Dějepisná práce (6.A, 6.B, 7.A, 7.B) musí obsahovat:
titulní stránku - název práce, jméno, třídu, školní rok (při tvorbě můžete být kreativní)
	úvod - obecné uvedení do problematiky tématu, proč jsem se rozhodl(a) pro toto téma, co bych chtěl zjistit, co je cílem mé práce
	vlastní obsah - podrobně zpracovaná problematika tématu
	závěr - zhodnocení, zda se podařilo to, co chtěl vytvořit, co zjistil nového, které nové zkušenosti získal, atd.
	použitá literatura
- řazená abecedně podle příjmení autorů, každý zdroj musí být přesně citován (pokud se jedná o internetovou stránku, tak i zde musí být přesná citace)
- při citování, či parafrázování konkrétního textu v obsahu práce je nutno uvést v poznámce pod čarou odkud byla daná pasáž citována.

Jak správně vytvořit citaci? Záznam by měl obsahovat:
- jméno autora (příjmení, jméno)
- název publikace
- informace o vydání
- místo vydání
- název vydavatelství
- rok vydání
- počet stran
- ISBN
např.:
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953. 2. část. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 146 s. ISBN 80-04-25700-3.
- jako nápovědu pro správné citování zdrojů použijte web:  www.citace.com

	přílohy - obrázky, mapky, grafy, náčrtky, plánky (z textu se na ně odkazuje v poznámce pod čarou)




Rozsah dějepisné práce:
- používáme papíry formátu A4
- 1 až 2 strany textu (nepočítá se titulní strana, nepočítá se použitá literatura, nepočítají se přílohy)
- práce může být zpracována na počítači, může být napsána ručně (ale čitelně a úhledně)
- pokud píšeme na počítači:
	řádkování: 		1 nebo 1,5
	velikost písma:	12 - 14
	font písma:		Times New Roman
	okraje stránky max.:	2,5cm (na vnitřní straně listu možno 3cm)
- stránky průběžně číslujeme arabskými číslicemi
- delší texty pro přehlednost dělíme na odstavce


Odevzdání a prezentace práce:
- jednotlivé práce budou odevzdány (6.AB - 25. dubna; 7.AB - 26.dubna) a postupně stručně prezentovány (max. 3-4 minuty) v předem určených termínech (od 2. 5.). Při nedodržení termínu je žák hodnocen nedostatečnou. V každé další hodině kdy neodevzdá práci je opět hodnocen nedostatečnou.

Kritéria hodnocení:
- věcná správnost
- obsah vlastních myšlenek
- využití více informačních zdrojů
- nápaditost a originalita zpracování
- úprava
- splnění všech povinných součástí
- přesnost citací
- gramatická a stylistická úroveň

Pokud budou splněna všechna kritéria, bude práce hodnocena jako výborná.

