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As. MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph. D. 

     
     Narodil jsem se v Praze 7. února 1977. V roce 2003 
jsem promoval po studiu všeobecného lékařství na 2. LF 
UK. Během studia jsem byl na různých zahraničních 
stážích včetně dvou trimestrů programu Erasmus ve 
Francii v letech 2002 a 2003. Po promoci jsem se rozhodl 
pro specializaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii. 
Podmínkou této specializace bylo studium jak všeobecné 
medicíny, tak i stomatologie.  V Letech 2003-2006 jsem 
dostudovával stomatologii na 1. LF UK a současně jsem na 
částečný úvazek pracoval na ORL klinice 2. LF UK v 
Motole. Od roku 2006 pracuji na Oddělení ústní, čelistní a 
obličejové chirurgie Stomatologické kliniky 1. LF UK a 
VFN. V červnu 2013 jsem atestoval z výše zmíněné 
specializace. Během postgraduálního studia jsem 
spolupracoval s Akademií věd ČR v oboru experimentální 
chirurgie. Ověřovali jsme regeneraci kostní tkáně s 
použitím kmenových buněk. Postgraduální studium jsem 
ukončil v roce 2015.   
 
     Od září 2013 se podílím na organizaci výuky 
praktického zubního lékařství a všeobecného lékařství na 
Stomatologické klinice. Se studenty se setkávám denně, 
nejen ve školním roce, ale i o prázdninách, kdy probíhají 
letní prázdninové praxe. Za nejpalčivější problémy na naší 
fakultě vidím stále nedostatečnou praktickou výuku 
studentů a to jak všeobecné medicíny, tak i zubního 
lékařství. 
Svoji podporu mohu shrnout do několika bodů: 
- Podpora zahraničních studijních i klinických stáží 
- Evaluace kvality výuky a spokojenosti studentů 
- Prohloubení výuky simulační medicíny 
- Zlepšení online výuky. 
Budu podporovat vznik fungujícího systému hodnocení 
výuky a učitelů.  
    Pokud Vás tyto řádky zaujaly, děkuji Vám za Váš hlas.   
      
 
 
 
 

     I was born in Prague on 7th February 1977. In 2003 I 
graduated from 2LFUK in Motol in General Medicine. 
During my studies I did a lot of clerkships abroad including 
two trimesters of Erasmus studies in France in 2002 and 
2003. After my graduation I decided to specialise in Oral 
& Maxillofacial Surgery – a Surgical specialty that 
required qualifications in both Medicine and Dentistry. 
Therefore, between 2003-2006 I studied Dentistry at 
1LFUK.  During this time, I also worked in the ENT unit of 
Motol University Hospital. From 2006 till now I have 
worked at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery 
of the General Teaching Hospital (VFN) in Prague. In June 
2013 I became a Consultant of Oral & Maxillofacial 
Surgery. In 2015 I finished my postgraduate studies in 
Experimental Surgery in cooperation with the Academy of 
Sciences - working with stem cells to speed-up and 
improve bone regeneration.   
 
     Since September 2013 I have worked as the Deputy 
Head of Education for Dentistry at 1LFUK.  I both organise 
the education for, and teach, our Dentistry and Medicine 
students.  I meet with our students not only every day of 
the school year but also in the summer, when they do 
their summer clerkships. We have some problems which 
should be solved: a lack of practical education in the 
clinical years, (both in General Medicine & Dentistry). 
Agenda what I support is: 
-More clinical rotations abroad 
-Improved online education 
-Student satisfaction, evaluation of education 
-Simulation education 
I want to support a new and improved feedback system 
regarding the quality of education. If you feel that 
paragraphs above resonate with your meaning, please 
vote. Thank you.  


