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Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na 
Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty 
působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost 
obyvatelstva
ŠV - použije s porozuměním základní pojmy: přirozená měna 
obyvatelstva, přírůstek populace – přirozený
přírůstek, přirozený úbytek, porodnost – plodnost, plánované 
rodičovství, úmrtnost – kojenecká
úmrtnost, migrace, struktura obyvatel, demografická revoluce, 
věková pyramida, střední délka
života, gramotnost obyvatelstva, ekonomická aktivita, 
zaměstnanost, hustota zalidnění
- popíše a zhodnotí základní zákonitosti a trendy vývoje 
územního rozložení obyvatelstva
- určí faktory, které ovlivňují změny, struktury územního 
rozložení populace
- rozliší fáze, vysvětlí příčiny a souvislosti demografické 
revoluce
- zdůvodní příčiny a důsledky nerovnoměrného rozmístění 
obyvatelstva na Zemi
- aplikuje obecné územní zákonitosti kvantitativního i 
kvalitativního rozložení obyvatelstva
v konkrétních regionech a odhadnout trendy vývoje
- zhodnotí a vysvětlí vliv přírůstku, stagnace a úbytku obyvatel 
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OV - analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, 
kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a 
životní úroveň v kulturních regionech světa
OV - lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální 
geopolitické problémy a změny s přihlédnutím k historickému 
vývoj
ŠV - použije s porozuměním základní pojmy: rasa, národ, 
etnikum; jazyk; jazykové skupiny, písmo;
náboženství, fundamentalismus
- lokalizuje hlavní ohniska napětí ve světě a identifikuje hlavní 
příčiny jejich vzniku
- rozliší funkce orgánů a nástroje řízení státu, územních celků, 
lokalit
- popíše jazykové, náboženské, kulturní rozdělení současného 
světa
- určí funkce hlavních světových politických organizací (OSN, 
NATO, Rada Evropy)
- zdůvodní příčiny a důsledky napětí a nestability různých 
regionů
- zhodnotí územní rozsah a následky konfliktů
- rozliší oblasti na základě rozdílných přírodních, sociálních, 
politických a kulturních znaků
- určí hlavní problémy soužití etnických a náboženských 
skupin v konkrétní oblasti
- posoudí materiální úroveň kvality života v konkrétních 
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OV - identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce 
sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení
ŠV - použije s porozuměním základní pojmy: geografická 
poloha, urbanizace, suburbanizace, brownfield,
revitalizace, gentrifikace, aglomerace, konurbace, 
megalopolis, tradiční sídla, venkovská sídla, obec,
město, aglomerační výhody.
- rozliší sídelní systémy podle stupně urbanizace
- lokalizuje významná centra jednotlivých makroregionů 
(politická, hospodářská, kulturní aj.)
- porovná vztahy mezi centry a jejich zázemími a mezi centry 
různých řádů
- rozliší strukturu funkční zóny sídla a popíše její vývoj
- zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje sídel/osídlení v konkrétním 
regionu
- určí limity rozvoje osídlení v konkrétním regionu
- zařadí sídla do typů podle základních znaků
- posoudí geografickou polohu, funkce, strukturu a význam 
sídla v systému osídlení a jeho změny v
čase
- posoudí vliv globalizace/tradic na vývoj sídla/sídelního 
systému
- shrne význam dopravy, resp. dalších odvětví/sektorů 
národního hospodářství pro rozvoj sídla

Sídla
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OV - zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako 
otevřený dynamický systém s určitými složkami, strukturou a 
funkcemi a zohlední faktory územního rozmístění 
hospodářských aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa
ŠV - použije s porozuměním základní pojmy: jádro/centrum, 
zázemí, periferie, rozvojová osa, vyspělé
země, zaostalé země; globalizace, nodální systémy
- lokalizuje hlavní jádrové oblasti světa/kontinentů
- uvede základní znaky jádrových a periferních oblastí různé 
regionální úrovně
- rozliší typické a specifické znaky konkrétních 
jádrových/periferních oblastí
- porovná příčiny perifernosti v konkrétních oblastech
- rozliší význam jádrových oblastí v různých regionech
-zhodnotí pozitivní a negativní znaky jádrových/periferních 
oblastí
- posoudí na konkrétních příkladech dopady globalizace na 
vývoj regionů a regionálních systémů

Světové hospodářství
Jádro a periferie
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