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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: veterinární asistent 

Zařazení: veterinářství a veterinární prevence 

Popis: 

Jedná se o pracovní činnosti v oblasti chovu zvířat, o práci se 

zvířaty při preventivních opatřeních pro zabezpečení jejich zdraví, při 

laboratorním vyšetřování a asistenci veterinárnímu lékaři při chirurgických a 

léčebných zákrocích. Činnost mohou vykonávat muži i ženy. Veterinární 

technik – asistent může pracovat na veterinární klinice, v soukromých 

ordinacích veterinářů, ale také ve stájích, může být speciálním pracovníkem 

(např. veterinární technik – paznehtář).   

 

Úkol č. 1:  

Zapřemýšlej a vypiš pomůcky, které může asistent 

veterináře potřebovat ke své práci. 

 

 

 

 

Úkol č. 2:  

Veterinární technik může pracovat v zařízení, které je 

zaměřené na: 

A) velká zvířata (např. chov prasnic, skotu, koní) a jeho 

činností může být například asistence při veterinární 

péči o hospodářská zvířata, paznehtářská činnost, 

reprodukce skotu (inseminace, diagnostika gravidity). 

B) malá zvířata (např. psi, kočky, kanárci a další domácí zvířata – králíci, drůbež) – popis činností najdeš 

v rámečku s obrázkem) 

C) zvířata v ZOO (péče o cizokrajná zvířata) a k činnostem patří příprava jídelního lístku pro jednotlivé 

druhy chovaných zvířat, podávání potravy, úklid a základní údržba ve zvířecích prostorách a výbězích, 

zajišťování odvozu výkalů, sledování zdravotního stavu zvířat, ošetřování nemocných zvířat, podávání 

předepsaných léků, sledování stavu mláďat, vyřizování administrativy spojené se zvířaty. 

 

Asistent veterináře „malých 

zvířat“ zajišťuje tyto činnosti: 

• pomáhá veterinárnímu lékaři při 

vyšetřování, operování, při 

stanovení zdravotního stavu 

ošetřovaných zvířat,  

• očkuje, provádí jednoduché úkony,  

• vede administrativu,  

• objednává léčiva a další materiál. 

Tuto práci by měl vykonávat 

člověk, který se nás nebojí a má 

k nám kladný vztah. 
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Pokus se vybrat jednu z činností, kterou bys chtěl vykonávat: 

 

Vyber jednu, kterou bys vykonávat nechtěl a popiš, proč ne:   

 

 

 

 

 

Úkol č. 3:  

Zjisti význam těchto lékařských titulů - MUDr. a MVDr.  

Doplň typ školy, na které můžeš studovat a získat tyto tituly.  

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 4:  

Prohlédni si web MVDr. Petra Májka ze Slavkova u Brna (https://www.veterinaslavkov.cz/).  

Vyhledej, které veterinární činnosti/služby jeho ordinace poskytuje, na která zvířata se specializuje. 

Doplň do tabulky. 

Poskytované činnosti/služby 
 

Zaměření na konkrétní zvířata  
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Povolání Slavkovska 
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Úkol č. 5:  

Najdi veterinární ordinace, které jsou v oblasti do 20 km od tvého bydliště.  

Název firmy Místo Poskytované služby 

   

   

   

   

 

 

Úkol č. 6: 

Zajímá tě tento obor?  

Podívej se na web střední školy, která poskytuje čtyřletí vzdělání s maturitou pro tento obor.   

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba, Brno, s.r.o. 

https://www.trivisveterinabrno.cz/ 

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty přírodopis a chemie ze základní 

školy. 

 

Doplň výčet dalších činností, které se student oboru Veterinářství během studia naučí: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


