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Termín Téma Poč.hod. Vyučující 

22.9.2022  Mastikační systém 
  Zhodnocení protézního lože 
Anatomický a individuální otisk 
bezzubého pacienta 
 

2 
 
 

Špidlen/VOBORNÁ 

6.10.2022 Čtení OPG, RVG, klinické vyšetření  
 Pacienta 
 

2 Špidlen/ZÁBOJNÍKOVÁ 

20.10.2022 Gerberova koncepce 
 

2 Špidlen/ZÁBOJNÍKOVÁ  

3.11.2022 Opravy, rebaze a jiné úpravy 
snímacích náhrad 
 
Imeditání náhrady 
Obturátory 
 

2 
 
 
2 
 

Špidlen/VOBORNÁ 

17.11.2022 Řešení problémů u pacientů 
s celkovými náhradami 
 
Kombinační syndrom 
 

2 
 
 
1 

Špidlen/VOBORNÁ 

1.12.2022 
 

16:00 – 17:30  
 

Zubní implantát  
Protetické náhrady nesené implantáty 
 

2 Špidlen/AZAR 

 

 

 

 



Praktická cvičení : 
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 
MDDr. Iva Voborná, Ph.D. 

Průběžná, Klinika zubního lékařství, Palackého 12, protetické oddělení 

Téma Poč. hod. Vyučující 
Základní cíle kurzu jsou následující: 

• Bazální klinický výcvik v protetickém ošetření. 
• Získání základních znalostí v oblasti protetického ošetření na 

základě stanovené diagnózy.   
• Základní znalosti o diagnóze onemocnění 

temporomandibulárního kloubu. 
 
Hlavní pozornost bude věnována získání základních dovedností: 

• V diagnostice a stanovení léčebného plánu. 
• V léčení pacientů korunkami a částečnými fixními 

náhradami – můstky. 
• V léčení pacientů se snímacími částečnými náhradami. 
• Ošetření pacientů s celkovými náhradami. 
• Ošetření pacientů s potížemi od temporomandibulárního 

kloubu. 
 
Průběžná kontrola (zkoušení) znalostí studenta: student je 
povinen se orientovat v problematice témat preklinického 
zubního lékařství, protetické technologie a gnatologie 
 
Student je povinen se na praktická cvičení dostavit v čistém, bílém 
pracovním oděvu a obuvi 
 

7x8,25 
 

Sudé 
týdny od 
19.9.2022 

do 
16.12.2022 

 
Asistenti 

z protetickéh
o oddělení 

Způsob ukončení :   Zápočet 

Součástí zápočtu bude přezkoušení manuálních a teoretických dovedností získaných 
v rámci praktické výuky předmětu 
 

Podmínky ukončení : 100% účast na povinné výuce 

1) Student je povinen se na praktická cvičení dostavit 
alespoň 10 minut před začátkem praktického cvičení z 
důvodu přípravy na praktické cvičení! 
2) Student je povinen se na praktická cvičení dostavit v 
čistém, bílém pracovním oděvu a obuvi. Pokud tak neučiní, 
bude vyloučen z praktického cvičení s nutností náhrady. 
3) V praktických cvičeních je zakázáno používání mobilních 
a jiných podobných zařízení. Pokud student zákaz poruší, 
bude vyloučen z praktického cvičení s nutností náhrady. 
4) Pokud student poruší výuková či etická pravidla, bude z 
praktického cvičení vyloučen s nutností náhrady. 
5) Student může zameškat pouze 1/3 povinné výuky - s 
nutností  omluvy a náhrady. 
10% povolené absence bez nutnosti náhrady se vztahuje 
pouze na předměty, kde praktická výuka obsahuje 10 a více 
praktických cvičení/seminářů. Přesto je doporučeno se 
omluvit vyučujícímu osobně/emailem. 
6) Pokud student neprojeví v praktickém cvičení dostatečné 
znalosti, bude z praktického cvičení vyloučen s nutností 
náhrady 
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