
Pravidla pro tvorbu REFERÁTŮ,  6. + 7. roč. 

 

→ Cílem referátů je doplnit, zpestřit učivo – informace srozumitelně předat spolužákům. 

→ Referát je ústní s písemným podkladem: 

 

Forma: 

• Rozsah – min. 1 str. A4 tištěného textu, příp. 1,5 str. ručně psaného textu 

• Přílohy (obrázky, grafy apod.) se do toho rozsahu nepočítají, jsou uváděny na dalších 

stranách. 

• Grafická úprava – typ písma: Calibri, velikost písma: 12, řádkování 1,5, zarovnání 

do bloku 

• Stránkování – každá strana bude opatřena číslem – v zápatí uprostřed 

 

Obsah: 

• Text je psán celými větami. 

• Struktura -     úvod – představit, čím se bude referát zabývat, co bude řešit 

- hlavní část – obeznámení s problematikou daného tématu 

- závěr – vlastní shrnutí; příp. vlastní názor, postoj, zhodnocení 

• Text je členěn do odstavců.  

• Jsou uvedeny všechny zdroje, ze kterých bylo čerpáno (min. dva) - konkrétní kniha, 

časopis, internet apod. (např. www.wikipedie.cz, Božena Němcová – Babička) 

- Povinnost uvést zdroje se vztahuje i na obrázky. 

-  Pokud zdroje uvedeny nejsou, přestože se z nich čerpá, jedná se 

o PLAGIÁTORSTVÍ (krádež cizích myšlenek)! 

• Nekopírujeme, píšeme vlastními slovy! 

• Cizí slova, odborné názvy umíme správně vyslovit a vysvětlit. 

 

Prezentace: 

• Ústní forma – přednes vlastními slovy – ne čtení napsaného textu! 

• Délka: max. 5 min. 

• Projev – hlasitý, stručný, jasný, předem připravený 

• Pomůcky, vizualizace vítány 

• Pokud je pro názornost použita powerpointová prezentace, je pouze v bodech, doplněna 

obrázky 

_____________________________________________________________________ 

Hodnocení: 

Známka zahrnuje hodnocení všech tří kritérií – forma, obsah, prezentace (do jaké míry se 

podařilo výše uvedené požadavky naplnit). 

http://www.wikipedie.cz/


Pravidla pro tvorbu REFERÁTŮ, 8. + 9. roč. 

→ Cílem referátů je doplnit, zpestřit učivo – informace srozumitelně předat spolužákům. 

→ Referát je ústní s písemným podkladem: 

 
 

Forma: 

• Rozsah – min. 1 str. A4 tištěného textu, příp. 1,5 str. ručně psaného textu 

• Přílohy (obrázky, grafy apod.) se do toho rozsahu nepočítají, jsou uváděny na dalších 

stranách. 

• Grafická úprava – typ písma: Calibri, velikost písma: 12, řádkování 1,5, zarovnání 

do bloku 

• Stránkování – každá strana bude opatřena číslem – v zápatí uprostřed 

 

Obsah: 

• Text je psán celými větami. 

• Struktura -     úvod – představit, čím se bude referát zabývat, co bude řešit 

- hlavní část – obeznámení s problematikou daného tématu 

- závěr – vlastní shrnutí; příp. vlastní názor, postoj, zhodnocení 

• Text je členěn do odstavců.  

• Jsou uvedeny všechny zdroje, ze kterých bylo čerpáno (min. dva) - konkrétní kniha, 

časopis, internet apod.) 

-  Pokud je zdrojem informací internet, je uvedena přesná adresa webových stránek 

(nikoliv např. pouze „Wikipedie“, ale konkrétní link):  

např.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Uv%C3% 

- Povinnost uvést zdroje se vztahuje i na obrázky. 

-  Je-li zdrojem kniha, uvádíme autora, název, vydání, vydavatelství, str., ze 

kterých bylo čerpáno:  

   např.: SEKORA, Ondřej. Kronika města Kocourkova. 7. vyd. Praha: 

Albatros, 2021. Str. 105 - 110 

-  Pokud zdroje uvedeny nejsou, přestože se z nich čerpá, jedná se 

o PLAGIÁTORSTVÍ (krádež cizích myšlenek)! 

• Nekopírujeme, píšeme vlastními slovy! 

• Cizí slova, odborné názvy umíme správně vyslovit a vysvětlit. 

 

Prezentace: 

• Ústní forma – přednes vlastními slovy – ne čtení napsaného textu! 

• Délka: max. 5 min. 

• Projev – hlasitý, stručný, jasný, předem připravený 

• Pomůcky, vizualizace vítány 

• Pokud je pro názornost použita powerpointová prezentace, je pouze v bodech, doplněna 

obrázky 

_____________________________________________________________________ 

Hodnocení: 

Známka zahrnuje hodnocení všech tří kritérií – forma, obsah, prezentace (do jaké míry se 

podařilo výše uvedené požadavky naplnit). 



Specifikace požadavků na tvorbu REFERÁTŮ do ČJ LV 

→ Platí stejná pravidla jako pro tvorbu referátů do jiných předmětů s tím, že struktura rozboru 

díla (kniha; povídka, pověst apod.) bude vypracována dle následující osnovy:  

1. Uveď autora a název knihy, textu. 

2. Co je hlavním tématem ukázky?  

3. V jakém čase (kdy?) a v jakém prostoru (kde?) se děj odehrává?  

4. Uveď hlavní postavy a stručně je charakterizuj. 

5. Postihni děj, pointu příběhu. 

6. Prezentuj svůj názor na přečtený text, svá stanoviska podpoř argumenty – tvrzení 

zdůvodni (líbilo/nelíbilo, protože…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


