
Zeměpis 1 

Zeměpis 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

V předmětu studenti dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém 

vzdělávacím programu základního vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu 

gymnaziálního vzdělávání (dále jen RVP) ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Předmět 

plně pokrývá v této vzdělávací oblasti zahrnutý obor zeměpis, a téměř celý vzdělávací obor 

geologie (pouze nepatrná část kompetencí tohoto vzdělávacího oboru je naplňována 

v předmětu chemie). 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Předmět slouží studentům k nabývání klíčových kompetencí vymezených RVP a to 

prostřednictvím zeměpisně tematizovaného vyučovacího procesu. Kromě toho sleduje 

i nabývání kompetencí specificky zeměpisných, které nelze pod souhrnné klíčové kompetence 

RVP zahrnout. V obecné rovině se jedná zejména o kompetence: 

 Mentální uchopování komplexity přírodních a společenskovědních jevů na planetě 

Zemi v prostorových souvislostech 

 Rozkrývání a komplexní zasahování do jejich vzájemných vazeb 

 Zaujímání eticky správných postojů k jejich problematickým kolizím s použitím 

přírodovědné i společenskovědné argumentace 

Předmět vykazuje významný integrační potenciál. Vedle zcela specifického vzdělávacího 

obsahu vycházejícího z řady přírodních a sociálních věd, vzájemně propojuje znalosti 

a dovednosti nabývané v jiných předmětech a integruje je v dimenzi prostoru povrchu Země. 

Proto významným způsobem přispívá k dosažení řady kompetencí studenta vymezených 

v průřezových tématech RVP – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Environmentální výchova a Multikulturní výchova. 

Předmět se však nevyhýbá ani jisté sumě „akademického“ a prakticky málo upotřebitelného 

vědění, jehož předáváním se neuplatňují cíle RVP jinak než tím, že dochází k obohacování 

osobnosti studenta. Předmět pokládá za svůj úkol totiž i „zasvětit“ studenta do zeměpisného 

pohledu na svět, dát mu možnost objevovat nové, sledovat zajímavé a ukázat cenu zkušenosti, 

která běžně nepatří do jeho světa. 

Časové a organizační vymezení 

Ročník 1 2 3 4 

Hodiny 2 2 1 (3 jako volitelný blok Z3) 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

K zajištění výchovných a vzdělávacích strategií jsou na naší škole k dispozici odborné učebny 

vybavené zpětnými projektory, počítači s napojením na internet, dataprojektory, ozvučením 

učeben, interaktivní tabulí, přehrávači VHS a DVD a počítačovými kamerami. Je možné 

využívat bohatých sbírek přírodnin, školní knihovnu, skener a digitální fotoaparát. Konkrétní 

forma výchovně vzdělávací strategie je plně v kompetenci vyučujícího, který je za svou výuku 

odpovědný. 

Kompetence k učení 

 Zařazováním práce s  tabulkami, grafy a jinými schématy učitel u studentů prohlubuje 

schopnost orientace v nich, interpretaci uvedených dat a vysledování případných 

pravidelností či trendů. 

 Zadáváním referátů učitel studenty vede mj. ke kritickému hodnocení používaných 

pramenů, k reflexi jejich důvěryhodnosti. 

 Učitel předkládá studentům textové materiály, a tím ve studentech zdokonaluje 

schopnost formulovat zásadní myšlenky a zákonitosti v nich obsažené a vede je 

k vyvozování závěrů z předložených informačních zdrojů. 

 Učitel klade důraz na práci s mapovými zdroji, čímž studentům umožňuje procvičovat 

si čtení informací z map a jejich interpretaci. 

Kompetence k řešení problémů 

 Zadáváním problémových úloh, vyžadujících syntézu již získaných znalostí, učitel 

pomocí různých dialogů podněcuje ve studentech samostatnost při hledání řešení 

a problémů. 

 Zadáváním praktických úkolů učitel u studentů rozvíjí jejich tvůrčí činnost, 

individualitu a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi. 

Kompetence komunikativní 

 Zařazováním samostatných výstupů studentů (referáty, zpracování prezentací) u nich 

učitel podporuje zdokonalování verbálního projevu, vede je k osvojení základních 

pravidel a dovedností spjatých s vystupováním před širokou veřejností. 

 Diskutováním o různých geografických tématech učitel ve studentech podporuje 

vytváření vlastních názorů na danou problematiku. Podněcuje je k formulaci 

argumentů ve prospěch jejich názoru. Dává jim prostor tento názor v následné 

diskuzi obhájit a adekvátně reagovat na argumenty protistrany. 

Kompetence sociální a personální 

 Zadáváním skupinové práce učitel podporuje rozvoj spolupráce mezi studenty, 

především dovednost naplánovat aktivitu skupiny a podělit se o dílčí úkoly. 
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Kompetence občanské 

 Motivuje studenty k zásadám ekologicky šetrného přístupu k životnímu prostředí 

a k trvale udržitelnému rozvoji. 

Kompetence k podnikavosti 

 Začleňováním zajímavých exkurzí, prostřednictvím geografických soutěží, seminářů 

a doprovodných akcí napomáhá studentům rozvíjet vlastní zájmy a poskytuje jim 

motivaci a inspiraci pro jejich další rozvoj. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ  

Objasní rozdíly mezi geocentrickým 

a heliocentrickým modelem sluneční soustavy. 

Porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné 

vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 

soustavy. 

Aplikuje Keplerovy zákony na vzájemné porovnání 

pohybů planet Sluneční soustavy. 

Vysvětlí princip fungování sluneční soustavy 

a význam Slunce pro život na Zemi. 

Porovná historické a současné názory na tvar 

a velikost Země; 

Popíše pohyby Země a jejich důsledky a dokáže je 

demonstrovat s pomocí glóbu. 

Posoudí vliv střídání ročních dob v různých místech 

na Zemi na přírodu a společnost. 

Používá s porozuměním základní pojmy vztahující 

se k času a časovým pásmům (pásmový čas, časová 

pásma, světový čas, místní čas, letní čas, datová 

mez, střední sluneční den, tropický rok, 

gregoriánský kalendář). 

Země jako vesmírné těleso 

Vesmír a sluneční soustava (Keplerovy zákony, 

geocentrismus, heliocentrismus, Slunce, planety 

a ostatní tělesa sluneční soustavy) 

Tvar a velikost Země (geoid, elipsoid, referenční 

koule) 

Pohyby Země a jejich důsledky (oběh kolem Slunce, 

rotace kolem zemské osy, precese) 

Čas a kalendář (hvězdný a sluneční čas) 

Slapové jevy (Měsíc, barycentrum, lunace), Zatmění 

Slunce a Měsíce 

MV (mezipředmětové vztahy): 

fyzika; gravitační pole, 

Keplerovy zákony. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Určí místní a pásmový čas a datum v konkrétní 

lokalitě. 

Objasní mechanismus slapových jevů a jejich 

důsledky. 

Uvede podstatné znaky a vlastnosti Měsíce 

s ohledem na pozorovatele na Zemi. 

Popíše příčiny, průběh a typy zatmění Slunce 

a Měsíce. 

ZEMĚPISNÉ INFORMACE ZEMĚPISNÉ INFORMACE  

Určí polohu místa na Zemi pomocí zeměpisných 

souřadnic. 

Používá s porozuměním základní kartografické 

pojmy (obsah, měřítko a legenda mapy, zkreslení, 

izolinie, metody tematické kartografie). 

Rozliší druhy map podle různých hledisek třídění. 

Efektivně používá různé kartografické produkty 

a další geografické zdroje dat a informací 

k zadanému účelu. 

Vytváří a využívá vlastní mentální schémata 

a mentální mapy (např. načrtne vlastní plánek, 

schéma). 

Podle zadání vytvoří kartografické dílo respektující 

základní kartografická pravidla. 

Zeměpisná kartografie a topografie 

Mapa, měřítko 

Zeměpisný a kartografický vyjadřovací jazyk 

Tematická kartografie (kartografické vyjadřovací 

prostředky, metody znázorňování) 

Zeměpisné informační a navigační systémy 

GIS, DPZ a GPS 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy 

a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné 

geografické údaje. 

Používá s porozuměním pojmy DPZ, GIS, GPS. 

Vyčte základní informace z leteckých a družicových 

snímků. 

FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA  

Rozliší složky fyzickozeměpisné sféry, rozpozná 

vztahy mezi nimi a socioekonomickou sférou. 

Popíše regionální rozdíly v rozložení 

fyzickozeměpisných jevů a procesů v závislosti na 

šířkové pásmovitosti a výškové stupňovitosti (typy 

půd, biomy, klimatické pásy atp.). 

Posoudí výhody a nevýhody konkrétních 

přírodních podmínek pro život lidské společnosti. 

Charakterizuje hlavní přírodní rizika v jednotlivých 

oblastech a posoudí jejich závažnost z hlediska 

společnosti. 

Popíše složení a vertikální členění atmosféry. 

Analyzuje energetickou bilanci Země. 

Zhodnotí vliv skleníkového efektu a ozónové vrstvy 

pro život na Zemi. 

Charakterizuje základní meteorologické procesy 

probíhající v atmosféře (děje v tlakových útvarech, 

frontální činnost). 

Atmosféra 

Stratifikace atmosféry, tlakové útvary, všeobecná 

cirkulace atmosféry, místní větry, klimatické pásy, 

klimadiagramy 

Hydrosféra 

Pevninská hydrogeografie, podzemní vody, 

oceánografie 

Geologie 

Krystalografie 

Mineralogie (fyzikální a chemické vlastnosti 

minerálů) 

Petrologie 

Litosféra, geologické procesy v litosféře 

Stavba Země, geosféry 

Globální desková tektonika 

Magmatický proces, sopečná činnost, zemětřesení.  

Exogenní procesy (zvětrávání a sedimentační 

proces) 

PT (průřezová témata): 

Environmentální výchova 

MV: Biologie, fyzika 

Vývoj interakce příroda – 

společnost – integrováno do 

biologie, 4. ročník 

Geologická historie Země – 

integrováno do biologie, 2. 

ročník 

Voda – chemické složení 

povrchových a podzemních 

vod, pH – integrováno do 

chemie, 1. ročník. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry 

a její důsledky pro vyváření klimatických pásů. 

Rozliší klimatické pásy, uvede jejich základní 

charakteristiky a posoudí jejich vliv na život 

společnosti. 

Posoudí kontinentální a oceánské vlivy na podnebí 

určité oblasti. 

Načrtne, interpretuje a správně lokalizuje 

klimadiagram, orientuje se v synoptické mapě. 

Objasní velký a malý oběh vody. 

Rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci 

v krajině (ledovce, podpovrchové vody, jezera, řeky, 

bažiny, umělé vodní nádrže, moře a oceány). 

Analyzuje rozložení zásob vody na Zemi z hlediska 

života a rozvoje lidské společnosti. 

Porovná vertikální a horizontální členitost pevnin 

a oceánů; 

Specifikuje režim odtoku dané řeky, rozliší typy 

jezer podle jejich vzniku. 

Zhodnotí vlastnosti a dynamiku mořských vod 

a mořských proudů; 

Objasní vznik minerálů, rozliší základní 

krystalografické soustavy. 

Rozliší typy hornin a vysvětlí způsoby jejich vzniku. 

Poruchy a deformace litosféry, metamorfní procesy.  

Pedosféra 

Půdotvorné procesy, druhy a typy půd 

Biosféra 

Zoogeografie, fytogeografie 

Krajina 

Vývoj krajiny, kulturní krajina, typy krajiny, 

krajinný potenciál 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Určí vybrané minerály a horniny a uvede jejich 

základní charakteristiky a vlastnosti vč. nerostného 

složení běžných hornin. 

Rozliší a popíše jednotlivé zemské sféry a vzájemné 

vztahy mezi nimi. 

Porovná na konkrétních příkladech mechanismy 

působení endogenních a exogenních procesů 

a jejich vliv na utváření zemského povrchu a život 

lidí. 

Objasní s využitím znalostí globální deskové 

tektoniky vývoj pevnin a oceánů, vznik pohoří, 

sopečnou činnost a zemětřesení. 

Vymezí na Zemi seizmicky a vulkanicky aktivní 

oblasti, zhodnotí možná rizika pro lidskou 

společnost. 

Na snímcích výrazných typů reliéfu posoudí vliv 

geologických a geomorfologických sil, které je 

utvářely. 

Popíše vznik a vývoj půd v různých přírodních 

oblastech v závislosti na působení půdotvorných 

činitelů a procesů. 

Rozliší a popíše půdní druhy a půdní typy 

s ohledem na jejich úrodnost. 

Určí půdní horizonty a jejich základní vlastnosti na 

konkrétním půdním profilu. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Posoudí vliv člověka na půdu v daném regionu, 

navrhne ochranná opatření a specifikuje způsoby 

efektivního hospodaření s půdou. 

Vyhodnotí míru půdní eroze a degradace v daném 

regionu, navrhne vhodná ochranná opatření. 

Charakterizuje a lokalizuje vegetační pásy (biomy) 

a vegetační stupně v souvislosti 

s fyzickogeografickými podmínkami, uvede typické 

zástupce flóry a fauny. 

Pojmenuje hlavní environmentální problémy 

a rizika typická pro daný biom, navrhne vhodná 

ochranná opatření. 

Posoudí vliv fyzickogeografických faktorů a člověka 

na biodiverzitu a rozšíření rostlin a živočichů na 

Zemi. 

Rozliší fytogeografické a zoogeografické oblasti. 

Rozpozná na konkrétních příkladech krajin 

přírodní a společenské složky krajinné sféry 

a vzájemné vztahy mezi nimi. 

Posoudí vliv člověka na konkrétní krajinu v různých 

časových obdobích, vyhodnotí stav životního 

prostředí a navrhne vhodná ochranná opatření. 

Vyhodnotí jednotlivé typy krajin (např. na 

snímcích) z pohledu kvality života člověka a jeho 

vlivu na krajinu. 
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Ročník 2  

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE  

Obyvatelstvo a sídla 

 popíše průběh demografické revoluce, vysvětlí 

jeho příčiny, uvede příklady zemí nacházejících 

se v jednotlivých fázích  

 definuje hlavní ukazatele používané 

k charakterizaci demografické situace 

 rozdělí společnost do demografických skupin 

podle různých kritérií (věk, pohlaví, 

zaměstnanost v jednotlivých sektorech), 

zdůvodní rozdíly mezi společnostmi různých 

zemí 

 navrhne prognózy dalšího demografického 

vývoje v určitých oblastech světa 

 najde příčiny migrace, vyvodí její možné 

dopady v závislosti na kontextu  

 diskutuje o možných řešeních nežádoucí 

migrace  

 posoudí pozici ČR z hlediska celosvětové 

migrace i migrace mezi regiony 

 nastíní princip vývoje jádrové oblasti 

a periferie, popíše rozvržení rolí mezi jádrem 

a periferií 

Obyvatelstvo a sídla 

Demografická revoluce 

Struktura populace 

Dynamika obyvatelstva 

Sídelní systémy, urbanizace 

Světové hospodářství (lokalizační faktory, 

sektorová a odvětvová struktura a její důsledky) 

Primér (hlavní zemědělské komodity, typy 

zemědělství a jejich rozmístění, nerostné suroviny) 

Sekundér (struktura průmyslu, energetika) 

Terciér (služby, bilance cestovního ruchu, kvartér) 

Doprava 

PT: 

Multikulturní výchova 

(Základní problémy 

sociokulturních rozdílů) 

PT: 

Ekologická výchova 

MV: ZSV, biologie 



Zeměpis 11 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 doloží na konkrétních příkladech možnosti 

podpory rozvoje periferií 

 popíše průběh urbanizace ve vyspělých zemích, 

porovná jej s urbanizací zemí rozvojových 

 posoudí projevy dílčích urbanizačních procesů 

v krajině, zhodnotí pravděpodobný budoucí 

vývoj a navrhne potřebná opatření na zmírnění 

negativních dopadů 

Světové hospodářství a doprava 

 vystihne rozdíl mezi jednotlivými sektory 

hospodářství 

 vyhledá hlavní oblasti ve světě specializované 

na určité odvětví/typ hospodaření 

 analyzuje rozložení světové zemědělské 

produkce s přihlédnutím ke všem zúčastněným 

faktorům 

 vymezí a odůvodní lokalizaci hlavních 

ekonomických center ve světě 

 analyzuje hlavní směry ve světové dopravě 

a vysvětlí jejich stávající průběh 

Politický zeměpis 

 charakterizuje různá státní zřízení a formy vlád, 

posoudí míru jejich demokratičnosti, uvede 

konkrétní příklady formy vlád u světových 

Politický zeměpis 

Státní zřízení a formy vlád 

Mezivládní integrace 

Současná ohniska napětí 

PT: 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

subregionů, přiblíží jejich historickou 

podmíněnost 

 diskutuje o cílech a potenciálu stávajících 

politických i ekonomických integrací 

 analyzuje příčiny významných světových 

konfliktů, rozebere jejich etnické, náboženské 

aj.pozadí, identifikuje hlavní historické 

momenty, které je podmínily 

 vysvětlí pojem globalizace a na příkladech 

doložit její pozitivní a negativní dopady, 

navrhnout scénáře jejího budoucího směřování 

(Humanitární pomoc 

a mezinárodní rozvojová 

spolupráce) 

MV: ZSV 

Globalizace-přesun do ZSV 

 REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS  

Přírodní podmínky: 

 určí, pojmenuje a popíše územní strukturu 

základních složek a prvků přírodní sféry 

 rozliší přírodní zóny a přírodní oblasti 

 aplikuje znalosti přírodních podmínek při 

charakterizování velkých přírodních celků 

 na konkrétních příkladech uplatní znalosti 

obecných zákonitostí přírodní sféry 

 posoudí přírodní bohatství makroregionu 

 zhodnotí vzájemné působení složek a prvků 

přírodní sféry 

 zhodnotí působení přírodní sféry na rozvoj 

společnosti 

Pro každý makroregion 

 charakteristické znaky regionu 

 jádra a periferie, limity rozvoje 

 modelová oblast regionu 

 analýza SWOT 

 orientace na mapě 

SNS 

Asie 

Jihozápadní Asie 

Jižní Asie 

Jihovýchodní Asie 

Východní Asie 

PT: 

Multikulturní výchova 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 



Zeměpis 13 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Socioekonomické podmínky: 

 popíše strukturu sociálně geografické sféry 

a její regionální členění 

 identifikuje a popíše jádra, periferie 

 popíše polohu a rozložení hlavních jader 

 pojmenuje a zdůvodní lokalizaci hlavních 

dopravních os a uzlů 

 na konkrétních příkladech aplikuje znalosti 

obecných zákonitostí sociální sféry 

 na příkladech prezentuje charakteristické 

problémy makroregionu 

 zařadí konkrétní oblast/státní útvar do 

sociálněekonomických typů 

 vysvětlí příčiny a vývoj současného územního 

rozložení sociálně ekonomického potenciálu 

 na konkrétním příkladu posoudí stupeň rozvoje 

sociálně geografické sféry 

 na konkrétním příkladu vymezí regionální 

rozdíly v sektorové struktuře hospodářství 

 v konkrétní oblasti charakterizuje způsob 

života obyvatel 

 podle zvolených kritérií rozdělí makroregion do 

celků nižšího řádu 

 objasní příčiny a důsledky základních problémů 

makroregionu 

Afrika 

Islámská Afrika 

Subsaharská Afrika 

Jižní Afrika 



Zeměpis 14 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 určí jevy a procesy makroregionu, které mají 

globální dopad/význam 

Modelová oblast: 

 vymezí podle daných hledisek modelovou 

oblast/stát 

 určí specifické přírodní i sociálně ekonomické 

znaky modelového území 

 pojmenuje a lokalizuje základní místopisné 

pojmy modelové oblasti 

 popíše vnitřní a vnější vztahy modelové oblasti 

 na základě SWOT analýzy určí silné a slabé 

stránky regionu 

 popíše vývoj a funkci modelové oblasti 

Pozn.: Topografie a terénní cvičení z geografie a Práce v terénu a geologická exkurze je součástí Přírodovědného kurzu. 

Ročník 3  

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS  

Přírodní podmínky: 

 určí, pojmenuje a popíše územní strukturu 

základních složek a prvků přírodní sféry 

 rozliší přírodní zóny a přírodní oblasti 

Amerika 

Severní Amerika 

Latinská Amerika 

Austrálie a Oceánie 

Evropa 

PT: 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Globalizační a rozvojové procesy 

PT: 



Zeměpis 15 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 aplikuje znalosti přírodních podmínek při 

charakterizování velkých přírodních celků 

 na konkrétních příkladech uplatní znalosti 

obecných zákonitostí přírodní sféry 

 posoudí přírodní bohatství makroregionu 

 zhodnotí vzájemné působení složek a prvků 

přírodní sféry 

 zhodnotí působení přírodní sféry na rozvoj 

společnosti 

Modelové regiony: 

 určí specifické přírodní i sociálně ekonomické 

znaky modelového území 

 pojmenuje a lokalizuje základní místopisné pojmy 

modelové oblasti 

 popíše vnitřní a vnější vztahy modelové oblasti 

 na základě SWOT analýzy určí silné a slabé stránky 

regionu 

 identifikuje a popíše jádra, periferie 

 pojmenuje a zdůvodní lokalizaci hlavních 

dopravních os a uzlů 

 na příkladech prezentuje charakteristické 

problémy regionu 

 zařadí konkrétní oblast/státní útvar do 

sociálněekonomických typů 

Evropa – přírodní podmínky (geologie, podnebí, 

vodstvo, půdy a vegetace Evropy jako celku) 

Evropa – modelové regiony (obyvatelstvo, sídla, 

hospodářství, cestovní ruch): 

 Země západní Evropy 

 Země Beneluxu 

 Země severní Evropy 

 Alpské země 

 Země jižní Evropy 

 Postkomunistické země 

ČR 

ČR – přírodní podmínky 

ČR – socioekonomika (obyvatelstvo a sídla, 

transformace ekonomiky, struktura hospodářství) 

ČR – regionalizace 

ČR – místo a mikroregion, strategické a územní 

plánování 

Multikulturní výchova 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 



Zeměpis 16 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 vysvětlí příčiny a vývoj současného územního 

rozložení sociálně ekonomického potenciálu 

 na konkrétním příkladě posoudí stupeň rozvoje 

regionu 

 v konkrétní oblasti charakterizuje způsob života 

obyvatel 

 podle zvolených kritérií rozdělí region do celků 

nižšího řádu 

 určí jevy a procesy regionu, které mají globální 

dopad/význam 

Mikroregion: 

 použije s porozuměním pojmy: mikroregion, 

geografická poloha, potenciál území 

 vymezí mikroregion podle zvolených kritérií 

 analyzuje hodnotu území mikroregionu 

 určí charakter hospodářství mikroregionu a jeho 

odvětvovou strukturu 

 popíše etapy socioekonomického vývoje 

mikroregionu 

 vyjádří socioekonomické vazby na 

fyzickogeografické prostředí 

 rozliší nodální regiony a řádovostní diferenciaci 

regionů 

 popíše základní vazby mikroregionu k vyšším 

územním celkům 



Zeměpis 17 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 posoudí vývoj počtu obyvatel v konkrétním 

mikroregionu s možností interpretace věkové 

pyramidy 

 identifikuje v územním plánu funkční zóny 

 popíše aktuální problémy mikroregionu a určí 

jejich dopad na území 

 specifikuje možnosti, limity a bariéry rozvoje 

mikroregionu 

 využije informace z územně plánovací 

dokumentace k charakterizování mikroregionu 

 posoudí postavení mikroregionu na základě 

porovnání statistických ukazatelů různých regionů 

 


