Kritéria hodnocení při prezentaci referátu
1. Požadavky na prezentaci:
Ročník

Kritéria tvorby

6.

Žák srozumitelně a nahlas přečte text, jednoduché pasáže vysvětlí vlastními slovy
a část referátu přednese bez opory textu, všem obsaženým pojmům žák rozumí.

7.

Žák přednese referát z větší části zpaměti, srozumitelně a nahlas může doplnit
o přečtený text, žák se dobře orientuje v textu, obsažené pojmy umí vysvětlit, odpoví
na jednoduché otázky.

8.

Žák pomocí vlastního textu přednese referát z větší části zpaměti, k referátu si vytvoří
body (kostru), které může přečíst, je schopen odpovídat na dotazy k danému referátu.

9.

Žák přednese referát samostatně, bez opory textu, vysvětlí neznámé pojmy, vytvoří
stručný zápis pro spolužáky, vlastními slovy zhodnotí svůj výstup.

2.




Prezentace práce
dodržení stanoveného času (6 min.), doma natrénovat
věcná správnost
vlastní formulace myšlenek (mluví vlastními slovy)

Věcná správnost

Velmi dobře

1

2

3

4

5 Velmi špatně

Vlastní formulace myšlenek

Velmi dobře

1

2

3

4

5 Velmi špatně

Dodržení stanoveného času

Velmi dobře

1

2

3

4

5 Velmi špatně

3. Komunikativní dovednosti
Kritéria hodnocení : 1 - téměř vždy, 2 - často, 3 - někdy, 4 - zřídka
Kritéria hodnocení
1. Udržuje oční kontakt
2. Mluví srozumitelně a se správnou intonací
3. Přiměřeně gestikuluje, používá vhodnou mimiku
4. Při obhajování vlastního názoru neútočí, nereaguje agresivně

1

2

3

4

5. Mluví s minimální pomocí připraveného textu
6. Má bohatou slovní zásobu
7. Vyjadřuje se spisovně
8. Mluví bez parazitických slov a proluk (ták, jaksi, vlastně, hmm, ehm…)
9. Vystupuje kultivovaně, nepodcenil svůj vnější vzhled
10. Udržuje pozornost posluchačů

Je schopen mluvit před větší skupinou

ANO-NE

http://www.zshorka.cz/uvod-2/info-pro-zaky/info-9-rocnik/9-rocnik-prirodopis/

Kritéria tvorby a hodnocení referátů (písemná část)
Obecná kritéria:


formát 1 A4 (max. 2x A4), forma tištěná nebo psaná



samostatné zajištění zdroje informací (internet, odborná literatura, encyklopedie), možnost
využití učebny informatiky



uvedeny všechny zdroje informací (minimum 2 zdroje), minimálně autor, název a rok vydání
(kniha), minimálně internetový odkaz (u elektronických zdrojů)



minimálně 2 obrázky



nepoužívat cizí slova, kterým nerozumíte



při prezentaci je možné využít prezentace MS PowerPoint (poslat vyučující předem)

Účelem referátu je představit zadané téma na úrovni tvojí třídy a spolužáky zaujmout.

Hodnocení známkou:
známka

1

2

3

výkon
-

referát je přednesen zřetelně, není čten
dodrženo téma bez faktických chyb
jsou uvedeny zdroje
téma zhodnoceno a shrnuto vlastními slovy

-

referát je spíše čten nebo nesrozumitelně prezentován
referát je příliš stručný, nevyčerpá se téma
nejsou uvedeny zdroje
chybí zhodnocení tématu
referát je čten
referát obsahuje chyby, téma je příliš stručné, žák se vzdálil od
tématu
nejsou uvedeny zdroje
práce je „odbytá“
referát nebyl splněn v termínu
referát je stažen z internetu
náplň referátu není totožné se zadaným tématem
nejsou uvedeny zdroje

4

5

referát je přednesen zřetelně, není čten
je napsán vlastními slovy
dodrženo téma bez faktických chyb
všechna neznámá slova a pojmy jsou vysvětleny
jsou uvedeny zdroje
téma zhodnoceno a shrnuto vlastními slovy
- žákovi se daří vzbudit a udržet pozornost posluchačů

-

http://dezepis.webnode.cz/spolecne-pozadavky-komise-d-z/referaty/kriteria-tvorby-a-hodnocenireferatu/

