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II  11    Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Zeměpis (Z) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 
Vzdělávání v předmětu zeměpis je především zaměřeno na: 
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, 
jevů, pojmů a používání poznávacích metod 
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního 
způsobu moderního člověka 
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 
- ekologie: krajina, problém odpadů, ... 
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 
- informatika: zdroj aktuálních informací (internet) a jejich zpracování 
- dějepis: kultura národů, historie států,… 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 7. až 9. ročníku. V  7. a 8. ročníku se předmět vyučuje 
v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně, v 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. 
Výuka probíhá v normální učebně, případně v učebně interaktivní tabule a informatiky, kde je k dispozici 

projektová technika a přístup k internetu. Výuka může probíhat i v informačním centru (knihovna s připojením 
k internetu). 
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání, 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami (nástěnné mapy, obrazový materiál, využití 
dataprojektoru a videa) 
- skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 
- zeměpisné vycházky s pozorováním 
- projekty (časově náročnější práce žáků v ročníku, celoškolní projekty – Den Evropy) 
 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení 
- umožňujeme žákům přístup k různým druhům informačních a komunikačních technologií 
- dáváme žákům příležitost ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich 

tvořivost 
- poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací (informační centrum, internet, video, PC 
programy, výstavy, exkurze) 
- umožňujeme žákům řešit „úlohy ze života“ - ověřovat nabyté vědomosti v praktických situacích 
- vedeme a motivujeme žáky k tomu, aby: 
o vybírali a využívali vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojovali získané poznatky do    
                 širších celků, nalézali souvislosti 

 
o získané poznatky dokázali kriticky posuzovat, porovnávat a formulovat závěry 
o poznali smysl a cíl učení, měli pozitivní vztah k učení 
o samostatně vyhledávali, shromažďovali, třídili a porovnávali informace 
o uměli používat odbornou terminologii 
o nalézali souvislosti mezi získanými poznatky 
 

Kompetence komunikativní 
- zadáváme žákům úkoly umožňující spolupráci žáků, vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci, 

vedeme je k naslouchání a respektování názorů druhých 
- vedeme žáky k souvislému projevu, k formulování myšlenek a názorů v logickém sledu, umožňujeme 
jim prezentovat výsledky své práce, projevit svůj názor, klást otázky 
- klademe důraz na stručnou, spisovnou a kultivovanou mluvu žáků 
- dbáme na to, abychom při komunikaci mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem dodržovali předem 

stanovená pravidla vzájemné komunikace 
Kompetence k řešení problémů 
- výuka je vedena tak, aby žáci byli schopni pochopit problém, dokázali k němu vyhledat vhodné 

informace, hledali různá řešení problémů a svá řešení si dokázali obhájit 
- klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úkoly, či úlohy rozvíjející tvořivost 
- při problémových situací klademe důraz na individuální schopnosti a dovednosti žáka 
- umožňujeme žákům zúčastnit se různých soutěží a olympiád dle svých zájmů, schopností a dovedností 
- podporujeme žáky v kritickém myšlení 
Kompetence sociální a personální 
- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 
- do výuky zařazujeme metody skupinového vyučování, projektové vyučování, projektové dny 
- podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti (sebepoznávání, seberealizace) pomocí technik a her 
- vedeme žáky k : 
o utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 
o ochotě pomoci a o pomoc  požádat 
o dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
o spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 
Kompetence občanské 
- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi 
- vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností mezi lidmi 
- dbáme na to, aby žáci: 
- dodržovali pravidla slušného chování 
- brali ohled na druhé 
- získali osobní představu o geografickém a životním prostředí 
Kompetence pracovní 
- žáci jsou vedeni k tomu, aby dbali pravidel bezpečnosti v terénu 
- motivujeme žáky k efektivní práci 
- učíme žáky využívat a vyhledávat v různých zdrojích informací 
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Začlenění průřezových témat: 
Výchova demokratického občana (VDO) 
- Občanská společnost a stát 
- Formy participace občanů v politickém životě 
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 
- Evropa a svět nás zajímá 
- Objevujeme Evropu a svět 
- Jsme Evropané 
Multikulturní výchova (MKV) 
- Kulturní diference 
- Lidské vztahy 
- Etnický původ 
- Multikulturalita 
Environmentální výchova (ENV) 
- Ekosystémy 
- Základní podmínky života 
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- Vztah člověka k prostředí 
 

Mediální výchova (MEV) 
- Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 
- Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 
- Tvorba mediálního sdělení 
- Práce v realizačním týmu 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Klasifikace vychází z následujících položek: 
- znalosti obecných věcí z minulosti, současnosti 
- aplikace znalostí, zasazování do kontextu 
- práce s mapou 
- pochopení souvislostí a vztahů 
- přístup k vyučování – aktivita (práce v hodině), vedení sešitu, příprava na hodinu (pomůcky) 
- v případě bodového hodnocení testů či písemného zkoušení  budeme dodržovat procentovou tabulku 

pro jednotlivé stupně klasifikace. 
U referátů hodnotíme: 
- schopnost vyhledat informaci 
- zpracování (grafická úprava) 
- prezentaci referátu vlastními slovy 
 

Práce s nadanými žáky: 

- vytváříme diferencované skupiny v rámci školní třídy 
- motivujeme žáky k účasti v různých soutěžích 
- vedeme žáky k tomu, aby v oblastech, o které mají zájem, zpracovávali rozsáhlejší domácí 

(„seminární“) práce 
- v některých případech zadáváme nadaným žákům specifické úlohy, které jsou náročnější a odpovídají 

jejich individuální úrovni 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 

- uplatňujeme individuální přístup k žákům 
- poskytneme žákům dostatek času jak při písemném projevu, tak při práci s textem 
- spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a s rodiči žáka 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

Z - 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

REGIONY SVĚTA 
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa 

 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa 

a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů 

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry vybraných 
světadílů, oceánů a vybraných států 

 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních 

změn v nich 

 

 
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, 

KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

 
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 

schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v 
konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení 

míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k 

okolnímu světu 
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás 

obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, 

co mu prospívá a škodí 
 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů 
a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 

informačních zdrojů 

 vyjmenuje a vyhledá jednotlivé světadíly a oceány 

 vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

 rozlišuje mezi kontinentem a světadílem 

 charakterizuje jednotlivé světadíly z hlediska : polohy, 

povrchu, podnebí, vodstva, vegetace, přírodních zdrojů, 
obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, cestovního ruchu 

 rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových 
regionů 

 dokáže lokalizovat oblasti vhodné pro: osídlení, 

zemědělství, těžbu nerostných surovin a průmysl, cestovní 
ruch 

 zná nejvýznamnější velkoměsta světa 

 určí polohu státu na mapě světa 

 rozlišuje jádrové a periferní oblasti (z hlediska vyspělosti) 

 jmenuje typické rostliny a živočichy pro danou oblast 

 vyhledá v mapě nejhustěji a řídce osídlené oblasti 

 v každém světadílu popíše z geografického hlediska 

vybrané (modelové) státy 

 vyhledá nejvýznamnější části pobřeží, moře a zálivy, 

ostrovy, poloostrovy, průlivy, průplavy (u jednotlivých 
světadílů) 

 vyhledá a určí nejvyšší pohoří  a horské vrcholy 
jednotlivých světadílů 

 lokalizuje rozmístění lidských ras, etnických a jazykových 

skupin 

 posoudí hospodářský a politický význam vybraných oblastí 

(států) 

 určí oblasti s výskytem sopečné činnosti a s častými 

zemětřeseními 

 dokáže ke každé oblasti (regionu) přiřadit primární 

informace, údaje – vytváří si myšlenková schémata 

 osvojí si základní práci s textem, diagramy, grafy a jinými 

zdroji 

 

 charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů a vybraných států 

 

Afrika 

Amerika 
Austrálie a Oceánie 
Asie 

Polární oblasti 
Světový oceán 
 
 

P - botanika, zoologie 
D - objevné plavby, osídlení 
kontinentů,… 
MKV 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Etnický původ 
Multikulturalita 
MEV 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
GLO 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
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Z - 8. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

REGIONY SVĚTA - EVROPA 

 
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) států 

 

 charakterizuje Evropu  z hlediska: polohy, povrchu, podnebí, 
vodstva, vegetace, přírodních zdrojů, obyvatelstva, zemědělství, 

průmyslu, cestovního ruchu 

 lokalizuje průmyslové a zemědělské oblasti, území s vysokou 
koncentrací obyvatelstva,… 

 na mapě vyhledá největší velkoměsta a jednotlivé státy Evropy 

 posoudí hospodářský a politický význam vybraných států Evropy 

Evropa GLO 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
Jsme Evropané 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy 

Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti 

(regionu) podle bydliště nebo školy 
 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, 
přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu 

 hodnotí na základě dostupných znalostí význam místní oblasti 
v rámci státu  (vzhledem k ostatním regionům), hodnotí přednosti 

a příležitosti a bariéry v dalším rozvoji oblasti 

 vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle 

bydliště nebo školy 

 charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu 

Místní region OV - Poznej svůj region (kraj) 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 

přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 
Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky 

a její sousední státy 

Z-9-6-03p zná přírodní podmínky České republiky, popíše 
povrch a jeho členitost 

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských aktivit 
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní 

zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 

ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

 

 určí geografickou polohu ČR 

 porovná rozlohu s některými evropskými státy 

 určí sousední státy 

 rozumí principu vzniku pohoří a dokáže rozlišit různé typy pohoří 

podle vzniku 

 na mapě vymezí v souvislosti s geologickým vývojem ČR oblast 
Českého masivu a Karpat 

 popíše povrch, zná nejznámější pohoří a nížiny 

 pojmenuje faktory ovlivňující podnebí 

 zařadí území ČR k úmořím 

 pojmenuje hlavní vodní toky, vodní nádrže, lokalizuje lázeňské 
oblasti 

 popíše vznik a složení půdy 

 objasní souvislost rozmístění některých půdních typů 
v návaznosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce 

 uvede hlavní půdní typy na našem území 

 pojmenuje výškové vegetační stupně 

 rozlišuje chráněná území v České republice z hlediska charakteru 
ochrany (NP, CHKO) 

 člení hospodářství do jednotlivých sektorů 

 vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby nerostných surovin 

 jmenuje jednotlivé průmyslové odvětví, uvádí příklady oborů 

 v mapách vyhledává oblasti, kde je průmysl  koncentrován 

 charakterizuje zemědělství v ČR 

 rozlišuje mezi jednotlivými druhy dopravy 

 v mapách vyhledá hlavní dopravní tahy (dálnice, železniční 

koridory) 

Poloha a rozloha 
Vznik pohoří a tvary zemského povrchu 
Geologická stavba a povrch 
Geomorfologické členění povrchu 
Podnebí a počasí 
Vodstvo 
Půdy (obecně i v rámci ČR) 
Vegetace 
Přírodní zdroje 
Průmysl 
Zemědělství 
Doprava 

ENV 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Vztah člověka k prostředí 
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  popíše migraci obyvatel v rámci ČR i mezi ČR a okolními státy 

(objasní důvody migrace) 

 rozděluje sídla podle velikosti, funkce, zhodnotí proces 

urbanizace 

 vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR 

 rozlišuje základní správní kategorie v územním členění ČR 

 charakterizuje jednotlivé kraje, vyzdvihuje jejich zvláštnosti, 
zajímavosti, dokáže vyjádřit, co je pro daný kraj typické 

 pojmenuje významné mezinárodní organizace, jejichž členem je 
Česká republika, zhodnotí jejich zaměření 

 určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední 
státy 

 zná přírodní podmínky České republiky, popíše povrch a jeho 
členitost 

 uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 

 vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a 

charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 
zajímavosti 

 

Obyvatelstvo 
Sídla 
Cestovní ruch 
Kraje ČR 

Členství ČR v mezinárodních 

organizacích 

MEV 
Tvorba mediálního sdělení 
Práce v realizačním týmu 
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Z - 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 

příkladech specifické znaky a funkce krajin 

 používá s porozuměním pojem krajinná sféra 

 rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin 

 posoudí, jak přírodní prostředí a zásahy do něj ovlivňují 
způsob života lidí na Zemi 

 umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin 

 

Přírodní sféra, krajina 
Geografická (šířková) pásma a výškové stupně 

 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 

světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a 

dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku  multikulturního světa 
 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky 

sídel 

Z-9-4-02p ví, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a 
rozmístěním  lidských sídel, vyhledá na mapách  nejznámější 

oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 

 zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi 

 objasní pojmy porodnost versus úmrtnost, přirozený přírůstek 

versus úbytek 

 lokalizuje oblasti s vysokou hustotou zalidnění, objasní 

příčiny vyšší koncentrace obyvatelstva 

 rozlišuje různé typy migrace – podle různých příčin, délky 

trvání, vzdálenosti,… 

 jmenuje lidské rasy, na mapě dokáže určit oblasti, v nichž se 

hovoří světovými jazyky 

 objasní pojmy urbanizace, aglomerace, megalopole a zná 
největší města světa 

 zdůvodní obecné výhody x nevýhody života ve městech 

 ví, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním  

lidských sídel, vyhledá na mapách  nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

Vývoj počtu obyvatel na Zemi 
Rozmístění a migrace obyvatel 
Struktura světové populace 
Struktura osídlení, urbanizace 

MKV 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Etnický původ 
Multikulturalita 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové 
surovinové a energetické zdroje 

 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 

 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace států 
světa na základě podobných a odlišných znaků 

 uvádí kritéria pro porovnání hospodářské a společenské 
vyspělosti zemí (ukazatel HDP, podíl služeb ve struktuře 

zaměstnanosti, gramotnost obyvatelstva,…) 

 rozlišuje sektorovou strukturu hospodářství (prvovýroba, 
druhovýroba, služby) 

 vymezí jádrové a periferní oblasti v rámci různě rozsáhlých 
oblastí (ve světovém, státním, místním měřítku) 

 hodnotí příčiny vyspělosti versus zaostalosti jednotlivých 
oblastí světa 

Světové hospodářství 
Jádrové a periferní oblasti světa 
Klasifikace států podle míry vyspělosti 

MEV 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

Z-9-4-06  lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny a politické problémy v 

konkrétních světových regionech 

 

 pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislým státem, 

závislým a autonomním územím 

 uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního zřízení 

(republika x monarchie) 

 uvádí základní znaky  a rozdíly mezi totalitním a 

demokratickým vládnoucím systémem 

 rozlišuje mezi : nejvyspělejšími státy s tržním hospodářstvím 
versus středně rozvinutými státy versus rozvojovými státy 

světa 

 uvede názvy hlavních mezinárodních politických organizací, 

jejich hlavní cíle a některé členské státy 

 pojmenuje některé lokality tradičních a aktuálních 

ozbrojených konfliktů ve světě 

 posoudí příčiny některých konfliktních situací, oblastí 

Politický systém 
Státní zřízení, způsob vlády 
Ohniska neklidu ve světě 
Nově vzniklé státy 

VDO 
Občan, občanská společnost a stát 
Formy participace občanů v politickém 
životě 
Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

 


