
Na 1. LF UK máme ty nejlepší 
předpoklady provázet studen-
ty/studentky na jejich cestě 
za medicínským vzděláním 
a vychovat kvalitní absolven-
ty, připravené pro praktickou 
medicínu, vybavené chápá-
ním biomedicínských disciplín 

a zodpovědností vůči základním 
lidským hodnotám.

prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK

Zubní lékařství

Kontakt:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, 121 00

www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Sledujte, co se děje na naší fakultě:

Sledujte studentský spolek na Instagramu:

 Web          IG              FB

Jak se u nás studuje? Podívejte se na 
video o zubním lékařství na 1. LF UK 
na kanálu YouTube →

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje 
veškeré podmínky přijetí ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity 
Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění. 

SSS ČR Praha SSS ČR

http://www.lf1.cuni.cz/uchazeci


Proč studovat zubní lékařství na 1. LF UK?

1 Moderní přístupy jsou u nás samozřejmostí. Již od prvního ročníku například používáme 3D tištěné mo-
dely zubů pro trénink manuální zručnosti. Velkou část 
přednášek máme dostupnou v online formě, abychom 
studentům a studentkám usnadnili domácí přípravu.

2 Zkušenosti s pacienty začnete nabírat již od druhého ročníku. Na výukových sálech budete pod vedením 
zkušených lékařů zhotovovat výplně, korunky a sníma-
telné protézy. Klademe také důraz na všeobecné znalosti. 
Cílem je, aby se absolventi bez obav starali o pacienty s 
nejrůznějšími interními onemocněními a byli schopni 
mezioborově spolupracovat.

3 Nejen náročným studiem živ je student! Máte možnost se zapojit do vědeckých projektů, participovat na výu-
ce mladších studentů nebo můžete vycestovat na studijní 
pobyt do zahraničí. V Praze je také množství kvalitních 
stomatologických pracovišť, kam naši studenti chodí 
vypomáhat a získávají tak cenné zkušenosti.

O studiu zubního lékařství

Studium zubního lékařství (MDDr.) na naší fakultě trvá 
pět let. Jeho absolvováním získáte odbornou způsobilost 
pro výkon povolání zubního lékaře. V případě zájmu 
se můžete po promoci dále specializovat, například na 
ortodoncii. Každý rok absolvuje program Zubní lékařství 
na naší fakultě kolem 50 mladých lidí.

Naše inovovaná výuka zubního lé-
kařství umožní studentům a stu-
dentkám udělat během studia 
nejvíce praktických výkonů, 
samozřejmě při zachování 
vysokých standardů všeobecně 
medicínských znalostí.

prof. René Foltán, proděkan 
pro zubní lékařství

K přihlášení potřebujete:

→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronické-
ho studijního informačního systému (SIS),
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.

Přijímací zkoušky:

→ mají formu písemného testu z chemie, fyziky a biologie,
→ můžete skládat v náhradním termínu, pokud se do dne 
konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte 
potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity, 
případně státnice.

Přijati ke studiu můžete být,  pokud:

→ jste úspěšně složili přijímací zkoušku na naši fakultu,
→ máte středoškolské vzdělání ukončené maturitou,

→ máte maturitu z češtiny, ze slovenštiny nebo doklad 
o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1,
→ předložíte doklad o rovnocennosti (nostrifikaci) stře-
doškolského vzdělání, jste-li absolventem střední školy 
jinde než v ČR nebo na Slovensku.

Při zápisu je nutné předložit potvrzení o zdravotní způ-
sobilosti a potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B.

U přijímaček můžete získat bonifikaci 15 bodů, více 
info zde: https://www.lf1.cuni.cz/bonifikace 

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu najdete 
na www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf

Studium na 1. LF UK je určitě ná-
ročné, ale získané znalosti se vám 
v praxi budou jistě hodit. Získá-
te nejen teoretické znalosti, ale 
i praktické dovednosti. Zjistíte, 
jak úžasný je to pocit, vrátit 
někomu doslova úsměv do 
života svojí prací. Potkáte zde 
mnoho zkušených vyučujících.

Elena Nožičková, studentka

https://www.lf1.cuni.cz/bonifikace 

