
Zeměpis 
Nižší stupeň víceletého gymnázia 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové a organizační vymezení:   

 vyučovací předmět Zeměpis realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV. Je vyučován na nižším stupni šestiletého gymnázia s celkovou časovou 
dotací 4 hodiny, tj. v každém ročníku 2 hodiny;  

 do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova z RVP ZV; 

 cílem předmětu Zeměpis je získání takových vědomostí a dovedností, které odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro 
jednotlivá témata oboru Zeměpis. Od ostatních předmětů v rámci výše uvedené vzdělávací oblasti se zeměpis liší tím, že obsahuje informace jak 
přírodovědného, tak i společenského charakteru;  

 žák je veden k tomu, aby dokázal plně využívat základních geografických vyjadřovacích prostředků, tj. map, mapových náčrtů, fotografií atp., orientoval 
se ve všech ostatních zdrojích informací, kriticky informace zpracovával, chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice, chápal 
historické, politické i geografické podmínky pro život v různých lokalitách;  

 zeměpis v rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s informatikou, dějepisem, občanskou výchovou, přírodopisem, chemií, fyzikou a 
matematikou; 

 během studia škola nabízí talentovaným žákům zapojení do Zeměpisné olympiády a dalších zeměpisných soutěží; 
 výuka hodin zeměpisu může probíhat v učebně vybavené multimediální technikou, v kmenových třídách, popř. v terénu. Třída se během výuky nedělí. 

Během vyučování učitel i žáci využívají didaktických a geografických pomůcek, digitálních technologií, učebnic i jiných zdrojů informací; 
 učitel ve výuce střídá výukové metody a formy výuky a hledá nové efektivní metody. Často uplatňovanými způsoby výuky kromě výkladu je rozhovor, 

diskuse, skupinová práce, projektové vyučování, beseda, přednáška, učení pomocí zdrojů geografických informací (text, graf, animace, internet, ...), 
studentské prezentace, exkurze atd. 

 

  



Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu 
studiu a celoživotnímu učení; 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě; 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na 
základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy; 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; 
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem 

by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 
 

      Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 
různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy;  
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 

pokrok při zdolávání problémů;  
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu;  



 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;  
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí 

o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění;  
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem;  
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 
 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;  

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 
druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají;  

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl 
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí;  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu;  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka;  
 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit;  
 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 

ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 
 



Kompetence pracovní 

Žák: 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové 
pracovní podmínky;  

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot;  

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; 

 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí 
své podnikatelské myšlení. 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

 účelně využívá vhodné digitální technologie při činnostech s digitalizovanými geoinformačními zdroji, prameny a programy; 
 pracuje s digitalizovanými geografickými reáliemi;  
 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 

konkrétní situaci a účelu;  
 vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;  
 využívá digitální mapy, vybrané produkty dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého snímkování krajin pro orientaci v terénu, pozorování, 

zobrazování a hodnocení prostředí;  
 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika 

jejich využívání;  
 při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském 
a světovém kontextu.  

 

Česká republika 

zeměpisná poloha, rozloha, členitost, geomorfologie, 
vodstvo, podnebí, příroda, ochrana přírody  

obyvatelstvo: základní geografické, demografické a 
hospodářské charakteristiky, sídelní poměry 

rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a 
odvětvová struktura hospodářství  

transformační společenské, politické a hospodářské 
procesy a jejich územní projevy a dopady 

 

Environmentální 
výchova  

Osobnostní a sociální 
výchova  

Výchova 
demokratického 
občana  

 

M – porovnávání 
rozlohy států 
D – historický vývoj 
území, vývoj průmyslu 
PŘ – geologický vývoj 
Země, ochrana přírody 
M – hustota obyvatel 
D – vznik měst, 
urbanizace 
OV – národnostní 
menšiny 
CH – využití surovin, 
chemický průmysl 
F – energetika 
INF – vytváření 
jednoduchých 
digitálních map, 
využívání databáze ČSÚ 
 

 
Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států. 

hospodářské a politické postavení České republiky v 
Evropě a ve světě 

zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

Multikulturní výchova  

 

 

 

OV – mezinárodní 
organizace 

INF – využití internetu 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit.  
 

Regiony České republiky 
územní jednotky státní správy a samosprávy,  
krajské členění, kraj místního regionu  
přeshraniční spolupráce se sousedními státy v 
euroregionech 

 

INF – vytváření 
jednoduchých 
digitálních map, 
využívání databáze ČSÚ 
 

 

 
Popíše polohu vymezí a lokalizuje místní oblast 
(region) podle bydliště nebo školy.  
 
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry místního regionu. 
 

Místní region 
zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního 
regionu, vztahy k okolním regionům, základní 
přírodní a socioekonomické charakteristiky s 
důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho další 
rozvoj (potenciál × bariéry) 
 

  

 

 
Ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu.  
Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny.  
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech. 

 
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze:  
orientační body, jevy, pomůcky a přístroje 
stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad 
vzdáleností a výšek objektů v terénu  
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 
plány, schematické náčrtky pochodové osy, 
hodnocení přírodních jevů a ukazatelů  
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života  
živelní pohromy opatření proti nim, chování a 
jednání při nebezpečí živelních pohrom v 
modelových situacích 
 
 

 
Exkurze – místní region 
INF – Mapy, GPS, 
mapové aplikace 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

2.6G 

Porovnává státy světa a zájmové integrace států 
světa na základě podobných a odlišných znaků.  

 

Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy v 
konkrétních světových regionech. 

Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary 

porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace  

hlavní a periferní hospodářské oblasti světa;  

geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní 
ohniska  

politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení 
(integrace) států 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

Multikulturní výchova 

Mediální výchova 

INF – využití digitálních 
map 

 

Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace.  

 

 

Obyvatelstvo světa  

základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky 

Výchova 
demokratického 
občana  

 

INF – tvorba 
jednoduchých 
kartogramů, využití 
internetu 

 

 
Posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel.  

 

 

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy  

aktuální společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, suburbanizace 

 

Multikulturní výchova 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje.  

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit. 

Světové hospodářství 

sektorová a odvětvová struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně 

zemědělství, průmysl, doprava, služby, cestovní ruch 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

 

INF – využití digitálních 
map, využívání digitální 
databáze geografických 
informací 

 

Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin.  
 
Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů).  
 

Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských vlivů na životní 
prostředí. 

Krajina  

přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

vztah přírody a společnosti – udržitelný život a 
rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální 
ekologické a environmentální problémy lidstva 

Environmentální 
výchova  

 

 



Zeměpis 
Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové a organizační vymezení: 

 základní vzdělávací obsah předmětu Zeměpis vychází z celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Geografie – vzdělávací oblast Člověk a příroda 
a Člověk a společnost z RVP G. Předmět navazuje na základní vzdělání, které žák získal na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia; 

 vzdělávací předmět Zeměpis také integruje vzdělávací obor Geologie z oblasti Člověk a příroda z RVP G. Částečně Zeměpis zahrnuje vzdělávací obor 
Občanský a společenskovědní základ a Dějepis z oblasti Člověk a společnost z RVP G. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova RVP G; 

 během vyučovacího procesu se do Zeměpisu prolínají i mezipředmětové vazby z jiných vzdělávacích oborů (převážně informatiky, matematiky, biologie, 
fyziky a chemie), může se v něm nastínit problém i z ostatních (kromě výše uvedených) průřezových témat; 

 žáci využívají dovedností získaných z oboru Informatika převážně při vyhledávání, využití a zpracování geografických informací a přípravě prezentací; 
 vyučovací předmět Zeměpis je svou povahou předmět zasahující jak do prostředí přírodního, tak i humanitního, spojuje v sobě řadu informací 

z přírodních, společenských a technických věd, umožňuje dobře poukázat na vazby, interakce a toky energií ve světě a zachytit procesy v něm 
probíhající;  

 během studia si žák prohloubí své znalosti, dovednosti a schopnosti ve všech základních oblastech Zeměpisu na úrovni planetární, globální, 
makroregionální, mikroregionální a lokální. Důraz bude kladen na spojení s praktickým životem;  

 studenti mají v případě svého zájmu možnost přihlásit se do povinně volitelného předmětu Seminář geografie (nabízen v rámci všeobecného zaměření). 
V něm dochází k dalšímu rozšiřování získaných znalostí a upevňování dovedností; 

 výuka hodin Zeměpisu může probíhat v učebně vybavené multimediální technikou, v kmenových třídách, popř. v terénu. Třída se během výuky nedělí. 
Během vyučování učitel i žáci využívají didaktických a geografických pomůcek, digitálních map, digitalizované geoinformační zdroje a programy, učebnic 
i jiných zdrojů informací. Učitel ve výuce střídá výukové metody a formy výuky a hledá nové efektivní metody. Často uplatňovanými způsoby výuky 
kromě výkladu je rozhovor, diskuse, skupinová práce, projektové vyučování, beseda, přednáška, učení pomocí zdrojů geografických informací (text, 
graf, animace, internet, ...), studentské prezentace atd. 

  



Výchovné a vzdělávací strategie:  
 

Kompetence k učení 

Žák: 

 své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředek pro seberealizaci a osobní rozvoj;  
 efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces 

vlastního učení a myšlení;  
 kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi;  
 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá 

poučení pro další práci. 
 

Kompetence k řešení problémů 

Žák:  

 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;  
 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;  
 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé 

s použitím představivosti a intuice;  
 kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry;  
 je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran;  
 zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků. 

 

Kompetence komunikativní 

      Žák: 

 s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá digitální technologie a dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně 
symbolických a grafických vyjádření informací různého typu;  

 používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu;  



 vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci 
komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci; 

 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem;  
 rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo 

sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění. 
 

 Kompetence sociální a personální  

Žák:  

 posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe;  
 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky;  
 odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje;  
 přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje;  
 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;  
 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; 
 projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a ke zdraví druhých;  
 rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.  

 

Kompetence občanská  

Žák:  

 informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě;  
 o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní 

prostředí ani kulturu; 
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;  
 rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;  
 promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva 

jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování;  
 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc;  



 posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému 
prospěchu podle nejlepšího svědomí. 

 

Kompetence k podnikavosti 
 
Žák: 

 cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření;  
 rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; 
 uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace;  
 získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit;  
 usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; 

dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu;  
 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést;  
 chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s 

ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory. 
 
 

Kompetence digitální  
 

Žák: 
  

 ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob 
jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;  

 získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, 
které odpovídají konkrétní situaci a účelu;  

 vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;  
 navrhuje prostřednictvím digitálních technologií taková řešení, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie; dokáže poradit s technickými 

problémy;  
 vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní 

prostředí, zvažuje rizika a přínosy;  



 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení 
informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým. 

 

 

 

Časová dotace 

   

ročník 1. (3.) 2. (4.) 3. (5.) 4. (6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia 4G 

2 2 1 - 5 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia 6G 

2 2 1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G a 1.4G 
Zhodnotí význam geografie pro společnost. 

 

Úvod do geografie 

členění geografie 
význam geografie 
geografické vědy 

  

 
Porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné 
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 
soustavy. 

Země jako vesmírné těleso 
tvar a pohyby Země, důsledky pohybu Země pro 
život lidí a organismů, střídání dne a noci, střídání 
ročních období, časová pásma na Zemi, kalendář 

 

F – vesmír, gravitace. 

D – vývoj poznání o 
tvaru Země 

M – určování času 

 

Používá dostupné kartografické produkty a další 
geografické zdroje dat a informací v tištěné i 
digitální podobě pro řešení geografických 
problémů. 

Používá s porozuměním vybranou geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii. 

Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a 
tabulky, analyzuje a interpretuje číselné 
geografické údaje. 

Geografické informace  

geografická kartografie a topografie – praktické 
aplikace s kartografickými produkty, s mapami 
různých funkcí, s kartogramy 
geografický a kartografický vyjadřovací jazyk – 
obecně používané pojmy, kartografické znaky, 
vysvětlivky, statistická data, ostatní informační 
dokumentační zdroje dat pro geografii, geografické 
informační a navigační systémy – geografický 
informační systém (GIS), dálkový průzkum Země 
(DPZ), praktické využití GIS, DPZ a satelitních 
navigačních přístrojů GPS (globální polohový systém) 
 

 

M – měřítko, převody 
jednotek 
INF – GPS 

INF – tvorba map, MS 
EXCEL 

 

 

 

 

 

 
Rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a 
rozpozná vztahy mezi nimi. 

Přírodní prostředí   



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Objasní mechanismy globální cirkulace 
atmosféry a její důsledky pro vytváření 
klimatických pásů. 

 

Atmosféra 
složení a struktura atmosféry 
všeobecná cirkulace atmosféry 
počasí a podnebí 
podnebné pásy 
skleníkový efekt 
ozonová díra 

Environmentální 
výchova  

 

CH – prvky 

M – grafy 

CH – chemické reakce 

INF – využití internetu – 
práce s klimadiagramy 

 

Objasní velký a malý oběh vody.  

Rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich 
funkci v krajině. 

Hodnotí vodstvo Země jako základ života a zdroj 
rozvoje společnosti. 

 

Hydrosféra 
rozdělení a charakteristika vodstva na Zemi 
(povrchová, podpovrchová, atmosférická voda) 
světový oceán 
vodstvo pevnin 
základní hydrologické charakteristiky 
pohyb a význam vody v krajině 
vliv lidské společnosti na hydrosféru 

 

GG – integrace 
vzdělávacího oboru 

M – grafy 

 

 

Porovná na příkladech mechanismy působení 
endogenních (včetně deskové tektoniky) a 
exogenních procesů a jejich vliv na utváření 
zemského povrchu a na život lidí.  

  Litosféra 
složení a struktura Země 
zemské sféry – chemické, mineralogické 
a petrologické složení  
endogenní procesy 
desková tektonika, geologická historie 
země – vývoj stavby pevnin a oceánů 
magmatické horniny, sedimentární horniny, 
metamorfované horniny 
exogenní procesy  
základní tvary zemského povrchu 
zvětrávání a sedimentační proces 
 

 

GG– integrace 
vzdělávacího oboru 

 

 

 

 

CH – chemické rovnice 

 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 
Hodnotí půdní obal Země jako základ života a 
zdroj rozvoje společnosti. 

Pedosféra 
půdotvorní činitelé 
složení a stavba půd 
půdní profil 
typy a druhy půd 
rozšíření půd na Zemi 

Environmentální 
výchova  

 

 

 

 

 

Rozliší hlavní biomy světa. 

 

 

Biosféra 
zonalita a azonalita 
hlavní biomy a jejich charakteristika 

 

BI– rozmístění fauny a 
flóry na Zemi 

 

  Regionální geografie   

 

 

Lokalizuje na mapách makroregiony světa, 
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, 
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a 
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná. 

Rozlišuje na konkrétních územních příkladech 
mikroregionální, regionální, státní, 
makroregionální a globální geografickou 
dimenzi. 
 

Mimoevropské regiony 

světadíly a oceány 
makroregiony světa + modelové oblasti 
Amerika – USA, Kanada, Brazílie, Laplatské a     
Andské státy 
Afrika – země Severní Afriky, země při Guinejském 
zálivu, JAR 
Austrálie a Oceánie 
Antarktida a Arktida  

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

D – zámořské objevy,  
kolonialismus 

ZSV – světová 
náboženství 

GG – integrace 
vzdělávacího oboru  

INF – tvorba mapy, 
využití digitálních map 

 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Orientuje se s pomocí map v krajině. 

Vytváří a využívá vlastní mentální schémata a 
mentální mapy pro orientaci v konkrétním 
území.  

 

Terénní vyučování 
terénní geografická výuka, praxe a aplikace – 
geografické exkurze a terénní cvičení, praktická 
topografie, orientace, bezpečnost pohybu a pobytu 
v terénu, postupy při pozorování, zobrazování a 
hodnocení přírodních a společenských prvků krajiny 
a jejich interakce 

 

Práce v terénu 

Využití GPS 

 

4.6G a 2.4G  Regionální geografie   

 

 
 

 

Lokalizuje na mapách makroregiony světa, 
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, 
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a 
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná. 

Rozlišuje na konkrétních územních příkladech 
mikroregionální, regionální, státní, 
makroregionální a globální geografickou 
dimenzi. 

 

 

 
 

Asie 
Japonsko, Čína, Jižní Asie, Jihovýchodní Asie, 
Jihozápadní Asie 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

Lokalizuje na mapách makroregiony světa, 
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, 
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a 
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná. 

Rozlišuje na konkrétních územních příkladech 
mikroregionální, regionální, státní, 
makroregionální a globální geografickou 
dimenzi. 

 

 
 

Evropa 

postavení Evropy ve světě 

fyzickogeografická charakteristika Evropy 
geologický vývoj  
historický, politický a ekonomický vývoj 
evropská integrace 
Regiony + modelové státy 

jižní Evropa a jihovýchodní Evropa – Itálie, Španělsko 
severní Evropa 
západní Evropa – Francie, Velká Británie, Benelux 
střední Evropa – SRN, Rakousko, Švýcarsko, Polská 
republika, SR 
 východní Evropa – Rusko, Ukrajina 

  

 

Zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje 
České republiky. 
Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a 
periferní oblasti České republiky, rozlišuje jejich 
specifika. 

Regionální geografie České republiky 
poloha, rozloha, územní vývoj státu   
geologický vývoj  
fyzicko-geografická charakteristika  
nástroje ochrany přírody a životního prostředí 
administrativní členění 
obyvatelstvo a sídelní struktura, jádra a periferní 
oblasti 
nerostné zdroje a hospodářství, transformační 
ekonomické procesy, regiony a euroregiony ČR 
 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 
Environmentální 
výchova  
 

GG – integrace 
vzdělávacího oboru 
 
INF –využití digitálních 
map a databází ČSÚ 
 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
Vymezí místní region (podle bydliště, školy) na 
mapě podle zvolených kritérií, zhodnotí přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a 
jeho vazby k vyšším územním celkům a 
regionům.  

Místní region 

  

5.6G a 3.4G  Sociální prostředí   

 

 
Zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje 
obyvatelstva na Zemi, geografické, 
demografické a hospodářské aspekty působící 
na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost 
obyvatelstva. 
Analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, 
náboženská, kulturní a politická specifika s 
ohledem na způsob života a životní úroveň v 
kulturních regionech světa. 
 
 

Obyvatelstvo  
rozmístění obyvatel na Zemi 
geografické, demografické, etnické a hospodářské 
charakteristiky 
vývoj světové populace 
územní pohyb populace 
struktura populace 
kulturní regiony světa 
 

Multikulturní výchova  
 

M – statistika  
INF – informace, 
výpočty, grafy, digitální 
mapy 
D – vznik sídel 

 

 
Identifikuje obecné základní geografické znaky a 
funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji 
osídlení. 
 
 

Sídla a osídlení 
venkovská sídla  
městská sídla 
vývoj a struktura sídel  
jádra a periferie 
 
 
 

 
INF – informace, grafy, 
digitální mapy 
 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 
Zhodnotí na příkladech světové hospodářství 
jako otevřený dynamický systém s určitými 
složkami, strukturou a funkcemi a zohlední 
faktory územního rozmístění hospodářských 
aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa. 
Zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a 
distribuci světových surovinových a 
energetických zdrojů. 

Vyhledá na mapách hlavní světové oblasti 
cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační 
faktory a potenciál. 

 
 

Světové hospodářství a socioekonomická sféra 

vývoj hospodářství 
zemědělství a lesnictví 
typy zemědělství 
světová produkce potravin 
průmyslové oblasti světa 
jádra a periferie 
odvětví průmyslu 
doprava 
služby 
sociálněgeografické systémy, geografické aspekty 
bohatství a chudoby 
globalizace 

 

 

D – vznik průmyslu 

 

 

 

 

 

M, INF výpočty, jízdní 
řády, grafy, digitální 
mapy 

 

 

 

Rozliší a porovnává státy světa a jejich 
mezinárodní integrační uskupení a organizace 
podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti. 
Lokalizuje na politické mapě světa hlavní 
aktuální geopolitické problémy a změny s 
přihlédnutím k historickému vývoji. 

 

 
 

Politické prostředí 

státní zřízení 
mezinárodní integrace 
geopolitické procesy, hlavní světová ohniska napětí 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

 

ZSV – státoprávní 
uspořádání 

INF – informace na 
internetu, digitální 
mapy 

 



Ročník  Školní výstupy/žák Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

Zhodnotí na příkladech různé krajiny jako 
systém pevninské části krajinné sféry se 
specifickými znaky, určitými složkami, 
strukturou, okolím a funkcemi. 

Analyzuje na konkrétních příkladech přírodní a 
kulturní (společenské) krajinné složky a prvky 
krajiny. 

Zhodnotí některá rizika působení přírodních a 
společenských faktorů na životní prostředí na 
lokální, regionální a globální úrovni. 

Životní prostředí 

vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské 
prostředí, vývoj ve využívání půdy, kulturní krajina, 
environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, 
typy krajiny, krajinný potenciál 
vývoj interakce příroda–společnost – prostorová 
koexistence, udržitelný rozvoj (život), limity 
přírodního prostředí, globální problémy lidstva, 
výchovné, hospodářské a právní nástroje ochrany 
přírody a životního prostředí 

Environmentální 
výchova  

 

GG – integrace 
vzdělávacího oboru 

 

 

 

 

 

  


