Zadání písemné práce 2022-2023 - II. kategorie
Vypracování písemné práce a její prezentace je podmínkou účasti v ústředním kole 52. ročníku Dějepisné
olympiády.
Tematické zaměření ročníku: Rozdělený svět a Československo v něm - 1945–1992.
Písemná práce na téma: Rozdělený svět a můj region v něm
Možné varianty práce
1. Proměna místa paměti či krajiny v mém regionu po roce 1945.
(povinné přílohy: popis konkrétního místa či krajiny v regionu a změn v nich ve formě novinového
článku do regionálních novin a přehledný stručný rozbor použité literatury a archivních pramenů, obrazový
doprovod dle vlastního uvážení)
2. Můj region očima pamětníka. Nově pořízený a pouze autorem zpracovaný rozhovor s pamětníkem
regionálních událostí po roce 1945 doplněný o související prameny a literaturu (i osobní povahy) s jejich
rozborem.
(povinné přílohy: přepis rozhovoru dle pravidel oral history a soupis dalších souvisejících pramenů s
jejich rozborem obrazový doprovod dle vlastního uvážení)
Rozsah práce:
1. 6 stran textu (za vyšší počet stran budou odečteny body)
1. strana
2. strana
3. – 5. strana

6. strana

- titulní list (viz závazný vzor na webové stránce Dějepisné olympiády)
- obsah
- stručný úvod: zdůvodnění výběru vybraného pojetí práce
- vlastní text práce: popis postupu soutěžícího při zpracovávání životopisu nebo rozhovoru
s pamětníkem, včetně obtíží, které při zpracovávání nastaly
- závěr: zhodnocení možností využitelnosti práce a přínosu pro samotného autora.
- seznam použité literatury a zdrojů (správné citace dle citační normy ČSN ISO
690 (vzor např: https://www.iso690.zcu.cz/)

2. přílohy (1 povinná příloha dle zvolené varianty práce, další přílohy dle vlastního uvážení - fotografie, mapy,
seznamy, tabulky, grafy, náčrtky apod.)
Kritéria hodnocení písemné práce a její obhajoby:
1. písemná podoba 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. 15 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
● přílohy – max. 5 bodů
2. prezentace práce (20 b.) - před komisí ústředního kola prezentace maximálně 7 minut (prezentace v MS
PowerPoint s použitím výpočetní techniky) dle rozpisu – zdůvodnění výběru, představení, postupu práce a jejího
výsledku, 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 11. - 15. 6. 2023 v Hradci Králové.
Práci je třeba zaslat na adresu tajemnici soutěže Mgr. Martině Bolom-Kotari, Ph.D. v digitální podobě (v jednom
souboru PDF) do 28. 5. 2023.
Kontakt: Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., email: martina.kotari@uhk.cz (příjem a administrace soutěžních prací,
dotazy k ubytování, stravování, programu)

