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Rozvrh výuky

15 hodin seminářů

:

75 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky

:

5. ročník, 10. semestr

Počet kreditů

:

7

Forma výuky

:

Semináře, praktická cvičení

Semináře :
Garant výuky : doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
Výuka :

Bloková od 30.1.2023 do 24.3.2023, Klinika zubního lékařství,
Palackého 12, Šimkův sál, 13:00-14:30

Předmět
Se studenty budou v rámci seminářů konzultovány
prezentace ošetření pacienta (kazuistika) ke státní
rigorózní zkoušce – během těchto konzultací budou
zopakována důležitá témata státní rigorózní zkoušky a
budou probrány postupy sestavení léčebného plánu.

Hodiny
8x2
Každý
týden dle
rozpisu
skupin

Vyučující
Asistenti
z protetického oddělení

Praktická cvičení :
Garant výuky :
Vedoucí výuky:

doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Výuka :

Bloková od 30.1.2023 do 31.3.2023, Klinika zubního
lékařství, Palackého 12

Každý týden
dle rozpisu
skupin

Téma
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.

Poč. hod.
9x8,25

Vyučující
Asistenti
z protetického
oddělení

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

Způsob ukončení :

Zápočet
Součástí zápočtu bude přezkoušení manuálních 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

3)

4)

5)

6)

neučiní, bude vyloučen z praktického cvičení
s nutností náhrady.
V praktických cvičeních je zakázáno používaní
mobilních a jiných podobných zařízení.
Pokud student zákaz poruší, bude vyloučen
z praktického cvičení s nutností náhrady.
Pokud student poruší výuková či etická pravidla,
bude z praktického cvičení vyloučen s nutností
náhrady.
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.
Pokud student neprojeví v praktickém cvičení
dostatečné znalosti, bude z praktického cvičení
vyloučen s nutností náhrady.
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