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Národní institut pro další vzdělávání 
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“) 

Dějepisná olympiáda 
49. ročník - 2019/2020 

p r o p o z i c e 
 

Tematické zaměření ročníku: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. 

 

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována  
ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. 

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. 
ročníků šestiletých gymnázií, 

II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií  

a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. 
 

Postupová kola, termíny jejich konání: 

školní 
kola 

4. – 22. 11. 
2019 

Přesný termín v rozmezí  
4. - 22. 11. 2019 stanoví 

škola. 

Škola zašle předsedovi okresní komise, případně 
krajskému koordinátorovi seznam žáků navržených 

k postupu do okresního kola. Do okresního kola postupuje 
vždy vítěz a dále úspěšní řešitelé (dosáhli alespoň  

60 % z maximálního počtu bodů), a to maximálně 3 
z jedné školy (včetně vítěze). Organizátor okresního kola 

omezí v případě potřeby počet postupujících žáků. 

okresní 
kola 

13. – 16. 1. 
2020 

 

Po - Čt 

Přesný termín v rozmezí  
13. – 16. 1. 2020 a místo 

konání stanoví příslušné 

oddělení krajského úřadu 
(KÚ), resp. organizace jím 

pověřená po dohodě 
s okresní komisí DěO. 

Organizátor okresního kola zašle předsedovi krajské 
komise, případně krajskému koordinátorovi, seznam žáků 

navržených k postupu do krajského kola. Do krajského 

kola postupuje vždy vítěz a dále úspěšní řešitelé 
(dosáhli alespoň 60 % z maximálního počtu bodů). 

Organizátor krajského kola omezí v případě potřeby počet 
postupujících žáků. 

krajská 

kola  

17. – 18. 3. 

2020 
 

Út - St 

Přesný termín v rozmezí  

17. – 18. 3. 2020 a místo 
konání stanoví KÚ, resp. 

organizace jím pověřená po 

dohodě s krajskou komisí 
DěO. 

Do ústředního kola postupuje z každého krajského kola 

vždy vítěz a dále nejlepší řešitelé z celé republiky, 
které vybere porota ústředního kola podle počtu získaných 

bodů, bez ohledu na zastoupení krajů, a tak, aby celkový 

počet účastníků ústředního kola nepřesáhl 60. 

celostátní 

kolo 

24. – 27. 5. 

2020 
 

Ne - St 
 

Liberec 
 

Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 31. 3. 2020 na adresu tajemnice 

soutěže seznam všech účastníků krajského kola s dosaženým počtem bodů u 
každého účastníka. Počty soutěžících a hodnocení všech postupových kol. 
 

U 5 nejlepších účastníků uveďte: 
 NÁZEV A ADRESU ŠKOLY 
 KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOUTĚŽÍCÍ (e-mail) 
 KONTAKTNÍ ÚDAJE NA UČITELE, KTERÝ ŽÁKA NA OLYMPIÁDU PŘIPRAVOVAL  

(e-mail, telefon) 
 

Tajemnice soutěže zašle vybraným soutěžícím pozvánku s informacemi a pokyny 

k celostátnímu kolu. 
 

Téma písemné práce je Průmyslová památka v mém regionu. Vypracování písemné 

práce je podmínkou účasti v celostátním kole. Požadavky na písemnou práci 

naleznete na http://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada - Informace a aktuality 
o soutěži. Práci je potřeba zaslat tajemnici soutěže v digitální podobě do Ne 10.05. 

2020. Poštou v písemné podobě nejpozději do 15.05. 2020. Obě verze písemné práce 
musí být totožné. 
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Zadání pro jednotlivá kola soutěže budou spolu s řešením zaslána krajským koordinátorům soutěží 

(pracovníci KÚ). Termíny odeslání: pro ŠK: 25.10. 2019; pro OK: 6.01. 2020; pro KK: 11.03. 2020. 

 

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! Po skončení termínu 
stanoveného pro dané kolo v propozicích bude správné řešení zveřejněno na 

http://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada. Prosím, nesdělujte správné řešení před skončením 

termínů pro konání jednotlivých kol a nezveřejňujte je na webu dříve, než bude vše zveřejněno oficiálně!! 
 

Organizace soutěže 
Soutěž je určená zájemcům o historii. Ve všech kolech řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod 

dohledem člena soutěžní komise v časovém rozpětí max. 90 minut. Utajení textů úloh je nezbytnou 

podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol soutěže není povoleno používat jakékoli studijní 
materiály. 

Elektronickou přihlášku do ústředního kola může vyplnit a zaslat soutěžící, rodič či vyučující, který 

soutěžícího na soutěž připravoval. Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící do ústředního kola olympiády 

závazně přihlášen. Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, 

se nebude moci umístit na některém z laureátských míst. 
Organizátoři jednotlivých postupových kol používají výsledkové listiny jednotné pro celou ČR, které naleznou 

na webové stránce soutěže. 
 

On-line kurz Běh na Olymp 
I v letošním roce bude pro úspěšné řešitele okresního kola připraven on-line kurz. O způsobu přihlášení do 

kurzu budou krajští koordinátoři včas informováni. Organizační pokyny sledujte na 

http://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada - Informace a aktuality o soutěži. 
 

Letní dějepisný seminář 
Pro úspěšné řešitele ústředního kola je i v letošním roce připraven týdenní LDS, který proběhne v první 

polovině srpna 2020. Více na http://www.talentovani.cz/vysledky-a-fotogalerie. Program LDS bude upřesněn 

do konce června 2020. Více se dočtete ZDE. 
 

 
 

 
 

Kontaktní adresa: 

Mgr. Jana Janoušková  
Národní institut pro další vzdělávání – Talentcentrum 

Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 122 211 

e-mail: janouskova.j@nidv.cz 
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Doporučená literatura pro I. kategorii - mírně větší orientace na československé dějiny (OK-ÚK + 

literatura předchozích kol). 
 

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ, pro SŠ a víceletá gymnázia od různých nakladatelství se 

schválenou doložkou MŠMT. 
 

okresní kolo: KVAČEK R., KUKLÍK J., MANDELOVÁ H., PAŘÍZKOVÁ. I. - XX. století o sobě. 2005. Liberec: 

Dialog. (str. 9-42). 
 

EFMERTOVÁ M., České země 1848 - 1918, II, díl. 2002. Praha: Albatros.  
 

AUGUSTA P., HONZÁK F. Československo 1918-1938. 1992. Praha: Albatros. (str. 2-26). 
 

krajské kolo: BACKOUCHE I., BECKER J.-J., CASTELLAN G., RAPPORT M., SABBAGH A. Neklidná Evropa 

(Ilustrované dějiny světa - Larousse, č. 16). 1996. Praha: Knižní klub a Cesty.   
  

SOVADINA J. Versailleská (pařížská) mírová konference 1919-1920 – prezentace: 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/versailleska-parizska-mirova-konference-1919-1920/  
 

Women in the First World War: 
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/women-in-the-first-world-war 
 

ústřední kolo: Okamžik rozhodnutí - životní volby ve zlomovém 20. století (výběr textů): 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rozhodovani-ve-velke-valce/  
 

ŠIMÍČEK P. Sovětské revoluční karikatury, plakáty a agitační vlaky: 

http://www.modernidejiny.cz/clanek/sovetske-revolucni-karikatury-plakaty-a-agitacni-vlaky/ 
 

 
 

Doporučená literatura pro II. kategorii - mírně větší orientace na evropské dějiny. (OK-ÚK + literatura 

předchozích kol). 
 

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ, pro SŠ a víceletá gymnázia od různých nakladatelství se 

schválenou doložkou MŠMT. 
 

okresní kolo: BACKOUCHE I., BECKER J.-J., CASTELLAN G., RAPPORT M., SABBAGH A. Neklidná Evropa 
(Ilustrované dějiny světa - Larousse, č. 16). 1996. Praha: Knižní klub a Cesty.  
 

EFMERTOVÁ M., České země 1848 - 1918, II, díl. 2002. Praha: Albatros.  
  

KVAČEK R., KUKLÍK J., MANDELOVÁ H., PAŘÍZKOVÁ. I. - XX. století o sobě. 2005. Liberec: Dialog. (str. 9-42). 
  

krajské kolo: AUGUSTA P., HONZÁK F. Československo 1918-1938. 1992. Praha: Albatros. (str. 2-26). 
 

Okamžik rozhodnutí - životní volby ve zlomovém 20. století (výběr textů):  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rozhodovani-ve-velke-valce/  
 

SOVADINA J. Versailleská (pařížská) mírová konference 1919-1920 – prezentace: 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/versailleska-parizska-mirova-konference-1919-1920/  
 

Key Moments in the First World War: 
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/key-moments-in-the-first-world-war 
 

The Human Impact of World War One: 
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/the-human-impact-of-world-war-one 
 

ústřední kolo:  
 

SKŘIVAN A. ml., KŘIVSKÝ P. Století odchází: světla a stíny belle époque. 2004. Aleš Skřivan.  
(str.: 13-98, 168-222, 319-323). 
 

ŠIMÍČEK P. Sovětské revoluční karikatury, plakáty a agitační vlaky: 

http://www.modernidejiny.cz/clanek/sovetske-revolucni-karikatury-plakaty-a-agitacni-vlaky/ 
 

ZAHRADNÍČEK T. Mužové 28. října 1918. Proč zrovna oni?: 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/muzove-28-rijna-1918-proc-zrovna-oni/ 
 

Women in the First World War: 
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/women-in-the-first-world-war 
 

The Age of Synergies: 
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/the-age-of-synergies 
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