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Čtvrtek 14.45 – 16.15 hod., Šimkův sál UZQ 201240 

 Termín Téma Poč. 
hod. 

Vyučující 

1 13.4.2023 Reverzibilní a ireverzibilní 
onemocnění zubní dřeně, 
problematika překrytí, materiály, 
provedení, komplikace. Nekróza a 
gangréna zubní                 dřeně.   

2,5 Nováková/ Harvan  

2 20.4.2023 Patologie, klinika a terapie zánětů 
periodoncia. Komplikace ošetření. 

2,5 Nováková/ Harvan 

3 27.4.2023 Nekariézní defekty tvrdých zubních 
tkání: abfrakce, atrice, abraze, eroze. 
Etiologie, prevence a možnosti 
ošetření. 

2 Nováková/ Morozova 

4 4.5.2023 Současné trendy v prevenci zubního 
kazu. Mechanická kontrola plaku. 
Přehled vlastností remineralizačních 
prostředků. 

2 Nováková/ Piterková 

5 11.5.2023 Současné trendy v prevenci 
onemocnění parodontu. Chemická 
kontrola plaku. 

2 Nováková/ Piterková 



 

 
 

Praktická cvičení: 
Vedoucí vyučující: Stomatolog Yuliya Morozova, Ph.D. 

Výuka: Bloková 7.30–11.45 hod 
 
 
 Výukový týden 

od-do 
Téma Poč. hod. 

1 10.4.–14.4.2023 Kaz blízký dřeni, subjektivní a objektivní známky, 
diagnostika, možnosti ošetření, komplikace. 

6 

2 17.4.–21.4.2023 Kaz do dřeně penetrující, subjektivní a objektivní 
známky, diagnostika, možnosti ošetření, 
komplikace. 

6 

3 24.4.–28.4.2023 Hyperémie zubní dřeně, počínající akutní zánět 
zubní dřeně, diagnostika a možnosti ošetření. 

5,5 

4 1.5.–5.5.2023 Pulpitis, příčiny a projevy, vyšetřovací algoritmus, 
diagnostika, metody ošetření. 

5,5 

5 8.5.–12.5.2023 Nekróza a gangréna zubní dřeně, diagnostika, 
možnosti ošetření a prognóza, komplikace. 

5,5 

6 15.5.–19.5.2023 Akutní periodontitida, etiologie, klinický průběh, 
vyšetření a diagnostika, zásady terapie, 
komplikace. 

5,5 

7 22.5.–26.5.2023 Chronická periodontitida a cystogranulom, 
klinické projevy, diagnostika, terapeutické 
možnosti, prognóza. 

5,5 

8 29.5.–2.6.2023 Opakování, prověrka znalostí, praktické 
přezkoušení. Zápočet. 

5,5 

 
 

Způsob ukončení: Zápočet, zkouška 

 

Podmínky uznané účasti na praktických cvičeních: 
 

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. 

6 18.5.2023 Elektrické pomůcky v prevenci 
onemocnění tvrdých zubních 
tkání a parodontu. 

2 Nováková/ Piterková 

7 25.5.2023 Metastatická oportunní infekce 
v konzervačním zubním lékařství, 
orální mikroorganismy a jejich 
distanční působení. Prevence a 
terapeutické možnosti. 

2 Nováková/ Tvrdá 



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. 

 
Podmínky ukončení (získání zápočtu):  

100% účast na praktických cvičeních 
Průběžné prověřování znalostí        (ústní zkoušení, test) 
Kontrola plnění limitů praktických výkonů 
Průběžné zkoušení z manuálních dovedností (je podmínkou 
pro získání zápočtu) 

Praktické přezkoušení na závěr semestru 

Podle směrnice děkana LF – B-18/14 ke studijnímu a 
zkušebnímu řádu UP v Olomouci může student v semestru 
nahradit maximálně 1/3 povinné výuky za předpokladu 
řádné omluvy zameškaných hodin. 

 
 
 
 
 

Doporučená literatura: 
1. Stejskalová, J., a kol.: Konzervační zubní lékařství, Praha, Galén, 2008 
2. Peřinka, L: Základy klinické endodoncie, Praha, Quintessenz, 2003 

3. Hellwig, E., Klimek, J., Attin, T.: Záchovná stomatologie a parodontologie, Grada 
Publishing, 2003 

 
4. Minčík, J. a kol.: Kariologie, StomaTeam, 2014 

5. Heymann, H. O., Swift, E. J. Jr., Ritter, A. V.: Sturdevant's Art and 
6. Science of Operative Dentistry, 9th Edition 

 


