
TÉMATA REFERÁTŮ -  9. ROČNÍK - 2. 

POLOLETÍ - 9.B 

 referát bude odevzdaný nejpozději 

29.5.2020.!!!! (nenechávejte to na poslední chvíli, jako 

někteří v 1. pololetí, odmítám poslouchat v den odevzdání že 

vám včera nešel internet a podobné výmluvy ...)  

 vypracovaný referát zaslat na email: 

jitkakucerova81@seznam. cz  

 jako předmět uvést : příjmení,třída a 

téma referátu- např.:  (novak 9.B 

zemedelstvi Evropy ) 

 referát bude obsahovat: 

a) text k danému referátu (vycházejte z 

učebnice  + vyhledat podrobnější 

informace na internetu) 

b) obrázky, grafy, ........ 

c) zdroj, z kterého jste čerpali!!!  

 

 jelikož v současné době není možnost 

vylosování si tématu - témata jsem vám 

přiřadila podle vašeho jmenného seznamu  



1. Dělení hospodářské činnosti (uč. str. 33,34) - Bartošová Ludmila 

2. Národní bohatství - přírodní zdroje, společenské zdroje (uč. str. 35) - Bártová 

Barbora 

3. Hospodářská úroveň států (uč. str. 36) - Daníková Petra 

4. Jádrové a periferní oblasti (uč. str. 36,37) - Drdla Lukáš 

5. Zemědělství v hospodářsky vyspělých a málo rozvinutých zemích (uč. str. 

38,39) - Gabaš Matěj  

6.Zemědělství - rostlinná výroba (uč. str. 40,41) - Havelka Daniel 

7. Zemědělství - živočišná výroba  (uč. str. 42 - 44) - Houf Tomáš 

8. Ekologické zemědělství, vodní hospodářství (uč. str. 45,46) - Hromádka 

Jaroslav 

9. Rybolov, lesní hospodářství (uč. str. 46 - 48) - Huláková Veronika 

 10. Těžební průmysl (uč. str. 53 - 55) - Chalupová Simona 

11. Energetický průmysl (uč. str. 56,57) - Kadlec Josef 

12. Zpracovatelský průmysl - hutnictví, strojírenství, chemický (uč. str. 58 - 60) - 

Latzka David 

13. Spotřební průmysl (uč. str. 61 - 63) - Malečková Barbora 

14. Doprava všeobecné dělení - podrobně silniční a železniční (uč. str. 66 - 68) - 

Nedělka Tomáš 

15. Vodní, letecká doprava, negativní vliv dopravy (uč. str. 69 - 72) - Neuer 

Patrik 

16. Cestovní ruch, hlavní oblasti cestovního ruchu (uč. str. 75,76) - Novotná 

Kateřina 

17. Mezinárodní obchod (uč. str. 78,79) - Peksa Kristián 

18. Mezinárodní hospodářské organizace - ECOWAS, ASEAN, státy G7, APEC (uč. 

str. 80,81) - Pokorná Zdeňka 



19. Mezinárodní hospodářské organizace - MERCOSUR, GCC, EFTA, OPEC (uč. 

str. 80,81) - Poláček Štefan 

20. Globalizace  (uč. str. 82 - 84) - Šanderová Simona 

21. Globální změny životního prostředí - skleníkový efekt, ozónová vrstva (uč. 

str. 88,89) - Šlancarová Petra 

22.  Přírodní katastrofy - povodně, svahové procesy (uč. str. 92,93) - Špinarová 

Iva 

23.  Přírodní katastrofy -zemětřesení (uč. str. 95) - Trčková Michaela 

24. Přírodní katastrofy - tropická cyklona, vlny tsunami (uč. str. 94.95) - Varmus 

Adam 

25. Přírodní katastrofy - sopečná činnost (uč. str. 96) - Vejvodová Jessica 

26. Geografické informační systémy (GIS), GPS (uč. str. 98 - 100) - Vrbasová 

Veronika  

 

 


