
Úvodní informace o výuce p ředmětu  

OPYLOVÁNÍ A VÈELAØENÍ 
v letním semestru 2023 

 

a) V tomto písemném materiálu jsou shrnuty úvodní informace o výuce a podmínkách absolvování předmětu v aktuálním semestru. 

Podstatná část informací je též obsahem informačního portálu výuky včelařského oddělení na: http://mendelu.apridal.cz/ 

� Syllabus je představen a vysvětlen na první přednášce spolu se všemi informacemi o průběhu výuky a absolvování předmětu 

a lze se s ním seznámit i na: http://mendelu.apridal.cz/predmety.htm 
� Rozvrh a harmonogram výuky je na: http://mendelu.apridal.cz/rozvrh.htm 
� Během semestru sledujte aktuální informace o průběhu a změnách organizace výuky na: 

http://mendelu.apridal.cz/oznameni/akt_ozn.htm.  
� Zvlášť důležité zprávy (např. změny ve výuce na poslední chvíli) mohou být hromadně rozesílány elektronicky posluchačům 

prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS). 

b) Organizace výuky: Praktika označená "BV" probíhají v období blokové výuky po skončení rozvrhované výuky a pokud to 

organizace výuky umožní, také za vhodného počasí, takže termín konání může být oproti stávajícímu harmonogramu výuky ještě 

změněn. Zápis na tato praktika se provádí pomocí UIS. Výuka rozvrhovaná na státní svátek odpadá bez náhrady. Elektronické 

prezentace vyučujícího nejsou zveřejňovány a neumožňují se ani jejich vizuální záznamy. 

c) Garant předmětu a kontakty:  

• Antonín Přidal, pracovna na odd. včelařství, bud. A, 5. NP vlevo, dv. č. N5056, tel. 545 133 248, apridal@mendelu.cz 

• plán umístění včelařského oddělení je na: http://mendelu.apridal.cz/index.htm 

• zásady pro konzultace jsou zveřejněny na: http://mendelu.apridal.cz/konzultace.htm 

d) Studijní literatura: 
• Přidal A. 2005: Ekologie opylovatelů. (2. upravené a rozšířené vydání) Lynx, Brno, 109 stran. 

• Přidal A., Čermák K. 2005: Včelařství. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 92 stran. (vše kromě III a IV. kap.) 

• Přidal A. 2005: Včelařství – cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 40 stran. (jen III. kap.) 

• Přidal A. 2003: Včelí produkty. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 95 stran. [vybrané kapitoly: I., II., III.1 a IV.] 

• Přidal A. 2003: Včelí produkty – cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 95 stran. [vybrané kapitoly - III. a 

výtah ve smyslu zkušebních otázek z kap. I.1.] 

• Přidal A. 2001 - 2008: Studijní texty na internetu. http://mendelu.apridal.cz/s_text.htm 

� Podrobnější informace o studijní literatuře a jejím obsahu jsou na: http://mendelu.apridal.cz/s_text.htm#literatura 

� Souhrnný seznam kapitol ve všech studijních textech je ke stažení na: http://mendelu.apridal.cz/o_celk.pdf 
� Errata studijních textů na: http://mendelu.apridal.cz/s_text.htm#errata 

� Rozšiřující studijní literatura je dostupná v knihovně včelařského oddělení. 

e) Zápočet – podmínky pro získání:  (podrobně je uvedeno na http://mendelu.apridal.cz/zkouska.htm)  

Sestavit sbírku včel z místa bydliště a připravit a na semináři prezentovat zpracované téma obojí podle zadání, které bude 

sděleno v průběhu semestru a je vyvěšeno na: http://mendelu.apridal.cz/protokoly.htm 

Absence na semináři či nesestavení sbírky včel se pro udělení zápočtu řeší zvlášť dle zadání. 

Na základě splnění podmínek pro získání zápočtu je rozhodnuto o jeho udělení. Průběh plnění podmínek zápočtu a udělení zápočtu 

je vyvěšeno na http://mendelu.apridal.cz/zapocet.htm. 

Při opakovaném zápisu předmětu je možné uznat zápočet – tedy i účast ve výuce a umožnit konzultační formu v následujícím 

semestru – jen těm posluchačům, kteří získali alespoň zápočet. V opačném případě je nutné nejprve získat zápočet, a proto absolvovat 

výuku znovu. 

f) Zkouška – termíny, přihláška a průběh: (podrobněji je uvedeno na http://mendelu.apridal.cz/zkouska.htm)  

Po udělení zápočtu se posluchači zapisují ke zkoušce prostřednictvím UIS. Zkušební otázky a zkušební termíny jsou vypisovány dle 

ustanovení studijního řádu, a to s případným ohledem na nároky posluchačů, pokud je posluchači předloží nejpozději 3 týdny před 

začátkem zkouškového období. Zkušební otázky se vyvěšují nejpozději 2 týdny před zahájením zkušebního období na 

http://mendelu.apridal.cz/zk.htm. První zkušební termín (tzv. předtermín) je vyhlašován v posledním týdnu výuky v blokové výuce 



(tzn. vždy v období těsně před začátkem zkouškového období) tedy v květnu. Další termíny se vypisují až ve zkouškovém období 

(termíny řádné a opravné) a s ohledem na počet posluchačů bez ukončení předmětu. 

Zkouška je ústní v kolektivu všech zkoušených po celou dobu zkoušky. Pořadí zkoušení je náhodné. Posluchač odpovídá na otázku ze 

seznamu zkušebních otázek, jejíž číslo před zahájením zkoušky oznámí examinátorovi. V případě volby otázky z kategorie D či E 

odpovídá posluchač na dvě otázky a druhá z nich je mimo tyto dvě kategorie. Otázka nemůže být opakovaně zvolena na témže 

zkušebním termínu nebo týmž posluchačem na termínech opravných. Proto je nutné se předem připravit na několik zkušebních otázek 

pro případ, že by v daný den zkoušky již byla vybrána někým dříve zkoušeným. Hodnotí se přesnost a úplnost odpovědi k vybrané 

otázce a také znalosti s danou otázkou související třeba i nepřímo. Zkoušející klade doplňující otázky k danému tématu jen tehdy, pokud 

si není jist komplexností znalostí či přesností odpovědi zkoušeného posluchače. Ke zkoušce si posluchači mohou přinést originály 

vlastnoručně psaných poznámek, které slouží jako opora při odpovědích na dané téma. Nelze je použít jako předlohu pro čtení odpovědi. 

 

V Brně dne 8. února 2023 

Antonín Přidal 

garant předmětu 


