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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se skládá z části teoretické, která popisuje depilační a epilační metody 

odstraňování ochlupení a porovnává jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou uve-

deny výsledky dotazníkového prŧzkumu, který se zaměřuje na vyuţívání metod odstraňo-

vání ochlupení u muţŧ a ţen. Studie je rovněţ zaměřena na informovanost o moţnostech 

odstranění ochlupení laserovým zpŧsobem a zjišťování znalostí jejich výhod a nevýhod. 

Bylo zjištěno, ţe informovanost není na dostatečné úrovni, zejména se o tuto problematiku 

zajímají ţeny na rozdíl od muţŧ. 
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ABSTRACT 

This thesis consists of the theoretical part which describes the depilatory and epilatory 

methods of  hair removal and compares their advantages and disadvantages. In the practi-

cal part are mentioned the results of questionnaire research which focuses on the use of 

methods of hair removal for men and women. The study is also aimed at the awareness of 

possibilities of laser hair removal method and the survey of knowledge their advantages 

and disadvantages. It was found that awareness is not good enough, especially the women 

are interested in this problems, unlike men. 
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ÚVOD 

Nadměrné či nechtěné ochlupení těla se stává stále významnějším společenským problé-

mem a touha po jeho odstranění neustále stoupá. Ochlupení některých částí těla začíná být 

povaţováno v dnešní době za společensky nevhodné. 

Současná společnost, a bohuţel i odborná, ve většině případŧ nerozeznává pojmy epilace 

a depilace, coţ jsou základní zpŧsoby odstranění ochlupení. Pro mnohé se staly tyto dvě 

odlišné metody synonymem. Neznalost pramení z nedokonalé informovanosti veřejnosti, 

ale i nepřesností, které poskytují některé slovníky, odborné články, ale také internetové 

zdroje reklamní povahy. Ty mezi epilací a depilací nevidí ţádný zásadní rozdíl.  

Cílem teoretické části bakalářské práce je přiblíţení a objasnění termínŧ epilace a depilace. 

Hlavní dŧraz je kladen na vymezení daných pojmŧ. Dále jsou hledány dŧvody k odstraňo-

vání a k úpravě ochlupení, jsou popsány principy, metody a praktické moţnosti s uvedením 

jejich výhod a nedostatkŧ. 

V praktické části je proveden dotazníkový prŧzkum, který se týká epilace a depilace. Jsou 

zjišťovány nejvyuţívanější techniky u muţŧ a ţen rŧzných věkových kategorií. Byla    

oslovena jak odborná, tak laická skupina respondentŧ. Dále je zkoumána informovanost       

o odstranění ochlupení laserovým zpŧsobem a jsou porovnávány jeho výhody a nevýhody. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1  OCHLUPENÍ  

Srst savcŧ je komplexní strukturou zahrnující několik základních sloţek. Nejvíce prosazo-

vanou teorií v dnešní době je, ţe se srst vyvinula ze šupin plazŧ. Srst se objevuje ve fosil-

ních nálezech jako plně funkční struktura, bez předchozího evolučního vývoje. 

Vysvětlení pro údajný problém ztráty srsti u člověka je neznámé a uváděné argumenty si 

protiřečí. Studie na 23 skupinách antropoidních primátŧ ukázaly, ţe čím vyšší je primát 

a člověku více podobný, tím méně ochlupení se u něho vyskytuje [1]. 

U člověka tedy došlo během vývoje ke ztrátě celkového ochlupení, chlupy se udrţují pouze 

na některých částech těla, výjimku tvoří: dlaně, chodidla, palmární a plantární strana prstŧ, 

na přechodné zóně rtŧ, okolí nehtŧ, na glans penis a glans clitoridis, na praeputium penis 

[2]. 

Z mnoha funkcí srsti je třeba jmenovat udrţování teploty, sexuální dimorfismus, ochranu 

kŧţe, odráţení (či absorpci) slunečního záření [1]. Ochlupení člověka plní více či méně 

stejné funkce jako srst zvířat avšak funkci, kterou lidské ochlupení neplní, je funkce izo-

lační, která byla během vývoje postupně potlačována [3], [4].  

Lidské vlasy a ochlupení slouţí také jako nástroj sociální komunikace, zastávají funkci 

senzorickou a v neposlední řadě slouţí jako prostředek očisty kŧţe od parazitŧ a nečistot 

[4].  

1.1  Rasové odlišnosti 

Příslušnost k určité rase geneticky definuje rozdíly v mnoţství vlasového porostu a jeho 

charakteru. U populací bílého plemene (europoidní rasa) se nachází zřejmě největší varia-

bilita. Existují nejrŧznější barevné odstíny a rozmanité tvary vlasŧ a chlupŧ, od rovných 

přes zvlněné aţ kučeravé, zformované do pravidelných prstencŧ, které jsou na prŧřezu 

oválné. Populace ţlutého plemene (mongoloidní rasa) má obvykle vlasy a chlupy sytě 

pigmentované, rovné, okrouhlého prŧřezu. Pro populaci černého plemene (negroidní rasa) 

jsou typické černé kadeřavé aţ spirálovité vlasy a chlupy, které mají v příčném prŧřezu 

oploštělý, elipsovitý tvar [3], [5]. 

Co se týče spojitosti barvy a mnoţství vlasŧ/chlupŧ, bylo zjištěno, ţe největší počet vla-

sŧ/chlupŧ mají světlovlasí lidé, nejméně pak ti, jejichţ vlasy jsou zrzavé. V prŧměru má 
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kaţdý člověk na své hlavě asi 100 tisíc vlasŧ, u světlovlasých lidí je to aţ 140 tisíc, u zrza-

vých vlasŧ přibliţně 80 tisíc [3]. 

1.2 Definice chlupu 

Koţní chlupy (pili) jsou zrohovatělé deriváty epidermis, které jsou roztroušené v rŧzné 

hustotě a velikosti téměř po celém povrchu těla [2], [6]. Na povrchu těla je přibliţně 

60 chlupŧ na 1 cm
2 

[7].   

1.3 Chemické složení vlasu/chlupu 

Lidský vlas/chlup se skládá z 65–95 % bílkovin, 10–30 % vody, 1–9 % lipidŧ a méně, neţ 

jedno procento vlasŧ/chlupŧ tvoří pigment a stopové prvky, které jsou vázané na proteino-

vé řetězce [8]–[10]. 

 Bílkoviny  

Bílkoviny jsou polykondenzované aminokyseliny, které se vzájemně váţí aminoskupinami 

– NH2 a karboxylovými skupinami – COOH, amidovou neboli peptidickou vazbou –NH–

CO– a vznikají tak amidy karboxylových kyselin [11], [12]. 

Hlavní bílkovinou sloţkou vlasu/chlupu je keratin, jehoţ název pochází z řeckého slova 

keras = roh.  Jedná se o mechanicky odolný a chemicky stabilní protein, který se nachází    

u všech vyšších obratlovcŧ. Řadí se mezi skleroproteiny, coţ jsou fibrilární bílkoviny, 

vláknitého tvaru se strukturní a podpŧrnou funkcí. Keratin je také součástí zrohovatělé 

pokoţky (epidermis), nehtŧ a peří při čemţ tvoří aţ 85% buněčných proteinŧ. Vyznačuje 

se vysokou hustotou, je nerozpustný ve vodě a je odolný proti pŧsobení mnoha chemic-

kých látek, včetně proteolytickým enzymŧm [13], [14]. 

Keratiny jsou členěny na tzv. α-keratiny, vyskytující se u savcŧ a β-keratiny, které nalez-

neme u plazŧ a ptákŧ. Vlas je tvořen z mrtvých keratinizovaných buněk makrofibril, které 

se skládají z tzv. mikrofibril, obsahující α-keratin a amorfní proteinovou matrix s vysokým 

obsahem síry. Molekuly α-keratinu jsou tvořeny dimery dvou polypeptidŧ, které se navzá-

jem obtáčí a vytváří strukturu podobnou α-helixu. Tato struktura, viz. obrázek č. 1, je tvo-

řena jedním vláknem tzv. typu I (kyselé vlastnosti) a jedním vláknem II typu (zásadité 

vlastnosti). Výsledný dimer vytváří vlákna tzv. protofilamenta, která se sdruţují do proto-

fibril a ty tvoří  vlastní mikrofibrily. Díky vysokému obsahu cysteinu a tím i disulfidových 

mŧstkŧ ve vláknech je α-keratin odolný proti tahu. Cystein mŧţe být syntetizován ze seri-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skleroprotein
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/serin.html
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nu, přičemţ dodavatelem atomu síry je esenciální aminokyselina metionin, obsahující thio-

lovou skupinu (-SH), která je velmi reaktivní a snadno se oxiduje za vzniku disulfidové 

vazby. Disulfidické mŧstky jsou velmi odolné vŧči kyselinám, ale mohou být rozštěpeny 

účinkem zásad, této vlastnosti se vyuţívá při odstraňování chlupŧ [3], [14]–[16].  

Vedle keratinových struktur se nachází ve vlasech/chlupech i tzv. nekeratinové sloţky. 

Epikutikula [14], coţ je jemný voskovitý film, který pokrývá povrch buněk chlupu/vlasu   

a dále komplex buněčných membrán tzv. mezibuněčná hmota, která navzájem poutá buňky 

kŧry. 

 

Obrázek č. 1: Struktura α-keratinu [9] 

 

Konfigurace proteinového řetězce je determinována rŧznými sloţkami: 

 Voda 

Vlasy mohou absorbovat vodu a její obsah je závislý na vlhkosti okolního prostředí. 

Nicméně v atmosféře při 25 °C a 65% relativní vlhkosti, je obsah vody ve vlasech kolem 

12–13 % [12]. 

 Lipidy 

Název lipidy pochází z řeckého slova lipos = tuk. Lipidy jsou dŧleţitým zdrojem energie, 

mají ovšem také funkci strukturální. Lipidy, které jsou obsaţeny ve vlasech, se skládají 

z mastných kyselin, fytosfingosinu, ceramidu, cholesterolu a cholesterolu sulfátu. Ve vla-

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/aminokyseliny_esencialni_a_neesencialni.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/methionin.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/vazba_disulfidova.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/vazba_disulfidova.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/vazba_disulfidova.html
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sové struktuře jsou lipidy přítomny ve vnitřní epitelové pochvě. Vlasŧm poskytují lesk 

a přispívají k jeho mechanickým vlastnostem. Obsah lipidŧ v ochlupení není konstantní, 

ale mění se s věkem (po pubertě se u obou pohlaví zvyšuje obsah lipidŧ v ochlupení a poté 

jeho mnoţství klesá s věkem – tento pokles je významnější u ţen) [9], [18].  

Tabulka č. 1: Obsah lipidů ve vlasech [19] 

Cholesterol sulfát 3,3 mg/g 

Cholesterol 0,6 mg/g 

Mastné alkoholy 0,2 mg/g 

Volné mastné kyseliny 4,3 mg/g 

 

 Stopové prvky 

Lidské tělo potřebuje ke správné funkci dostatečný přísun minerálních látek a stopových 

prvkŧ. Tyto látky se ukládají ve vlasech/chlupech úměrně k mnoţství obsaţenému v těle. 

 

Tabulka č. 2: Nejdůležitější stopové prvky nalezené v lidském organizmu [20] 

  kovy nekovy 

funkčně významné Co, Cr, Mo, Ni, V F, I, Se 

postradatelné Ag,Al,Au,Ba,Be,Cs,Li,Pd,Pt,Rb,Sr,Ti   

toxické As, Cd, Hg, Pb   

 

Stopové prvky se do ochlupení dostávají dvěma zpŧsoby: endogenně a exogenně. Vý-

znamnějšími endogenními zdroji jsou matrix, vazebná tkáň papily, mazové, ekrinní a apo-

krinní ţlázy a povrchová epidermis. Environmentální faktory jako jsou prŧmyslové sub-

stance a kosmetika patří mezi exogenní zdroje. Při hodnocení znečištění ţivotního prostře-

dí se pouţívá měření obsahu arsenu, kadmia, chromu, mědi a zinku ve vlasech [9], [21], 

[22]. 

1.4 Morfologická skladba chlupu  

Kaţdý chlup se skládá ze dvou částí: vlasový kořen (radix pili) a volný kmen vlasový (sa-

cpus pili). Vlasový kořen je vsazen do vlasového váčku (folliculus pili) a končí ztluštěním 

zvané vlasová cibulka (bulbus pili). Kořen vlasu obalují zevní a vnitřní epitelová pochva 

a zevně od nich je vytvořena pochva vazivová. Chlup je uloţen v kŧţi šikmo. Ke kaţdému 

chlupu je připojena mazová ţláza a drobný hladký sval tzv. vzpřimovač chlupu. Ţlázy jsou 
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lokalizovány na straně, kde chlup svírá s povrchem kŧţe menší úhel. Sval je lokalizován na 

protilehlé straně.  

Svazek hladkých svalových buněk svou koncentrací napřimuje vlas a zpŧsobuje depresi 

kŧţe, tím vzniká fenomén, který se nazývá ,,husí kŧţe“ [2], [3], [7], [23], [24].  

 

Obrázek č. 2: Průřez chlupem / vlasem [25] 

1.5 Anatomická struktura vlasu/chlupu 

Při provedení příčného řezu vlasu/chlupu se mohou následně mikroskopicky sledovat jed-

notlivé vrstvy, ze kterých je sloţen [3].  

Jak uvádějí zdroje: [3], [12], [25]–[27] vlas/chlup má tři vrstvy:   

Kutikula (šupinovitá vrstva) – se skládá ze šupinových destiček. Vzniká při rŧstu vlasu, 

přičemţ buňky, které se nově vytváří ve vlasovém folikulu, se mění na buňky kutikuly. 

Destičky se překrývají ze 4/5 a řadí se v 6–10 buněčných vrstvách kruhovitě kolem chlupu 

/vlasu. Čím silnější chlup/vlas je, tím více vrstev kutikuly lze rozpoznat. Kutikula slouţí 

jako obal odolný proti vodě a nečistotám, kterým chrání vnitřní vláknité buňky kŧry.        

U Evropanŧ je kutila bezbarvá, naopak u Asiatŧ a Afričanŧ je pigmentovaná. 

Kortex (kŧra) – je největší část chlupu/vlasu tvořící cca 80 %. V jednom prŧřezu vlasu, je 

100–200 dlouhých, zrohovatělých kortexových buněk orientovaných souběţně s osou vla-

su. Tenká vrstva mezi buňkami tzv. komplex buněčných membrán, zajišťuje jejich stabilní 

spojení. Vláknité buňky se skládají z menších, dlouhých vláken – makrofibril, které jsou 

tvořeny z jemnějších – mikrofibril, členící se na jednotlivé spirálovité keratinové proteiny. 
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Medula (dřeň) – jemný vlas/chlup se skládá pouze z kutikuly a kortexu. Silnější vlas/chlup 

mŧţe oproti tomu obsahovat třetí vrstvy tzv. medulu. U člověka dřeň vlasu neplní ţádnou 

zjištěnou funkci, podílí se však na vzhledu vlasŧ – přesněji na jejich lesku. U zvířat plní 

medula funkci izolační, u lidských vlasŧ se tato schopnost jiţ vytratila a dřeň pouze zesilu-

je odraz světla a jiţ zmíněný lesk. 

1.6 Růstové fáze  

Kaţdý vlas tvořící folikul prochází během svého ţivota tzv. vlasovým cyklem. Jednotlivé 

folikuly jsou přitom nezávislé na ostatních, z čehoţ vyplývá, ţe rŧst a vypadávání vlasŧ 

představuje (s mírnou výjimkou během několika prvních měsícŧ věku) asynchronní proces. 

Neustále se také střídají fáze aktivního rŧstu s relativně krátkou dobou absolutní nečinnos-

ti. Kaţdý vlasový folikul tak nezávisle na ostatních vykazuje cyklickou aktivitu, která se 

skládá ze tří základních, odlišnou dobu trvajících, fází [3], [28]. 

Jak uvádějí autoři: [3], [28]–[31] rozlišujeme tři fáze cyklu: 

Růstová fáze (anagen) – v této fázi chloupky aktivně rostou z vlasové cibulky. Doba trvá-

ní je dva aţ šest let. V anagenní fázi se nachází zhruba 80 % všech vlasŧ. Na konci této 

fáze začne vlasový folikul projevovat první degenerativní změny a nastává fáze přechodná. 

Přechodná fáze (katagen) – v této fázi se zastavuje výţiva a rŧst. Současně se v ní nachází 

přibliţně 1 % vlasŧ kaţdého člověka. Zastavuje se tvorba melaninu v melanocytech 

nad dermální papilou a v zárodečné vrstvě ustává mitotická aktivita. Kořen vlasu stoupá 

vzhŧru směrem k povrchu kŧţe. Tato fáze trvá přibliţně po dobu dvou aţ čtyř týdnŧ.       

Po ukončení katagenní přeměny folikulu nastává třetí fáze – klidová.  

Klidová fáze (telogen) – představuje období tří aţ čtyř měsícŧ a současně se v ní nachází 

10–15 % vlasŧ. Vlas se jiţ zcela uvolňuje a postupuje směrem vzhŧru ke koţnímu po-

vrchu. Současně se jiţ vyvíjí nový vlas a zahajuje svŧj rŧst. Nově vznikající vlas odsouvá 

předchozí, který následně vypadává. 
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Obrázek č. 3: Fáze cyklu chlupu [32]   

 

Ţivotnost vlasŧ a chloupkŧ je rŧzně dlouhá. Řasy a obočí vypadají přibliţně za 100 dnŧ, 

vlasy na hlavě za 2–6 let, chloupky na těle za 4–9 let. Denní výpad kolísá, pohybuje se 

kolem 40–90 vlasŧ za 24 hodin. 

V prŧběhu sezóny jsou pozorovány změny v ochlupení nejvíce u zvířat, ovšem u lidí zda-

leka takových rozměrŧ nedosahují [3], [8]. 

 

Tabulka č. 3: Růst ochlupení v čase [25] 

  

Terminální 

anagen foliku-

lu hloubka 

Telogen             

fáze         

délka 

Anagen      

fáze         

délka 

Počet 

folikulů     

na cm
2
 

Celkem 

folikulů 

Růst / 

den 

(mm) 

Hlava       

Knír 1–2,5 mm 6 týdnŧ 4 měsíce 500  0,40 

Vousy 2–4 mm 10 týdnŧ 1 rok 500  0,38 

Tváře 2–4 mm   880  0,32 

Obočí 2–2,5 mm 3 měsíce 4–8 týdnŧ   0,16 

Vlasy 3–5 mm 3–4 měsíce 2–6 let 350  0,35 

 

Tělo       

Podpaží 3,5 mm 3 měsíce 4 měsíce 65  0,30 

Stehna 2,5–4 mm 5 měsícŧ 4 měsíce 60 370 000 0,21 

Genitálie 3,5–5 mm 3 měsíce 4 měsíce 70  0,20 

Paže  4 měsíce 3 měsíce 80  0,03 

Hrudník 3–4,5 mm   65  0,35 

Trup 2–4,5 mm   70  0,30 
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1.7 Barva, tvar a tloušťka chlupu 

Barva chlupu je závislá na aktivitě melanocytŧ, které se nacházejí mezi epitelovými buň-

kami bazální vrstvy epidermis. Jsou umístěny v horní části vlasových cibulek. Přirozená 

barva vlasŧ je zpŧsobena přítomností pigmentu melaninu, který se vyskytuje ve formě 

drobných zrn ve vlasech. Kŧţe savcŧ obsahují tři hlavní typy pigmentŧ: 1) eumelanin – 

hnědo-černé barvivo, nazývané téţ tyrosinový melanin, který je syntetizován z tyrosinu 

řadou oxidačních pochodŧ. Je přirozenou pigmentací u černé, hnědé i světle zbarvené srsti; 

2) feomelanin – červeno-ţluté barvivo; 3) trichosiderin – červené barvivo, které je obsaţe-

no v rezavě zabarvené srsti. Všechny pigmenty jsou krystalické a mají vysoký index lomu 

[33]–[35].  

Šedivění je zpŧsobeno úbytkem melaninu a přítomností vzduchových vakuol v kŧře vla-

su/chlupu [35]. 

Tloušťka, délka a kvalita chlupu závisí na jeho umístění na těle, na dědičných predispozi-

cích a věku jejich nositele [25]. Tloušťka chlupu kolísá mezi 5–170 μm. Celkový počet 

chlupŧ na pokoţce těla se u jednoho člověka odhaduje asi na 20 000 [2].  

1.8 Typy ochlupení 

Podle ontogenetického vývoje lze rozeznávat ochlupení: primární, sekundární, terciární. 

Jak uvádí literatury: [2], [33], [36] 

Primární – pokrývá v prenatálním období celé tělo plodu. Jedná se o jemné světlé chloup-

ky zvané fetální lanugo, které je uspořádáno do určitých směrŧ a tvoří vlasové proudy 

a víry. U zralého donošeného plodu ještě před narozením odpadává do plodové vody (asi 

ve 36 týdnu). 

Sekundární – vzniká a vyvíjí se v postnatálním období. K sekundárnímu ochlupení patří: 

vlasy, obočí, řasy a drobné jemné chloupky na povrchu celého těla s výjimkou dlaní, cho-

didel, rtŧ a očních víček. 

Terciární – se začíná objevovat v období puberty v souvislosti s činností ţláz s vnitřní 

sekrecí a vyvíjí se dále i v dospělosti. Terciární chlupy jsou delší, tmavší a silnější neţ ty, 

které tvoří sekundární ochlupení. Místa výskytu terciárního ochlupení patří mezi 
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tzv. sekundární pohlavní znaky a jsou u muţŧ a ţen odlišná. Patří k němu ochlupení 

v podpaţí, nad sponou stydkou, ochlupení zevních pohlavních orgánŧ, u muţŧ dále 

v oblasti hrudní, nad prsními bradavkami a vousy. U ţen je terciární ochlupení řidší a méně 

výrazné.  

1.9 Důvody pro odstranění ochlupení 

Odstranění ochlupení se v dnešní době stalo běţnou součástí ţivota u mnohých ţen i muţŧ 

a provádí se z mnoha dŧvodŧ: [37] 

a) zdravotních (před operací, porodem) 

b) hygienických a estetických 

c) náboţenských  

d) kulturních 

e) sexuálních 

f) praktických 

g) anomálie (hypertrichóza, hirsutismus) [38] 

 Pádným dŧvodem pro odstranění ochlupení jsou anomálie, které mŧţeme rozdělit 

do dvou kategorií: 

1.9.1 Hypertrichóza 

Hypertrichóza neboli zvýšené tělesné ochlupení u obou pohlaví [39]. 

Jedná se o abnormální rŧst ochlupení na určitém ohraničeném okrsku kŧţe, v určitých pří-

padech však mŧţe pokrývat i větší plochu [40]. 

Jak uvádějí literární zdroje: [33], [41]–[45] formy hypertrichózy:   

 Kongenitální univerzální lanuginózní hypertrichóza – lanugo přirozeně nevypadává 

a jemné dlouhé chlupy (asi 10 cm) pokrývají cele tělo, vyjma plosek nohou a dlaní. 

U některých forem se toto ochlupení vyvíjí aţ několik let po porodu. Jakmile se 

hypertrichóza vytvoří, je jiţ trvalá.  

 Získaná lanuginózní hypertrichóza – se vyvíjí většinou plíţivě. Je buď prŧvodním 

jevem nějakého závaţného onemocnění, nebo následuje po těţké nemoci např.: 

u metastazujícího karcinomu vnitřních orgánŧ (plic, bronchŧ, rekta, prostaty,     
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tlustého střeva, jater, pankreatu, prsu, ovarií, uteru, močového měchýře, lymfomŧ, 

leukémie). Nejprve se dlouhé vlasy vyskytují v obličeji, na nose, víčkách, později 

dochází k postiţení celého povrchu s výjimkou dlaní a plosek nohou. 

 Poměrně častější je dědičná hypertichóza univerzalit – vlasy a ochlupení jsou ter-

minální ale silnější, hrubší, hustější. 

 Symptomatická hypertrichóza – vzniká často dráţděním dermálního vaziva a vla-

sové papily chemickými látkami a mŧţe mít také vztah k hormonálním změnám. 

(např.: u hypotyreózy – sníţené funkci štítné ţlázy, kdy neprodukuje dostatečné 

mnoţství hormonŧ a porfyrii – porucha metabolismu červených krvinek). Těţké 

generalizované hypertrichózy, přechodné nebo i trvalé, byly popsány u strádajících 

dětí po infekcích, encefalitidě, tuberkulóze, po traumatech hlavy a šoku.  

 Iatrogenní hypertichóza – vzniká účinkem lékŧ. Zvýšené ochlupení se vyskytuje 

zejména na trupu, končetinách, vzácně i obličeji. Je reverzibilní, po vynechání me-

dikace dojde k redukci ochlupení spontánně do 6–12 měsícŧ. Nejčastěji se jedná    

o kortikoidy, hydantoinové preparáty, streptomycín u dětí (tzv. poléková hypertri-

chóza).  

1.9.2 Hirsutizmus 

Hirsutismus je patologická tvorba a distribuce ochlupení u ţen, která je typická pro muţ-

skou populaci. Vyskytuje se asi u 5–10 % ţen [41], [46]. 

Jak uvádějí literární zdroje: [33], [39], [43], [44], [47], [48] 

Příčiny hirsutismu jsou spontánní (nejčastější forma hirsutismu), ovariální (polycystická 

ovaria – Steinŧv-Levanthalŧv syndrom – příčinou poruch ovulace a tím i neplodnosti u ţen 

ve fertilním (plodném) věku), hypofyzárně-adrenální (Cushingŧv syndrom – porucha zpŧ-

sobená vysokou hladinou kortizolu v krvi), zpŧsobené léky – polékový (androgeny, anabo-

lika, progesteron, kortikoidy, hydantion). A také u ţen po menopauze vlivem hormonál-

ních změn, dochází k defluviu v oblasti kštice a hirsutismu v obličeji, na trupu 

a končetinách. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev


UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 22 

 

1.10 Historie odstranění ochlupení 

Snaha zbavit se nadbytečného či nechtěného ochlupení sahá aţ do období, ve kterém by to 

zřejmě očekával jen málokdo. Primitivní pokusy o holení lze vysledovat jiţ z prehistoric-

kých jeskynních kreseb, v nichţ vyobrazení muţi byli zcela bez vousŧ, popřípadě vykazo-

vali náznak lehce upravených vousŧ.  

Z doby kamenné se dochovaly přiostřené kameny, lastury, naostřené zuby zvířat aj., které 

právě k odstranění ochlupení mohly slouţit [49]. Ve starověkém Egyptě ţeny k odstranění 

ochlupení vyuţívaly rozličných zpŧsobŧ, mezi které patřily aplikace medu, datlí, fíkŧ 

a orientálních bylin. V antickém Řecku ţeny své ochlupení pálili svíčkami nebo odřezáva-

ly pomocí noţŧ [31]. Muţi upřednostňovali holicí strojky, nejdříve z pazourku, posléze 

z mědi a ţeleza. Ve středověku ţeny na odstranění obočí nanášely pastu, která obsahovala 

nehašené vápno a arzen. V roce 1762, Jean Jacques Perret, francouzský holič, zhotovil 

první bezpečnou ţiletku. V roce 1931 byl Jacobsem Schickem vynalezen první elektrický 

holicí strojek. Koncem 18. století přicházejí lékaři s prvními pokusy s později modernizo-

vanou a dnes stále vyuţívanou elektrolýzou [50], [51].  
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2 EPILACE A DEPILACE 

Odstranění ochlupení je charakterizováno v podstatě dvěma zpŧsoby – depilací a epilací 

[52]. 

Jedním z faktorŧ, který odstranění ochlupení rozděluje do dvou skupin, je čas. Depilace má 

krátkodobý efekt, naproti tomu epilace má efekt střednědobý, dlouhodobý a někdy téţ trva-

lý [31]. 

Depilací rozumíme povrchové odstranění chloupkŧ, coţ znamená, ţe dochází pouze 

k odstranění ochlupení nad povrchem kŧţe a to bez jejich kořínkŧ. Po depilaci chloupek 

dál v klidu dorŧstá během několika hodin aţ dnŧ. 

Epilací rozumíme hloubkové odstranění chloupkŧ, coţ znamená, ţe dochází k odstranění 

ochlupení pod povrchem kŧţe, tedy i s kořínky. Epilace mŧţe být střednědobá a dlouho-

dobá. U střednědobé epilace dochází k obnovení chloupku. Chloupek dorŧstá během něko-

lika týdnŧ. Při dlouhodobé epilaci je narušena popřípadě zničena vlasová cibulka [30], 

[52]–[54]. 

 

2.1 Metody odstranění ochlupení 

Kaţdý má svoji vlastní představu o ideálu krásy, ale snad všem těmto ideálŧm bude spo-

lečné jedno, a to boj s neţádoucím ochlupením na rŧzných částech těla. Odstranění ochlu-

pení vyţaduje dostatek času, správné vybavení a trochu odvahy k překonání bolesti, která 

je s některými metodami spojena [55]. 

Při odstraňování ochlupení by se měly zvaţovat vţdy tyto dŧleţité faktory: charakter chlu-

pu, typ pokoţky, frekvence odstranění, koţní problémy, manuální zručnost, náklady, po-

hodlí a individuální preference [56]. 

Podle Olsena [57] se metody odstraňování chloupkŧ mohou dělit na: 

Jednoduché (časově méně náročné) – prostřednictvím domácího odstranění ochlupení, 

např.: holení, vytrhávání, pouţití epilátorŧ atd.;  

Složité (časově náročnější) – pouţívání přístrojŧ v dermatologických centrech za přítom-

nosti zdravotních sester a lékařŧ, ale i v kosmetických centrech, např.: lasery, epilační jeh-

la, IPL – intenzivní pulzní světlo atd. 
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Podle Bushe [52] mŧţeme metody odstraňování ochlupení dělit dle frekvence na: 

Krátkodobé (chloupky dorŧstají během několika hodin aţ dnŧ) – do kterých se řadí od-

stranění ochlupení pomocí depilačních metod např.: holení. 

Střednědobé (chloupky dorŧstají během několika týdnŧ) – do kterých se řadí odstranění 

ochlupení pomocí epilačních metod např.: epilátor, vosk. 

Dlouhodobé (dle metod odstranění – individuální) – do kterých se řadí odstranění ochlu-

pení pomocí epilačních metod např.: epilační jehla, laser. 

Dle uvedených zdrojŧ: [52], [57], [58] se depilační a epilační metody dále dělí: 

1) Depilační metody:  

 holení (ţiletkou) 

 elektrický holicí strojek 

 zastřihávání 

 obrušování 

2) Epilační metody: 

a) Střednědobé 

 chemická epilace (krémy, pěny, pasty) 

 epilační pinzeta 

 epilační strojek 

 cukrová pasta 

 vosk (horký a studený) 

b) Dlouhodobé: 

 elektrolýza (epilační jehla)  

 laser  

 fotoepilace (intenzivní pulzní světlo – IPL)  

Podmínkou pro maximální účinnost všech epilačních metod je, aby odstraňující efekt 

byl soustředěn na vlasový folikul ve stádiu jeho aktivního rŧstu neboli anagenu. Hlav-

ním dŧvodem je malá hustota zesíťování mladého keratinu. V této fázi je kořen 
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chloupku největší a při odstranění se naruší folikul i část jeho stěny. Prŧměr folikulu se 

proto zúţí a roste jen tenký chloupek. Při dlouhodobé epilaci se vlasový folikul bortí 

a matrix se vyčerpá [25], [31], [57]. 

 

2.2 Optický efekt – neviditelnost chloupků 

 Bělení chloupkŧ 

Jedná se o efektivní metodu, která sice nedokáţe odstranit ochlupení, ale umoţňuje skrýt 

a maskovat jemné tmavé chloupky. Pouţívá se především na určitých částech těla, jako 

jsou paţe. Nevýhodou je, ţe ochlupení je stále přítomné, jedná se tedy pouze o optický 

efekt. 

Pomocí bělící směsi, která je sloţena z peroxidu vodíku a hydrogenuhličitanu amonného, 

dochází k rozrušení disulfidové vazby, k narušení struktury chlupu a k jeho odbarvení. 

Metoda není příliš oblíbená, jelikoţ zde hrozí riziko rezavého zbarvení bělených chloupkŧ 

a také mŧţe dojít ke spálení, zarudnutí a podráţdění kŧţe. Metoda bělení chloupkŧ je také 

vhodná jen tehdy, je-li chloupkŧ malé mnoţství. 

Při pouţívání této metody je dŧleţité, aby před aplikací přípravku byl proveden epikutánní 

test, při kterém se malé mnoţství přípravku nanese na kŧţi, např.: za ucho, či do loketní 

jamky. Tento test pak do 24 hodin vyloučí, či potvrdí alergickou reakci [56], [58], [59], 

[60]. 

2.3 Popis depilačních metod – krátkodobých 

2.3.1 Holení a elektrický holicí strojek  

Holení je nejpopulárnější zpŧsob odstraňování chloupkŧ, jelikoţ je časově nenáročné, bez-

bolestné, cenově dostupné a jednoduché. Většinou je však holení potřeba opakovat 2krát aţ 

3krát týdně, poněvadţ je pouze dočasné. Tradovaná verze, ţe pŧvodně přirozený tenčí 

chlup po holení zesílí, je nepodloţená. Vzniká pouhým zrakovým klamem. Po holení se 

dorŧstající vlasový pahýl vlasu či chlupu jeví jako zesílený, protoţe nevyrŧstá špičatý, ale 

kose seříznutý. Úhel při holení by měl být 28–32 stupňŧ mezi čepelí a kŧţí. Při nedodrţení 

tohoto úhlu mŧţe dojít k několika problémŧm, jako je podráţdění kŧţe, lokální šíření in-

fekce (bradavice, impetigo), a taktéţ je velmi časté zarŧstání chloupkŧ (především při ho-
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lení proti směru rŧstu chloupkŧ, kdy mŧţe dojít aţ ke zjizvení). Zarŧstající chloupky se 

projevují jako červené pupínky, někdy i purulentní sekrecí, které jsou vázány na holenou 

oblast a mohou bolet, svědit a pálit. Po holení se pravidelně zhoršují. Normální vlas a 

chlup roste z kořínku přímo nahoru, ale holené chloupky se otočí a vrŧstají do kŧţe, tím ji 

dráţdí a kŧţe se brání zánětem a vzniká pupínek. Dŧleţité je pouţití vody po holení 

k dezinfekci drobných poranění pokoţky.  

Pro pokoţku jsou nejšetrnější planţetové holicí strojky (elektrický holicí strojek). Holení 

se provádí ,,na sucho“ a je taktéţ časově nenáročné, bezbolestné, jednoduché, dočasné, ale 

cenově náročnější oproti ţiletkám. Chloupky začnou dorŧstat během několika hodin aţ 

několika dní. Na rozdíl od ţiletky, planţetový holicí strojek seřezává chloupky nepatrně 

výše nad pokoţkou, takţe pokoţku nedráţdí tolik jako ţiletka, a chloupky nedorŧstají 

s ,,drsným efektem.“ Je zde také menší riziko zarŧstání chloupkŧ [56], [58], [59]. 

Při pouţití mokrého zpŧsobu holení, je potřeba aplikovat spolu s ţiletkou např.: holicí pě-

nu, gel, dojde tak ke změkčení, botnání a napřímení chlupu. Z tohoto dŧvodu lze chlup 

snadněji odstranit a většinou nedochází ani k  příliš velkému podráţdění kŧţe. Při suchém 

holení pomocí elektrického holicího strojku, chlup zŧstává tvrdý a tuhý, proto musíme vy-

vinout větší tlak při holení. Díky jeho uzpŧsobení však nedochází k podráţdění. Jedinou 

menší nevýhodou je, ţe neoholí chloupky tak hladce jako ţiletka.   

 

                                         Obrázek č. 4: Holení žiletkou [60] 

                                                                  

2.3.2 Zastřihávání a obrušování ochlupení 

Obrušování ochlupení funguje na principu fyzického tření, kdy dojde k odstranění chloup-

kŧ na povrchu kŧţe. Mezi pouţívaná brusiva patří pemza kameny a rukavice s jemným 
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smirkovým papírem. Metoda je vhodná na jemné chloupky, které se brousí z povrchu kŧţe. 

Z praktického hlediska není moc vhodná na větší plochy. V této metodě se pokoţka napíná 

jednou rukou, zatímco druhá ruka obrušuje chloupky jak ve směru, tak i v protisměru ho-

dinových ručiček. V dnešní době se tato metoda pouţívá jen zřídka. Mezi výhody patří 

cenová dostupnost a jednoduchost. Mezi nevýhody poměrně rychlý rŧst ochlupení a ve 

většině případŧ také dochází k podráţdění kŧţe. Neměla by být proto pouţívána na kŧţi, 

která trpí infekcí či jinou koţní nemocí [57], [60]. 

Zastřihávání je metoda odstranění ochlupení na úrovni pokoţky a to pomocí nŧţek. Meto-

da je velmi jednoduchá, rychlá, bezbolestná, cenově dostupná a je moţné ji pouţít na kte-

rékoli části těla [58]. 

2.4 Popis epilačních metod – střednědobých 

2.4.1 Epilační krémy, pěny, pasty 

Chemická epilace vyuţívá kosmetických prostředkŧ, které pracují na principu rozrušení 

disulfidických vazeb aminokyseliny cysteinu v keratinu. Disulfidickou skupinu je moţno 

poměrně snadno štěpit řadou chemických činidel. Pokud je vazba S–S rozkládána redukč-

ními činidly, označuje se reakce jako redukční štěpení. Druhou principálně moţnou varian-

tou je pak oxidační štěpení. Dobrým příkladem nukleofilní substituce je štěpení disulfidic-

kého mŧstku sulfidovým aniontem nebo i jinými činidly na bázi thiolŧ, siřičitanŧ. Sulfidy 

se snadno oxidují a jsou dobrými nukleofily, thionulkeofily. Mechanismus a reakční rych-

lost reakce odpovídá substituční bimolekulární reakci SN2, kdy v oblasti silně zásaditého 

pH reakce probíhá o poznání lépe. 

Proces štěpení je několikastupňový a probíhá dle následujícího schématu: 

Rovnice 1 
R1

S
S

R2 R1 S S R2+
 

Rovnice 2 
R1

S
SR1 S + S2-

 

Rovnice 3 
R1

S
S + S2

2-S2-

R1 S
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Konečným produktem sulfidového štěpení jsou tedy 2 moly thiolu (R1–S
-
 a R2–S

-
) a 1 mol 

elementární síry, rozpuštěné v sulfidu na polysulfid. Výše uvedený princip je základem 

nejrozšířenějšího zpŧsobu rozpouštění ochlupení a keratinových bílkovin kŧţe [35]. 

Chemické přípravky většinou obsahují keratolytické sloţky (thioglykolát sodný nebo dra-

selný), změkčující látky (močovina), kyselinu mléčnou, parafín, vazelínu, silikon a koko-

sový olej. Přípravky mohou dále obsahovat např.: neutralizační přísady, vonné látky, rost-

linné výtaţky, zklidňující přísady (bisabolol, panthenol, alantoin) a rostlinné máslo karité 

jako hydratační sloţku [57], [59]. 

Principálně lze disulfidický mŧstek přerušit i oxidačně. Tento účinek mají např.: chlor, 

chlornany, chloraminy, peroxidy vyšších koncentrací, peroxokyseliny. Ovšem 

z praktického hlediska se nepouţívají, mohlo by dojít k poškození pokoţky a také k jejímu 

odbarvení [35], [56].   

2.4.2 Epilační pinzeta (vytrhávání) a epilační strojek (epilátor) 

Vytrhávání chloupkŧ patří k nejstarším metodám epilace. Pinzeta dovoluje chloupek pevně 

uchopit a vytrhnout. Tato prostá metoda se uplatňuje při úpravě obočí a chloupkŧ přede-

vším v okolí úst a na bradě. Nevýhodou této metody je, ţe chloupky opět postupně dorŧs-

tají, často také dochází k zarŧstání a metoda je mírně bolestivá [59]. 

Elektrické epilátory mají rotující hlavu s řadami pinzet, pomocí nichţ mechanicky vytrhá-

vají chloupky i s kořínky. Výhodou je, ţe epilační strojek lze pouţít k vytrhávání chloupkŧ 

i na rozsáhlejších plochách, jako jsou například lýtka, předloktí a třísla. Nevýhodou je, ţe 

epilace elektrickým epilátorem není trvalá – chloupky postupně dorŧstají a je třeba metodu 

opakovat zhruba po 14–21 dnech. Chloupky také musí být dostatečně dlouhé, aby je pin-

zetky mohly uchopit, často také dochází k podráţdění pokoţky a k zarŧstání. Mnoho lidí 

povaţuje tuto metodu epilace za velmi nepříjemnou, protoţe zejména na citlivějších parti-

ích mŧţe být velmi bolestivá.  Při pouţívání elektrického epilátoru se musí ošetřovaná po-

koţka udrţovat napnutá, aby se vyhnula bolestivému štípání rotujících pinzet [30], [55], 

[59]. 

Epilační pinzeta je nepouţitelná na velké plochy, kdeţto elektrické epilátory se na tyto 

rozsáhlejší plochy hodí. 
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                                       Obrázek č. 5: Epilátor [60] 

                                                                    

2.4.3 Epilace voskem a cukrovou pastou  

 Vosky  

Jsou definovány jako estery vyšších mastných kyselin s vyššími mastnými alkoholy. Dělí 

se na rostlinné a ţivočišné. Mezi rostlinné recentní patří: vosk karnaubský, třtinový, kande-

litový, bavlníkový; mezi fosilní vosky: montánní a rašelinový. Mezi ţivočišné vosky se 

řadí vosk včelí a lanolín (lipid). V kosmetickém a farmaceutickém prŧmyslu je pouţíván 

především lanolin, přírodní a bělený včelí vosk a zejména jojobový olej [61]. 

Epilace voskem je velmi stará a široce rozšířená metoda odstraňování chloupkŧ. Existují 

dva zpŧsoby: epilace studeným a horkým voskem [30]. 

Pro epilaci studeným voskem se pouţívá vláčná přilnavá hmota, která svým vzhledem při-

pomíná karamel. Obsahuje med, melasu, fruktózu, vinný ocet, citronovou šťávu, vodu, 

alkohol a potravinářské barviva. Epilace přilnavou hmotou je technicky jednodušší neţ 

epilace horkým voskem. Hmota se lépe fixuje k vlasovému keratinu, navíc je ekonomičtěj-

ší, účinnější a nehrozí zde riziko popálení voskem. Epilační hmota se rozprostře v tenké 

vrstvě na speciální fólii, ta se přiloţí na místo určené k epilaci a rychlým trhnutím je se-

jmuta i s chloupky, které se na tuto lepivou vrstvu uchytí. Epilace horkým voskem je po-

měrně náročnější. Vosk se musí předem tavit ve vodní lázni a dŧleţité je také sledování 

teploty, aby nedošlo k popálení. Vosk se po rozehřátí nanáší štětcem nebo aplikačním vá-

lečkem na předem očištěnou a odmaštěnou kŧţi. Poté se na epilované místo nalepí plátén-

ko a rychlým škubnutím proti směru rŧstu chloupkŧ se pláténko s přilepenými chloupky 

odtrhne. Odstranění chloupkŧ vede k intenzivnímu zarudnutí kŧţe, porušení koţního po-
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vrchu, k polámání, popřípadě k přetrţení chloupkŧ. Po epilaci je nutné ošetření podráţděné 

kŧţe speciálním gelem či zklidňujícím krémem [25], [56], [58], [59]. 

Těmito metodami lze odstraňovat chloupky z jakkoliv velkých ploch, s výjimkou podpaţí, 

kde je kŧţe obzvláště citlivá. Epilované chloupky postupně slábnou, coţ vede k prořídnutí 

ochlupení. Epilovat ochlupení je třeba jedenkrát za 4–6 týdnŧ, kdy je ochlupení opět ná-

padnější.  

Výhodou epilace voskem je moţnost pouţitelnosti v domácím prostředí. Metoda je relativ-

ně levná, jednoduchá, rychlá a její efekt vydrţí několik týdnŧ. 

Nevýhodou epilace voskem, je odstranění povrchových buněk kŧţe, a proto mŧţe být po-

koţka po ošetření suchá. Jemnější chloupky se často zlomí na povrchu pokoţky, místo 

toho, aby se vytrhly i s kořínkem; při domácím pouţití bývá často obtíţné správně namí-

chat konzistenci vosku; při neodborném pouţití horkých voskŧ hrozí nebezpečí popálenin 

nebo vzniku stroupkŧ. Mnozí povaţují tuto metodu epilace za velmi nepříjemný zpŧsob 

jak dosáhnout hladké pokoţky, a to zejména z dŧvodu bolesti [30]. 

 Cukrová pasta   

Epilace touto metodou se řadí mezi oblíbené, jelikoţ se chloupky odstraňují ve směru je-

jich rŧstu. Pokud se prouţek cukrové pasty sejme paralelně, nehrozí tak přetrhání chloup-

kŧ. Pasta je také vhodná na odstranění chloupkŧ kdekoliv na těle. Skládá se ze sacharidŧ, 

vody a neobsahuje parfemaci ani umělá barviva. Cukrová pasta se zahřeje téměř k bodu 

varu a poté se ochladí na teplotu těla. Masáţní technika je zaloţena na vmasírování hmoty 

do pokoţky, kde obalí chlup, tím se chloupky ve folikulu uvolní a jejich odstranění je 

snadnější. Cukrová pasta je přírodní produkt, proto je riziko vzniku alergie minimální. Při 

pravidelném pouţívání dorŧstají chloupky řidší a jemnější. 

Výhody epilace cukrovou pastou: přírodní sloţení pasty, menší bolestivost, šetrnost 

k pokoţce.  

Nevýhodou je, ţe epilace cukrovou pastou není trvalá. 

Na rozdíl od vosku je pasta rozpustná ve vodě a proto se snadno odstraňují zbytky, které 

ulpívají na pokoţce. Vosk je většinou připravován s chemickými přísadami, zatímco cuk-

rovou pastu mŧţeme připravit z běţných domácích přírodních ingrediencí jako je cukr, 

voda, citronová šťáva. Metoda cukrové epilace je často povaţována za méně bolestivou,  



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 31 

 

a to z toho dŧvodu, ţe pasta nepřilne na kŧţi jako vosk a také nemusí být horká jako někte-

ré druhy voskŧ [25], [30], [62]. 

2.5 Zarostlé chloupky 

Po pouţití krátkodobých nebo střednědobých metod odstraňování ochlupení mŧţe dochá-

zet k tzv. zarŧstání chloupkŧ. 

Hlavním dŧvodem je to, ţe po střednědobé epilaci nebývá ve folikulu několik týdnŧ chlou-

pek. Odumřelé koţní buňky proto ucpou ústí folikulu, nový chloupek se nemŧţe dostat na 

povrch a je nucen zŧstat pod pokoţkou. 

Různé formy zarůstajících chloupků: 

a) Ústí vlasového folikulu uzavírá černé komedo, které zabraňuje rostoucímu chloupku, 

aby se dostal na povrch. Dochází k zanícení a chloupek roste směrem dovnitř. 

b) Chloupek roste rovnoběţně s pokoţkou. 

c) Chloupek uvázne ve vlasovém folikulu a není vidět. Vytvoří obvykle tvrdou bulku tma-

vé barvy. 

d) Zanícené místo – chloupek jde vidět, ale nedokáţe prorazit na povrch [25]. 

2.6 Popis epilačních metod – dlouhodobých 

K moderním instrumentálním (fyzikálně-chemickým) zpŧsobŧm epilace patří aplikace 

laseru, pulzního světla tzv. fotoepilace a elektrokoagulační metody, které vyuţívají 

k destrukci folikulu elektrický proud [31], [57]. 

Při aplikaci kterékoli z metod je třeba brát v úvahu, ţe rŧstové fáze anagenu, katagenu       

a telogenu trvají v rŧzných částech těla jinak dlouho, proto se některé oblasti s ochlupením 

ošetřují lépe a jiné hŧře [62].  

Současná přístrojová škála je velmi široká a ve specializovaných centrech, která se zabýva-

jí v rámci svých programŧ odstraňováním neţádoucího ochlupení, vychází volba dané me-

tody vţdy z konsenzu mezi doporučením lékaře a preferencemi poučeného pacienta [63]. 

2.6.1 Laser  

Epilace laserem patří k nejmodernějším metodám v odstranění ochlupení. Poprvé byla tato 

metoda pouţita v roce 1996 a dnes je velmi rozšířená [64], [65]. 
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 Rozdělení laserŧ 

Laserové přístroje mŧţeme rozdělit dle výkonu do dvou základních skupin. První skupinu 

tvoří tzv. lasery invazivní vysokovýkonné, na kterých mohou pracovat pouze speciálně 

vyškolení lékaři a do druhé skupiny mŧţeme zařadit lasery nízkovýkonné (terapeutické, 

biostimulační), se kterými mohou pracovat zdravotní sestry nebo i kosmetičky, ovšem tě-

mito přístroji nelze epilaci provádět [66], [67]. 

 Fyzikální základy laseru 

Název laseru je odvozen z prvních písmen názvu Light Amplification by Stimulated Emis-

sion of Radiation. Stimulovanou emisi záření, která je principem laseru, v roce 1917 popr-

vé fyzikálně vysvětlil Albert Einstein [55], [68]. 

Laser je kvantový zesilovač světelného záření, který byl vyvinut v 50. a 60. letech. Obvyk-

le je definován jako optický zdroj elektromagnetického záření, nejčastěji ve viditelném 

spektru a v přilehlých oblastech (ultrafialová a infračervená). Světlo je z laseru vyzařováno 

ve formě úzkého svazku a je koherentní a monochromatické (obsahuje jen jednu vlnovou 

délku). Laserové záření vzniká konverzí některého druhu energie (např.: elektrické, optic-

ké, chemické) na elektromagnetické vlny specifických vlastností [55], [67], [68].  

 Princip laseru 

Laserová epilace je zaloţena na principu selektivní fototermolýzy – energie laserového 

záření je po absorpci v kŧţi přeměněna na tepelnou energii, která zničí selektivně oblast 

absorpce. Struktura pohlcující záření se nazývá chromofor. V kŧţi jsou endogenními 

chromofory hemoglobin, voda a melanin. K epilaci se vyuţívá melanin, uloţený ve vlasu  

v zevní epiteliální pochvě folikulu a ve folikulární matrix. Laserové záření má unikátní 

vlnovou délku a chromofor má určité absorpční spektrum vlnových délek, které pohlcuje. 

Pro melanin je to spektrum vlnových délek 600 aţ 1 100 nm. Aby došlo k permanentní 

destrukci vlasového folikulu, je třeba poškození kmenových buněk folikulu. Ty se nachá-

zejí v oblasti výdutě na rozhraní zevní epiteliální a vazivové pochvy. Aby byla destrukce 

dostatečná, je třeba zvolit délku pulzu kratší nebo rovnou termálnímu relaxačnímu času 

(čas potřebný k rozptýlení tepla vznikajícího v místě účinku laserového paprsku) vlasové-

ho folikulu, který je pro terminální vlas o prŧměru 200–300 μm 40–100 ms. Optimální 

délka pulzu pro trvalé odstranění vlasového folikulu s minimalizací poškozeni epidermis, 

je 10 aţ 50 ms. Hustota laseru, tedy energie pŧsobící na jednotku ošetřované plochy, se 

obecně pouţívá nejvyšší u fototypu I, II a u vyšších fototypŧ se sniţuje. Udává se v J/cm
2
. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koherence_%28vln%C4%9Bn%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monochromatick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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Její přesná hodnota v dané situaci je závislá na typu laseru a je uvedena výrobcem v návo-

du přístroje. Fototyp vyjadřuje intenzitu pigmentace – přirozeného zbarvení kŧţe, viz. ta-

bulka č. 4.  

Nejčastěji používanými typy laserů k epilaci: rubínový (694 nm), alexandritový (755 

nm), Nd-YAG (1 064 nm), diodový ( 800- 810 nm), které produkují záření s vlnovými 

délkami v červeném nebo infračerveném spektru [64], [66], [67], [69], [70]. 

 

Tabulka č. 4: Typy fototypů, které vyjadřují intenzitu pigmentace [71] 

Fototyp Vzhled 

I Nápadně světlá pleť, rezavé vlasy, velké mnoţství pih 

II Světlá pleť, menší mnoţství pih, světlé vlasy 

III Světle hnědá pleť, hnědé aţ tmavě hnědé vlasy 

IV Tmavá pleť, velmi tmavé vlasy 

V Velmi tmavá kŧţe, tmavé aţ černé vlasy (kŧţe indiánŧ či arabské populace) 

VI Nejtmavší typ 

 

Optimalizace těchto zařízení v závislosti na pokoţku a ochlupení pacienta s cílem maxima-

lizovat výsledky a minimalizovat neţádoucí účinky, je obtíţný úkol. Laserová epilace je 

pomalý proces, který trvá nejméně šest aţ osm měsícŧ. Zdánlivé zlepšení mŧţe souviset se 

sníţením počtu chlupŧ [72]. 

Mnoho pacientŧ, kteří podstoupili epilaci první generací epilačních laserŧ (např. rubíno-

vých nebo alexandritových) nedosáhlo všeobecně očekávaného efektu. Nepříjemnou nevý-

hodou těchto epilačních laserŧ bylo velké vstřebávání paprsku v pigmentu pokoţky,        

coţ velice často vyvolávalo u lidí s tmavší pokoţkou povrchové popáleniny nebo přechod-

né sníţení pigmentace kŧţe. 

V současné době je jiţ dostupná nová generace laserŧ, určených k epilaci – Nd:Yag lasery. 

Tyto lasery mají 4x větší výkon, 50–100× déle pŧsobí na kŧţi a paprsek se prakticky ne-

vstřebává v koţním pigmentu. Vzhledem k těmto vlastnostem jiţ paprsek nepŧsobí tak 

povrchově, čehoţ lze vyuţít k epilaci opálené kŧţe, nebo klientŧ s tmavším typem pokoţ-

ky. 

I pro ošetření novou generací epilačních laserŧ platí nutnost opakování jednotlivých ošet-

ření. Doporučuje se cca 5 základních ošetření v intervalech 4–12 týdnŧ a dále dle potřeby 

drobné korekce po 3–5 měsících [66]. 
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 Z hlediska praktického se lasery rozdělují do tří skupin: 

Lasery porušující kůži – zlehka popálí povrch kŧţe a vytvoří na ní stroupky, které se za 

čas zahojí. Po tomto ošetření se mohou vyskytnout i jizvy. Tyto přístroje není moţné pou-

ţít na chloupky obličeje, podpaţí, okolo prsních bradavek a tříslech. 

Lasery s chlazením – jejich aplikace je jen mírně bolestivá a nedochází k tvorbě stroupkŧ. 

Tyto lasery se mohou pouţít jak na chloupky v obličeji, podpaţí, okolo prsních bradavek 

tak i v tříslech. 

Výše uvedené typy laserŧ jsou účinné u tmavých chloupkŧ, ale neúčinkují na světlé a zrza-

vé ochlupení. 

Laser neporušující kůži – lze je aplikovat na jakákoli místa na těle. Před samotným ošet-

řením laserem se do kŧţe vpraví mast, pomocí speciálního přístroje k tomu určeného, která 

chloupky jakoby ,,obarví.“ Následuje ozáření laserem, který nepoškozuje kŧţi. 

Všechny lasery odstraní pouze chloupky ve stádiu aktivního rŧstu, tedy asi z 80 %. Zákrok 

je proto nutné několikrát opakovat [69], [73].   

 Kontraindikace 

Odstranění chloupkŧ pomocí laseru je u některých lidí kontraindikované, tzn. nevhodné 

z dŧvodu moţného poškození zdraví [74]. Laserové ošetření epilačním laserem se nedopo-

ručuje provádět v těhotenství, přestoţe nebyl prokázán negativní vliv záření na plod. Dále 

u pacientŧ trpící epilepsií, neboť záblesky laseru jim mohou vyvolat záchvat, také u paci-

entŧ s Diabetem mellitem, Aids, ekzémy, lupenkou, kvasinkovou infekcí, atd. Ošetření se 

také neprovádí u pacientŧ, uţívající fotosenzitivní léky, jako jsou tetracykliny, chinoliny, 

ketoprofen, piroxicam, amiodaron a jiné. Dalším omezením je kardiostimulátor a otevřené 

rány [75]. 

 Postup ošetření 

Před prvním ošetřením je nutné provést anamnézu, seznámit pacienta s výkonem a poučit    

o případných rizicích a neţádoucích účincích. Pacient musí být dále poučen o nutnosti vy-

varovat se expozici záření. Oblast se před zákrokem doporučuje holit, ideálně 1den před 

vlastním ošetřením. Před výkonem se daná oblast očistí a v případě, ţe laser neobsahuje 

chladicí systém, se místo zchladí. Laser se nastaví dle typu ochlupení a typu pokoţky. Pa-

cient i lékař, který úkon provádí, musí mít nasazené ochranné brýle. Po ošetření se oblast 

opět zchladí. Po zákroku se běţně objeví zčervenání a lehký otok, který přetrvává maxi-
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málně 1 aţ 2 dny. Do 14 dnŧ ošetřené zbytky ochlupení vypadnou. Postupně začne dorŧs-

tat nezacílené ochlupení. Doporučené intervaly mezi jednotlivými ošetřeními se pohybuji 

od 6 týdnŧ do 6 měsícŧ [64]. 

 Neţádoucí změny po ošetření laserem 

Mezi neţádoucí účinky patří vznik puchýřŧ a strupŧ s následnými hyperpigmentacemi      

či depigmentacemi, někdy i s tvorbou jizev. Nejčastěji z dŧvodu nevhodně zvolené energie 

záření vztaţené k fototypu kŧţe. Tyto neţádoucí změny se minimalizují déletrvajícím 

chlazením po zákroku a aplikaci krémŧ s obsahem kortikosteroidŧ bezprostředně po ošet-

ření a dále 1-krát denně v následujících několika dnech. Neţádoucí účinky laserové epilace 

mohou ještě zahrnovat: bolest, modřiny a otoky, zarudnutí a zánět, infekci herpes simplex 

či bakteriálních infekcí, zhoršení jiţ existujících koţních onemocnění a alergické reakce    

na anestetika krémy [64], [76]. 

 

Obrázek č. 6: Poškození epidermis 

po příliš agresivní epilaci [33] 

 

2.6.2 Lasery a další zdroje světla využívající endogenní chromofory 

 Rubínový laser (694 nm)  

Rubínový laser má nejkratší vlnovou délku z epilačních laserŧ. Pro svou vysokou absorpci 

v melaninu je indikován pro pouţití u světlé kŧţe (fototyp I–III) a tmavých chlupŧ. Je třeba 

poznamenat, ţe pouţití rubínového laseru s dobou trvání pulsu 1 ms (v porovnání s 20 ms) 

zpŧsobuje větší poškození pokoţky u pacientŧ s tmavší barvou pleti. Ochlazování epider-

mis je zajištěno pouţitím ochlazeného (0 °C nebo -10 °C) safírového sklíčka, díky moţ-

nosti tlaku na toto sklíčko dochází ke sníţení vzdálenosti podkoţních struktur od epidermis     

a sníţení prokrvení daného místa. Tím nedochází k akumulaci tepelné energie v hemoglo-
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binu červených krvinek a eventuelně k jeho destrukci. Některé lasery jsou schopny vystře-

lit více pulzŧ za sebou s přesně definovaným odstupem. Díky vícečetným pulzŧm mŧţe 

dojít k větší destrukci folikulu s niţším poškozením epidermis. 

 Alexandritový laser (755 nm) 

Epilační alexandritové lasery mají delší pulz (2–40 ms). Delší vlnová délka umoţňuje 

hlubší pronikání záření do dermis. Je proto niţší riziko poškození kŧţe u tmavších fototy-

pŧ. K ochraně epidermis se pouţívá dynamické chlazení nebo kontinuální proudění zchla-

zeného vzduchu. 

 

Obrázek č. 7: Epilace alexandritovým 

 laserem s dynamickým chlazením [33] 

 

 Q-switched 1 064 nm Nd:YAG laser (Neodym-yttrium-aluminium granátu) 

Tento typ laseru má velmi krátký pulz (nanosekundy) a frekvenci výstřelŧ laserového pa-

prsku 10 Hz. Jelikoţ má tento typ laseru vysokou frekvenci výstřelŧ, mŧţe být poměrně 

rychle ošetřena velká plocha. Vzhledem ke své vlnové délce je nejvhodnější k ošetřování 

tmavých fototypŧ kŧţe. Je schopen oddálit rŧst chlupŧ, ale není dle studií efektivní pro 

epilaci permanentní (trvalou). 

 1 064 nm Nd:YAG laser s dlouhým pulzem (Neodym-yttrium-aluminium granátu) 

Pulz u těchto laserŧ je delší (milisekundy) neţ u Q-switched 1 064 nm Nd:YAG laserŧ. 

Jsou určeny k ošetřování všech fototypŧ. Vlnová délka 1 064 nm proniká velmi hluboko    

do kŧţe (5–7 mm), vzhledem k její niţší absorpci v melaninu, je potřeba pro přiměřenou 

destrukci vlasového folikulu vyšší energie. 
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 Diodové lasery (800–810 nm) 

Diodový laser je srovnatelný s alexandritovým, ale stal se více populárním. Tyto vysoko-

výkonné lasery (2900 W) jsou velmi efektivní pro odstraňování tmavých terciárních vlasŧ. 

Délka pulzu se pohybuje mezi 5 aţ 100 ms. K ochlazování epidermis se vyuţívá často kon-

taktního chlazení. Vzhledem k delší vlnové délce, aktivnímu chlazení a širšímu pulzu je 

moţno ošetřit tmavší fototypy s menším rizikem [33], [56], [57], [64], [69], [70], [77]. 

Výhody laserové epilace 

 laserová epilace není tak bolestivá, jako ošetření elektrolýzou 

 léčba mŧţe být provedena na větších plochách kŧţe  

 rŧzné typy laserŧ umoţňují lékařŧm přizpŧsobit léčbu pacientŧ na konkrétní typ 

kŧţe 

Nevýhody laserové epilace 

 je zapotřebí léčbu několikrát opakovat 

 nebezpeční popálení a poškození kŧţe 

 lasery obvykle nelze pouţít na bílé, šedivé a červené odstíny chlupŧ [78] 

2.6.3 Intenzivní pulzní světlo ( IPL – intensive pulse light) 

Na rozdíl od laserŧ, které emitují koherentní monochromatické záření, IPL systémy mají 

výbojky, které produkují nekoherentní polychromatické záření (obsahuje rŧzné vlnové 

délky) v rozmezí  500–1200 nm elektromagnetického vlnění [79]. Délka pulzŧ se pohybuje 

v milisekundách. Krátké vlnové délky mohou být blokovány pomocí filtrŧ. Delší vlnové 

délky v infračerveném spektru dovolují hluboký prŧnik záření do dermis [80]. IPL s filtrem 

o vlnové délce 515–590 nm mŧţe být aplikováno na světlou pleť a u osob se zrzavými 

vlasy – typ I. IPL s filtrem v rozsahu 600 nm mŧţe být pouţito u pacientŧ s typy pleti II aţ 

III a IPL s filtrem 695 nm a výš je vhodný pro tmavší typy pleti, a to IV, V a VI. Tento 

přístroj je nejvhodnější pro pacienty s koţními typy I aţ IV, i kdyţ novější modely jsou 

stále bezpečnější i u tmavších jedincŧ (V, VI) [79], [81]. 

 

Fotoepilace intenzivním pulzním světlem je zaloţena na principu absorpce světla pigmen-

tem – melaninem (u tmavého chloupku) či hemoglobinem (u světlého a šedého chloupku) 
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ve vlasovém folikulu, přičemţ se světelná energie přemění v teplo a to aţ 80°C. Tím do-

chází k destrukci vlasového folikulu (fototermolýza). Následkem této destrukce jiţ znovu 

nedochází k opětovnému rŧstu chloupku (jedním impulzem lze ošetřit plochu 7,5 cm
2
). Při 

jednom ošetření nemohou být odstraněny všechny chloupky, jelikoţ se při fotoepilaci od-

straní chloupky pouze v anagenní fázi, a proto je zapotřebí minimálně tří sezení [82]. 

 

Tabulka č. 5: Lasery a intenzivní pulzní světlo na odstranění ochlupení [83] 

Lasery a IPL Vlnová délka (nm) 

Rubínový laser 694 

Alexandritový laser 755 

Diodový laser 800 – 810 

Nd:YAG 1064 

IPL 590 – 1200 

 

Výhody IPL 

 parametry ošetření jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám pa-

cientŧ včetně snadného zacházení 

 tento systém dokáţe odstranit ochlupení na velkých plochách kŧţe  

 je zde menší riziko poškození okolních tkání, neţ je u laserové epilace 

Nevýhody IPL  

 systém nemŧţe být pouţit na opálenou kŧţi 

 není účinný na všechny typy ochlupení a kŧţe, není univerzální jako laser Nd:Yag 

 IPL mŧţe zpŧsobit poškození pigmentových buněk, které mohou nechat na pokoţ-

ce světlejší i tmavší skvrny  

 je zapotřebí ošetření několikrát opakovat [84]  



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 39 

 

 

Obrázek č. 8: Přechodné hypopigmentace 

po ošetření IPL [33] 

2.6.4 Elektrolýza (epilační jehlou) 

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev zpŧsobený prŧchodem elektrického proudu kapali-

nou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách [85]. 

Elektrická epilace, je jednou z metod, která vede k ,,permanentnímu“ odstranění ochlupení 

na lidském těle, ovšem za předpokladu, je-li tato metoda provedena správně (vyţaduje 

zručnost a trénink). 

Samotný proces probíhá vsunováním pevné kovové sondy o tloušťce lidského vlasu do 

kaţdého jednotlivého vlasového folikulu. Tudíţ je třeba vybrat správný prŧměr – 50 aţ 150 

µm. Sonda musí být vsunována do folikulu pod stejným úhlem, pod kterým z něj vychází 

chlup. Při správném provedení nedochází k propíchnutí kŧţe, ale vlasový folikul je zničen 

a chlup trvale odstraněn. Přes sondu proudí do folikulu elektrický proud, který folikul zni-

čí, buď vznikem leptavého hydroxidu sodného – galvanická metoda, nebo přehřátím – ter-

molýzní metoda, popřípadě oběma zpŧsoby dohromady – smíšená metoda. Všemi třemi 

metodami lze dosáhnout úplného odstranění chlupŧ. Začíná se na nejniţších proudech        

a časech, které se postupně zvyšují, dokud není nastavení optimální pro odstraňování chlu-

pŧ a taky podle citlivosti klienta. Chloupek se pak vytáhne pinzetou. Jelikoţ se tímto zpŧ-

sobem odstraňuje kaţdý chloupek zvlášť, je elektrokoagulace poměrně zdlouhavá. Vţdy 

záleţí na počtu chloupkŧ, které je třeba z dané oblasti odstranit [55], [86]. 

Kontraindikací jsou chlupy vyrŧstající z mateřských znamínek a chlupy v podpaţí. Častou 

komplikací jsou atrofické jizvičky, pigmentace, depigmentace a zhrubění kŧţe na epilova-

ném okrsku [
 
55]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud_v_kapalin%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud_v_kapalin%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epilace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasov%C3%BD_folikul
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br_%28geometrie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
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Pro úplné odstranění chlupŧ je potřeba podstupovat terapii 1–4 roky, prŧměrně 2 roky [87]. 

 Galvanická elektrolýza 

Byla poprvé publikována v roce 1875 v medicínské literatuře Charlesem Michelem. Gal-

vanický epilátor je v podstatě kladný zdroj energie, který přes sondu vypouští do těla 0–3 

miliampérŧ. Během tohoto procesu dochází díky elektrolýze ke vzniku hydroxidu sodného, 

který zničí vlasový kořínek. 

Při elektrolýze vodných roztokŧ je třeba vzít v úvahu i moţný rozklad vody. V tomto pří-

padě je elektrolytem vodný roztok chloridu sodného NaCl, který je disociován na kladné 

ionty sodíku Na
+
 a na záporné ionty chloru Cl

-
.  

Disociace:    NaCl ↔ Na
+
 + Cl

- 

Při elektrolýze chloridu sodného vzniká hydroxid sodný, vodík a chlor:  

2 NaCl + 2 H2O → 2 NaOH + H 2 + Cl 2 

Anoda:   2 Cl
-
 → Cl2

0
 + 2 e

-
 

Katoda:   2 H
+
 + 2 e

-
 → H2

0 

Záporné ionty Cl
−
 jsou přitahovány ke kladné elektrodě, které odevzdají svŧj přebytečný 

elektron, a po dvou se sloučí do elektricky neutrální molekuly chloru Cl2 [88]. 

 Termolýzní metoda  

Vyuţívá radiových vln, konkrétně krátkých vln k tomu, aby zahřála tkáň na teplotu 48°C, 

coţ zpŧsobí elektrokoagulaci. Termolýzní metoda byla vyvinuta kolem roku 1920 a publi-

kována v medicínské literatuře Henrim Bordierim. Termolytický epilátor je v podstatě rá-

diový vysílač s výkonem 0–8 wattŧ vydávající vlny o frekvenci 13.56 MHz. Energie se šíří 

do vzdálenosti 1 mm od špičky sondy a spálí folikul. Jestliţe je vytvořené dostatečné 

mnoţství tepla, mŧţe zničit buňky, které zpŧsobují rŧst ochlupení. 

 Smíšená (Blend) metoda 

Byla vyvinuta roku 1948 Arthurem Hinkelem. Jde o kombinaci obou předešlých metod.
       

I u této epilační metody je nutné podstoupit několik ošetření, aby byly zasaţeny chloupky 

v jednotlivých fázích rŧstu, aby došlo k porušení všech cibulek a k jejich slábnutí. Výsled-

ným efektem bývá to, ţe chloupky přestávají rŧst úplně.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiov%C3%A1_vlna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1tk%C3%A9_vlny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrokoagulace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diov%C3%BD_vys%C3%ADla%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diov%C3%BD_vys%C3%ADla%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hertz
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Nevýhody elektrolýzy: mŧţe být nákladná, bolestivá, zdlouhavá, obtíţná na velké mnoţ-

ství chloupkŧ, jestliţe je provedena nesprávně, mŧţe mít za následek: částečné aţ úplné 

obnovení rŧstu, trvalé poškození kŧţe, rozšíření infekce [86], [89], [90]. 

Výhody: elektrolýza mŧţe být pouţita k ošetření jakékoli části těla, je vhodná na kaţdý typ 

pleti a barvu chlupŧ a je povaţována při správném provedení za trvalé řešení odstranění 

chloupkŧ [91], [92]. 

 

Obrázek č. 9: Epilační jehla [93] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

Dotazníkový prŧzkum byl proveden za účelem zjištění stavu a úrovně informovanosti čes-

ké populace v oblasti technik odstraňování ochlupení, zejména pouţití laseru.  

Všechny hodnoty z dotazníkŧ byly exportovány do programu Microsoft Office Excel, kde 

byly statisticky vyhodnoceny a výsledky graficky zpracovány.  

3.1 Základní soubor 

Soubor zahrnoval ţeny a muţe ţijící na území České republiky, kteří uţívají metody k od-

straňování ochlupení. Snahou prŧzkumu bylo zahrnout všechny věkové kategorie ţen 

a muţŧ v rozmezí 15–46 a více let. Celkem bylo dotazováno 184 muţŧ a ţen, kteří byli pro 

přehlednější zpracování výsledkŧ rozděleny do 4 základních kategorií dle věku, a také do 2 

kategorií z hlediska odbornosti a neodbornosti v oblasti kosmetického zaměření.  

3.2 Průzkum 

Jako nástroj sběru dat byl zvolen dotazníkový prŧzkum. Samotný dotazník patří mezi nej-

pouţívanější výzkumné techniky. Jeho nespornou výhodou je schopnost poměrně snadno, 

rychle, ekonomicky a nenáročně získat informace od většího počtu respondentŧ. Určitým 

nebezpečím mŧţe být zkreslenost údajŧ, jelikoţ klade větší nároky na respondenta. Dalším 

rizikem je také neúplnost vyplnění popř. nízká návratnost. 

3.3 Vlastní dotazník 

Dotazník (viz. příloha č. 1), který byl sestavený pro účely výzkumu, obsahuje celkem 10 

otázek. V úvodní části dotazníku jsou uvedeny stručné pokyny k jeho vyplnění. Otázky 

jsou zaměřeny na zjištění pohlaví, věku, zaměstnání, preference jednotlivých metod epila-

ce a depilace. Dotazníkem bylo zjištěno, jaké metody jsou vyuţívány u muţŧ a ţen, infor-

movanost o laserovém odstraňování ochlupení a zjištění jejich výhod a nevýhod. 

3.4 Sběr dat 

Zjišťování probíhalo od prosince 2011 do března 2012. Jako základní zpŧsob sběru dat 

bylo zvoleno elektronické dotazování respondentŧ prostřednictvím internetu, ale taktéţ 

tištěná verze. Distribuci dotazníkŧ v elektronické podobě byla vybrána z dŧvodu rychlého 

získávání a snadnějšího zpracování dat. K šíření dotazníku byla vyuţita sociální síť Face-



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 44 

 

book a elektronická pošta, ale také tištěná verze, která byla praktičtější z pohledu starší 

generace. 

3.5 Návratnost dotazníků 

Celkem bylo rozdáno 120 tištěných dotazníkŧ, ale ke konečnému zpracování se jich dosta-

lo 98.  Návratnost tedy byla 82 %. Návratnost u elektronicky distribuovaných dotazníkŧ 

lze zjistit jen problematicky. Při analýze výsledku se vycházelo z celkového počtu 184 

dotazníkŧ, z čehoţ vyplývá, ţe do prŧzkumu bylo zahrnuto 86 dotazníkŧ v elektronické 

formě. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Graf č. 1: Procentuálního zastoupení žen a mužů v anketě 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, ţe dotazníkové akce se zúčastnilo 152 ţen, coţ činí 83% všech re-

spondentek a zbytek, tj. 32 muţŧ tvoří 17%. Procentuální zastoupení muţŧ v celém soubo-

ru dotazovaných je výrazně menší, jelikoţ někteří oslovení muţi odmítli participovat na 

akci s odŧvodněním, ţe dotazník o epilaci a depilaci je spíše určený ţenám. 

 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

Graf č. 2: Věk 

 

Tato otázka rozděluje respondenty do několika věkových skupin: 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 46 

 

Nejpočetnější skupina respondentŧ patřila do věkové kategorie 15–25 let (105 ţen, 14 

muţŧ). Tato kategorie tvořila 65 % celkového počtu. 24 % respondentŧ zastupovalo věko-

vou kategorii 26–35 let (34 ţen, 11 muţŧ). 7 % ve věku 46 let a více (9 ţen, 4 muţi). 

Nejméně zastoupenou skupinou, která tvořila 4 %, byli respondenti ve věku 36–45  let (4 

ţeny, 3 muţi). Z výzkumu jasně vyplývá větší zájem o epilační a depilační techniky         

ze strany mladší populace, a to i přesto, ţe byla snaha rozdat stejný počet dotazníkŧ         

do jednotlivých věkových skupin. 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše současné zaměstnání? 

 

Graf č. 3: Současné zaměstnání 

 

 

Většina dotazovaných respondentŧ byla pracujících – 47 % (66 ţen, 21 muţŧ).  Další ob-

dobně početnou skupinu tvořili studenti – 41 % (65 ţen, 11 muţŧ). 6% zastoupení zahrno-

valy respondentky na mateřské dovolené (10 ţen) a nezaměstnané (11 ţen).  
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Otázka č. 4: Je nebo bylo zaměření Vašeho studia kosmetické? 

 

Graf č. 4: Zaměření kosmetické 

 

 

Drtivá většina respondentŧ 88 % (129 ţen, 32 muţŧ) neměla kosmetické zaměření a 12 % 

(23 ţen, ţádný muţ) respondentŧ kosmetické zaměření měla. Rozdělení respondentŧ touto 

otázkou, je směřováno na posouzení informovanosti v dané oblasti mezi vzdělanou popu-

lací v daném oboru a veřejností laickou. Dá se očekávat menší informovanost u responden-

tŧ, kteří nejsou v dané problematice vzděláni. 
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Otázka č. 5: Myslíte si, ţe je rozdíl mezi epilací a depilací? 

 

Graf č. 5: Rozdíl mezi epilací a depilací 

 

Hlavním cílem této otázky bylo zjistit, zda mají respondenti přehled o rozdílu mezi epilací 

a depilací a pečlivost při vyplňování dotazníku, jelikoţ rozdíl mezi oběma pojmy byl na-

značen v informačním úvodu dotazníku. 

Na otázku č. 5 odpovědělo překvapivě 41 % respondentŧ, ţe neví, jaký je rozdíl mezi těmi-

to dvěma pojmy (58 ţen, 18 muţŧ). Správnou odpověď označilo 35 % respondentŧ (61 

ţen, 4 muţi), tudíţ věděli, ţe epilace je odstranění chloupkŧ pod povrchem kŧţe, depilace 

je odstranění chloupkŧ nad povrchem kŧţe. 22 % respondentŧ se domnívalo, ţe rozdíl 

ţádný není (32 ţen, 8 muţŧ). 2 % respondentŧ uvedlo chybnou odpověď (1 ţena, 2 muţi).  

Neznalost pravděpodobně pramení, jak jiţ bylo uvedeno v úvodu bakalářské práce, z ne-

dokonalé informovanosti veřejnosti, ale i nepřesností, které poskytují některé slovníky, 

odborné články, ale také internetové zdroje reklamní povahy, které mezi epilací a depilací 

nevidí ţádný zásadní rozdíl. 

Graf č. 6 prezentuje podrobnější vyhodnocení skupiny 41 % respondentŧ, kteří jsou v této 

oblasti nedostatečně informováni a neví, jestli je rozdíl mezi epilací a depilací.  
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Graf č. 6: Procentuálního zastoupení žen a mužů  
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76 % ţen (58) a 24 % muţŧ (18) neví, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Zastoupení 

ţen bylo logicky vyšší z dŧvodu, ţe na dotazník odpovídala větší část ţenské populace. 

Pokud ale vypočítáme údaj o počtu odpovědí „nevím“ ze sumy pro ţeny a muţe zvlášť, 

152 ţen a 32 muţŧ, vyjde 26% u ţen a 56 % u muţŧ. To jasně dokumentuje fakt větší in-

formovanosti v dané problematice, resp. pozornosti při vyplňování dotazníku. 

 

             Graf č. 7: Procentuálního zastoupení z hlediska odbornosti 
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Z grafu č. 7 vyplývá další skutečnost, ţe všichni respondenti, kteří nevěděli jaký je rozdíl 

mezi pojmy epilace a depilace, patřili mezi laiky, tudíţ šlo o neodbornou veřejnost (58 ţen, 

18 muţŧ) – 100 %. Toto je potěšitelné, ţe odborníci jsou „na svém místě.“ 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 50 

 

 

Graf č. 8: Věkové kategorie  
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Nejpočetnější skupina respondentŧ, laikŧ, která nevěděla, jaký je rozdíl mezi epilací a de-

pilací patřila do věkové kategorie 26–35 (28 ţen, 8 muţŧ) – 47 %, další početnou skupinou 

tvořili muţi a ţeny ve věku 15–25 (20 ţen, 5 muţŧ) – 33 %. Ve věkové kategorii 36–45 (2 

ţeny, 1 muţ) odpovědělo 4 % respondentŧ, v kategorii nad 46 let (8 ţen a 4 muţi) – 16 %. 

Pokud vztáhneme výsledky na počet muţŧ a ţen v jednotlivých věkových kategoriích do-

staneme následující údaje, které přehledně uvádí tabulka č. 6. V nejmladší skupině do 25 

let vyslovilo odpověď nevím 19% ţen a 36 % dotázaných muţŧ, ve skupině do 35 jiţ 82 % 

ţen a 73 % muţŧ. Nejhorší je situace u respondentŧ nad 46 let, kteří se v dané oblasti prak-

ticky neorientují (89% ţen a 100% muţŧ). Z hodnocení jasně vyplývá, ţe nejlepší infor-

mace mají mladé věkové skupiny. 

 

Tabulka č. 6: Výsledky procentuálního zastoupení mužů a žen 

věk. kategorie 

počet 

žen  

počet 

mužů 

nevím 

(ženy) 

nevím 

(muži) 

podíl žen 

(%) 

podíl mužů 

(%) 

15−25 105 14 20 5 19 36 

26−35 34 11 28 8 82 73 

36−45 4 3 2 1 50 20 

46 a víc 9 4 8 4 89 100 
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Otázka č. 6: Jakou metodu v odstraňování ochlupení vy sám/sama preferujete? 

Graf č. 9: Metody odstraňování ochlupení 
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77 % respondentŧ upřednostňuje odstraňování ochlupení holením (118 ţen, 24 muţŧ), 9 % 

respondentŧ dává přednost epilátoru (17 ţen, ţádný muţ), 4 % upřednostňuje pouţívání 

vosku (7 ţen, ţádný muţ), 4 % respondentŧ neodstraňuje ochlupení (8 muţŧ, ţádná ţena), 

cukrovou pastu nevyuţívá ţádný z respondentŧ, 2 % dotazovaných pouţívá chemické pří-

pravky (4 ţeny, ţádný muţ), odstranění ochlupení laserem uvádělo 3 % respondententŧ (5 

ţen, ţádný muţ). Jinou odpověď uvedlo 1 % respondentŧ (1 ţena, ţádný muţ) a to odstra-

nění ochlupení pinzetou. 

Z grafu č. 9, lze usoudit, ţe většina dotazovaných ţen a muţŧ za nejpopulárnější zpŧ-

sob odstraňování ochlupení povaţuje holení a to patrně z hlediska jednoduchosti, praktič-

nosti, bezbolestnosti, časové nenáročnosti a cenové dostupnosti. Druhou nejvíce vyuţíva-

nou metodou je epilátor, který pouţívá hlavně ţenská část populace. Tato metoda je sice 

bolestivá, ale její efekt vydrţí mnohdy aţ několik týdnŧ. Všechny ostatní metody, jako je 

vosk, chemické přípravky, laser, pinzeta, jsou respondentkami minimálně vyuţívány. Muţ-

ská část populace dává přednost holení nebo ochlupení neodstraňuje.  
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           Graf č. 10: Procentuálního zastoupení z hlediska odbornosti 
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Jak lze usoudit z grafu č. 10 pouze 4 % ţen vzdělaných v  kosmetické oblasti vyuţívá me-

todu holení, která jak jiţ bylo uvedeno dříve, je celkově povaţována za metodu velice po-

pulární. Z toho je moţné dedukovat, ţe tato skupina preferuje jiné, moderní technologie při 

odstraňování ochlupení. Holení je tak stále doménou spíše neodborné veřejnosti (113 ţen, 

24 muţŧ) – 96% všech respondentŧ. 8 muţŧ zbývajících do celkového počtu 32 se patrně 

neholí, nosí vousy nebo je nemá. 

Graf č. 11: Věkové kategorie využívající holení 
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Ve věkové kategorii 15–25 let preferovalo metodu holení 72 % respondentŧ (88 ţen, 18 

muţŧ), z grafu č. 11 je tedy patrné, ţe nejmladší věková kategorie, ať uţ z dŧvodu finanč-

ních či z hlediska jednoduchosti a praktičnosti vyuţívá nejpopulárnější metodu, a to holení.  
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Otázka č. 7: Slyšel/a jste někdy o odstraňování ochlupení laserem? 

 

Graf č. 12: Informovanost o odstranění ochlupení laserem 

 

 

Drtivá většina respondentŧ – 92 % bez ohledu na vzdělání a věkovou skupinu o této meto-

dě jiţ slyšela (152 ţen, 17 muţŧ), 8 % respondentŧ spadá pod neodbornou laickou veřej-

nost, která o této metodě dodnes neslyšela (15 muţŧ, ţádná ţena), z čehoţ vyplývá, ţe in-

formovanost mezi muţi je minimální. 

Proto proběhla analýza věkové kategorie 15 muţŧ, kteří odpověděli, ţe o této metodě do-

posud neslyšeli. Procentuální zastoupení je uvedeno v grafu 13. Nejmenší znalosti vykazují 

mládenci ve věku 26 aţ 35 let. 

Graf č. 13: Věková kategorie muži 
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Otázka č. 8: Jaká je podle Vás největší výhoda laserových metod? 

Graf č. 14: Výhoda laserových metod 
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Většina respondentŧ 81 % za největší výhodu laserových metod povaţuje trvalé odstranění 

ochlupení (130 ţen, 19 muţŧ), 11 % dotazovaných uvedlo bezbolestnost (15 ţen, 5 muţŧ), 

1% uvedlo rychlost zákroku (1 ţena, 2 muţi), 4 % respondentŧ viděla největší výhodu 

v tom, ţe metoda je vhodná pro muţe i ţeny (4 ţeny, 3 muţi), 2 % respondentŧ uvedla za 

největší výhodu bezpečnost zákroku (2 osoby), 1 % dotazovaných uvedlo jinou odpověď a 

to, ţe netuší jaká je největší výhoda laserových metod (3 muţi). Je moţné se domnívat, ţe 

respondenti, kteří uvedli, ţe největší výhoda je trvalé odstranění ochlupení byli patrně 

ovlivněni rŧznými nabídkami dermatologických center, časopisŧ, letákŧ a internetem re-

klamní povahy, které lákají a slibují trvalé odstranění ochlupení coţ nelze samozřejmě 

zaručit ţádnou metodou, tedy ani aplikací laseru. 
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Otázka č. 9: Jaká je podle Vás největší nevýhoda laserových metod? 

Graf č. 15: Nevýhoda laserových metod 
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Jako největší nevýhodu (viz. graf č. 15) uvedla většina respondentŧ cenovou nedostupnost 

– 74 % (117 ţen, 18 muţŧ). Dále uvedlo 12 % respondentŧ časovou náročnost (15 ţen, 7 

muţŧ), 9 % respondentŧ uvedlo za největší nevýhodu zdravotní omezenost (13 ţen, 4 

muţi), 4 % dotazovaných vidělo nevýhodu v nespolehlivosti metody (7 ţen, 1 muţ), a ji-

nou odpověď uvedlo 1 % dotazovaných, ţe nevědí, jaká je největší nevýhoda laserových 

metod (2 muţi). 

Z výše uvedeného  lze usoudit, ţe respondenty, kteří se výzkumu zúčastnili, zajímá více 

cena neţ časová náročnost provedení, zdravotní omezenost a moţné komplikace, které z 

ošetření mohou vzniknout. 

Pokud provedeme hlubší analýzu s ohledem na profesi, či zaměstnání respondentŧ bez 

ohledu na pohlaví, zjistíme, ţe cena je překáţkou především pro skupinu studentŧ, kterých 

bylo 48 % (viz graf č. 16). 
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Graf č. 16: Zaměstnání žen a mužů 

38%

48%

6%
8% 0%

Pracující Student Na mateř. dov. Nezaměstnaný V dŧchodu
 

 

Graf č. 17: Věkové kategorie žen a mužů 
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Ve věkové kategorii 15–25 let představovalo 77 % respondentŧ (89 ţen, 14 muţŧ), kteří 

uvedli cenovou nedostupnost, u starší generace ve věku 36–45 let (1 ţena, 1 muţ) a ve vě-

ku 46 a víc (2 ţeny, ţádný muţ) bylo zastoupení respondentŧ, kteří uvedli cenovou nedo-

stupnost, minimální. Lze se tedy domnívat, ţe si finančně tuto metodu mohou dovolit, na 

rozdíl od mladší populace. 
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Otázka č. 10: Chtěl/a byste vyzkoušet odstranění ochlupení laserem? 

Graf č. 18: Otestování metody laseru 

 

 

Z grafu č. 18 vyplývá, ţe 54 % respondentŧ odpovědělo na dotaz č. 10 kladně, tudíţ by 

odstranění ochlupení laserem vyzkoušeli (91 ţen, 8 muţŧ), 22 % dotazovaných by tuto 

metodu otestovat nechtělo (25 ţen, 15 muţŧ) a 24 % respondentŧ neví, jestli by ji vyzkou-

šeli (36 ţen, 9 muţŧ). Více jak polovina dotazovaných uvedla, ţe by tuto metodu otestova-

la, neboť v dnešní době odstraňování ochlupení laserem je povaţováno za velmi moderní 

zpŧsob a je velkým lákadlem nejen pro mladou populaci. Méně jak polovina dotazovaných 

by tuto metodu vyzkoušet nechtěla a to jak z dŧvodŧ finančních, tak časové náročnosti, 

jelikoţ ošetření je nutné několikrát opakovat. Někteří lidé se více bojí nových a vyspělých 

technologií, které nemusí být vţdy stoprocentně účinné.  

Pouze 16% ţen, tj. 25 z celkového počtu 152 by tuto metodu nezkusila. V muţské části by 

tuto metodu nezkusila téměř polovina z nich, 15 ze 32. Z toho lze usoudit, ţe muţská část 

populace se o tuto problematiku nezajímá nebo je konzervativní, jak uţ bylo diskutováno 

výše. 

Pokud posoudíme problematiku s ohledem na demografickou strukturu dotazovaných, zís-

káme údaje uvedené v grafu č. 19. 
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                    Graf č. 19: Věkové kategorie žen a mužů    
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Z výsledkŧ se lze  domnívat, ţe starší generace nerada zkouší nové technologie. Z grafu je 

patrné, ţe mladší generace je progresivnější a ráda zkouší nové moderní moţnosti 

v odstranění ochlupení, jakou je např.: laser.  
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ZÁVĚR 

Literární rešerše byla zaměřena na zpŧsoby odstraňování ochlupení. Byly zde popsány 

metody a moţnosti epilace a depilace včetně jejich výhod a nevýhod. V této práci byla 

snaha přiblíţit veřejnosti rozdíly mezi pojmy epilace a depilace.  

Depilací rozumíme povrchové odstranění chloupkŧ, coţ znamená, ţe dochází pouze 

k odstranění ochlupení nad povrchem kŧţe a to bez jejich kořínkŧ. 

Epilací rozumíme hloubkové odstranění chloupkŧ, coţ znamená, ţe dochází k odstranění 

ochlupení pod povrchem kŧţe, tedy i s kořínky. 

Dále zde byly popsány instrumentální techniky epilace, mezi které patří zejména aplikace 

laseru (Rubínový laser, Alexandritový laser, Nd:YAG laser, Diodový laser). Moderní me-

todou je nelaserová technika IPL – intenzivního pulzního světla tzv. fotoepilace a elektro-

koagulační metody, které vyuţívají k destrukci folikulu elektrický proud (epilační jehla). 

Všechny tyto metody mají společné jedno a to, ţe odstraní pouze chloupky ve stádiu aktiv-

ního rŧstu. Zákrok je proto nutné několikrát opakovat. 

Podle současných standardŧ estetiky a krásy by mělo vypadat ţenské tělo perfektně hladce. 

Přesto většina českých ţen zatím stále hledá a zkouší vhodnou metodu, která by umoţnila 

definitivně skoncovat s neţádoucím ochlupením. I kdyţ došlo v České republice 

k výraznému rozšíření moderních metod v odstraňování ochlupení a to zejména lasero-

vých, přesto k nim řada lidí přistupuje s jakousi primární nedŧvěrou. 

Dotazníkový prŧzkum sestavený z 10 otázek, včetně demografických, potvrdil, ţe valná 

převaha ţen i muţŧ – 41% neví, jaký je rozdíl mezi epilací a depilací, coţ pravděpodobně 

pramení, jak uţ bylo uvedeno dříve v bakalářské práci, v nedokonalé informovanosti. 

Po všech zjištěních by bylo pro valnou část společnosti prospěšné, aby pojmy epilace 

a depilace byly správně objasněny a rozděleny.  

Prŧzkum ukázal několik významných faktorŧ, např.: u většiny respondentŧ vyuţívání nej-

populárnější metody v odstraňování ochlupení – holení a to jak u ţen tak i muţŧ 77 %.  

Dotazníkem byla dále zjištěna niţší informovanost a zájem o danou problematiku ze strany 

muţské populace.  

Laserové metody k odstraňování ochlupení jsou pro dnešní společnost známé, ovšem pro 

většinu jedincŧ finančně náročné. Přestoţe vědí o této metodě, která by měla vést k trvalé-
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mu odstranění ochlupení, mají obavy z nových a vyspělých technologií, které nemusí být 

vţdy stoprocentně účinné.  

Současné moţnosti volby v odstraňování ochlupení jsou natolik široké, ţe pečlivým výbě-

rem vhodné metody lze umoţnit muţŧm i ţenám bezpečně vyuţívat všech výhod a vyva-

rovat se jejich rizik. 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

DOTAZNÍK 

Téma dotazníkového prŧzkumu: 

EPILACE a DEPILACE  

 Váţení respondenti, 

dovolte mi, abych Vás tímto oslovila a poţádala o vyplnění níţe uvedeného dotazníku. 

Jedná se o dotazníkový prŧzkum určený ženám a mužům, kteří využívají metod epilace 

a depilace. Epilace představuje hloubkové odstranění chloupkŧ i s kořínky. Depilací ro-

zumíme povrchové odstranění ochlupení, tedy bez jejich kořínkŧ.  Výsledky dotazníkové-

ho prŧzkumu budou pouţity do bakalářské práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kte-

rou zpracovává Radka Matochová.  

U některých otázek je nutné odpověď vypsat. Předem Vám děkuji za spolupráci a 

věnovaný čas! 

Odpověď u otázek prosím zaškrtněte znakem „X“ 

 

1. Pohlaví 

 ţena  muţ 

 

 

2.  Věk 

    15 - 25   26 - 35  36 - 45  46 a více 

 

 

3. Zaměstnání 

 student                          pracující                     na mateřské dovolené              

 v dŧchodu                     nezaměstnaný  
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4. Je nebo bylo zaměření Vašeho studia kosmetické? 

 

ano ne 

 

5. Myslíte si, že je rozdíl mezi epilací a depilací? 

(pouze jedna odpověď) 

Není rozdíl.  

 

Epilace je odstranění chloupkŧ pod povrchem kŧţe, depilace je odstranění 

chloupkŧ  nad     povrchem kŧţe.    

     

         Epilace je obrušování odumřelých koţních buněk z povrchu kŧţe např. pomocí 

drcených     

semínek, depilace je šetrné odstranění zrohovatělé části kŧţe např. pomocí ovoc-

ných kyselin. 

 

        Nevím. 

 

6. Jakou metodu v odstraňování ochlupení vy sám/sama preferujete? 

  

      Holení 

      Epilátor 

      Vosk 

      Cukrová pasta 

      Chemické přípravky (krém) 

      Laser 

      Neodstraňuji ochlupení  

      Jiná odpověď  ……….. 
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7. Slyšel/a jste někdy o metodě odstraňování ochlupení laserem? 

 

      Ano 

      Ne 

 

 

8. Jaká je podle Vás největší výhoda laserových metod? 

(pouze jedna odpověď) 

       Trvalé odstranění ochlupení 

       Bezbolestnost 

       Rychlost zákroku 

       Metoda vhodná pro muţe i ţeny 

       Bezpečnost 

       Jiná odpověď ………. 

 

9. Jaká je podle Vás největší nevýhoda laseru? 

(pouze jedna odpověď)                                                                                

            Cenová nedostupnost     

      Časová náročnost 

      Nespolehlivost 

      Zdravotní omezenost (těhotenství, kardiostimulátor,…) 

            Jiná odpověď  

 

10. Chtěl/a byste vyzkoušet odstranění ochlupení laserem? 

      Ano 

      Ne 

            Nevím 


