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ZEMĚPIS 8. ROČNÍK  
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

určí polohu a rozlohu ČR a porovná ji se sousedními státy 

(P) 

posoudí postavení ČR mezi okolními státy, vztahy (A, AF) 

charakterizuje geologický vývoj a jeho vliv na reliéf a 

klimatické poměry (A) 

popíše jednotlivé krajinné typy, využívá k tomu místní 

region (A) 

charakterizuje hydrologické poměry se zaměřením na místní 

region (A) 

dokumentuje na příkladech nutnost a různé formy ochrany 

přírody (A, AF) 

 

 

srovná podle tabulek a map zalidnění a hustotu s dalšími 

evropskými státy (A) 

vysvětlí pojmy přirozený pohyb a územní pohyb 

obyvatelstva, národnostní skladba, náboženská skladba, 

urbanizace a bude aplikovat na konkrétních příkladech, 

podrobněji u regionu, ve kterém žije, pracuje pomocí map, 

tabulek a dalších informačních zdrojů (A) 

 

 

zhodnotí českou ekonomiku před r. 1945, v letech 1945 -

1989, proces ekonomické transformace v Česku (H) 

 

 

 

vymezí jednotlivá průmyslová odvětví a zhodnotí je se 

zaměřením na místní region (AN) 

vymezí průmyslové oblasti v souvislosti s těžbou nerostných 

surovin a dopravní dosažitelnost (H) 

posoudí závislost jednotlivých průmyslových odvětví na 

dodávkách energie (výroba el. energie, doprava ropy a 

plynu) (H) 

uvede příklady, kde průmysl ohrožuje životní prostředí, 

zaměří se na místní region (H, AF) 

 

 

vysvětlí vliv přírodních faktorů na zemědělskou výrobu a 

úlohu sociálních faktorů (AN) 

podle map charakterizuje hlavní zemědělské oblasti a 

zhodnotí pěstování plodin a chov hospodářských zvířat (H) 

uváděná fakta aplikuje na místní region (A) 

uvede příklady kolize zemědělství a ŽP (H, AF) 

 

 

Česká republika 
Přírodní podmínky ČR 

poloha, rozloha, sousední státy, 

postavení ČR, reliéf, klimatické 

poměry, hydrologické poměry, 

krajiny, rostlinstvo, živočišstvo, 

chráněná území 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo a sídla ČR 

počet obyvatel, hustota zalidnění, 

přirozený a územní pohyb,  

skladba národnostní,nábož., 

věková, podle pohlaví, 

zaměstnanost, 

sídla, správní uspořádání 

 

 

Ekonomika ČR 

postavení české ekonomiky dříve a 

dnes, transformace, odvětví 

ekonomiky 

 

 

Úloha průmyslu v ekonomice ČR 

význam, faktory, mající vliv na 

rozvoj průmyslu 

odvětví průmyslu, oblasti, význam, 

vliv průmyslu na životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

Úloha zemědělství v ekonomice ČR 

význam, přírodní a sociální faktory, 

půdní druhy a půdní typy, oblasti, 

pěstování rostlin a chov zvířat,  

vliv zemědělství na ŽP 
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podle map, tabulek a grafů charakterizuje jednotlivé druhy 

dopravy)  (Z) 

údaje interpretuje na místní region (A) 

 

uvede změny postavení služeb v české ekonomice po r. 1989 

na příkladech místního regionu (AP) 

popíše změny struktury přepravy osob, změny obchodu, 

školství, zdravotnictví, bankovního sektoru, rozmach 

cestovního ruchu (P) 

dokumentuje na příkladech možnosti rozvoje CR v souladu 

se zásadami TUR v oblastech nízké ekon. aktivity (A, AF) 

 

podle map lokalizuje místní region, okres, obec, oblast (Z) 

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní a socioekonomické 

charakteristiky regionu (H) 

vybere specifika regionu (A) 

posoudí možnosti rozvoje regionu (A) 

zhodnotí životní prostředí regionu (H, AF) 
 

 

- určí hlavní a vedlejší světové strany v přírodě pomocí 

topografické mapy (H) 

- pohybuje se podle mapy a azimutu (Z) 

- odhaduje vzdálenosti a výšky v terénu (A) 

- zhotoví jednoduchý panoramatický náčrt (A) 

- zhotoví plán turistické trasy (A) 

- naplánuje exkurzi, jednodenní výlet (A) 

- hodnotí krajinu v rámci geografické exkurze (místní 

region) (A, AF) 

 

 

 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v 

krajině 

- uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování 

a jednání při mimořádných událostech (A) 
- zná zásady chování při dopravní nehodě, při úniku 

chemikálií, požáru, povodni, větrné smršti, úniku cizorodých 

látek do vody, půdy, ovzduší (přiměřeně věku) (Z)                 

 

Dopravní systémy ČR 

druhy dopravy, význam, doprava a 

ŽP 

 

Terciérní sféra 

postavení a význam služeb, odvětví 

služeb, cestovní ruch, 

environmentální aspekty 

 

 

 

 

Místní region 

zeměpisná poloha místního 

regionu, vztahy k okolním 

regionům, přírodní a socio-

ekonomické charakteristiky, 

specifika regionu důležitá pro jeho 

další rozvoj (potenciál x bariéry)  

 

Zeměpisná cvičení, pozorování 

místní krajiny v terénu, geografická 

exkurze 

určování světových stran, odhady 

vzdáleností v terénu, topografická 

mapa, azimut, panoramatický náčrt, 

plán turistické trasy, výletu, 

hodnocení místní krajiny 

z geografického a 

environmentálního hlediska 

 

 

Ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života  

zásady pobytu v krajině, chování 

při mimořádných situacích 

 

 


