Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Dějepisná olympiáda
40. ročník - 2010/2011
propozice

Tematické zaměření ročníku: „Ve zdraví i v nemoci“ (Od šamana po penicilin)
Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií
a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.
Postupová kola, termíny jejich konání:
školní
kola

15. – 29.11.
2010

okresní
kola

1. – 2.2.
2011

krajská
kola

4. – 5. 4.
2011

celostátní
kolo

30. 5. – 3. 6.
2011
Plzeň a okolí

Testy pro školní kolo z důvodu
utajení úloh NELZE žákům
zadat jako samostatnou
domácí práci, ale pouze jako
test pod dohledem
pedagoga.

Škola zašle předsedovi okresní komise seznam žáků
navržených k postupu do okresního kola. Do
okresního kola postupuje vždy vítěz a dále žáci,
kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu
bodů (úspěšní řešitelé).
Organizátor okresního kola omezí v případě potřeby
počet postupujících žáků podle počtu bodů tak, aby
nepřesáhl 40 účastníků.
Přesný termín v rozmezí 1. –
Organizátor okresního kola zašle předsedovi krajské
2. 2. 2011 a místo konání
komise seznam žáků navržených k postupu do
stanoví příslušné oddělení
krajského kola. Do krajského kola postupuje vždy
krajského úřadu (KÚ), resp.
vítěz a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60%
organizace jím pověřená po
z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé).
dohodě s okresní komisí DO.
Organizátor krajského kola omezí v případě potřeby
počet postupujících žáků podle počtu bodů tak, aby
nepřesáhl 30 účastníků.
Přesný termín v rozmezí 4. –
Do ústředního kola postupuje z každého krajského
5. 4. 2011 a místo konání
kola vítěz a dále nejlepší řešitelé z celé
stanoví KÚ, resp. organizace
republiky, které vybere porota ústředního kola
jím pověřená po dohodě
podle počtu získaných bodů, bez ohledu na
s krajskou komisí DO.
zastoupení krajů a tak, aby celkový počet účastníků
ústředního kola nepřesáhl 35.
Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 8. 4. 2011 na adresu tajemnice
soutěže seznam všech účastníků krajského kola s dosaženým počtem bodů u
každého účastníka.
U 5 nejlepších účastníků uveďte prosím také
 Adresu bydliště a školy
 Kontaktní údaje na soutěžící (e-mail, telefon)
K seznamu prosím přiložte kopie 5 nejlepších testů.
Podklady je možné zaslat písemně nebo elektronicky (např. oskenované).
Tajemnice soutěže kontaktuje vybrané soutěžící a zašle jim pokyny nutné pro
vypracování písemné práce a další informace k celostátnímu kolu.
Vypracování písemné práce je podmínkou účasti v celostátním kole. Práci je
potřeba zaslat tajemnici soutěže v digitální podobě prostřednictvím služby
www.uschovna.cz (nebo podobné) do 15. 5. 2011. Poštou v písemné podobě
nejpozději do 20. 5. 2011. Je nutné, aby obě verze písemné práce byly totožné.

Zadání pro jednotlivá kola soutěže budou spolu s řešením zveřejněna na zabezpečených stránkách
www.soutezenidm.cz. Přístup k těmto stránkám mají krajští koordinátoři (= pracovníci KÚ).
Termíny zveřejnění zadání na zabezpečených stránkách jsou:
Pro školní kola: 1. 11. 2010
Pro okresní kola: 24. 1. 2011
http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/dejepisna-olympiada

Pro krajská kola: 23. 3. 2011
Důležité upozornění
Z důvodu regulérnosti soutěže prosíme o dodržení jednotných termínů stanovených v propozicích. V případě
opodstatněné změny termínu okresního či krajského kola nahlaste vše tajemnici soutěže! Nejpozději 3 dny po
skončení termínu stanoveného pro dané kolo v propozicích bude správné řešení zveřejněno na webu
www.nidm.cz (v sekci Talentcentrum), kde si je budou moci přečíst všichni žáci z celé republiky!
Prosím nesdělujte správné řešení před skončením termínů pro konání jednotlivých kol a nezveřejňujte je na
webu dříve, než bude vše zveřejněno oficiálně (na www.nidm.cz).
Organizace soutěže
Soutěž je dobrovolná, určená zájemcům o historii. Ve všech kolech řeší soutěžící zadané úkoly samostatně
pod dohledem soutěžní komise (pedagoga) v časovém rozpětí maximálně do 90 minut. Utajení textů úloh je
nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol soutěže není povoleno používat dějepisné
atlasy, žádnou jinou literaturu, ani učebnice.
Prosíme, přikládejte k seznamu postupujících soutěžících rovněž údaj o celkovém počtu všech účastníků
daného kola. Je to pro nás důležitý údaj. Děkujeme!
Témata, kterých se letošní ročník dotýká, jsou:

• Prehistorie výskytu nemocí a jejich léčení

• Řecko, Řím a lékařství
• Středověká medicína
• Dějiny lékařství – doba pobělohorská do roku
1740

• Dějiny lékařství – od osvícenských reforem do
roku 1918
• Dějiny lékařství - od první republiky do
poválečného období
• Objevy a objevitelé – pokroky v medicíně

Doporučená literatura
Pro vyšší kola se využívá i doporučená literatura z předchozích postupových kol.
školní kola:

Je možné čerpat z kterýchkoli platných učebnic pro základní školy (na základě Věstníku MŠMT) i
z jiných zdrojů.

okresní kola:

Kolektiv autorů: Dějiny českých zemí v obrazech od pravěku po současnost. Praha: Albatros,
2006. (pouze kapitoly, které odpovídají tématu ročníku;
je možné použít jednosvazkové vydání i původní čtrnáctidílnou řadu Dějiny v obrazech)

krajská kola:

Lesný, I.: Slavní lékaři. Praha: Fragment, 1994.

celostátní kolo: Svobodný, P., Hlaváčková, L.: Dějiny lékařství v českých zemích. TRITON, 2004.
Tajemnice ústřední komise Dějepisné olympiády:
PaedDr. Eva Schneiderová
Talentcentrum
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Na Poříčí 1035/4
115 30 Praha 1
+420 221 850 814 www.nidm.cz
eva.schneiderova@nidm.cz
Aktuální seznam kontaktů na krajské koordinátory a organizátory krajských kol najdete na:
http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/dejepisna-olympiada/kontakty

http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/dejepisna-olympiada

