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

Dějepisná olympiáda 
48. ročník - 2018/2019 

p r o p o z i c e 
 

Tematické zaměření ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“ 

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 

5. – 23.11. 

2018 

Testy pro školní kolo 

z důvodu utajení úloh 
NELZE žákům zadat jako 

samostatnou domácí práci, 

ale pouze jako test pod 
dohledem pedagoga ve 

vymezeném čase. 

Škola zašle předsedovi okresní komise, případně 

krajskému koordinátorovi, 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), 
a to maximálně 3 z jedné školy (včetně vítěze). 

Organizátor okresního kola omezí v případě potřeby počet 
postupujících žáků podle počtu bodů tak, aby nepřesáhl 

40 účastníků. 

okresní 
kola 

16. – 17.01. 
2019 

 

St – Čt 

Přesný termín v rozmezí  
16. – 17.01. 2019 a místo 

konání stanoví příslušné 

oddělení krajského úřadu 
(KÚ), resp. organizace jím 

pověřená po dohodě 
s okresní komisí DEO. 

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 žáci, kteří dosáhli 
alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní 

řešitelé). Organizátor krajského kola omezí v případě 
potřeby počet postupujících žáků podle dosažených bodů 

tak, aby nepřesáhl 30 účastníků. 

krajská 
kola  

20. – 21.03. 
2019 

 
St - Čt 

Přesný termín v rozmezí 
20. – 21.03. 2019 a místo 

konání stanoví KÚ, resp. 
organizace jím pověřená po 

dohodě s krajskou komisí 

DEO. 

Do ústředního kola postupuje z každého krajského kola 
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 35. 

Výsledky OK a KK, které neproběhnou v termínu povoleném celostátním garantem soutěže, nebudou akceptovány 

(pozdní konání soutěže jednak není regulérní vzhledem k možnosti zjistit si řešení, navíc zdržuje organizátory 

následujících kol). 

celostátní 

kolo 

20. – 24.05. 

2019 

 
Po - Pá 

 
Olomouc 

Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 05.04. 2019 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, telefon) 

 KONTAKTNÍ ÚDAJE NA UČITELE, KTERÝ ŽÁKA NA OLYMPIÁDU 

PŘIPRAVOVAL (e-mail, telefon) 
K seznamu prosím přiložte kopie 5 nejlepších testů. 

Podklady je možné zaslat písemně nebo elektronicky. Tajemnice soutěže zašle vybraným 
soutěžícím pozvánku s informacemi a pokyny k celostátnímu kolu. 

Téma písemné práce je Staré stezky a cesty mého regionu. 

Vypracování písemné práce je podmínkou účasti v celostátním kole. Požadavky na 
písemnou práci naleznete na http://www.talentovani.cz/aktuality-do. Práci je potřeba 

zaslat tajemnici soutěže v digitální podobě do čt 09.05. 2019. Poštou v písemné 
podobě nejpozději do 13.05. 2019. Je nutné, aby obě verze písemné práce byly 

totožné. 

Ústřední kolo DĚO trvá 5 dní. Informace a pokyny obdrží soutěžící a učitelé v pozvánkách. 

http://www.talentovani.cz/aktuality-do
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Zadání pro jednotlivá kola soutěže budou spolu s řešením zasílána krajským koordinátorům soutěží  
(pracovníci KÚ). 

 
Termíny odeslání na KÚ: 

Pro školní kola: nejpozději do 29.10. 2018 

Pro okresní kola: 09.01. 2019 

Pro krajská kola: 13.03. 2019 

 

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! Do 10 dnů po skončení 
termínu stanoveného pro dané kolo v propozicích bude správné řešení zveřejněno na 

http://www.talentovani.cz/aktuality-do. 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 dějepisné atlasy, žádnou jinou literaturu ani 

učebnice. 

    Elektronickou přihlášku do ÚK může vyplnit a zaslat soutěžící, rodič či vyučující, který soutěžícího na soutěž 

připravoval. Přijetím elektronické přihlášky (ÚK) 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. 

    Žádáme organizátory jednotlivých postupových kol o používání výsledkových listin jednotných pro celou ČR, 

které naleznou na webové stránce soutěže. 
 

Doporučená literatura 

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

                   doložkou MŠMT 

okresní kolo:  LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době baroka. 1994. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00066-0 

kapitoly: Pouti a procesí (28-29), Lidé na cestách (62-63) 

                       LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době obrození. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00375-9 
kapitola: Po silnicích a kolejích (22-23), Ideál účelnosti (24-25) 

                       EFMERTOVÁ, M., C. České země 1848-1918. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00323-6  
kapitoly: Železniční tratě (42-43), Automobily a letadla (44-45) 
                      + literatura předchozího kola 

krajské kolo:  JIRÁNEK T., LENDEROVÁ M., MACKOVÁ M. Z dějin české každodennosti. 2009. Praha: 
                      Karolinum. ISBN: 978-80-246-3510-1 a další nová vydání. Stránky v kapitolách dle vydání 

kapitoly: Objev volného času (269-276), Cvičenci a sportsmeni (347-367), Cestování (368-387) 

                      + literatura předchozích kol 

ústřední kolo: HLAVAČKA M. Cestování v éře dostavníku. 1996. Praha: Argo. ISBN: 80-7203-015-9 

                        + literatura předchozích kol 
 

Letní dějepisný seminář – Klášter různými pohledy 

Úspěšní řešitelé ústředního kola jsou srdečně zváni na týdenní LDS, který proběhne v první polovině srpna 
2019. Více na http://www.talentovani.cz/vysledky-a-fotogalerie. Program LDS bude upřesněn do konce června 

na http://www.talentovani.cz/aktuality-do. 
 

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/dejepisna-olympiada 
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 

http://www.talentovani.cz/aktuality-do
http://www.talentovani.cz/vysledky-a-fotogalerie
http://www.talentovani.cz/aktuality-do
http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada
mailto:janouskova.j@nidv.cz
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Adresář krajských garantů Dějepisné olympiády ve školním roce 2018/2019 

Kraj 
Garant – zástupce kraje Organizátor krajského kola 

PRAHA 
Mgr. Michaela Perková, Magistrát 

hl. m. Prahy. Odb. sportu a volného 

času, odd. volného času. 
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, 

tel. 236 005 901 
michaela.perkova@praha.eu 

Mgr. Věra Belešová  

DDM Jižní Město, Šalounova 2024, 

149 00 Praha 4 
tel.: 778 485 273 

belesova.vera@ddmjm.cz 

STŘEDOČESKÝ 
Mgr. Lenka Škopová, KÚ, 

Odb. školství, mládeže a sportu, odd. 
mládeže a sportu, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5 
tel.: 257 280 196 

skopova@kr-s.cz 

Mgr. Lenka Škopová, KÚ, odd. 

mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 
21 Praha 5 

tel.: 257 280 196 
skopova@kr-s.cz 

ÚSTECKÝ 
Ing. Klára Laňková 
Odb. školství, mládeže a tělovýchovy 

Odd. mládeže, tělových. a voln. času 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem 

tel: 475 657 305 
lankova.k@ kr-ustecky.cz 

Pavel Kucler, KÚ, 
Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 
nad Labem 

tel: 475 657 969, 777 499 821 

kucler.p@kr-ustecky.cz 

Bc. Petra Mecelová, DDM a 
ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19,  

400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 210 861, 603 851 713; 

predskolni@ddmul.cz 

LIBERECKÝ 
Ing. Eva Hodboďová, KÚ, 

Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 
odd. mládeže, sportu a 

zaměstnanosti, U Jezu 642/2a, 461 80 

Liberec 2 
tel.: 485 226 635, 739 541 550 

eva.hodbodova@kraj-lbc.cz 

Kateřina Sýbová, DDM Větrník, 

Riegrova 16, 460 01 Liberec 
tel.: 485 102 433; 725 939 168; 

katerina.sybova@ddmliberec.cz 

PLZEŇSKÝ 
Mgr. Ludmila Novotná, KÚ, 
Odb. školství, mládeže a sportu 

Odd. mládeže a sportu 
Škroupova 18, 306 18 Plzeň 

tel.: 377 195 373 
ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz   

PaedDr. Ladislav Voldřich, Krajské 
centrum vzdělávání a Jazyk. škola, 

sady 5. května 42, 301 00 Plzeň 
tel.: 378 010 007; 

voldrich@kcvjs.cz  

KARLOVARSKÝ 
Ing. Pavel Kubeček; KÚ, 

Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 
odd. mládeže a sportu, 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 184 

pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz 

Mgr. Věra Kučavová, ZŠ Úšovice, 

Školní nám. 472, 353 01 Mariánské 
Lázně  

tel.: 725 757 941; 354 624 654 
v.kucavova@seznam.cz 

JIHOČESKÝ 
Mgr. Radka Voldřichová, KÚ, 
Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 

odd. mládeže, tělovýchovy a sportu,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 

České Budějovice; pracoviště ul. B. 

Němcové 49/3, 370 76 ČB 
tel.: 386 720 933 

machovae@kraj-jihocesky.cz 

Bc. Luděk Doležal, DDM, U Zimního 
stadionu 1, 370 01 České Budějovice 

tel.: 386 447 317 
dolezal@ddmcb.cz 

VYSOČINA 
Mgr. Marie Kacetlová, KÚ, 

Odb. školství, mládeže a sportu, odd. 

mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava (pracoviště: Věžní 28, Jihlava)  

tel.: 564 602 942 
kacetlova.m@kr-vysocina.cz 

Libuše Samková, DDM, tř. Legií 

382, 393 01 Pelhřimov 

tel.: 565 326 411; 606 041 098 
lsamkova@ddm.pel.cz 
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      * V případě nejasností s organizací okresních, příp. krajských kol se obracejte na osobu 
      pověřenou organizací soutěží v daném kraji. 

KRÁLOVÉ- 

HRADECKÝ 

Ing. Mgr. Věra Koďousková, KÚ,  

Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec 
Králové 

tel.: 495 817 580 
vkodouskova@kr-kralovehradecky.cz 

Mgr. Mgr. Anna Moserová 

ZŠ a MŠ Štefcova, 
500 09 Hradec Králové 

tel: 606 777 062 
moserova@stefcova.cz 

PARDUBICKÝ 
Mgr. Lenka Havelková, KÚ, 

Odb. školství a kultury 
Odd. organizační a vzdělávání 

Komenského nám. 125, 532 11 

Pardubice 
tel.: 466 026 215 

lenka.havelkova@pardubickykraj.cz 

Jana Línková, DDM Beta, Štolbova 

2665, 530 02 Pardubice 
tel.: 466 614 951 

ddmstolb@iol.cz, 

jana.linkova@ddmstolbova.com  

JIHOMORAVSKÝ 
Bc. Jana Konečná Horká, KÚ, 

Odb. školství, odd. prevence a 

volnočasových aktivit, Žerotínovo 
nám. 3, pracoviště: Cejl 73; 601 82 

Brno 
tel.: 541 658 306 

konecna.jana@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Zdeňka Antonovičová, SVČ, 

ved. odd. Talentcentrum, Lidická 50, 

658 12 Brno 
tel: 549 524 124; 723 368 276 

zdenka@luzanky.cz 

ZLÍNSKÝ 
Mgr. Radim Sukop, KÚ, 
Odb. školství, mládeže a sportu, odd. 

mládeže, sportu a rozvoje lidských 
zdrojů, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

tel.: 577 043 744 

radim.sukop@kr-zlinsky.cz 

PhDr. Pavel Kočí, Muzeum 
Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 

11 Kroměříž  
tel.: 607 919 121; 

kocip@email.cz  

OLOMOUCKÝ  
Bc. Kateřina Kosková, KÚ, 

Odbor školství a mládeže 

Oddělení krajského vzdělávání 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

tel.: 585 508 661 

k.koskova@kr-olomoucky.cz 

Mgr. Rostislav Dočkal, ZŠ a MŠ J. 

A. Komenského, Hranická 14, Přerov 

– Předmostí 
tel.: 581 211 739 

rostad@centrum.cz 

MORAVSKOSLEZSKÝ 
Ing. Ondřej Schenk, KÚ,  

Odbor školství, mládeže a sportu 
28. října 117, 702 18 Ostrava 2 

tel.: 595 622 250 

ondrej.schenk@kr-moravskoslezsky.cz 

Mgr. Robert Novotný 

Základní škola a mateřská škola 
Mitušova 8/1115 

700 30 Ostrava - Hrabůvka 

tel.: 724 059 338 
novotny@zsmitusova16.cz 
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