
Úvodní informace o výuce p ředmětu 

VÈELAØSTVÍ  K    
(kombinované studium) 

v letním semestru 2023 
 

a) V tomto textu jsou shrnuty úvodní informace o výuce a podmínkách absolvování předmětu Včelařství K v aktuálním semestru. 

Tyto nebo i aktualizované úvodní informace jsou k dispozici rovněž na webu: http://mendelu.apridal.cz/. 
� Syllabus předmětu je na webu: http://mendelu.apridal.cz/syllabus.htm.  
� Rozvrh a harmonogram výuky najdete 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) Kontakty na garanta předmětu:  

• 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/ 

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

c) Studijní literatura:    

• Přidal A., Čermák K. 2005: Včelařství. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 92 stran. 

• Přidal A. 2005: Včelařství - cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 40 stran. 

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

• Přidal A. 2005: Včelí produkty. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 95 stran. [vybrané kapitoly: I., II., IV.; 
z kap. III. stručný výtah podle zkušebních otázek] 

• Přidal A. 2005: Včelí produkty - cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 95 stran. [vybrané kapitoly - III. 
a výtah podle zkušebních otázek z kap. I. a II.] 

� Přidal A. 2001–2005: 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. 

d) Podmínky udělení zápočtu:  
Vypracování návrhu řešení včelí pastvy a seminární písemné práce oboje podle zadání, která jsou zveřejněna na: 

http://mendelu.apridal.cz/protokoly.htm. Konzultace s garantem předmětu jsou možné ve výše uvedených konzultačních 
hodinách. 

Práce se odevzdávají nejpozději 1 týden před požadovaným zkušebním termínem, jinak nemusí vzniknout nárok na udělení 
zápočtu a tedy i zkoušku včas. Zápočet a zkoušku nelze získat v jeden den současně, protože posuzování výše uvedených 
prací se provádí až po vyzkoušení všech posluchačů řádně přihlášených. Na konci semestru je rozhodnuto o udělení zápočtu na 
základě splnění podmínek pro jeho udělení. Průběh plnění podmínek k zápočtu je vyvěšen na 
http://mendelu.apridal.cz/zapocet.htm. 

 

e) Zkouška – termíny, přihláška a průběh: 
Po udělení zápočtu se posluchači zapisují k alternativní i ústní zkoušce prostřednictvím UIS (Univerzitní informační systém). 

Zkušební termíny jsou vypisovány dle ustanovení studijního řádu, a to s případným ohledem na nároky posluchačů, pokud je 
posluchači předloží nejpozději 14 dnů před začátkem zkouškového období. 

Zkouška je ústní a sestává z tří náhodně volených otázek. Seznam těchto zkušebních otázek je zveřejněn nejpozději 2 týdny 
před zkouškovým obdobím a to na http://mendelu.apridal.cz/zk.htm. Otázky ze Včelařství pro kombinované i denní studium 
jsou shodné. 

Posluchači, kteří během semestru prokázali náležité schopnosti samostatného písemného zpracování zadaných semestrálních 
úkolů se správně interpretovanými závěry a aplikací pro praxi, mohou využít klasifikace bez ústní zkoušky – alternativní 
klasifikaci . Vychází se tak z několikaletých zkušeností, kdy studenti kombinovaného studia dosahují u zkoušky podobných 
výsledků, jakých dosáhli ve svých semestrálních pracích. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že posluchači se zájmem o klasifikaci 
stupněm A – výborně – musejí absolvovat ústní zkoušku. Stejně tak posluchači např. při hodnocení jedné z prací stupněm E či 
při hodnocení C a C (tmavě šedá pole „zk“). V ostatních případech mohou být posluchači klasifikováni alternativně podle níže 



uvedeného tabulkového klíče, projeví-li o takový způsob klasifikace zájem přihlášením v UIS na zkoušku. Zapsání známky 
z alternativní klasifikace se zapisuje do UIS i v případě, že posluchači se na jimi zvolený termín fyzicky nedostavili, ale na termín 
se v UIS zapsali.  

Nárok na alternativní klasifikaci zaniká při: (i) odevzdání protokolu o včelí pastvě nebo seminární práce po 30. dubnu, (ii) 
zvolení ústní zkoušky, (iii) opakovaném zápisu předmětu a (iv) zpracování závěrečné práce na včelařském oddělení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: Šedá pole se zkratkou "zk" vyznačují nutnost vykonání ústní zkoušky; světle šedé pozadí značí možnost alternativní 
klasifikace, jejíž stupeň je v každém políčku zvlášť vyznačený. 

 

V Brně dne 8. února 2023 

Antonín Přidal 

garant předmětu 

Hodnocení 
protokolu 

pastva 

Hodnocení seminární práce 

A B  C  D  E  

A  B  C  D  E  zk 

B  C  D  E  zk  zk  

C  D  E  zk  zk  zk  

D  E  zk  zk  zk  zk  

E  zk  zk  zk  zk  zk  


