Úkoly na týden od 8. 6. do 12. 6. 2020
STÁTY A JEJICH USKUPENÍ
- dnes cca 200 států
- státy musí být mezinárodně uznány ostatními státy a díky tomu mohou vstupovat
do mezinárodních vztahů
- státem rozumíme území, které je vymezeno státní hranicí, má stálé obyvatelstvo, státní moc,
vlastní zákony zajišťující chod státu, soudnictví, státní suverenitu,..
- státní hranice – pomyslná čára, která od sebe odděluje dva státy, příp. stát a moře; vymezení
hranic stanoveno mezinárodními smlouvami
a) hranice přirozená – kopíruje řeky, hory
b) hranice umělá
– hraniční přechody – slouží k překračování hranic
Popis státu:
1. Počet obyvatel, hustota zalidnění
2. Tvar a velikost země
3. Zeměpisná poloha – ostrovní, přímořská, vnitrozemská, podnebný pás,..
4. Typ státního zřízení – republika – parlamentní, prezidentská
– monarchie – v čele stojí monarcha (absolutistická, konstituční)
5. Politický systém – demokracie/diktatura
6. Suverenita – suverénní – do mezinárodních vztahů vstupují samy
– závislá území – kolonie, zámořská území (dnes asi 50)
7. Podle správního členění – unitární – jedna vláda, ústava, hymna
– federace – stát složený z více států, dva druhy orgánů (centrální,
zemské)

- konfederace – vznikají na základě mezinárodních smluv, které uzavřely
samostatné státy např. v oblasti měnové politiky, v zahraniční politice
vystupuje každý ze států sám za sebe
8. Stát národní, multikulturní

Stupeň rozvoje státu
- rozdíl v ekonomické vyspělosti státu, státy „prvního až pátého“ světa (nejvyspělejší až
nejchudší)

Regionální nerovnost
- vznik jádrových a periferních (okrajových) oblastí, nejen mezi státy, ale i uvnitř státu

Ekonomicky slabé regiony
- nízká životní úroveň, více zaměstnaných v primárním sektoru, nezaměstnanost, technologická
zaostalost, chudoba

Hrubý domácí produkt
- hodnocení vývoje a výkonnosti hospodářství státu, porovnání států ekonomickým ukazatelem,
hodnota služeb a výroby v průběhu určitého období po odečtu nákladů

Parita kupní síly
- vhodnější ukazatel než HDP, metoda spotřebního koše (cena shodných výrobků)

Index lidského rozvoje
- především neekonomická charakteristika, lidské zdraví, úroveň vzdělanosti, hmotná životní
úroveň

DÚ
1. Vyhledejte významné hraniční přechody v ČR.
2. Jaký je rozdíl mezi demokracií a totalitou?
3. Uveďte příklad diktátorského režimu ve světě.
4. Vysvětlete pojem železná opona.
5. Vyhledejte HDP ČR za minulý rok.

- úkoly zpracujte do sešitů, poté ve Wordu a pošlete

- PS str. 2 - 6, vyfotit, poslat

Úkoly zasílejte vždy ihned po obdržení zadání, nejpozději do pátku 12. 6. 2020 do 12:00.

Děkuji za spolupráci

