
Pravidla pro tvorbu referátů  

Referáty jsou zadávány jako zpestření učiva, jejich úkolem je doplnit informace a předat je ostatním 

žákům. Proto je třeba respektovat určitá pravidla tak, aby byl vytvořený referát skutečně přínosný. 

Každý referát bude hodnocen ze tří hledisek: 1. Grafická úprava 

       2. Obsahová stránka 

       3. Ústní prezentace 

1.1 Grafická úprava referátu 

 rozsah práce závisí na tématu a požadavcích stanovených učitelem 

 první strana referátu je titulní – obsahuje základní informace 

 (název práce, jméno a příjmení autora, třída, datum vypracování) 

 text musí být členěn do odstavců, může obsahovat nadpisy a podnadpisy, ty by měly být 

graficky odlišeny (barvou, typem písma) 

 text by měl být správně zarovnán pomocí nástrojů editoru - zarovnání textu se provádí pomocí 

panelu tlačítek, který najdete v horní části okna MS Word i OpenOffice Writer:  

 Ideální font (= typ písma) je Times New Roman CE 

 ideální velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5 

 není vhodné použít příliš mnoho typů písma a barev (nepřeplácat) 

1.2 Obsahová stránka referátu 

 stavba referátu 

o 1. strana: základní informace 

o úvod: seznámení s tematikou 

o hlavní část: samotný referát, informace 

o závěr: shrnutí informací, vlastní názor (pokud je žák schopen utvořit si názor na danou 

tematiku) 

o zdroje: odkaz na to, odkud žák čerpal informace (je vhodné použít vždy více zdrojů) 

- Pokud použiji cizí text ve své vlastní práci, je nutné napsat, že jsem od někoho čerpal nebo 

použil jeho obrázky. Pokud tak neučiním, dopouštím se plagiátorství, tedy krádeže cizích 

myšlenek. 

 zdroj textu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1torstv%C3%AD  

 vyvarujte se uvádění zdrojů příliš obecně například: www.wikipedia.cz 

 SEKORA, Ondřej. Kronika města Kocourkova. 7. vyd. Praha: Albatros, 2000. Str. 105 - 106 

 Google není zdroj! – pouze vyhledavač 

 pokud použiji cizí slova, odborné výrazy, musím je umět přečíst, znát jejich význam 

1.3 Prezentace referátu 

Prezentace referátu (přednes) probíhá ústní formou, prostřednictvím prezentace, s využitím 

různých pomůcek, … 

 délka prezentace maximálně 5 minut 

 informace musí být podávány vlastními slovy (v žádném případě nesmí být referát celý čten!), 

samozřejmě je možné nahlédnout do přípravy – záleží na domluvě s vyučujícím 

 jen nutné udržovat oční kontakt s publikem 

 powerpointová prezentace musí být napsána v bodech (v žádném případě souvislý text!) – je 

vhodné doplnit ji obrázky, grafy, … 


