
PODMÍNKY PRO KLASIFIKACI REFERÁTU 

 Vyber si téma referátu, které Ti je nejbližší (dohodni se spolužáky, každý referát může být v Tvé skupině 

zadán pouze jednou!!!). 

 Rozmysli si termín, do kdy stihneš referát vypracovat a ten nahlas učiteli. 

 Referát vypracuj v programu Word (7. ročník) a v programu PowerPoint (8. ročník). Pokud nemáš přístup 

k těmto programům, stáhni si a nainstaluj freeware verzi těchto programů – LibreOffice. 

 Do daného termínu musíš zaslat hotový referát vyučující informatiky na email: 

  simona.kubatova@zs-habrmanova.cz.  

Nezapomeň dodržovat pravidla slušné elektronické komunikace: 

1) Předmět dělá email - předmět emailu je vůbec tím nejzákladnějším prvkem. Měl bys v něm jasně 

a stručně definovat obsah celé zprávy. 

2) Oslovení je slušnost - začít emailem bez oslovení nevypadá příliš slušně. 

3) Věcnost emailu - nejdůležitější zůstává samotný obsah emailu. V emailu buď stručný, výstižný a 

věcný. 

4) Příloha – na ni se velmi často zapomíná. Nezapomeň proto připojit soubor s vytvořeným 

referátem. 

5) Poděkováním se nic nezkazí. 

6) Pozdrav v závěru. 

7) Podepiš se, opět se jedná o slušnost. 

 

A JAK MÁ SAMOTNÝ REFERÁT VYPADAT? 

VE WORDU (7. ročník): 

1. strana bude obsahovat pouze informace o referátu: 

ÚVODNÍ LIST (vytvoř podle vzoru!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další 2 strany budou vypracovány na téma, které sis vybral. Pracuj dle estetických a typografických pravidel pro 

vytváření dokumentů ve Wordu. Oživ svůj referát různými obrázky k tématu. Vhodně rozlišuj nadpisy a 

podnadpisy. Tam, kde to je vhodné, vytvoř tabulku, použij odrážky a číslování, zvol podtržení či jiné zvýraznění 

textu atd… Referát bude dlouhý minimálně na 2 strany.  

Na poslední stranu vlož odkazy stránek nebo knih, ze kterých jsi čerpal. Pro tuto stránku použij nadpis: „Použité 

zdroje“ 
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V POWERPOINTU (8. ročník): 

1. snímek  ÚVODNÍ LIST (vytvoř podle vzoru!!!) 

 

 

2. snímek – zde bude obsah toho, o čem budeš psát => každý bod obsahu bude mít v sobě hypertextový odkaz, 

díky kterému se dostaneš na snímek, který o daném tématu pojednává 

3. a další snímek – detailní popis obsahu 

a) v prezentaci použij barevné pozadí snímků, oživ svůj referát různými obrázky k tématu 

b) použij tlačítka akcí (vpřed, vzad, na obsah a tlačítko pro ukončení prezentace)  

c) dále v prezentaci použij animace a přechody snímků 

poslední snímek – vlož odkazy stránek nebo knih, ze kterých jsi čerpal. Pro tuto stránku použij nadpis: „Použité 

zdroje“ 

PAMATUJ: informace vyhledávej převážně na internetu, ale z více zdrojů. Nečerpej pouze z Wikipedie, není 

vševědoucí a hlavně není obsahově plnohodnotná. Pokud data z internetu kopíruješ, uprav esteticky text, 

nenechávej zbytečné hypertextové odkazy, … 

HODNOCENÍ REFERÁTU 

Referát bude hodnocen dvěma známkami: 

1. za kvalitu zpracování referátu v daném programu, dodržení termínu, za způsob e-mailové komunikace 

s vyučujícím a za prezentaci referátu před třídou 

2. za obsahovou stránku referátu 

Pokud referát neodevzdáš v daném termínu, budeš hodnocen známkou 5. Tato známka Ti bude stornována 

(úplně smazána), pokud dodáš referát do týdne od vypršení termínu. Po této době už Ti tato známka zůstane. 

Pokud referát dodáš v jiném náhradním termínu, máš možnost vylepšení průměru, ale 5 Ti zůstává!!! POZOR – 

hodnota známek za referát je 10!!! 


