
Zubní lékařství (ZL)

Den otevřených dveří 15.1.2022

Den otevřených dveří KZL 2022





Zubní lékařství (ZL) = lékařská fakulta = 
zubní a všeobecně medicínské vzdělání

5 let (řádného) studia

Co mohou budoucí
posluchači očekávat?



Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL
Palackého 12

Historické centrum města Olomouce
Mimo teoretické ústavy LF UP a areál Fakultní nemocnice v Olomouci
Zastávka tramvaje před budovou



Klinika zubního lékařství 
LF UP a FNOL (KZL)

5 oddělní

Zubní laboratoř FNOL

Preklinické výukové laboratoře pro studenty 1. 
a 2. ročníku ZL

Přednáškový sál a seminární výukové místnosti 
vybavené počítači s programy pro digitální 

výrobu zubních náhrad a plánování ošetření 
pacienta

Konzervační zubní lékařství
Dětské zubní lékařství

Parodontologie
Protetické zubní lékařství

Ortodoncie
57 zubních souprav („zubařských křesel“)

25 zubních simulátorů („fantomů“)



Kolektiv nadšených  
a erudovaných 

pracovníků



Co mohou budoucí
posluchači očekávat?

1. a 2. ročník je doba položení 
základů..

Nepodceňujme je!

„fantom“ = zubní 
simulátor = první 

pacient (nestěžuje 
si, nemá bolesti a 
ani slinné žlázy)

Preklinická 
výuka

První práce na 
zubním simulátoru 
a v zubní výukové 

laboratoři již 
druhý týden 

prvního semestru 
výuky



2. ročník - ZS

Práce na zubních simulátorech s 
veškerým materiálovým a 

přístrojovým vybavením, které je 
využíváno následně v zubních 

ordinacích v rámci klinické výuky



2. ročník - LS

„jeden za všechny – všichni za 
jednoho“

„realita = uniformy = reální pacienti“

Studenti nastupují na klinickou výuku v rámci 
předmětu Preventivní zubní lékařství a kariologie



3. ročník

Výuka preklinických i 
klinických předmětů v 

ordinacích, seminárních 
místnostech a výukových 

laboratořích



4. ročník

Studenti pod vedením 
erudovaných lékařů samostatně 

vyšetřují pacienty, účastní se 
sestavování léčebných plánů a 
začínají samostatně ošetřovat 
pacienty na všech odděleních 

KZL



5. ročník

Studenti samostatně pod vedením erudovaného 
lékaře:

vyšetřují pacienty, sestavují plány ošetření a 
následně ošetření realizují na všech odděleních KZL 

(kromě Ortodoncie = specializace)



Moderní techniky přímých i 
nepřímých rekonstrukcí

Moderní metody v 
zubním lékařství 

=
Pro naše studenty 

standard!



CAD/CAM technologie –
samozřejmost dnešního 

moderního zubního lékařství a tedy 
i výuky studentů ZL LF UP

= přímé i nepřímé využití digitální 
technologie



Ordinační mikroskopy

-

Součást výuky studentů 
ZL LF UP 

studentka

lékař



Prostory KÚČOCH 
FNOL – „studentská 
fantomárna“ jako 
možnost zlepšení a 
procvičení manuálních 
dovedností studenta ve 
volném čase…

„samovzdělávání se“

Jediná v ČR a SK

Nejen ve škole 
– ale i mimo výukové hodiny



Mimoškolní aktivity studentů 
pod vedením SSSČR-OL (Spolek 

studentů stomatologie Olomouc) a LF UP 
ve spolupráci s ČSK (Česká 

stomatologická komora)

Dental Alarm
Světový den ústního zdraví

Ve zdravé Olomouci zdravý zub
Dens Sanus Olomucensis

aj.



Studentské město

Přátelé na celý život

Tradice a vysoká kvalita 
vzdělání



Pan/Paní

MDDr.
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www.kzl.upol.cz
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