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Abstrakt 
 
Práca zubného lekára či dentálneho hygienika si 
vyžaduje dlhodobé pretrvávanie v statických 
neergonomických pracovných polohách. 
Vybudovanie chybných pohybových návykov pri 
práci môže viesť k preťaženiu pohybového 
systému a vzniku porúch posturálneho sytému. 
Cieľom práce bola analýza rozdielov v kvalite 
posturálneho systému zubných lekárov, 
dentálnych hygienikov s praxou minimálne 5 
rokov a študentov dentálnej hygieny. Výskumnú 
vzorku tvorilo 54 zubných lekárov a dentálnych 
hygienikov (10 mužov a 44 žien) a 75 študentov 
dentálnej hygieny a fyzioterapie (15 mužov a 60 
žien). Priemerná dĺžka praxe zubných lekárov 
a dentálnych hygienikov bola 18,01 rokov (min.5, 
max.39). Priemerný vek skupiny z praxe bol 42,03 
rokov (min. 25, max. 62) a zo skupiny študentov 
22,29 rokov (min. 19, max 27). Vyšetrenie bolo 
realizované s využitím dotazníka na zistenie 
sociodemografických údajov a držanie tela bolo 
hodnotené pomocou postojových štandardov 
podľa Kleina, Thomasa modifikovaných 
Mayerom. Vyšetrenie postojových štandardov sa 
realizuje hodnotením: držanie hlavy a krku, 
hrudníka, brucha a sklonu panvy, krivky chrbtice, 
držanie tela vo frontálnej rovine. Jednotlivé časti 
tela sa hodnotia známkami 1-4. Viac bodov 
znamená horšiu kvalitu držania tela. Tvar 
a funkcia chrbtice bola hodnotená pomocou Spinal 
Mouse. Hodnotili sme tvar chrbtice v stoji 
v sagitálnej a frontálnej rovine v jednotlivých 
sektorov, mobilitu chrbtice do flexie a extenzie 

v jednotlivých sektorov. Priemerná hodnota 
vyšetrenia kvality držania tela v skupine z praxe 
bola 11,44 bodov (min.7, max.18) v skupine 
študentov 11,58 bodov (min.7, max.20). V oboch 
skupinách boli diagnostikovaní jedinci s chybným 
držaním tela a vážnymi štrukturálnymi zmenami 
postury. V základnom postavení najväčšie 
problémy v skupine z praxe boli pozorované 
v sagitálnej rovine v hrudnej chrbtici, až 40% 
vyšetrovaných malo hyperkyfotické postavenie a 
11% plochý chrbát. Pri vyšetrení pohyblivosti 
chrbtice sa najviac problematickým javil úsek 
lumbálnej chrbtice. Väčšina vyšetrených vykazuje 
zníženú pohyblivosť 48,1% do flexie a 59,3% do 
extenzie. Známky hypermobility v lumbálnej 
chrbtice vykazovalo len 7,4% vyšetrených. V 
skupine študentov 18,7% vyšetrených má hrudnú 
chrbticu v hyperkyfotickom zakrivení a 10,7% 
vykazuje plochy chrbát. V lumbálnej časti chrbtice 
16,0% vyšetrených má hyperlordotické 
postavenie. Zníženú pohyblivosť lumbálnej časti 
chrbtice vykazuje 32,0% vyšetrených. Tento stav 
je kompenzovaný zvýšenou pohyblivosťou 
hrudnej časti chrbtice (26,7%). Zníženú 
pohyblivosť lumbálnej časti chrbtice do extenzie 
vykazovalo 30,7% vyšetrených študentov. 
Výsledky výskumu poukazujú na nepriaznivé 
kompenzačné mechanizmy pohybového systému 
ako reakciu na ergonomicky nesprávne pracovné 
pozície zubárov a dentálnych hygienikov zároveň 
upozorňuje na zvýšený výskyt posturálnych 
porúch u mládeže. 
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Vybrané parametre hodnotiace kvalitu posturálneho systému zubných lekárov,  dentálnych 
hygienikov a študentov vysokých škôl 

 
Selected parameters evaluating quality of postural system of dentists, dental hygienists and university 

students 
 
 


