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V rámci předmětů Kariologie, Preventivní zubní lékařství a Základy orální 
epidemiologie jsou studentům k dispozici e-learningové prezentace s cílem doplnit 
doporučenou literaturu o aktuální informace, čerpané z recentních odborných 
publikací a z konferencí. E-learning usnadňuje vyučujícím také ověřování vědomostí 
studentů. V posledních dvou letech jsou testovány online zápočtové testy, které 
umožňují individuální časový harmonogram při vyplňování testů a vyučujícím přináší 
možnost rychlé zpětné vazby. Pro studenty bylo připraveno a je neustále rozšiřováno 
online úložiště opakovaně použitelných objektů (RLO) týkajících se klinických obrazů 
a etiopatogenetických schémat a videosekvence moderních minimálně invazivních 
vyšetřovacích a preventivních postupů. Úložiště RLO je umístěné na http://wiki.lf1.
cuni.cz. Naše pracoviště spolupracuje s University College London v oblasti sdílení 
a výměny e-learningových materiálů pro zubní lékařství. Sdělení vzniklo s podporou  
RP 760-09-237605 3.
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S podporou Fondu rozvoje vysokých škol je v roce 2008 vytvářen Multimediální atlas 
pro výuku stomatologické chirurgie – retence zubů a vývojové odontogenní cysty. Tento 
projekt je zaměřen na prezentaci RTG nálezů u retinovaných zubů a vývojových odon-
togenních cyst a jejich korelaci s klinickými projevy. Dále je uvedena diferenciální dia-
gnostika a možnosti terapie. Projekt také prezentuje názorné videosekvence a fotosérie 
chirurgických postupů při léčbě zmíněných patologických stavů. Cílem je problematiku 
zpracovat multimediální formou tak, aby by byla co nejpřehlednější, ve srozumitelné for-
mě a snadno dostupná. Cílovou skupinou jsou především studenti stomatologie a zubní-
ho lékařství a jejich vyučující, ale přínosem bude i studentům dalších medicínských obo-
rů. Nyní jsou studenti z velké části odkázáni pouze na teoretické formy výuky. Zajistit 
studentům během praktických cvičení dostatečný objem praxe v ambulancích a na ope-
račních sálech je čím dál obtížnější vzhledem k jejich stoupajícímu počtu (během pěti let 
se počet studentů ztrojnásobil), prostorové a personální možnosti výukových pracovišť 
přitom zůstávají limitované. Využití multimediálních forem výuky je nejefektivnější a fi-
nančně nejméně náročné řešení tohoto problému.
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