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Studijní program Zubního lékařství  
LF MU – e-learning
Jiří Vaněk, Sonia Bartáková
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Blok IIa | 20. 11. 2008 | 11.15 | sál A
Od školního roku 2004/2005 byla na LF MU zahájena výuka ve studijním programu 
Zubní lékařství. Jednou z priorit tohoto programu je zintenzivnit výuku předmětů zub-
ního lékařství po stránce obsahové. Došlo k diverzifikaci předmětů ZL. V rámci pro-
gramu je vyučováno celkem 35 předmětů ZL. S postupem do vyššího ročníku se počet 
předmětů ZL zvyšuje. Výuka trvající 5 let, 10 semestrů musí být časově racionalizovaná. 
Využívána je k tomu ve zvýšené míře simulovaná výuka a stále více e-learningová výuka, 
prezentace v rámci meziuniverzitního rozvojového projektu. Tento způsob výuky zařa-
zujeme v prvních letech projektu do všech odborností a oborů Zubního lékařství a Sto-
matologie, které jsou ve studijním programu obsaženy. Vedle oboru zubní lékařství je to 
obor maxilofaciální chirurgie a ortodoncie. V oboru zubní lékařství jsou to odbornosti 
konzervační zubní lékařství, orální chirurgie, dentální implantologie. Za přípravu všech 
materiálů pro přípravu e-learningové prezentace odpovídají garanti. Vedle této formy 
jsme se zaměřili také na vybavení studovny elektronickou technikou, ze které se mohou 
studenti napojit na IS MUNI, k prostudování odborné tematiky. I pro tento typ vzdělá-
vání jsou připravovány materiály. Na intenzitě a zajištění výuky se významně podílejí 
doktorandi. Meziuniverzitní rozvojový projekt „Vytvoření podmínek pro rozšíření počtu 
studentů oboru zubní lékařství“ mezi UK LF Plzeň a MU LF v rámci centralizovaných 
programů MŠMT je pro další zintenzivnění výuky jak z hlediska odborného, tak i zajiš-
tění zvyšujícího se počtu studentů LF, velmi přínosný. Prezentace vychází z řešení Me-
ziuniverzitního rozvojového projektu C54 s názvem „Vytvoření podmínek pro rozšíření 
počtu studentů oboru zubní lékařství“.
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Tomáš Sojka, Zdenka Halačková
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 Blok IIa | 20. 11. 2008 | 11.45 | sál A
Výuka studentů zubního lékařství vyžaduje teoretické i praktické znalosti. Jedním ze zá-
kladních výkonů je vyšetření pacienta. Student získá řadu informací o orálním zdraví 
pacienta. Vyhodnocení údajů, jejich evidence a porovnání s jinými pacienty umožní stu-
dentům zhodnocení získaných údajů. Program záznamu vyšetřených pacientů umož-
ní studentům samostatné uložení získaných dat, kontrolu zadaných údajů, zhodnocení 
kvality zubní péče i navržení potřebného ošetření. Rozložení získaných údajů tvoří sa-
mostatné celky, které jsou vzájemně propojeny. Vedle identifikačních údajů studen-
ta, oboru, ročníku obsahuje kódované údaje pacienta. Samostatnou složku tvoří údaje 
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získané pohovorem s pacientem a dále údaje, které slouží k vyhodnocení stavu chrupu 
a parodontu. Získané údaje jsou převedeny do běžně užívaných indexů, které ukazu-
jí na kvalitu ošetření, rozsah poskytnuté léčby i potřebu zubní péče. Individuální i sou-
hrnné vyhodnocení umožní studentům lépe navrhovat potřebnou léčbu a vede studen-
ta k samostatné práci. Učitel i student má přesnou kontrolu o provedených výkonech 
a to o množství i kvalitě záznamu a to jak v jednotlivých ročnících tak za celé studium.  
Prezentace vychází z řešení Meziuniverzitního rozvojového projektu C54 s názvem  
„Vytvoření podmínek pro rozšíření počtu studentů oboru zubní lékařství“.
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Ortodoncie je nástavbový obor zubního lékařství. Vzhledem k tomu je možné získat spe-
cializaci v oboru ortodoncie až během tříletého postgraduálního studia na akreditova-
ném pracovišti. Náplní pregraduálního studia ortodoncie je získání základních znalostí 
o diagnostice, etiologii, prevenci a léčbě ortodontických anomálií. Tyto umožní praktic-
kému zubnímu lékaři včas rozpoznat jednotlivé ortodontické anomálie. Zároveň jsou 
důležité pro plánování léčby každého pacienta založené na interdisciplinární spolupráci 
jednotlivých zubních specialistů. Ortodoncie je velmi komplexním oborem, který se ne-
ustále vyvíjí a zdokonaluje. Odborná literatura v českém jazyce není dostupná v potřeb-
ném rozsahu. E-learning umožní nedostatek studijních materiálů vyřešit. Prostřednic-
tvím e-learningu je možné prezentovat ortodontické pracovní postupy. Další možností 
využití je ukázka různých kazuistických případů. Důležitým přínosem je ověřování úrov-
ně znalostí oboru u jednotlivých studentů v průběhu studia. Prezentace vychází z řešení 
Meziuniverzitního rozvojového projektu C54 s názvem „Vytvoření podmínek pro rozší-
ření počtu studentů oboru zubní lékařství“.
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V roce 2008 byl schválen Meziuniverzitní rozvojový projekt s názvem e-learning v zub-
ním lékařství. Projekt pokrývá všechny odbornosti zubního lékařství. E-learningový 
rozvojový projekt v protetickém zubním lékařství pomohl vytvořit několik různých stu-
dijních materiálů jako např. videa, vytvoření pracovních postupů v protetickém zubním 
lékařství animací, vytvoření fotografických pracovních postupů a obrázků, které budou 


