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MDDr. Iva Voborná, Ph.D.  

 

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci 

Palackého 12 

77600 Olomouc 

 

Email: iva.voborna@upol.cz 

Tel: 00420585859226 

        00420585859210 

 

Pověřena vedením Kliniky zubního lékařství LF UP a 

FNOL v Olomouci 

Vedoucí protetického oddělení - Klinika zubního 

lékařství LF UP a FNOL v Olomouci 

Vedoucí oddělení propedeutické výuky - Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci 

Výuka studentů zubního lékařství LF UP v pre-klinických a klinických oborech (Preklinické 

zubní lékařství, Protetická technologie, Gnatologie, Protetické zubní lékařství) 

Školitel 6 postgraduálních studentů oboru Stomatologie 

Úspěšný řešitel grantových projektů 

- Projekt IGA UP LF_2013_025/Inovace praktické výuky zubního 

lékařství/Hlavní řešitel 

- Projekt FRUP_2017_059/Inovace praktické výuky předmětu Preklinické 

zubní lékařství 1 a 2 a Preclinical Dentistry 1 a 2/Hlavní řešitel 

- Projekt TAČR_2018_TG01010080_669714019_PoC_0711/Inovace 

preklinických a klinických výukových modelů/Hlavní řešitel  

- Projekt IGA_LF_2018_046/Vliv pískování na vrstvu IDS/Spoluřešitel 

- Projekt IGA_LF_2018_049/Přesnost vnitřní kapny korunek zhotovené ze 

zirkonium oxidu vs. kobaltchromu/Spoluřešitel 

Člen akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2017-5/2019 

Obdržela ocenění „nejlepší pedagog lékařské fakulty univerzity Palackého v Olomouci“ v roce 

2016 a v roce 2018 

Tutor anglické výuky oboru „Dentistry“ od roku 2009 

Člen zkušební komise – zkušební komisař pro výjezdy přijímacích řízení pro obory General 

Medicine a Dentistry 

Člen zkušební komise pro SRZ předmětu Protetické zubní lékařství a Ortodoncie 

Člen organizačního týmu konference „UPdent 2/2018, 2/2019“ 

Člen organizačního týmu konference „Víme jak na zubní kaz 11/2017, 11/2018“   

Autor a spoluautor publikací o problematice registrace mezičelistních vztahů, okluze, možností 

regeneračních procesů u endodonticky ošetřených zubů a maturogeneze 

Hlavní zaměření nynějšího výzkumu – využití lipofosfonoxinů v zubním lékařství 

Vedoucí absolventské práce na téma Ošetření pacienta celkovými snímatelnými náhradami 

podle profesora Gerbera/2018 

   

Vzdělání: 

2016 - Univerzita Palackého v Olomouci, Třída Svobody 8 - Lékařská fakulta - obor 

Stomatologie - Dosažená kvalifikace  Ph.D.   

2009 - Univerzita Palackého v Olomouci, Třída Svobody 8 - Lékařská fakulta – obor Zubní 

lékařství - Dosažená kvalifikace MDDr. 

mailto:iva.voborna@upol.cz

