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Předmět:  ICT

Ročník:  9. ročník

Tematický okruh:  informatika - software

Anotace:  

1. Prezentace s výkladem – Jak vytvořit správně referát

(než začnu, začátek, závěr..)

2. Pravidla a zásady

3. Autorský zákon - citace

4. Vytvoření referátu  - Hardware ( samostatná práce)



Pravidla



 Účel mé práce – proč a pro koho to dělám

 Obsah – tedy její obsahová podoba 
◦ Rozsah práce

◦ Podrobnosti či shrnutí základních poznatků…

◦ Přehlednost – doplněno tabulkami, obrázky…

 Kde získám informace – podklady
◦ Nejméně ze dvou zdrojů, seriozních

◦ Pozor na Wikipedii - pravdivost



 Nejprve udělám hrubou práci!
(formát upravuji nakonec!)

 Promyslím si obsah

 Vyhledám informace

 Přečtu si je pozorně

 Poskládám do rozumného celku

 Uložím hned na začátku a občas v průběhu práce



 Úprava formátu – vzhledu práce
 Vyhledám a vhodně vložím obrázky

 Upravím písmo ( velikost, styl, formát)

 Odstavce – styly

 Odrážky a číslování

 Tabulky

 Správné rozdělení stránky



 zvolil jsem správnou strukturu

 moje prezentace je čitelná, jednoduchá, 
barevně a stylově vyladěná

 Připojené obrázky jsou vhodně umístěné v 
textu či pod textem 

 zkontroloval (a) jsem si pravopis



 Pozor při kopírování obrázků z 
internetu
◦ ne všechny obrázky jsou zdarma (licenční 

práva)

◦ využijte raději tzv. kliparty (zdarma on-
line)

 Uvádějte odkud jste čerpali, kde jste 
získali informace - text



 Zdroje a citace

 Podpis a datum vytvoření



Zdroje




