
Dokumentace k ústní zkoušce vstupního vzdělávacího 
programu v parodontologii 

 
 

Průběh zkoušky a požadavky na předloženou dokumentaci vlastních pacientů je stanoven  
§ 6 Opatření představenstva číslo 4/2020 viz níže. Zkouška probíhá formou odborného pohovoru 
spojeného s odprezentováním 3 vlastních stomatochirurgických případů. Uchazeč předloží kompletní 
zdravotnickou dokumentaci všech prezentovaných případů. Rentgenologická dokumentace je 
přípustná v elektronické podobě, nebo v podobě originálních RTG folií (nikoliv vytištěné snímky 
z tiskárny)  

 
 
 

OP4/2020 
§ 6 

Ústní zkouška v rámci vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, parodontologii  
a pedostomatologii 

 
(1) Člen Komory samostatně představí a v diskuzi se členy zkušební komise obhájí 3 případy 
poskytnutí zdravotní péče odpovídající příslušnému vstupnímu vzdělávacímu programu, které  
v průběhu příslušného vstupního vzdělávacího programu osobně poskytl. Každý jednotlivý 
představovaný případ člen Komory doloží kompletní zdravotnickou dokumentací, kterou vede  
o pacientovi, jemuž byla předmětná zdravotní péče poskytnuta. 
(2) Členové zkušební komise mohou v rámci diskuze klást členu Komory odborné otázky. 
(3) Zkušební komise hodnotí zejména, správnost a úplnost použitých diagnostických a léčebných 
postupů, úplnost a přesvědčivost argumentace v rámci obhajoby, splnění požadavků na minimální 
rozsah výkonu povolání v rámci příslušného vstupního vzdělávacího programu a správnost  
a úplnost odpovědí na položené odborné otázky. 

 
 

 
Doporučení k prezentovaným případům: 

1. případ by se měl týkat terapie agresivní parodontitdy. 
Kompletní dokumentace od stanovení dg. (hyg. indexy, paro indexy, rtg dokumentace – 
ideálně rtg status před a po léčbě), přes terapii až po následný recall a monitoring stavu. 

2. případ by se měl týkat terapie středně pokročilé až pokročilé chronické parodontitidy 
dospělých s postižením alespoň jedné furakce  
Kompletní dokumentace od stanovení dg. (hyg.indexy, paro indexy, rtg dokumentace – 
ideálně rtg status před a po léčbě ), přes terapii až po následný recall a monitoring stavu. 

3. případ by se měl týkat oblasti mukogingivální chirurgie. 
Řešení recesů, mělkého vestibula, řešení uzdiček a jiných tahů. 
 

Volba vhodného způsobu prezentace případu záleží na rozhodnutí uchazeče, preferované je 
zpracování formou pptx prezentace. Dále je vhodné dodat fotodokumentaci předkládaných případů, 
před a po ošetření, ideálně 5 fotografií tzv. „ortodontický fotoprotokol“  


