
Témata seminárních prací  
z lékařské psychologie a psychoterapie pro  

zubní lékařství 2. ročník 

  

 
       1.  Úzkost a strach ve stomatologii 

2.  Předcházení a redukce úzkosti a strachu psychologickými prostředky 

       3.  Dentální fobie, vznik, prevence a zvládá 

4.  Problematika bolesti ve stomatologii (psychologický pohled) 

5.  Předcházení a redukce bolesti psychologickými prostředky 

6.  Psychoterapeutické prostředky ve stomatologii 

7.  Využití relaxace a hypnózy ve stomatologii 

8.  Psychologický přístup při ošetřování dítěte předškolního a mladšího 
školního věku   (ambulantní péče i hospitalizace) 

9. Psychologický přístup při ošetřování dítěte staršího školního věku 
(puberta) (ambulantní péče i hospitalizace) 

10.  Psychologický  přístup při ošetřování adolescenta a dospělého 
pacienta (ambulantní péče i hospitalizace) 

11.  Spolupráce s rodiči dětského pacienta 

12.  Vztah a komunikace pacient – lékař v ambulantní praxi 

13.  Vztah a komunikace pacient – lékař v nemocniční praxi 

14.  Psychologická problematika ambulantní praxe 

15.  Psychologická problematika nemocniční praxe 

16.  Obtížně ošetřitelný pacient a jeho zvládání psychologickými 
prostředky 

17.  Příprava pacienta na chirurgický zákrok 

18.  Pooperační péče z hlediska psychologie 

19.  Sebepojetí člověka – ve vztahu ke stomatologii 

20.  Psychologická péče o pacienty se změněným tělesným schématem 
(obličej, hlava) 

21.  Psychologický přístup k psychiatrickým pacientům 

22.  Psychologický přístup k onkologicky nemocným 

23. Motivace pacientů vyhledávajících stomatologickou péči 
(diferencovaný přístup) 

24.  Postoj veřejnosti k zubnímu ošetření 

       25.  Vlastní téma: 



Témata seminárních prací  
z lékařské psychologie a psychoterapie pro  

zubní lékařství 2. ročník 

  

 
Pokyny psaní závěrečné práce  

 
Formou a obsahem pište práci jako článek pro odborný tisk nejedná se tedy o 
úvahu, referát, esej apod.!!! 

Doporučené formální členění - osnova: 

 
1. Úplný název písemné práce 

2. Vaše jméno(a) a číslo(a) kroužku 

3. Souhrn písemné práce (do 15 řádek) - v češtině a 
angličtině 

4. Klíčová slova (v počtu 5) - v češtině a angličtině 

5. Úvod (zdůvodnění tématu) 

6. Stať (vlastní sdělení, rozsahem zřetelně nejobsáhlejší 
část práce) 

7. Závěr (co ze stati vyplývá + vlastní kritický názor -
nezapomenout!) 

8. Použitá literatura 

Rozsah písemné práce - nejméně 180 řádek (komplet „všeho") 

Použijte alespoň 3 literární prameny, pozor na správné citování, 
odkazování, poučení naleznete v odborných časopisech (např. Stomatologie, 
Praktické zubní lékařství, Časopis lékařů českých) Zcela závěrem práce 
uveďte ještě jednou Vaše jméno(a), číslo(a) kroužku a kontaktní spojení 

Je možné, aby závěrečná písemná práce měla dva až tři autory 
prof. PhDr. Jan Vymětal 


