 

labiálněji oproti dočasným a tím zaujímají větší oblouk. Nejdůležitějším faktorem 

při získávání místa je zvětšení transverzální vzdálenosti mezi dočasnými špičáky 

(Kamínek, 2001). Dále nastává druhá fáze výměny dentice, která začíná přibližně 

v osmém až devátém roku věku dítěte. V horní čelisti jako prví prořezává obvykle 

první premolár, špičák, druhý premolár a druhý stálý molár. Oproti tomu v dolní 

čelisti začínají eruptovat špičáky, dále první premoláry, druhé premoláry a jako 

poslední druhý stálý molár (Koťová, 2011).  

Pokud prořezává druhý stálý molár dříve než premoláry, je to velice 

nevýhodné z důvodu zařazení těchto zubů do zubního oblouku. Tlakem druhého 

stálého moláru dochází k posunu obou stálých molárů do mezery a ke ztrátě místa 

pro premoláry. Zub, který prořezává jako poslední, pak pořezává mimo zubní 

oblouk nebo dochází k jeho impaktaci (Lukešová, 2005). Černochová vysvětluje 

impaktaci (zadrženou erupci) jako stav, kdy je příčinou částečné či úplné retence 

zubu překážka (odontomy, cysty, přespočetné zuby) nebo nedostatek místa. Není 

stanovena striktní hranice mezi retencí a impaktací (Černochová, 2006).  
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3.1.4 Opěrná zóna a leeway space 

Od doby prořezání dočasných zubů až do ukončení výměny dentice drží 

dočasný špičák, první a druhý dočasný molár místo pro stálý špičák a oba 

premoláry. Tyto dočasné zuby tvoří takzvanou opěrnou zónu a jejich zachování  

do jejich fyziologické výměny je nesmírně důležité kvůli zachování správných 

prostorových poměrů pro stálé zuby (Kamínek, 2001). Šíře opěrné zóny 

je zpravidla větší než součet šířek stálého špičáku a premolárů – tyto poměry 

pomáhají harmonické výměně chrupu a rozdíl mezi těmito šířkami se nazývá 

leeway space. Hodnota leeway space se v horní i v dolní čelisti liší. V horní čelisti 

je průměrná hodnota leeway space 1,5 mm, v dolní čelisti činí průměrně 3mm. Větší 

hodnotu v dolní čelisti tvoří hlavně menší šíře dolního druhého premoláru oproti 

druhému dočasnému moláru. Díky tomuto přebytku místa je umožněn meziální 

pohyb dolního prvního stálého moláru, který se dostane do Angelovy první třídy 

(Brhelová, Černochová, 2004). Tento mechanismus vysvětluje častější výskyt ztráty 

místa po předčasné ztrátě dočasných molárů v horní čelisti. 

Obr. 3 – Leeway space 

 

 (Zdroj: Kamínek, 2001) 
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Stálý zub začne prořezávat, pokud je jeho kořen vyvinut přibližně ze dvou 

třetin. Kořeny dočasných zubů jsou pak odbourávány díky schopnosti fyziologické 

resorpce (Koťová, 2011). Resorpci kořenů dočasných zubů provádí osteoklasty 

v určitých periodách a obvykle dva roky před výměnou zubů jsou patrné její 

počátky. I po plném prořezání dentice do dutiny ústní zuby nemají ukončený vývoj. 

Další 2 – 3 roky po prořezání zubu se jeho kořen vyvíjí, dřeňová dutina je stále 

rozsáhlá a pokračuje mineralizace tvrdých zubních tkání (Koťová in Gojišová, 

2004). 
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3.2 Zubní kaz a jeho prevence v dětském věku 

Zubní kaz patří stále mezi nejrozšířenější infekční onemocnění člověka. 

Handzel uvádí, že jeho četnost u dětí je 5x vyšší než astma (Handzel, 2010). 

V současnosti je velmi rozšířený kaz časného dětství, nastupující do tří let věku 

dítěte. Zubní kaz raného dětství u předškolních dětí představuje samostatnou 

klinickou jednotku a označuje se jako early childhood carries – ECC. Toto 

onemocnění postihuje průměrně dvacet procent dětské populace a ohroženi 

vznikem zubního kazu jsou výrazně více děti z rodin s nízkým socio-ekonomickým 

statutem (Handzel, 2010). Merglová navíc doplňuje o děti z rodin imigrantů 

a národnostních etnik (Merglová, 2009). Dle mého názoru zubní kaz v dětském 

věku představuje velice závažný problém nejen pro dítě samotné, ale i pro 

ošetřujícího stomatologa, zdravotní sestru a rodiče dítěte. Zubní kaz a jeho 

komplikace ohrožují dítě jak po zdravotní, tak i po psychické stránce. Pro dítě 

představuje sanace duševní zátěž, přestává spolupracovat u stomatologického 

ošetření a mnohdy je nutné dítě ošetřit v sedaci při vědomí midazolamem, někdy 

dokonce v celkové anestezii (Handzel, 2010). Tyto aspekty v posledních letech stále 

více zdůrazňují váhu prevence zubního kazu již v časném věku, která 

neodmyslitelně patří ke stomatologické péči vyspělých zemí, kde je dentální 

hygiena přirozenou součástí života. V naší populaci zaostává v porovnání se životní 

úrovní země právě dentální hygiena. Prevence zubního kazu znamená prevenci 

dalších defektů a komplikací, v neposlední řadě prevenci předčasných ztrát 

dočasných zubů a jejich důsledků. 
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Obr. 4 – generalizovaná kariézní destrukce dočasných zubů 

 

(Zdroj: http://trialx.com/curebyte/2012/10/19/what-does-early-childhood-

caries-look-like-are-you-also-searching-for-early-childhood-caries-clinical-trials/) 

3.2.1 Etiologie zubního kazu 

Zubní kaz je dynamický proces demineralizace a remineralizace, který je 

podmíněn existencí mikrobiálního zubního plaku. Pokud převažuje proces 

demineralizace organickými kyselinami, které produkují kariogenní bakterie 

zubního plaku ze sacharidů potravy, dochází k nevratné ztrátě tvrdých zubních 

tkání a vzniká tzv. kavitace. Predilekčními místy vzniku zubního kazu jsou fisury, 

jamky, foramina caeca, aproximální plochy těsně pod bodem kontaktu, krčkové 

partie, kazy mající souvislost s výplní (sekundární kazy) a obnažené plochy kořene 

zubu (Weber, 2010). Konkrétně jsou za vznik zubního kazu zodpovědné kariogenní 

streptokoky, které ve velmi krátkém čase produkcí kyselin sníží pH pod kritickou 

hodnotu 5,5. Ze skloviny se začínají uvolňovat ionty a dochází ke vzniku iniciální 

kazivé léze. K osídlení těmito streptokoky dochází již v prvním měsíci života dítěte, 

kdy je možné kultivovat Streptococcus mitis. Kolonizace dramaticky stoupá při 

prořezání dočasných zubů do dutiny ústní, v devátém měsíci věku dítěte osidluje 

dutinu ústní Streptococcus mitis a ve 26. měsíci, nejnebezpečnější z hlediska 

zubního kazu, Streptococcus mutans (Handzel, 2010). Z těchto poznatků lze 

usoudit, že se jedná o multifaktoriální onemocnění způsobené specifickými 
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mikrobiálními druhy schopnými syntetizovat kyseliny ze sacharidů, které 

přijímáme v potravě.  

3.2.2 Vnímavost k zubnímu kazu a rizikové skupiny 

Prevalence zubního kazu dočasné dentice je ovlivněna anatomickými, 

histologickými a biologickými odlišnostmi tohoto chrupu. Vrstva skloviny 

je v predilekčních místech vzniku zubního kazu pouhé 0,3 – 0,6mm, tvrdé zubní 

tkáně jsou méně mineralizované a široké dentinové tubuly vedou k rychlejší 

progresi infekce (Fialová, 2004). Po prořezání zubu do dutiny ústní je tento zub 

ohrožen zubním kazem ihned. Mineralizace skloviny zubů je sice dokončena 

u dočasných zubů již rok před jejich erupcí, zkvalitňování povrchu skloviny však 

pokračuje stále po prořezání náhradou uhličitanových a hořečnatých iontů 

za vápník a fosfát ze sliny (Handzel, 2010). V mladším předškolním věku se více 

vyskytují mezery mezi jednotlivými zuby, které příznivě snižují riziko vzniku 

aproximálních kazů, s přibývajícím věkem však ubývá mezer, tvoří se body 

kontaktu v aproximálních prostorech, a tím umožňují výskyt mezizubního kazu 

především mezi prvním a druhým dočasným molárem (Fialová, Nováková, 2004). 

Zubním kazem bývají postiženy nejprve horní řezáky. Hned po řezácích zubní kaz 

postihuje první dočasné moláry, a to na okluzních nebo aproximálních ploškách. 

Následují druhé dočasné moláry  a jako nejméně často se kariézní léze vyskytují 

na dolních řezácích (Merglová, 2009). V článku Lékařských listů Navarová 

a Lekešová publikují stejnou posloupnost, jako nejvíce odolné uvádí 

špičáky(Navarová ,Lekešová, 2006), o kterých se Merglová nezmiňuje. 

Obecně mezi rizikové skupiny dětí patří děti s celkovým onemocněním 

(vrozené srdeční vady, asthma bronchiale, rozštěpy, diabetes, …), děti  

se zdravotním postižením, děti narozené předčasně a s nízkou porodnou hmotností, 

děti trpící poruchami spánku. Pokud matka trpí vysokým výskytem zubního kazu, 

má nižší vzdělání a nechává své dítě spát s kojeneckou lahví obsahující slazený 

nápoj, spadá dítě opět do rizikové skupiny. Další aspekty ovlivňující riziko vzniku 

kazivé léze jsou mikrobiální plak na středních řezácích viditelný okem, hypoplazie, 
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demineralizace skloviny nebo zabarvení tvrdých zubních tkání a pokud byl 

sourozenec dítěte postižen kazem časného dětství (Merglová, 2009). 

3.2.3 Význam ošetření defektů na dočasném chrupu 

Dočasný chrup má řadu důležitých funkcí, které během své existence plní. 

Tyto funkce je schopný plnit pouze v případě jeho plného zdraví nebo v případě, 

že je dobře sanovaný.  Jak uvádí Merglová, dočasný chrup je potřebný pro správný 

vývoj čelistí, fyziologickou výměnu dočasné dentice za stálou a pro harmonický 

vývoj stálého chrupu. Nutno zmínit jeho funkci při žvýkání, rozmělňování potravy 

a samoočišťování chrupu. Dočasné frontální zuby jsou důležité při fonaci a tím i pro 

optimální vývoj řeči. Pokud dojde k zanedbání péče o dočasný chrup, dítě 

je ohroženo komplikacemi lokálními i celkovými. Kariézní zuby mohou vést 

k zánětu periodoncia, a tím k bolestivému rozmělňování potravy. Dítě pochopitelně 

odmítá tuhou stravu, vázne samoočišťování a mohou se objevit obtíže se zažíváním. 

U dětí s kazivým chrupem byla prokázána souvislost s jejich nižší hmotností – 

mívají méně než 80% ideální tělesné váhy. U premolárů, jejichž zárodky jsou 

uložené mezi kořeny dočasných molárů, je z důvodu možnosti přestupu infekce 

na perikoronární vak zárodku stálého zubu riziko vzniku různých forem hypoplazií 

a poruch mineralizace tvrdých zubních tkání – Turnerovy zuby (Merglová, 2009). 

„Další komplex škod je možno přičíst předčasným ztrátám dočasných zubů. Ztráta 

druhého moláru je nejčastější příčinou retence nebo anomální polohy druhého 

premoláru“ (Komínek, 1988). K tomuto jevu dochází při meziálnímu posunu 

prvního stálého moláru a sklánění zubu do mezery. V důsledku chronického zánětu 

dočasného zubu může dojít k opožděnému prořezávání zubu stálého díky zahuštění 

kosti (tzv. reaktivní ostitida) nebo naopak k předčasnému prořezávání stálého zubu 

a nedovyvinutí kořene (Koťová, 2014). Nejen z důvodu psychické pohody dítěte 

a vzniku akutních komplikací zubního kazu, ale i z důvodu optimálního vývoje 

stálého chrupu a prevence ortodontických anomálií je nutné pečovat již o dočasný 

chrup a v případě kazivé léze musí být řádně ošetřen. „Dočasné zuby sanujeme 

především proto, aby děti nebolely, ale lze tak současně ovlivnit rozsah a závažnost 

některých ortodontických vad. Tak je tomu například u některých nedostatků místa 
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v zubních obloucích, což je ortodontická vada, která postihuje více než 90% 

populace“ (Koťová, 2006). 

3.2.4 Cíle prevence v dětské stomatologii 

Primární prevence v dětské stomatologii znamená provádět opatření 

a výkony, které předcházejí vzniku patologických stavů, a tím narušují harmonický 

vývoj orofaciální soustavy. Mezi tyto stavy patří zubní kaz, poruchy vývoje zubů 

a mezičelistních vztahů, parodontopatie apod. I nadále však zůstává hlavním cílem 

prevence zubního kazu (Komínek, 1988). Podle mého názoru prevence zubního 

kazu jde ruku v ruce s prevencí parodontopatií, některých ortodontických anomálií, 

onemocnění orofaciální soustavy a v neposlední řadě prevencí psychické zátěže 

dítěte v důsledku stomatologického ošetření či komplikací zubního kazu.  

Sekundární prevencí ve stomatologii se rozumí onemocnění, úraz 

či patologický stav včas diagnostikovat a zabránit dalším komplikacím těchto stavů, 

popřípadě je vyléčit.  Například u zubního kazu je nutné provést odbornou 

a včasnou sanaci (Kilian, 1999). 

Terciární prevence se uplatňuje v případě již vzniklých komplikací. V zubním 

lékařství se provádí úkony, které zabraňují případnému šíření kolemčelistních 

zánětů a dalších závažných stavů (Kilian, 1999). 

Na stomatologickou prevenci je nutno nazírat komplexně, nejen z pohledu 

specializovaných stomatologických oborů, ale i jiných lékařských disciplín (Kilian, 

1999). Preventivní opatření, která zajišťuje pedostomatolog a dentální hygienistka 

spočívají v důsledné motivaci pacienta, instruktáže hygieny dutiny ústní, zvýšení 

odolnosti skloviny systémovou i lokální aplikací fluoridů a v neposlední řadě 

pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa (Fialová, 2004). V posledním bodě 

nastaly od roku 1989 změny v systému zdravotní péče, kdy došlo k rozpadu 

dosavadní sítě zdravotnických zařízení, zřízení privátních praxí a odpovědnost 

za zubní zdraví dětí byla přenesena do rukou jejich rodičů (Lekešová, 2013). Jak 

se následně ukázalo, určité procento rodičů není schopno tento závazek, na který 
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nebyli připraveni, plnit a se svými dětmi pravidelně nedochází na preventivní 

prohlídky ke stomatologovi.  

3.2.5 Fluor jako účinný prostředek proti vzniku zubního kazu 

Mimořádnou roli hraje v prevenci zubního kazu fluor. Je to stopový prvek, 

který se přirozeně vyskytuje ve vodě a potravinách. V hojném množství ho můžeme 

nalézt v mořské vodě, rybách a mořských živočiších, v čaji, obilných a celozrnných 

výrobcích. Dalším přirozeným rezervoárem fluoru je ovoce a zelenina. Uměle 

se obohacuje například kuchyňská sůl, žvýkačky s fluoridy nebo umělá kojenecká 

výživa (Lekešová, 2013). Jeho blahodárné účinky na tvrdé zubní tkáně byly 

objeveny ve 20. letech dvacátého století v Americkém Coloradu, oblasti 

se zvýšeným obsahem fluoru v pitné vodě (Hájek, 1997). Do 80. let dvacátého 

století se v České republice prováděla fluoridace pitné vody a byla účinným 

prostředkem prevence zubního kazu. Od osmdesátých let se postupně omezovala 

a byla definitivně ukončena v roce 1993. Sklovina prochází po prořezání takzvanou 

posteruptivní maturací  - minerály se do skloviny ukládají ze slin. Proto je kladen 

veliký důraz na lokální fluoridaci (Koťová in Gojišová, 2004). Fluoridy jsou dnes 

běžnou součástí zubních past a ústních vod jako doplněk každodenní orální 

hygieny. 

Mechanismus zvýšení odolnosti skloviny vůči kyselinám tkví v zabudování 

aniontu fluoru do krystalické mřížky hydroxyapatitu skloviny (výměnou F- za OH-), 

za vzniku fluorohydroxyapatitu, který je schopný vzdorovat nižším hodnotám pH 

(Komínek, 1988). Fluorohydroxyapatit podléhá demineralizaci při pH 4,5, kdežto 

původní hydroxyapatit uvolňuje anionty již při pH 5,5 (Jandl, 2012).  Před 

prořezáním zubu fluoridy umocňují proces mineralizace, po prořezání zubu inhibují 

demineralizaci a navozují remineralizační pochody. Dále ovlivňují metabolismus 

zubního plaku zpomalením syntézy extracelulárních polysacharidů 

a snižují bakteriální produkci kyselin (Weber, 2010). Mezi užívané metody 

fluoridace patří metody endogenní a exogenní.  
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3.2.5.1 Endogenní fluoridace  

Fluoridace endogenní spadá do systémové prevence. Jedná se o aplikaci 

fluoridu vstřebáváním z gastrointestinálního traktu a dále transport krví k zubním 

tkáním. K tomuto způsobu prevence se používala převážně fluoridace pitné vody. 

Účinnou metodou je podávání fluoridových tablet NaF s obsahem 0,25 mg F-. 

U fluoridace pitné vody se odhaduje účinnost 40 až 50%. Je to snadná metoda, která 

nevyžaduje spolupráci dítěte jako u polykání fluoridových tablet a ekonomické 

výdaje na její realizaci nejsou vysoké (Kilian, 1999). V České republice byla 

zahájena fluoridace roku 1958 v Táboře. Kontrolním městem byl zvolen Písek, který 

se nachází nedaleko Tábora, a byl zde naměřen velice nízký obsah fluoru v pitné 

vodě. Po šesti letech výsledky ukázaly, že fluoridace neovlivnila stav výživy, 

osifikaci skeletu ani biochemické parametry. U dětí byla prokázána redukce 

zubního kazu o 74%, snížen byl i výskyt gingivitid a ortodontických anomálií. 

Dosažení pozitivního výsledku v redukci ortodontických anomálií má souvislost se 

snížením kazivosti dočasných zubů, díky čemuž se zmenšil počet předčasných 

extrakcí těchto zubů (Kilian, 1999). 

Obr. 5 - Fluoridové tablety 

 

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluoridy) 

Podávání fluoridových tablet je další alternativou systémové fluoridace. 

Pediatr či stomatolog tablety indikuje dětem, které spadají do rizikové skupiny 

s ohledem na tzv. fluoridové pozadí, aby byla vyloučena možnost vzniku fluorózy 

(předávkování fluoridy nadměrným přísunem). Systémové podávání fluoridových 
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tablet však ovlivňuje především odolnost povrchu skloviny stálých zubů, které 

se mineralizují. Při spolknutí tablet jsou již prořezané dočasné zuby ovlivněny jen 

nepatrně, proto se doporučuje tablety rozpouštět v ústech, aby se zvýšil lokální 

účinek (Handzel, 2010).  

Obr. 6 - Závazné schéma pro podávání fluoridových tablet rizikovým 

skupinám

 

(Zdroj: www.medicabaze.cz) 

3.2.5.2 Exogenní fluoridace 

Postupně se těžiště fluoridové prevence přesouvá od systémové aplikace 

k formě místního zvýšení fluoru ve sklovině (exogenně). Na výběr máme z mnoha 

prostředků lokální aplikace, nejdostupnější formou jsou zubní pasty a ústní vody 

vhodné pro každodenní domácí péči (Kilian, 1999). Pasty obsahují různé 

koncentrace fluoridu, u dětí do šesti let se doporučují pasty se sníženým obsahem 

fluoridu, protože děti v tomto věku pastu v menším či větším množství polykají. Tím 

se může výrazně zvýšit endogenní příjem fluoru nad doporučené množství 

odvozené podle jejich hmotnosti. Dětské zubní pasty obsahují 400 ppm fluoridu a 

jejich používání se doporučuje od dvou let věku dítěte. Na počátku školního věku 

můžeme dětem podávat zubní pasty s 1 000 ppm F-, od 12 let již pasty pro dospělé - 

1 200 – 1 500 ppm F- (Jiroutová, 2011). Koncentrovanými preparáty jsou fluoridové 
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laky, které osahují 20 000 – 50 000 ppm fluoridu a používají se dvakrát ročně 

ve stomatologické ordinaci. Fluoridové gely a tekutiny mohou být aplikovány buď 

stomatologem či dentální hygienistkou nebo doma pomocí zubního kartáčku. 

Koncentrace fluoridu v těchto preparátech se pohybuje od 10 000 do 12 500 ppm 

fluoridu (Weber, 2010). Vhodnější je však přijímat fluorid v nižších koncentracích 

a současně zvýšit frekvenci jeho používání. Redukce zubního kazu se pohybuje mezi 

20 – 50 % (Kilian, 1999). 

3.2.6 Výživa ve vztahu k zubnímu zdraví 

Pro řádný vývoj zubů dítěte je důležitá stejnou měrou postnatální výživa 

dítěte i výživa matky v období gravidity. Zubní tkáně tvoří vysoké množství 

minerálních látek vázaných na bílkoviny, proto je nezbytně nutné zajistit jejich 

dostatečný přívod v těhotenství i po narození dítěte. Minerály potřebné pro zuby 

jsou zejména vápník a fosfor obsažené v mléčných výrobcích. Velikou roli v období 

maturace skloviny hraje fluor, jehož specifika byla probrána v předešlé kapitole. 

Řádný vývoj zubů ovlivňuje komplex vitaminů B, dále jsou to vitaminy C, A, D 

(Hájek, 1997). 

Vlivem cukrů na kazivost se zabývalo mnoho epidemiologických studií, které 

dokázaly, že existuje velice úzký vztah mezi výskytem zubního kazu a frekvencí 

konzumování potravin obsahujících sacharidy. Během druhé světové války, kdy 

byla omezená dostupnost většiny potravin z velké části bohatých na sacharidy 

došlo k výraznému poklesu kazivosti (Brázda, 1989). Existuje řada dalších studií, 

které úlohu cukrů v tomto procesu potvrzují. Dalším důležitým aspektem potravy  

je její schopnost setrvávat na zubních tkáních a naopak, proto jsou potraviny jako 

bílé pečivo, karamely a další setrvávající dlouho na povrchu zubu zcela nevhodné. 

Strava primitivních národů měla blahodárný účinek na chrup, a to především díky 

schopnosti odstraňovat povlaky z povrchu zubů. Strava civilizované populace 

je měkká, bohatá na fermentabilní sacharidy a dlouho po požití potravy ulpívá 

na zubech (Brázda, 1989). Proto je naše populace, dovolila bych si říci, expertem 

k tvoření živné půdy pro kariogenní mikroorganismy. 



  

21 

 

Na tomto místě bych chtěla zmínit vliv konzistence potravy na výskyt 

ortodontických anomálií. Primitivní národy musí vynaložit mnohem větší úsilí při 

zpracování potravy, což se projevuje abrazí okluzních ale i aproximálních ploch. 

Lundström uvádí, že aproximální abrazí se získá v každém zubním oblouku  

6 – 8mm místa, z čehož profituje nízký výskyt anomálií. Nejen abraze, ale i vetší 

rozměry zubních oblouků vysvětlují nižší výskyt malokluzí (Kamínek, 1991). 

Je obecně známo, že určité cukry přímo ovlivňují incidenci zubního kazu. Jsou 

to sacharidy, které jsou kariogenní bakterie schopné zpracovávat a vytvářet z nich 

organické kyseliny (Korábek, 1997).  Ovšem ne všechny sacharidy mají stejnou 

úlohu v kariogenním účinku. K tomu, aby byl zahájen proces demineralizace, 

je třeba, aby cukr působil v zubním plaku. Důležitým poznatkem je fakt, že kazivý 

proces nezávisí tolik na množství požitého cukru, ale na jeho koncentraci v zubním 

plaku. Právě po požití určitých cukrů dramaticky klesá pH pod kritickou hodnotu 

5,5. Proto se snažíme omezit přítomnost těchto sacharidů, a také usilujeme 

o pravidelné odstraňování biofilmu z povrchu zubu. Vysoký kariogenní účinek 

vykazují především karamely, marmelády, čokoláda apod. Komínek uvádí, 

že tekutiny osahující cukry nejsou zdaleka tolik nebezpečné, protože dochází 

k jejich rychlému odplavení a zředění (Komínek, 1988). Vzhledem k jejich značné 

kyselosti (rodiče poskytují dětem především džusy) a faktu, že v současnosti děti 

tyto limonády pijí v průběhu celého dne, zde nevidím dostatek prostoru pro 

následnou demineralizaci.  

Mezi fermentovatelné sacharidy patří monosacharidy (glukóza – hroznový 

cukr, fruktóza - ovocný cukr a galaktóza). Z disacharidů sem řadíme sacharózu 

(řepný cukr), maltózu (sladový cukr) a laktózu (mléčný cukr) (Korábek, 1997). 

Vysoký kariogenní potenciál má sacharóza, která sestává z molekuly glukózy 

a fruktózy. Glukóza může být utilizována bakteriálními kmeny streptokoků 

(Streptococcus mutans, sanguis,…) za syntézy extracelulárních polysacharidů. 

Ty jsou podmínkou pro vznik mikrobiálního zubního plaku. Sacharóza může být 

metabolizována za vzniku organických kyselin, a tím vede k demineralizaci povrchu 

zubu. Z fruktózy může být syntetizován intracelulární polysacharid tvořící rezervu 
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v obdobích mezi jídly (Weber, 2010). Snadno fermentovatelné jsou i polysacharidy 

– konkrétně tepelně upravené škroby vařením či pečením (Korábek, 1997).  

3.2.7 Hygiena dutiny ústní u dětí 

Hygiena ústní dutiny je rutina, kterou je nutno provádět systematicky každý 

den, proto je individuálně na každém jedinci, zda tento úkon bude svědomitě plnit. 

Pravidelná a řádně prováděná mechanická očista zubů od zubního plaku je totiž 

základní podmínkou pro udržení zubního zdraví. U batolat a dětí v předškolním 

věku je potřeba, aby tyto úkony vzali za své jejich rodiče a důslednou hygienou 

v nich budovali správné hygienické návyky již od útlého dětství. I když se může 

zdát, že dítě, které již brzy nastoupí do školního procesu je manuálně zručné, 

je třeba si uvědomit, že jemná motorika dětí se stále vyvíjí a čištění zubů nesmí být 

ponecháno zcela na dítěti samotném.  

K odstraňování biofilmu dochází při mechanické očistě a také požíváním tuhé 

stravy, která má stíravý efekt. Zuby čistíme ráno po snídani a večer po posledním 

jídle, aby se umožnil co nejdelší kontakt fluoridu se zubem (Komínek, 1988) – zubní 

pasty dáváme přiměřené množství, asi o velikosti hrášku (Kovářová, 2011), 

u nejmenších pouze „umažeme“ vrcholy vláken zubního kartáčku. V každém 

případě dáváme dětem pasty s obsahem fluoridu přiměřeným jejich věku. Čistění 

zubů před spaním je zásadní, protože v noci se snižuje salivace a nedochází 

k samoočišťování slinou. Významným aspektem čištění zubů je samozřejmě zvolená 

technika (Komínek, 1988). Po narození mají děti sterilní dutinu ústní, která 

je posléze postupně kontaminována mikroorganismy. Nesmíme zapomínat, 

že rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní, kteří jsou v kontaktu s dítětem, mají svou 

vlastní mikrobiální floru dutiny ústní, a proto by měli mít (především matky) 

důkladně sanovaný chrup, optimální hygienu dutiny ústní a vyvarovat se praktik, 

jako jsou umývání dudlíku a lžičky ve vlastních ústech apod. Čím více 

mikroorganismů má matka v ústech, tím větší je šance, že se dutina ústní miminka 

kontaminuje (Kovářová, 2011). 
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3.2.7.1 Pomůcky k čištění zubů batolat 

S hygienou dutiny ústní je nutné začít již před prořezáním prvních zubů. 

Názory, že dítěti je zbytečné vytírat ústa, když je ještě bez chrupu, jsou zavádějící. 

Po kojení dítěte zůstávají zbytky mléka na sliznicích, dochází k „ublinknutí“ 

a bakterie mohou miminku způsobovat nepříjemné afekce na sliznicích. Proto 

doporučujeme vytřít ústa gázou či cípkem pleny. Při prořezávání zubů dočasné 

dentice se pro jeho usnadnění používají „kousátka“ a kartáčky s kousátky, které 

miminku usnadní prořezávání (Kovářová, 2011).  

K čištění zubů, které začínají eruptovat, je vhodné použít takzvaný 

„prsťáček“. Je to návlek na prst, který je z měkkého silikonu s výběžky pro očištění 

prvních zubů. Také se dá použít jako médium pro nanesení zklidňujícího gelu při 

současné masáži dásní, což dítěti značně uleví při erupci dočasných zubů 

(Kovářová, 2011).  

Obr. 7 - Kartáček pro nejmenší – prsťáček 

 

(Zdroj: http://kartacky.heureka.cz/infant-prstacek-ruzovy-gumovy-navlek-

na-prst-s-jemnym-pryzovym-kartackem/) 

Dále používáme zubní kartáčky pro děti, které musí splňovat určitá kritéria. 

Hlavička kartáčku musí být malá, úzká a vlákna zubního kartáčku by měla mít rovný 

zástřih a měla by být měkká – dětská dáseň je velice citlivá a rodiče nemusí mít 
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vždy jemný cit v rukou. V neposlední řadě je důležité provedení rukojeti kartáčku. 

Ta musí být pevná, nepružná, neměla by po namočení vodou klouzat a musí se 

příjemně držet jak dětem, tak i rodičům. Na trhu existují i cvičné kartáčky 

s prodlouženou rukojetí, které umožňují rodiči současně vést dítě ke správné 

technice čištění (Kovářová, 2011). 

Obr. 8 - Cvičný zubní kartáček (0-3 roky) 

 

(Zdroj: http://www.mimibambini.cz/pece-o-telo/208-elmex-zubni-kartacek-

detsky-cvicny-0-3-let-modry-zubni-pasta.html) 

U dětí je vhodné začít s horizontální metodou, ta je pro ně snadno osvojitelná 

(Kilian, 1999). Podle možností dítěte se snažíme co nejdříve přejít na Foneho 

metodu, která se provádí při dotyku incizních hran řezáků. Vlákna kartáčku jsou 

přikládána pod pravým úhlem k dlouhé ose zubů a provádí se krouživé pohyby přes 

oba zubní oblouky současně. Poté se přechází na orální plochy zubů, které se opět 

čistí krouživými pohyby, ale adekvátně zmenšenými – čistí se každý zubní oblouk 

zvlášť. Okluzní plošky čistíme horizontálním pohybem kartáčku (Killian, 1999). 

Korábek je však toho názoru, že pokud tuto metodu provedeme pomaleji, u krčkové 

oblasti dochází opět k čištění nebezpečnou horizontální metodou. Doporučil by už 

http://www.mimibambini.cz/pece-o-telo/208-elmex-zubni-kartacek-detsky-cvicny-0-3-let-modry-zubni-pasta.html
http://www.mimibambini.cz/pece-o-telo/208-elmex-zubni-kartacek-detsky-cvicny-0-3-let-modry-zubni-pasta.html


  

25 

 

od časného dětství metodu stírací – takzvanou roll metodu - od červeného k bílému 

(Korábek, 1997). Já osobně mám však obavu, že děti v předškolním a mladším 

školním věku nemají takové schopnosti ani trpělivost pro provádění této techniky, 

proto bych se přikláněla spíše k Foneho metodě.  

Obr. 9 – Foneho metoda 

 

(Zdroj: archiv autorky) 

3.2.7.2 Domácí péče o zuby dětí v předškolním věku 

Dítě je schopné začít s ústní hygienou prakticky od dvou až tří let. Dále 

je vhodné, aby rodiče nejen dítěti připomínali, aby si vyčistilo zuby, ale aby alespoň 

do osmi let věku dítěti dočišťovali hůře dostupná místa. Děti často zapomínají čistit 

distální úseky chrupu a častým problémem je eruptující prvý stálý molár, o kterém 

rodina mnohdy ani neví. 

Petersen ve své knize Solo prophylaxe klade veliký důraz na hygienu 

mezizubních prostor již u dětí v předškolním věku (Petersen, 2003). Korábek 

je v tomto ohledu konzervativnější, s pravidelným používáním mezizubních 

pomůcek (minimálně zubní nit) doporučuje začít přibližně od 12 let věku (Korábek, 

1997). Mnoho dětí má v dočasném chrupu mezery, které podléhají samočištění. 

První úzké mezizubní prostory se tvoří kolem tří let věku dítěte a právě v těchto 
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prostorech dochází ke kumulaci zubního plaku a bakterií, což vede ke vzniku 

časného aproximálního kazu, nejprve mezi prvními a druhými dočasnými moláry – 

tyto léze mohou vést až k předčasným extrakcím dočasných molárů a způsobit 

komplikace v dalším vývoji (Petersen, 2003). Z těchto důvodů Petersen nabádá 

ke včasné instruktáži rodičů o používání flosspicku u dětí od vzniku prvních 

mezizubních prostor - již mezi 2,5 – 3 lety. Flosspick Petersen navrhuje kvůli 

snazšímu použití. Existují i flosspicky, na které nejsme běžně zvyklí – držák 

je rozdvojen do vidlice a dítěti se s ním v ústech snáz manipuluje. Podle vývoje 

motoriky dítěte a ochoty spolupráce rodičů by se mělo co nejdříve přejít 

k používání interdentálních zubních kartáčků, obvykle kolem pátého až šestého 

roku (Petersen, 2003). Vzhledem k riziku vzniku aproximálních kazů, možnosti 

infikování pulpy vedoucí až k předčasným ztrátám zubů bych se přikláněla k názoru 

Petersena. Pokud jsou rodiče ochotni spolupracovat, nabádala bych je k čištění 

mezizubních prostor dětí již u dočasné dentice, samozřejmě po řádně provedené 

instruktáži u dentální hygienistky. 

Obr. 10 – Čištění mezizubních prostor od časného věku – na obrázku floss 

pick  

 

 (Zdroj: Petersen, 2003)  
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3.2.7.3 Domácí péče o zuby dětí mladšího školního věku 

Od šesti let by dítě mělo být schopné samo zuby čistit, je však stále nutná 

kontrola a dočištění rodičů. V tomto věku by už dítě mělo zvládat Foneho techniku 

čištění chrupu (Kilian, 1999), mělo by zvládat čištění orálních ploch zubů, a také 

očista mezizubních prostor by se měla stát každodenní součástí péče o zuby. 

Rodičům by měla dentální hygienistka či zubní lékař zdůraznit důležitost očisty 

interdentálních prostor – stálé řezáky a první stálé moláry už žádnými dalšími 

nebudou nahrazeny a dočasné moláry zůstávají v ústech přibližně do jedenácti let. 

Od šesti let věku dítěte by rodiče měly začít s mezizubními kartáčky – je však 

potřeba, aby byli oni sami správně instruováni (Petersen, 2003).  

Pokud dítě není z jakéhokoliv důvodu schopné si samo řádně čistit zuby, 

můžeme využít mechanických zubních kartáčků jako alternativy. Oproti klasickým 

oscilačně – rotačním kartáčkům bych preferovala dětské sonické zubní kartáčky. 

Ty jsou šetrnější k dětským jemným dásním a dosud ne zcela mineralizované zubní 

sklovině. Jejich vlákna pouze vibrují, hlavice se vychyluje od osy ve vertikálním 

směru a vzniká tzv. dynamický proud, který proplachuje mezizubní prostory 

a dostává se do dásňového žlábku. 

3.2.8 Pečetění fisur 

Pečetění fisur je individuální kariesprofylaktický výkon, který se používá 

u zubů s nepříznivou morfologií fisur a vede k redukci zubního kazu ve fisurách 

až o 90%. První kazivé léze se objevují již dva roky po prořezání zubů a jelikož 

je vzdálenost mezi dnem fisury a dentinem malá, dochází k časnému kazu dentinu 

a podminování skloviny (Weber, 2010). Většina studií zabývajících se pečetěním 

je zaměřená na stálé moláry, které jsou uváděny jako zuby s největším rizikem kazu 

ve fisurách, což vyplývá z populačních studií. Z hlediska nepříznivosti systému fisur 

však můžeme brát za rizikové i mnoho dočasných molárů. Není vždy v zájmu dítěte 

udržet v čelisti za každou cenu kazem destruované dočasné zuby, aby plnily funkci 

přirozeného mezerníku. V případě takto poškozených zubů již nemůžeme očekávat, 

že tuto funkci budou plnit a dítě ohrožují na zdraví. Proto pečetění fisur může 
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sloužit jako užitečný profylaktický výkon už u dočasných molárů a v jistých 

případech je doporučován (Feigal, 2003). 

Obr. 11 – Pečetění fisur stálých zubů - dočasné nebylo možno dohledat 

 

 (Zdroj: Petersen, 2003) 
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3.3 Předčasné ztráty dočasných zubů 

Podle Koťové můžeme považovat za předčasnou ztrátu dočasného zubu tu, 

která nastala 1 – 1,5 roku před přepokládaným fyziologickým prořezáním jeho 

stálého nástupce (Koťová, 2006). Andrik uvádí, že ztráta dočasného zubu nemá 

následky, pokud nastala méně než jeden rok před očekávanou erupcí stálého 

nástupce. Zárodek trvalého zubu už je svou pozicí připraven eruptovat a udržuje si 

prostor pro nejsnazší zařazení do zubního oblouku (Andrik, 1970). Existují dvě 

hlavní příčiny předčasných ztrát dočasných zubů – extrakce v případě destrukce 

zubu zubním kazem nebo jako následek úrazů. Úrazem jsou v dočasném i ve stálém 

chrupu nejčastěji postiženy horní střední řezáky, poté postranní řezáky, dolní 

řezáky, nejméně často špičáky. Poranění dočasných molárů se děje při současném 

zranění čelistních kostí. (Komínek, 1988). Proto tento mechanismus není zásadní 

pro časné ztráty dočasných molárů. Dále může nastat předčasná ztráta dočasného  

zubu atypickou resorpcí kořenů dočasných zubů v případě, že jsou stálí nástupci 

příliš širocí (Andrik, 1970).  

Po předčasné ztrátě dočasných zubů existuje potencionální riziko posunu 

okolních zubů, sklánění zubů do mezery, a tím ke ztrátě místa pro stálý zub, jehož 

předchůdce byl předčasně extrahován. Čím dříve nastala ztráta dočasného zubu 

a čím důležitější zub byl touto ztrátou postižen, tím závažnější následky se objeví 

(Andrik, 1970). Frontální úsek je specifický tím, že mezi dočasnými řezáky bývají 

fyziologické mezery. Řezáky podléhají eliminaci v první fázi výměny chrupu 

a nastává fyziologické rozšiřování transverzálního rozměru mezi dočasnými 

špičáky. Rozlišovat musíme i riziko ztráty místa v horní a dolní čelisti. V horním 

zubním oblouku je totiž riziko sekundárního stěsnání vyšší než v dolním zubním 

oblouku. Je to z důvodu existence rezervy v dolní čelisti – druhý dočasný molár má 

meziodistálně výrazně větší rozměr než druhý dolní premolár. Kamínek uvádí, 

že i tendence k posunům zubů v dolní čelisti jsou menší, když bereme v potaz 

anatomické poměry mandibuly (Kamínek, 1991). 
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Andrik rozdělil příčiny vzniku malokluzí v důsledku předčasné ztráty 

dočasných zubů takto: 

1. dochází ke ztrátě funkčního prostoru v postiženém místě a postižená část 

alveolárního výběžku zaostává v růstu; 

2. sousední zuby ztrácejí oporu a pohybují se směrem do extrakční mezery, 

což má za následek zúžení prostoru pro fyziologické zařazení 

stálého nástupce; 

3. deformuje se okluzní rovina a brání fyziologickým změnám skusu; 

4. kořeny gangrenózních dočasných zubů napomáhají dystopické erupci 

stálých zubů; 

5. k redukci prostoru pro zařazení trvalých zubů vede i přítomnost 

aproximálních kazů, které zmenšují obvod korunky, stejně jako 

nesprávně zhotovené výplně (Andrik, 1970). 

3.3.1 Primární a sekundární stěsnání 

Ne každá ztráta však znamená jistý posun zubů. Helm uvádí, že dochází 

ke ztrátě místa v horní čelisti v jedné třetině případů po předčasné ztrátě 

dočasných molárů, v dolní čelisti je to ve čtvrtině případů (Kamínek, 1991). S tímto 

poměrem se rovněž shoduje Lundström, který tvrdí, že ke stěsnání dochází v 30 % 

případů v horní čelisti a 25 % případů v dolní čelisti (Andrik, 1970). Tendence 

k posunu stálého moláru a k následnému stěsnání se vyskytuje častěji u dětské 

populace s menšími zubními oblouky a predispozicí ke stěsnání z jiných důvodů 

(Kamínek 1991). Jde převážně o děti, které trpí primárním stěsnáním. U těchto 

případů bude nutná extrakce stálých zubů i bez předčasné ztráty dočasných zubů 

(Kamínek, 1991). To je jeden z mnoha názorů na pochody, ke kterým dochází po 

předčasné ztrátě.  Podrobněji v kapitole o předčasných ztrátách dočasných molárů. 

Primární stěsnání je definováno jako geneticky daný nepoměr mezi velikostí zubů 

a velikostí zubních oblouků (Weber, 2010). Neboli součet šířek zubů je větší než 
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místo pro jejich optimální zařazení v zubním oblouku. Sekundární stěsnání                      

je nedostatek místa, který vzniká například právě při ztrátě prvních dočasných 

molárů, kdy dochází k meziálnímu posunu prvního stálého moláru do post-

extrakční mezery (Kamínek, 2001). Tento nedostatek místa v postranním úseku 

chrupu však může vzniknout jako výsledek předčasné ztráty kteréhokoliv zubu 

opěrné zóny (Koťová, 2014). 

3.3.2 Vliv předčasných ztrát dočasných molárů 

Jak už bylo zmíněno, předčasné ztráty dočasných molárů a špičáků mívají 

dalekosáhlejší následky než předčasné ztráty dočasných řezáků. Tyto zuby tvoří tak 

zvanou opěrnou zónu a jejich ztráta je vážnější, pokud k ní došlo ještě před erupcí 

prvního stálého moláru. Při ztrátě druhého dočasného moláru dochází k meziální 

erupci prvého stálého moláru. Andrik ve své knize Čeľustná ortopédia tvrdí, 

že následky ztráty prvního dočasného moláru jsou v porovnání se ztrátou špičáku      

či druhého dočasného moláru nejmenší (Andrik, 1970).  

Obr. 12 – Sklánění a posun okolních zubů do mezery pro druhý premolár 

 

 (Zdroj: Koťová, 2006) 

Příčinou putovaní sousedních zubů do post-extrakční mezery je existence 

supraalveolárních periodontálních vláken, která připojují zub ke gingivě. Později 

se vlákna tvoří navzájem mezi zuby a svou kontrakcí způsobují tah. Zuby se poté 

pohybují navzájem k sobě a zmenšují tak prostor mezi sebou. Dochází 
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ke zmenšování zubních oblouků a může se objevit stěsnání i v místech, kde  

se nachází pravidelné body nebo plošky kontaktu (Kamínek, 1991). 

Na vývoj situace po předčasné ztrátě dočasných zubů se názory velice liší. 

Jedni se přiklání k názoru, že je nutné používat aparáty pro zachování místa, 

protože dochází k jeho ztrátě a následuje vznik stěsnání – Proffit, Law, Olsen 

a prohloubení skusu – Hinrichsen, Kopel, Kronfeld. Další proud nezastává použití 

těchto aparátů, protože ne vždy dochází ke ztrátě místa. Dle jejich názoru 

je stěsnání výsledkem primárního nepoměru mezi velikostí zubů a zubních 

oblouků. V těchto případech by byla v každém případě třeba ortodontická terapie 

bez ohledu na předčasnou ztrátu dočasných zubů – Linder-Aronson, Lundström 

(Pokorná, 2013). Někteří, jako například Kantorowicz a Schwarz uvádějí, že i po 

zmenšení mezery po dočasném zubu může dojít k jejímu spontánnímu opětovnému 

obnovení – jedná se však o velice příznivou souhru okolností růstu (Andrik, 1970).  

3.3.2.1 Klinické studie 

Seipel provedl sérii vyšetření u padesáti dětí ve věku třech až čtyřech let, 

které byly po jednostranné předčasné extrakci. Výsledky po deseti letech ukázaly, 

že průměrná ztráta místa na straně extrahovaného zubu byla necelé 2mm 

v porovnání s kontrolní stranou, kde se dočasné zuby zachovaly až do výměny. 

U jedné čtvrtiny dětí nenastalo žádné zúžení prostoru, u poloviny dětí zaznamenal 

zmenšení prostoru o 1 – 2mm a zbylé děti byly postižení zúžením prostoru o 3 – 

7mm. Z těchto dat vyvozuje závěr, že uzavírání post-extrakčních mezer probíhá 

individuálně, může být reverzibilní a závisí na rozměru zubů dočasné a stálé 

dentice (Andrik, 1970). 

Padma a Retna Kumari se ve své longitudinální studii zabývaly pozorováním 

změn po předčasné extrakci prvního dolního dočasného moláru. Vzorek tvořilo 30 

dětí ve věku 6 – 9 let. Hodnotily se změny v zubním oblouku a ztráta místa 

po předčasné ztrátě prvního dočasného moláru, meziodistální šířka dolního 

prvního dočasného moláru na obou stranách před a po extrakci. Bylo zjištěno, 

že na extrahované straně došlo ke statisticky významné ztrátě místa, přičemž 
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k maximální ztrátě došlo během prvních čtyř měsíců a nejméně mezi šestým 

a osmým měsícem (studie trvala 8 měsíců). Tato studie částečně potvrzuje jiná 

tvrzení (např. Helm), že v dolní čelisti dochází ke ztrátě místa oběma posuny – 

meziálním posunem laterálních zubů a distálním posunem zubů frontálně 

uložených. Bylo však zjištěno, že ztráta místa byla způsobena ve větší míře 

posunem dočasných špičáků distálním směrem a v menší míře meziálním posunem 

prvního stálého moláru a druhého dočasného moláru. V tomtéž článku se píše, že 

Adams a Love zjistili naopak větší podíl distálních zubů na ztrátě místa (Kumari. P, 

Kumari. R, 2006). Bohužel nemám bližší podrobnosti o studii Lova a Adamse, abych 

posoudila okolnosti studie.  

Odborná práce z roku 2013, kterou se zabývali Pokorná, Marek a Tycová 

sledovala posun prvního stálého moláru po předčasné ztrátě druhého dočasného 

moláru v horní a v dolní čelisti. Práce studovala 44 dětí po jednostranné předčasné 

ztrátě druhého dočasného moláru v horní čelisti a 55 dětí po předčasné ztrátě téhož 

zubu v dolní čelisti. V horní čelisti byla průměrná hodnota ztráty místa o 2,91mm, 

což se shoduje s výsledky studie Liuové a Daveyho. V dolní čelisti byla naměřena 

průměrná ztráta místa o 2,65mm. Velikost ztráty místa v horní čelisti byla vzhledem 

k hodnotám leeway space dvojnásobná. V dolní čelisti byla velikost ztráty místa 

v porovnání s leeway space obdobná.  Dále byla zjištěna větší meziorotace prvního 

horního stálého moláru oproti kontrolní straně. Čím větší byla meziorotace, tím 

větší byl i posun prvního horního stálého moláru. Stejně tak sklon dolního prvního 

stálého moláru byl větší než na kontrolní straně. Odborná práce 

se zabývala i vlivem výšky hrbolku prvního stálého moláru na meziální posun. 

Lundström a Liuová tvrdí, že existuje vztah mezi interkuspidací prvních stálých 

molárů a posunem těchto zubů. Výška hrbolku podle nich může zabránit 

meziálnímu posunu. V této práci nebyla zjištěna korelace mezi těmito faktory. 

Vysvětlením může být fakt, že během výměny chrupu se moláry mohou nacházet 

v Angelově druhé třídě o polovinu šířky premoláru – nejsou v optimální 

interkuspidaci, tudíž nehraje výška hrbolku roli. Naopak lze předpokládat, 

že pokud se první stálé moláry nacházejí ve třídě Angle I nebo Angle II, může dojít 

k zábraně posunu (Pokorná, 2013).  
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Daveyho studie obsahovala soubor 46 dětí, u kterých zkoumal změny 

po předčasné ztrátě druhého dočasného horního moláru. Děti rozdělil na tři 

skupiny podle doby, kdy došlo k předčasné ztrátě – ztráta před erupcí prvního 

stálého moláru, ztráta po erupci prvního stálého moláru více než rok před 

prořezáním druhého premoláru a třetí skupinu tvořily děti, u kterých došlo ke 

ztrátě méně než rok před erupcí druhého premoláru. Byl zjištěn jednoznačný vztah 

mezi dobou, kdy se stala předčasná ztráta a mírou ztráty místa. Nejvíce nevýhodná 

je ztráta před prořezáním prvního stálého moláru (Pokorná, 2013). 

Longitudinální studie, kterou provedl Yai – Tin Lin trvala 12 měsíců. Zkoumal 

se účinek předčasné ztráty prvního dočasného moláru v horní čelisti. Vzorek tvořilo 

13 dětí, kterým byla provedena jednostranná extrakce. Bylo zjištěno, že na straně 

extrakce došlo k výraznému úbytku místa, a to konkrétně distálním posunem 

dočasného špičáku a došlo ke zvětšení transverzální vzdálenosti mezi dočasnými 

špičáky. K meziálnímu posunu ani ke sklánění distálních zubů do mezery nedošlo 

(Yai-Tin Lin, 2001). 

Obr. 13 – Důkaz, že ne vždy můžeme počítat s meziálním posunem zubů 

laterálních zubů (na snímku distální posun druhého premoláru) 

 

(Zdroj: archiv MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D.) 
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3.3.3 Dystopie a retence 

Předčasné ztráty dočasných molárů mají signifikantní vliv na další vývoj 

chrupu, způsobují řadu ortodontických anomálií charakterizovaných nedostatkem 

místa pro zuby. Dochází k dystopiím, retencím, rotacím a ke vzniku sekundárního 

stěsnání. V důsledku sklánění zubů do mezery se snižuje skus a může tak vznikat 

i hluboký skus. Jak uvádí Adam, mezi nejčastější důsledky těchto pochodů patří 

dystopická erupce stálého špičáku a také dystopické prořezávání premolárů - 

dystopie je postavení zubu, kdy apex je ve svém správném postavení, ale korunka  

se nachází mimo zubní oblouk (Adam, 1976). Poruchy v okluzních vztazích 

a urychlené prořezávání stálého zubu může být rovněž důsledkem předčasné ztráty 

a kořen takto prořezaného zubu může být méně mineralizovaný. Toto bývá 

popisováno po předčasné ztrátě v důsledku chronického zánětlivého ložiska 

(Koťová, 2006). Mezi další časté následky patří retence stálých nástupců. Tato 

takzvaná sekundární retence, při které se v zubním oblouku nenachází dostatek 

místa pro zuby a zpravidla postihuje v horní čelisti špičáky a v dolní čelisti druhé 

premoláry. Tento fakt je dán souvislostí s odlišným pořadím erupce (Andrik, 1970). 

K retenci druhého premoláru dochází jak v horní, tak v dolní čelisti často následkem 

předčasné ztráty druhého dočasného moláru. Dočasná dentice by měla být 

kompletně prořezána ve 2,5 – 3 letech věku dítěte. K fyziologické eliminaci druhého 

dočasného moláru dochází zpravidla kolem jedenáctého roku věku dítěte. Tento 

dočasný molár musí setrvat po značně dlouhé období v dutině ústní (7-8 let), aby 

tvořil fyziologický mezerník, proto je nutné věnovat mu dostatečnou pozornost a 

péči. Včasná diagnostika retence druhého premoláru je základem pro jeho zdárné 

zařazení. Léčba se provádí ortodontickou terapií nebo ortodonticko – chirurgickou 

terapií a je vhodné ji zahájit ve fázi fyziologické výměny (Koťová, 2006). 
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Obr. 14 – Retence druhého dolního premoláru, který má již ukončený vývoj. 

Názorně zobrazen sklon okolních zubů do mezery 

 

 (Zdroj: Koťová, 2006) 

 

3.3.4 Mezerníky 

Po předčasných ztrátách dočasných zubů zhotovujeme v indikovaných 

případech mezerníky, abychom zachovali místo pro nahrazující stálý zub, případně 

mezeru rozšiřujeme a často se konstrukčně kombinují s ortodontickými aparáty 

(Koťová, 2006). Mezerník má v ideálních případech zachovat místo ve všech třech 

rozměrech, a tím zabránit ztrátě místa v opěrné zóně a supraokluzi antagonistů – 

snímatelné mezerníky (Weber, 2010). Kromě těchto funkcí mají také za úkol 

podporovat růst čelisti funkčním zatěžováním alveolárního výběžku (Andrik, 1970). 

Aparáty pro zachování místa nejsou indikované, pokud jsou v chrupu přítomna 

tremata a kde brzy očekáváme prořezávání stálého nástupce. Někteří autoři uvádějí 

půl roku před prořezáním stálého zubu, jiní dokonce 1,5 – 2 roky. V laterálním 

úseku zhotovení mezerníku není možné v případě, kdy chybí distální zub k jeho 
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zakotvení - extrakce druhého dočasného moláru před erupcí prvního stálého 

moláru (Koťová, 2006).  

Obr. 15 – Snímací ortodontický aparát v kombinaci s mezerníkem  

         

 (Zdroj: Koťová, 2006) 

 

3.3.4.1 Snímatelné mezerníky 

Snímatelné mezerníky se nejčastěji zhotovují jako snímací ortodontické 

aparáty nebo jako dětské protézy. Nespornou výhodou dětských protéz 

je zachování prostoru ve směru meziodistálním i vertikálním, snadná hygiena  

a obnovení přenosu žvýkacích sil na alveolární výběžek. Dobře slouží při fonační 

funkci, dítěti tudíž umožňují správnou výslovnost a ve frontálním úseku mají 

v neposlední řadě estetický efekt (Weber, 2010). Důležitý význam mají hlavně při 

rozsáhlých ztrátách zubů. Jednoznačnou nevýhodou oproti fixnímu mezerníku je 

nutnost častých kontrol, aby bylo možné mezerník přizpůsobovat růstovým 

změnám alveolárního výběžku. Foster nedoporučuje dlouhodobé používání 

mezerníku, aby nedocházelo k traumatizaci gingivy v důsledku mukózního přenosu 

žvýkacích sil a k demineralizacím (Kamínek, 1991). 
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3.3.4.2 Fixní mezerníky  

Tento typ mezerníku může být použit především po ztrátě jednotlivých 

dočasných zubů. Používá se molárový kroužek s třmenem, kroužky na prvních 

stálých molárech s odpovídajícím obloukem, lepený mezerník a konfekční korunka 

na dočasném zubu s třmenem. Výhodou těchto aparátů je zajištění dostatečně 

dlouhé doby používání, oproti snímatelným mezerníkům(dětským protézám) však 

nezabrání pohybu antagonistů do supraokluze a jejich hygienická údržba je také 

značně ztížená. Při prořezávání stálých zubů mohou tvořit překážku (Weber, 2010). 

Obr. 16 – Fixní mezerníky           

 

 (Zdroj: Weber, 2010) 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Hypotézy 

Předpokládám, že na základě dotazníkového šetření, které bylo provedeno ve 

třech mateřských školách (Praha, Harrachov, Zdravá MŠ Desná v Jizerských 

horách), bude zjištěna vyšší úroveň informovanosti a vzdělanosti respondentů 

z Prahy ve vztahu k dentální hygieně (především druh používaných hygienických 

pomůcek) a fluoridové prevenci zubního kazu dočasné dentice.  

Očekávám, že: 

1. 80% rodičů dochází minimálně 1x ročně se svým dítětem                             

na preventivní prohlídku k praktickému zubnímu lékaři  

2. dentální hygienistku navštívilo se svým dítětem 10% rodičů 

3. aktivního dočišťování se účastní 40% rodičů 

4. 70% dotazovaných nebude spokojeno s dostupností informací 

týkajících se možností péče o zuby jejich dětí 

5. vzdělanost dětí, které dochází do Zdravé MŠ v Desné v Jizerských 

horách, bude v oblasti stravovacích a hygienických návyku vyšší než             

v Harrachově 

6. na jednotlivých kazuistikách bude patrný především meziální posun 

laterálních zubů do post – extrakční mezery 
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4.2 Materiál a metodika 

Praktická část bakalářské práce je dělena do dvou částí – dotazníkové šetření 

a kazuistiky.  

I. Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno ve třech mateřských školách. Mateřská 

škola Kamínek v Harrachově, Zdravá mateřská škola v Desné v Jizerských horách 

a Montessori mateřská škola v Praze. Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků rodičům 

dětí z těchto tří mateřských školek. Zpět bylo získáno 86 vyplněných dotazníku 

(71,67%).  

Soubor tvořilo 31 respondentů z Harrachova, 32 respondentů z Desné 

v Jizerských horách a 23 respondentů z Prahy. V Praze byl návrat dotazníků nižší, 

mnoho dotazníků bylo vyplněno pouze částečně, rodiče považovali vyplňování 

dotazníku za příliš náročné. 

Dotazník tvořilo 21 otázek uzavřených, kde bylo možné vybrat 1 nebo více 

odpovědí. Obsahuje otázky zaměřené jak na úroveň prevence zubního kazu u dětí, 

tak na názory rodičů, které se prevence orálního zdraví dětí týkají. Dotazník byl 

zcela anonymní a je uveden jako součást přílohy. Dotazníky byly zpracovány 

v programu Microsoft Excel. 

II. Kazuistiky 

Druhá část práce je zaměřena na konkrétní případy z praxe, u kterých došlo 

k předčasné ztrátě dočasných molárů a následné ztrátě místa pro erupci premolárů. 

Sběr kazuistik byl prováděn na Stomatologické klinice 3. LF UK FNKV v Praze 

na Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad u MUDr. Olgy Jiroutové.  

Soubor tvořily děti ve věku 6 – 8 let, kterým byly dočasné moláry vlivem 

kariézní destrukce extrahovány. Jejich stav může  být léčen distalizací snímacím 

ortodontickým aparátem. U jednotlivých probandů je přiložena fotodokumentace 
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a panoramatický rentgenový snímek z archivu Oddělení  ortodoncie a rozštěpových 

vad  Stomatologické kliniky 3. LF UK FNKV (MUDr. Olga Jiroutová). 
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4.3 Výsledky 

4.3.1 Výsledky dotazníkového šetření – tabulky a grafy 

Otázka 1 

Tabulka 1 – Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů Celkem 

Muž 11% 

Žena 89% 

Dotazníkového šetření se účastnilo 11% mužů a 89% žen. 

 

Otázka 2 

Tabulka 2 – Věk respondentů 

Věk respondentů Celkem 

18 – 25 10% 

26 – 35 59% 

36 – 45 30% 

46 a více 1% 

10% respondentů bylo ve věku 18 – 25 let, 59% dotázaných bylo ve věku 26 

– 35 let a 30% respondentů ve věku 36 – 45 let. 46 a více let tvořilo 1% dotázaných. 



  

43 

 

Otázka 3 

Tabulka 3 – Věk dítěte 

Věk dítěte Celkem 

3 roky 15% 

4 roky 42% 

5 let 28% 

6 let 15% 

Dětí ve věku tří let bylo 15%. Čtyřletých dětí bylo 42%, pětiletých 28% a 15% 

tvořily děti ve věku šesti let. 

 

 

Otázka 4 

Tabulka 4 – Vzdělání respondentů 

Vzdělání respondentů Celkem 

ZŠ 3% 

SOU 17% 

SŠ 42% 

VOŠ 11% 

VŠ 27% 

Nejvíce rodičů bylo s dokončeným středoškolským vzděláním – 42%. 27% 

respondentů mělo vysokoškolské vzdělání, 17% rodičů bylo vyučených, 11% rodičů 

mělo dokončenou vyšší odbornou školu. 3% tvořili rodiče se základním vzděláním.  
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Otázka 5 

Graf 1 – Jak často se svým dítětem navštěvujete zubního lékaře? 

 

Ve všech mateřských školách byla nejčastěji zvolena odpověď 2x ročně. 

V Harrachově ji vybralo 58% respondentů, v Praze 63% respondentů a ve Zdravé 

mateřské škole 65% respondentů. Odpověd 1x ročně vybralo nejvíce respondentů 

v Harrachově – 34%, v Praze 21% a ve Zdravé MŠ 15%. Méně něž jedou za rok 

odpovídali nejvíce rodiče z Prahy – 16 %, dále ve Zdravé MŠ 12% a nejméně ji 

uváděli rodiče z Harrachova – 4%. Odpověď Nikdy uvedli pouze rodiče ze Zdravé 

MŠ – 8% a Při obtížích uvedli 4% rodičů z Harrachova. 
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Otázka 6 

Graf 2 – Navštěvujete se svým dítětem dentální hygienistku? 

 

Nejčastěji uváděná dpověd na otázku: Jak často se svým dítětem 

navšetěvujete dentální hygienistku? byla odpověd Nikdy. V Harrachově tuto 

odpověď uvedlo 81% rodičů, v Praze 68% respondentů a ve Zdravé MŠ 92% 

respondentů. 1x ročně uvedlo 8% respondentů z Harrachova, 11% respondentů 

z Prahy a žádný dotazovaný ze zdravé MŠ. Odpověd 2x ročně uvedlo 11% 

dotázaných z Harachova, 16% z Prahy a 8% ze Zdravé MŠ. Méně než jednou ročně 

pak vybralo 5% rodičů z Prahy. 
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Otázka 7 

Graf 3 -  Jaké nápoje přijímá Vaše dítě během dne? 

 

U této otázky bylo možné vybrat více variant odpovědí. Počet respondentů z dané 

lokality tvoří 100%. 

Z grafu 3 vyplývá, že nejčastěji volenou odpovědí byla Voda. Tuto variantu 

zvolilo 54% rodičů z Harrachova, z Prahy 79% a ze Zdravé MŠ 58%. Džus uvedlo 

46% respondentů z Harrachova, 63% z Prahy a 31% ze Zdravé MŠ. Neslazený čaj 

vybralo 27% rodičů z Harrachova, 68% z Prahy a 27% ze Zdravé MŠ. Slazené nápoje 

dává dítěti 35% rodičů z Harrachova, 53% z Prahy a 50% ze Zdravé MŠ. Slazený čaj 

pak uvedlo 50% dotázaných z Harrachova, 47% z Prahy a 58% ze Zdravé MŠ. 
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Otázka 8 

Graf 4 – Dáváte dítěti během dne sladkosti? 

 

Na otázku zda rodiče dávají dítěti během dne sladkosti a v kterou denní dobu 

odpovědělo Ne – 11% respondentů z Harrachova a z Prahy. 4% respondentů tuto 

odpověď uvedlo ve Zdravé MŠ. Odpověď Ano, kdykoliv během dne uvedlo 54% 

dotazovaných z Harrachova, 52% z Prahy a 61% ze Zdravé MŠ. Po čištění zubů dává 

sladkosti 4% respondentů z Harrahcova, 5% z Prahy a žádný respondent ze Zdravé 

MŠ. Odpověď Před čištěním zubů pak zvolilo 31% respondentů z Harrachova a 

Zdravé MŠ, z Prahy tuto odpověď uvedlo 11% rodčů. Spolu s hlavním jídlem dává 

sladkosti 21% respondentů z Prahy a 4% ze Zdravé MŠ. V Harrachově tuto odpověď 

neuvedl žádný rodič. 



  

48 

 

Otázka 9 

Graf 5 - Dáváte dítěti po večerním čištění zubů nejaké jídlo či pití, kromě vody 

nebo neslazeného čaje? 

 

Nejčastější odpověď ve všech třech dotazovaných mateřských školách byla 

odpověď Ne. V Harrachově ji uvedlo 77% rodičů, v Praze 63% a ve Zdravé MŠ 

dokonce 85% rodičů. Variantu Ano vybralo v Harrachově 23% respondentů, v Praze 

37% a ve Zdravé MŠ 15%.  
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Otázka 10 

Graf 6 - Kolikrát denně si Vaše dítě čistí zuby? 

 

Nejfrekventovanější odpovědí byla odpověď 2x denně ráno a večer, vybralo ji 

84% respondentů z Harrachova, 58% respondentů z Prahy a 77% respondentů ze 

Zdravé MŠ. Odpověď 1x denně uvedly 4% respondentů z Harrachova, 5% z Prahy a 

8% ze Zdravé MŠ. Méně než 1x denně zvolilo 5% rodičů z Prahy, z Harrachova ani ze 

Zdravé MŠ žádný rodič tuto variantu neuvedl. Vícekrát denně si čistí zuby 12% dětí 

respondentů z Harrachova, 32% dětí z Prahy a 15% dětí ze Zdravé MŠ.  
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Otázka 11 

Graf 7 - Účastníte se aktivně čištění zubů svého dítěte (dočišťování)? 

 

Nejčastější variantou byla odpověď Ano, uvedlo ji 65% respondentů ze 

Zdravé MŠ, dále 53% respondentů z Prahy a 46% z Harrachova. Někdy – 

nepravidelně dočišťuje 39% rodičů z Harrachova, 37% rodičůz Prahy a 35% ze 

Zdravé MŠ. Odpověď Ne uvedlo 15% dotázaných z Harrachova a 10% z Prahy. 
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Otázka 12 

Graf 8 - Jaké pomůcky k čištění zubů dítěte používáte? 

 

U této otázky bylo možné vybrat více variant odpovědí. Počet respondentů z dané 

lokality tvoří 100%. 

100% respondentů ze všech dotázaných MŠ používá k ustní hygieně dětí 

Zubní kartáček. 100% respondentů z Prahy používá Zubní pastu, ze Zdravé MŠ 89% 

a z Harrachova 85%. Mezizubní kartáček uvedlo 16% respondentů z Prahy, 12% 

z Harrachova a 8% ze Zdravé MŠ. Solo kartáček uvedly 4% rodičů pouze ze Zdravé 

MŠ (Harrachov 0%, Praha 0%). Ústní vodu uvedli rodiče z Harrachova a ze Zdravé 

MŠ (Harrachov 4%, Zdravá MŠ 12%, Praha 0%).  Zubní nit pak používá 21% 

dotázaných z Prahy a 4% ze Zdravé MŠ. V Harrachově tuto variantu zvolilo 0% 

dotázaných. 
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Otázka 13 

Graf 9 - Aplikujete fluoridovou prevenci při domácí péči o chrup dítěte? 

 

Z grafu vyplývá, že nejčastěji rodiče volili variantu Nikdy, nebyla nám 

doporučena. V Harachově ji uvedlo 57% rodičů, ve Zdravé MŠ dokonce 73%. V Praze 

tuto odpověď rodiče uváděli výrazně méně – v 37%. Variantu Nikdy, ale byla nám 

doporučena volili nejvíce rodiče z Prahy – 31%. Na tomto místě nutno podotknout, 

že v Praze je výrazně vyšší podíl rodičů, kterým fluoridová prevence byla 

doporučena, ale přesto tuto formu prevence nevyužívají. V Harrachově a Zdravé MŠ 

tuto variantu uvedli 4 % respondentů. Občas používá fluoridovou prevenci u dětí 

16% respondentů z Prahy, 15% ze Zdravé MŠ a 8% z Harrachova. Možnost 

Pravidelně uvedlo 31% respondentů z Harrachova, 16% z Prahy a 8% ze Zdravé MŠ. 
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Otázka 14 

Tabulka 5 – Jaké stomatologické ošetření bylo Vašemu dítěti poskytnuto? 

Jaké stomatologické ošetření bylo Vašemu  

dítěti poskytnuto? Harrachov Praha 
Zdravá MŠ 

Desná 

Ošetření zubního kazu 27% 33% 35% 

Preventivní prohlídka 96% 100% 88% 

Trhání zubu 4% 63% 8% 

Žádné 4% 0% 4% 

Jiné 4% 11% 0% 

U této otázky bylo možné vybrat více variant odpovědí. Počet respondentů z dané lokality tv 

 Ošetření zubního kazu uvedlo 27% rodičů z Harrachova, 53% z Prahy a 35% 

ze Zdravé MŠ. Na preventivní prohlídce bylo 96% dětí z Harrachova, 100% dětí 

z Prahy a 88% dětí ze Zdravé MŠ. Trhání zubu podstoupily 4% dětí z Harrachova, 

63% dětí z Prahy a 8% dětí ze Zdravé MŠ. Žádné stomatologické ošetření nebylo 

provedeno 4% dětí z Harrachova, 4% ze Zdravé MŠ a 0% dětí z Prahy. Jiné 

stomatologické ošetření bylo poskytnuto 11% dětí z Prahy, 4% dětí z Harrachova a 

0% dětí ze Zdravé MŠ. Bohužel žádný z respondentů neuvedl, o jaký druh ošetření 

se jednalo. 
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Otázka 15 

Graf 10 – Setkali jste se s tím, že by Vaše dítě zubní lékař odmítl ošetřit? 

 

100% respondentů z Prahy uvedlo možnost Ne. Dále ve Zdravé MŠ tuto 

variantu zvolilo 92% rodičů a 73% z Harrachova. Variantu Ano zvolilo 27% 

respondentů z Harrachova, 8% ze Zdravé MŠ  a žádný respondent z Prahy. 
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Otázka 16 

Graf 11 – Jste spokojeni s dostupností informací o možnostech péče o zuby 

Vašeho dítěte? 

 

Variantu Ano volilo 85% respondentů z Harrachova, 68% respondentů 

z Prahy a 88% respondentů ze Zdravé MŠ. Největší procento nespokojených 

s dostupností informací je v Praze – 27%, v Harrachově volilo možnost Ne 11% 

respondentů a ve Zdravé MŠ 8% respondentů. V Praze vybralo Je mi to jedno 5% 

respondentů, V Harrachově a ve Zdravé MŠ 4% respondentů. 
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Otázka 17 

Graf 12 – Kdo Vám podal informace o tom, jak pečovat o zuby Vašeho dítěte? 

 

U této otázky bylo možné vybrat více variant odpovědí. Počet respondentů 

z dané lokality tvoří 100%. 

Nejčasteji byla volena varianta Zubní lékař – v Praze ji zvolilo 95% 

dotázaných, ve Zdravé MŠ 77% a v Harrachově 46%. Dentální hygienistku volilo 

37% respondentů z Prahy, ze Zdravé MŠ pouze 8% a z Harrachova 4%. Další často 

volenou variantou byla odpověď Média. Tu vybralo 38% rodičů z Harrachova, 19% 

ze Zdravé MŠ  a 16% z Prahy. Pediatra vybralo 31% dotazovaných z Harrachova a 

23% ze Zdravé MŠ, v Praze 0%. Odpověď Nikdo vybralo 12% respondentů 

z Harrachova i ze Zdravé MŠ  a 0% respondentů z Prahy. Možnost Sám zvolili 4% 

rodičů z Harrachova a možnost Jiné 8% respondentů ze Zdravé MŠ, 5% z Prahy a 

4% z Harrachova. 
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Otázka 18 

Tabulka 6 – Jaký přístup váš zubní lékař preferuje? 

18. Jaký přístup váš zubní lékař preferuje? Harrachov Praha 
Zdravá 

MŠ Desná 

Nevím 38% 5% 54% 

Ošetření zubního kazu i na dočasných zubech 38% 79% 19% 

Ošetření zubního kazu pouze na stálých zubech 16% 5% 0% 

Ošetření zubního kazu na dočasných zubech 
pouze v některých případech 8% 11% 27% 

Ve Zdravé MŠ 54% respondentů uvedlo variantu Nevím. V Harrachově tuto 

variantu uvedlo 38% a v Praze pouhých 5%. Možnost, že jejich ošetřující zubní 

lékař preferuje Ošetření zubního kazu i na dočasných zubech uvedlo nejvíce rodičů 

z Prahy – 79%. V Harrachově tuto možnost udává 38% a ve Zdravé MŠ pouze 19%. 

Ošetření zubního kazu pouze na stálých zubech vybralo 16% dotazovaných 

z Harrachova, 5% z Prahy a 0% ze Zdravé MŠ. Variantu Ošetření zubního kazu na 

dočasných zubech pouze v některých případech uvedlo 27% rodičů ze Zdravé MŠ, 

11% rodičů z Prahy a 8% z Harrachova. 
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Otázka 19 

Tabulka 7 – S jakým tvrzením souhlasíte? 

U této otázky bylo možné vybrat více variant odpovědí. Počet respondentů z dané 

lokality tvoří 100%. 

16% rodičů z Prahy uvedlo, že Dočasné zuby nepotřebují takovou péči jako 

zuby stálé, protože budou nahrazeny, v Harrachově a ve Zdravé MŠ tuto variantu 

zvolilo 12%. Výrok Dočasné zuby potřebují stejnou péči jako zuby stálé, protože 

stálým „drží místo“ potvrdilo 47% rodičů z Prahy, 42% z Harrachova a 42% ze 

Zdravé MŠ. Tvrzení Dočasné zuby potřebují stejnou péči jako zuby stálé, protože 

zubní kaz na těchto zubech může infikovat stálé zuby potvrdilo 62% dotazovaných ze 

Zdravé MŠ, 53% z Harrachova a 42% z Prahy. Nesouhlasím ani s  jedním tvrzením 

uvedli 4% rodičů z Harrachova a 0% z Prahy a ze Zdravé MŠ. 

19. S jakým tvrzením souhlasíte? Harrachov Praha 
Zdravá 

MŠ Desná 

Dočasné zuby nepotřebují takovou péči jako zuby stálé, 
protože budou nahrazeny 12% 16% 12% 

Dočasné zuby potřebují stejnou péči jako stálé, protože 
stálým "drží místo" 46% 47% 42% 

Dočasné zuby potřebují stejnou péči jako stálé, protože 
zubní kaz na těchto zubech může infikovat stálé 53% 42% 62% 

Nesouhlasím ani s jedním tvrzením 4% 0% 0% 
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Otázka 20 

Graf 13 – Používáte sami mezizubní kartáček? 

 

Mezizubní kartáček používá pravidelně 62% rodičů z Harrachova, 57% 

z Prahy a 50% ze Zdravé MŠ. Občas mezizubní kartáček používá 21% dotazovaných 

rodičů z Prahy, 16% ze Zdravé MŠ a 11% z Harrachova. Variantu Ne uvedlo 34% 

respondentů ze Zdravé MŠ, 27% z Harrachova a 22% z Prahy. 
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Otázka 21 

Graf 14 – Věděli jste, že předčasná ztráta dočasného zubu může způsobit 

ztížené prořezávání stálého zubu a vést až k ortodontické anomálii? 

 

85% rodičů z Harrachova i ze Zdravé MŠ uvádí odpověď Ne. Z Prahy takto 

odpovědělo 63% rodičů. Tento fakt vědělo pouhých 15% respondentů z Harrachova 

a ze Zdravé MŠ, z Prahy 37%.  
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4.3.2 Kazuistiky 

Proband 1 

Pohlaví: muž 

Nar.: 6/2006 

Dg.: Částečný rozštěp rtu vlevo (Q 36.9) 

 

FOTO: 11.3.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

Pacient podstoupil ve 3. měsíci primární suturu rtu. V prvním roce věku 

pediatrem doporučeny tablety NaF jedna denně, vitaminy A, D. Během prořezání 

dočasné dentice poučení o dentální hygieně, které bylo neustále opakováno pro 

nadále nedostatečnou hygienu dutiny ústní. Nadpočetný zub 62. Ve třech letech 

zvýšena denní dávka NaF na 2 tablety denně, nutná sanace dočasné dentice. V šesti 

letech začíná 1. fáze výměny chrupu, stav po předčasné extrakci 65, následný 

meziální posun 26. Na fotografii je zřetelný nedostatek místa pro erupci v oblasti 25 

vlivem primárního nedostatku místa, který je způsoben nadpočetným zubem 62 a 

dále vlivem meziálního posunu 26. Pacientovi byl předčasně extrahován i zub 54. U 

prvních stálých horních molárů byly z profylaktických důvodů zapečetěny fisury. 



  

62 

 

Pacientovi byl zhotoven snímací ortodontický aparát – horní deska se 

segmentem pro distalizaci 26. 

 

 

OPG RTG: 11.3.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

Na OPG (Proband 1) vidíme kompletně založenou stálou dentici, chrup je v 1. 

fázi výměny. Nadpočetný zub 62, v oblasti opěrné zóny druhého kvadrantu viditelný 

nedostatek místa pro erupci druhého horního premoláru.  Můžeme si všimnout i 

meziálního sklonu zubu 26. Předčasně extrahován zub 54, 65 a 84. 
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Proband 2 

Pohlaví: žena 

Nar.: 7/2006 

Dg.: rozštěp měkkého patra se zářezem do tvrdého patra (Q 35.6) 

 

FOTO: 17.2.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

V 7. měsíci pacientka podstoupila adenotomii a operaci patra. V 8. měsíci 

počátek erupce dočasné dentice, ve dvou letech pediatrem předepsány tablety NaF 

jedna denně, mírné stěsnání, otec poučen o dentální hygieně. Dále probíhaly 

opakované instruktáže dentální hygieny, která byla u pacientky nedostatečná. 

V šesti letech začátek 1. fáze výměny dentice, předčasná ztráta 55, 65. V oblasti 11, 

21 primární stěsnání, došlo ke ztrátě místa pro erupci 15, 25. Doporučen solo 

kartáček pro zlepšení stavu orální hygieny. 

V 7 letech zahájena aktivní ortodontická léčba – horní deska se segmentem 

pro distalizaci 16. 
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OPG RTG: 4.3.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

 

Na rtg snímku má Proband 2 kompletně založenou stálou dentici. Probíhá 1. 

fáze výměny dentice. V obou horních kvadrantech, kde byly druhé dočasné moláry 

předčasně extrahovány, si můžeme všimnout nedostatku místa pro erupci druhých 

horních premolárů a meziálního sklonu zubu 16 a 26. Zub 75 má zhotovenou výplň.
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Proband 3 

Pohlaví: muž 

Nar.: 8/2006 

Dg.: jednostranný rozštěp rtu vlevo (Q 36.9) 

 

FOTO: 3.12.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

Ve 3. měsíci provedena primární sutura rtu. Pediatrem indikovány tablety 

NaF jedna denně. Dítě nespolupracující. 11/2009 nadpočetná 62 v oblasti rozštěpu. 

Před dovršením šestého roku věku života začíná 1. fáze výměny dentice, kariézní 

dočasné moláry a 63 – nutná sanace, sanace opakovaně neprovedena. Opětovné 

poučení o dentální hygieně, gingivitis chronica. 3/2013 korekce rtu po rozštěpu.  

Na fotografii můžeme vidět inklinaci zubu 21, zub 55 předčasně extrahován. 

Jednoznačná ztráta místa pro zařazení 15 do okluze. Zub 64 předčasně extrahován, 

u zubu 65 zhotovena výplň a patrný caries dentis, nutná sanace, stejně jako u zubu 

63.  
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1/2014 zahájena aktivní ortodontická terapie – horní deska s distalizačním 

segmentem pro 16, protruzní segment pro21.  

 

OPG RTG: 8.7.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

Na rentgenovém snímku kompletně založená stálá dentice, probíhá 1. fáze 

výměny chrupu. Kariézní destrukce zubu 55, zub 21 inklinován, 62 kariézní, 65 

sanován. V dolní čelisti sanovány zuby 74 a 84. 
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Proband 4  

Pohlaví: muž 

Nar.: 2/2007 

Dg.: oboustranný rozštěp rtu, čelisti a patra (Q 37.4) 

 

FOTO: 4.12.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

2/2007 primární sutura rtu, 2/2008 frenulectomie jazyka a operace patra. Od 

r. 2008 jsou pediatrem ordinovány tablety NaF jedna denně, pacient má obrácený 

skus a nadpočetný zub 62 v oblasti rozštěpové štěrbiny. 2011 opakované poučení  

o dentální hygieně, ta je nadále nedostatečná. 3/2013 sanace chrupu v celkové 

anestezii. Byl extrahován nadpočetný zub 62. Dále z důvodu kariézní destrukce  

a gangrény pulpy extrahovány zuby 55, 54, 64, 65.  

Na fotografii je patrná mezera po extrahovaném nadpočetném zubu 62 a po 

předčasně extrahovaných dočasných molárech v horní čelisti. Ve druhém kvadrantu 

si můžeme všimnout ztráty místa v oblasti premolárů. 
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OPG RTG: 24.3.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 

3. LF UK FNKV 

Kompletně založená stálá dentice, viditelný meziální sklon zubů 16, 26 do 

mezery po předčasně extrahovaných dočasných molárech, zhoršená prognóza pro 

zařazení premolárů, především ve druhém kvadrantu. Ve třetím kvadrantu bych 

ráda upozornila na uložení zárodků premolárů meziálně. Nadpočetný zub 22. 
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Proband 5 

Pohlaví: muž 

Nar.: 3/2008 

Dg.: rozštěp patra, Pierre – Robinův syndrom (Q 35.5) 

      

 

FOTO: 17.12.2013 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 
3. LF UK FNKV 

V 5. měsíci života operace rozštěpu patra, frenulectomie jazyka. 2/2009 – 

ošetřující pediatr nedoporučil užívání fluoridových tablet. Opožděné prořezávání 

dentice, rodiče byli poučeni o dentální hygieně. 3/2010 mírné stěsnání v horní 

čelisti. 7/2012 proběhla sanace chrupu v celkové anestezii. Konzervačně ošetřen 

zub 65, z důvodu kariézní destrukce a gangrény pulpy byly extrahovány zuby 55, 54, 

51, 61, 62, 65. Ošetřující ortodontista zvažuje zhotovení mezerníku, dítě však nadále 

nespolupracuje. Erupce zubů 16, 26  meziálně. Dochází ke ztrátě místa pro budoucí 

zařazení 25 do okluze. U zubů 15, 14 můžeme očekávat rovněž potíže se zařazením 

premolárů vzhledem k věku dítěte. 
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12/2013 zhotoven snímatelný ortodontický aparát  - horní deska 

s distalizačním segmentem pro 26. 
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OPG RTG: 17.3.2014 

Zdroj: Archiv Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad Stomatologické kliniky 

3. LF UK FNKV 

Pacient se nachází v 1. fázi výměny dentice, stálá dentice je kompletně 

založená. Zub 55, 54 extrahován, zde patrný výrazný meziální sklon zubu 16 do 

mezery. Extrahovány i zuby 62, 65, opět viditelný sklon zubu 26 do mezery po 

druhém horním dočasném moláru.  
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5. Diskuse 

Pro dotazníkové šetření byly vybrány 3 mateřské školy – Montessori MŠ 

v Praze, Zdravá MŠ v Desné v Jizerských horách a MŠ Kamínek v Harrachově. 

Vzhledem k vyšší úrovni socio-ekonomického statutu a zájmu o zdravé zuby 

Pražanů jsem předpokládala, že podle výsledků dotazníkového šetření zde bude 

situace nejuspokojivější. S ohledem na zaměření MŠ v Desné pro zdravý životní styl 

jsem očekávala i vyšší zájem rodičů o orální zdraví svých dětí. V Harrachově je sice 

zaměstnanost na významně lepší úrovni než v Desné, celková dostupnost 

stomatologické péče je však obtížnější. Tento předpoklad se potvrdil sice pouze 

částečně, ale i přesto byli rodiče z Prahy více znalí. Naopak rodiče z Desné 

v Jizerských horách byli výrazně přeceněni. Ani v oblasti stravování jejich odpovědi 

nebyly uspokojivé.  

Byla vyslovena hypotéza č. 1 – 80% rodičů dochází minimálně 1x ročně 

se svým dítětem na pravidelnou preventivní prohlídku. Tato hypotéza se potvrdila, 

dokonce vyšel výsledek 86% - z toho 62% dochází 2x ročně a 24% 1x ročně. 

Výrazné rozdíly mezi jednotlivými městy se neukázaly. 

U dentální hygienistky se svým dítětem nikdy nebylo 82% rodičů. Výrazný 

rozdíl byl mezi Pražany a rodiči z Desné – zde nikdy nebylo u dentální hygienistky 

dokonce 92% rodičů, oproti tomu v Praze 68%, Harrachov stojí mezi nimi s 81%. 

Hypotéza se částečně potvrdila, očekávala jsem, že dentální hygienistku navštívilo 

10% dětí, ve skutečnosti ji navštívilo 18% dětí. 

Na otázce číslo 7 (Jaké nápoje přijímá Vaše dítě během dne?) bylo zajímavé, 

že nejhůře dopadli rodiče ze Zdravé MŠ, kteří svému dítěti dávají pít nejčastěji 

slazený čaj. Na druhém místě dávají vodu a na třetím slazené nápoje. Praha vyšla 

v této otázce nejlépe – nejčastěji dávají svým dětem vodu a neslazený čaj, na třetím 

místě volí džus. U otázky týkající se příjmu sladkostí během dne, bylo nejčastěji 

uváděno, že rodiče nedbají na dobu, ve kterou dětem dávají sladkosti (56%)! Před 

čištěním zubů dává sladkosti pouhých 25% respondentů (převážně z Harrachova 
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a z Desné) a spolu s hlavním jídlem 7% rodičů hlavně z Prahy. Večer po čištění zubů 

dává dítěti i nadále jíst 24% rodičů, nejvíce z Prahy. 

Hypotéza č. 3 se nepotvrdila. Předpokládala jsem, že pravidelně dočišťuje 

pouhých 40% rodičů. Z dotazníku vyplývá, že pravidelného dočišťování se účastní 

55% rodičů a dalších 37% dočišťuje svým dětem chrup nepravidelně, což je sice 

vhledem k mé hypotéze pozitivní, stále to však není optimální procento, pokud 

bereme v potaz fakt, že většina dětí je ve věku 4 a 5 let. V takovém věku dítě 

rozhodně není schopné samo provádět řádnou očistu zubů a rodiče by mu měli být 

nápomocni zpravidla do osmého roku věku dítěte. Pravidelně dočišťuje nejvíce 

rodičů z Desné, dále z Prahy a na posledním místě jsou rodiče z Harrachova. 

Co se týče hygienických pomůcek, které děti používají, samozřejmě nejčastěji 

je uváděn zubní kartáček a zubní pasta. Mezizubním kartáčkem čistí svým dětem 

zuby 11% rodičů (nejvíce z Prahy, nejméně z Desné) a zubní nití 7% rodičů. Tento 

fakt mě poměrně potěšil, i když je to nevelké procento. Tyto dvě pomůcky uvedlo 

83% rodičů, kteří sami mezizubní kartáček používají. Pěstováním návyku čištění 

mezizubních prostor rodičů samotných, můžeme zvýšit důslednost v péči o zuby 

jejich dětí. Solo kartáček uvedlo pouhé 1% rodičů, což je velice málo, vzhledem 

k nutnosti správné péče o laterální úseky chrupu. 

Fluoridové gely používá pravidelně nejvíce rodičů z Harrachova (30%). 

V Praze je vysoké procento rodičů, kterým tato forma prevence byla doporučena, 

ale i přesto ji nevyužívají. 58% rodičů nikdy nebyla doporučena.  

Ráda bych zmínila, že 82% rodičů je spokojených s dostupností informací 

o možnostech péče o zuby svých dětí, přesto na základě výsledků mohu konstatovat 

poměrně neuspokojivé výsledky. Hypotéza č. 4 se nepotvrdila, protože 

předpokládala, že naopak 70% rodičů spokojených nebude. Výrazně více 

nespokojeni byli rodiče z Prahy. Překvapující je, že 4% se o informace vůbec 

nezajímají. Nejčastěji jsou rodiče informováni zubním lékařem, dále médii 

a pediatrem. Dentální hygienistku uvedlo pouhých 14% rodičů, a to většina z Prahy. 



  

74 

 

Na otázce č. 18 mě překvapilo, že celých 23% rodičů uvedlo, že jejich zubní 

lékař vždy neošetřuje zubní kaz na dočasných zubech. 

Informovanost rodičů o důležitosti zachování dočasných zubů až do jejich 

fyziologické výměny není dostatečně vysoká. U otázky č. 19 sice správně uvedla 

polovina rodičů nutnost péče o zuby dočasné, kvůli možným komplikacím infekce 

a 45% rodičů  uvedlo nutnost péče z důvodu zachování místa pro výměnu chrupu 

(většina rodičů volilo tyto dvě varianty současně). 79% rodičů však doposud 

neznalo důsledky předčasných ztrát dočasných zubů - dystopické prořezávání zubu 

stálého, které vede ke vzniku ortodontické anomálie a nutnosti ortodontické 

terapie.  

Během edukační hodiny ve Zdravé mateřské škole v Desné a v MŠ Kamínek 

v Harrachově byl markantní rozdíl mezi dětmi ve znalosti potravin k zubům 

přátelským a škodlivým. Žáci zdravé MŠ přiřazovali jednotlivé potraviny k zubu 

zdravému a kazem destruovanému prakticky bez chyb, na rozdíl od žáků 

z Harrachova. Tímto se hypotéza č. 5 potvrdila. 

Z dostupných pramenů bylo možné zjistit, že na vývoj situace po předčasných 

ztrátách dočasných molárů je mnoho různých pohledů a názorů. Vesměs dochází 

ke shodě, že v horní čelisti jsou posuny zubů častější a významnější než v horní 

čelisti, a to díky hodnotě leeway space. Obecně se autoři neshodují v použití 

mezerníků, protože ne vždy dojde k posunu okolních zubů do mezery a někteří 

tvrdí, že ke ztrátě místa dochází pouze v případě, že je dítě postiženo primárním 

stěsnáním.  Klinické studie, které byly v práci rozebrány, potvrdily ztrátu místa, 

některé spíše potvrzují distální posun předních zubů do mezery, jiné zase meziální 

posun laterálních zubů.  

Hypotéza č. 6 předpokládá, že na případech z praxe bude znatelná ztráta 

místa pro erupci premolárů a patrný bude meziální posun laterálních zubů. Tato 

hypotéza byla potvrzena, protože u všech probandů došlo ke ztrátě místa pro 

erupci premolárů, avšak u třech probandů byl přítomen již primární nepoměr místa 

z důvodu existence nadpočetných dočasných laterálních řezáků. Na jednotlivých 
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panoramatických snímcích bylo možné pozorovat meziální sklon a posun 

laterálních zubů do poextrakční mezery. Přesné zhodnocení je však velice obtížné  

a závisí na řadě faktorů. U všech probandů proběhly opakované instruktáže rodičů 

a doporučení. I přes tato opatření nebylo dbáno na dostatečnou péči a sanaci 

chrupu dětí.  
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6. Závěr 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo podat ucelený pohled na 

problematiku předčasných ztrát dočasných molárů, jejich vliv na vývoj stálé dentice 

a především na jejich prevenci. Toto téma je sice zmiňované téměř v každé 

publikaci týkající se dočasného chrupu, avšak jen stěží je možné dohledat jednotné 

názory, které by se na vlivu těchto ztrát shodovaly. Jednoznačné však je, že jejich 

prevence je smysluplná, protože jde ruku v ruce s prevencí dalších možných 

onemocnění orofaciální soustavy jako je zubní kaz a jeho komplikace, kolemčelistní 

záněty, retinované zuby a jiné ortodontické vady. V neposlední řadě sem patří i 

prevence úrazových mechanismů způsobujících traumata v této oblasti. 

Cílem praktické části bylo na základě dotazníkového šeření ve třech 

mateřských školách zjistit úroveň informovanosti rodičů dětí předškolního věku 

v oblasti orálního zdraví a prevence onemocnění orofaciální oblasti jejich dětí. 

Dotazníky byly rozdány v Montessori MŠ v Praze, v MŠ v Harrachově a ve Zdravé 

MŠ v Desné v Jizerských horách. Předpokládala jsem, že bude zjištěna vyšší úroveň 

informovanosti a vzdělanosti v oblasti péče o orální zdraví dětí u rodičů z Prahy a 

celkově jsem očekávala poměrně optimistické výsledky u jednotlivých otázek. 

Pražané sice dopadli lépe, ale rozdíl nebyl příliš markantní. Ve zdravé mateřské 

škole byl zájem rodičů - vzhledem k předpokladu kladného vztahu ke zdraví dětí - 

neuspokojivý. Ani mé odhady o postoji a zájmu o orální zdraví se nepotvrdily, ten je 

ve 21. století nadále slabý. 

Cílem kazuistik bylo ukázat na pěti dětských pacientech vliv předčasných 

ztrát dočasných molárů. Bylo možné pozorovat posuny a sklánění laterálních zubů 

do poextrakční mezery. 

Výstupem bakalářské práce byl návrh a realizování edukační hodiny pro žáky 

mateřských škol. Ti byli velice aktivní, spolupracovali a byl patrný zájem dětí nejen 

o zuby jako takové, ale i o možnosti posílení skloviny fluoridy a nutnost vhodných 

potravin a nápojů ve vztahu k zubnímu zdraví. Pro rodiče byla zhotovena brožura 
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s informacemi o možnostech prevence vzniku zubního kazu, protože pokud není 

úsilí dětí podpořeno rodinou, děti, učitelky ve školách, ani zubní lékaři a dentální 

hygienistky nedosáhnou stejného cíle – zdravých dětských zubů bez kazů. 
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7. Souhrn 

Cíl: Cílem bakalářské práce bylo podat ucelený pohled na problematiku změn 

nastávajících po předčasných extrakcích dočasných molárů, na příčiny jejich vzniku 

a na možnosti jejich prevence. Záměrem dotazníkového šetření bylo zjistit 

informovanost rodičů dětí předškolního věku v oblasti orálního zdraví a prevence 

onemocnění orofaciální oblasti. Cílem kazuistik bylo demonstrovat důsledky 

předčasných ztrát dočasných molárů. 

Úvod: Dočasný chrup a chrup ve výměně je natolik specifický a důležitý pro 

zdárný vývoj dítěte, proto jeho péči nesmíme v žádném případě podcenit. Mezi 

funkce dočasné dentice patří ukusování, žvýkání a rozmělňování potravy, tvorba 

slov. Dále tvoří funkci fyziologického mezerníku pro zuby stálé a jejich setrvání až 

do období výměny chrupu je podmínkou pro řádný růst a vývoj orofaciální soustavy. 

Materiál a metodika: Byla provedena dotazníková studie, které se zúčastnili 

rodiče 3 mateřských škol – Praha, Desná v Jizerských horách, Harrachov. Celkem 

bylo získáno 86 dotazníků. Dotazník tvořilo 22 otázek uzavřených, kde bylo možné 

vybrat 1 nebo více odpovědí. Obsahuje otázky zaměřené jak na úroveň prevence 

zubního kazu u dětí, tak na názory rodičů, které se prevence orálního zdraví dětí 

týkají. Dále bylo vybráno 5 pacientů ve věku 6 – 8 let, kterým byly dočasné moláry 

předčasně extrahovány.  Sběr kazuistik byl prováděn na Stomatologické klinice 3. LF 

UK FNKV v Praze na Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad u MUDr. Olgy 

Jiroutové.  

Výsledky: U dentální hygienistky se svým dítětem nikdy nebylo 82% rodičů. 

Výrazný rozdíl byl mezi Pražany a rodiči z Desné – zde nikdy nebylo u dentální 

hygienistky dokonce 92% rodičů, oproti tomu v Praze 68%, Harrachov stojí mezi 

nimi s 81%. Na otázce číslo 7 (Jaké nápoje přijímá Vaše dítě během dne?) bylo 

zajímavé, že nejhůře dopadli rodiče ze Zdravé MŠ, kteří svému dítěti dávají pít 

nejčastěji slazený čaj. Na druhém místě dávají vodu a na třetím slazené nápoje. 

Praha vyšla v této otázce nejlépe – nejčastěji dávají svým dětem vodu a neslazený 

čaj. U otázky týkající se příjmu sladkostí během dne, bylo nejčastěji uváděno,             

že rodiče nedbají na dobu, ve kterou dětem dávají sladkosti (56%)! Předpokládala 
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jsem, že pravidelně dočišťuje pouhých 40% rodičů. Z dotazníku vyplývá,                          

že pravidelného dočišťování se účastní 55% rodičů. Ráda bych zmínila, že 82% 

rodičů je spokojených s dostupností informací o možnostech péče o zuby dětí, 

přesto na základě výsledků mohu konstatovat poměrně neuspokojující výsledky. 

Mezizubním kartáčkem čistí svým dětem zuby 11% rodičů (nejvíce z Prahy, 

nejméně z Desné) a zubní nití 7% rodičů. 79% rodičů však doposud nevědělo  

o důsledcích předčasných ztrát dočasných zubů - ztížené prořezávání zubu stálého, 

které vede ke vzniku ortodontické anomálie. U všech probandů došlo ke ztrátě místa 

pro erupci premolárů, avšak u třech probandů byl přítomen již primární nepoměr 

místa z důvodu existence nadpočetných laterálních řezáků. Na jednotlivých 

panoramatických snímcích bylo možné pozorovat především meziální sklon a posun 

laterálnch zubů. 

Závěr: Výstupem bakalářské práce byl návrh a realizování edukační hodiny 

pro žáky mateřských škol. Ti byli velice interaktivní, spolupracovali a byl patrný 

zájem dětí nejen a zuby jako takové, ale i o možnosti posílení skloviny fluoridy a 

nutnost vhodných potravin a nápojů ve vztahu k zubnímu zdraví. Pro rodiče byla 

zhotovena brožura s informacemi o možnostech prevence zubního kazu, protože 

pokud není úsilí dětí podpořeno rodinou - děti, učitelky ani zubní lékaři a dentální 

hygienistky nedosáhnou stejného cíle – zdravých dětských zubů bez kazů. 
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8. Summary 

Objective: The aim of my bachelor thesis was to give a complete outline to 

the effect of early loss of deciduous molars, to causes of their formation and to the 

possibility of their prevention. The target of the questionnaire research was to find 

out the preschool children’s parents´ knowledge of the oral health and prevention 

of the orofacial deseases. The objective of the case reports was to demonstrate the 

consequence of early loss of primary molars. 

Introduction: Deciduous teeth and mixed dentition is very specific and 

important for successful child´s development. Because of that, we must not 

underestimate its care in any case. The following items belong to the most 

important functions of deciduous dentition: comminution, mastication of food and 

producing words. Moreover, the primary dentition forms so called supporting zone 

which maintains required space for permanent dentition. Their abidance till the 

dentition change is a necessary condition for a successful growth and development 

of the orofacial system. 

Method: There was a questionnaire survey carried out in towns and cities 

where parents of children from three kindergarten (Prague, Harrachov, Desná 

v Jizerských Horách) live. 86 questionnaires were acquired altogether. Each 

questionnaire consisted of 22 closed questions where one or more answers could 

have been chosen. It included questions focused on both the level of tooth decay 

prevention at children and on parents opinions, that are concerned in a prevention 

of children‘s oral health. Further, 5 patients at the age from 6 to 8 were chosen to 

whom primary molars were early extracted. The collection of case reports was 

performed at The Stomatological Clinic of Third Faculty of Medicine UK FNKV in 

Prague at The Department of Orthodontics and Cleft’s Deffects by MUDr. Olga 

Jiroutová. 

Results: 82% of parents have never been with their children at the dental 

hygienist’s. There was a significant difference between the parents from Prague and 

parents from Desná v Jizerských horách. Even 92% of them have never been at the 

dental hygienist’s in contrast with Prague (68%) and Harrachov stands between 
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them with 81%. Concerning the question 7 (Which beverages does your child drink 

during a day?) there was an interesting fact that parents from healthy kindergarten 

had the worst result because their children drink sweet tea the most often. The 

second most frequent answer was water and then sweet beverages – the third most 

frequent answer was sweet beverages. Prague parents have the best results – 

mostly chosen answer was water and unsweetened tea. It has been found out that 

parents do not respect time when their children eat sweets (56%). I supposed that 

only 40% parents help their children with toothbrushing but the result is that 55% 

of parents participate in their children´s toothbrushing regularly. I would like to 

mention that 82% of parents are satisfied with availability of information about 

possibilities of children dental care. In spite of their satisfaction I can submit 

unsatisfactory results. 11% of parents use an interdental brush for daily dental care 

of their children (the most parents from Prague, the least from Desná) and 7% of 

respondents use a dental floss. 79% of parents did not know about the results of the 

early loss of primary teeth – eruption disturbances of permanent teeth, which may 

lead to orthodontic anomalies. There occured a loss of space for eruption of 

premolars at each patient but three of them had primary crowding due to presence 

of supernumerary lateral incisors. We could have seen mainly mesial inclination 

and shift of lateral teeth towards the extraction space on orthopantomograms. 

Conclusion: The outline of my bachelor thesis is a proposal and realisation of 

education lesson for kindergarten pupils. They were interactive, cooperative and 

they were interested in teeth and possibilities of enamel strengthening by fluorides 

and in  teeth-friendly food and beverages. I have created a handout for parents with 

information about a dental cavity prevention, because if the children´s effort is not 

supported by their family, neither children and teachers nor dentists or dental 

hygienists cannot reach the same object – healthy children’s teeth without any 

dental caries. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Edukační hodina v MŠ Kamínek v Harrachově 

 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Příloha č. 2: Edukační hodina v MŠ Kamínek v Harrachově, praktický nácvik 

čištění na modelech zubů 
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Příloha č. 3: Edukační hodina v MŠ Kamínek v Harrachově, kalendáře pro  

                          hravou kontrolu čištění zubů 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Příloha č. 4: Edukační hodina ve Zdravé MŠ v Desné v Jizerských horách 

 



    

v 

 

 

Zdroj: archiv autorky 

 



    

vi 

 

Příloha č. 5 : Edukační hodina ve Zdravé MŠ v Desné v Jizerských horách,  

                           tematické omalovánky a diplomy 
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Příloha č. 6: Edukační hodina ve Zdravé MŠ v Desné v Jizerských horách   

                          informace o výživě 
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Příloha č. 7: Edukační hodina ve Zdravé MŠ v Desné v Jizerských horách,  

                           nácvik techniky čištění zubů na modelech 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Příloha č. 8: Edukační hodina ve Zdravé MŠ v Desné v Jizerských horách,  

                          praktický nácvik 
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Příloha č. 9: Sponge Bob dohlížející na děti při čištění zubů v mateřské škole 
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Příloha č. 10: Pomůcka pro edukační hodinu - zdravý zub  
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Příloha č. 11:Pomůcka pro edukační hodiny – zub napadený zubním kazem 
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Příloha č. 12: Pomůcka pro edukační hodinu – strom jako analogie k částím 

zubu 
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Příloha č. 13: Pomůcka pro edukační hodinu – plyšové zoubky pro 

vyprávění pohádky o zubním kazu 
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Příloha č. 14: Edukační hodina na téma Jak pečovat o zdravé zuby a   

                           doporučení pro DH 

Místo konání:MŠ Kamínek, Harrachov; Zdravá MŠ, Desná v Jizerských horách 

Přednášející:Kateřina Ciklová, Veronika Wölfelová – studentky 3. LF UK  

                         v Praze, obor Dentální hygienistka 

Cílová skupina: Předškolní děti ve věku od 5 do 7 let 

Časová náročnost: 45 minut 

Pomůcky: zrcátko, pátradlo, rukavice, roušky, modely zubů, motivační 

kartáček Curaprox, motivační plyšoví medvídci s kartáčky, A2 – strom, A2 –  zdravý  

zub, A2 – zub postižený zubním kazem, papírové maňásky, potraviny zubům 

prospěšné, potraviny zubům škodlivé, diplomy, omalovánky, vzorečky zubní pasty 

Elinka pro každého žáka, kalendář čištění zubů pro každého žáka 

Plán hodiny: 

1) Úvod (5 minut) 

- Představení se, kdo je dentální hygienista, zda byli u zubního lékaře, jaké ošetření 

jim bylo provedeno 

- Ukázka pomůcek zubního lékaře a dentální hygienistky 

2) Anatomie zubu, pohádka, výživa, dentální hygiena (20 minut) 

- Anatomie zubu – analogie se stromem (korunka, krček, kořeny) 

- Pohádka o královně Stoličce VIII (o zubním kazu) – papírové figurky 

- Zásady správné výživy, dále dětem rozdány potraviny, které následně přiřazovaly 

ke zdravému a nemocnému zubu 

- Instruktáž dentální hygieny na modelu 

3) Praktický nácvik čištění zubů v umývárnách za naší asistence (10minut) 

4) Rekapitulace nových znalostí, rozdání diplomů, rozdání omalovánek a kalendáře 

– ty pak učitelky předaly rodičům, pro domácí kontrolu čištění zubů (10 minut) 

Děti v mateřské škole byly ochotné spolupracovat a velice pohotově reagovaly 

na dotazy bez jakéhokoliv studu. Na kontrole u zubního lékaře již všechny děti byly 

a na přednášce nejevily známky strachu ze zubního lékaře. O zubním kazu byly 

vesměs informované, mezery jsme zaznamenaly spíše ve znalostech o výživě ve 

vztahu k zubnímu zdraví u dětí z Harrachovské školky. Například jablko na noc je 

neustále oblíbeným nešvarem. Naopak ve školce v Desné byly děti o výživě výborně 

informovány.  
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Příloha č. 15: Dotazník pro rodiče 
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