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M A T U R I T N Í  T É M A T A  
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
 

Obor vzdělávání: 
 
V E T E R I N Á Ř S T V Í  (denní studium) 

 

 
1. ODBORNÉ VETERINÁRNÍ PŘEDMĚTY 

1. Tkáně a buňka. 
2. Kostra a lebka zvířat. 
3. Soustava svalová. 
4. Soustava trávící. 
5. Soustava oběhová. 
6. Soustava vylučovací. 
7. Soustava kožní. 
8. Dýchací soustava. 
9. Pohlavní ústrojí. 
10. Endokrinní žlázy. 
11.  Anatomie a fyziologie ptáků. 
12. Orgánové nemoci velkých a malých přežvýkavců. 
13. Poruchy látkové výměny. 
14. Infekční onemocnění velkých a malých přežvýkavců. 
15. Chirurgie. 
16. Infekční a orgánové choroby masožravců. 
17. Onemocnění koní. 
18. Onemocnění včel, ryb a lovné zvěře. 
19. Onemocnění prasat. 
20. Onemocnění drůbeže. 
21. Patologicko-anatomická pitva. 
22. Nemoc a imunita. 
23. Zánět, rány – hemostáze a hojení. 
24. Charakterizujte spirochety a G-bakterie. 
25. Charakterizujte fakultativně anaerobní G-tyčinky a chlamydie. 
26. Charakterizujte G+ bakterie a mykobakterie. 
27. Charakterizujte DNA viry. 
28. Charakterizujte RNA viry. 
29. Problematika ordinací malých zvířat. 
30. Kontrola zdraví a prevence u hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech. 
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2. ODBORNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY 
1. Zoohygiena, vliv prostředí na organismus. 
2. Plemenitba hospodářských zvířat. 
3. Plemenářská práce. 
4. Produkce mléka a jeho zpeněžování. 
5. Produkce hovězího masa a jeho zpeněžování.  
6. Produkce vepřového masa a jeho zpeněžování.  
7. Pastva hospodářských zvířat. 
8. Produkce konzumních vajec a drůbežího masa.   
9. Chov koní.   

10. Chov ovcí a koz.   
11. Chov králíků, včel a jeho význam v zemědělské výrobě.  
12. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství.  
13. Obecné základy výživy a dietetiky.  
14. Základní živiny, jejich funkce a metabolismus. 
15. Význam minerálních látek a vody ve výživě zvířat. 
16. Nutriční hodnota krmiv a její hodnocení.  
17. Krmiva.   
18. Výživa a dietetika skotu. 
19. Výživa a dietetika prasat. 
20. Výživa a dietetika ovcí a koz. 
21. Výživa a dietetika koní. 
22. Fyziologie rozmnožování zvířat. 
23. Inseminace hospodářských zvířat. 
24. Fyziologie gravidity. 
25. Patologie oplození a březosti, její příčiny a prevence. 
26. Fyziologie poporodního období. 
27. Fyziologie porodu. 
28. Patologie porodu. 
29. Patologie poporodního období. 
30. Poruchy plodnosti samic.  
 

 
3. TEORIE PRAXE 
   

1. Individuální kontrola zdravotního stavu hospodářských zvířat -základní pojmy pro stanovení 
klinické diagnostiky nemocí. Postup diagnostiky při vyšetřování zvířete. Charakteristika zdravého 
zvířete.   

2. Zpracovatelská organizace (veterinárně hygienická služba) – organizace, náplň, pracovní náplň 
pracovníků. Porážka jatečných zvířat. Zatřídění zvířat v systému SEUROP. 

3. Klinická propedeutika malých zvířat – měření triasu, fyziologické normy u různých druhů 
zvířat (pes, kočka). Základní vyšetřovací metody u jednotlivých orgánových soustav, dutina 
tlamní, odstraňování zubního kamene. 

4. Zásady správného získávání mléka – úkony dojení, vyšetření mléka pomocí NK testu a 
vyhodnocení, výhody a nevýhody robotického dojení.  

5.  Poskytnutí první pomoci u hospodářských zvířat, nadýmání skotu – pomůcky a léky, nálev, jícní 
sonda, trokarování. Fixace při ošetřování paznehtů na stání. 

6. Odchov selat a zdravotní komplikace, opatření. Fixace selat. Kastrace selat.  
7. Odchov telat a zdravotní komplikace, opatření. Fixace skotu s pomůckami a bez pomůcek. 

Možnosti zjišťování hmotnosti hospodářských zvířat. 
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8. Liga na ochranu zvířat – útulek pro opuštěná zvířata, podmínky ustájení, ošetřování, vhodnost 
umístění v krajině. Bezpečné zacházení se psem a jeho fixace. Mikroazyl pro kočky a její fixace. 

9. Koně – zacházení, zjištění živé hmotnosti, míry a pomůcky k jejich zjišťování. Fixace koně 
s pomůckami a bez pomůcek. Bezpečnost při zacházení s koňmi. 

10. Práce veterinárního asistenta – vymezení rozsahu, údaje pro zavedení karty pacienta. Otázky pro 
majitele při odebírání anamnézy. Jednoduché veterinární zákroky veterinárního asistenta – popis 
praktického provedení. 

11. Ekologická kozí farma - hodnocení z pohledu chovatelského, stavebního, technologického a 
organizačního. Zásady farmy hospodařící v BIO režimu. Správný postup při ručním dojení. 

12. Mastitidy skotu – stav zdravé mléčné žlázy, změny při mastitidě včetně klinických projevů. Postup 
při odběru vzorku, smyslovém vyšetření a vyhodnocení pomocí NK-testu. Příčiny vzniku mastitid, 
preventivní opatření a způsoby léčení. 

13. Klinická propedeutika hospodářských zvířat - klinické vyšetření u skotu - adspekcí, palpací, 
perkusí a auskultací. Způsob měření triasu, stav sliznic, mízních uzlin, pohlavních orgánů a mléčné 
žlázy. Posuzování stavu končetin a paznehtů, nedostatky v technologii ustájení vedoucí 
k defektům. 

14. Způsoby určování gravidity hospodářských zvířat. Porod a poporodní ošetření zvířat, pomůcky 
k porodu telete – postup a poporodní ošetření, nepravidelnost a postup při nápravě. Zoohygiena 
a ošetřování dojnic v porodně. 

15. Patalogicko – anatomické vyšetření velkých a malých zvířat, obecné zásady odběru materiálu 
k laboratornímu vyšetření. Pitva kadavéru – popis. 

16. Volné ustájení skotu - zdravotní zhodnocení. Dekornuace telat. Odrohování dospělého skotu 
v souladu s platnou legislativou. Fixace zvířat před úpravou paznehtů a základní ošetření 
paznehtů, preventivní opatření. 

17. Aplikace léčiv hospodářským zvířatům, aplikační místa, množství podávané látky. Evidence léčiv. 
Infuze u skotu a malých zvířat (pes, kočka). Odčervování a způsoby aplikace. 

18. Odběr tělních tekutin, balení a expedice. Zavedení jícní sondy – popis a důvody zavedení. Odběr 
kožních vzorků seškrabem a pomocí bioptické jehly – popis. 

19. Příprava pacienta na operaci a pooperační péče. Příprava operačního sálu, nástrojů a 
dalších nezbytností pro hladký průběh operace. Příprava personálu na operaci.  

20. Vakcinace u štěňat a dospělých psů- schéma. Podávání antiparazitik. Důvody pro odložení 
vakcinace psů. Povinnosti majitelů psů – čipování, vakcinace proti vzteklině. 

  
  

 

Seznam povolených pomůcek 

Předmět: ODBORNÉ VETERINÁRNÍ PŘEDMĚTY 

Bez pomůcek 

 

Předmět: ODBORNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY 

Bez pomůcek 

 

Předmět: TEORIE PRAXE 



 

Stránka 4 z 4 

 

Torzo krávy 

Jícní sonda 

Trokar 

 

  
 
V Třebíči: 11. 5. 2020 
 
Schválila: Ing. Lenka Havlíková, ředitelka školy 

 
 
 


