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Požadavky na písemnou práci  2021 - I. kategorie 

Vypracování písemné práce a její prezentace je podmínkou účasti v ústředním kole 50. ročníku Dějepisné 

olympiády. 

 

Tematické zaměření ročníku: Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)  

Písemná práce na téma: Cesta barokního poutníka mým regionem 

Rozsah práce: 5 stran hlavního textu (větší rozsah stran nebude přijat!!) + přílohy 

1. strana   - titulní list (viz závazný vzor na webové stránce Dějepisné olympiády) 

2. strana   - obsah 

3. – 4. strana  - stručný úvod: zdůvodnění výběru vybrané památky 

- vlastní text práce: popis postupu soutěžícího při bádání o vybrané památce, která 

má vztah k regionu, odkud soutěžící pochází, její představení (vhodné rozdělení do 

podkapitol),  

               - závěr: zhodnocení možností využitelnosti práce a přínosu pro samotného autora  

5. strana   - seznam použité literatury a zdrojů (správné citace dle citační normy!) 

 

+ přílohy (2 povinné přílohy  + dle vlastního uvážení další obrazové přílohy, fotografické, mapy, 

seznamy, tabulky, grafy apod.) 

Povinné přílohy jsou:  

1. návrh pracovního listu, který bude možné vyplnit na základě prezentace napsané práce,  

2. vyplněný pracovní list, 

 

Kritéria hodnocení písemné práce a její obhajoby: 

1. písemná práce (30 b.) 

● vnější úprava práce (použijte písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku) 

a vnitřní členění textu – max. 3 body 

● obsahová stránka (zpracování zadaného tématu) – max. 10 bodů 

● zhodnocení přínosu práce pro samotného autora, možnosti dalšího využití práce (např. regionální 

tisk, webové stránky školy, obce, informační tabule…) – max. 5 bodů 

● seznam použité literatury  - max. 2 body 

● pracovní list (návrh, vyplněný list) – max. 5 bodů 

● další přílohy – max. 5 bodů 

2. obhajoba práce (20 b.) -  prezentace maximálně 5 minut  před komisí ústředního kola v prostředí 

Google Meet dle rozpisu (prezentace v MS PowerPoint s použitím výpočetní techniky) – zdůvodnění 

výběru, představení památky, postupu práce, pracovního listu, přínos pro autora, využitelnost práce.  

 

Závěrečná práce a její prezentace má významný podíl na celkovém hodnocení soutěžícího 

v ústředním kole. 

 

Termíny:  

Ústřední kolo se koná v termínu 31. května – 2. června 2021. 

Práci je třeba zaslat na adresu tajemnice soutěže (jana.janouskova@npi.cz) v digitální podobě (v jednom 

souboru Pdf !) do pondělí 9. května 2021.  
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