
ZADÁNÍ SEMINÁŘE 
 

Cíl: Podpořit rozvoj dovedností posluchačů potřebných při: 
•  vyhledávání a třídění informací na zadané téma;  
•  správné interpretaci získaných informací v širších logických souvislostech a  
•  předávání informací ve srozumitelné formě s důrazem na formu ústního sdělení.  
Tímto se po všech stránkách prohlubují nejen všeobecné schopnosti zvládnutí vybrané 

problematiky, ale i znalosti speciální, když obsahem seminářů jsou témata navazující na 
základní obsah syllabu. Utřídění získaných informací, jejich prezentace před veřejností 
včetně vlastního odůvodnění vlastního postoje k problematice věci vedou k osvojení 
dovedností správné komunikace, která je důležitá k aktivaci osobnostního růstu.  

Popis formy: Obsah semináře si posluchači zajišťují sami a při volbě tématu dbají, aby 
odpovídalo přímo nebo i nepřímo zaměření studovaného předmětu. To znamená, že v předmětu 
Včelí produkty by mělo jít především o problematiku včelích produktů. V Opylování a včelaření 
by se témata měla dotýkat zejména problematiky související s biologií a ekologií opylování či 
opylovatelů. Ve Včelařství pak především s důrazem na biologii a zootechniku. Vždy je třeba 
se vyhnout tématu, které je cílovou náplní jiného předmětu včelařského oddělení! Zároveň je 
nepřípustné, aby zaměření či část příspěvku se shodovali s obsahem výuky. 

Informace pro přípravu seminárních příspěvků lze čerpat z libovolných zdrojů. Témata 
nemusejí být nutně vědecká či odborná a připouštějí se i témata zpracovaná nekonvenčně. 
Vždy ale v návaznosti na cíl předmětu a s jasným závěrem. 

Registrace tématu: Počet autorů připravujících jeden příspěvek je omezen na maximálně 3 
autory. Téma registruje garant předmětu dle elektronické žádosti 
(http://mendelu.apridal.cz/protokoly.htm). Řiďte se pokyny v záhlaví elektronického 
registračního formuláře, protože nesprávně vyplněná žádost o registraci tématu je 
ignorována. Posluchači, kteří provedli registraci tématu platně, mají tuto skutečnou 
vyznačenou pod odkazem průchod studiem (http://mendelu.apridal.cz/zapocet.htm). 

Žádosti se podávají od druhé poloviny semestru a nejpozději do začátku 10. týdne semestru. 
Registrace tématu je zamítnuta, pokud neodpovídá zadání nebo je duplicitní s náplní výuky 
přednášek a praktik nebo s již dříve zaregistrovaným tématem. 

Název, obsah a cíl příspěvku uvádějte vždy tak, abyste co nejlépe vystihli jeho podstatu. 
Obecná charakteristika nestačí a komplikuje registraci. Například: název – Léčivé účinky 
propolisu - a obsah a cíl - složení, vlastnosti, léčivé účinky atd. - znemožní následné registrace 
těm, kteří by rádi u propolisu prezentovali podobnou tematicky úžeji zaměřenou problematiku 
(např. "propolis a jeho využití k léčbě kožních poranění") a přitom se s vaším tématem 
nemusejí překrývat. Nehledě k tomu, že takto specifikovaný obsah semináře se shoduje se 
specifikací náplně výuky a také rozhodně není zvládnutelný v průběhu 5-10 minut trvání 
seminárního příspěvku. Proto je třeba v žádosti uvádět co nejvíce specifikací jak v názvu tak 
především v obsahu a cíli, aby bylo možné posoudit případnou duplicitu s již registrovanými 
příspěvky. Jinak žádost bude vyřízena zamítnutím. 

 



Příprava seminárního příspěvku: Registrovaná témata mohou posluchači začít připravovat. 
Pokud byla registrace provedena tzv. podmínečně (tzn. při registraci určil garant předmětu 
splnění nějaké podmínky pro přípravu semináře), je nutné tuto podmínku splnit, aby seminář 
byl započten. Posluchači při přípravě příspěvku počítají s časem, který si při registraci 
tématu vymezili pro jeho přednesení. Týden před konáním semináře jsou registrované doby 
trvání příspěvků korigovány tak, aby nedošlo k nevyužití či překročení limitu 80 minut pro 
jeden seminář. Délka jednoho příspěvku nepřekračuje maximální dobu 10 minut. 

 
Příspěvky není třeba vypracovat písemně. Písemně se odevzdávají pouze vytištěné teze, a to 

v den konání semináře těsně před jeho přednesením. Teze se posuzují za účelem udělení 
zápočtu a obsahují následující informace:  

1. název příspěvku,  
2. autoři příspěvku,  
3. cíl,  
4. závěr a  
5. citace zdrojů, které byly použity při přípravě semináře.  

Absenci na semináři lze za účelem získání zápočtu nahradit písemně vypracováním seminární 
práce. Písemná forma je zevrubným zpracováním registrovaného tématu a strukturovaná dle 
obecných zásad odborných prací (nesmějí chybět podstatné části, např. závěr a citace 
zdrojů). Písemné vypracování seminárního tématu je výhradně individuální prací a nelze využít 
možnost kolektivního zpracování. 

 

Hodnocení příspěvků se provádí u každého z posluchačů zvlášť, a to podle následujících dle 
významu seřazených hledisek: 

•  způsob verbální prezentace a hlasový projev,  
•  originalita příspěvku a interpretace,  
•  neverbální prezentace,  
•  využití plánovaného času,  
•  odevzdání teze,  
•  celkový dojem. 

Průměrný příspěvek je klasifikován průměrně, tzn. stupněm C. Podle předností či nedostatků 
příspěvku se klasifikace pohybuje směrem nahoru či dolů. Nárok na započtení semináře vzniká 
jen po splnění požadavků vyplývajících z tohoto zadání (známky A až E). Pokud požadavky 
nejsou splněny či zpracování semináře je v rozporu se zadáním (klasifikuje se stupněm F), 
nárok na započtení takového zpracování nevzniká. 

 

V Brně dne 14. 9. 2020 

Antonín Přidal 
garant výuky oddělení včelařství 


