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1. plakát na téma Právo v ČR (případné odevzdání po návratu do školy) 

- nejlépe zvolit větší formát (př. A3) 

- zdobený nadpis (př. České právo, Právní řád v ČR…) 

- ve středu plakátu – základní informace (několik vět o tom, co jsou „právní normy“ a co je 

„Právní řád ČR“) 

- plakát bude obsahovat obrázky a jejich stručný popis – př.: obrázek Borské věznice a popis 

Věznice v Plzni, otevřená 1878 

- náměty na obrázky: typy trestů v ČR (domácí vězení, pokuta, odnětí svobody, veřejně 

prospěšné práce…), věznice v ČR (Borská věznice, věznice Pankrác, věznice Mírov…), 

soudy v ČR (vzhled českého soudce, soudní síň…), typy soudů v ČR (okresní soud Klatovy, 

okresní soud Domažlice, krajský soud Plzeň…) 

 

2. Pokračovat v referátech (vybrat 1 téma) 

Náměty na další referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (př. temperament – co to je, jak se dělí…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s daným tématem – př. temperament - Galénos, 

Hippokratos – studovali temperament…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na další referáty: 

Socializace, sociální skupina, asertivita, stres, kritika, genialita, talent, motivace, smyslové 

orgány a vnímání, inteligence, Mensa ČR, myšlení, paměť, Hermann Ebbinghaus, osobnost 

člověka, temperament, Galénos, Hippokrates, sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik, 

emoce, introvert, extrovert… 

Morálka, odnětí svobody (doživotí), domácí vězení, Právní řád ČR, podmínečné odnětí 

svobody, trest smrti, veřejně prospěšné práce, Parlament ČR, Chammurapiho zákoník, 

Zákony 12 desek, přestupky a trestné činy (co je to, jaký je mezi nimi rozdíl, příklady…), 

amnestie, vazba, vězení (obecně – s dohledem, dozorem, ostrahou, zvýšenou ostrahou nebo 

konkrétní příklad Borská věznice, Pankráce…), kriminalita… 



 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 

 


