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obor: 41 - 44 - M/01 Zahradnictví (čtyřletý obor s maturitou)

datum odevzdání:  25.1.2018

jméno téma práce stručný popis práce konzultant
vedena v 

předmětu

Bouchal David

Porovnání a zhodnocení vybraných 

odrůd tyčkových rajčat při pěstování na 

daném stanovišti

porovnání alespoň 5 odrůd (po 6 ks rostlin) - výnosy, vzrůstnost, 

náchylnost k chorobám, nástup do plodnosti, vliv klimatických 

podmínek nebo hnojení na růst a plodnost

Bělecká ZEL

Brodský Benedikt Krmiva pro akvarijní ryby

přehled krmiv pro akvarijní rybky, jejich porovnání včetně ceny, 

sestavení krmivového plánu pro konkrétní typ akvarijních ryb, 

vytvoření učební pomůcky, 

Šulcová RYB

Česák Ondřej
Vyhodnocení ujatelnosti řízků různých 

odrůd rybízu

možitelský pokus s řízkováním odrůd rybízu - podzimní a jarní 

množení, jeho vyhodnocení, popis stanoviště pokusu, technologie 

množení a pěstování ve školce, přezimování řízků, sortiment odrůd 

je ve školním sadu

Bělecká ZEL

Gyénová Gabriela Dušičková netradiční vazba

zpracování  různých netradičně pojatých dušičkových aranžmá 

včetně jejich kalkulace, porovnání s tradičními výrobky, porovnání 

cen a materiálů

Novotná KVE

Heřman Zdeněk Úprava zeleně u zemědělského objektu
žák zpracuje návrh (projekt) včetně nákladů realizace do vybrané 

lokality zemědělského podniku
Hásek SAD

Temata závěrečných prací
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Kobrlová Blanka Rybářské právo
rybářská stráž, orgány státní správy rybářství, ochrana mořských 

rybolovných zdrojů, přesrupky a správní delikty
Zápotocká RYB

Kotyzová Daniela Způsoby zpracování ovoce

vyzkoušení různých možností zpracování ovoce a porovnání 

nákladů na jejich výrobu s reálnými cenami na trhu, vyzkoušení 

netradičních receptů zpracování ovoce  a jejich doporučení 

Hladíková KVE

Krcheňová Michaela

Zhodnocení výskytu plevelných druhů v 

trávníku v závislosti na jeho založení a 

ošetřování

inventarizace plevelů (určení druhů a jejich množství) v trávníku na 

vybraných vybraných lokalitách, popis stanovišť, technlogie 

pěstování různých druhů trávníků, porovnání jednotlivých stanovišť

Ročková SAD

Lipská Irena Úprava bylinkového záhonu u mistrovny
zhodnocení současného stavu záhonu bylinek, alespoň 3 návrhy na 

úpravu záhonů s cenovou kalkulací a realizace jednoho z nich
Novotná KVE

Marinčičová Karolína
Vyhodnocení zkušeností s ochranou 

rostlin v palmovém skleníku

diagnostika, metody ochrany a zhodnocení jejich účinnosti pro 

konkrétní škodlivé činitele
Ročková KVE

Nikl Tomáš
Zhodnocení vybraných druhů zelenin 

podle obsahu dusičnanů

u vybraných druhů zelenin se posuzuje obsah dusičnanů vzhledem k 

technologii pěstování
Zápotocká ZEL

Paštiková Michaela
Možnosti používání bylinek v okrasných 

záhonech

Návrhy použití bylinek do okrasných záhonů včetně cenové 

kalkulace, realizace jednoho ze záhonů, zhodnocení používání 

bylinek v okrasných záhonech v místě tvého bydliště nebo jiné 

zvolené lokalitě

Hladíková KVE
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Řehák Filip Krmiva v produkčním rybářství

přehled krmiv v produkčním rybářství, jejich porovnání včetně ceny, 

sestavení krmivového plánu pro konkrétní druh ryby, vytvoření 

učební pomůcky, 

Šulcová RYB

Říhová Žaneta Netradiční přízdoby dárků

zpracování  různých netradičních přízdob dárků včetně jejich 

kalkulace,vzájemné porovnání ceny, zhodnocení dostupnosti 

materiálů pro konečného spotřebitele

Novotná KVE

Svoboda Jakub
Zhodnocení množení a pěstování gladiol 

na vybraném stanovišti

porovnání alespoň 3 - 5 odrůd - schopnost množení, vzrůstnost, 

doba a délka kvetení, délka květenství, náchylnost k chorobám a 

škůdcům

Hladíková KVE

Valešová Kateřina
Zhodnocení pěstování pokojových rostlin 

v minerálních substrátech 

pokus s pěstováním různých druhů pokojových rostlin v substrátech - 

seramis, zeolit, keramzit, porovnání jednotlivých způsobů pěstování, 

výhody a nevýhody, doporučení pro pěstitele

Ročková KVE

Vovsová Ivana

Optimalizace vybavení Střední 

zahradnické školy Kopidlno 

mechanizačními prostředky

inventarizace mechanizace (soupis druhů a množství) ve škole, jeho 

stáří a stav, návrhy na dovybavení popř. vylepšení stavu, 

ekonomické zhodnocení

Khun ZEL

Zítková Dominika
Inventarizace invazivních druhů rostlin 

na vybrané lokalitě

Soupis invazivních druhů na vybraném stanovišti, návrhy možností 

ochrany proti jejich šíření
Ročková BIO

Temata schválila přemětová komise dne:  29.9.2015

Temata schválila ředitelka školy dne:  3.10.2015


