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Hodnocení bakalářské práce 
 

Posudek školitele 
 

Název práce: Fixní retainery v ortodoncii 

 

Jméno autora: Kateřina Veselá 

 

Jméno školitele: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.  

 

Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) : Práce má 67 stran odborného textu, na str. 

68 je seznam příloh (3), na str. 69 – 71 jsou přílohy (2). Je uvedeno 51 titulů  odborné 

literatury. V práci je 7 tabulek, 4 grafy a 29 obrázků. 

 

 

Názor školitele na aktuálnost tématu:  Ortodontická léčba s sebou nese i nutnost zajištění 

spolehlivé retence dosaženého léčebného výsledku. Velmi často je pro zajištění retence 

využíván tzv. fixní retainer, který se však může uvolňovat. Autorka se v práci snaží o 

upřesnění některých příčin uvolňování fixních retainerů. 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:  

Členění předložené práce odpovídá požadavkům na tento typ práce kladeným. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):   

Cíl práce je jasně formulovaný, v teoretické části autorka objasňuje základní problematiku  

zajištění retence léčebného výsledku v ortodoncii. Uvádí retenční ortodontické aparáty a 

podrobně popisuje typy fixních retainerů. Věnuje pozornost zhotovení fixního retaineru i  

komplikacím, které se po jeho nasazení mohou vyskytnout. Zdůrazňuje roli dentální 

hygienistky v péči o chrup pacienta s fixním retainerem. Používá převážně vlastní názornou 

obrazovou dokumentaci velmi dobré úrovně. 



V praktické části jsou formulovány  hypotézy zaměřené na ověření souvislosti prematurních 

kontaktů, dentální diskrepance, hloubky skusu, vztahu zubních oblouků  a selhání fixních 

retainerů. Byl analyzován  soubor modelů chrupu 20 pacientů po ortodontické léčbě s fixním 

retainerem nalepeným na dolní frontální úsek. Výsledky byly zpracovány do grafů a tabulek a 

komentovány v diskusi. Výstupem práce je dobře sestavený informační leták o fixních 

retainerech určený pacientům. 

 

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): Po formální stránce práce 

vyhovuje požadavkům, je  členěná odpovídajícím způsobem, psaná pečlivě a dobrou češtinou.  

  

 

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: Práce přináší ucelenou informaci o fixních 

retainerech a upozorňuje na rizika okluzních interferencí při jejich selhání. 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): Výborně 
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