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Posudek diplomové práce Bc. Michaely Pokorné ,,Korozní zkoušky dentálních materiálú,.

Diplomová práce je zaměÍena na prob|ematiku testování korozních zkoušek dentálních
materiá!ú a prvkovou anal zu v./|uhu po jejich provedení atomovou absorpční spektrometrií
s elektrotermickou atomizací a optickou emisní spektrometrií s ionÍzacív indukčně vázaném
plazmatu.

Teoretická část je zaměiena na pieh|ed dentálních materiál 
' 
jejich indikace a jejich korozní

chováníve s|ině jako korozním médiu. Dále je zde část věnovaná metodám prvkové ana! zy se

zaměÍením na v'/běr správné metodiky pro testování koroze dentálních materiálti. V experimentální
části byly dentální materiá!y podrobeny imerznímu testovánív 0,1 mol HCl resp. imerznímu testování
v běžně dostupn'/ch nápojích a roztocích. Koncentrace jednotlivr/ch prvkri ve v'fluhu byly pak

vyhodnoceny pomocí ET AAs a lCP oEs.

Práce je piehIedně členěna do šesti kapitol. Teoretická část obsahuje bohatou literární
rešerši. V'/sledková část je logicky členěna zpracována pievážně do tabulek a grafri s bohatou
obrazovou dokumentací. Komentáie v'fsledkŮ a závěry jsou v'/stiŽně napsané.

K práci mám následující pĚipomínky zejména k teoretické části:

].. V seznamu zkratek jsou některé zkratky nesprávně vysvět|ené: CAD/ cAM je computer aided
design/ computer aided manufacturing a PFM- porcelain fused to metal.

2. V kapito|e Úvod je popsaná negativní reakce uvolněnrfch korozních produktú - nebyto prokázáno,

že byla korozními produkty zprisobena toxická reakce, spíše a|ergická reakce buněčného typu (typ lV.

dle Coombse a Gella).

3. Teroretická část

V kapitole 2.L....vfiplřovÝ materiál neobnovuje tvar a funkci zubu- to není pravdou a hned v da|ší

větě....Materiál pro záchovnou stomatologii obnovuje tvar a funkci???? Tvrzení,že se implantát
ukládá na kost horní či dolní čelisti je taktéž nepravdlvé. Jak??? Tento odstavec je ne|ogick'i a

ne p ravd iv'./, v'ip ! Ďové materiá ly se po užívaj í v záchovné sto mato |ogii.

str. 13: Použitíčistého ztata na vrirobu protetick'/ch v./robkri- nikdy, vždy má pÍíměsi, vždy slitina.

str. 13: Současné dělenídentátních slitin je na Vysoce ušlechtilé, ušlechti|é a slitiny obecn ch kovťr.



V práci se vyskytují hovorová s|ova místo spisovn'/ch m žou -mohou.

str. 13: Slitiny na bázi nik|u se už nepouŽívají, odklon, kvŮ|i a|ergick'/m reakcím!!!!!!

str. L3: Co je to citlivf Pacient?

str. 14: V ortodoncii se dnes používají stejné s|itiny jako v protetice.

str. 15: Zubní (spíše dentá|ní) keramika se nenanáší na korunku, a|e na vnitÍní kovov'f p|ášť nebo|i

kapnu, to celé dohromady tvoĚí náhradu známou jako kovokeramická korunka.

str. 16: Dentální keramika se v současnosti dělí zce|a pod|e jinr/ch parametrú neŽ je tep|ota

vypa|ovacího procesu.

Kap. 2.1.3 Kovokeramické dentální materiá|y neexistují, jen s|itiny a fasetující keramika, ce|á

kapitola je nesmys|ná.

str. 17: V,/znamnou roli hrají podmínky v dutině ristníjako napÍ. rych|ost míchání. Co je rych|ost

míchání? Co tím by|o myš|eno?

str. 18: chybí háček .....stěrbinovitá

Kapitola 2.4 adá|e v celé práci .....S|ina v dutině ristníje vždy v jednotném čís|o!!!! Množství sliny....

str. 23: obrázek 4 neodpovídající popisky ....dáseř nenív místě popisku , to je aveo|. če|ist.

str.34: a dá|e v ce|é práci ......Slovo imersní je správně pod|e slovníku imerzní.

str. 38: U citace E|shahawy fixní prosthodontické materiá|y nesprávně pÍe|oženo, je to protetické

materiály.

str. 48: Citace Elshahawy CAD/CAM ie technologie v'/roby nikoliv typ keramiky, ridaj nevypovídá nic o

použité keramice, je nutné uvést její složení.

4. V kapito|e Experimentá|níčást ...pro korozní zkoušky neby|y použity korunky, ale pouze

celokeramická jádra, na která se později napa|uje fasetující keramika.

PÍestože byl pÍípravě diplomové p|áce věnován pravděpodobně značn'/ časov./ risek a autorka není

vzdělaná v oboru zubní |ékaÍstvía materiá|y pro zubní lékaĚství, mys|ím si, Že mě|a b'Ít tato část

s něk'/m z tohoto oboru konzu|tována. Značná část dip|omové práce právě v této ob|asti obsahuje

mnoho zastara|./ch či nepravdiv./ch daj .

Teoretická část je pĚíliš obsáhlá se snahou obsáhnout co nejvíce teoretick'/ch poznatk , ale ve

v'fsledku prisobíznačně roztĚíštěně. Mnoho citovan'/ch vědeck'/ch prací by bylo vhodnější použít pĚi

tvorbě kapito|y Diskuze.

V'/hrady mám také ke kapitole Vr/sledky a diskuze, kterou doporučuji rozdě|it na dvě samostatné

kapitoly pro lepší pĚehlednost.

LékaÍská literatura měta b'ft aktuá|nějšís nou/mi poznatky



Celkově po zhoonocéní dip|omové práce mohu kpnstatovat, že tsc. Michaela Pokorná sBlni|a cí|e
vyplrfvající ze zadání její práce. Doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou

Velmi dobÍe

V Hradci Krá|ové ť4. 5. 2012
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