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Maturitní témata z předmětu Zhotovování stomatologických protéz 
pro třídu AZ4 oboru Asistent zubního technika ve školním roce 2022/2023 

 

1. Zhotovení celkové snímatelné náhrady v horní čelisti (zhotovte pracovní a antagonální 

model, modely zastavte do artikulátoru, sestavte zuby, vymodelujte tělo náhrady ke 

zkoušce) 

 

2. Zhotovení dočasného tříčlenného můstku v horní čelisti ve frontálním úseku (zhotovte 

pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte barvu, 

Superpont C+B, zhotovte pomocí předlitku) 

 

3. Zhotovení voskové modelace čtyřčlenného fixního můstku ve frontálním úseku v horní 

čelisti (zhotovte pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, 

vymodelujte) 

 

4. Zhotovení částečné snímatelné náhrady dočasné v dolní čelisti (zhotovte pracovní 

model, zhotovte retenční spony, sestavte zuby, dokončete pomocí předlitku) 

 

5. Zhotovení voskové modelace plášťové celolité masivní korunky v laterálním úseku, 

zhotovení plastové provizorní plášťové korunky ve frontálním úseku (zhotovte pracovní 

a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte barvu Superpont C+B) 

 

6. Zhotovení celkové snímatelné náhrady v horní čelisti (zhotovte pracovní a antagonální 

model, modely zastavte do artikulátoru, sestavte zuby, vymodelujte tělo náhrady ke 

zkoušce) 

 

7. Zhotovení voskové modelace fixního čtyřčlenného můstku v dolní čelisti, laterální úsek 

(zhotovte pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vymodelujte) 

 

8. Zhotovení částečné snímatelné náhrady v horní čelisti, dentomukózní přenos žvýkacího 

tlaku (naplánujte, zhotovte licí model, vymodelujte) 

 

9. Zhotovení dočasného tříčlenného můstku v horní čelisti v laterálním úseku (zhotovte 

pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte barvu, 

Superpont C+B, zhotovte pomocí předlitku) 

 

10. Zhotovení částečné snímatelné náhrady v dolní čelisti, dentomukózní přenos žvýkacího 

tlaku (naplánujte, zhotovte licí model, vymodelujte) 



 

11. Zhotovení voskové modelace plášťové celolité masivní korunky v laterálním úseku, 

zhotovení plastové provizorní plášťové korunky ve frontálním úseku (zhotovte pracovní 

a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte barvu Superpont C+B) 

 

12. Zhotovení horní a dolní celkové snímatelné náhrady (modely dodány, sestavte zuby, 

vymodelujte těla náhrad ke zkoušce) 

 

13. Zhotovení částečné snímatelné náhrady dočasné v dolní čelisti (zhotovte pracovní 

model, zhotovte retenční spony, sestavte zuby, dokončete pomocí předlitku) 

 

14. Zhotovení voskové modelace tříčlenného fixního můstku ve frontálním a laterálním 

úseku v horní čelisti (zhotovte pracovní model, antagonální model dodán, modely 

zastavte do artikulátoru, vymodelujte) 

 

 

15. Zhotovení horní a dolní celkové snímatelné náhrady (modely dodány, sestavte zuby, 

vymodelujte těla náhrady ke zkoušce) 

 

16. Zhotovení kotevních korunek (zhotovte pracovní model pomocí PIN systému, 

antagonální model dodán, modely zastavte do artikulátoru, vymodelujte a vyfrézujte 

kotevní korunky) 

 

17. Zhotovení částečné snímatelné náhrady v horní čelisti, dentomukózní přenos žvýkacího 

tlaku (naplánujte, zhotovte licí model, vymodelujte) 

 

18. Zhotovení voskové modelace tříčlenného fixního můstku ve frontálním a laterálním 

úseku v horní čelisti (zhotovte pracovní model, antagonální model dodán, modely 

zastavte do artikulátoru, vymodelujte) 

 

 

19. Zhotovení částečné snímatelné náhrady v dolní čelisti, dentomukózní přenos žvýkacího 

tlaku (naplánujte, zhotovte licí model, vymodelujte) 

 

 

20. Zhotovení dočasného tříčlenného můstku v horní čelisti ve frontálním úseku (zhotovte 

pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte barvu, 

Superpont C+B, zhotovte pomocí předlitku)  

 

21. Zhotovení celkové snímatelné náhrady v horní čelisti (zhotovte pracovní a antagonální 

model, modely zastavte do artikulátoru, sestavte zuby, vymodelujte tělo náhrady ke 

zkoušce) 

 

 

22. Zhotovení dočasného tříčlenného můstku v horní čelisti v laterálním úseku (zhotovte 

pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte barvu, 

Superpont C+B, zhotovte pomocí předlitku)  



 

23. Zhotovení kotevních korunek (zhotovte pracovní model pomocí PIN systému, 

antagonální model dodán, modely zastavte do artikulátoru, vymodelujte a vyfrézujte 

kotevní korunky) 

 

 

24. Zhotovení dočasného tříčlenného můstku v horní čelisti ve frontálním a laterálním 

úseku (zhotovte pracovní a antagonální model, modely zastavte do artikulátoru, vyberte 

barvu, Superpont C+B, zhotovte pomocí předlitku) 

 

 

25. Zhotovení horní a dolní celkové snímatelné náhrady (modely dodány, sestavte zuby, 

vymodelujte těla náhrad ke zkoušce) 

 

26. Zhotovení snímatelného můstku v dolní čelisti s litou stabilizační a spojovací ploténkou 

(naplánujte, zhotovte licí model, vymodelujte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Zpracovala: Mgr. Radana Klásková 

               vyučující odborných předmětů      

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 9. 9. 2022            Schválila: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 

                ředitelka školy 


