
5. 2. 13 Geopolitika  
 
Časové, obsahové a organizační vymezení 
 

ročník  1. 2. 3. 4. 

hodinová dotace 0 0 2 0 

 
 
Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Geografie RVP GV, Fyzika, Informační a výpočetní technika 
 
Dvouhodinový zeměpisný seminář pro třetí (sedmý) ročník je koncipován jako rozšiřující mezioborový (Z, D, ZSV)  výukový seminář s navazujícím 
diskusním seminářem “Zeměpis - dnešní svět” ve čtvrtém (osmém) ročníku. Seminář si klade za cíl seznámit studenty se základy geopolitického 
myšlení (podoboru politické geografie), propojit a prohloubit dosavadní znalosti ze společenských i přírodovědných oborů a využít tuto syntézu k 
pochopení dynamiky vývoje lidské společnosti od starověkých říší po současné moderní státy.  
 
Výchovné a vzdělávací strategie - viz kapitola 5.1 pro příslušný předmět 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROČ. TÉMA VÝSTUP 
Žák: UČIVO 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 
TÉMATA, POZNÁMKY 

3. 
septim
a 

Politická mapa jako nástroj 
politické moci 
 
 

Charakterizuje vývoj polit. kartogr. 
Porovnává různé přístupy ke kartogr. zachycení 
polit. reality 
Porozumí významu map pro účely propagandy 

Vliv map na geopolitické názory D, ZSV 

 Státy světa 
 

analyzuje současnou politickou mapu světa 
interpretuje socioekonomická a politická data 
států 
charakterizuje a rozděluje státy dle různých 
kritérií 

Rozdělení a porovnání států světa ZSV 

 Vývoj společnosti používá s porozuměním pojmy: kognitivní 
revoluce, neolitická revoluce, kapitalismus, 
vědecká revoluce, ... 
analyzuje vývojová stádia společnosti  
interpretuje fáze vývoje společnosti na základě 
pojmů dynamika, otevřenost/uzavřenost 
systému  
 

homo sapiens politikus 
Kde se berou civilizace? 
dynamika vývoje společnosti 
peníze a společnost 
řád a legitimita 

D, ZSV, F 

 Hledání řádu – geopolitický 
vývoj Evropy 

 interpretuje historické události v geopol.  
souvislostech 
 

Vestfálský systém 
Jednota osvícenství a kde se stala chyba 
Napoleon a legitimita 
Rusko a pořádek z Vídně 
Konec mocenské rovnováhy 
Předvečer katastrofy a poválečný řád 

D, ZSV 

 Geopolitický rozbor světových 
regionů  

Charakterizuje daný světový region z pohledu 
geopolitiky 

Rusko, Čína, USA, Z. Evropa, Afrika, Blízký 
Východ, Latinská Amerika, J a V Asie, Arktida a 
Antarktida 

D, ZSV 

 Vybrané geopolitické konflikty Interpretuje danou historickou událost v 
geopolitickém kontextu 

Korejská,Vvietnamská válka 
Izraelsko-palestinský konflikt  
Kubánská krize 
Falklandy,  
Válka v Zálivu 
Náhorní Karabach 
Sýrie 
Libye 

D, ZSV 

 


