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Většinou se počet mužů znázorňuje vlevo a po-p j p
čet žen vpravo. Aby bylo možné takový graf ravo. Aby bylo možné takový graf
v počítačovém programu (např. MS Excel) se-vém programu (např. MS Excel) se-
stavit, musí se číselným hodnotám mužů přidat í se číselným hodnotám mužů přidat 
záporné znaménko, čímž se sloupce hodnot naménko, čímž se sloupce hodnot 
pro muže ocitnou pod osou s hodnotou 0, tedy ocitnou pod osou s hodnotou 0, tedy 
na opačné straně od osy než ženy, díky čemuž straně od osy než ženy, díky čemuž 
jsou viditelné a nepřekrývají se.lné a nepřekrývají se.

Směrem k vrcholu se pyramida zužuje. Starých lidí (v tzv. poproduktivním věku) žije v populaci vždy 
méně. Ale tím, jak se zlepšují životní a zdravotní podmínky, prodlužuje se naděje dožití, lidé žijí déle 
a počet starších osob se zvyšuje, a tak se vrchol pyramidy rozšiřuje. Ženy se většinou dožívají vyššího 
věku než muži, proto jich je u vrcholu pyramidy více než mužů.

Věková pyramida odráží historický vývoj, kterým daná popula- 
ce prošla. Některé události (např. války, dlouho trvající hospo- 
dářské krize, opatření podporující rodiny, aby měly děti) ovliv-
ňují úroveň porodnosti a úmrtnosti, což způsobuje v pyramidě 
tzv. nepravidelnosti. Protože od poloviny 20. století v Česku 
žádná válka nebyla, má na tvar pyramidy v posledních letech 
větší vliv porodnost. Například je zde vidět výrazné snížení 
počtu narozených dětí v devadesátých letech 20. století, kdy 
lidé po pádu komunistického režimu přestali zakládat rodiny 
v nízkém věku. Osob, které se narodily v té době, je proto méně. 
Narození dětí odložili lidé i o 10 let, takže okolo roku 2010 
vidíme opět vyšší počty osob, které se tehdy narodily.

Na základně pyramidy jsou počty 
dětí ve věku 0 let (tj. ty, kterým ještě 
nebyl 1 rok). Jsou to ty děti, které se 
v příslušném roce narodily.

Na číselné ose u základny pyramidy se podle délky sloupce měří, kolik osob (mužů nebo žen) daného věku (např. ve věku 10 let) 
v populaci žije. Osa znázorňuje buďto přímo počty osob (v tisících, milionech apod.) nebo procentuální podíl – ten je dobrý, pokud 
chceme srovnávat populace různých velikostí mezi sebou (např. populaci Česka a USA nebo celého Česka a jednotlivých krajů).

Originální tabulka zdrojových 
dat z Demografické ročenky 
2017 (Český statistický úřad)

Zdrojová data 
připravená pro 
tvorbu grafu

Nyní se podíváme na tři skutečné státy ve světě (Česko, 
údaje k hustotě zalidnění těchto tří států (např. CIA Fact
do tabulky, pojmenuj její hlavičku a následně znovu seřa

Název státu ………………………

Česko

Čína
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Tvorba úloh s atlasem
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Práce s Pracovním sešitem



Vážení vyučující,

do rukou se vám dostává příručka pro učitele k Žá-
kovskému atlasu, který společně s Pracovním sešitem 
v roce 2019 doplnil nabídku didaktických pomůcek 
pro výuku geografi e (zeměpisu) na 2. stupni základ-
ních škol. Z dosavadních referencí od učitelů i geo-
grafů víme, že jsou obě pomůcky používány také na 
středních školách. Žákovský atlas a Pracovní sešit byly 
připraveny s vědomím toho, že mají žákům usnadnit 
pronikání do tajů geografi e. Autoři si totiž uvědomo-
vali, že práce s běžným školním atlasem může být pro 
začínající uživatele map náročná. Navíc bylo záměrem 
autorů poskytnout učitelům a žákům určitý výběr glo-
bálních problémů a demonstrovat je na příkladu jed-
notlivých kontinentů, resp. makroregionů. V klasickém 
školním atlase na lokální problematiku často nebývá 
místo, neboť ten je koncipován tak, že jsou stanove-
na základní témata globálního charakteru, která jsou

zpracována pro všechny územní celky v podobném 
rozsahu.

Název „Učitelská příručka“ pak určitě neznamená, že 
je určena jen učitelům. Je k dispozici všem, kdo mají 
zájem vzdělávat děti v oblasti rozvoje mapových kom-
petencí a dovedností. Doufáme proto, že si tato publi-
kace najde své místo také v knihovničkách výchovných 
a vzdělávacích volnočasových organizací.

Naší snahou bylo nabídnout na jednu stranu obecně 
koncipovanou pomůcku pro vzdělavatele, na druhou 
stranu tuto publikaci propojit s výše uvedeným Žákov-
ským atlasem a Pracovním sešitem. Věříme, že se nám 
to podařilo.

Za autory příručky
Jan D. Bláha

Tato příručka vznikla jako součást širšího projektu Implementace mapových dovedností do geografi cké výuky
v rámci nižšího sekundárního vzdělávání (TAČR, č. TL02000114).
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Vážení vyučující,

jsme velice rádi, že jste si našli cestu jak k Žákovskému 
atlasu, tak k jeho Pracovnímu sešitu. Současně jsme 
vám velice vděčni za veškeré připomínky, které od vás 
na tyto dvě pomůcky dostáváme. Vámi dodaná zpětná 
vazba byla tím hlavním podnětem, proč jsme se roz-
hodli připravit pro vás k těmto výukovým pomůckám 
i Učitelskou příručku, a rádi bychom tak jak vám, tak 
vašim žákům a studentům vypomohli při práci s nimi 
při hodinách (nejen) zeměpisu.

Pro tvorbu jsme spojili síly s didaktiky z Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spo-
lečně jsme připravili materiál, který, jak doufáme,

bude pro vás přínosný. Stejně jako u Žákovského atla-
su a Pracovního sešitu tvoří nedílnou součást práce
s Učitelskou příručkou obsah publikovaný na portálu
http://skolnimapy.cz, který jistě při vyučování využívá-
te.

Pokud se stane Učitelská příručka vašim dobrým po-
mocníkem, budeme velice rádi. Budeme vděčni také za 
veškerou zpětnou vazbu na ni.

Za redakci Kartografi e Praha
Lenka Olivová
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ÚVOD2

Možná jste si někdy položili alespoň jednu z následujících 
otázek: Jakým způsobem autoři map převádějí data z da-
tabází do map ve školním atlase? Proč v mapách nachá-
zíme různé varianty názvů měst a dalších objektů? Jak se 
do školních map promítá světová či lokální politika včetně 
původu autorů? Jaký význam má mapa v rámci vzdělává-
ní? Jak správně formulovat učební úlohy, k jejichž řešení je 
zapotřebí použití atlasu? Jakým způsobem může učitel co 
nejefektivněji využít Žákovský atlas a jeho Pracovní sešit ve 
výuce? Na tyto a další otázky se snaží učitelům zeměpisu, 
ale i dalším zájemcům o rozvoj mapových dovedností od-
povědět Učitelská příručka.

Učitelská příručka si klade za cíl odpovědět na vy-
brané kartograficko-didaktické, odborně-geografické, ale 
i geograficko-didaktické otázky týkající se výuky zeměpisu 
s Žákovským atlasem a jeho Pracovním sešitem. Neměla 
by být chápána jako dogmatický prvek vzdělávání, jímž je 
nutné se během výuky nekriticky řídit. Ba právě naopak, 

tento titul může sloužit jako vhodný inspirační prvek pro 
přípravy i samotný průběh hodin zeměpisu, během nichž 
je použito dvou již zmíněných didaktických pomůcek. V ne-
poslední řadě chtějí autoři Učitelské příručky upozornit na 
různé aspekty tvorby školních map a výuky zeměpisu, které 
nejsou a ani nemusejí být při použití standardního školní-
ho atlasu, Žákovského atlasu nebo jeho Pracovního sešitu 
zřejmé, nicméně vzdělavatelé by s těmito aspekty měli být 
obeznámeni.

Tato příručka by rovněž neměla být chápána jako 
učebnice pro učitele ani jako zdroj rozšiřujícího učiva pro 
žáky základních nebo středních škol. V textu se autoři všech 
tří pomůcek snaží vysvětlit klíčové principy, které stojí za 
tvorbou Žákovského atlasu. Čtenáři, převážně vzdělavatelé, 
by tedy systém těchto tří pomůcek měli chápat komplex-
ně, neboť všechny tři tituly se navzájem doplňují a prolínají 
(viz níže).

Pár vět úvodem

Učitelská příručka je rozdělena do tří základních tematic-
kých celků. Kapitola O mapách vysvětluje základní karto-
grafické principy tvorby map a jejich používání (nejen) ve 
školní praxi. Kapitola Geografická regionalizace a politi-
ka v mapách zdůvodňuje učitelům politicko-geografické 
aspekty tvorby map. Kapitola tedy zahrnuje odborně-geo-

grafická témata s přesahem do pedagogické praxe. Třetí 
kapitola s názvem Tvorba úloh s atlasem je zaměřena pře-
vážně didakticky a poskytuje učitelům obecný i specifický 
návod na práci s Žákovským atlasem a jeho Pracovním seši-
tem v hodinách zeměpisu.

 odkaz na navazující obsah
Informace v Učitelské příručce jsou vzájemně prová-
zané a současně navazují na obsah Žákovského atlasu 
a Pracovního sešitu. Při čtení Učitelské příručky dopo-
ručujeme podívat se vždy do částí, kam šipky odka-
zují. Pro odlišení jsou použity zkratky ŽA / – hledejte 
v Žákovském atlase, PS / – hledejte v Pracovním sešitě 
a ŠAS – hledejte ve Školním atlase světa.

 tip do výuky
Pod ikonou prstu od nás najdete určité tipy či doporuče-
ní využitelná přímo při výuce.

 upozornění na častou chybovost
Vykřičníkem jsou vyznačena místa, kde chceme upozornit 
na témata, u kterých často dochází k nesprávnému čtení, 
porozumění a interpretaci map.

 zdroje dat
Na tomto místě naleznete datové zdroje či zdroje infor-
mací použité při tvorbě obsahu Učitelské příručky.

Pro snazší orientaci je v textu použito stejně jako v Žákovském atlasu a Pracovním sešitu několik piktogramů, 
jejichž význam je následující:



ÚVOD 3

Provázanost Žákovského atlasu, Pracovního sešitu a Učitel-
ské příručky je naprosto klíčová pro fungování těchto po-
můcek jako systému. Žákovský atlas je přitom chápán jako 
vrchol pyramidy, neboť má v rámci tohoto systému vedou-
cí postavení. Fungování Žákovského atlasu v běžné výuce 
podporují zbývající dvě didaktické pomůcky, tedy Pracovní 
sešit i Učitelská příručka. Právě Pracovní sešit rozvíjí téma-
ta v atlase pomocí různě koncipovaných učebních úloh, 
a aktivizuje tak samotného žáka. Naopak Učitelská příruč-
ka je určena primárně pro učitele a jejím cílem je podpo-
rovat jejich práci s atlasem i pracovním sešitem, k čemuž 

volí koncepčně odlišná témata (např. odborně-kartografic-
ká, odborně-geografická s přesahy do pedagogické praxe, 
oborově-didaktická).

Na tomto místě je třeba upozornit, že je samozřejmě 
možné Žákovský atlas nebo Pracovní sešit používat samo-
statně jako jednu nebo dvě nezávislé didaktické pomůc-
ky, nicméně v případě Učitelské příručky autoři primárně 
odkazují na obsah Žákovského atlasu, resp. Pracovního 
sešitu, včetně konkrétních příkladů map apod. Některá 
obecnější témata v Učitelské příručce jsou však přenositel-
ná i do běžné výuky zeměpisu.

Systém tří didaktických pomůcek

Schéma fungování všech tří didaktických pomůcek

Učitelská příručka vysvětluje obecné Učitelská příručka vysvětluje obecné 
přístupy k tvorbě úlohpřístupy k tvorbě úloh

Pracovní sešit představuje přístupyPracovní sešit představuje přístupy
k tvorbě úloh v praxik tvorbě úloh v praxi

Učitelská příručka napom
áhá
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4 Od reality k mapěO MAPÁCH

Role mapy ve školním zeměpisu

O zásadní roli mapy v rámci školního zeměpisu určitě ni-
kdo nepochybuje: mapy byly, jsou a budou se zeměpisem 
bytostně spojeny. Mapy jsou společně s dalšími vizuáliemi 
(fotografiemi, schématy apod.) specifickým obrazem (geo-
grafické) reality, a tak je třeba k nim i přistupovat: vnímat 
a používat je především jako prostředek znázornění reali-
ty kolem nás s mimořádným potenciálem rozvoje specific-
kého myšlení žáka. Mapa má navíc tu nespornou výhodu, 

že v sobě spojuje atraktivní vizuální podobu, abstraktní 
konstrukci, matematické, tedy logické přístupy, lingvistiku 
v podobě mapové sémiologie (mapových znaků), ale také 
kreativitu. To z nich činí materiál, s nímž mohou rádi pra-
covat jak žáci inklinující k matematice, resp. k technickým 
disciplínám, tak ti, kteří upřednostňují jazyky či humanitně 
zaměřené obory, nebo dokonce umělecké aktivity.

Vztah mapy a reality aneb od krajiny k mapě  

Nejrealističtějším vizuálním způsobem znázornění reality 
je od 19. století fotografický snímek, později vizuální ča-
sový záznam (film) a virtuální realita (vyvolávající umělý 
vizuální vjem). Oproti tomu mapa v sobě spojuje realistický 
a abstraktní pohled. Je tudíž modelem a není vytvářena se 
snahou o maximální realističnost. Už samotný fakt, že mapa 
není vytvářena v měřítku 1:1, nás nutí realitu/krajinu zjed-
nodušovat (generalizovat).

K pochopení, jak mapa funguje, je pro žáka důležité 
porozumět tomu, že mapa vychází z kolmého pohledu na 
zemský povrch. Když se uvádí, že mapa je pohledem z pta-
čí perspektivy, je to poněkud nepřesné. Většina takových 
pohledů je totiž šikmých. Pro účely vytváření map musí 
navíc dojít k dalším úpravám kolmých leteckých snímků 
(např. spojování či ortorektifikace). Teprve v takto uprave-
ných snímcích lze měřit, určovat světové strany a stanovo-
vat měřítko snímku. (Pozor! Tyto úkony nelze provádět ani 
v mapách malých měřítek.)

Oproti kolmému snímku jsou součástí mapy jednak zá-
kladní kompoziční prvky (samotné mapové pole zobrazují-
cí zvolené území, název, měřítko, legenda a údaje o zdro-
jích dat a autorovi), jednak další nadstavbové prvky typu 
směrovka, zeměpisná síť, doplňující text, obrázky apod. Už 
z přítomnosti určitých kompozičních prvků je patrné, že 
mapa není „jen“ převodem reality do rovinné vizuální podo-
by, ale má svá praktická pravidla. Klíčové je zejména naučit 
žáky pracovat s měřítkem mapy, proto je mu v Žákovském 
atlase věnována téměř celá strana (s. 2). Mapy v atlase do-
poručujeme nahradit příklady map z okolí sídla vaší školy.

ŽA / O MAPÁCH / Od krajiny k mapě (s. 2–3)

ŽA / O MAPÁCH / Práce s mapou (s. 6)

Ve výuce je ideální kromě terénních vycházek, během nichž zto-
tožňujeme mapu s realitou (porovnáváme, jak jsou objekty/jevy kolem 
nás znázorněny v mapě), používat různé letecké snímky (šikmé i kolmé) 
území, které žáci znají. Vhodné k tomu jsou i webové mapové aplikace, 
kde lze snadno přepínat mezi leteckým snímkem a mapou či měnit 2D 
(kolmý) a 3D (šikmý) pohled (https://mapy.cz, https://google.cz/maps). 
Porovnávat lze i fotografie různých známých objektů/jevů v krajině 
a jejich znázornění v mapě, aniž bychom opustili učebnu.

Reliéf a povrch v mapě  

Součástí obsahu map je po staletí také znázornění relié-
fu a povrchu, tedy třetího rozměru v krajině. Obraz reliéfu 
a povrchu je v mapě vyjádřen výškopisem. Předtím než 
začneme s žáky s mapami pracovat, je vhodné seznámit je 
s tím, že kromě polohopisu mapy obsahují právě výškopis 
a také popis (názvy míst). Způsobů, jak lze výškopis znázor-
nit v mapě, je celá řada. Žákům je však vhodné představit 
jen některé z nich. Ve školních atlasech, včetně Žákovského, 
nejčastěji najdeme metodu barevných výškových vrstev 
(tzv. barevná hypsometrie – běžně od zelené přes okrovou 
po hnědou či tmavě oranžovou, v případě vodních ploch 
a jejich hloubek jde o tzv. barevnou batymetrii – od nej- 
světlejší po nejtmavší odstíny modré). 

Srovnáním této metody s metodou vrstevnic je patrné, 
že výškové vrstvy jsou ohraničeny právě vybranými vrstev-
nicemi (například ve výškách 300, 400, ..., 1 200 metrů nad 
mořem). Z toho mj. plyne, že v obecně geografických ma-
pách či mapách reliéfu je výškopis znázorněn méně přesně, 

neboť jednotlivé výškové vrstvy vyjadřují přibližnou nad-
mořskou výšku či hloubku za celou vrstvu. To však nevadí, 
protože tyto mapy bývají v menších měřítkách. Poslední 
velmi častou metodou, jíž je využíváno ke zvýšení plastic-
kého vjemu povrchu, je stínování reliéfu. Je totiž proká-
záno, že pokud povrch působí plasticky, uživatel mapy se 
v ní lépe orientuje. Nelze opomenout i nejjednodušší způ-
sob vyjádření výškopisu (nadmořské výšky, nebo hloubky 
v rámci vodních ploch) v mapách, tedy pomocí uvádění 
hodnot výšek/hloubek. Tyto číselné hodnoty se označují 
jako kóty. V případě, že je kóta součástí konkrétního výško-
vého bodu (např. vrcholu hory Smrk), lze takový bod ozna-
čit jako kótovaný bod. V případě hloubek (např. v mořích) 
je obvyklé uvádět kótu bez označení konkrétního bodu 
v mapě. V Žákovském atlase nejsou pro zjednodušení hod-
noty hloubek uváděny.

Je-li v mapě povrch znázorněn barevnými vrstvami či 
vrstevnicemi, je snadné s žáky sestrojit tzv. výškový profil 

ŽA / O MAPÁCH / Reliéf a povrch v mapě (s. 3)

Hanus M. a kol. (2020). Práce s mapou ve výuce. Certifikovaná metodika www.mapovedovednosti.cz. Praha: P3K.
Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., Mentlík, P. (2019). Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy. Plzeň: I. Západočeská univerzita v Plzni.
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Postup konstrukce výškového profilu

Pro žáky je ideální propojit seznámení s mapou v lokálních podmínkách školy. Také proto se doporučuje vytvořit si vlastní didaktické pomůcky, 
které vycházejí z map příslušné lokality a na tyto mapy vázaných úloh včetně vytváření výškového profilu z terénu známé trasy. Výškový profil lze snadno 
vytvořit také ve webové mapové aplikaci (např. https://mapy.cz). Podobně je vhodné v mapách různých měřítek (v rámci webových aplikací při různém 
přiblížení mapy) provádět nástrojem měření vzdáleností a tím žáky v praxi učit porozumět měřítku mapy.

Jak zkonstruovat výškový profil  

1. V legendě turistické mapy v měřítku 1 : 75 000 získáme informaci o ro- 
 zestupu vrstevnic, který je 10 metrů     . Hlava popisu (horní část číslic) 
 vrstevnice směřuje nahoru k vrcholu kopce, pata popisu směřuje dolů, 
 tj. ve směru, kterým klesá nadmořská výška.
2. Změříme vzdálenost z místa A do místa B na mapě      a na ose x grafu 
     . Z výsledku určíme, že vzdálenost A–B je v grafu v Pracovním seši- 
 tě vytištěna v dvojnásobné velikosti než v mapě. Je to proto, aby se 
 výškový profil dobře konstruoval a byl lépe vidět. Je možné narýsovat 
 si vzdálenost A–B např. 180 mm, tj. v pětinásobné velikosti a praco- 
 vat pak s pětinásobným zvětšením. V našem případě pak vzdálenost 
 v mapě 36 mm odpovídá 2,7 km ve skutečnosti (měřítko 1 : 75 000). 
 Profil o délce 72 mm má pak měřítko dvojnásobné, tj. 1 : 37 500. Profil 
 o délce 180 mm by měl měřítko v ose x 1 : 15 000.
3. Z mapy určíme nadmořskou výšku krajních bodů A a B     a hodnotu 
 vyznačíme v grafu    . Výškovému rozdílu 200 m odpovídá na ose y 

 hodnota 40 mm, tedy 10 metrový rozestup vrstevnic odpovídá v grafu 
 2 mm (měřítko 1 : 5000). Toto měřítko v ose y je voleno opět z důvo- 
 du snadnější konstrukce výškového profilu a je možné volit jej jinak. 
 Např. aby 10 m odpovídalo 1 mm, 5 mm apod.
4. Změříme na mapě vzdálenosti z místa A k jednotlivým průsečíkům 
 s vrstevnicemi     a vyznačíme je v dvojnásobném rozestupu na ose x 
 grafu    . Dvojnásobném, protože máme v grafu vzdálenost A–B dva- 
 krát větší.
5. Postupně od výšky bodu A v grafu zakreslujeme další body o výškách 
 odečtených z mapy       (mění se plynule po 10 metrech).
6. Na závěr spojíme body v grafu do výškového profilu z místa A do mís- 
 ta B    . (Pozor! Měřítko osy x a y je odlišné. Profil v ose y je v našem 
 případě převýšen 7,5× oproti ose x, protože 1 : 5000 děleno 1 : 37 500 
 je rovno 7,5).
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reliéfu/terénu. Díky tomu si žáci mohou lépe uvědomit, jak 
cennou informaci nese výškopis v mapě. Například při plá-
nování výletu v horách to jistě každý ocení – právě tam se 
cesta kvůli převýšení kromě větší náročnosti také prodlu-

žuje. To lze demonstrovat právě na profilu trasy. Ukázka 
v Žákovském atlase na straně 3 naznačuje, že výškový profil 
může být sestrojen nad libovolně naplánovanou cestou, tj. 
nemusí se jednat o rovný úsek (A–B či B–C).

PS / O MAPÁCH (s. 2)
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Úvod o datech

Základním stavebním kamenem tvorby tematických map 
jsou vstupní data, bez nichž by mapy nemohly vzniknout 
a nemohly by zachycovat objektivní realitu. Vypovídací 
schopnost mapy je do značné míry závislá i na dostupnosti 
dat a na jejich validitě. Ta může být často dána nejen chy-
bami při získávání dat, ale i jejich záměrným zkreslováním, 
často z politických důvodů.

Orientace ve zdrojových datech, jejich vhodný výběr 
a využití jsou samostatnou, často velmi náročnou disciplí-
nou, a proto jsme se rozhodli na tomto místě prezentovat 
základní seznam databází vhodných pro využití ve výuce 
nejen zeměpisu. Každá z databází je doplněna o stručnou 
charakteristiku a analýzu dat, která v ní lze získat.

Databáze nejen pro výuku zeměpisu

# Databáze světové banky
https://data.worldbank.org/indicator
Databáze světové banky obsahuje zejména data z následu-
jících oblastí:

• zemědělství a rozvoj venkova, 

• klimatické změny, 

• ekonomika, 

• vzdělávání, 

• energie a těžba, 

• životní prostředí, 

• zahraniční dluh a finanční sektor, 

• vědecké technologie, 

• sociální rozvoj.

Ze zajímavých a specifických databází upozorňujeme 
například na tyto ukazatele: přístup k elektřině (% populace), 
emise CO2 (metrické tuny na obyvatele), spotřeba energie 
(kg ropného ekvivalentu na obyvatele), míra chudoby na 
1,90 USD za den (% populace). Z oblasti ekonomie se jed-
ná například o tyto ukazatele: vývoz zboží a služeb (% hru-
bého domácího produktu – HDP), výše zahraničního dluhu 
(% HDP), HDP (současný USD) a růst HDP (% ročně), tvorba 
hrubého kapitálu (% HDP), krátkodobý dluh (% z celkových 
rezerv) či celkové rezervy.

Data jsou k dispozici za jednotlivé státy, většinou od 
roku 1961. Předností je řazení databází podle tematických 
okruhů.

# World Development Indicators / Ukazatele světového 
rozvoje
https://databank.worldbank.org/source/world- 
-development-indicators
Tato databáze do značné míry vychází z databází Světové 
banky (viz výše) a její předností je názorné vizuální zpra-
cování. To má velký didaktický potenciál, neboť databáze 
umožňuje učiteli porovnávat vývoj jednotlivých zemí od 
roku 1980. Během výuky je tak možné bezprostředně rea-
govat výběrem indikátorů a zemí na náměty ze strany žáků. 

Nevýhodou je řazení indikátorů podle abecedy, nikoliv po-
dle tematických okruhů.

Ze zajímavých databází upozorňujeme například na 
tyto ukazatele: alternativní zdroje energie a jaderná energie 
(% z celkové spotřeby energie), armádní výdaje (% výdajů 
centrální vlády), ceny paliva u čerpacích stanic, meziná-
rodní migrace (% obyvatel), mezinárodní turismus, příjmy 
(% z celkového vývozu), míra gramotnosti, podíl žen v ná-
rodním parlamentu (%), přímé zahraniční investice a čistý 
přírůstek (% HDP), spotřeba energie na obyvatele, technici 
ve výzkumu a vývoji (na milion obyvatel), veřejné výdaje 
na vzdělávání (% HDP), vládní deficit a rozpočet (% HDP), 
výzkumní pracovníci ve výzkumu a vývoji (na milion oby- 
vatel) atd.

# Public Data / Veřejná data
https://www.google.com/publicdata
Rovněž tato databáze vychází z dat Světové banky. Před-
ností je sledování dat za makroregionální územní celky: 
Blízký východ a severní Afrika, Evropa a střední Asie, Jižní 
Asie, Latinská Amerika a Karibik, Severní Amerika, Subsa-
harská Afrika, Východní Asie a Pacifik. Data jsou k dispo-
zici převážně od roku 1960. Velkou výhodou je názorné 
zachycení vývoje indikátorů za jednotlivé státy či makro- 
regiony. Nevýhodou je i v tomto případě pouze abecední 
řazení dat.

# De Agostini Geography
http://www.deagostinigeografia.com/wing/confmondo/
confronti.jsp
Tradiční italská databáze vyniká originálním propojením 
dat s mapovým doprovodem. Odhlédneme-li od ne zcela 
správného používání metod tematické kartografie, může 
být takové zobrazení dat pro žáky názorné. Výhodou je 
získání kompletních dat za jednotlivé makroregiony světa 
a za světové organizace. Velmi snadná je i orientace a řaze-
ní dat do tematických skupin. Naopak obtížně se pracuje 
s prezentovaným tabulkovým doprovodem. K dispozici 
jsou vybraná data od roku 1999.

1) Databáze obecné povahy

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://www.deagostinigeografia.com/wing/confmondo/confronti.jsp
http://www.deagostinigeografia.com/wing/confmondo/confronti.jsp
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# Enerdata
https://yearbook.enerdata.net
Databáze je zaměřena na aktuální data těžby, obchodu 
a zpracování ropy, uhlí a dalších energetických zdrojů. Data 
jsou k dispozici od roku 1990.

# USGS – National Minerals Information Center
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs
Speciální databáze zaměřená na těžbu, zpracování a ob-
chod se surovinami. Data jsou k dispozici od roku 1997. 
Web organizace obsahuje i databázi prostorových dat.

# Food and Agriculture Organization of the United Nations 
– FAO OSN
http://www.fao.org/faostat
Databáze OSN sleduje základní data zemědělské produkce, 
jejího zpracování a obchodu od roku 1994.

# Central Intelligence Agency – CIA
https://www.cia.gov/the-world-factbook
Americká databáze CIA (The World Factbook) se zaměřuje 
na politické aspekty, hospodářství, dopravu, obchod, na 
ozbrojené síly a terorismus.

# Pew Research Center
https://www.pewresearch.org/global/database
Speciální databáze Pew Center je věnována globálním 
postojům a trendům. K dispozici jsou zde například data 
o mezinárodní migraci podle zemí či data o koronavirové 

krizi, rozvoji vědy, užití internetu atd. To vše s komentářem 
k daným datům.

# Fragile States Index 
https://fragilestatesindex.org
Aktuální data o zranitelnosti či stabilitě vybraných států 
z různých světových makroregionů.

# Český statistický úřad – ČSÚ
https://www.czso.cz
Shromažďuje data z mnoha oblastí života české společnosti 
– záložka Statistiky skrývá přehled všech témat, která lze na 
webu ČSÚ najít.

2) Specializované databáze

Ukázka webu ČSÚ

# Základní demografická data
https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide
Základní demografická data, která jsou potřebná pro další 
statistiky a výpočty, se v Česku (a obecně ve vyspělých stá-
tech) zjišťují ze dvou hlavních pramenů:

a) Evidence přirozené měny, též přirozeného pohybu 
 obyvatelstva: průběžně se do matrik (původně cír- 
 kevních, nyní úředních) zaznamenávají demografické 
 události a sleduje se tak takzvaný přirozený pohyb 
 obyvatelstva (tj. porodnost, úmrtnost) a další události, 
 které ho bezprostředně ovlivňují (potratovost, sňateč- 
 nost a rozvodovost).

b) Demografická ročenka
 https://www.czso.cz/csu/czso/casova_rada_demografie:
 jednou za rok jsou tato data zveřejňována v publikaci 

 (do roku 2004 označované jako Pohyb obyvatelstva).  
 Kromě souhrnného počtu informací o demografických 
 událostech obsahuje také data o početní velikosti a slo- 
 žení populace podle pohlaví, věku a rodinného stavu 
 v daném kalendářním roce. Publikace je na webu ČSÚ 
 dostupná v časové řadě od roku 1919, i když samozřej- 
 mě čím starší publikace je, tím méně podrobná data 
 obsahuje.

Každá ročenka obsahuje Seznam tabulek, v němž jsou 
uvedeny názvy jednotlivých tabulek a jejich kódy, které 
potom umožňují vyhledávat v ročence. Lze v ní nalézt na-
příklad data pro konstrukci věkové pyramidy za celé Česko 
a také za jednotlivé kraje (vždy v části I. Bilance obyvatel- 
stva a analytické údaje – např. pro rok 2017 pro celé Česko 
tabulka I.01 a pro kraje tabulky I.04 a I.05):

3) Databáze týkající se obyvatelstva

https://www.czso.cz/csu/czso/casova_rada_demografie
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ČSÚ publikuje i hotové grafy. Velmi názorné jsou animo-
vané věkové pyramidy pro Česko od roku 1945 a pro jed-
notlivé kraje od roku 1991 (https://www.czso.cz/csu/czso/ 
animovane_stromy_zivota). Lze se k nim dostat přes po-
ložky: Obyvatelstvo – Animované grafy – Animované stromy 
života.

# Sčítání lidu, domů a bytů – SLDB
Sčítání lidu, domů a bytů má v záložce Statistiky samostat-
nou kategorii. Jedná se o akci, která se opakuje jednou za 
10 let. Sčítání přináší informace o obyvatelstvu, jež nelze 
získat z žádného jiného veřejného zdroje. Jedná se napří-
klad o následující ukazatele: obvyklé bydliště, národnost, 
náboženská víra, mateřský jazyk, vzdělání, počet dětí, počet 
členů domácnosti, ekonomická aktivita, zaměstnání, místo 
pracoviště/školy, frekvence dojížďky do zaměstnání/školy 
a dopravní prostředek. Dříve se zjišťovala kupříkladu i gra-
motnost obyvatel.

Kromě obyvatel se ve sčítání zjišťují rovněž informace 
o bytech a domech, kde tito obyvatelé žijí, zjišťuje se tak na-
příklad velikost bytu, stáří domu nebo technické vybavení 
domácnosti (např. způsob vytápění). Informace o minulých 
sčítáních jsou dostupné na samostatné webové stránce 
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky.

# Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV
Spravuje databázi informací o trhu práce a nezaměstna-
nosti (https://data.mpsv.cz/web/data/statistiky). Databáze 
obsahuje informace o počtech nezaměstnaných (tedy pou-
ze těch, kteří se oficiálně registrovali na úřadu práce) po-
dle měsíců za celé Česko, podle krajů, okresů, obcí s roz-
šířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem 
a jednotlivých obcí. Lze se k nim dostat přes Statistiky 
o trhu práce – Nezaměstnanost z územního hlediska – výběr 
požadované územní jednotky (např. nezaměstnanost v ob-
cích) – Vizualizace – tabulka, v níž lze volit časové a územní 
hledisko.

# Population Reference Bureau – PRB
https://interactives.prb.org/2021-wpds
Vydává každoročně World Population Data Sheet – obsa-
huje například informace o počtu obyvatel, přirozeném 
přírůstku, naději dožití při narození (tj. střední délce živo-
ta), kojenecké úmrtnosti, úhrnné plodnosti žen (tj. zjedno-
dušeně řečeno počet dětí na ženu). To vše na úrovni svě-
ta, světadílů, regionů a jednotlivých států. Tento souhrn 
lze získat bezplatně na webu, je však třeba vyplnit stručný 
formulář (jméno, e-mail a instituci) v horní liště Download 
Data Sheet.

Velmi zajímavá je také virtuální prohlídka s klíčový-
mi informacemi o obyvatelstvu různých regionů světa 
(https://interactives.prb.org/2021-wpds/storymap) – např. 
nejstarší a nejmladší populace či region s nejvyšší a nej- 
nižší kojeneckou úmrtností.

Ve výuce zeměpisu může být užitečné pracovat s daty za obec, 
resp. obec s rozšířenou působností, a na těchto datech žákům demon-
strovat, které typy údajů jsou veřejnosti volně k dispozici.

Ukázka webu ČSÚ

Ukázka tabulky z PRB

https://www.czso.cz/csu/czso/animovane_stromy_zivota
https://www.czso.cz/csu/czso/animovane_stromy_zivota
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# Organizace spojených národů – OSN
https://population.un.org/wpp
Organizace spojených národů každoročně vydává sadu 
populačních odhadů a projekcí pod názvem World Popula-
tion Prospects. Tento materiál obsahuje údaje i nad rámec 
toho, co je uvedeno ve World Population Data Sheet. Data 
jsou k dispozici vždy za pětileté období od roku 1950–1955 
s projekcí až do období 2095–2100 (volba Interactive Data 

Ukázka tabulky z PRB

# Český hydrometeorologický ústav – ČHMÚ
http://portal.chmi.cz
Oficiální stránky Českého hydrometeorologického ústavu. 
Obsahuje aktuální i historické informace o stavu atmosféry 
a hydrosféry, včetně předpovědi pro nejbližší období.

# Cenia – Česká informační agentura životního prostředí
http://cenia.cz/data
Agentura CENIA nabízí informační systém statistiky a repor-
tingu životního prostředí, který obsahuje přehledně zpra-
covaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu 
životního prostředí.

# Klimagramy
http://klimadiagramme.de
Rozsáhlá databáze klimagramů, které zobrazují průměrný 

– výběr konkrétního regionu nebo všech regionů a v dal-
ším kroku výběr časového období). Vybrané ukazatele je 
možné zobrazit také v mapě (volba Maps) – např. ukazatele 
přirozený přírůstek, úhrnná plodnost, dětská úmrtnost (tj. 
do 5 let věku), naděje dožití při narození a naděje dožití ve 
věku 65 let pro muže a ženy, opět umožňuje výběr časové-
ho období mezi lety 1950 a 2100.

roční chod srážek a teplot na různých místech světa. Ačkoliv 
je web v němčině, je snadno pochopitelný.

# Statista
https://statista.com/topics/6081/global-geography
Webový portál poskytuje nepřeberné množství údajů fy-
zicko-geografického charakteru. Obsahuje také různá NEJ 
z celého světa. K některým údajům se dostane kdokoli, 
k detailním údajům a exportům z databáze se dostanou 
pouze registrovaní uživatelé.

# Intersucho
https://www.intersucho.cz
Projekt monitoringu a klimatologie sucha v Česku i v Evro-
pě včetně krátkodobých i dlouhodobých předpovědí s řa-
dou mapových výstupů.

4) Databáze z oblasti fyzické geografie
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Jak se vlastně z dat stane mapa? Takový proces má řadu 
kroků. Na začátku jsou skutečně data a údaje rozličné po-
vahy. Tematická data, jejichž možné zdroje byly uvedeny 
v předchozí části, označujeme jako sekundární data, neboť 
se na jejich sběru autor mapy sám nepodílel a pouze je pře-
vzal a následně upravil pro potřeby mapy. Některé mapy, 
a stále jich je poměrně dost, však obsahují primární data 
pořízená během vlastního (tematického) mapování (např. 
v rámci různých obecních samospráv vznikají mapy odpa-
dového hospodářství – nakládání s odpady, umístění kon-
tejnerů atd., mapy bezpečnosti či pocitové mapy – místa 
s častým výskytem sociálně-patologických jevů, nebezpeč-
né křižovatky atd.). Data pro takové mapy se obvykle získá-
vají přímo v terénu dotazováním občanů.

Na základě obdobného klíče jako u tematických dat 
lze rozlišovat prostorová data na primární a sekundární. 

Kromě údajů uvedených v různých databázích a tabulkách 
je totiž zapotřebí informace umístit do prostoru, tj. přidělit 
datům zeměpisné souřadnice. V současné době sloučením 
tematických a prostorových dat vznikají databáze prosto-
rových dat s jejich atributy.

Řada laiků se domnívá, že mapa dnes vzniká pou-
hým vizuálním náhledem do databáze prostorových dat 
a že mapa je výsledkem několika málo kliknutí v počítači. 
Srovnáním ukázky z databáze v počítačovém programu 
ArcGIS s ukázkou výsledné mapy snadno zjistíme, že tomu 
tak není. Mezi náhledem do databáze a výslednou ma-
pou tvůrce čekají především grafické práce, do nichž lze 
zahrnout různé druhy generalizace obsahu, umístění po-
pisu objektů/jevů, nastavení znakového klíče, příprava 
kompozičních prvků mapy apod.

Data – GIS – mapa  ŽA / O MAPÁCH / Z glóbu do mapy a zeměpisné souřadnice (s. 4)

Porovnání výsledné mapy s ukázkou průběhu její tvorby v GIS 
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Určit největší města světa je rovněž záležitostí značně dis-
kutabilní, neboť vždy záleží na tom, co se kde městem kon-
krétně myslí. Důležité je, zda je sledováno administrativní 
vymezení, městská oblast stanovená na základě tzv. zasta-
věné plochy, či širší vymezení, jako jsou aglomerace popří-
padě tzv. metropolitní oblasti.

Tabulka sleduje města podle odlišného vymezení – 
demograficky vytyčená aglomerace, vlastní město, met-
ropolitní oblast a tzv. městská oblast. Metropolitní oblasti 
jsou zřizovány v mnoha zemích pro účely lepší koordinace 
plánování a spolupráce uvnitř širší městské oblasti. Jindy 
jsou definovány pouze pro statistické účely. Například na 
Filipínách pro oblast Manily existuje metropolitní úřad – 
Metropolitan Manila Development Authority, který spravu-
je a řídí rozvoj metropolitní oblasti. V USA je Metropolitní 

Věrohodnost a validita dat, jejich reprezentativnost, proměnlivost

statistická oblast definována americkým Úřadem pro sprá-
vu a rozpočet pro statistické účely.

Městské oblasti stanovují demografové na základě 
tzv. zastavěné plochy. Důvodem tohoto vymezení je snazší 
možnost provedení kvalifikovaného porovnání jednotli-
vých měst.

Z tabulky je celkem patrné, že při různém vymezení 
města dostaneme také různé celkové pořadí měst dle po-
čtu jejich obyvatel. Stejně tak důležitým kritériem je zvo-
lený zdroj a v neposlední řadě pak i úplnost dat z každého 
takového zdroje. Pokud se setkáme s podobnými tabul-
kami, je důležité mít vždy na paměti, že se jedná často jen 
o expertní odhady, vyšší počet platných číslic může mylně 
evokovat správnost a přesnost údajů.

Největší města světa podle různých databází a vymezení (2021)

Je vhodné na několika příkladech ukazatelů demonstrovat 
problém validity dat, jejich přesnosti, reprezentativnosti 

a také značné proměnlivosti, zvláště pokud se jedná o so- 
ciálně zaměřená data.

Hrubý domácí produkt (HDP)  

HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a slu- 
žeb nově vytvořených v daném období na určitém úze-
mí. Používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky dané 
země. Při aplikaci tohoto ukazatele však musíme být opa-
trní. V první řadě HDP nedokáže postihnout činnosti tzv. 
šedé ekonomiky. Podle odhadů její výše dosahuje v ze-
mích OECD zhruba 14–16 % HDP, u rozvojových zemí do-
konce 35–45 % HDP. Značná část ekonomického dění se 
tedy odehrává mimo oficiální statistiku, která je tak nutně 
zkreslená.

Problémem zde může být také porovnání delších ča-
sových období, neboť často dochází ke změně hodnoty 
peněz v důsledku inflace, případně deflace. Proto je třeba 
nominální produkt (počítaný v běžných cenách) vydělit 

hodnotou tzv. cenového indexu. Bez této úpravy by indexy 
vývoje podávaly zcela zkreslenou hodnotu.

Dalším problémem bývá měření HDP na obyvatele. 
Jednou z možností je prosté vydělení HDP daného státu 
počtem obyvatel. Tou druhou a přesnější je měření podle 
parity kupní síly (PPP). Jedná se o srovnávací (a teoretický) 
směnný kurz vůči vybranému standardu (obvykle ame-
rickému dolaru – USD). Porovnává se zpravidla metodou 
spotřebního koše vyjadřujícího běžné náklady domácnosti. 
Vzhledem k určité nejistotě při stanovování tohoto indiká-
toru je třeba pracovat se zaokrouhlenými údaji. Nikoliv, jak 
často vidíme i v renomovaných ročenkách a databázích, 
s údaji s přesností na jeden dolar. Takové údaje mylně evo-
kují značnou přesnost tohoto ukazatele.

Největší města světa

ŽA / SVĚT / Hrubý domácí produkt (s. 27)

http://www.citypopulation.de/en/world/agglomerations
http://www.demographia.com/db-worldua.pdf

Pořadí Aglomerace/ 
konurbace Stát Počet obyvatel 

v r. 2021 (mil.)
Vlastní město (jeho 
definice)

Počet obyvatel 
vlastního města 
(mil.)

Metropolitní 
oblast (mil.)

Městská oblast 
v r. 2021 (mil.)

1.

Kanton (Kanton– 
Fo-šan–Tung-kuan–
Šen-čen–Ťiang-
-men–Čung-šan)

Čína 47,6 město 18,3 není 21,5

2. Tokio Japonsko 40,5 prefektura metropole 13,5 37,4 39,1

3. Šanghaj Čína 34,1 obec 24,2 není 22,1

4. Jakarta Indonésie 32,1 region hlavního města 10,5 31,2 35,4

5. Dillí Indie 31,3 území hlavního města 16,7 29,0 31,9

6. Manila Filipíny 26,3 distrikt hlavního města 1,8 12,8 24,0

7. Bombaj Indie 25,6 obec 12,5 24,4 22,2

8. Soul Jižní Korea 25,0 město 9,6 26,0 22,4

9. Mexiko Mexiko 24,5 městský stát 8,9 20,9 21,5

10. São Paulo Brazílie 22,6 obec 12,2 21,7 22,5
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Ekologická stopa vyjadřuje celkové nároky a dopady oby-
vatel na životní prostředí. Biokapacita vyjadřuje zdroje, kte-
ré mají obyvatelé daného státu k dispozici. Oba ukazatele 
jsou přepočteny na plochu a vyjadřují se v tzv. globálních 
hektarech. Jedná se o určitý model, který však mnohdy 
neodpovídá realitě. Příkladem mohou být některé africké 
státy, které mají dle modelu sice nízkou ekologickou sto-

Ekologická stopa  

pu, ale protože jsou do modelu zahrnuty pouze některé 
dopady lidských aktivit na životní prostředí, reálná ekolo-
gická stopa je zcela odlišná. Pokud však nezapomeneme 
vzít v potaz zde uvedené faktory, může mapa ekologické 
stopy posloužit při výuce jako významný informační vstup 
při řešení témat, jako je životní styl obyvatel, hospodářská 
vyspělost států apod.

ŽA / SVĚT / Ekologická stopa (s. 28)

Věková pyramida  

Věková pyramida je sloupcový graf, který znázorňuje počet 
obyvatel rozdělený podle pohlaví (muži, ženy) a věku (buď 

po jednotlivých letech, nebo nasčítaný po pětiletých věko-
vých skupinách).

ŽA / ASIE / Věková skladba obyvatel (s. 54)

Práce se specifickými grafy

Je důležité si uvědomit, že pro žáky je práce s různými gra-
fy, které obsahuje atlas, často první konfrontací s vizuálním 
znázorněním dat. Kromě kruhových/výsečových grafů (viz 
strana 19) se žák v atlase setkává s řadou specifických gra-
fů, jejichž formu je třeba mu dobře vysvětlit. Různé druhy 

vývojových grafů použitých v atlase jsou zároveň důkazem 
toho, že i tyto grafy mohou nabývat různých provedení (liší 
se použitými jednotkami na osách, grafickými prostředky 
atd.). Níže uvedené grafy proto slouží pouze jako ilustrační 
příklady.

Vysvětlení, jak číst věkovou pyramidu

ŽA / ČESKO / Věková skladba obyvatel (s. 79)
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srovnání se ženami

srovnání s muži

(31. 12. 2017)

Většinou se počet mužů znázorňuje vlevo a po-Většinou se počet mužů znázorňuje vlevo a po-
čet žen vpravo. Aby bylo možné takový graf čet žen vpravo. Aby bylo možné takový graf 
v počítačovém programu (např. MS Excel) v počítačovém programu (např. MS Excel) se-se-
stavit, musí se k číselným hodnotám mužů přidatstavit, musí se k číselným hodnotám mužů přidat  
záporné znaménko, čímž se sloupce hodnot pro záporné znaménko, čímž se sloupce hodnot pro 
muže ocitnou pod osou s hodnotou 0, tedy na muže ocitnou pod osou s hodnotou 0, tedy na 
opačné straně od osy než ženy, díky čemuž jsou opačné straně od osy než ženy, díky čemuž jsou 
viditelné a nepřekrývají se.viditelné a nepřekrývají se.

Směrem k vrcholu se pyramida zužuje. Starých lidí (v tzv. poproduktivním věku) žije v populaci vždy Směrem k vrcholu se pyramida zužuje. Starých lidí (v tzv. poproduktivním věku) žije v populaci vždy 
méně. Ale tím, jak se zlepšují životní a zdravotní podmínky, se prodlužuje naděje dožití, lidé žijí déle méně. Ale tím, jak se zlepšují životní a zdravotní podmínky, se prodlužuje naděje dožití, lidé žijí déle 
a počet starších osob se zvyšuje, a tak se vrchol pyramidy rozšiřuje. Ženy se většinou dožívají vyššího a počet starších osob se zvyšuje, a tak se vrchol pyramidy rozšiřuje. Ženy se většinou dožívají vyššího 
věku než muži, proto jich je u vrcholu pyramidy více než mužů.věku než muži, proto jich je u vrcholu pyramidy více než mužů.

Věková pyramida odráží historický vývoj, kterým daná popula- Věková pyramida odráží historický vývoj, kterým daná popula- 
ce prošla. Některé události (např. války, dlouhotrvající hospo- ce prošla. Některé události (např. války, dlouhotrvající hospo- 
dářské krize, opatření podporující rodiny, aby měly děti) ovliv-dářské krize, opatření podporující rodiny, aby měly děti) ovliv-
ňují úroveň porodnosti a úmrtnosti, což způsobuje v pyramidě ňují úroveň porodnosti a úmrtnosti, což způsobuje v pyramidě 
tzv. nepravidelnosti. Protože od poloviny 20. století v Česku tzv. nepravidelnosti. Protože od poloviny 20. století v Česku 
žádná válka nebyla, má na tvar pyramidy v posledních letech žádná válka nebyla, má na tvar pyramidy v posledních letech 
větší vliv porodnost. Například je zde vidět výrazné snížení větší vliv porodnost. Například je zde vidět výrazné snížení 
počtu narozených dětí v 90. letech 20. století, kdy lidé počtu narozených dětí v 90. letech 20. století, kdy lidé 
po pádu komunistického režimu přestali zakládat rodiny po pádu komunistického režimu přestali zakládat rodiny 
v nízkém věku. Osob, které se narodily v té době, je proto méně. v nízkém věku. Osob, které se narodily v té době, je proto méně. 
Narození dětí odložili lidé i o 10 let, takže okolo roku 2010 vidíme Narození dětí odložili lidé i o 10 let, takže okolo roku 2010 vidíme 
opět vyšší počty osob, které se tehdy narodily.opět vyšší počty osob, které se tehdy narodily.

Na základně pyramidy jsou počty Na základně pyramidy jsou počty 
dětí ve věku 0 let (tj. ty, kterým ještě dětí ve věku 0 let (tj. ty, kterým ještě 
nebyl 1 rok). Jsou to děti, které se nebyl 1 rok). Jsou to děti, které se 
v příslušném roce narodily.v příslušném roce narodily.

Na číselné ose u základny pyramidy se podle délky sloupce měří, kolik osob (mužů nebo žen) daného věku (např. ve věku 10 let) Na číselné ose u základny pyramidy se podle délky sloupce měří, kolik osob (mužů nebo žen) daného věku (např. ve věku 10 let) 
v populaci žije. Osa znázorňuje buďto přímo počty osob (v tisících, milionech apod.), nebo procentuální podíl – ten je dobrý, pokud v populaci žije. Osa znázorňuje buďto přímo počty osob (v tisících, milionech apod.), nebo procentuální podíl – ten je dobrý, pokud 
chceme srovnávat populace různých velikostí mezi sebou (např. populaci Česka a USA nebo celého Česka a jednotlivých krajů).chceme srovnávat populace různých velikostí mezi sebou (např. populaci Česka a USA nebo celého Česka a jednotlivých krajů).

Originální tabulka zdrojových Originální tabulka zdrojových 
dat z Demografické ročenky dat z Demografické ročenky 
2017 (Český statistický úřad).2017 (Český statistický úřad).

Zdrojová data Zdrojová data 
připravená pro připravená pro 
tvorbu grafu.tvorbu grafu.

Český statistický úřad (czso.cz)
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Vývojový graf  

Vývoj nějakého jevu v čase lze vyjádřit pomocí grafů, a to 
jak plošných, sloupcových, tak spojnicových. Sloupcový 
graf se zpravidla využívá k vyjádření vývoje absolutní hod-

noty (početního stavu), ostatní typy k vyjádření vývoje rela-
tivní hodnoty, indexu, míry apod.

ŽA / SVĚT / Vývoj počtu obyvatel (s. 22)

Vysvětlení, jak číst vývojový sloupcový graf

ŽA / EVROPA / Vývoj příchodu migrantů… (s. 42) ŽA / ASIE / Vývoj HDP (s. 55)

Klimagram

Podle výšky sloupce si přečteme, kolik migrantů a uprchlíků přišlo ve kterém Podle výšky sloupce si přečteme, kolik migrantů a uprchlíků přišlo ve kterém 
měsíci do Evropy. Například tento sloupec představuje X. měsíc (tedy říjen) měsíci do Evropy. Například tento sloupec představuje X. měsíc (tedy říjen) 
roku 2015 a v něm přišlo více než 200 000, ale méně než 250 000 migrantů, roku 2015 a v něm přišlo více než 200 000, ale méně než 250 000 migrantů, 
takže by to mohlo být cca 220 000. Přesný počet bychom zjistili jen ze zdro-takže by to mohlo být cca 220 000. Přesný počet bychom zjistili jen ze zdro-
jové tabulky, ne z tohoto grafického vyjádření.jové tabulky, ne z tohoto grafického vyjádření.

Abychom zjistili, kolik migrantů a uprchlíků přišlo do Evropy například za celý rok 2016, Abychom zjistili, kolik migrantů a uprchlíků přišlo do Evropy například za celý rok 2016, 
musíme nejprve zjistit výšku každého sloupce v každém kalendářním měsíci roku 2016. musíme nejprve zjistit výšku každého sloupce v každém kalendářním měsíci roku 2016. 
V lednu tedy přišlo asi 80 000 migrantů, v únoru 60 000 atd. Všechny tyto zjištěné hod- V lednu tedy přišlo asi 80 000 migrantů, v únoru 60 000 atd. Všechny tyto zjištěné hod- 
noty od ledna 2016 až do prosince 2016 pak sečteme a získáme tím celkový počet přícho- noty od ledna 2016 až do prosince 2016 pak sečteme a získáme tím celkový počet přícho- 
zích za rok 2016 (370 000).zích za rok 2016 (370 000).

Zde je osa grafu označovaná jako osa x, která je ve většině vývojových grafů časovou Zde je osa grafu označovaná jako osa x, která je ve většině vývojových grafů časovou 
osou. Na ní jsou v tomto případě znázorněny římskými číslicemi měsíce v roce. Jedná se osou. Na ní jsou v tomto případě znázorněny římskými číslicemi měsíce v roce. Jedná se 
o čtyři roky (2015–2018), tedy celkem 4 × 12 měsíců = 48 měsíců (sloupců).o čtyři roky (2015–2018), tedy celkem 4 × 12 měsíců = 48 měsíců (sloupců).

Zde je osa grafu označovaná jako osa y. Na ní jsou v tomto případě Zde je osa grafu označovaná jako osa y. Na ní jsou v tomto případě 
znázorněny počty migrantů a uprchlíků. Jsou to absolutní počty, tak-znázorněny počty migrantů a uprchlíků. Jsou to absolutní počty, tak-
že skutečně 10 tis. lidí, 50 tis. lidí atd.že skutečně 10 tis. lidí, 50 tis. lidí atd.

Obrázek klimagramu a jeho vysvětlení

Klimagram (klimatický diagram, klimadiagram) znázorňu-
je průměrný roční chod teplot a srážek na určitém místě. 

Z klimagramu lze odečíst průměrné hodnoty pro jednotlivé 
měsíce.

Výška modrého sloupce je dána výší průměrných Výška modrého sloupce je dána výší průměrných 
měsíčních srážek ve sledovaném místě. Konkrétní měsíčních srážek ve sledovaném místě. Konkrétní 
hodnota se odečte na pravé ose v mm. hodnota se odečte na pravé ose v mm. 

Město, kde se nachází stanice, na Město, kde se nachází stanice, na 
které se sleduje teplota a srážky.které se sleduje teplota a srážky.

Osa x udává jednotlivé měsíce v roce, za které jsou sledo-Osa x udává jednotlivé měsíce v roce, za které jsou sledo-
vány průměrné hodnoty teplot a srážek.vány průměrné hodnoty teplot a srážek.

Červený puntík určuje hodnotu průměrné měsíční teplo-Červený puntík určuje hodnotu průměrné měsíční teplo-
ty ve sledovaném místě. Konkrétní hodnota se odečte na ty ve sledovaném místě. Konkrétní hodnota se odečte na 
levé ose ve °C. Z tvaru křivky (dle měsíce, kdy průměrná levé ose ve °C. Z tvaru křivky (dle měsíce, kdy průměrná 
měsíční teplota dosáhla maximum, lze poznat, zda se měsíční teplota dosáhla maximum, lze poznat, zda se 
místo nachází na severní či jižní polokouli).místo nachází na severní či jižní polokouli).

Na pravé ose y se nachází stupnice pro odečet Na pravé ose y se nachází stupnice pro odečet 
průměrného měsíčního úhrnu srážek v mm.průměrného měsíčního úhrnu srážek v mm.

Na levé ose y se nachází stupnice Na levé ose y se nachází stupnice 
pro odečet hodnoty průměrné pro odečet hodnoty průměrné 
měsíční teploty ve °C. měsíční teploty ve °C. 

Valladolid Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

teplota (°C) 3,9 5,7 7,9 10 13,3 17,8 21,8 21,4 18,2 12,9 7,7 4,6

srážky (mm) 36,7 29 32,6 36,9 43,1 32,3 12,8 12,7 31,1 43 45,9 37,1

Zdrojovými daty pro sestavení klimagramu jsou dlouhodobé průměry měsíčních teplot vzduchu a průměrné měsíční úhrny srážek za delší časové období (obvykle 30 let).Zdrojovými daty pro sestavení klimagramu jsou dlouhodobé průměry měsíčních teplot vzduchu a průměrné měsíční úhrny srážek za delší časové období (obvykle 30 let).
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Při převodu mezi dvěma plochami rozdílné křivosti (např. 
mezi kulovou plochou a rovinou) lze zajistit, aby určité 
druhy deformací (kartografických zkreslení) byly zcela eli-
minovány nebo alespoň zmírněny. Nejčastějším požadav-
kem je, aby nebyly zkresleny (a) úhly, (b) poměry ploch či 
(c) délky v určitém směru. Podle toho, co není zkresleno, se 
dělí kartografická zobrazení na (a) úhlojevná, (b) plochojev-

Proč kartografická zobrazení a proč tolik  

Zvídavý žák si určitě bude klást otázky typu, proč vlastně 
mluvíme o nějakém kartografickém zobrazení, a když už, 
tak proč těch zobrazení je vlastně tolik. Doporučujeme 
mluvit o kartografickém zobrazení jako o určitém způ-
sobu či převodu povrchu zemského tělesa, resp. povrchu 
geometrických těles, která jej velmi připomínají (elipsoid či 
koule), do souvislé roviny. Cílem je, aby takový převod pro-
běhl s minimem deformací.

Známý příklad s pomerančovou kůrou je stále mi-
mořádně názorný. Ani pomeranč se nám nikdy nepovede 

oloupat tak, abychom získali pěknou celou slupku ve tvaru 
obdélníku, kruhu nebo oválu. Pokud bychom chtěli tako-
vou souvislou slupku získat, museli bychom ji na vhodných 
místech natáhnout či smrštit. Tím však dochází k tomu, že 
se kresba na kůře geometricky zdeformuje. Způsobů, jak 
slupku pomeranče oloupat a pak zdeformovat, je nekoneč-
né množství, stejně jako kartografických zobrazení. Někte-
rá z těchto zobrazení ovšem získala díky častějšímu využití 
svůj název a také známe jejich pozitivní vlastnosti.

Druhy kartografických zobrazení

ná, (c) délkojevná a (d) vyrovnávací, která se používají ze-
jména u map menších měřítek (např. mapy světa) a vyrov-
návají důsledky různých deformací. Cílem vyrovnávacích 
kartografických zobrazení je, aby výsledný mapový obraz 
vypadal přirozeně při zachování co nejlepších deformač-
ních vlastností.

Kartografická zobrazení

ŽA / O MAPÁCH / Z glóbu do mapy a zeměpisné souřadnice (s. 4)

Z glóbu do mapy

Příklady kartografických zobrazení

ŠAS / KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ (s. 7)
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ŽA / SVĚT / Podnebí (s. 16–17)ŽA / SVĚT / Státy a území (s. 20–21)

O MAPÁCH

Netradiční polohy kartografických zobrazení  

V rámci tematických map světa je ve Školním i Žákovském 
atlase používáno zpravidla vyrovnávací zobrazení v tzv. 
normální poloze, kdy jsou póly tradičně nahoře, resp. dole, 
vyjádřeny linií. Někdy je ovšem výhodné použít totéž 
zobrazení v obecné poloze. Důvodem použití obecné polohy 
u mapy Hospodářství a doprava je, že taková poloha umož-
ňuje lépe zachytit vazby v lodní a letecké dopravě, aniž by 
jednotlivé proudy opouštěly mapu.

Za netradiční polohu zobrazení lze považovat i odliš-
né umístění základního (nultého) poledníku, čímž dochází 
k „přesunu“ kontinentů do netradiční polohy, nebo změ- 
nu orientace mapy vůči světovým stranám. Žáci by měli 
být na takové varianty map připraveni, neboť co v našem 
prostředí není zcela běžné, je například u map asijské, 
australské či americké produkce relativně normální.

ŽA / SVĚT / Hospodářství a doprava (s. 24–25)

ŽA / SVĚT / Člověk a společnost (s. 20)

Kartografická zobrazení

Úhlojevné zobrazení
Nezkresluje úhly, avšak zkreslení ploch je značné. Tato zobrazení jsou ne-
vhodná pro získání představy o rozložení a velikostech světadílů na Zemi, 
ale jsou důležitá pro mapy velkých měřítek, kde zachovávají tvary (např. 
obdélníkový tvar domu). Viz openstreetmap.org.

Délkojevné zobrazení
Nezkresluje délky/vzdálenosti v určitém směru nebo ze stanoveného místa. 
Ostatní délky jsou zkresleny.

Komentář ke zkreslení
úhlovému
délkovému
plošnému

Úhly v trojúhelnících mezi městy nejsou zkresleny.
Tvary z glóbu (shodné, velmi malé kružnice) zůstávají kružnicemi 
i v mapě, ale mění se jejich plocha.
Všimněte si značně zkreslené plochy Grónska oproti Jižní Americe.

Mercatorovo zobrazení Azimutální délkojevné zobrazení

Plochojevné zobrazení
Nezkresluje plochy, avšak zkreslení úhlů je značné.

Vyrovnávací zobrazení
Zkresluje úhly, plochy i délky, ale hodnoty zkreslení nenabývají extrémních 
hodnot.

Eckertovo IV. zobrazení Robinsonovo nepravé válcové zobrazení

Pozn.: Všechny čtyři mapy mají stejné měřítko 1 : 500 000 000.

4

5

Pouze vzdálenosti z Ria de Janeira jsou nezkreslené. Ostatní vzdále-
nosti mezi body na mapě se zkreslují.
Kružnice vyznačují místa na Zemi se stejnou vzdáleností od Ria de 
Janeira, jako je New York (menší kružnice) a Reykjavík (větší kružnice).
Poměr ploch Grónska a Jižní Ameriky odpovídá skutečnosti.
Kružnice z glóbu jsou zdeformovány v elipsy, ale jejich plocha zůstává 
stejná.
Srovnejte úhly, které jsou zkresleny, v trojúhelnících mezi městy.8

6

7

ŽA / SVĚT / Reliéf a povrch
(s. 12–13)



16 O MAPÁCH Kartografická zobrazení

Nabízí se otázka, jak s mapou v netradiční poloze pracovat? 
Nejprve je nutné zorientovat se v ní, tedy (a) najít severní 
a jižní pól (místo, kde se sbíhá kresba poledníků do jednoho 
bodu), (b) zjistit, kudy probíhá obraz rovníku, případně zá-
kladního poledníku, (c) pojmenovat si jednotlivé světadíly 
a oceány, (d) určit polohu Česka, případně dalších vybra-
ných států. Následně lze pracovat s tematickými vrstvami 
– např. (a) určit, mezi kterými oblastmi existuje významné 
letecké spojení (mezi západní Evropou a Spojenými stá-

ty, mezi západní Evropou a východní Asií, mezi západním 
pobřežím Spojených států a Japonskem atd.), (b) zjistit, ve 
kterých oceánech a mořích je hustá námořní doprava (se-
verní část Atlantského oceánu, Středozemní moře, Rudé 
moře, Arabské moře, Jihočínské moře, severní část Tiché-
ho oceánu atd.), (c) identifikovat, kde jsou významné prů- 
livy a průplavy z pohledu námořní dopravy (Panamský 
průplav, Gibraltarský průliv, Suezský průplav, průliv Báb 
al-Mandab, Malacký průliv atd.). 

Normální poloha Robinsonova zobrazení

Obecná poloha Robinsonova zobrazení

ŽA / SVĚT / Hospodářství a doprava (s. 24–25)
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Významná část kapitoly O mapách je v Žákovském atlase 
úmyslně věnována vyjadřovacím prostředkům mapy a me-
todám tematické kartografie. Naším cílem v Žákovském 
atlase nebylo podat vyčerpávající výklad tematické karto-
grafie, resp. problematiky tematických map, a nebudeme 

tak činit ani na tomto místě. Důležité pro učitele a násled-
ně i žáka je spíše si uvědomit základní principy a rozličné 
možnosti symbolizace tématu. Žáci nepotřebují vědět, jak 
se která metoda nazývá, ale spíše to, jaký druh informací 
a jak přesně jim ta která mapa poskytuje.

Vyjadřovací prostředky mapy  

Kartografické vyjadřovací prostředky představují grafic-
ké prostředky, pomocí nichž se v mapě znázorňují reálné 
objekty a jevy. Základními grafickými prostředky, a to ne-
jen v kartografii, jsou body, linie a plochy. Na základě těch-
to forem se rozlišují bodové, liniové a plošné kartografické 
znaky.

Proč znaky, a ne značky, jak jsme se dříve učili v zeměpi-
se? Aktualizovaná odborná terminologie vycházející ze sé-
miologie rozlišuje (a) znak, který reprezentuje objekt nebo 
jev a má svůj obsah, formu (vzhled) a polohu, a (b) značku, 
která pouze označuje lokalitu (má svůj vzhled a polohu). 
Pokud je tedy řeč o konkrétním znaku umístěném v mapě, 
lze hovořit o značce: „Tato značka označuje hrad Koko-
řín.“ V případě, že se má na mysli propojení určité grafické 
formy s objektem nebo jevem v realitě, je vhodné ozna-
čovat takovou formu jako znak: „Tento znak znázorňuje 
v mapě hrady.“ Daleko snazší je používat stále pojmu znak 
jako pojmu obecnější úrovně, protože tím nic nezkazíme. 

Soustava znaků pro jeden druh mapy se označuje jako 
znakový klíč.

Součástí mapového obsahu je kromě výše uvedených 
znaků určených k vyjádření polohopisu a výškopisu také 
popis. Jak kartografické znaky, tak popis mohou mít celou 
řadu vzhledových vlastností (tvar, velikost, barvu, inten-
zitu apod.). Tyto vlastnosti se v mapě využívají k vyjádře-
ní vlastností objektů nebo jevů (např. populační velikost 
sídla) a k jejich vzájemnému rozlišení (např. lesní × vodní 
plocha). Zatímco většina uživatelů si uvědomuje, že různá 
podoba znaků evokuje různé objekty nebo jevy a jejich 
rozličné vlastnosti, u popisu tomu tak není. Přesto i popis 
a jeho vlastnosti slouží k rozlišování objektů nebo jevů 
(např. modré písmo je konvenčně používáno pro vodstvo, 
verzálky pro státy a významné horské celky). Když se po-
díváme na tabulku v dolní části s. 4 Žákovského atlasu, je 
patrné, že možností k vyjádření různých reálných vlastností 
objektů nebo jevů v mapě je opravdu hodně.

ŽA / O MAPÁCH / Tvorba map (s. 4–5)

Ukázka využití mapových znaků v atlasech (vlevo diagramů, vpravo obrázkových znaků)

Pokud mapa nevyužívá běžně zavedených (konvenčních – 
např. symbol kotvy pro přístav či letadla pro letiště) znaků, 
které jsou navíc zvláštní (neasociují daný jev – např. bílá 
plocha pro zatravněné plochy), je legenda nejen povinnou, 
ale i nutnou součástí mapy.

Vytvořte s žáky jednoduchý znakový klíč pro plánek třídy či okolí 
školy. Ačkoliv bude každý pracovat samostatně, určitě se najdou pro 
znázornění některých objektů/jevů podobné znaky, celá řada znaků 
však zůstane odlišných v barevném i tvarovém provedení.

Vyjádření obsahu a tématu

18°

50°

Struktura průmyslu
průmysl paliv a energetiky
hutnictví železných kovů
hutnictví neželezných kovů
strojírenský, elektrotechnic-
ký a kovozpracující průmysl
elektronický průmysl

chemický průmysl
průmysl stavebních hmot
dřevozpracující průmysl
papírenský průmysl
polygrafi cký průmysl
sklářský průmysl

keramický průmysl
textilní a oděvní průmysl
kožedělný průmysl
potravinářský průmysl
nerozlišený průmysl 

velikost bodových značek dle významnostivelikost bodových značek dle významnostiStruktura průmyslu
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Tematické mapy a jejich druhy  

ŽA / SVĚT / Hospodářství a energetika (s. 26)

ŽA / SVĚT / Obyvatelstvo (s. 22)

Drtivá většina map, s nimiž se během života setkáme, jsou 
tematické mapy. Jednoduchým srovnáním obecně země-
pisné a tematické mapy téhož území zjistíme, co mají spo-
lečného a co naopak odlišného. U obou map je zachycen 
polohopis a základní zobrazené objekty obsahují popis. 
Protože tematická mapa se zaměřuje na určité téma (např. 
přírodní zdroje), musí v ní být nutně potlačena část ma-
pového obsahu obecně zeměpisné mapy (např. celý výš-
kopis, menší sídla a vodní toky). Důvodem je to, že další 
kumulace mapového obsahu by byla vizuálně neúnosná. 
Zbytek polohopisu obecně zeměpisné mapy (topografic-
ký podklad), jenž v tematické mapě zůstal, slouží k lepší 
orientaci v mapě. Výběr a způsob znázornění topografické-
ho podkladu jsou voleny podle příslušného tématu (např. 
u přírodních zdrojů má smysl ponechat základní síť vod- 
ních toků, u hustoty zalidnění větší množství sídel), a to tak, 
aby tematická informace byla vizuálně dominantní.

Téma mapy a povaha dat, která má autor mapy k dis-
pozici, ovlivňují způsob, jakým je téma v mapě znázorně-
no. Jak už bylo uvedeno výše, každý kartografický znak má 
lokalizační funkci – ta je společná i všem metodám znázor-
nění mapového obsahu. Klíčové je tedy to, aby bylo možné 
na základě mapy určit, kde se tematický objekt/jev nachází. 
Povaha tematických objektů/jevů však ovlivňuje použité 
grafické prostředky. Zatímco pro reálné bodové objekty 
či objekty/jevy, jež mají v daném měřítku mapy poměr-
ně malý rozměr (elektrárny, lokalizace tajfunu v určitém 
čase), jsou použity bodové znaky, pro liniové objekty/jevy 
(komunikace, směr pohybu tajfunu) jsou to liniové znaky 
a nepřekvapí, že pro areály (odlesněné plochy, maximální 
minutový průměr rychlosti větru) jsou to plošné znaky. Pro 
příklady byly využity tematické mapy ze s. 66 a s. 53 Žákov-
ského atlasu. Tyto mapy jsou zároveň důkazem toho, že 
při větším množství zachycených tematických objektů/jevů 
v jedné mapě je nutné znázornit objekty/jevy kombinací 
více grafických prostředků (bodovými, liniovými i plošnými 
znaky). Právě proto jsou na s. 5 Žákovského atlasu ve výkla-
dových ukázkách potlačeny ostatní prvky mapového obsa-
hu a zdůrazněny pouze ty vyjadřovací prostředky, k nimž se 
ukázka vztahuje (jejich význam je i součástí legendy).  

Kromě lokalizační funkce mají vyjadřovací prostředky 
ke znázorňování tematického obsahu (souhrnně označova-
né jako metody tematické kartografie) i další dvě funkce:

V první řadě je to kategorizační či „rozlišovací“ funkce, 
která se uplatňuje u kvalitativního vyjádření jevů (různé 
vlastnosti, druhy, kategorie objektů/jevů). Hlavním cílem 
je v tomto případě rozlišit od sebe objekty/jevy na zákla-
dě jejich vlastností či druhu (např. kategorie různého pří-
rodního ohrožení, druhy komunikací, rozšíření vybraných 

tropických nemocí). Ideálně toho lze dosáhnout použitím 
různých odstínů barev (bodových, liniových či plošných 
znaků), tvarů bodových znaků, struktury liniových a ploš-
ných znaků či jiných vlastností grafických prostředků, které 
evokují různý druh objektu/jevu.

Druhou, v tematických mapách často uplatňovanou 
funkcí vyjadřovacích prostředků je funkce kvantifikační 
(kvantitativní vyjádření jevů). Hlavním cílem je v tomto 
případě vyjádřit v mapě velikost, množství – počet, hus-
totu, podíl v rámci objektů/jevů apod. V legendě mapy 
to poznáme vcelku snadno, neboť se v ní objevují škálo-
vatelné číselné hodnoty (např. počet státních převratů, 
objem zahraničního obchodu, podíl obyvatelstva s přístu-
pem k nezávadné pitné vodě, počet hurikánů v oblasti či 
hustota zalidnění). Při znázorňování kvantity se uplatňuje 
zejména velikost znaku, síla liniového znaku, intenzita bar-
vy či hustota rastru.

Kromě bodových, liniových a plošných znaků se k vy- 
jádření kvantity, případně struktury objektů/jevů, v ma-
pách běžně používají diagramy. Informace, jež lze z těchto 
diagramů vyčíst, se vztahují k jednotlivým objektům zob-
razeným na mapách; nejčastěji k určitým lokalitám (např. 
sídlům) nebo k územním celkům (např. státům). V příkla- 
du 2 na s. 7 Žákovského atlasu jsou vysvětleny pouze zá-

Je třeba dávat pozor především u areálových jevů, protože jejich 
územní rozložení lze vyjádřit mnoha způsoby (viz příklad s rozšíře-
ním vybraných tropických nemocí), a to barevnou výplní (př. malárie), 
rastrem (př. trachom), obrysovou linií (př. amebóza či lymfatická fila- 
riáza), ale také pouhým popisem (např. v obecně zeměpisných mapách 
horská pásma a celky), a dokonce umístěním bodového znaku přibližně 
v centru oblasti výskytu (např. chov zvířat či pěstování plodin v země-
dělských mapách Školního atlasu světa). To může být pro začátečníka 
matoucí, protože se může mylně domnívat, že takový bodový znak re-
prezentuje místo, ačkoliv reprezentuje areál (např. areál převažujícího 
chovu ovcí).

ŽA / ASIE / Přírodní ohrožení (s. 53)

ŽA / AMERIKA / Přírodní bohatství (s. 66)

ŽA / O MAPÁCH / Tvorba map (s. 5)

PS / ČLOVĚK A SPOLEČNOST (s. 29)

ŽA / SVĚT / Kvalita života (s. 29)

Porovnání kartogramu s dasymetrickou (hustoměrnou) metodou
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kladní principy velikosti a struktury diagramů v mapách. 
Zejména v nižších ročnících základní školy je však zapotře-
bí této problematice věnovat více pozornosti, konkrétně 
osvětlit principy kruhového/výsečového (nesprávně „kolá-
čového“) grafu, resp. diagramu, a principy diagramového 
měřítka.

V mapách obsahujících diagramy je pomocí různé ve-
likosti diagramů vyjádřen objem a počet, tedy absolutní 
množství určitého jevu, případně počet objektů za určité 
území. V diagramovém měřítku, které by mělo být součás-
tí legendy, lze z přerušované linie vyčíst přímou závislost 
mezi množstvím (uvedeno na ose x) a velikostí diagramu 
(na pomyslné ose y) s několika příklady konkrétních veli-
kostí diagramů. Platí tedy, že čím větší je hodnota na ose x 
legendy, tím větší je diagram zobrazený v mapě.

Kromě velikosti mají často kruhové diagramy různou 
strukturu danou různě barevnými a velkými výsečemi. Celý 
kruh vyjadřuje nejčastěji celek, tj. 100 % vyjadřovaného 
jevu, takže kupříkladu vyseč o 90° odpovídá čtvrtině, resp. 
25 % daného jevu. V některých případech není součástí 
vlastností diagramů různá velikost (např. mapa zemědělství 
na s. 29 Pracovního sešitu) nebo struktura (např. mapa Vý-
roba a spotřeba energie na s. 26 Žákovského atlasu).

V tematických mapách se běžně zobrazují jevy, u nichž 
se obě výše uvedené funkce kombinují (např. velikostí 
znaku je vyjádřeno množství a jeho barvou rozlišen druh 
objektu nebo struktura jevu – viz Počet státních převra-
tů a jejich úspěšnost). Uplatnění dvou uvedených funk-
cí vyjadřovacích prostředků se zpravidla projevuje také 
v legendě. U kvalitativních jevů jsou například barvy ploch 
v legendě znázorněny jako jednotlivé oddělené obdélníky, 
u kvantitativních jevů převažuje barevná škála v podobě 
posloupnosti obdélníků.

Některé tematické jevy lze v mapě vyjádřit dokonce 
více metodami tematické kartografie. Důvodem použi-

tí odlišných metod může být mj. dostupnost různých da-
tových podkladů či snaha znázornit jev přehledněji nebo 
názorněji. Je však třeba mít na mysli, že přehlednost, resp. 
názornost, bývají často v rozporu s prostorovou i věcnou 
přesností vyjadřovaného jevu. Příkladem může být husto-
ta zalidnění, kterou lze znázornit buď pomocí kartogramu 
územních jednotek (např. států), nebo pomocí tzv. dasyme-
trické, tedy hustoměrné metody. Kartogram je méně přes-
ný, ale přehlednější, neboť vyjadřuje tento relativní (tzn. po-
díl z celku či hustota) kvantitativní jev v podobě průměru 
za celou územní jednotku (např. stát). Naopak dasymetric-
ká metoda je přesnější, protože zohledňuje územní rozdí-
ly daného jevu, aniž by na to měly vliv hranice územních 
jednotek (např. států). Srovnání těchto dvou metod nabízí 
obrázek na straně 18.

Dalším příkladem může být mapa Počet obyvatel ve 
státech světa na s. 22 Žákovského atlasu, v níž je počet vyjá-
dřen tzv. kartografickou anamorfózou. To je metoda, která 
je sice mimořádně názorná, ale může být nepřehledná a je 
prostorově nepřesná. Alternativním způsobem znázornění 
je metoda tzv. kartodiagramu, kdy jsou v prostorově běžné 
mapě umístěny pro jednotlivé státy diagramy, jejichž veli-
kost vyjadřuje počet.

S nižší přesností map souvisí obecný proces, jenž se 
označuje jako kartografická generalizace. Jeho příčinou je 
nutnost dostat do mapy daného měřítka optimální množ-
ství informací. Při generalizaci tedy dochází pomocí různých 
metod ke snižování vizuální zátěže mapy. Obecně platí, že 
čím má mapa menší měřítko, tím více je třeba brát lokalizaci 
objektů/jevů s větší rezervou.

V případě tematických dat se lze občas také setkat 
s přechodem od kvantity (přesné vyčíslení) ke kvalitě (pou-
há kategorizace) určitého jevu. Příkladem může být mapa 
Výživa obyvatel na s. 29 Žákovského atlasu. Spotřeba jídla 
v uvedeném období by mohla být vyjádřena množstvím 
v různých jednotkách (např. kilogramy, litry, kusy). Vzhledem 
k různorodosti jednotek a obtížně srovnatelných potřeb 
obyvatel byla spotřeba jídla vyjádřena pouze kategoriemi, 
a to „dostatečný příjem vyšší o více než třetinu“ až „ne- 
dostatečný příjem“. I zde platí, že názornost a přehlednost 
takové mapy narůstá, nicméně přesnost klesá. Otázkou však 
je, zda by to nebyl spíše uměle vytvořený dojem přesnosti, 
což je častým negativním fenoménem databází a map. 

Pojednání o přesnosti × přehlednosti a názornosti různých způ-
sobů znázorňování tématu (např. hustoty zalidnění) lze zařadit do 
výuky například při zadání úlohy z kapitoly Tvorba úloh s atlasem (pří-
klad s hustotou zalidnění).

Ukázka legendy ke kartodiagramu
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Definice popisu a názvosloví

S výjimkou obrysových (nesprávně slepých) map jsou po-
pisy významnou součástí obsahu map. Ať již se vztahují ke 
konkrétnímu bodovému, liniovému či plošnému objek-
tu, či se zdánlivě „vznášejí“ v prostoru, jak se to jeví v pří-
padě popisů velkých celků, poskytují nám velké množství 
informací.

Hlavní složkou popisu map, jejich obsahovou náplní, 
jsou geografická jména, tedy vlastní jména geografických 
objektů či jevů (např. New York, Svratka) často doplně-
ná obecným jménem objasňujícím druh daného objektu 
či jevu (např. jezero, moře). Dohromady pak soubor všech 
geografických jmen utváří názvosloví geografických objek-
tů a jevů.

Zejména na podrobnějších mapách se ale s obecnými 
jmény objektů můžeme setkat i v samostatné formě (hřiště, 
gymnázium apod.). Ačkoliv se občas v mapách především 
pro nedostatek místa zkracují i vlastní jména, velmi časté 

a někdy i standardizované jsou právě zkratky obecných 
jmen (hř., gymn., ZŠ, jez. apod.).

Poslední složkou popisu map mohou být číslice – ně-
kdy jako součásti názvů, častěji jako součást systému značení 
(např. silnic) nebo jako prostředek informující o kvantitativ-
ních charakteristikách zobrazených objektů či jevů.

Množství informací nám poskytují popisy svou grafic-
kou formou. Typem písma, jeho velikostí či barvou mohou 
vyjadřovat kvantitativní a kvalitativní charakteristiky geo-
grafických objektů a jevů. Svým umístěním či orientací pak 
mohou upřesňovat informace o poloze, rozsahu či směru 
geografického objektu, jevu nebo jejich částí.

Poznámka: Kromě popisů tvořících vlastní obsah mapy 
přinášejí další informace textové údaje vysvětlující obsah 
mapy jako celku, tedy název mapy, měřítko, vysvětlivky, 
tiráž a další. Tyto údaje nazýváme jako mimorámové údaje, 
byť rám se v moderních mapách často ztrácí.

Čapek R. a kol. (1992). Geografická kartografie. Praha: SPN.
Hojovec V. a kol. (1987). Kartografie. Praha: Geodetický a kartografický podnik.
Miklín J. a kol. (2018). Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita.

Základní pojmy z oblasti názvosloví

Dubleta – alternativní varianta jména uváděná za primární 
variantou názvu, obvykle umístěná v závorce. Dle nastave-
ného systému jí mohou být současná (nejčastější případ), 
či historická exonyma, sekundární endonyma (např. v míst-
ním jazyce odlišném od celostátního úředního jazyka) nebo 
např. romanizované přepisy v případě uvádění vlastních 
jmen v originálním písmu. Druh závorky pak může usnadnit 
pochopení, o kterou variantu jména se jedná.
Endonymum – vlastní jméno geografického objektu v ja-
zyce užívaném v oblasti výskytu tohoto objektu. V mnoha 
státech je domácí názvosloví standardizováno do oficiální 
podoby, aby se zajistilo jednotné tvarosloví. V Česku je toto 
zajištěno Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního. V praxi se endonyma z nelatinkových 
písem do našich mapových děl romanizují.
Exonymum – vlastní jméno geografického objektu v jazy-
ce, kterým se mluví v jiné oblasti, než se daný objekt na-
chází, a současně je forma tohoto jména odlišná od formy 
v jazyce, kterým se v dané oblasti mluví. Dříve se termí-
nem označovaly tzv. vžité názvy, dnes jsou i tyto stále více 
standardizovány (v Česku opět Názvoslovnou komisí Čes-
kého úřadu zeměměřického a katastrálního).

Romanizace – systém převodu jména z nelatinkového 
písma do latinky, a to buď pomocí transliterace (převod 
jednotlivých hlásek dle převodního klíče jednoho písma 
do druhého), či transkripce (fonetický převod především 
z ideografických písem užívaných v Číně nebo Japonsku).

Je běžné, že pro různá díla se i v rámci jednoho vyda-
vatelství využívají různé přístupy k názvosloví. Vždy záleží 
především na účelu díla a cílové skupině uživatelů. V praxi 
se tak běžně v různých zemích a pro různé skupiny uživate-
lů setkáváme s různými přístupy v pojetí názvosloví.

Systém názvosloví má obvykle dvě základní roviny:
1) nastavení základního přístupu, tedy zda se budou vy- 
 užívat originální varianty názvů, případně mezinárodně 
 doporučované systémy romanizace (které ovšem ne- 
 jsou k dispozici pro všechny užívané úřední jazyky), čes- 
 ké varianty názvů a přepisů, či kombinace obojího. Také 
 se stanoví, zda se budou využívat dublety, jejich druhy, 
 formy a náplň.
2) konkretizace systému pro jednotlivé jazykové oblasti či 
 státy.
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Porovnání jednotlivých přístupů v praxi

Výřez z nástěnné obecně zeměpisné mapy světa od Kartografie Praha
(4. vyd., 2021) určené široké veřejnosti

Výřez z obecně zeměpisné mapy Asie ze Školního atlasu světa od Kartografie
Praha (5. vyd., 2022) určeného žákům 2. stupně základních škol a středních škol

Výřez z obecně zeměpisné mapy Asie z Žákovského atlasu od Kartografie
Praha (1. vyd., 2022) určeného žákům základních škol 

• Je zvolen přístup mající za cíl především rychlou orientaci 
 v mapě a pochopení problému. Pro státy a území neužívající la- 
 tinku jsou preferovány české romanizace nezatěžující žáka špat- 
 ně pochopitelným pravopisem. Obecně známá česká exonyma 
 jsou preferována před jménem v originálním znění.
• Jména států i závislých území jsou vždy česká.
• Veškerý fyzickogeografický popis je pokud možno českými 
 exonymy. U objektů, které nemají české exonymum, jsou užity 
 místní názvy. Pro nelatinková písma jsou názvy romanizovány 
 pomocí českých transliterací či transkripcí.
• Sídla s obecně známými a užívanými českými exonymy jsou po- 
 psána primárně těmito jmény. Endonymum, případně jeho ro- 
 manizovaná forma v případě nelatinkových písem, je pak užito 
 jako dubleta v hranaté závorce. V ostatních případech je na 
 prvním místě užito místní endonymum, případně jeho roma- 
 nizovaný přepis. Méně známá a zastaralá česká exonyma jsou 
 pak v těchto případech již klasicky umístěna do kulaté závorky 
 za místní variantu jména.

• V mapě je využito standardních pravidel pro názvosloví.
• Jména států a závislých území jsou vždy česká, většinou ve stan- 
 dardizované, někdy však v obecně známé a v médiích běžně uží- 
 vané formě (např. Severní Korea, Jižní Korea).
• Sídla a fyzickogeografické prvky nepřekračující hranice jsou 
 popsány místními názvy – endonymy (s případnými českými 
 exonymy v kulatých závorkách). Endonyma z nelatinkových ja- 
 zyků jsou romanizována.
• V hranaté závorce je případně uvedeno alternativní místní jmé- 
 no v dalším v místě užívaném jazyce.
• Pro názvy v mezinárodních vodách a na mezinárodních úze- 
 mích je užito pokud možno českých exonym a stejně tak pro 
 názvy geografických objektů zasahujících do více států.
• Případné české či v Česku vžité mezinárodní exonymum (Peking)
 je uvedeno jako dubleta v kulaté závorce.

• Pravidla pro názvosloví vychází ze systému nastaveného odbor- 
 níky poprvé pro Školní atlas světa (GKP, 1989).
• Jména států a závislých území jsou vždy česká.
• Fyzickogeografické objekty a objekty na mezinárodních úze- 
 mích a v mezinárodních vodách jsou pokud možno popsány 
 českými exonymy; pokud nejsou k dispozici, pak v případě ne- 
 latinkových zemí jsou názvy romanizovány pomocí českých 
 transkripcí a transliterací.
• Pro popis sídel je preferována místní oficiální varianta jména. 
 Pro romanizaci názvů sídel nelatinkových jazyků se vesměs 
 užívá některé z doporučovaných mezinárodních romanizací, 
 někdy však i romanizace české. Případné české či vžité mezi- 
 národní exonymum je uvedeno jako dubleta v kulaté závor- 
 ce, v hranaté závorce je uvedeno alternativní místní jméno 
 v dalším v místě užívaném úředním jazyce.
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Tvorba mapových děl je nutně ovlivňována politikou, ně-
kdy je jí i využívána jako součást politické propagandy 
(Monmonier 1996). Zpětně pak kartografie může ovlivnit 
politiku, a to někdy i v jejích krajnostech, kdy politika pře-
chází do vojenských střetů či válek (vzpomeňme na rok 
2010, kdy se Nikaragua rozhodla obsadit silou menší území 
Kostariky, které jí omylem přiřkly Google Mapy).

S politikou se lze setkat prakticky na všech druzích map 
(druzích, nikoliv všech mapách), nejen na těch politických 
či obecně zeměpisných. Obsah historických atlasů je nutně 
ovlivněn převládajícím historickým výkladem národních, 
státních, někdy i místních dějin společnosti, v níž dílo vzniká. 
Tento výklad se pak samozřejmě navíc mění s dobou. Také 
tematické mapy nejrůznějšího zaměření pracují s produkty 
politiky, tj. i v těchto mapách jsou často zobrazeny státní 
nebo administrativní hranice. Vždy tu také existuje možnost 
toho „vhodného“ výběru, té „správné“ generalizace. I zdán-

livě apolitické fyzickogeografické mapy v sobě mohou nést 
politický obsah, například v podobě názvosloví, které i bez 
vyznačených hranic může uživateli alespoň přibližně vyme-
zovat státní příslušnost toho kterého území. (Ne)vhodné 
užití exonym může být nevinným poukázáním na historické 
kořeny nebo zcela záměrnou provokací.

Problematickou politickou situaci lze na politických 
a obecně geografických mapách pojmout ze dvou hle-
disek. Z pohledu diplomacie státu, ve kterém by se mělo 
dílo prodávat (pohled odrážející stav de iure), nebo z po-
hledu reálného stavu věcí v dané lokalitě (pohled odrážející 
stav de facto). Problém je, že snahu o korektní obraz světa 
z hlediska diplomacie domovského státu lze napadnout 
jako neinformovanost, případně dle některých jako ohnu-
tí se před vládnoucí mocí. Snahu o objektivitu a zobrazení 
reálné situace lze zase velice lehce napadnout jako poli-
tický nonsens, v horším případě i někým (cizí mocností?) 

Možnosti členění světa  

Svět lze členit i odlišným způsobem než jen tradičně na svě-
tadíly či kontinenty. Dělení světa na světadíly má mnoho ne-
výhod – problémem je již jejich vymezení, viz např. hranice 
mezi Evropou a Asií (odlišná podle různých geografických 
škol). Velice nepraktické je „roztržení“ států do dvou světadí-
lů – např. Rusko, Turecko, Egypt či Indonésie. Vnitřní rozdíly 
uvnitř světadílů jsou často daleko větší než mezi jednotlivý-
mi světadíly. Platí to zejména u Asie, kde existují maximální 
rozdíly kulturní, etnické, sociální i fyzickogeografické. Dalším 
problémem jsou diametrálně odlišné proporce jednotlivých 
světadílů – velikostně i počtem obyvatel – Asie má 5× větší 
rozlohu a 110× více obyvatel než Austrálie a Oceánie.

Rozdělení světa na makroregiony část těchto problé-
mů odstraňuje. Autorů zabývajících se diferenciací svě-
ta, identifikací a konstrukcí makroregionů není mnoho 
a stejně tak ani jejich prací. Většinou se jedná o konstruk-
ci makroregionů světa z pohledu politicko-ekonomického 
(Häufler 1985), socioekonomického (Morris 1972), sociokul-
turního (De Blij a Muller 1997; Huntington 1996; Fellmann 
a kol. 2008) či podle technicko-ekonomické vyspělosti 
(Cole 1996). Vlastní makroregionalizaci světa předkládají 
i tuzemští autoři Anděl, Bičík a Bláha (2019). Ta představu-
je syntézu, kombinaci čtyř relativně obsahově odlišných 
konceptů – pojetí de Blije a Mullera (1997), Coleho (1996), 
Huntingtona (1996) a Hampla (2010) a do atlasu se ji roz-
hodli zařadit i autoři Žákovského atlasu (s. 21). Vedle vlastní 
koncepce makroreginální diferenciace světa se Anděl, Bičík 
a Bláha (2019) zaměřují i na hodnocení významu členění 
světa na makroregiony a zhodnocení pozitiv či negativ ve 
srovnání s klasickým dělením světa na světadíly.

Blij a Muller (1997) jsou představitelé tzv. kulturní geo-
grafie. Ve své práci, zabývající se komplexní regionalizací 

(1988), rozlišují třístupňový systém: kulturní svět (culture re-
alm), kulturní regiony (culture regions) a kulturní subregiony.

Politolog Huntington (1996) dělí svět na soupeřící 
kulturní okruhy – civilizace. Ty se mohou přirozeně znač-
ně lišit co do rozlohy nebo počtu obyvatel, navíc nemusí 
respektovat současné státní hranice. Při vymezování a cha-
rakterizování civilizačních okruhů považuje Huntington za 
zásadní kulturní rozdíly dané náboženstvím, vyznávanými 
morálními hodnotami a společenským uspořádáním. Na-
opak politickým nebo ekonomickým rozdílům nepřikládá 
velkou důležitost, neboť tyto společenské aspekty mohou 
být relativně rychle proměnlivé.

Hampl (2010) vychází ze sociokulturní sounáležitosti, 
ekonomické propojenosti a územní kontinuity. Integru-
je prvky sociální, kulturní i ekonomické a zároveň se snaží 
konstruovat makroregiony jako relativně spojené územní 
celky obdobné měřítkové úrovně.

Jak z uvedeného vyplývá, klíčové je především uvě-
domění, že vymezování makroregionů světa je prací velice 
složitou, neboť vytváření komplexních celků na této úrovni 
se může pouze rámcově přiblížit objektivní realitě. Každý 
pokus v sobě nutně skrývá subjektivitu toho, kdo vyme-
zování realizuje, jaká hlediska považuje při vymezování za 
určující a jaká k tomu využívá data. Vždy se však bude jed-
nat o volbu „lepšího“ ze všech možných špatných řešení.

Za připomenutí stojí, že jistým druhem regionalizace 
světa je i fyzickogeografické členění světa na biomy či pod-
nebné pásy. Biomy a podnebné pásy sice splňují podmínku 
podobnosti, a to v hlavních rysech přírodního prostředí, nic-
méně nesplňují podmínku územní kontinuity, neboť mají 
spíše pásmový charakter daný zonalitou zeměpisné šířky, 
a přecházejí tak z jednoho kontinentu na druhý.

Politika v mapách  

ŽA / SVĚT / Makroregiony světa (s. 21) ŽA / SVĚT / Podnebí (s. 16–17) ŽA / SVĚT / Biomy (s. 18–19)

O MAPÁCH / Popis a názvosloví (s. 21)
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Ukázka politické mapy Ukrajiny ve verzi „de iure“ (Evropa – školní atlas, 
4. vyd., 2020)

Jako sporná jsou např. v Praktickém atlasu světa od 
Kartografie Praha (2021) určeném pro širokou veřejnost za-
nesena Ruskem podporovaná separatistická území v oblasti 
Donbasu na východě Ukrajiny, která od roku 2015 Ukrajina 
sice reálně neovládá, nicméně Česko považuje tato území 
(tzv. Doněckou a Luhanskou lidovou republiku – v mapě 
popsané číslicemi 1 a 2) nadále za součást Ukrajiny. I neda-
leký Krym, který Rusko protiprávně obsadilo a anektovalo 
v roce 2014, Česko nadále považuje za součást Ukrajiny, 

a proto je toto území vyznačeno také jako sporné – šra-
furou. Naproti tomu na mapě z díla Evropa – školní atlas 
Kartografie Praha (2020) jsou všechna tato zmíněná území 
vedena jasně jako ukrajinská. Situace podobná Donbasu 
je na výřezu mapy z Praktického atlasu světa vidět ještě 
v tzv. Podněstří, území patřícím oficiálně Moldavsku, ale jinde 
v atlasu bychom ji našli například na severním Kypru, v kav- 
kazské Abcházii nebo Somalilandu na Africkém rohu. Při-
pomínáme, že komentované mapy vznikly před 24. 2. 2022.

Ukázka politické mapy Evropy ze Školního atlasu světa (5. vyd., 2022) Ukázka politické mapy Evropy ze Školského atlasu sveta (2. vyd., 2021) 

placený záměr. Dalším problémem jsou často také neexis-
tující, nejasné, někdy i dvojznačné postoje diplomatického 
aparátu k celé řadě mezinárodních konfliktů.

V současných kartografických dílech se lze setkat 
s oběma přístupy zákresu politické situace. Na doporuče-

ní odborníků a žádost státních institucí (MŠMT) je v dílech 
určených pro školní výuku v Česku zachycen stav, který 
uznává česká diplomacie. V dílech pro širokou veřejnost 
je zobrazena reálná situace (samozřejmě generalizovaná). 
Ukažme si to na několika konkrétních případech.

Že může být jedna a tatáž situace z pohledu různých 
i nedotčených zemí vnímána rozdílně, ukazuje příklad Koso-
va, které se v roce 2008 odtrhlo od Srbska. Samo Srbsko jeho 
osamostatnění neuznalo, a tak je vlastně celé území tohoto 
státu předmětem sporu. Do počátku roku 2022 samostat-
nost Kosova uznalo 98 ze 193 členských států OSN, spolu 
s nimi i Česko. V mapových dílech pro školy i veřejnost urče-
ných pro český trh je proto Kosovo zobrazeno podobně jako 
kterýkoliv jiný stát, byť se spornou hranicí se Srbskem (jež 
tuto hranici považuje pouze za vnitrostátní). Ve Školském 
atlasu sveta určeném pro slovenské školy je však území Ko-
sova nadále vedeno jako srbské, na podrobných mapách 
je pak vyznačeno jako autonomní území v rámci Srbska.

Velmi zajímavá, ale také velmi napjatá je situace na 
Korejském poloostrově. Korejská republika (Jižní Korea) 

a Korejská lidově demokratická republika (KLDR, jinak též 
Severní Korea) jsou i po téměř 70 letech od korejské vál-
ky (1950–1953) formálně stále ve válečném stavu. Válka 
sice byla ukončena příměřím, ale mírová dohoda doposud 
nebyla uzavřena. Oba státy se vzájemně neuznaly a svou 
vládu mají každý za jedinou legitimní na celém území po-
loostrova. Československo (tedy následně i Česko) přitom 
oficiálně uznalo oba tyto státy, obě Koreje jsou také člen-
skými státy OSN. Jak v mapových dílech pro školy, tak pro 
veřejnost tedy ani jeden stát nezakresluje Kartografie Praha 
jako sporný. Liší se pouze popisy států: v dílech pro školy 
se uvádí oficiální české názvy, v dílech pro veřejnost názvy 
běžně užívané. Demilitarizovaná zóna oddělující oba korej-
ské státy je vedena jako demarkační linie.

Další příklady viz https://skolnimapy.cz.

Ukázka politické mapy Ukrajiny ve verzi „de facto“ (Praktický atlas světa, 
4. vyd., 2021)
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Význam a typologie učebních úloh

Učební úlohy jsou jedním z klíčových didaktických pro-
středků výuky (nejen) geografie. Jsou obsaženy v učebni-
cích, pracovních sešitech, didaktických testech a jsou zadá-
vány učitelem během výuky. V této kapitole se podíváme 
na podstatu tvorby různých učebních úloh. Obsah této 
kapitoly může být pro učitele jakýmsi návodem pro tvorbu 
učebních úloh na různá témata.

Učební úlohy jsou prostředkem k záměrnému vytvá-
ření učebních situací, které přispívají k tomu, aby výuka co 
nejlépe naplnila zamýšlené cíle. Má žáka podnítit k jeho 
vlastní aktivitě, motivovat ho k procesu učení a zapojit ho 
do vzdělávacího procesu, aby nebyl jen v roli pasivního po-
sluchače (učitelova) výkladu. Žákům bývá v rámci učební 
úlohy předložen problém, který mají vyřešit samostatně, ve 
spolupráci s ostatními žáky či za pomoci různých učebních 
materiálů (např. atlasu, novinové zprávy, videa, učebnice 

apod.). Učební úlohy mohou být zadány formou oznamo-
vací, tázací či rozkazovací věty, a to buď stručně (např. jak 
lze podpořit ekonomický růst?), anebo obšírněji s navoze-
ním určité situace týkající se daného problému (např. po-
psat stav hospodářství v regionu, upozornit na jeho hlavní 
problémy).

Ke členění učebních úloh lze přistupovat z několi-
ka různých hledisek. Je vhodné, aby učitel měl přehled 
o různých typech formulace učebních úloh, protože (a) stří- 
dáním různě postavených úloh se stává výuka pestřejší, 
(b) může cílit na žáky s různými potřebami učení nebo 
učebními styly a (c) dává mu nástroj k větší diferenciaci 
výuky. Na tomto místě jsou představeny dvě inspirativní 
možnosti třídění úloh: 1) Bloomova taxonomie (klasifikace) 
výukových cílů z hlediska kognitivních procesů a 2) členění 
podle uplatňovaných mapových dovedností.

Hlavní myšlenkou Bloomovy taxonomie (klasifikace) výuko-
vých cílů z hlediska kognitivních procesů je, že k vyřešení 
různých problémů je třeba uplatnit různě náročné myšlenko-
vé pochody (odborně označováno kognitivní procesy). Učitel 
tak může postupovat od těch nejméně náročných úloh (např. 
zapamatování si různých informací) k těm náročným (např. 
zhodnocení geografických jevů a procesů) nebo používat jen 
některé z nich. Předpokladem ovšem je, že pro vyřešení nároč-
nějších operací je potřeba nejprve zvládnout ty méně náročné.

V zadání každé úlohy je nutné vydat žákovi pokyn, co 
má udělat, ideálně v podobě takzvaného činnostního slovesa. 

Bloomova taxonomie

Nelze mu například zadat úlohu ve znění „půdní typy“ a oče-
kávat, že žák přesně ví, co se od něj chce slyšet. Požadavek 
musíme přesně vyjádřit – např. „Vyjmenuj příklady půdních 
typů“ nebo „Najdi v mapě, kde se nachází tento půdní typ 
(např. podzol) a vysvětli, proč se nachází zrovna tam“. Podle 
výběru činnostního slovesa lze obvykle odhadnout, jak složi-
tým myšlenkovým pochodem musí žák projít k vyřešení úlohy. 
Bloomova taxonomie byla v dějinách pedagogiky několikrát 
upravena, v tabulce níže předkládáme základní výtah toho 
nejpodstatnějšího s příklady činnostních sloves a konkrétních 
znění úloh.

Toto členění zohledňuje, jakým způsobem žák při řešení 
úlohy mapu nebo více map používá a jak náročnou doved-
nost musí pro vyřešení úlohy využít. Nejjednodušší doved-
ností je čtení mapy a jejích částí, následuje její analýza, poté 
interpretace mapy; nejvyšší úrovní mapové dovednosti 
je samotná tvorba mapy. Z uvedeného je zřejmé, že prin-
cip tohoto členění je velmi podobný jako u Bloomovy ta-
xonomie výukových cílů, protože méně náročná mapová 
dovednost podmiňuje úspěšnou aplikaci té náročnější do-
vednosti. Také proto jsou konkrétní příklady učebních úloh 
uvedeny ve společné tabulce.

Ačkoliv některé úlohy již vypadají velmi složitě (pře-
devším v kategorii hodnocení, tvorba), budou-li zadávány 
žákovi krok za krokem od méně náročných úkonů k těm ná-
ročnějším, může být žák k jejich řešení postupně naveden 
podle principu postupného zadávání učebních úloh (někdy 

Členění učebních úloh dle uplatňovaných mapových dovedností

označováno jako scaffolding). Pokud začneme náročnou 
úlohou, nemusí jí žák porozumět a pro její řešení bude de-
motivovaný. Proto hned v prvním kroku neřekneme, aby 
žák rozčlenil státy podle přirozeného přírůstku (viz výše), 
ale nejprve ověříme, zda žák vůbec rozumí tomu, co je při-
rozený přírůstek.

Účelem postupného kladení úloh je, že žákovi není 
třeba všechny poznatky „prozradit“ hned v první fázi výuky 
a předložit jako hotové, může si na ně tedy postupně při-
jít „sám“ hledáním různých souvislostí v mapách a dalších 
informačních zdrojích (datech). Toto kladení učebních úloh 
je časově náročnější, avšak z hlediska efektivity výuky (mo-
tivace žáků, zapamatování si informací, uvažování o geo-
grafických problémech apod.) účinnější. Příklady koncepce 
postupného kladení učebních úloh jsou obsahem následu-
jící části příručky.

Hanus M. a kol. (2020). Práce s mapou ve výuce. Certifikovaná metodika www.mapovedovednosti.cz. Praha: P3K.
Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., Mentlík, P. (2019). Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy. Plzeň: I. Západočeská univerzita v Plzni.
Míčová, M. (2007). Nová verze Bloomovy taxonomie. Geografické rozhledy, 16(3), 14–16.
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Operace Co to znamená Příklady činnostních sloves Cíl úlohy (co má po jejím 
vyřešení žák umět), použitá 
mapová dovednost

Znění učební úlohy (v závor-
ce číslo strany v Žákovském 
atlase, ze které lze na otázku 
odpovědět)

Zapamatovat si Žák si uloží do paměti 
poznatek (termín, fakta, 
kategorizaci…) nebo postup 
dovednosti.

Definuj, doplň, popiš, přiřaď, 
seřaď, spoj, urči, vyber, 
vyjmenuj

Cíl: Žák čte legendu kartodia-
gramu.
Mapová dovednost: čtení 
mapy

Urči, který asijský stát má 
nejvyšší průměrný počet dětí 
na matku (s. 54). 

Porozumět Žák si poznatek nebo doved-
nost převede z jedné formy 
komunikace do jiné (např. 
přečte si návod a umí ho 
slovně popsat).

Charakterizuj, interpretuj, 
dokaž, objasni, oprav, vyjádři 
vlastními slovy, vysvětli

Cíl: Žák rozumí tomu, co 
vyjadřují jednotlivé demogra- 
fické ukazatele a používá je 
k podložení svých argumentů.
Mapová dovednost: čtení 
mapy

Jmenuj, které regiony v Asii 
nejvíce přispívají k tomu, že 
se počet obyvatel Asie rychle 
zvyšuje. Svoji odpověď zdů-
vodni (s. 54).

Aplikovat Žák používá abstrakci a zo-
becnění v konkrétní situaci 
(rozpozná, že je v nové kon-
krétní situaci vhodné použít 
dříve naučenou operaci, 
pravidlo, teorii či metodu).

Aplikuj, demonstruj, načrtni, 
naplánuj, prokaž, vyzkoušej, 
zdůvodni

Cíl: Žák na základě údajů a při-
rozeném přírůstku a plodnosti 
aplikuje souvislost těchto 
dvou údajů na jiné státy světa.
Mapová dovednost: analýza 
mapy, interpretace mapy 

Na základě údajů o přiroze-
ném přírůstku a počtu dětí na 
matku ve státech Asie (mapa 
na s. 54) prokaž, kolik dětí na 
matku budou mít jiné státy 
ve světě: Angola, Česko, Ukra-
jina. Správné údaje si lze 
ověřit v on-line databázi 
CIA Factbook.

Analyzovat Žák rozebírá komplexní 
informaci (proces) na prvky 
(části) a hledá princip jejich 
organizace a vztahů mezi 
nimi.

Analyzuj, porovnej, proveď 
rozbor, rozhodni, rozčleň, 
specifikuj

Cíl: Žák spojuje dovednost 
čtení kartogramu se znalostí 
regionalizace Evropy a posu-
zuje významnosti rozdílů.
Mapová dovednost: analýza 
mapy

Rozčleň evropské státy do 
několika skupin podle jejich 
přirozeného přírůstku počtu 
obyvatel (s. 42).

Hodnotit Žák vyjádří nebo zaujme 
hodnoticí stanovisko na 
základě kritérií a norem. 

Uveď klady a zápory, zhod-
noť, obhaj, posuď, interpre-
tuj, podej kritiku

Cíl: Žák nachází souvislosti 
mezi ekonomickou úrovní 
státu a jeho přirozeným 
přírůstkem, a tak kombinuje 
analýzu a interpretaci více 
map různého tematického 
zaměření.
Mapová dovednost: analýza 
a interpretace mapy

Zhodnoť, jaké klady a jaké 
zápory může mít rozdílný 
přirozený přírůstek počtu 
obyvatel v jihozápadní Asii 
a západní Evropě na spo-
lečenskou a ekonomickou 
(hospodářskou) politiku státu 
(např. s. 42, 54, 59).

Tvořit Žák skládá prvky tak, aby 
vytvářely koherentní nebo 
funkční celek, či reorganizuje 
prvky do nových struktur.

Navrhni, naplánuj, předpo-
věz, uprav, formuluj, vyrob, 
vytvoř

Cíl: Žák s pomocí grafu 
a dalších map predikuje vývoj 
počtu obyvatel na jednotli-
vých světadílech.
Mapová dovednost: interpre-
tace map(y)

Graf na s. 22 znázorňuje vývoj 
počtu obyvatel v jednotlivých 
světadílech (viz mapa na 
s. 22) s výhledem do bu-
doucna. Předpověz, jakým 
způsobem se bude vyvíjet 
počet obyvatel na jednot-
livých světadílech. Kromě 
grafu na s. 22 lze k předpovědi 
počtu obyvatel využít i mapy 
přirozeného přírůstku na s. 42, 
54, 59.

Výtah z Bloomovy taxonomie



26 TVORBA ÚLOH S ATLASEM Role Pracovního sešitu

Úlohy v Pracovním sešitě  

Pracovní sešit k Žákovskému atlasu podporuje u žáků do-
vednosti práce s mapami v kombinaci s jinými typy vizuálií. 
Základem Pracovního sešitu jsou učební úlohy, které žáci 
plní převážně s mapami. Je nutné dodat, že úlohy v Pracov-
ním sešitě jsou řešitelné i bez Žákovského atlasu, případně 
s jiným školním atlasem. Cíle Pracovního sešitu spočívají 
v několika rovinách, tento titul má ambici:
• podporovat rozvoj mapových dovedností prostřednictvím 
 různých typů učebních úloh a v kombinaci s dalšími zdroji 
 informací (fotografie, schémata apod.),
• podporovat u žáků rozvoj geografického myšlení, tedy 

 schopnost myslet v prostorových souvislostech o vzta- 
 zích přírody a společnosti,
• rozvíjet nejen nižší kognitivní operace, ale přispět i k roz- 
 voji náročnějších kognitivních operací.

Pracovní sešit se tedy skládá z několika typů učeb-
ních úloh, které kombinují jak různé úrovně mapových 
dovedností, tak i různou kognitivní náročnost. Autorská 
řešení ke všem úlohám najde vyučující na webových strán- 
kách https://skolnimapy.cz/dlc/pro-vyucujici. V následu-
jícím textu je prezentován význam a příklady ukázkových 
typů učebních úloh s komentáři jejich autorů.

b) Úlohy otevřené s několika možnými řešeními. Tyto úlohy jsou subjektivně skórovatelné a není na ně pouze jedna správná 
 odpověď. Autorské řešení je možné brát pouze jako inspiraci vhodného řešení dané úlohy. Smyslem zařazení těchto úloh 
 do Pracovního sešitu je rozvíjet u žáků kritické i geografické myšlení, tvořivost a především přispět k diskusi nad problé- 
 movými tématy. Úlohy jsou právě proto vhodné jako podklad k diskusi nad geografickými problémy. Jako příklad lze 
 uvést úlohu 2 ze strany 22 Pracovního sešitu.

a) Uzavřené typy úloh s jedním možným řešením. Tyto úlohy jsou zpravidla objektivně skórovatelné dle autorských řešení,  
 neboť mají pouze jedno správné řešení. Úlohy jsou mimo jiné vhodné k testování znalostí a dovedností, evaluaci výuky 
 i k opakování a upevňování učiva. Jako příklad lze uvést přiřazovací typ úlohy 3 ze strany 7 Pracovního sešitu.

2. V mapě 15 jsou umístěna čísla (1–3). Přiřaď pomocí nich fotografie (obr. 34–36) k místům, kde byly pravděpodobně 
pořízeny.

U každé fotografie uveď, co by na ní bylo pravděpodobně jinak, kdyby byla stejná situace nafocená v Česku.
Obr. 34 Obr. 35 Obr. 36

Ukázka otevřené úlohy s několika možnými řešeními

Ukázka uzavřené úlohy s jedním možným řešením

úplněk, nov, přibývající Měsíc, poslední čtvrt, ubývající Měsíc, první čtvrt

3. Přiřaď v obr. 6 fáze oběhu Měsíce kolem Země k tvarům, jak vidí Měsíc v danou chvíli lidé na Zemi. Nemusíš při 
tom použít všechny uvedené názvy fází.

Obr. 6

PS / ČLOVĚK A PŘÍRODA (s. 20) PS / ČLOVĚK A SPOLEČNOST (s. 22)PS / VESMÍR (s. 7)
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c) Otevřené úlohy s jasně definovaným správným řešením. Tyto úlohy sice mají v autorském řešení jasně definované správ- 
 né řešení, v praxi se však mohou správné odpovědi žáků poněkud lišit, a to v důsledku relativně vysoké míry otevřenosti 
 úlohy. Učitel si musí jasně definovat hlavní kritéria správného řešení tak, aby byl schopen úlohu správně vyhodnotit. 
 Úlohy v této kategorii obvykle rozvíjejí kreativitu žáků a myšlenkově náročnější operace. Typickým příkladem úlohy 
 z této kategorie je úloha 16 ze strany 20 Pracovního sešitu.

To, jakým způsobem nastaví učitel bodování (hod-
nocení) úloh, je čistě na něm. Učitel (hodnotitel) může 
využít velmi často používaného normativního hodnocení, 
v němž je hodnocen výkon žáka ve vztahu k ostatním žá-
kům (nejčastěji bere v úvahu počet bodů, nebo úspěšnost 
řešení úloh v procentech), tedy bez přihlédnutí k jeho spe-

cifikům. Jako značný potenciál Pracovního sešitu lze chápat 
různorodou strukturu učebních úloh, která dává prostor 
i pro formativní hodnocení (především otevřené a polo- 
otevřené úlohy), tedy pro hodnocení zaměřující se primár-
ně na učební proces s přihlédnutím ke specifikům žáků 
(např. nadaní žáci), nikoliv na jejich výsledek.

Ukázka otevřené úlohy s jasně definovaným správným řešením

Příklady tvorby různých úloh s mapami ze Žákovského atlasu  

Některé principy tvorby úloh s mapami ze Žákovského 
atlasu jsou naznačeny na dolní části s. 7 Žákovského atla- 
su, ačkoliv tam se jedná především o způsob práce s ma-
pou a její legendou. Názorný příklad toho, co bylo uvede-
no výše v obecné rovině, je prezentován dále. Žákům jsou 
postupně kladeny učební úlohy, jejichž náročnost se v kaž- 
dém kroku zvyšuje jak z hlediska kognitivního procesu, 
tak uplatňovaných mapových dovedností. Cílem je, aby si 
žák na podstatu učiva „přišel sám“ na základě vlastní práce 
s mapami a dalšími výukovými prostředky. Efektivita učení, 
trvalost zapamatování si informací i úroveň motivace žáka 
jsou v těchto případech vyšší, než kdyby poznatky byly 

předkládány žákovi v hotové podobě učitelem k naučení. 
Žák je tak v navrženém postupu kladení učebních úloh 
aktivním subjektem výuky.

Úlohy jsou zpracovány na příkladu tématu rozmístění 
obyvatelstva v geografickém prostoru pro úroveň 9. roční-
ku základní školy. Cílem je, aby žák při jejich zpracování:
a) pochopil a aplikoval výpočet ukazatele hustoty zalid- 
 nění na různá území a s různou podobou výchozích dat,
b) posoudil vliv různých faktorů na výši hustoty zalidnění, 
c) kriticky zhodnotil výhody a nevýhody (pozitiva a rizika) 
 použití ukazatele hustoty zalidnění.

ŽA / O MAPÁCH / Tematické mapy (s. 7)

Průvodce ukázkovým pracovním listem, který je připraven na s. 28–29 k vytištění do výuky:

1) Žák obdrží popis ukazatele hustoty zalidnění a přečte si ho.
2) Žák aplikuje výpočet ukazatele hustoty zalidnění na modelová území.
3) Žák vyhledá relevantní údaje a z nich vypočítá hustotu zalidnění tří států. 
4) Žák analyzuje mapu hustoty zalidnění a území s nadprůměrnou a podprůměrnou hustotou zalidnění. 
5) Žák zhodnotí vliv různých faktorů na hustotu zalidnění.
6) Žák na základě svých dosavadních zkušeností práce s ukazatelem uvede výhody a nevýhody ukazatele hustoty zalidnění.

16. Přečti si úryvky rozhovoru s prof. B. Janským z Přírodovědecké fak. Univerzity Karlovy pro portál https://www.enviweb.cz/ 
(obr. 32) a prohlédni si mapy vývoje jezera (mapa 13). 

„Obávám se, že v tomto případě způsob, jak vy-
sychání jezera zastavit, neexistuje. Roste počet 
obyvatel, zvětšila se stáda dobytka a odběry vody 
z jeho přítoků jsou stále větší. Z dlouhodobého 
hlediska spěje jezero ke svému zániku a zřejmě 
nezbude nic jiného, než se s tím smířit,“ podotýká 
Bohumír Janský.
„Celkově má Afrika, s výjimkou rovníkového pásu a je- 
ho nejbližšího okolí, obrovské problémy s vodou 

už dnes a výhled do budoucna je pochmurný,“ říká 
Janský.
„Jestliže se v tropech zavlažuje půda, musí se 
také odvodňovat. Je tu totiž tak intenzivní vý-
par, že se voda vsákne jen do určité hloubky, pak 
začne zase stoupat k povrchu a vynáší s sebou 
soli,“ vysvětluje Janský.

  https://www.enviweb.cz/89156

S pomocí úryvku rozhovoru (obr. 32) vyjmenuj důsledky, jaké má vysychání jezera z mapy 13. Obr. 32
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Hustota zalidnění je údaj, který nám říká, kolik průměrně žije obyvatel na určitém území (v makroregionu, ve státě, v kraji 
atd.). Počítá se podle vztahu

  počet obyvatel v území
 hustota zalidnění  = -------------------------------------------
  rozloha území (nejčastěji v km2)

a vychází pak v jednotkách počet obyvatel na kilometr čtvereční (obyvatel/km2).

A proč průměrně? Podívej se v Žákovském atlase na 
mapu na straně 22 a najdi na ní Rusko. Ve statistikách se 
uvádí, že Rusko má průměrnou hustotu zalidnění 8 oby-
vatel/km2. Je to ale pravda na celém území Ruska? Podí-
vej se na barvy v legendě mapy. V hlavním městě Moskvě 
a jeho okolí žije hodně lidí, a proto má tohle území hustotu 
zalidnění vyšší než 100 obyvatel/km2. Naopak na velkých 

plochách Sibiře nežije téměř nikdo, což odpovídá téměř 
hodnotě 0 obyvatel/km2. Když dosadíme do uvedeného 
vztahu (vzorce) celkový počet obyvatel na území Ruska 
(141 800 000 obyvatel) a dělíme ho rozlohou území celé-
ho Ruska (17 100 000 km2), nedojdeme ani k hodnotě 100, 
ani k 0, ale právě k průměru, který činí 8 obyvatel na kilo-
metr čtvereční.

Tři obdélníky na obrázku znázorňují tři obydlená území A, B a C. Vypočítej pro každé území jeho hustotu zalidnění. Poté úze-
mí seřaď podle jejich hustoty zalidnění od nejhustěji zalidněné po nejméně zalidněné.

Nyní se podíváme na tři skutečné státy ve světě (Česko, Čínu a Jižní Afriku). Ve statistikách na internetu vyhledej potřebné 
údaje k hustotě zalidnění těchto tří států (např. CIA Factbook, vpravo nahoře v nabídce vyber stát). Napiš si potřebné údaje 
do tabulky, pojmenuj její hlavičku a následně znovu seřaď státy od nejvíce (1.) po nejméně (3.) zalidněný.

Název státu ……………………… ……………………… Hustota zalidnění Pořadí

Česko

Čína

Jižní Afrika

Hustota zalidnění

Území Pořadí

A

B

C

2 km

2 
km

2 
km

4 km

3 
km

7 km

A B

C

2 km

2 
km

2 
km

4 km

3 
km

7 km

A B

C
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Z příkladu Ruska už víme, že hustota zalidnění je průměrný údaj za daný stát. Podívej se na mapy na stranách 22 a 78, jak to 
vypadá s hustotou zalidnění v Česku, Číně a Jižní Africe. Z map lze vyčíst, že ani u nich není na celém území hustota zalidnění 
stejná. Do další tabulky níže napiš do 2. a 4. sloupce, ve kterých částech států je hustota zalidnění hodně vysoká (nadprůměr-
ná) a ve kterých částech je hodně nízká (podprůměrná). Pomoz si nějakými základními geografickými jmény nebo určením 
polohy (např. jižní Čechy, pobřeží Žlutého moře, Himálaj).

Právě jsi pojmenoval/a části států s vysokou a s nízkou hustotou zalidnění. Proč myslíš, že právě tam je vysoká a níz-
ká hustota zalidnění? Pokus se i s využitím dalších map v atlase (učitel může mapy specifikovat) vysvětlit důvody, proč 
právě tam žije hodně nebo málo obyvatel. Důvody vysoké a nízké hustoty zalidnění doplň do 3. a 5. sloupce tabulky.

Splnil/a jsi několik úloh, kde byl použit ukazatel hustota zalidnění. Napiš dvě výhody a dvě nevýhody, které podle tebe tento 
ukazatel má.

– výhody  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– nevýhody  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stát
Části státu, které

mají vysokou hustotu 
zalidnění

Důvody vysoké
hustoty zalidnění

Části státu,
které mají nízkou hustotu 

zalidnění

Důvody nízké
hustoty zalidnění

Česko

Čína

Jižní Afrika
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Návrh koncepce výuky se Žákovským atlasem

Způsob použití Žákovského atlasu i Pracovního sešitu ve 
výuce je samozřejmě na každém učiteli. Pro inspiraci, jak 
tyto didaktické pomůcky začlenit do běžné 45minutové 
vyučovací hodiny, nabízíme níže příklad z tématu klima, 
přičemž příklad je koncipován pro 6. ročník základní ško-
ly, resp. odpovídající ročník víceletých gymnázií. Příklad je 
založen na principu pedagogického konstruktivismu, takže 
sestává ze čtyř fází výuky: motivace a evokace, uvědomění 
si významu, opakování a upevnění nových poznatků, ref- 
lexe a (sebe)hodnocení.
Cíl vyučovací jednotky je následující: žák za pomoci různých 
typů vizuálií (např. mapa, fotografie, schéma) charakterizu-
je specifické klimatické znaky jižní Evropy.

Při koncepci této vyučovací jednotky předpokládáme, že 
žák rozumí pojmu „podnebí“ a v úvodu tematického bloku 
se setkal s „klimagramy“; žák tedy zná význam znakového 
systému klimagramů (význam osy x a y, interpretace linie 
teploty a srážek).
Vyučovací jednotka je navržena pro podnebí regionu jižní 
Evropy (středomořský typ klimatu). Obecné principy na- 
vržené vyučovací jednotky lze však po úpravě konkrétních 
úloh využít i při výuce jiných podnebných regionů (např. 
mírné klima, aridní klima apod.). Ty učební úlohy, které by 
bylo nutné přeformulovat v případě výuky jiné klimatické 
oblasti, jsou označeny kurzivou.

Část vyučovací jednotky Cíl části vyučovací 
jednotky Metody, formy Příklad obsahu

Motivace a evokace

(cca 8 min)

Žák zdůvodní význam 
klimatu v cestovním 
ruchu na příkladu foto-
grafií z katalogu cestovní 
kanceláře.

Rozhovor, diskuse, brain-
storming

Učitel žákům ukáže několik fotografií z internetových nabí-
dek cestovních kanceláří (letní letoviska nebo destinace pro 
letní horskou dovolenou s viditelným charakterem počasí) 
a/nebo krajiny se zřetelným charakterem aktuálního počasí; 
fotografie budou pořízeny z regionů jižní Evropy (např. 
Španělsko, Řecko, Itálie apod.).

Učitel položí žákům dotazy týkající se klimatu dané oblasti, 
například:
• Proč do daného místa jezdí lidé na dovolenou?
• V jakém ročním období byla fotografie pořízena? Jaké

podle Vás panují teploty v tomto resortu v letním 
a zimním období?

Uvědomění si významu

(cca 12 min)

Žák charakterizuje 
specifické znaky dané 
podnebné oblasti.

Rozhovor, samostatná/
skupinová práce, práce 
s vizuáliemi

a) Žák podle mapy na s. 16–17 lokalizuje region jižní Evropy
a pojmenuje klimatickou oblast.
• Otázka pro žáky: Jak se nazývá klimatická oblast, která

převažuje v jižní Evropě?

b) Žák na základě práce s mapou a klimagramy vybere
město (resp. klimagram), které patří do této podnebné 
oblasti.
• Otázka pro žáky: Klimagram kterého města patří do

regionu středomořského klimatu? Svou odpověď 
zdůvodni.

c) Učitel pro připomenutí zopakuje význam grafických
vyjadřovacích prostředků v klimagramu.
• Otázky pro žáky: Jaký význam mají v grafu modré

sloupce, červená čára (linie), písmena dole v grafu, 
čísla po stranách klimagramu?

d)  Žáci se rozdělí do dvojic. Každá z dvojic se podle dat
z klimagramu pokusí vyřešit tyto úlohy:

1) Kdy je nejtepleji a kdy nejchladněji?
Kdy nejméně a nejvíce prší?
Popište tedy charakter podnebí v jednotlivých ročních 
obdobích (především v létě a zimě).

2) Jak/čím se liší charakter podnebí v jižní Evropě a v Česku
v létě a zimě? Rozmysli si, kdy je v Česku největší teplo 
a zima a kolik bývá přibližně stupňů Celsia. Dále si 
v mapě najdi město, které je ve stejné barvě jako 
Praha; u tohoto města se podívej na průběh teplot 
a srážek.

e) Kontrola skupinové práce, zpětná vazba, upřesnění
informací
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Opakování, upevnění 
nových poznatků

(cca 20 min)

Žák aplikuje nové poznat-
ky při tvorbě reklamního 
letáku.

Tvorba reklamního letáku, 
samostatná práce

Učitel rozdělí třídu do 4–5členných skupin. Každá ze skupin 
bude mít následující úkol: 
Navrhněte základní náčrt reklamního letáku cestovní kance-
láře, který bude lákat na letní dovolenou u moře v oblasti jižní 
Evropy. Reklama bude prezentovat vhodné podnebí oblasti. 
Na letáku musí být obsažen termín dovolené a výhody 
podnebí oblasti pro letní dovolenou s koupáním v moři.

Skupiny mají na tvorbu náčrtu přesně 10 minut (nejedná 
se o finální leták, nýbrž jen o jeho návrh). Po uvedeném 
časovém limitu jednotlivé skupiny své návrhy prezentují, 
a to se zaměřením na zdůvodnění umístění hlavních prvků 
letáku, termínu a výhod podnebí oblasti pro letní dovole-
nou u moře.
Zpětná vazba prezentujícím může být poskytována samot-
nými žáky, například zvednutím počtu prstů jako známky, 
kterou by si podle nich prezentující skupina zasloužila 
(vybraný žák může zdůvodnit hodnocení).

Syntéza; reflexe z vyučo-
vací jednotky

(cca 5 min)

Žák zhodnotí problémy
týkající se klimatu na 
přírodu a společnost.

Žák provede reflexi vlastní 
práce.

Rozhovor, samostatná 
práce

a) S jakými problémy souvisejícími s klimatem se potýká
společnost v regionu jižní Evropy? Učitel může typické 
problémy demonstrovat fotografií.

b) Napiš si do sešitu jednu činnost, která ti dnes během
výuky šla, a jednu činnost, která ti nešla, a proto bys na
ní měl příště zapracovat.

Rozbor vyučovací jednotky
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Vážení vyučující,

do rukou se vám dostává příručka pro učitele k Žá-
kovskému atlasu, který společně s Pracovním sešitem 
v roce 2019 doplnil nabídku didaktických pomůcek 
pro výuku geografi e (zeměpisu) na 2. stupni základ-
ních škol. Z dosavadních referencí od učitelů i geo-
grafů víme, že jsou obě pomůcky používány také na 
středních školách. Žákovský atlas a Pracovní sešit byly 
připraveny s vědomím toho, že mají žákům usnadnit 
pronikání do tajů geografi e. Autoři si totiž uvědomo-
vali, že práce s běžným školním atlasem může být pro 
začínající uživatele map náročná. Navíc bylo záměrem 
autorů poskytnout učitelům a žákům určitý výběr glo-
bálních problémů a demonstrovat je na příkladu jed-
notlivých kontinentů, resp. makroregionů. V klasickém 
školním atlase na lokální problematiku často nebývá 
místo, neboť ten je koncipován tak, že jsou stanove-
na základní témata globálního charakteru, která jsou

zpracována pro všechny územní celky v podobném 
rozsahu.

Název „Učitelská příručka“ pak určitě neznamená, že 
je určena jen učitelům. Je k dispozici všem, kdo mají 
zájem vzdělávat děti v oblasti rozvoje mapových kom-
petencí a dovedností. Doufáme proto, že si tato publi-
kace najde své místo také v knihovničkách výchovných 
a vzdělávacích volnočasových organizací.

Naší snahou bylo nabídnout na jednu stranu obecně 
koncipovanou pomůcku pro vzdělavatele, na druhou 
stranu tuto publikaci propojit s výše uvedeným Žákov-
ským atlasem a Pracovním sešitem. Věříme, že se nám 
to podařilo.

Za autory příručky
Jan D. Bláha

Tato příručka vznikla jako součást širšího projektu Implementace mapových dovedností do geografi cké výuky
v rámci nižšího sekundárního vzdělávání (TAČR, č. TL02000114).
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Vážení vyučující,

jsme velice rádi, že jste si našli cestu jak k Žákovskému 
atlasu, tak k jeho Pracovnímu sešitu. Současně jsme 
vám velice vděčni za veškeré připomínky, které od vás 
na tyto dvě pomůcky dostáváme. Vámi dodaná zpětná 
vazba byla tím hlavním podnětem, proč jsme se roz-
hodli připravit pro vás k těmto výukovým pomůckám 
i Učitelskou příručku, a rádi bychom tak jak vám, tak 
vašim žákům a studentům vypomohli při práci s nimi 
při hodinách (nejen) zeměpisu.

Pro tvorbu jsme spojili síly s didaktiky z Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spo-
lečně jsme připravili materiál, který, jak doufáme,

bude pro vás přínosný. Stejně jako u Žákovského atla-
su a Pracovního sešitu tvoří nedílnou součást práce
s Učitelskou příručkou obsah publikovaný na portálu
http://skolnimapy.cz, který jistě při vyučování využívá-
te.

Pokud se stane Učitelská příručka vašim dobrým po-
mocníkem, budeme velice rádi. Budeme vděčni také za 
veškerou zpětnou vazbu na ni.

Za redakci Kartografi e Praha
Lenka Olivová
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Většinou se počet mužů znázorňuje vlevo a po-p j p
čet žen vpravo. Aby bylo možné takový graf ravo. Aby bylo možné takový graf
v počítačovém programu (např. MS Excel) se-vém programu (např. MS Excel) se-
stavit, musí se číselným hodnotám mužů přidat í se číselným hodnotám mužů přidat 
záporné znaménko, čímž se sloupce hodnot naménko, čímž se sloupce hodnot 
pro muže ocitnou pod osou s hodnotou 0, tedy ocitnou pod osou s hodnotou 0, tedy 
na opačné straně od osy než ženy, díky čemuž straně od osy než ženy, díky čemuž 
jsou viditelné a nepřekrývají se.lné a nepřekrývají se.

Směrem k vrcholu se pyramida zužuje. Starých lidí (v tzv. poproduktivním věku) žije v populaci vždy 
méně. Ale tím, jak se zlepšují životní a zdravotní podmínky, prodlužuje se naděje dožití, lidé žijí déle 
a počet starších osob se zvyšuje, a tak se vrchol pyramidy rozšiřuje. Ženy se většinou dožívají vyššího 
věku než muži, proto jich je u vrcholu pyramidy více než mužů.

Věková pyramida odráží historický vývoj, kterým daná popula- 
ce prošla. Některé události (např. války, dlouho trvající hospo- 
dářské krize, opatření podporující rodiny, aby měly děti) ovliv-
ňují úroveň porodnosti a úmrtnosti, což způsobuje v pyramidě 
tzv. nepravidelnosti. Protože od poloviny 20. století v Česku 
žádná válka nebyla, má na tvar pyramidy v posledních letech 
větší vliv porodnost. Například je zde vidět výrazné snížení 
počtu narozených dětí v devadesátých letech 20. století, kdy 
lidé po pádu komunistického režimu přestali zakládat rodiny 
v nízkém věku. Osob, které se narodily v té době, je proto méně. 
Narození dětí odložili lidé i o 10 let, takže okolo roku 2010 
vidíme opět vyšší počty osob, které se tehdy narodily.

Na základně pyramidy jsou počty 
dětí ve věku 0 let (tj. ty, kterým ještě 
nebyl 1 rok). Jsou to ty děti, které se 
v příslušném roce narodily.

Na číselné ose u základny pyramidy se podle délky sloupce měří, kolik osob (mužů nebo žen) daného věku (např. ve věku 10 let) 
v populaci žije. Osa znázorňuje buďto přímo počty osob (v tisících, milionech apod.) nebo procentuální podíl – ten je dobrý, pokud 
chceme srovnávat populace různých velikostí mezi sebou (např. populaci Česka a USA nebo celého Česka a jednotlivých krajů).

Originální tabulka zdrojových 
dat z Demografické ročenky 
2017 (Český statistický úřad)

Zdrojová data 
připravená pro 
tvorbu grafu

Nyní se podíváme na tři skutečné státy ve světě (Česko, 
údaje k hustotě zalidnění těchto tří států (např. CIA Fact
do tabulky, pojmenuj její hlavičku a následně znovu seřa

Název státu ………………………

Česko

Čína

Krok za krokem od reliéfu k mapě

Správné čtení grafů a map

Tvorba úloh s atlasem

Principy tvorby map

Politika v mapách

Práce s Pracovním sešitem


