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Curriculum vitae 

Pracovní zkušenosti  
- 9/2005 – 9/2006 Veterinární ordinace Dr. Bednarski / Děčín.  
Pozice: veterinární lékař, základní prvoliniová praxe pro psy a kočky, získání základních   
 zkušeností v oboru a komunikace s klienty  

- 5/2007 – 3/2013 Veterinární nemocnice Aesculap Pardubice (www.vetnemo-pce.com). 
Pozice: veterinární lékař v nemocnici s 24 hodinovou pohotovostí, vzdělávání v oborech 
ortopedie a neurologie, chirurgie. Praktika na referenčních veterinárních klinikách (Jaggy Brno, 
Animal Clinic) 

- Pravidelná účast na seminářích und workshopech v oborech ortopedie, chirurgie, onkologie 
- 4/2013 až 8/2014 – Veterinární ordinace Dr. Bednarski / Děčín 

- od 9/2014 - vedoucí vet.lékař ve vlastní veterinární praxi – cityVET s.r.o., Březiny 197, 40502 
Děčín – veterinární ordinace pro malá zvířata, se zaměřením na zobrazovací diagnostiku, chirurgii 
a ortopedii, onkologickou chirurgii, hospitalizace zvířat, laboratorní vybavení (www.cityvet.cz) 

 
    Vzdělání:   
     • 1991-1999 – Gymnázium Děčín, maturitní zkoušky český jazyk, němčina, angličtina, biologie 

• 1999 – 2005 -  VFU Brno, fakulta FVL: 
 Volitelné státní rigorózní zkoušky: Choroby psů a koček, Choroby koní,  
 Diplomová práce: Průtoková cytometrie a nespecifické stimulace lymfocytů / Ústav 
imunologie VUVeL Brno, Školitel: Prof.Dr. Toman a Dr. Faldyna. 

• 7/2005 –  promován Medicinae Veterinariae Doctor (MVDr.) 
   
Cizí jazyky:  

       - angličtina, němčina  – dobré až pokročilé znalosti, praktické zkušenosti s anglicky mluvícími 
klienty, uživatelská angličtina při cestování v Tichomoří, pobyt na jazykových kurzech v BRD  
(v době studií na gymnáziu)  



Publikační činnost:  
- Cita O., Bacílková H.:  Příznaky, diagnostika a terapie Addisonovy choroby / Signs, diagnostics 

and therapy of Addison´s disease in dogs – a review. Veterinářství, 2008;1  
   - Bacílková H., Cita O.: Primární hypoadrenokorticismus jako možná příčina chronického zvracení 
u štěněte / Primary hypoadrenocorticism as a possible cause of chronic emesis in a puppy. 
Veternářství, 2008;1  
    - spolupráce na překladech letáků a odborných článků pro Laboklin CZ (z angličtiny a němčiny do 
češtiny) 

Práce s PC: 
Apple a media - MS Office, Photoshop, nová media, internet, grafika atd  

Zájmy:  
     Sport – veškeré sporty, aktivně zejména míčové sporty (házená 18 let, futsal, squash, badminton), 
 MTB horská kola, snowboard, in-line bruslení 

Fotografování, cestování - Nový Zeland a Fiji 2006-2007, Indonesie: Bali, Flores, Komodo 
Horská turistika – Skotsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko. 
Hudba (pasivně). 
Umění (fotografie, současné umění, grafika a design, film).  

     Rodina a naši tři psi. 
Práce a management praxe. 
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