
Zeměpis pro 9. ročník 

Výstupy Okruh Učivo 
Mezipředmětové 

vztahy 
poznámky 

 

Vymezí polohu 
a rozlohu Česka 
v rámci Evropy 
a světa. 
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Poloha, rozloha Česka   

 
Vysvětlí příčiny 
geomorfologie 
Česka. 

Endogenní a exogenní jevy Př9  

 

Identifikuje vliv 
klimatotvorných 
faktorů na klima 
a počasí v Česku. 

Počasí, podnebí, klimatotvorné 
faktory, vliv povrchu na klima 

F  

 

Popíše příčiny, 
důsledky a chování 
během extrémních 
jevů vyskytujících 
se v Česku. 

Sopečná činnost, zemětřesení, 
tornáda, povodně, bouřky, vichřice, 
sucho 

Př9  

 

Na konkrétních 
příkladech popíše 
vliv člověka na 
přírodu v Česku 
a navrhne možnosti 
řešení. 

Ochrana přírody, antropogenní 
krajina, znečištění 
ovzduší/vody/půdy  

GV, Ekoškola  

 

Popíše historický 
a současný vývoj 
populace Česka 
včetně faktorů ho 
ovlivňujících 
a důsledků pro 
ekonomiku. 

Vývoj počtu obyvatel od 1918 do 
současnosti, predikce do 
budoucnosti, migrace 

D9  

 

Vysvětlí vliv 
historického vývoje 
na současný stav 
populace, politiky 
a ekonomiky. 

Vývoj Česka od 1918 do současnosti D9  

 
Vysvětlí důsledky 
členství ČR v EU 
a NATO.  

EU, NATO VkO  

 
Identifikuje silné 
a slabé stránky 
České ekonomiky. 

Zemědělství, těžba nerostných 
surovin, průmysl, služby 

  

 

Popíše hlavní 
obchodní partnery 
Česka a dominantní 
obchodní 
komodity. 

Mezinárodní obchod, obchodní 
bilance 

  

 

Popíše systém 
fungování státu 
a hlavní politické 
subjekty. 

Fungování parlamentní republiky, 
volby, politické strany, demokracie 

VkO  

 
Identifikuje shodné 
a rozdílné 
charakteristiky 

 

Kraje ČR   



jednotlivých krajů 
Česka. 

 
Používá základní 
pojmy politické 
geografie. 
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Stát, státní hranice, mezinárodní 
organizace, mezinárodní uznání, 
národnost, De facto stát, státní 
zřízení 

  

 
Určí význam 
mezinárodních 
organizací. 

EU, NATO, OSN, V4, NAFTA, OECD VkO  

 

Identifikuje jádro 
a periferii na 
světové 
a regionální úrovni. 

Jádro x periferie   

 
Vysvětlí příčiny 
a důsledky 
globalizace. 

Globalizace GV  

 

Vysvětlí vliv 
přírodních 
podmínek na 
socioekonomickou 
sféru. 

Lokalizační faktory   

 

Popíše vývoj 
světové populace, 
její rozmístění 
a příčiny a důsledky 
jejího růstu. 

Demografická revoluce, rozmístění 
obyvatel, vývoj světové populace, 
přelidnění, migrace 

  

 
Popíše rozmístění 
světových jazyků 
a náboženství. 

Jazyky, náboženství VkO  

 

Identifikuje ohniska 
konfliktů a vysvětlí 
jejich příčiny 
a důsledky na 
různých 
měřítkových 
úrovních. 

Konfliktní oblasti, války GV  

 

Porovná regiony 
světa z pohledu 
ekonomické 
vyspělosti. 

Hospodářské sektory, HDP, ukazatele 
hospodářského rozvoje 

  

 
Vysvětlí fungování 
mezinárodního 
obchodu. 

Dělba práce, mezinárodní obchod   

 

Na konkrétních 
příkladech popíše 
porušování lidských 
práv ve světě. 

Lidská práva, demokracie GV, VkO  

 

Porovnává světové 
regiony dle různých 
socioekonomických 
charakteristik 
a hledá 
pravidelnosti 
v rozmístění těchto 
jevů, jejich příčiny 
a důsledky. 

 

Práce s mapou   



 

Využívá získané 
znalosti 
a dovednosti 
v běžném životě. 

 

Vyhledávání informací, kritické 
posuzování informací, identifikace 
fake news 

VkO  

 


