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recenze

Atlas ortodontických anomá-
lií autorky Magdaleny Koťové je 
publikací určenou praktickým 
zubním lékařům. Jedná se beze-
sporu o významný počin usnadňu-
jící komunikaci mezi ortodontistou 
a praktickým zubním lékařem.

Na 140 stranách autorka zpraco-
vává názorným a přehledným způ-
sobem problematiku hlavních typů 
ortodontických anomálií. Popisuje 
a ukazuje anomálie jednotlivých 
skupin zubů (řezáků, špičáků, pre-
molárů a molárů) a vztahu zubních 
oblouků v dočasném, smíšeném 
i stálém chrupu. Jednotlivé skupiny 
ortodontických vad jsou přehledně 
barevně rozlišeny, doplněny četnou 
a velmi názornou fotografickou 
a rentgenovou dokumentací. Kromě 
formulace hlavní diagnózy v přes-
ném a podrobném popisu jednot-
livých příkladů jsou vždy uvedeny 
rovněž i více či méně související 
vedlejší nálezy. Velmi důležitou 
součástí komentáře každé popiso-
vané vady či případu je doporučení 
pro praktického zubního lékaře co 
do vlastní léčby, tak zejména vhod-

nosti či nutnosti konzultace či léč-
by specialistou v ortodoncii včetně 
časového hlediska urgentnosti této 
léčby.

Bylo by možné diskutovat na 
odborné ortodontické bázi o něk-
terých tématech, týkajících se např. 
vztahu ortodontických vad a výsky-
tu zubního kazu (str. 9), dlouhodo-
bého řešení ageneze adhezivním 
můstkem (str. 39–40), vhodné doby 
začátku ortodontické léčby (str. 81) 
nebo formulace a zdůvodnění kon-

krétního ortodontického léčebného
plánu bez kompletní dokumentace
(str. 104, 106, 117). Při ukázkách
poruch vztahu zubních oblouků
zejména na skeletálním podkladě
(str. 78–84) by bylo možná názor-
nější spíše než boční dálkový rtg
snímek lbi (který praktický lékař 
obvykle nezhotovuje) ukázat paci-
entovo profilové foto, případně foto
z en face. Nevýznamným omylem
či spíše přepisem je označení per-
zistence zubu II+ (str. 112 – správ-
ně jde o zub III+). Ovšem to vše
nic nemění na faktu, že se jedná
o velmi dobrou a užitečnou litera-
turu v oblasti zubního lékařství.

Publikace je velmi pěkně grafic-
ky zpracována, tištěna na kvalitním
papíře a moudře vázána v odolné
lesklé obálce bez přebalu, což
prodlouží její životnost jakožto
denního rádce zubního lékaře.
Kniha vyplňuje mezeru na trhu
české odborné literatury a určitě
by neměla chybět v knihovně žád-
ného praktického zubního lékaře.
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