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Název školy  
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 234 

Název vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik 

Kód oboru vzdělání 53-44-N/1. 

Forma vzdělávání Denní 

Název a kód modulu Cizí jazyk – Anglický jazyk   P-ANJ  

Název modulu anglicky Foreign Language – English Language  

Typ modulu 
Povinný 

Doporučené období 
1. r. ZO - 3. r. 

LO 

Rozsah modulu (hodin týdně (p+c)) 1. r ZO – 3. r. LO 0+3 ECTS 16 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 243 hodin cvičení 

Forma hodnocení zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška 

Vstupní požadavky na studenta 
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 (B2) Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky 

Vyučující Mgr. Hana Poláková, Mgr. Alena Náhlovská 

Cíle modulu  

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru 

vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro 

studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s 

přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými 

informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k 

motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména 

ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho 

uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního 

anglického jazyka při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro 

další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. 

 
Po absolvování modulu student: 

- komunikuje se zahraničním spolupracovníkem, správně interpretuje a předává získané informace, 

- ovládá odbornou terminologii včetně odborných zkratek a vybrané jazykové prostředky frekventované 

v odborném projevu a textu, 

- získá potřebné informace z textů, pořídí výtah, sestaví resumé, 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné odborné texty, rozliší základní a rozšiřující informace, 

- odvodí významy neznámých slov na základě osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov, 

internacionalismů a kontextu,   

- komunikuje v úředním i písemném styku - vede pracovní jednání, sestaví žádost, strukturovaný 

životopis, stylizuje oficiální i osobní dopis, vede rozhovor s běžnou i odbornou tematikou, prezentuje 

se v situacích týkající se profese - hledání zaměstnání a studia v zahraničí, 

- rozumí zdravotnické dokumentaci vedené ve studovaném jazyce, 

-  využívá moderní informační a komunikační technologie ke studiu jazyka a získávání informací. 
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Metody výuky 
Cvičení jazykových dovedností, analýza odborného textu, diskuse, demonstrace, projektové práce, exkurze, 

práce s informacemi, práce s audiotextem, řešení modelových situací, skupinová práce, testy, řízené 

samostudium, konzultace, e-learning, aktivní sebehodnocení. 

Využití moderních informačních technologií ke zpracování příspěvku/prezentace s odbornou zdravotnickou 

tematikou v angličtině. 

 

Anotace modulu  
Výuka anglického jazyka je ve vyšším odborném vzdělávání součástí přípravy pro výkon odborných činností v oboru diplomovaný 

zubní technik. Získané vědomosti vytvářejí předpoklady pro pracovní uplatnění absolventů při komunikaci se spolupracovníky, 

klientem. Student je připravován i pro studium odborné literatury, pro práci s PC a internetem, pro možnost účasti na zahraničních 

stážích a seminářích. 

 

Obsah modulu 

Odborné tematické okruhy 

 

 Zdravotnická zařízení – typy, nemocniční péče; povolání ve zdravotnictví. 

 Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce. 

 Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění - příznaky, civilizační nemoci, prevence. 

 Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy. 

 Poskytování první pomoci – hlavní zásady a cíle, domácí lékárnička. 

 Zdravý životní styl - principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity.  

 Profese zubního technika – příprava na povolání, možnosti uplatnění. 

 Zubní technik – profil, specifika a charakter oboru, pracovní náplň. 

 Stomatologická zařízení - pracovní pozice a činnosti. 

 Anatomie dutiny ústní a chrupu. 

 Onemocnění závěsného aparátu – příznaky a léčba onemocnění měkkých i tvrdých tkání dutiny ústní. 

 Zubní kaz – příznaky, léčba, prevence. 

 Zubní laboratoř - nástroje, bezpečností opatření; protetická technologie. 

 Stomatologická protetika - materiály používané v dentální protetice. 

 Technologické postupy- výroba dentálních náhrad. 

 Ortodontické anomálie chrupu – ortodontické pomůcky, ortodontické vady a jejich náprava. 

 Prevence ve stomatologii – hygiena, fluoridace, výživa, recall systémy. 

 

Konverzační tematické okruhy 
- bydlení 

- volný čas 

- vzdělání 

- moderní technologie, komunikace 

- svět práce 

- životní prostředí 

 
Součástí výuky je osvojování a rozvíjení: 

- řečových dovedností - receptivní (poslech, čtení), produktivní (ústní a písemný projev)  

- jazykových prostředků – výslovnost, slovní zásoba (obecná i odborná terminologie), gramatika, 

pravopis 

- komunikačních situací (souvisejících s profesní činností) 

- jazykových funkcí – společenská komunikace – oslovení, pozdravy, vyjednávání, telefonování 

(variabilní styl jazyka – úřední komunikace písemná a ústní, běžná komunikace) 
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Forma a váha hodnocení  
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují 

požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. 

 

 80% účast ve stanoveném období 

 aktivní spolupráce v kontaktních hodinách 

 úspěšné splnění zápočtových testů, ústních zkoušek  

 plnění úkolů v rámci samostudia 

 projektová práce, prezentace realizovaného projektu 
 

Obsahovou náplní testů a zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.  

Součástí prověřování znalostí jsou procvičované a nově uváděné gramatické jevy a další jazykové prostředky. 

 

Studijní literatura   
Povinná 

TOPILOVÁ, Věra. Medical English: angličtina pro zdravotníky. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001, 273 s. ISBN 80-731-1001-

6.  

TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 878 s. ISBN 80-716-9284-0. 

EVANS, Virginia, DOOLEY Jenny, CALDWELL, dds. Dentistry. Express Publishing, Newbury, 2016. ISBN 978-1-4715-4669-3 

 

 

Doporučená 

JOHNSON Tony, PATRICK DavidG, STOKES Christopher W, WILDGOOSE, David G., WOOD Duncan J. Basics of Dental 

Technology. Singapore: Wiley Blackwell, 2016, 187s. ISBN 978-11-188-8651-2. 

MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with 

answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, x, 379 s. ISBN 05-215-3762-2.  

GLENDINNING, Eric  a Ron HOWARD. Professional English in use. New York: Cambridge University Press, 2007, 175 p. ISBN 

05-216-8201-0.  
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TEMATICKÝ PLÁN 
 

Předmět:  Anglický jazyk                                                 

Vzdělávací program:  53-44-N/11  Diplomovaný zubní technik 

Obor vzdělání: 53-44-N/1  Diplomovaný zubní technik 

Ukončení v zimním období: zápočet    Třída: 1U 

Ukončení v letním období: klasifikovaný zápočet   Časová dotace: 0/3   

Vyučující: Mgr. Alena Náhlovská     ZO: 16 týdnů; LO: 13 týdnů                                  

 

Program akreditovaný MŠMT, č.j. MSMT-45891/2018-2 s platností od 1.9.2018 do 31. srpna 2024.  

 

Rozpis učiva 

Introduction, plan, textbooks, grading     1   ZO 

Present tenses          4 

Past tenses          4 

Future temses          4 

General dentistry PART 1-10 lessons              10 

(dental practice,personnel,instruments,mouth,teeth,protective equipment,technologies) 

Human body, cell, body systems       2 

Musculoskeletal system        2 

Medical English TEST ME/1       1 

Circulatory system         2 

Haematology          2 

Medical English TEST ME/2       1 

Digestive system         2  

Respiratory system         2 

Medical English TEST ME/3       1 

Revision                  10 

 

Podmínky zápočtu:  

Splnění 3 testů z odborných lékařských témat, dentistry vocabulary tests 

 

Present perfect tenses        4 LO 

Modals         4 

General dentistry PART 1-5 lessons                 5 

(patient scheduling,insurance,manners,oral health,dental cleanings) 

Urinary system         3 

Integumentary system       2 

Medical English TEST ME/4       1 

Nervous system         3 

Surgery          2 

Medical English TEST ME/5       1  

Reproductive system         3  

HIV and AIDS        2 

Medical English TEST ME/6       1 

Revision         8 

 

Podmínky klasifikovaného zápočtu: 

Splnění 3 testů z odborných lék. témat, dentistry vocabulary tests  

Ústní projev na zadané odborné téma probírané v 1. ročníku – celkem 12 

 

 

 


