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do konce roku 2008 včleněny do výuky formou napojení na IS MUNI. Kromě výukových 
materiálů byl projekt použit také k vytvoření zkušebních testů v protetickém z. l., gna-
tologii a protetické technologii. Na tvorbě obrázků pro e-learningový atlas „Řešení de-
fektů chrupu II. třídy“ se podílel profesionální malíř, pre- i postgraduální studenti a také 
studenti a doktorandi, kteří v rámci předmětu Samostatná práce a náplně postgradu-
álního studia pomáhali připravit spolu s protetickou laboratoří Sokop zaznamenání la-
boratorních postupů. Závěrem lze konstatovat, že Meziuniverzitní rozvojový projekt již 
v prvním roce přispěl ke kvalitě výuky při zvyšujícím se počtu studentů studijního pro-
gramu Zubní lékařství. Platí to i o spolupráci studentů a doktorandů. Prezentace vychá-
zí z řešení Meziuniverzitního rozvojového projektu C54 s názvem „Vytvoření podmínek 
pro rozšíření počtu studentů oboru zubní lékařství“.
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E-learningová výuka tvoří novou možnost pre- i postgraduálního vzdělávání pro obor 
stomatologie. V rámci řešení rozvojových projektů byly vytvořeny a používají se dva 
e-learningové kurzy – Protetické materiály a technologie a Gnatologie, v tvorbě je nyní 
kurz pro výuku Stomatologie pro studenty magisterských programů všeobecného lékař-
ství, který by měl sloužit i pro celoživotní vzdělávání lékařů. Pro tento kurz byla připra-
vena i klasická učebnice Stomatologie, kterou vydává nakladatelství Grada. Jako progra-
mové prostředí pro tvorbu všech kurzů byl zvolen systém Moodle, který provozuje Ústav 
výpočetní techniky UK pro výuku na UK. Základem kurzů jsou teoretické úvody, aktu-
ální přednášky, které jsou doplněny dalšími materiály, např. články, vlastním videem, 
součástí je i doporučená literatura. Výuka je připravena formou kombinovaného studia 
– e-learningové bloky jsou doplněny praktickou výukou na klinice.

Ankylóza temporomandibulárnych kĺbov a ich 
možné optimálne liečenie totálnou náhradou
Andrej Jenča, Janka Dráčová, Jozef Živčák, Dráč, R., Jaroslav Majerník
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
 Blok IIb | 20. 11. 2008 | 15.30 | sál A
Ankylóza temporomandibulárneho kĺbu je kostné spojenie sánky a spánkovej kosti 
s úplnou nemožnosťou pohybu v sánkovo-čeľustnom kĺbe. Výskyt takýchto ochorení je 
potencovaný zvlášť po úrazoch maxilofaciálnej krajiny, najčastejšie však u detí. Autori 
prezentujú riešenie patologického spojenia so zabezpečením funkčnosti celého orofaci-
álneho systému prostredníctvom optimálnych totálnych protéz.
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