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VZDĚLÁNÍ, KURZY, KVALIFIKACE

Střední odborná škola Emila Holuba s. r. o. - obor Veterinářství (2/2011-5/2012)
Profilová maturitní zkouška: Instrumentář, Nemoci zvířat, Chov zvířat, Výživa a dietetika zvířat
Brno

Kurz vystavování retrieverů – 2. lekce (01/2016)

Breeder Education seminář s certifikátem Kennel club (11/2015)

Přednáška „Mechanika pohybu“ (03/2014)
před: Vladimíra Tichá

Nový občanský zákoník z pohledu chovatele (03/2014)
předn: JUDr. PhDr. David Elischer, Ph. D.

Seminář „Masážní techniky psů“(01/2013)
předn: Julia Robertson (GB)

Seminář „Sheltie – výklad standardu“ (04/2012)
předn.: Maureen Bywater (GB)

Webinář "Periodontal Disease in Dogs & Cats" (11/2011)
Webinář "Emergencies & Hospitalization - managing difficult cases" (11/2011)
online semináře od firmy Hill's s překladem
předn.: Dr. Marco Antonio Gioso (Brazil), Nicola Ackerman (GB), Marge Chandler (GB)

Seminář „Stavba a pohyb“ s certifikátem Kennel Club (10/2011)
předn.: Frank Kane (GB)

Kurz vystavování s Martinem Bastlem (5/2010)

Eukanuba seminář pro chovatele (4/2010)
předn.: MVDr. Šrenk, MVDr. Beránek

Vzdělávací program „Chov, výcvik a úprava psů“ včetně praxe (9/2009 – 11/2009)
SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o., Praha
předn.: Vladimíra Tichá, Ivana Hlaváčková, Roman Končel

DOSAVADNÍ PRAXE

Živnostenský list (07/2015 – nyní)
 Poradenská a konzultační činnost, příprava psů na výstavy, chov

http://www.shetlandska-hvezda.cz/
mailto:katerina.pankova@gmail.com


 Služby v oblasti administrativní správy
 Seminář vystavování psů (02/2016)

SHELTIE CLUB CZ (06/2009 – nyní)
 Administrativní pracovník, webmaster, organizátor výstav.
 Administrativní práce spojená s evidencí chovných psů a přípravou výstav. Dále 

kompletní správa webových stránek, jejich údržba a aktualizace. Obsluha online 
přihlašovacího systému na klubové výstavy a příprava materiálů pro výstavy z došlých 
přihlášek (elektronická i písemná forma). Pro rok 2012 hlavní organizátor klubové 
výstavy a semináře v Hradci Králové. 

 V období 06/2012-03/2015 jsem byla správcem genealogického servisu. Aktuálně 
přecházíme na novou verzi programu.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (06/2012 – 08/2012)
 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník
 Přednášky pro školy přírodopisného rázu – pouze zaučení

CENIA – Česká informační agentura životního prostředí, Praha (01/2012 - 04/2012)
 Administrativní pracovník
 Uživatelská práce s ISPOP, evidence došlé pošty, práce ve spisovně.
 Práce na dobu určitou – výpomoc.

Veterinární klinika ZOOVET, Hradec Králové (10/2011 – 1/2012)
 Veterinární sestra (praxe)
 Všeobecná veterinární praxe vč. asistence na sále, administrativních činností

FESTIVAL FANTAZIE (2007 – 2010)
 Organizátor programových linií, přednášející
 Příprava programu, sestavování časového harmonogramu, organizace ostatních 

přednášejících, podávání informací návštěvníkům, aj.

PUBLIKACE A DALŠÍ AKTIVITY

PÁNKOVÁ, Kateřina. Expedice Crufts 2016. Pes přítel člověka. 05/2016, roč. 61, č. 04. ISSN 
0231-5424.

PÁNKOVÁ, Kateřina. Jak upravit šeltii? Pes přítel člověka. 04/2015, roč. 60, č. 04. ISSN 0231-
5424.

PÁNKOVÁ, Kateřina. Jaká je vlastně šeltie?. Kynologická revue. 12/2010, roč. 21, č. 243. ISSN 
1335-9282. (článek o charakteru plemene a nemocích)

PÁNKOVÁ, Kateřina. Matka hrdinka. Můj pes. 11/2010, roč. 01, č. 03. (článek o tom, jak jsem z 
ulice zachránila kříženku s 5 štěňaty)

PÁNKOVÁ, Kateřina. Zvířecí hřbitov v Londýně aneb Věrný až do smrti. Pes přítel člověka. 
06/2009, roč. 54, č. 06. ISSN 0231-5424. (článek o návštěvě zvířecího hřbitova, kde odpočívá 
československý německý ovčák Ant, člen RAF)

KONÍČKOVÁ, Mirka. Šeltie, šikovný malý ovčák. Psí kusy. 12/2010, č. 12. ISSN 1802-8578. 
(odborná konzultace k článku, spolupráce na anketě)



NĚMEJCOVÁ, Eva. Shetlandský ovčák (šeltie): Představení plemene. Pes můj kamarád. 
02/2008, č. 02. (odborná konzultace k článku)

2007 až nyní – administrace webu, který se zaměřuje na zdraví plemene sheltie a aktivně se
snaží o jeho ochranu. Publikace seznamu (se souhlasem majitelů) nemocných, zdravých a 
vyšetřených sheltií v ČR. http://  nemoci.shetlandska-hvezda.c  z

DALŠÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Jazyky

 Anglický jazyk – mírně pokročilý

IT
 Windows, Office a práce na internetu – pokročilá znalost
 Tvorba WWW stránek – pokročilá znalost
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