
ZADÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE 
písemné vypracování (jen kombinované studium) 

Cíl: Podpořit rozvoj schopností posluchačů potřebných při: 
•  samostatném hledání a třídění informací na zadané odborné téma;  
•  interpretaci získaných informací v širších logických souvislostech a  
•  písemném formulování informací s patřičnou argumentací uvedených skutečností.  

Současně se s tím se prohlubují nejen obecné schopnosti zvládnutí vybrané problematiky a 
orientace v ní, ale i znalosti speciální s ohledem na skutečnost, že předmětem seminární práce 
jsou témata, na nichž ve výuce nezbývá prostor.  

Popis, náplň a forma: Informace pro přípravu seminárních příspěvků lze čerpat z 
nejrůznějších zdrojů tak, aby cíl příspěvků měl přímo či nepřímo vztah k zaměření studovaného 
předmětu. Témata nemusejí být přísně vědecká, připouštějí se i témata nekonvenční. Během 
volby tématu a následného jeho zpracování mohou být po předchozí domluvě využity konzultace 
s vyučujícím nebo garantem předmětu. 

 Registrace tématu: Téma registruje na žádost posluchače garant předmětu. Registrace 
tématu je zamítnuta, pokud neodpovídá zadání, nebo je duplicitní s náplní výuky nebo s již dříve 
zaregistrovaným tématem. Žádosti se podávají prostřednictví elektronického formuláře na 
http://mendelu.apridal.cz/protokoly.htm. Řiďte se pokyny v e-formuláři. Posluchači 
s provedenou registrací tématu seminární práce mají tuto skutečnost vyznačenou pod odkazem 

  (http://mendelu.apridal.cz/zapocet.htm). 

Příprava příspěvku: Po potvrzené registraci lze započít s vypracováním seminární práce. Pokud 
byla registrace provedena tzv. podmínečně (tzn. při registraci určil garant předmětu splnění 
nějaké podmínky pro přípravu semináře), je nutné si tuto podmínku poznačit a splnit ji.  

Seminární práce má písemnou formu a strukturu odborné práce:  
1. Název příspěvku a jméno autora; 
2. cíl seminární práce; 
3. hlavní část dělenou na kapitoly; 
4. závěr, který není pouhým souhrnem;  
5. zdroje, které byly použity při jeho zpracování (literatura, web a další); 
6. přílohy (grafické materiály (tyto lze proložit i do hlavní části práce). 

Pozn. V závěru se reflektuje kritické myšlení autora seminární práce v souladu s argumenty, které zpracoval, takže obsahuje odborný 

postoj posluchače, který k dané problematice vyvozuje. 

Odevzdání seminární práce: 

a) vytištěné: 
� přímo garantovi předmětu; 
� na sekretariát ústavu; 
� do schránky ústavu 224 na podatelně MENDELU v obálce s uvedením jména 

garanta předmětu a nebo 
b) v elektronické formě – e-mailem na adresu garanta předmětu tak, aby název 

souboru výhradně ve formátu (*.doc, *.docx nebo *.pdf) obsahoval příjmení 
posluchače bez diakritiky a slovo pastva (tzn. Novak_pastva.*). 

Nesprávně odevzdané protokoly mohou mít za následek jejich nedoručení. 

 

 

 



 

Hodnocení seminárních prací se provádí zejména s obhledem na její zevrubnost podle 
následujících chronologicky seřazených hledisek:  

•  originalita a aktuálnost příspěvku,  
•  vystižení podstaty tématu, 
•  komplexní přístup k nastíněnému tématu,  
•  schopnost správné interpretace získaných informací, 
•  splnění vytyčeného cíle a výstižnost závěru, 
•  splnění formálních náležitostí práce. 

Průměrná práce je klasifikována průměrně, tzn. stupněm C. Podle předností či nedostatků 
práce se klasifikace pohybuje směrem nahoru či dolů. Nesplnění zadání seminární práce se 
hodnotí stupněm F. Práce odevzdané po 30. dubnu nejsou klasifikovány pro účely alternativní 
klasifikace, ale posuzovány pro udělení zápočtu. V takovém případě zaniká nárok na alternativní 
klasifikaci. 

 

V Brně dne 11. 2. 2022    Antonín Přidal, garant výuky oddělení včelařství 


