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1. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Česká republika
Geografická poloha, hranice Česka,
územní vývoj Česka

Hodnotí a porovnává
polohu Česka. Rozlišuje
a popisuje
matematickou,
fyzickogeografickou a
socioekonomickou
polohu Česka. Vyvodí
z ní přednosti
v souvislosti s členstvím
v EU. Popíše průběh
hranic Česka ve vztahu
k přírodním celkům a
okolním státům.
Popisuje základní
historické mezníky
územního vývoje.

Povrch, klima, vodstvo Česka

Charakterizuje základní
orografické jednotky
Česka a podnebné
oblasti Česka v závislosti
na reliéfu. Z této
znalosti odvozuje
příčiny rozdílů klimatu
v jednotlivých regionech
Česka.
Na slepé mapě
identifikuje významné
české řeky, popíše
jejich tok ve vztahu
k největším městům a
horopisným celkům na
jejich toku.

POZN.
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Lokalizuje rybniční
oblasti a významné
přehradní nádrže Česka
a uvede jaké funkce plní
rybníky a jaké přehradní
nádrže.

Půdy, biosféra a ochrana ŽP v Česku

Rozlišuje základní půdní
typy a půdní druhy.
Rozlišuje stupeň
ekologické zachovalosti
běžných ekosystémů
v Česku.
Rozlišuje velkoplošná a
maloplošná chráněná
území v Česku, uvádí
jejich příklady.

Mezinárodní integrace a zahraniční
vztahy ČR

Uvede příklady účasti a
působnosti Česka v
mezinárodních a
nadnárodních
institucích, organizacích
a integracích států,
zhodnotí jejich
zaměření a význam.

2. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Obyvatelstvo Česka

Posoudí aktuální trendy
demografického vývoje
obyvatelstva v Česku,
zhodnotí rozmístění
obyvatelstva ČR
v souvislosti s přírodními
podmínkami a
historickým vývojem.
Uvede příklady
sociálních vlivů tvořících
problematiku
jednotlivých menšin na
našem území. Zhodnotí
míru religionizity
obyvatelstva a její
rozdíly podle regionů
Česka.

Urbanizace, sídelní struktura v Česku

Klasifikuje sídla v Česku
podle velikosti.
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Vysvětlí pojmy
urbanizace,
suburbanizace a jejich
historické a hospodářské
pozadí v Česku.
Rozlišuje jádrové a
periferní oblasti
v Česku, vyjmenuje
některé důležité
podmínky regionálního
rozvoje.

Hospodářství Česka – vývoj a
problémy, zemědělství, průmysl,
doprava, služby a cestovní ruch

Popíše vývoj českého
hospodářství v průběhu
20. století, vysvětlí
pojmy znárodnění,
restituce, privatizace.
Posuzuje a odvozuje
vhodnost zemědělské
výroby vzhledem
k fyzickogeografickým
podmínkám.

Územněsprávní členění Česka

Rozlišuje základní
kategorie územněsprávního členění Česka.

Hlavní město Praha; Regiony Česka

Odlišuje výjimečné
postavení Prahy vůči
ostatním sídlům
regionům – správní
úřady, kultura, doprava,
hospodářský význam
metropole.
Orientuje se ve
správním členění města.
Komplexně srovná
jednotlivé regiony
Česka.

