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11. Manažérske zhrnutie: 
Kľúčové slová:  

referát, typy referátov, kompozícia, bibliografia  

 

Cieľom referátu je stručne, výstižne a pútavo rozoberať konkrétny problém, udalosť alebo 

novinku. Úlohou žiakov je nielen napísať kvalitný referát, ale ho aj predniesť. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Referát –útvar náučného štýlu, ktorý poznatky alebo javy detailne nevysvetľuje, iba 

opisuje a informuje o nich. Predpokladá ústny prednes pred publikom, preto jeho 

kompozícia má byť jasná a prehľadná – úvod, jadro a záver.   

2. Typy referátov :  

 vedecký – informácia o výsledkoch odborného výskumu alebo inej vedeckej 

činnosti 

 školský – spracovanie dostupných a vekuprimeraných odborných informácií 

 administratívny – správa o činnosti organizácie za isté časové obdobie.  

3. Kompozícia referátu:  

 úvod – zaujať 

 jadro – vysvetliť 

 záver – zhodnotiť 

             Referát obsahuje jednoduchšie a kratšie vety, vecný a objektívny jazyk a jasne   

naformulované myšlienky.  

4. Bibliografia – zdroje informácií (knižné publikácie, časopisy, internet) 

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

13. Závery a odporúčania: 
 

Školský referát spracúva známe a dostupné poznatky na základe stanovenej témy. Žiakov 

je vhodné upozorniť, že nejde o podrobnú analýzu témy, ale o základné informácie zo 

sekundárnych a terciárnych zdrojov, a takto to aj požadovať pri spracúvaní referátov. 

Vyučujúci jednotlivých predmetov by mali dbať na kvalitu referátov a zároveň oceniť 

tvorivosť žiakov  a ich schopnosť vybrať podstatné informácie podľa témy.  
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