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Studijní obor:   DIPLOMOVANÁ  DENTÁLNÍ  HYGIENISTKA 

Kód oboru:       53-41-N/3. 
 

Pro absolventy středních škol 

Vhodné pro dívky i chlapce 
 

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z 

odborných předmětů a absolventské práce včetně obhajoby. 

Přijímáni jsou absolventi středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou a splnili 

podmínky přijímacího řízení. 

Kritéria pro přijetí – výsledky motivačního po-

hovoru, zdravotní kritéria a výsledky maturitní 

zkoušky. 

  

Absolvent(ka) vzdělávacího programu je při-

praven(a) k výkonu práce zdravotnického pra-

covníka, který samostatně vykonává  činnost 

v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu 

své odborné působnosti  stanovené zákonem,. 

 

Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také 

širší obecnější vzdělání z oblasti přírodovědných a humanitních oborů a dovednosti důležité 

pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Má předpoklady pro řídící práci v týmu den-

tálních hygienistek a dalších zdravotnických pracovníků ošetřovatelského týmu ve stomatolo-

gii, pro spolupráci s pracovníky týmu stomatologických pracovišť ve zdravotnictví i pro další 

profesní růst. Absolvent je připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke 

zvyšování prestiže povolání dentální hygienistky. 

 

Vzdělávání je denní tříleté. Teoretická výuka se uskutečňuje formou přednášek a seminářů, 

praktická příprava formou cvičení a odborné praxe na pracovištích školy, ve zdravotnických 

zařízeních, v předškolních a školních zařízeních. Při vyučování jsou zohledněny požadavky na 

bezpečnost a ochranu studentů. Při vzdělávání je kladen důraz na samostatnější získávání vě-

domostí a dovedností, využívání informační soustavy zdravotnictví.  

 

Absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka se může dále vzdělávat v rámci celoživot-

ního vzdělávání zdravotnických pracovníků v odborných kurzech, popřípadě na odborných stá-

žích pro zdravotnické pracovníky nebo studiem na vysokých školách. 

 

Absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a zubních ordinací. 

Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci stomatologických materiálů. 
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