
TEMATICKÝ PLÁN  
  

Předmět: Seminář z geografie  

Vyučující: Mgr. Adam Zaduban  

Třída: oktáva   

Školní rok: 2022/2023  

Dotace: 2 hodiny týdně  

Doporučená literatura: Regionální zeměpis světadílů (ČGS), Zeměpis v kostce II (Fragment), 

Makroregiony světa (ČGS), Hospodářský zeměpis – regionální aspekty svět. hospodářství 

(ČGS), Školní atlas světa (Kartografie Praha), Školní atlas dnešního světa (TERRA)  

 

Doporučené odkazy: 

 Viz na stránkách předmětu na webových stránkách školy: 

https://www.gvoz.cz/predmety/geografie/geografie-zajimave-odkazy/ 

 

ZÁŘÍ  

- Země jako vesmírné těleso: základní koncept vzniku Země, postavení Země ve 

vesmíru, Sluneční soustava, Tvary a pohyby Země a jejich důsledky  

- Stavba Země a litosféra, pedosféra: stavba a složení Země, desková tektonika a její 

důsledky, geomorfologie povrchu, zonalita půd, půda a její význam, degradace půdy 

  

ŘÍJEN  

- Hydrosféra: rozložení vody na planetě, koloběh vody v přírodě, Voda v oceánech 

(vlastnosti, proudy, dopady na podnebí), voda na pevnině (povrchová voda, 

podpovrchová voda), ledovce 

- Atmosféra: vlastnosti a význam atmosféry, vrstvy atmosféry, meteorologické prvky a 

jevy, podnebné pásy a všeobecná cirkulace atmosféry 

- Biosféra: zonalita fauny a flory, biomy, vztah podnebí a biomů, trvale udržitelný rozvoj, 

enviromentální rizika, ochrana přírody 

- Kartografie: význam a využití, zeměpisná síť, současné trendy v kartografii (zaměření 

na GIS), vývoj kartografie, tvorba map, tematická kartografie  

  

LISTOPAD  

-  Politická geografie: vývoj politické mapy světa, stát, ohniska napětí, globalizace 

- Geografie obyvatelstva a sídel: vývoj počtu obyvatel, současné i minulé trendy 

ve vývoji obyvatel, demografické rozdíly ve světových regionech, 

socioekonomická charakteristika obyvatelstva, kulturní rozdíly ve 

světových regionech, migrace, vývoj sídel, geografie města, současné trendy a 

nešvary v sídelní struktuře 

- Světové hospodářství: 

▪ Zemědělství: význam pro civilizaci, typy zemědělství, lokalizační 

faktory, udržitelné zemědělství, rybolov, lesnictví  

▪ Průmysl: postavení průmyslu v ekonomice, průmyslová revoluce 

typy průmyslové výroby, lokalizace průmyslu, automatizace a 

robotizace, energetika a těžba  

https://www.gvoz.cz/predmety/geografie/geografie-zajimave-odkazy/


▪ Služby: rozdělení služeb (státní a privátní), zaměření na dopravu a 

cestovní ruch 

 

  

PROSINEC  

- Regionální geografie Austrálie a Oceánie: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v 

rámci světa, problémy, zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států  

- USA a Japonsko: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, problémy, 

zajímavosti, charakteristika 

  

LEDEN  

- Latinská Amerika: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, problémy, 

zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států 

- Indie a Čína: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, problémy, 

zajímavosti, charakteristika a srovnávání států 

- Jihovýchodní Asie a Asijští tygří: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, 

problémy, zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států 

- Jihozápadní Asie: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, problémy, 

zajímavosti, důvody politické nestability, charakteristika a srovnávání dílčích států 

 

  

ÚNOR  

- Severní Afrika: obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, problémy, 

zajímavosti, důvody politické nestability, charakteristika a srovnávání dílčích států 

- Subsaharská Afrika – obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci světa, problémy, 

zajímavosti, důvody politické nestability, charakteristika a srovnávání dílčích států 

- Evropa: regiony Evropy a jejich základní socioekonomická, kulturní a přírodní 

specifika, srovnání jednotlivých regionů, evropská integrace 

  

BŘEZEN  

- Evropa: regiony Evropy a jejich základní socioekonomická, kulturní a přírodní 

specifika, srovnání jednotlivých regionů, evropská integrace 

  

  

DUBEN  

- Fyzická geografie ČR: horstvo, vodstvo, podnebí a ochrana přírody ČR. 

- Hospodářství ČR: sektory hospodářství, jejich podíl a význam pro hospodářství ČR, 

struktura hospodářství, trendy v minulosti a současnosti, strukturálně postižené oblasti 

ČR  

- Regionální Geografie ČR: hospodářsky nejvýznamnější kraje ČR a jejich 

charakteristika ( Praha a Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Pardubický a 

Královehradecký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj 

  

  


