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Abstrakt  
 
Nesprávne pracovné zaťaženie nepriaznivo 
pôsobí na ľudský organizmus. Preto je potrebné, 
aby v pracovnom prostredí zamestnanci 
využívali poznatky, ktoré tieto zaťaženia 
eliminujú na minimum. Cieľom výskumu bolo 
poukázať na rozdiely v prítomnosti skrátenia 
a oslabenia svalov a na rozdiely v rozsahoch 
pohyblivosti chrbtice medzi skupinou 73 
študentov dentálnej hygieny a 70 zubných 
lekárov s minimálne 5 ročnou praxou. Vybraným 
štandardizovaným systémom hodnotenia podľa 
Jandu, sme zisťovali prítomnosť jednotlivých 
oslabených svalov ako aj prítomnosť skrátených 
svalov. Vyhodnocovali sme rozsah pohyblivosti 
v jednotlivých úsekoch chrbtice: Stiborova 
vzdialenosť, Schoberova vzdialenosť, Ottov 
inklinačný a reklinačný index a Thomayerovú 
vzdialenosť. Výsledky prezentujú obmedzený 
rozsah pohyblivosti u oboch skupín. V skupine 
študentov bol obmedzený rozsah pohyblivosti 
chrbtice, a to: Ottov inklinačný index u 58% 
osôb, Schoberova vzdialenosť u 52% osôb 
a Stiborova vzdialenosť 45% osôb. V skupine 
vyšetrovaných s minimálne 5 ročnou praxou bol 
rozsah pohyblivosti obmedzený u 86% osôb 

Ottov inklinačný index, u 63 osôb Schoberova 
vzdialenosť a u 57% osôb Stiborova vzdialenosť. 
Pohyblivosť do extenzie je znížená u 66% 
študentov a 71% v skupine vyšetrovaných 
s minimálne 5 ročnou praxou. Nezistil                          
sa výraznejší rozdiel výskytu skrátených svalov 
medzi vyšetrovanými skupinami, avšak najviac 
skrátené svaly m. trapezius, m. pectoralis major, 
paravertebrálne svaly a m. iliopsoas 
predstavovali malé až veľké skrátenie svalu. 
Vyšetrovaný študenti mali lepšie hodnoty 
svalovej sily brušných svalov, a to 54% 
a flexorov krku 58% ako vyšetrený s minimálne 
5 ročnou praxou. Pri hodnotení sily stisku 
dynamometrom v skupine študentov sme u 12% 
zaznamenali primeranú hodnotu a u 81% bola 
slabá sila stisku. U vyšetrených s minimálne                   
5 ročnou praxou sme zaznamenali u 69% 
primeranú hodnotu a u 26% bola silná sila stisku. 
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Komparácia výsledkov nameraných hodnôt v sledovaných skupinách 
 

Result comparison of valuations in the study groups 
 


