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Přehled fyzicko-geografických regionalizací a analýza
jejich zastoupení v učebnicích zeměpisu pro střední školy

Abstrakt
V současné době existuje mnoho různých regionalizací, které se věnují členění přírodní
sféry. Cílem této práce je vytvořit přehled regionalizací fyzicko-geografické sféry
v jednotlivých dílčích sférách fyzické geografie. V práci je vytvořen přehled v rámci
litosféry, atmosféry, hydrosféry, biosféry a pedosféry.
Druhá část práce obsahuje analýzu středoškolských učebnic zeměpisu z hlediska
výskytu regionalizací fyzicko-geografických sfér. Analýza je vytvořena na základě tří
zvolených kritérií. Prvním kritériem je výskyt samotného pojmu a jeho bližší definice.
Druhou úrovní je, zda učebnice obsahuje i grafické znázornění analyzovaného pojmu na
mapě. Ve třetí úrovni zjišťujeme, zda jsou uvedené pojmy, týkající se regionalizací
provázány a uvedeny také do souvislostí s ostatními sférami. Dle výsledků analýzy
učebnic je podle zvolených kritérií nejlépe zpracovaná učebnice Geografie I.,
fyzickogeografická část (2012). Co se týče zastoupení jednotlivých regionalizací
ve fyzicko-geografických sférách, nejlépe zpracovanou je litosféra se získanými 55 %.
Naopak nejméně je z hlediska regionalizací v učebnicích zastoupena hydrosféra. Při
porovnání zastoupení zvolených kritérií mezi sebou se ukázalo, že největší nedostatky
mají učebnice právě z hlediska třetího kritéria, tedy provázanosti jednotlivých sfér mezi
sebou navzájem. Součástí práce jsou také tabulky vyjadřující zastoupení regionalizací
v dílčích fyzicko-geografických sférách v jednotlivých učebnicích.
Klíčová slova: regionalizace, analýza, fyzicko-geografická sféra, učebnice

An Overview of physicogeographical regionalisations and
an analysis of their representation in Geography textbooks
for secondary schools

Abstract
At present there is a large number of various regionalisations which concern the classification
of the biosphere. The aim of the thesis is to develop an overview of the regionalisations of the
physicogeographical sphere in the individual constituent spheres of physical geography.
Firstly, the thesis provides an overview in terms of the lithosphere, atmosphere, hydrosphere,
biosphere and pedosphere.
The second part contains an analysis of secondary school Geography textbooks with respect
to the occurrence of regionalisation of physicogeographical spheres. The analysis is based on
3 selected criteria. The first criterion is the frequency of occurrence of the very term itself and
its more precise definition. The second criterion examines whether textbooks contain
graphical demonstrations of the analysed terms in a map. The third criterion enquires whether
the stated terms related to regionalisation are interconnected and put into perspective with
other spheres. According to the results of the analysis, the highest-scoring textbook is
“Geografie I., fyzickogeografická část (2012)”. As for the representation of individual
regionalisations in the physicogeographical spheres, the most elaborated sphere is
the lithosphere with 55% of total occurrence.

In contrast, the least represented is

the hydrosphere. The analysis shows that the greatest deficiency in textbooks falls on the third
criterion: the interconnectedness among the individual spheres. The thesis further contains
charts showing the representation of regionalisations in constituent physicogeographical
spheres in individual textbooks.
Keywords: regionalization, analysis, physicalgeographical sphere, textbooks
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KAPITOLA 1
Úvod

V současné době existuje mnoho různých regionalizací, které se věnují členění přírodní sféry.
Neustále dochází k podrobnějšímu a podrobnějšímu dělení na různé celky. Často se stává, že
jednotlivé celky mezi sebou ztrácí soudržnost a propojenost. Ona propojenost je přitom
klíčová v procesu utváření celkového prostředí. Globální propojování a globalizace se staly
dokonce znamením minulého století (Novotný, 2003).
I v rámci fyzické geografie, která představuje přírodní prostředí a podstatnou součást
životního prostředí lidské společnosti, funguje složitý otevřený systém. Tento geosystém
obsahuje množství vzájemných vazeb mezi různými složkami a prvky. Na povrchu naší
planety se fyzicko-geografická sféra vyvinula jako specifický přírodní útvar právě v důsledku
vzájemného ovlivňování dílčích geosfér v geologické minulosti Země. Velký praktický
význam má pochopení přírodního prostředí jako systému s jeho výměnou hmoty a energie
a s jeho přímými i zpětnými vazbami. Toto poznání vyžaduje množství informací týkajících
se

jednotlivých

fyzicko-geografických

disciplín,

jež

zkoumají

základní

složky

fyzicko-geografické sféry, a to litosféru, atmosféru, hydrosféru, pedosféru a biosféru (Horník
a kol., 1982).
Základní znalosti o jednotlivých sférách získáváme od útlého dětství zkoumáním
a pozorováním světa kolem nás. Na základní škole se naše poznání prohlubuje. V této části
vzdělávání se obvykle jednotlivé složky žákům předkládají samostatně, separovaně bez větší
snahy o širší propojení a pochopení právě zmíněných vztahů mezi jednotlivými složkami. Na
úrovni středního vzdělávání by měla být větší snaha právě o to, aby žáci, kteří už mají bazální
znalosti o základních složkách fyzicko-geografické sféry, dokázali tyto znalosti propojovat
a pochopili sféry také jako komplexní globální systém na určitém místě, ve kterém dochází
k neustálému propojování a ovlivňování jeho jednotlivých složek. Klíčové pro takovou výuku
jsou právě regionalizace, které spojují zmíněné aspekty do jednoho systému.
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Cílem této diplomové práce je vytvořit přehled jednotlivých druhů regionalizací
fyzicko-geografické sféry. Jedná se o hlavní regionalizace v rámci litosféry, atmosféry,
hydrosféry, pedosféry a biosféry, přičemž záměrně budou uváděny pouze regionalizace, které
se zabývají pevninskou částí Země. V základním přehledu jednotlivých sfér nebývá uvedena
kryosféra, vyčleňovat ji proto nebude ani tato práce.
Dalším cílem je představit, jak jsou fyzicko-geografické regionalizace prezentovány
napříč dostupnými

učebnicemi

zeměpisu.

Dle výsledků identifikace regionalizací

v zeměpisných učebnicích si pak každý učitel bude moci vybrat, která učebnice pro něj bude
vhodnější, bude-li se chtít věnovat fyzicko-geografickým regionalizacím.
Systém výuky regionalizací jednotlivých fyzicko-geografických sfér by měl alespoň
částečně naplňovat očekávané výstupy v rámci vzdělávacího oboru Geografie, stanovené
v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G). V RVP G jsou stanoveny
následující výukové cíle: „žák rozliší složky a prvky fyzicko-geografické sféry a rozpozná
vztahy mezi nimi. Žák porovná na příkladech mechanismy působení endogenních
a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu. Objasní mechanismy
globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů. Žák objasní
velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině.
Hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako základ života a zdroje rozvoje společnosti. Rozliší
hlavní biomy světa“ (RVP G, 2007, s. 34).
Regionalizace tvoří základ geografických disciplín. Vystihují ucelený pohled na
prostředí, ve kterém žijeme. Propojení jednotlivých regionalizací se stává vrcholem
pochopení přírodní i společenské sféry.
V případě, že se tedy chce učitel zeměpisu ve svých hodinách náležitě věnovat tématu
fyzicko-geografických regionalizací, jaké jsou mu k dispozici učebnice? Jakým způsobem
jsou v nich tyto regionalizace prezentovány?
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KAPITOLA 2
Teorie regionalizace

Terminologie týkající se regionalizace, bývá vnímána různými nejednotnými způsoby.
Abychom se v této práci tématu regionalizace mohli věnovat podrobněji, je nutné ujasnit si
některé základní pojmy. V následující části budou proto uvedeny vybrané definice z publikací
následujících autorů: Demek (1980), Heintzelman, Highsmith (1973), Horník a kol. (1982),
Wokoun (1989). Případní další autoři budou uvedeni přímo v textu. Základní pojmy byly
definovány koncem 20. století, proto bude tato část vycházet z publikací dané doby.
Regionalizace je podle Wokouna (1984) základní metodou regionální geografie. Dle
klasické Korčákovi (1954) definice je regionální geografie geografickou disciplínou, která
podává výstižný a ucelený obraz pozorované oblasti z přírodního i společenského hlediska (in
Demek, 1980).
Dle Wokouna (1984) je regionální geografie věda, která se zabývá geografickými
charakteristikami krajin a oblastí zemského povrchu. Tyto oblasti jsou v rámci krajinné sféry
přesně geograficky lokalizovány, jsou nezaměnitelné a individuální. Klíčové jsou pro
regionální geografii vzájemné vztahy mezi složkami krajinné sféry včetně interakcí mezi
přírodou a lidskou společností (Norris, 1990).
Krajinná sféra je tvořena prvky neživé i živé přírody s výtvory lidské společnosti.
Z pohledu geografa není krajinná sféra považována za statický matrix, který rigidním
způsobem ohraničuje život a lidské aktivity. Krajinná sféra je považována za dynamický
systém, ve kterém se stýkají, interagují a navzájem prolínají různé prvky přírody s výsledky
činnosti člověka. Výměna hmoty a energie mezi jednotlivými sférami a jejich složkami je
základem jednoty krajinné sféry.
Hlavním objektem studia regionální geografie jsou podle Heintzelman a Highsmith
(1973) nezaměnitelné, individuální části krajinné sféry s různou hierarchickou úrovní, které
vznikají regionální diferenciací krajinné sféry. Výzkum zákonitosti regionální diferenciace
krajinné sféry se pak stává předmětem studia regionální geografie.
Regionalizace je činnost, která směřuje k vymezování regionů. Pojem region je
klíčovým pojmem, který patří k hlavním geografickým konceptům. Termín region se používá
již dlouhou dobu a jeho chápání a definování se mění v průběhu vývoje geografického
myšlení. Tento termín byl vždy ovlivněn převažujícím paradigmatem dané doby. Rozpory,
12

které vznikaly mezi jednotlivými koncepty regionu, souvisely nejen s ohraničením
a vymezováním regionu v reálném prostoru, měnícími se důvody a účely vymezování
regionů, ale zejména s rozdílným chápáním samotného pojmu region. V různých pracích je
tedy termín region používán v různém smyslu (Chromý, 2010).
Region bývá podle Norris (1990) označován například jako oblast zemského povrchu
s vnitřními faktory, které ji oddělují od okolního prostředí. Taková oblast by měla mít vnitřní
soudržnost a atributy, které se v oblasti shodují a jsou tam běžné, zároveň se však lokalita
právě těmito vlastnostmi odlišuje od okolního prostředí. Region je dle Demka (1980)
a Wokouna (1984) chápán také jako komplex vznikající regionální diferenciací krajinné sféry.
Během této diferenciace vznikají územní komplexy vyznačující se jednotou geografických
podmínek, činitelů a jevů. Tato jednota je podmíněna společným vznikem a vývojem
svéráznosti geografické polohy a geografickými pochody, které na území působí. A podle
Chromého (2010) se region obecně definuje jako víceméně ohraničená územní jednotka, která
se liší od jiných územních jednotek díky své jednotnosti, uniformitě či shodnosti znaků nebo
určitého organizačního principu.
Z důvodu zaměření práce a obsáhlosti problematiky regionů se dále budeme zabývat
především přírodními komplexy.
Geografové rozlišují regiony mimo jiné na přírodní, které jsou tvořeny hlavně
přírodními složkami krajinné sféry, socioekonomické tvořené složkami socioekonomické
sféry a na komplexní regiony, které jsou tvořené jak přírodními, tak i socioekonomickými
složkami vzájemně spjatými různými vazbami.
Konečně se dostáváme k samotnému termínu regionalizace. Jak už bylo výše
zmíněno, regionalizace je proces, který vede k vymezování regionů a je základní metodou
regionální geografie (Ivanička, 1971), (Wokoun, 1984). Podle Demka (1980) je regionalizace
zpracování informací o rozmístění předmětů a jevů na zemském povrchu. Při regionalizaci se
vydělují komplexy (regiony), které jsou tvořeny jak přírodními, tak i socioekonomickými
složkami. Tato práce se bude zabývat hlavně fyzicko-geografickou regionalizací, která
pochopitelně probíhá v jednotlivých dílčích geografických disciplínách. Jako příklad lze uvést
klimatickou, geomorfologickou, hydrogeografickou, biogeografickou a pedogeografickou
regionalizaci.
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Fyzicko-geografická regionalizace je definována jako zvláštní druh klasifikace
přírodních územních jednotek nebo geosystémů. Je to metoda rozlišování znaků jednotlivých
částí geografického pláště. Fyzickogeografická regionalizace je založena na souboru
ukazatelů zahrnujících všechny, nebo téměř všechny složky přírodního prostředí (Isachenko,
1979).
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KAPITOLA 3
Přehled regionalizací fyzicko-geografické sféry

Podle Horníka (1982) a Wokouna (1984) je fyzicko-geografická regionalizace proces, při
kterém dochází k vymezení v přírodě objektivně existujících fyzicko-geografických regionů.
Zmíněné vymezení regionů, jakož i samotná hranice fyzicko-geografické sféry je chápána
nejednotně.
Tato

kapitola, jak bylo výše

uvedeno,

bude zaměřena na

regionalizace

fyzicko-geografické sféry. V kapitole nebudou uvedeny všechny regionalizace ve fyzické
geografii, ale pouze přehled těch nejpopulárnějších či nejnázornějších regionalizací. Výběr je
cílen předně učitelům zeměpisu, kteří by pak mohli tento přehled využívat během své výuky.
Přehled je popsán v širším pojetí, včetně definování některých základních pojmů, které jsou
důležité pro lepší pochopení celé problematiky regionalizací.
Často se setkáváme s přírodním systémem, který vymezuje fyzickou geografii do čtyř
zemských sfér, ty jsou zobrazeny na obr. 1. Těmito sférami jsou litosféra, atmosféra,
hydrosféra, a biosféra (Hoy, 1978), (Strahler, 2011).

Obr. 1: Fyzickogeografické sféry podle Strahlera (2011)
Zdroj: Strahler (2011)
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U nás se obvykle ze systému zemských sfér ještě zvlášť vymezuje pedosféra.
Pedosféra leží v části krajinné sféry, kde je největší množství a intenzita vzájemných vztahů
mezi dílčími sférami. Sféry se zde stýkají, a dokonce i částečně prolínají, jak zachycuje obr. 2.
Někteří autoři (např. Netopil a kol., 1984) půdu označují dokonce jako hybridní celek,
tvořený anorganickým skeletem, půdním vzduchem, vodou a půdní biotou. Pedosféra je tedy
chápána jako útvar ležící v prostoru vzájemného průniku různých sfér (Horník a kol. 1982).

Obr. 2: Fyzicko-geografické sféry podle Horníka a kol. (1982)
Vysvětlivky: hnědá plocha = pedosféra, A = atmosféra, B = biosféra, L = litosféra, H = hydrosféra
Zdroj: upraveno podle Horníka a kol. (1982)

3.1 Základní charakteristika fyzicko-geografických sfér

Vnější pevná vrstva Země, označovaná jako litosféra, poskytuje základ pro většinu
pozemských forem života. Tato pevná část litosféry nese povrchovou vrstvu půdy, jejíž prvky
a živiny jsou k dispozici pro organismy. Povrch litosféry je členěn do různých tvarů. Roviny,
pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny poskytují rozmanitá stanoviště pro rostliny, zvířata i lidi
(Hoy, 1978), (Strahler, 2011).
Z litosféry můžeme vyčlenit výše zmíněnou pedosféru. Pedosféra je přírodní útvar,
který vzniká spolupůsobením vzduchu, vody a sluneční radiace, procesem transformace
svrchní části zemské kůry, za působení organismů na horniny (Horník a kol., 1982), (Demek,
Quitt, Raušer, 1976).
Atmosféra je vrstva různých plynů, vodní páry a dalších pevných a kapalných částic,
obklopující zemský povrch. Přijímá a přerozděluje teplo a vlhkost z povrchu, dodává důležité
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biogenní prvky jako uhlík, vodík, kyslík a dusík, které jsou nezbytné k udržení života na Zemi
(Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS), 2015), (Strahler, 2011).
Tekutá vrstva nebo vodní obal Země, tak je přezdívána hydrosféra. Do hydrosféry je
zahrnován hlavně objem vody světového oceánu, patří tam ale také pevný led kontinentálních
a horských ledovců, který podléhá proudění pod vlivem gravitace. V atmosféře se voda
vyskytuje v podobě plynné páry, tekutých kapiček a pevných ledových krystalků. V litosféře
se voda nachází v nejsvrchnější vrstvě půdy a v zemi je součástí rezervoárů vody (Hoy,
1978), (Strahler, 2011).
Biosféra zahrnuje všechny živé organismy Země. Životní formy organismů využívají
plyny z atmosféry, vodu hydrosféry a živiny z litosféry. Biosféra je tak závislá na všech třech
ostatních velkých sférách, jak to zobrazuje obr. 1. Většina biosféry se nachází v mělké
povrchové zóně nazývané „vrstva života“. Ta pojímá povrchovou vrstvu Země, atmosféry
i oceánu v rozsahu zhruba 100 m. Tato živá vrstva tvoří zónu interakce mezi biosférou,
litosférou, atmosférou a hydrosférou (Hoy, 1978), (Strahler, 2011).
Fyzickogeografická sféra kryje povrch naší planety. Tvoří kontinuum, které se dá
členit na jednotlivé fyzicko-geografické komplexy různého velikostního řádu (Horník a kol.
1982).

3.2 Regionalizace v rámci litosféry

Co se týče povrchu Země, budeme věnovat pozornost hlavně povrchovým tvarům na
kontinentech, které přímo interagují s ostatními složkami krajiny, především s ovzduším
a povrchovými vodami.
Podrobnější regionalizaci pevného povrchu Země můžeme nastínit skrz vědní obor
geomorfologie. Geomorfologie se zabývá studiem tvarů zemského povrchu a procesů, které
tyto tvary formují (Česká asociace geomorfologů, online).
Zemský povrch je v jednotlivých regionech označován jako topografie. Základní
topografické analýzy zahrnují tři proměnné. První z nich je struktura regionu. Ta zahrnuje typ
a uspořádání podložního materiálu a materiál povrchový, který vznikl z původní horniny.
Druhou proměnnou jsou síly, které vytvořily daný tvar reliéfu. K silám řadíme jak vnitřní
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pohyby deskové tektoniky, tak i vnější faktory, což je například eroze. Poslední uváděnou
proměnnou je stádium, tedy délka procesu, který vytvářel daný tvar reliéfu (Norris, 1990),
(Strahler, 2011).
Reliéf je v regionalizaci litosféry klíčovým pojmem. Ovlivňuje další prvky a složky.
I my, lidé, ač si to častokrát neuvědomujeme, máme s reliéfem každodenní zkušenost. Reliéf
je plocha, po které chodíme, stojí na něm náš dům, škola, tečou po něm řeky a protínají
stromy, které v půdě a horninách koření (Netopil a kol., 1984).
Celý povrch zemské kůry lze rozdělit na reliéf pevnin a reliéf dna oceánů a moří.
Jednotky, které zahrnuje reliéf, jsou různého stáří, stupně vývoje, taxonomického významu
i měřítka (Horník a kol. 1982), (Norris, 1990), (Strahler, 2011).
Vznik a vývoj zemského reliéfu je ovlivněn dvěma základními geomorfologickými
procesy. Jedná se především o procesy vnitřní (endogenní) a procesy vnější (exogenní).
Endogenní procesy vznikají uvnitř Země a tvoří nový povrch. Antagonistické jsou k nim
procesy exogenní, které mají svůj původ v mimozemských činitelích a v zemské přitažlivosti.
Exogenní procesy se snaží zemský povrch rozrušovat a nerovnosti vniklé endogenními
procesy odstraňovat, popřípadě povrch Země detailněji modelují. Geomorfologickým
projevem endogenních procesů jsou prvotní, převážně hrubé tvary zemského povrchu.
Činností exogenních procesů pak vznikají tvary zevrubnější (Demek, Zeman, 1979),
(Heintzelman, Highsmith, 1973), (Norris, 1990).
Výsledkem uvedených procesů je značně složitý zemský reliéf. I tento složitý reliéf je
možné rozložit na geometricky jednoduché plochy, které obvykle vznikají činností jednoho
pochodu v jednom směru. V geomorfologii takovéto plochy nazýváme geneticky stejnorodé
plochy (GPS). Ty pak tvoří složitější povrchové tvary reliéfu (Demek, Zeman, 1979),
(Grygor, Jelínek, online),
Jednotlivé typy reliéfu jsou tvořeny soubory tvarů georeliéfu. Tvary reliéfu se
rozdělují do třech základní kategorií, kterými jsou tvary vypuklé (konvexní), vhloubené
(konkávní) a tvary ploché. Tvary, které se zvedají nad své okolí, tvoří vyvýšeniny georeliéfu
a patří do vypuklých (konvexních) tvarů. Naopak sníženiny georeliéfu jsou tvořeny
vhloubenými (konkávními) tvary. Do kategorie vypuklých tvarů reliéfu se řadí pahorek, kupa,
kužel, hora, vrch, velehora, štít, hřbet a hřeben. Mezi tvary vhloubené patří kotlina, brázda,
brána a úval. A v kategorii plochých tvarů reliéfu se setkáváme s plošinou a planinou
(Demek, Zeman, 1979), (Grygor, Jelínek, online). Jednotlivé vysvětlení (definice) výše
uvedených pojmů je možné nalézt na webových stránkách Institutu geologického inženýrství
18

Technické

univerzity

Ostrava

(online).

Uvedené

termíny

jsou

vysvětleny

na:

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/2_kapitola.htm (cit. 16. 5. 2015).
Podle Grygora a Jelínka (online) výše uvedené tvary reliéfu pak tvoří soubory, které
nazýváme typy reliéfu. Pro typ reliéfu je charakteristické, že se jedná o území se stejným
vzhledem, které je značně omezené, vzniklo stejnou genezí závislou na horninách a jejich
uložení, na stejném souboru geomorfologických pochodů a stejné historii vývoje.
Gerasimov (1946) pro účely geomorfologické analýzy rozdělil všechny tvary
zemského povrchu do tří kategorií. První kategorií jsou tzv. geotektury (megamorfostruktury),
tedy tvary vznikající silami celoplanetárního měřítka. Do této kategorie patří například
kontinentální masívy a oceánské pánve. Druhou skupinou jsou tzv. morfostruktury.
Morfostruktury vznikají v důsledku protikladného působení endogenních a exogenních
procesů, přičemž ve vedoucí úloze jsou jednoznačně procesy endogenní (tektonické pohyby).
Do této skupiny patří velké tvary reliéfu, např. horské hřbety, tabule, pánve apod. Poslední
kategorií tvarů zemského povrchu podle Gerasimova jsou tzv. morfoskulptury. Vznik
morfoskulptur je bezprostředně spojen s působením sil exogenních a patří sem např. kary,
barchany a terasy (Demek, Zeman, 1979), (Horník a kol. 1982).
Podle Heintzelmana a Highsmithe (1973) geografové nejčastěji klasifikují základní
tvary reliéfu do čtyř skupin: roviny, pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny. Základ pro toto
rozdělení spočívá v elevaci, neboli nadmořské výšce nad hladinou moře, místním reliéfu,
resp. rozdílem mezi nejvyšší a nejnižší nadmořskou výškou v oblasti, stupněm sklonu
a průměrným tvarem terénu. Souhrnně se dá říci, že dělení vychází z relativní výškové
členitosti v daném území čtverce 4 x 4 km. Důležitou roli hraje i nadmořská výška, která je
klíčová i pro ostatní fyzicko-geografické prvky jako například pro vodní srážky nebo
zastoupení rostlinných a živočišných druhů (Grygor, Jelínek, online), (Hoy, 1978), (Swanson,
1987).
Definice následujících pojmů vycházejí od Heintzelman a Highsmith (1973)
a Swanson (1987).
Roviny jsou obvykle, ale ne vždy, oblasti s nízkou nadmořskou výškou. Hlavní
kritérium pro vymezení rovin od ostatních tvarů reliéfu je to, že převyšují na relativně
hladkém povrchu zhruba o 30 m od místního reliéfu.
Rovinám velmi podobné jsou pahorkatiny. Podobnost spočívá v tom, že povrch
pahorkatin je hladký, až mírně nepravidelný. Od rovin se však liší v tom, že leží ve vyšších
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nadmořských výškách a jejich místní reliéf je podstatně větší. Pahorkatiny jsou běžně alespoň
na jedné straně ohraničeny strmými svahy.
Termín vrchoviny a hornatiny je používán pro tvary, které se vyznačují značným
sklonem v rozsáhlých oblastech. Rozlišujeme je podle velikosti převýšení nad místním
reliéfem. Vrchoviny jsou v omezených oblastech mírného klimatu s výškovou členitostí
od 150 do 300 m. Zatímco hornatiny jsou v oblastech vyšších nadmořských výšek,
od 900 m n. m. s výškovou členitostí od 300 m. V hornatých oblastech je zřetelná i teplotní a
vegetační zonálnost.
Členění výše uvedených morfometrických typů reliéfu je shrnuto v tab. 1, která
zobrazuje typy reliéfu dle jejich výškové členitosti a nadmořské výšky. Někteří autoři
vyčleňují ještě pátý typ reliéfu, kterým jsou velehornatiny s nadmořskou výškou převyšující
1600 m n. m. Členění velehornatin je též uvedeno v tab. 1.
Na základě nadmořské výšky lze typy reliéfu rozdělit ještě na dvě kategorie, a to
nížiny a vysočiny. Nížiny jsou oblasti, jejichž nadmořská výška obvykle nepřesahuje
200 m n. m. (případně i 300 m), složené jsou převážně z málo zpevněných nebo
nezpevněných sedimentů, které jsou horizontálně nebo subhorizontálně uložené. Nížiny jsou
oblasti s rovinným nebo pahorkatinným reliéfem, přičemž relativní výšková členitost
nepřesahuje 75 m.
Druhou kategorií reliéfu podle nadmořské výšky jsou vysočiny. Jako vysočinu
označujeme území, které se nachází v nadmořské výšce nad 200 m (případně 300 m). Tato
oblast má zvlněný až členitý reliéf. Podle relativní výškové členitosti můžeme vysočiny
rozdělit na výše zmíněné pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a velehornatiny (Grygor, Jelínek,
online). Rozdělení typů reliéfu je znázorněno v tab. 1.

Tab. 1: Morfometrické typy reliéfu
Název
výšková členitost [m] nadmořská výška [m n. m.]
roviny
do 30
do 200
pahorkatiny
30-150
200-600
vrchoviny
150-300
600-900
hornatiny
300-600
900-1600
velehornatiny
více než 600
více než 1600
Zdroj: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/2_kapitola.htm (upraveno), (cit. 13. 5. 2015)
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Regionalizace hlavních morfometrických typů reliéfu je znázorněna na obr. 3. Roviny
jsou zobrazeny nejtmavší zelenou barvou, pahorkatiny vidíme střechovitým šrafováním,
zatímco vrchoviny jednoduchým šrafováním. Světlejší zelenou barvou jsou znázorněny
hornatiny. Jak vyplývá z tab. 2, i z obr. 3 největší zastoupení mají na zemském povrchu
roviny, které tvoří zhruba 41 % plochy kontinentů. Naopak nejmenší zastoupení mají
hornatiny s 9% rozlohou.

Tab. 2: Zastoupení hlavních typů reliéfu na kontinentech
kontinent
Asie
Evropa
Afrika
Severní Amerika
Jižní Amerika
Oceánie

roviny
32
67
25
52
56
48

pahorkatiny vrchoviny hornatiny
23
23
20
8
21
4
71
1
3
24
11
13
25
9
11
24
19
9

Celkem
41
33
14
Zdroj: upraveno podle Heintzelman, Highsmith (1973)
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Obr. 3: Typy reliéfu pevnin
Zdroj: Hoy (1978)

21

Reliéf se na povrchu zemské kůry vyvíjí na styku hornin s atmosférou, hydrosférou
a biosférou. Vlastnosti zemské kůry a procesy, které v ní probíhají, jsou nezbytné pro
pochopení zákonitostí vzniku a vývoje typů reliéfu. Na vzniku reliéfu se zemská kůra podílí
jak aktivně, tak i pasivně. Aktivní podíl na vzniku reliéfu mají vertikální a horizontální
pohyby. Pasivní způsoby, které se podílí na vzniku reliéfu, jsou následující. V první řadě se
jedná o složení hornin zemské kůry, které pak ovlivňují procesy zvětrávání, eroze a denudace.
Kromě složení hornin je důležitá také jejich textura, rozpukání apod. V druhé řadě záleží na
tom, jak jsou horniny vzájemně složeny a jak se střídají. K monotónnosti reliéfu vede
homogenní složení hornin (např. u vyvřelých hornin). Naopak vzniku pestrého typu reliéfu
svědčí střídání hornin různé odolnosti vůči geomorfologickým pochodům. Posledním
faktorem, kterým se zemská kůra pasivně podílí na vzniku reliéfu, jsou úložné poměry hornin,
např. zvrásnění, rozlámání atd. (Demek, Zeman, 1979), (Horník a kol., 1982).

3.3 Regionalizace v rámci atmosféry

V následující podkapitole týkající se regionalizací v atmosféře budou uvedeny některé
základní

pojmy,

včetně

charakteristik

různých

klimatických

pásů.

Problematikou

klimatických klasifikací se ve své práci zabývala Minářová (2011), která vytvořila velmi
precizní přehled, z něhož budeme také čerpat. Dalšími zdroji jsou Horník a kol. (1982),
Netopil a kol. (1984), Vysoudil (2004) a Meteorologický slovník výkladový a terminologický
(2015). Pokud bude čerpáno z jiných zdrojů, budou uvedeny přímo v textu.
Vědní obory, které se zabývají atmosférou Země včetně jevů a procesů, které se v ní
odehrávají, se nazývají meteorologie a klimatologie.
Vzhledem k tomu, že se chceme věnovat především regionalizacím v rámci atmosféry,
tak se naše pozornost bude ubírat hlavně ke klimatologii. V minulosti byla dokonce
klimatologie označována za regionální klimatologii. Dle Netopila a kol. (1984, s. 26) můžeme
klimatologii definovat jako „vědu o klimatech Země, o podmínkách a příčinách jejich
utváření a rovněž o působení klimatu na objekty činnosti člověka (...) i na různé přírodní děje
a naopak“.
Přičemž klima neboli podnebí charakterizujeme jako dlouhodobý režim počasí, který
je typický pro dané místo na Zemi. Klima na určitém místě vzniká jako důsledek
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klimatotvorných procesů, tedy procesů působících v atmosféře. Jako například příjem, přenos
a výdej radiace a tepla, přeměna a přenos energie, oběh vody a podobně. Tyto procesy
vznikají za nepřetržitého spolupůsobení klimatotvorných faktorů, které pak podmiňují
vytváření klimat na celé Zemi. Klimatotvorné faktory řadíme do následujících skupin: faktory
astronomické (vycházejí z vlastností planety Země, nestejného přítoku sluneční energie,
následného pohybu vzduchu atd.), geografické (rozložení kontinentů a oceánů, zeměpisná
šířka, nadmořská výška, charakter povrchu atd.), faktory cirkulační (planetární a místní
cirkulace atmosféry) a antropogenní faktory, související s činností člověka.
Při výuce i v běžném životě je dobré si uvědomit rozdíl mezi výše zmíněným
podnebím a počasím. Zatímco podnebí se vyznačuje relativní časovou stálostí, počasí
definujeme jako okamžitý nebo krátce trvající stav ovzduší, který je neopakovatelný
a charakterizujeme ho souborem hodnot meteorologických prvků (teploty, tlaku, vlhkosti,
srážek, oblačnosti atd.), které se nepřetržitě mění.
Dalším klíčovým pojmem je klimatická klasifikace. Hlavním cílem klasifikace klimatu
je stanovení klimatických typů a vymezení klimatických oblastí, v rámci celé Země, nebo
jejích menších částí. „Celkově klasifikace podnebí reprezentují klimatické poměry
v souvislosti s meteorologickými, vegetačními nebo cirkulačními prvky“ (Tolasz a kol., 2007
cit. in Minářová, 2011, s. 13).
Determinovat klimatické regiony je ale pro geografy značně komplikované. Nastává
zde několik problémů. Na prvním místě můžeme zmínit, že klimatické záznamy jsou stále
vzácné, krátkodobé nebo jinak neadekvátní. Za druhé podnebí má tendenci se postupně měnit,
čímž dochází k pohybům rozhraní klimatických typů, jejichž hranice je přitom zapotřebí
zaznamenat jako směrodatné autoritativní čáry na mapě. Kromě toho vždy bude možné
diskutovat nad vybranými kritérii pro klasifikaci, způsobem jejich použití a také jejich
vzájemnou důležitostí (de Blij, Muller, 1992).
Podle Vysoudila (2004) vznik velmi rozdílných klimatických poměrů na Zemi
umožňuje prostorová diferenciace krajinné sféry spolu s působením klimatotvorných procesů.
Hodnoty výše zmíněných klimatických prvků (teplota vzduchu a půdy, atmosférické srážky
atd.) jsou jednoznačně rozloženy dle výrazné geografické závislosti. Můžeme tedy pozorovat
závislost mezi rázem klimatu a zeměpisnou šířkou, georeliéfem nebo stupněm kontinentality.
V rozložení klimatických typů shledáváme zřetelně vyjádřenou pásmovitost (též zonálnost)
v důsledku kulového tvaru Země a chodu radiační bilance během roku. Na základě hlavních
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klimatických faktorů tedy vznikají převážně zonálně uspořádaná klimatická pásma, která jsou
vymezena hodnotami hlavních klimatických prvků a tvoří základ klasifikace podnebí.
Nejlépe je šířková pásmovitost podle Proška (in Netopil, 1984) vyjádřena v nížinách
a v oceánech. V horských oblastech je narušena vlivem reliéfu, jehož hlavním projevem je
vertikální stupňovitost geomů a jejich klimatu.
Klimatická pásma, která na Zemi rozlišujeme, lze podle Vysoudila (2004) dělit do tří
základních skupin: pásma teplotní, solární a fyzická.
Pásma, která bychom mohli vymezit rovnoběžkami, by vznikla na homogenní Zemi
pouze účinkem slunečního záření a označujeme jako klimatická pásma solární nebo též
matematická. Matematických pásem vyčleňujeme pět. Tropický pás sahající od rovníku na
sever a na jih až k obratníkům. Od obratníku k polárním kruhům se rozprostírají severní
a jižní mírný pás. Posledním typem jsou dva polární pásy (arktický a antarktický), které sahají
od polárních kruhů k pólům.
Dalším typem jsou teplotní pásma, vznikající v důsledku skutečného rozložení teplot
na zemském povrchu. Jedná se o následující pásma definovaná na základě průměrných
ročních (měsíčních) teplot vzduchu. Prvním z nich je horké pásmo sahající k izotermě
průměrné roční teploty vzduchu 20 °C, vně roční izotermy 20 °C se rozkládají dvě mírná
pásma sahající k izotermě 10 °C nejteplejšího měsíce. Od izotermy 10 °C k 0 °C nejteplejšího
měsíce zasahují dvě chladná pásma a od izotermy 0 °C a méně nejteplejšího měsíce jsou dvě
pásma věčného mrazu. Tato členění jsou velmi hrubá a v každém z uvedených pásem vzniká
mnoho dalších podtypů.
Klimatická pásma, která vznikla na reálném zemském povrchu, nazýváme fyzická
(skutečná). Fyzická pásma předně v důsledku nerovnoměrného rozložení pevnin a oceánů
nejsou rozložena zcela zonálně, nýbrž na základě spolupůsobení klimatických faktorů
(geografických, cirkulačních, radiačních).
Často se také setkáváme s klimatickými pásy, jež jsou pokusem o podrobnější členění
pásem solárních. Takové pásy jsou znázorněny na obr. 4. Jedná se o tropický pás, který se
rozkládá mezi obratníky Raka a Kozoroha, severní a jižní mírný pás, nacházející se mezi
obratníky a polárními kruhy a polární a antarktický pás ležící mezi polárními kruhy a póly.
Podél obratníků se nachází ještě subtropický přechodný pás a podél polárních kruhů
subpolární přechodný pás. V každém z hlavních pásů je možné ještě na základě celkového
charakteru georeliéfu klasifikovat oceánský, kontinentální nebo horský typ klimatu.
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Obr. 4: Klimatické pásy na Zemi
Zdroj: upraveno podle Vysoudil (2004)

Vzhledem ke složitosti problematiky klasifikace klimatu nemáme žádnou univerzálně
platnou a uznávanou klasifikaci, i přes velký počet klasifikací již existujících.
Nejjednodušeji a nejčastěji je možné klasifikace klimatu dělit dle A. A Millera (in
Netopil a kol., 1984) na konvenční a genetické. Starší konvenční přístup klade největší důraz
na charakteristické rysy podnebí. Podnebné typy vymezuje na základě předem stanovených
mezních hodnot určitých meteorologických prvků nebo konvenčně zvolených hodnot
klimatických indexů. Druhým přístupem klimatických klasifikací je genetický přístup. Ten
vychází zejména z příčin klimatu. Klimatické typy jsou na základě genetického přístupu
vymezovány podle cirkulačních klimatotvorných faktorů.
Podle Minářové (2011) a Netopila a kol. (1984) je u nás nejznámější a nejpoužívanější
konvenční klasifikací Köppen-Geigerova klasifikace. Z genetických klasifikací se u nás
nejvíce používá B. P. Alisovova klasifikace a ve světě klasifikace H. Flohna. Uvedené
klasifikace budou charakterizovány v následující podkapitole.
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3.3.1 Konvenční (efektivní) klasifikace klimatu

Konvenční neboli efektivní klasifikace vymezují jednotlivé typy klimatu podle projevů
určitých klimatotvorných prvků (např. vegetační kryt, odtokové poměry, teplota vzduchu).
Tyto hodnoty prvků jsou stanoveny na základě mezních hodnot, jsou tedy určeny konvenčně.
Nevýhodou konvenčních klasifikací je to, že v nich chybí výklad geneze daného typu. Jako
příklad konvenčních klasifikací lze uvést klasifikace Supana (1879), A. Pencka (1910), L. S.
Berga (1925), W. Köppena a R. Geigera (1928) či C. W. Thornthwaita (1948), E. Quitta
(1971) aj. (Vysoudil, 2004), (Netopil a kol., 1984), (Minářová, 2011).

3.3.1.1. Köppen-Geigerova klasifikace klimatu
Nejuznávanější a nejpoužívanější z uvedených konvenčních klasifikací je klasifikace klimatu
podle Köppena. Jedná se o „jedinou celosvětově rozšířenou efektivní klasifikaci klimatu“
(Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 2015). Klasifikace byla vytvořena
německým botanikem Wladimirem Köppenem a poprvé publikována v roce 1884. Köppen
klasifikaci několikrát přepracoval a ve finální verzi vznikla v roce 1936 (Meteorologický
slovník výkladový a terminologický, 2015). Na klasifikaci Köppen spolupracoval
s R. Geigerem, se kterým sestavil mapu klimatických oblastí Země. Geiger provedl dílčí
úpravy a klasifikaci vydával i po Köppenově smrti až do roku 1954, proto bývá někdy
označována i jako Köppen-Geigerova klasifikace klimatu.
Köppen pro svou klasifikaci vycházel z původní Supanovi klasifikace z r. 1879, která
vycházela z izoterem průměrné roční teploty vzduchu. Köppen ji obohatil ještě o hledisko
délky trvání určitých teplot a při vymezování klimatických oblastí se z důvodu nedostatku
kvantitativních meteorologických charakteristik obrátil na nepřímé indikátory klimatu, tedy
faunu a flóru. Později byla klasifikace vztažena k rozložení teploty vzduchu a srážek na Zemi.
Původní floristické názvy zůstaly jen pro některé klimatické podtypy.
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Na základě teploty vzduchu, srážkových úhrnů a působení těchto charakteristik na
vegetaci Köppen na Zemi vyčlenil 5 klimatických pásem, podle dalších zvláštností ročního
chodu teploty a srážek se pásma dělí ještě na 11 klimatických typů (Vysoudil, 2004).
Klimatické typy jsou označeny písmeny. Písmenem „w“ je označena suchá zima, „s“ značí
naopak suché léto. Pro rovnoměrné rozložení srážek během roku je používáno písmeno „f“.
„m“ značí periodické srážky, tzn. monzunové deště, „S“ znamená step, „W“ poušť a „H“
horské klima.
Vymezená klimatická pásma jsou označena prvními pěti písmeny abecedy. A je vlhké
tropické klimatické pásmo, B značí suché neboli aridní pásmo. Písmenem C je označeno
mírně teplé klimatické pásmo. Mírně studené (boreální) pásmo se značí písmenem D a E je
označení pásma polárního nebo také studeného nebo arktického (Netopil a kol., 1984),
(Vysoudil, 2004). Včetně základních charakteristik a vymezení jsou výše zmíněná pásma A,
B, C, D, E zobrazena v tab. 3.

Tab. 3: Klimatická pásma Köppen-Geigerovy klasifikace

označení název pásma

kritéria
vymezení

Af

vlhké tropické
oblast vlhkých tropických
pralesů

Am

oblast monzunů

Aw

oblast savan

charakteristika
pravidelná cirkulace atmosféry (monzuny,
Tmin ≥ +18, R≥750 pasáty)
rovnoměrné rozložení srážek během roku (max.
Rmin ≥ 60
2x ročně v době zenitálních dešťů),
střídání letních monzunových srážek a zimního
R ≥ 25(100−Rmin) suchého období
období sucha v zimě, zenitální srážky jednou do
Rmin < 60
roka, převažující východní pasát

B

suché (aridní)

R < 10 Pth

BS

klima stepí

R > 5 Pth

BW

klima pouští

R ≤ 5 Pth

A

nízké úhrny srážek, vysoký výpar
při převažujících zimních srážkách BS ohraničeno
R=10T a R=20T, při převažujících letních
srážkách BS vymezuje hranice R=10(T+14) a
R=20(T+14), při rovnoměrném rozložení srážek
je BS ohraničeno R=10(T+7) a R=20(T+7)
při převažujících zimních srážkách BW leží v
intervalu R=0 do R=10T, při převažujících letních
srážkách je BW v intervalu od R=0 do
R=10(T+14), při rovnoměrném rozložení srážek
je BW ohraničeno R=0 a R=10(T+7)
intervaly pro pásma B jsou tzv. hranice suchosti
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C

mírně teplé

Cw

se suchou zimou

Cs

se suchým létem

Cf

s rovnoměrně rozlož. srážkami

−3 < Tmin < +18
Pwmin < Psmin,
Psmax > 10 Pwmin
Psmin < Pwmin,
Pwmax > 3 Psmin,
Psmin < 40

Tmin ≤ −3 ◦C, Tmax
≥ 10

D

mírně studené (boreální)

Df

stále vlhká oblast

Dw

se suchou zimou

Ds

se suchým létem

Pwmin < Psmin,
Psmax > 10 Pwmin
Psmin < Pwmin,
Pwmax > 3 Psmin,
Psmin < 40

E

polární (studené, sněžné)

Tmax < +10

ET

oblast tundry

0 ≤ Tmax < +10

EF

oblast věčného mrazu

Tmax < 0

cyklonální činnost, proměnlivost počasí, západní
proudění, 4 roční období (teplé léto, chladná
zima)

větší množství srážek, chladné krátké léto, v
zimě souvislá sněhová pokrývka, pouze na S
polokouli
rovnoměrné rozložení srážek během roku
tzv. zabajkalský typ

převažují sněhové srážky (celkově malý roční
úhrn srážek), mírná až velmi studená zima

Vysvětlivky: T = průměrná roční teplota v °C, T max = maximální měsíční teplota v °C, T min= minimální
měsíční teplota v °C, R = roční úhrn srážek v mm, Rmin = minimální měsíční srážky v mm, Rmin =
minimální měsíční srážky v mm, Pwmin = měsíční úhrn srážek nejsuššího měsíce během zimního půlroku
dané polokoule, Psmin = měsíční úhrn srážek nejsuššího měsíce během letního půlroku dané polokoule,
Psmax = měsíční úhrn srážek nejvlhčího měsíce během letního půlroku dané polokoule , Pwmax = měsíční
úhrn srážek nejvlhčího měsíce během zimního půlroku dané polokoule
Zdroj: Vytvořeno dle Kottek a kol. (2006), Minářová (2011), Netopil a kol. (1984)

Rozložení jednotlivých klimatických pásem Köppen-Geigerovy klasifikace je
zobrazeno na obr. 5. Podle Wagnera (in Netopil a kol., 1984) největší plochu zemského
povrchu zaujímá pás vlhkého tropického klimatu, a to 36,1 %. Nejmenší podíl pak pás mírně
studeného klimatu se 7,3 % plochy Země. Co se týče konkrétních klimatických typů,
Minářová (2011) uvádí, že nejvíce plochy na pevninách zaujímají podnebné typy Df a BS,
naopak nejméně je klimatického typu Cs. Jiná situace je nad oceány, kde převažují typy Cf
a Af, nejmenší podíl mají Dw a Cw.
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Obr. 5: Köppen-Geigerova klasifikace klimatu
Zdroj: http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/ (cit. 19. 5. 2015)

3.3.1.2 Klasifikace klimatu E. Quitta
Quittova klasifikace je jednou z mnoha regionálních klasifikací. Je uváděna proto, že je
nejužívanější klasifikací pro Českou a Slovenskou republiku. Vznikla pro podrobnější úroveň
než Köppen-Geigerova klasifikace, a to pro ČSSR.
Vymezení klimatických regionů se vztahuje ke komplexu 14. klimatologických
charakteristik, jež jsou chápány jako velikostní třídy (např. počet dnů s průměrnou teplotou
minimálně 10 °C). Quitt vymezuje 3 hlavní klimatologické oblasti: teplou, mírně teplou
a chladnou. V rámci těchto oblastí je vymezeno ještě 23 klimatických jednotek, přičemž na
území České republiky se z nich vyskytuje 13 a ostatní se nacházejí na území Slovenské
republiky.
Rozložení klimatických oblastí na území Česka je vyobrazeno na obr. 6. Šrafováním
u písmen T4 a T2 je zobrazena teplá klimatická oblast. MT 7-11, MT 5-3 a MT 2 značí mírně
teplou klimatickou oblast. Výplní u CH4-7 je zachycena chladná oblast, která zasahuje
nejmenší plochu území.
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Na našem území převažuje mírně teplá klimatická oblast (MT), která plošně souhlasí
se středními polohami. Kromě mírně teplé oblasti se u nás nachází ještě teplá klimatická
oblast (T), jejíž jednotka T4 představuje nejteplejší a nejsušší oblast na našem území. Tato
oblast (T4) se rozkládá v Jihomoravském kraji v okolí Znojma, Břeclavi a Hodonína. Třetí
klimatickou oblastí je chladná oblast (CH), do které patří nejvyšší polohy našeho území.
Řadíme sem pohraniční hory, vrcholky Brd, České středohoří a Českomoravská vrchovina.

Obr. 6: Quittova klasifikace klimatu v České republice
Zdroj: http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/klima/Quitt1.jpg (cit. 20. 5. 2015)

3.3.2 Genetické klasifikace klimatu

Jak bylo zmíněno už výše, autoři genetických klasifikací klimatu se snaží při třídění klimatu
Země dbát na podmínky jeho utváření, tedy genezi. Klasifikační metoda genetických
klasifikací je tedy zároveň metodou výkladu vzniku určitého klimatotvorného typu.
Klimatické regiony jsou vymezovány zejména na základě všeobecné cirkulace atmosféry a na
rozdíl od konvenčních klasifikací důsledně zachovávají geografickou zonalitu. K hlavním
nevýhodám genetických klasifikací klimatu patří především jejich přílišná schematičnost
a globálnost, která do jisté míry znemožňuje detailnější klasifikaci klimatických typů a tím
také třídění menších lokalit.
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3.3.2.1 Alisovova klasifikace klimatu
Alisovova klasifikace klimatu je nejrozšířenější klasifikací v bývalém Sovětském svazu.
Samotná klasifikace byla několikrát přepracována a ve finální podobě vznikla roku 1964.
Jako genetická klasifikace je podle Vysoudila (2004, s. 186) vytvořena na základě „třídění
převládajícího výskytu geografických typů vzduchových hmot v jednotlivých oblastech“.
Podle zmíněného převládajícího výskytu vzduchových hmot během celého roku Alisov
vyčlenil 7 základních klimatických pásů, které jsou odděleny průměrnou polohou
klimatologických front v létě a v zimě, a 6 přechodných oblastí.
Rozložení zmíněných klimatických pásů a oblastí je vykresleno na obr. 7. Níže je také
uveden výčet pásů a jejich základních charakteristika.
Základní klimatické pásy jsou následující: pás rovníkového klimatu (ekvatoriální pás,
(na obr. 7 zobrazen pod číslem 1), ve kterém převažuje jednotvárné počasí s vydatnými
srážkami nad rovníkovými oblastmi. Je zde stejnorodý velmi teplý a celoročně vlhký
rovníkový vzduch. Pás tropický (3), pro který je typický suchý tropický vzduch, ve kterém
nedochází k výstupům a ani následným srážkám. Jako další základní pás je vymezen pás
vzduchu mírných šířek (5) (mírný pás), ve kterém převažuje prohřátý polární vzduch (vzduch
mírných šířek). Posledními dvěma pásy jsou pás arktický (7) vymezený na severní polokouli,
a pás antarktický (7), naopak na jižní. V těchto pásech převládá na vlhkost chudý arktický,
resp. antarktický vzduch.
Kromě základních pásů Alisov vydělil ještě 6 přechodných oblastí, a to podle
sezónního střídání vzduchových hmot nad danou oblastí. Přechodné pásy jsou subekvatoriální
(pás rovníkových monzunů) (2), ležící mezi rovníkovým a tropickým pásem, se střídáním
letního rovníkového vzduchu a tropického vzduchu v zimě. Mezi tropickým pásem a pásem
mírných šířek leží pás subtropický (4), ve kterém v létě převažuje tropický vzduch a v zimě
polární prohřátý vzduch. Na severní polokouli se nachází také subarktický pás (6) a na jižní
nevýrazný subantarktický pás (6), tyto pásy leží na pomezí vzduchu mírných šířek.
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Obr. 7: Alisovova klasifikace podnebí
Zdroj: Netopil a kol. (1984)

Jak je zřetelné z obr. 7, na každé polokouli Alisov vyčlenil čtyři hlavní a tři přechodné
klimatické pásy. Podle geografických podmínek ještě v každém pásu vyděluje klimatické
typy. Podle rozložení kontinentů a oceánů se jedná o kontinentální a oceánský typ klimatu
a podle všeobecné cirkulace atmosféry a rozložení mořských proudů typy východního
a západního pobřeží pevnin.
Genetické klasifikace dávají podle Minářové (2011) největší zřetel na genezi klimatu,
na cirkulační podmínky v atmosféře a v neposlední řadě také na přenos tepla mořskými
i atmosférickými proudy a rozložení pevnin a oceánů. Naopak jako problém Alisovovy
klasifikace se jeví prioritní používání klimatologických front a až druhotné využití skutečných
jednotek dynamické klimatologie, tedy vzduchových hmot, čímž při klasifikaci podnebí nelze
zacházet do větších detailů.

3.3.2.2 Klasifikace klimatu podle H. Flohna
Flohnova klasifikace klimatu patří taktéž mezi nejznámější. Tato ryze genetická klasifikace je
založena na základě geografického rozložení cirkulačních systémů, tedy všeobecné cirkulace
atmosféry.
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Flohn pro svou klasifikaci vychází z existence čtyř druhů větrných pásů na Zemi, které
se v závislosti na výšce Slunce během roku šířkově posouvají. Stanovenými pásy jsou
rovníkový pás západních větrů a tišin (T), ve kterém jsou stálé srážky a trvale vlhký vzduch,
velmi suchý pasátový pás neboli pás východních větrů (P) bez srážek, mimotropický pás
západních větrů mírných šířek (W) s celoročními srážkami a polární pás východních větrů
(E), ve kterém jsou srážky (dešťové, sněhové) omezené.
Stálé homogenní klima mají oblasti, ve kterých po celý rok převládá jeden
z uvedených typů větrných pásů. Zatímco alternující heterogenní klima mají ty oblasti,
v nichž se sezónně střídají sousední větrné pásy. Písmena uvedená v závorce větrných typů
značí daný větrný pás, dle jejich kombinací vznikají klimatická pásma: vnitřní tropické (T),
vnější tropické (T, P), subtropické aridní (P), v zimě dešťové subtropické (P, W), mírné vlhké
(W), subpolární s boreálním podtypem (E, W) a vysoce polární (E). Flohnova klasifikace tedy
rozlišuje výše uvedených sedm klimatických pásem, vymezených na základě geografických
větrných pásů.
Klasifikace klimatu podle Flohna (jak ji zobrazuje obr. 8) byla navržena pro
tzv. ideální kontinent a světové moře. Pro podmínky skutečných kontinentů a oceánů byla
později upravována dalšími autory, např. E. Kupferem.

Obr. 8: Flohnova klasifikace klimatu
Zdroj: Minářová (2011)
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3.4 Regionalizace v rámci hydrosféry

Pro vypracování regionalizace v rámci hydrosféry bylo použito následujících zdrojů:
Heintzelman, Highsmith (1973), Horník a kol. (1982), Netopil a kol. (1984), USGS (online) a
Strahler (2011). Další zdroje budou uvedeny přímo v textu.
Hydrosféra je tvořena veškerou vodou na Zemi, ve vodních útvarech i dalších
formách. Voda je klíčový pojem při studiu hydrosféry. Právě voda je esenciálním prvkem pro
život všech druhů na Zemi, včetně člověka. V mnoha ohledech se dá říci, že voda patří
k nejsložitějším prvkům fyzické sféry, neboť její zásoby, charakteristiky i dostupnost se
složitě prolínají s jinými přírodními živly v celkovém fyzikálně-biologickém systému.
Zásoby vody na Zemi rozdělujeme do několika základních skupin. První z nich tvoří
slané vody vyskytující se převážně v oceánech a mořích, které mohou být vzájemně
propojeny, čímž tvoří světový oceán. Další skupinou jsou sladkovodní vody nacházející se
převážně na pevninách, přičemž na pevninách se mohou vyskytovat i slaná jezera.
Na pevninách se podle Strahlera (2011) soustředí pouze 3 % z celkového objemu vody
na Zemi, přičemž většina jí je vázána v pevninských ledovcích. Podle Hepnera a McKee
(1992) podíl v ledovcích a podobných tvarech činí 77,1 % všech zásob sladkých vod. Jen
kolem 0,36 % tvoří voda v řekách a jezerech, která je snadno dostupná. V podzemí a půdě je
koncentrováno 22,5 % sladké vody. Nepatrné množství vody (asi 0,04 %) je vázáno také
v atmosféře.
Zbylý objem vody, tedy 97 %, je koncentrován ve vodách světového oceánu. Voda
světového oceánu pokrývá 70 % zemského povrchu. Voda v oceánu by byla pro suchozemské
organismy málo platná, kdyby neexistoval mechanismus, který vodu přenese také na souš.
Tímto mechanismem je hydrologický cyklus, který funguje jako cirkulační systém.
Hydrologický cyklus představuje přítomnost a pohyb vody na Zemi, v Zemi i nad Zemí
(De Blij, Muller, 1992).
Nepřetržitý oběh vody na Zemi probíhá díky nerovnoměrnému množství dopadajícího
slunečního záření na zemský povrch, zemské přitažlivosti a rotaci Země. Takovýto oběh
vody, jak bylo zmíněno výše, se nazývá hydrologický cyklus a je přiblížen na obr. 9. Díky
energii, předně energii slunečního záření, dochází k vypařování vody jak z povrchu souše, tak
zejména z hladiny světového oceánu (přičemž největší množství vodní páry vzniká nad
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povrchem moří a oceánů). Vodní páry jsou skrz proudění vzdušných mas vznikajících
nerovnoměrným prohříváním zemského povrchu přenášeny do značných vzdáleností.
V případě, že se voda vypařuje z oceánu, kondenzuje a v podobě atmosférických srážek
dopadá opět na povrch oceánu, hovoříme o tzv. malém hydrologickém cyklu. Dojde-li k tomu,
že je voda vzdušnými proudy přenesena z prostoru světového oceánu nad pevninu, jedná se
o tzv. velký hydrologický cyklus.
Během roku se hydrologický cyklus neustále opakuje. Ve skutečnosti je ale výměna
vody mezi pevninou a světovým oceánem poněkud složitější. Mimo jiné existují i bezodtoké
oblasti, ze kterých se voda vypaří přímo, tudíž nedochází k jejímu přenosu přes vodní toky.
K výparu vody nedochází jen ze zemského povrchu, ale také z povrchu vegetace, jezer, půdy
atd. Je nutné zmínit, že ne všechna vláha, která se z povrchu oceánu (atd.) vypaří, je
přenesena nad pevninu. Množství přenesené vláhy se odhaduje pouze na 34 % a je
označováno jako tzv. tranzitní vláha, přičemž toto množství není stejné ani nad jednotlivými
kontinenty. Kromě vodních toků, dochází k přenosu vody do oceánu také podzemní cestou.
Cesty přenosu vody skrz hydrologický cyklus jsou zobrazeny na již zmíněném obr. 9.

Obr. 9: Hydrologický cyklus
Zdroj: https://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html (cit. 26. 5. 2015)
35

Všechna místa na Zemi nejsou vodou zásobena stejně. To, jakým způsobem je dané
místo zásobeno vodou, záleží mimo jiné také na množství srážek, které nad daným místem
vypadávají. Jejich výparem a dalším přemísťováním odtokovými režimy.
Distribuce světových srážek, jak ji zobrazuje obr. 10, je výsledkem složité interakce
globálních systémů atmosférické i oceánské cirkulace, jakož i přenosu tepla a vlhkosti. Na
obr. 10 je zobrazeno geografické rozložení průměrných měsíčních srážkových úhrnů na
zemském povrchu mezi lety 1980 a 2004. Čáry, které se často vyskytují na srážkových
mapách, spojují místa se stejnými úhrny srážek v daném období a nazývají se izohyety. Není
žádné místo na Zemi, které by mělo předem přesně zaručeno, že bude přijímat určené
průměrné srážky v daném roce.
Nejdeštivější oblasti se nacházejí v prostoru rovníkového pásu (10° až 0° s. š.)
a naopak nejméně srážek spadne mezi 20° a 30° zeměpisné šířky, v tropických pasátových
oblastech severní a jižní polokoule (Hoy, 1978), (De Blij, Muller, 1992).

Obr. 10: Geografické rozložení průměrných měsíčních srážkových úhrnů (1980-2004)
Zdroj: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8g.html (cit. 26. 5. 2015)
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Regionalizací vod (zabýváme se předně povrchovými vodami) se podle Kříže (in
Horník a kol., 1982, s. 109) rozumí: „vymezování jednotlivých územních celků s podobnými
charakteristickými znaky hydrologického režimu...“.
V případě, že krajina již není schopná pojmout množství vody ze srážek, vzniká
povrchový odtok. To, jakým způsobem voda z území odtéká, lze tedy lokalizovat pomocí
odtokových režimů řek. Podle Janského (online) jsou pro vznik řeky rozhodující zdroje
vodnosti. Množství vody, které v řece protéká, je závislé na dešťových a sněhových srážkách,
ledovcích nebo dlouhodobé sněhové pokrývce a podzemní vodě. Pro všechny tyto zdroje mají
rozhodující vliv klimatické podmínky, tedy příslušnost k danému klimatickému pásu,
kontinentalita klimatu (vzdálenost místa od oceánu) nebo geografická poloha. V základu
můžeme odtokové režimy rozdělit dvěma způsoby, a to na režimy jednoduché a komplexní.
Jednoduché odtokové režimy jsou ovlivněny hlavně zdroji vodnosti v daných klimatických
podmínkách, povodí je obvykle klimaticky stejnorodé a pro jeho tvorbu se uplatňuje předně
nadmořská výška a kontinentalita. Komplexní odtokový režim se vyskytuje zpravidla
u velkých řek, kde se kombinuje více zdrojů vodnosti a různé klimatické podmínky v různých
částech povodí (Brilly, 2010), (Finlayson, 1988), (Janský, online).
Jednoduché odtokové režimy rozlišujeme následujících typů. Prvním uvedeným je
oceánský dešťový odtokový režim. V tomto režimu vypadávají předně zimní dešťové srážky.
Maximální odtoky se pak vyskytují od ledna do března a minimální na konci léta. Do
oceánského dešťového režimu patří zejména řeky západní Evropy s minimální rozkolísaností.
Druhým typem je tropický dešťový odtokový režim. Maxima odtoku tohoto režimu se na
severní polokouli vyskytují od července do září a na jižní od ledna do dubna. Nejvyšší srážky
tedy vypadávají bezprostředně po vyvrcholení Slunce. Mezi řeky s tropickým dešťovým
režimem patří na severní polokouli Niger, Senegal, Modrý Nil, Orinoco, Rio Grande
a Usumacinta a na jižní polokouli Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo. Všechny zmíněné
řeky tohoto režimu se vyznačují střední rozkolísaností. Monzunový odtokový režim je
charakteristický maximálními průtoky v době letního monzunu, od července do září. Do
tohoto typu patří řeky monzunových oblastí jižní, jihovýchodní a východní Asie: Indus,
Ganges, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Mekong, Jang-c´-tiang, Chuang-che, Amur. Řeky
monzunového odtokového režimu mají velkou rozkolísanost během roku.

Další

z jednoduchých odtokových režimů je režim glaciální neboli ledovcový. Výkyvy vodnosti řek
glaciálního režimu ovlivňuje intenzita slunečního záření, která zapříčiňuje rozdílné tání
ledovců a velkou rozkolísanost toků. Výrazný je projev ledovcového režimu za předpokladu,
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že je minimálně 15 % plochy povodí pokryto ledovci a dlouhodobou sněhovou pokrývkou.
Ledovcový režim rozlišujeme dvou typů. Na glaciální režim tropů, ve kterém se vyskytují
pouze denní výkyvy vodnosti, jejichž maximum je v odpoledních hodinách. Druhým typem je
glaciální režim mírných šířek s většími sezónními výkyvy. Mezi řeky s glaciálním režimem
patří například Rhȏne (Gletsch). Posledním typem jednoduchého odtokového režimu je režim
nivální neboli sněhový. Hlavním zdrojem vodnosti tohoto typu režimu je podle nadmořské
výšky různě intenzivně tající sníh. Nivální režim v nížinách je význačný velkou
rozkolísaností, vysokou povodňovou vlnou s rychlou kulminací, která vzniká z tajícího sněhu
na velké ploše, vlivem rychlého oteplení. Nivální nížinný režim mají řeky východní Evropy,
Sibiře a severní Kanady. Nivální horský režim se vyskytuje v oblastech, kde sníh vlivem
nadmořské výšky odtává postupně. Rozkolísanost horského niválního režimu je menší než
u nížinného, ale větší než u oceánského dešťového režimu. Nivální horský režim mají řeky
Skandinávie, Alp a Skalistých hor (Brilly, 2010), (Finlayson, 1988), (Janský, online).
Druhým typem jsou komplexní odtokové režimy. Jak bylo zmíněno výše, komplexní
odtokové režimy se vyskytují u řek, které protékají různými klimatickými oblastmi a uplatňují
se u nich různé zdroje vodnosti. Komplexní odtokové režimy lze dělit do dvou základních
kategorií. První z nich je niválně-pluviální neboli sněhovo-dešťový odtokový režim. Pro tento
typ je významná výrazně vyšší jarní povodeň z tajícího sněhu (v dubnu a květnu), a méně
výrazná zimní povodeň z dešťových srážek (v listopadu a prosinci). Mezi řeky
niválně-pluviálního odtokového režimu patří řeky Pyrenejí, např. Ebra a Garonne. Druhým
typem je pluvio-nivální neboli dešťovo-sněhový odtokový režim. Tento režim odtoku je
charakteristický dešťovými srážkami, které se mohou projevit i v době tání sněhu na jaře
(v březnu, dubnu) i v zimě (v listopadu a prosinci). Mezi dešťovo-sněhový odtokový režim
řadíme řeky Apalačského pohoří a řeky jižní a střední Evropy. Z komplexních odtokových
režimů lze ještě vyčlenit mediteránní podtyp a podtyp kontinentální Evropy. Mediteránní
odtokový režim má jedno maximum v době zimních dešťů a druhé v době tání sněhu. V létě
se vyskytují minima. Mediteránní odtokový režim se vyskytuje např. u řek Arno, Tevere,
Secchia, Guadalquivir a Júcar. Do podtypu kontinentální Evropy řadíme řeky Labe, Vltava,
Odra, Morava, jejichž maximum odtokového režimu se výrazněji vyskytuje v době jarního
tání sněhu než v období letních dešťů (Brilly, 2010), (Finlayson, 1988), (Janský, online).
Na obr. 11 je znázorněno rozložení odtoku na Zemi pomocí hodnot odtokové výšky.
Odtokovou výšku větší než 1000 mm vykazují rovníkové oblasti a západní návětrné strany
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kontinentů. Naopak hodnoty odtokové výšky menší než 20 mm se nacházejí v polárních a
suchých vnitrozemských oblastech (Máčka, 2011).

Obr. 11: Rozložení odtoku na Zemi
Zdroj: Máčka (2011)

3.5 Regionalizace v rámci biosféry

Kapitola týkající se biosféry bude vycházet předně z publikací následujících autorů: Prach
a kol. (2009), Divíšek a kol. (online), Hájek a kol. (2004/2005), Treml (2014),
Matějček (2007) a Horník a kol. (1982).
Živou součástí globálního zemského ekosystému je biosféra, ve které se odehrávají
všechny biologické jevy. Jednotlivé živé organismy jsou závislé jak na sobě navzájem, tak i
na vnějších abiotických podmínkách. Společně pak na zemském povrchu vytváří
charakteristické útvary nazývané ekosystémy. Soubory jednotlivých ekosystémů se nazývají
biomy. Pro výskyt biomů je klíčová sluneční energie a s ní související faktory, čímž dochází
k úzkému propojení s daným klimatem. Výskyt biomů je samozřejmě podmíněn i souhrou
mnoha dalších biotických a abiotických faktorů, včetně vlivů člověka.
Věda, která se zabývá rozšířením organismů (i jejich společenstev) v prostoru a čase,
se nazývá biogeografie. Předmětem studia biogeografie je zmíněná biosféra a zákonitosti její
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hlavní diferenciace. Vzhledem k tomu, že prostorové rozšíření organismů je v centru zájmů
geografů i biologů, bývá biosféra členěna na dva samostatné obory. Fytogeografii, zabývající
se geografií rostlin a zoogeografii studující geografii živočichů.
Fytogeografické členění zemského povrchu vzniká na bázi vzájemné podobnosti
a odlišnosti flóry na daném území. Zemský povrch tak můžeme rozlišit do šesti
fytogeografických oblastí, které se dají dále dělit na podoblasti, provincie, obvody a další
menší celky. Hlavní fytogeografické oblasti jsou ilustrovány na obr. 12.
Největší fytogeografickou oblastí je oblast Holoarktická, která se rozprostírá
v Evropě, Asii a Severní Americe, v mimotropické části severní polokoule. Floristicky se
jedná o relativně jednotné území s velkým počtem rostlinných čeledí a rodů. Listnaté dřeviny
mírného pásu (vrbovité, břízovité, bukovité) jsou zde bohatě zastoupeny. Své hlavní rozšíření
zde má také druhově bohatý rod ostřice. Holoarktickou oblast můžeme dále dělit na
11 podoblastí, které jsou znázorněny na obr. 12. Území celé České republiky náleží do
Eurosibiřské podoblasti.
Paleotropická oblast neboli tropická oblast Starého světa je druhou plošně největší
fytogeografickou oblastí. Z hlediska počtu druhů je však oblastí nejbohatší. Rozkládá se na
většině území Afriky (mimo Kapskou oblast) a většině území Oceánie včetně Nového
Zélandu. Známé rody paleotropické oblasti jsou například fíkovník, datlovník nebo Aloe.
Tropy Nového světa a přiléhající subtropy, tedy Střední a Jižní Ameriku, zahrnuje
Neotropická oblast. Pro neotropickou oblast jsou příznačné čeledi rostlin broméliovitých nebo
kaktusovitých, z rodů pak lze jmenovat např. ananas, yuccu nebo agáve. Nejmenší
fytogeografickou oblastí je Kapská oblast, rozkládající se pouze na jihozápadním cípu
Afrického kontinentu. Nachází se zde však velké množství endemických čeledí. Hojně jsou
zastoupeny kosatcovité nebo pelargónie. Australská fytogeografická oblast se nachází pouze
na území Austrálie a Tasmánie. Zdejší flóra je v důsledku dlouhodobě izolovaného vývoje
velmi svérázná a nachází se zde velké množství endemických rodů. Jako příklad můžeme
uvést blahovičník (Eucalyptus). Oblast Antarktidy, přilehlých ostrovů (zhruba po 50° j. š.)
a část Patagonie zaujímá Antarktická oblast s nejchudší květenou. Všechny zmíněné
fytogeografické oblasti jsou také znázorněny na obr. 12.
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Obr. 12: Fytogeografické členění zemského povrchu
Zdroj: http: //www.kbi.zcu.cz/OB/studium/ekro/ekro_09.php (cit. 1. 6. 2015)

Charakteristika zoogeografického členění zemského povrchu vychází zejména
z publikací několika autorů. Jedná se o Bucharovu Zoogeografii (1983), Vybrané kapitoly
z biogeografie (Matějček, 2007), Zoogeografii od Hajera (2013) a Úvod do biogeografie
(Hájek a kol., 2004/2005).
Rozložení fauny zemského povrchu můžeme podobně jako u rostlin dělit do šesti základních
zoogeografických oblastí, ty se někdy sdružují do čtyř zoogeografických říší. Toto rozdělení
prezentuje tab. 4. Základní rozdělení oblastí světové fauny vychází z výskytu čeledí savců,
ptáků a primárně sladkovodních ryb.
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Tab. 4: Zoogeografické členění zemského povrchu

Zdroj: file:///C:/Users/Jan/Desktop/BiogeografieUcebniText.pdf (cit. 20. 5. 2015)

Největší zoogeografickou říší je Holoarktis, do které náleží Palearktická a Nearktická
oblast. V holoarktické říši se vyskytuje malý podíl endemických čeledí, z jednotlivých druhů
převažují placentální savci. Palearktická oblast se rozkládá na území Evropy, Asie a Severní
Ameriky. Na faunu této oblasti měly velký vliv doby ledové, přičemž většina původní
třetihorní teplomilné palearktické fauny vymřela. Se zbytky této fauny je možné se setkat
například v indomalajské oblasti. Chladnomilnější fauna má svá refugia na Pyrenejském
a Balkánském poloostrově, odkud se šíří zpět do střední Evropy. Nearktická oblast leží na
území Severní Ameriky. Zajímavý je na tomto území výskyt fosilních nálezů vačnatců.
V dnešní době jsou zde vačnatci zastoupeny pouze dvěma druhy, rozšířenými na toto území
až v holocénu.
Společnou říši Paleotropis tvoří Indomalajská a Etiopská oblast. Indomalajská oblast
se nachází v jižní a jihovýchodní Asii a podobně jako Etiopská fauna není příliš poznamenána
dobami ledovými. Oblast Indomalajská je plošně relativně malého rozsahu, avšak s relativně
vysokou diverzitou savců. Mezi endemity této oblasti patří např. orangutan, lemur nebo slon
indický. Etiopská oblast se rozkládá na většině území Afriky (vyjma severní části), včetně
ostrova Madagaskar. Vyskytuje se zde největší diverzita savců, přičemž mezi endemitní
druhy zde patří zebra, žirafa nebo slon africký.
Jihoamerickou zoogeografickou oblastí je Neotropis. Do této oblasti se řadí i Galapágy
a Střední Amerika s ostrovy v Karibském moři a Velké a Malé Antily. K Neotropis někdy
přiřazována také Antarktida. Ze všech světových zoogeografických oblastí má Neotropis
nejvyšší biodiverzitu. Je zde neobyčejně bohatá fauna ptáků, primárně sladkovodních ryb
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a hmyzu. Mezi endemity patří řád chudozubých (např. mravenečník, lenochod), ploskonosých
opic nebo mnoho čeledí hlodavců.
Poslední zoogeografickou říší je Notogea s Australskou oblastí. Patří sem území
australského kontinentu včetně přilehlých ostrovů. Jedná se o zcela svéráznou oblast z důvodu
dlouhodobé izolace. Dominujícími savci oblasti jsou vačnatci, na Novém Zélandu pouze
létající savci.
Jak už bylo výše zmíněno, zoogeograficky můžeme zemský povrch členit na šest
hlavní oblastí. Rozložení těchto oblastí ilustruje obr. 13.

Obr. 13: Zoogeografické členění zemského povrchu
Zdroj: http://www.britannica.com/science/faunal-region/images-videos (cit. 20. 5. 2015)

Regionalizaci v rámci biosféry lze také vyjádřit na základě souborů celých
ekosystémů. Jak bylo zmíněno v úvodní části této podkapitoly, soubory ekosystémů se
nazývají biomy. Podle Tremla (2014) regionální biogeografie klade hlavní důraz právě na
charakteristiku terestrických biomů Země, které rozlišujeme na základě geografické
zonálnosti.
Projevy

geografické

zonálnosti

lze

rozlišit

podle

šířkové

pásmovitosti

(v horizontálním směru od rovníku k pólům) a výškové stupňovitosti (ve vertikálním směru
od nížin po velehory). Dá se říci, že tyto projevy jsou si velmi blízké. Příkladem může být
biota listnatých lesů vyšších poloh v mírném pásu, která se velmi podobá biotě tajgy a v ještě
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vyšších polohách pak odpovídá biotě tundry. Tuto podobnost však nelze považovat za
absolutní (Matějček, 2007), (Ulbrichová, online).
Obvykle je možné rozlišovat devět hlavních vegetačních pásem (biomů). Jednotlivé
biomy jsou zpravidla charakterizovány klimatem a s tím souvisejícím půdním typem.
Všechny biomy včetně jejich hlavních charakteristik přehledně shrnuje tab. 5.

Tab. 5: Hlavní charakteristiky biomů

Zdroj: Ulbrichová (online)

Tab. 5 shrnuje základní výčet a charakteristiky biomů, pro účely práce není třeba jí
dále podrobněji komentovat. Uvedené biomy včetně několika podrobnějších kategorií
zobrazuje obr. 14.
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Obr. 14: Mapa biomů na Zemi
Zdroj:https://adapaproject.org/bbk/tiki-index.php?page=Branch%3A+What+are+the+main+biomes+w
e+find+on+Earth%3F (cit. 20. 5. 2015)

3.6 Regionalizace v rámci pedosféry

Na úvod je nutné uvést vybranou literaturu, která je klíčová pro tvorbu této podkapitoly.
Jedná se především o Základy pedologie a pedogeografie (Pánek, Buzek, 2002), Pedologii
a ochranu půdy (Šarapatka, 2014) a Fyzickou geografii (Horník a kol., 1982).
Půdu a pedosféru studují dva vybrané obory. Jedná se o pedogeografii, která vnímá
půdu jako součást celé fyzicko-geografické sféry, včetně jejich vztahů s jinými
komponentami krajiny a pedologii, jež svou pozornost ubírá k nauce o pedosféře, resp.
půdách, jejich vlastnostech, vzniku, vývoji a také geografickém rozšíření, které je zásadní pro
tuto práci.
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Teritoriální diferenciaci půdních typů a jejich variet podmiňují půdotvorné faktory,
které se mění od místa k místu. Jedná se především o „charakter matečné horniny, strukturu
a texturu půd, vlivy geomorfologických a klimatických činitelů a v neposlední řadě faktory
hydrologické, biotické a charakter a intenzitu antropogenních zásahů do půdního vývoje“
(Pánek, Buzek, 2002, str. 97). V rámci pedologické regionalizace dochází k oddělování území
s určitým pedologickým znakem od území, pro které vybraný znak neplatí. Daným znakem
bývá nejčastěji struktura půdního krytu v kombinaci s půdotvornými faktory a využitím půdy.
V krajině jsou půdy umístěny podle určitých zákonitostí. Rozhodujícím faktorem pro
vývoj horizontální zonality půd (pásovitosti) a vertikální zonality půd (stupňovitosti) je
prostorová diferenciace klimatických podmínek Zemi. Klima se stalo určujícím faktorem
geografie světových půd v zákoně světové půdní zonality, který byl definován Dokučajevem
koncem 19. století. Hlavní princip spočívá v přívodu sluneční energie na povrch Země a ve
vlhkosti tohoto povrchu, což následně ovlivňuje průběh půdotvorného procesu. Výsledkem
prostorové diferenciace produktů zvětrávání a půdotvorného procesu je pak mozaika půdního
pokryvu a vytváření formací shodných půd na zemském povrchu.
Skupiny půd, které mají podobnou texturu, strukturu a uspořádání půdních horizontů,
se nazývají půdní typy a tvoří základní klasifikační jednotku. V celosvětovém měřítku byla
pro poznání hlavního rozšíření půd převzata klasifikace U. S. Soil Conservation Service.
Bazální popisovanou úrovní je půdní řád (order), případně podřád (suborder). Půdní profil
charakterizují a klasifikují diagnostické horizonty, na jejichž základě je toto členění založeno.
Jednotlivé řády jsou vymezeny právě dle rozdílů v půdním profilu. Existuje 11 základních
půdních řádů, podle kterých je možné určit jejich vztah ke klimatu daného místa,
převládajícímu typu zvětrávání a možnému hospodářskému využití půd. Tyto základní půdní
řády jsou přehledně uvedeny v tab. 6. Ve větším měřítku (ČR) je pro popis půdní
charakteristiky používána klasifikace FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství), jež
rozlišuje 24 půdních typů. Tato klasifikace jsou součástí přílohy 1.
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Tab. 6: Půdní řády

Zdroj: http://www.kge.zcu.cz/vyuka2/pudy_uvod.pdf (cit. 20. 5. 2015)
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Konkrétní rozložení jednotlivých půdních typů ve světě ilustruje obr. 15.

Obr. 15: Rozložení půdních typů
Zdroj: http://www.fao.org/nr/land/soils/soil/wrb-soil-maps/en/ (cit. 20. 5. 2015)
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KAPITOLA 4
Podoba fyzicko-geografických regionalizací ve výukových
materiálech

Tato kapitola bude zaměřena na identifikaci tématu fyzicko-geografických regionalizací ve
studijních materiálech. Studovanými materiály budou vybrané učebnice zeměpisu, které jsou
běžně dostupné pro učitele středních škol. Kapitola bude rozdělena na dvě podkapitoly. První
z nich se bude věnovat vybraným výukovým materiálům a použité metodice. V druhé
podkapitole budou identifikovány výše zmíněné regionalizace v učebnicích zeměpisu.
Cílem kapitoly je analyzovat, zda a v jaké formě je téma fyzicko-geografických
regionalizací prezentováno v dostupných výukových materiálech.

4.1 Data a použitá metodika

Předmětem a zdrojem dat pro výzkum jsou učebnice zeměpisu pro střední školy. Z nabídky
přístupné na našem trhu byly vybrány nejdostupnější učebnice. Jedná se o učebnice stejného
předmětu, tedy zeměpisu, ale různých nakladatelství.
Podle Janouškové (2008) vydává středoškolské učebnice zeměpisu v České republice
zhruba desítka nakladatelství. V počtu titulů je nejaktivnější Nakladatelství České geografické
společnosti. K dalším předním nakladatelstvím patří Nakladatelství Fortuna, Nakladatelství
Fragment,

které

vydává

například

souhrnné

opakování

„Zeměpis

v kostce“,

SPN - pedagogické nakladatelství, Agentura Rubico zabývající se texty pro přípravu na VŠ
nebo Nakladatelství Terra a Nakladatelství Kartografie Praha, které vydávají hlavně atlasy.
Pro potřeby výzkumu byly vybrány učebnice zeměpisu, které se podle RVP G
zabývají vzdělávacím obsahem Přírodní prostředí, tedy fyzickou geografií. Do výzkumu
záměrně nejsou vybrány učebnice zaměřující se na jednotlivé regiony, protože většinou
neobsahují obecnou fyzicko-geografickou část. Z uvedených nakladatelství nejsou zkoumány
ani učebnice Nakladatelství Fortuna, neboť fyzickou geografii také neobsahují.
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Pro analýzu bylo vybráno sedm učebnic čtyř nakladatelství.

Nakladatelství České geografické společnosti:
o Příroda a lidé Země, 2001
SPN - pedagogické nakladatelství:
o Geografie 1, fyzickogeografická část, 2012
Agentura Rubico:
o Středoškolský zeměpis v přehledu, 2000
o Zeměpis pro každého, 2009
Nakladatelství Fragment:
o Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ, 2005
o Příprava na státní maturitu – Zeměpis, 2013
o Zeměpis I. v kostce pro SŠ, 2008

Podrobný přehled zkoumaných učebnic je uveden v Příloze 2.

Ve vybraných učebnicích budeme zkoumat zpracování konkrétního tématu, a to
fyzicko-geografické regionalizace. Zajímat nás bude identifikace tohoto tématu ve studijních
materiálech. Pro zmíněnou identifikaci jsou níže stanoveny tři kategorie, které dohromady
tvoří 100 %. Tyto úrovně budeme analyzovat pro každou zemskou sféru zvlášť. Na konci
podkapitoly bude uvedeno také shrnutí objemu regionalizací v dané učebnici.
První kategorií je výskyt samotných regionalizací, tj. zda jsou termíny, které váží
fyzicko-geografické prvky a složky na určitá místa na Zemi, v materiálech definovány. Pro
identifikaci pojmů bude využito informací z Kapitoly 3. V případě, že je definována většina
pojmů v dané FG sféře, bude přiřazeno 30 %. Pokud jsou v učebnici definovány pouze
některé nebo ojedinělé pojmy, bude to 15 %. V případě, že se v materiálu nevyskytnou žádné
ze zmíněných pojmů, dané sféře bude přiřazeno 0 %.
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Kritérium pro hodnocení druhé úrovně je, zda jsou uváděné pojmy přímo lokalizovány
na konkrétní místa (popisem míst nebo přímým znázorněním na mapě). V případě kompletní
regionalizace v dané sféře je možné získat 30 %. Pokud jsou lokalizovány pouze některé
pojmy, přiřadíme 15 %. Když se lokalizace pojmů nevyskytuje vůbec, je přiřazeno 0 %.
Nejvyšší zkoumanou úrovní je, zda jsou regionalizace ve fyzicko-geografických
sférách navzájem provázány, nebo zda jsou uváděny jako samostatné celky bez
komplexnějšího začlenění. Tato úroveň je považována za nejdůležitější pro pochopení celého
systému, proto je jí přiřazeno nejvíce procent – 40 %. Princip je stejný jako u předcházejících
úrovní. Pokud je regionalizace provázána se všemi dotčenými sférami, přiřadíme 40 %, pokud
je provázání neúplné pouze 20 % a v případě, že se nevyskytuje vůbec, bude přiřazeno 0 %.
Porovnávané pojmy byly vybrány s ohledem na jejich význam při definování
jednotlivých typů regionalizací. Při výběru jsme vycházeli zejména z prostudované odborné
literatury zabývající se tématem regionalizací a rámcově i z obsahu RVP G. Cílem bylo
vybrat takové pojmy, které jsou důležité nejen pro definici daného typu regionalizace, ale
zároveň pojmy, jež budou důležité pro středoškolskou výuku a studentům pomohou lépe
pochopit problematiku regionalizací.
Na závěr bude vytvořen souhrnný přehled pro porovnání jednotlivých učebnic dle
největšího zastoupení fyzicko-geografických regionalizací. Na základě výsledků zjištěných
porovnáváním učebnic bude možné snadněji určit, která učebnice se věnuje tématu
regionalizací nejpodrobněji, a to nejen obecně, ale i vzhledem k jednotlivým sférám.

4.2 Fyzicko-geografické regionalizace v učebnicích zeměpisu

Tato podkapitola bude rozdělena ještě na sedm dílčích podkapitol podle vybraných učebnic
zeměpisu. Každá podkapitola se bude zabývat analýzou fyzicko-geografických regionalizací
dle zvolených kritérií v jednotlivých fyzicko-geografických sférách (FG sférách). Na konci
každé dílčí podkapitoly bude uvedena tabulka shrnující výsledky analýzy v rámci dané
učebnice.
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4.2.1 Příroda a lidé Země, 2001
Učebnice Příroda a lidé Země (2001) je součástí ucelené řady učebnic zeměpisu pro střední
školy vydané Nakladatelstvím České geografické společnosti, s. r. o. Jako jediná
z analyzovaných učebnic obsahuje doložku MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy).

Litosféra
Problematika regionalizací z hlediska litosféry je v této učebnici zpracována relativně kvalitně
– po prostudování textu a analýze jednotlivých kritérií, učebnice získala 80 % z celkového
počtu.
Učebnice uvádí základní geomorfologické procesy, které následně poměrně detailně
definuje. Morfologické typy jsou sice definovány stručně, ale jejich výčet je až na absenci
pojmů nížiny a vysočiny, kompletní. Pro lepší pochopení a představu učebnice obsahuje mapu
světa, na které jsou jednotlivé typy reliéfů Země názorně zakresleny. První dvě kategorie tak
získaly po 30 %. Učebnice neobsahuje vysvětlení vlivů na ostatní sféry. Uvádí pouze
ovlivnění procesů živými organismy a člověkem, proto přidělujeme pouze 20 %.
Hydrosféra
V učebnici jsou zmíněny pouze odtokové a bezodtokové oblasti, jejichž bližší definici
a členění v knize nenajdeme. Vzhledem k tomu, že učebnice neobsahuje ani výčet
jednotlivých odtokových režimů a zmínka o jejich existenci je spíše doplňkovou informací,
není možné kategorii udělit ani 15 %.
Učebnice obsahuje graf, který znázorňuje rozdělení srážek, odtoku a koeficientu
odtoku v různých zeměpisných šířkách. Na základě tohoto grafu by bylo možné odtokové
režimy odvodit, nicméně pro studenty střední školy by takové odvození bylo v rámci
samostudia velmi komplikované a s největší pravděpodobností by pro úplné pochopení byla
nutná další konzultace s vyučujícím. Vzhledem k uvedenému tedy daná oblast získala 15 %.
Propojení s dalšími sférami, vhodné k výuce regionalizace v učebnici uvedeno není.
Na základě informací týkajících se rozložení zásob vody na Zemi, by teoreticky bylo možné,
rozpoznat vliv atmosféry na hydrosféru. Vzájemná propojenost je však nastíněná velmi
obecně a vzhledem k absenci vlivů ostatních sfér musíme dané oblasti přidělit 0 %.
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Atmosféra
V učebnici je popsáno geografické rozložení cirkulačních systémů, což odpovídá genetické
klasifikaci klimatu. Jednotlivé typy podnebí jsou v učebnici nejen vyjmenovány, ale i stručně
definovány. I přesto, že kniha necharakterizuje klima dle určité klasifikace uvedené v kapitole
3.3, studentovi základní informace zprostředkovává. Udělujeme 30 %.
Co se týče grafického znázornění, kniha obsahuje mapu světa, kde jsou jednotlivé
klimatické pásy zobrazeny. Navíc velmi oceňujeme klimadiagramy, pomocí kterých má
student možnost lépe pochopit systém rozložení klimatických podmínek. Uvedené
klimadiagramy zachycují rozdíly mezi oceánským a kontinentálním typem klimatu. Pro
celkové pochopení látky by však bylo vhodné, aby učebnice obsahovala i klimadiagramy
zobrazující klimatické podmínky jednotlivých oblastí. Učebnice obsahuje základní zobrazení
klimatických pásů ve světě, není tedy důvod neudělit 30 %.
V rámci vysvětlení problematiky monzunových dešťů učebnice naznačuje propojení
s odtokovými režimy, avšak způsob vzájemného ovlivnění s hydrosférou není vysvětlen.
Student má tak na základě uvedených informací možnost vliv sám rozeznat, bližší vysvětlení
však chybí. Na základě uvedeného udělujeme 20 %.
Biosféra
Učebnice v úvodní kapitole týkající se rostlinstva a živočišstva velmi přehledně a podrobně
popisuje jednotlivé biomy. Každý biom je obecně popsán a geograficky umístěn. V popisu
jsou uváděny také příklady rostlin, které se v daném biomu vyskytují.

Následně jsou

jednotlivé biomy podrobně rozepsány do menších podkapitol.
Celkový dojem umocňuje velké množství map, grafů a obrázků. V učebnici je popsáno
i propojení s jednotlivými sférami, a to zejména ve spojení s charakteristikou daného biomu.
Učebnice navíc obsahuje i rozdělení dle fytogeografických a zoogeografických oblastí. Celá
problematika je v učebnici zpracována velmi kvalitně, udělujeme tedy 100 %.
Pedosféra
Kapitola pedosféry je v učebnici zpracována poměrně stručně, zvlášť ve srovnání s ostatními
kapitolami knihy. Informace o existenci půdních typů je spíše okrajová a jednotlivé typy
nejsou v textu vyjmenovány a už vůbec ne charakterizovány. Kniha však obsahuje mapu
světa, na které je znázorněno geografické rozložení půdních typů.

53

V první kategorii tak v důsledku stručnosti a absence informací udělujeme 15 %.
Naopak mapa znázorňující jednotlivé půdní typy ve světě je hodnocena v rámci druhé
kategorie 30 %. Na konci kapitoly nalezneme krátký odstavec věnující se činnosti člověka,
která ovlivňuje půdy v krajině. Propojení s dalšími sférami však chybí, proto udělujeme pouze
20 %.

Tab. 7: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Příroda a lidé Země, 2001
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

30 %

30 %

15 %

2. kategorie

30 %

15 %

30 %

30 %

30 %

3. kategorie

20 %

0%

20 %

40 %

20 %

celkem

80 %

30 %

80 %

100 %

65 %

Kniha je kvalitním studijním materiálem, informace v ní uvedené a úroveň
posuzovaných oblastí je konstantní. Dle výsledků analýzy se jako nejlépe zpracovaná ukazuje
kapitola věnující se biosféře, která získala celých 100 %. Naopak největší nedostatky se
ukázaly v rámci analýzy hydrosféry. Propojení s jednotlivými sférami v rámci této kapitoly
úplně chybí. Při zohlednění všech sfér učebnice průměrně získává 71 %.

4.2.2 Geografie 1, fyzickogeografická část, 2012
Publikace Geografie 1, fyzickogeografická část (2012) je součástí čtyřdílné řady učebnic pro
střední školy a čtyřletá gymnázia, kterou vydává SPN – pedagogické nakladatelství.

Litosféra
V učebnici Geografie 1 je problematika georeliéfu vyčleněna do samostatné kapitoly, není
tedy součástí kapitoly „Litosféra“, což by v praxi mohlo studentům zkomplikovat pochopení
celého systému.
Všechny typy reliéfu jsou v knize vyjmenovány a i když je jejich definice velmi
stručná, hodnotíme je 30 %. Rozložení jednotlivých typů reliéfů v mapě je uvedeno pouze pro
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Českou republiku, nepřináší tak studentovi ucelený pohled na rozložení reliéfů v rámci celého
světa. Vzhledem ke stručnosti a nekomplexnosti znázornění tedy udělujeme 15 %.
Co se týče propojení s jednotlivými sférami, učebnice se opět věnuje pouze
antropogennímu ovlivnění, ostatní vlivy nejsou uvedeny, proto udělujeme 20 %.
Hydrosféra
Učebnice se sice poněkud stručně, ale zato komplexně věnuje režimu řek. Vedle výčtu
a stručné charakteristiky odtokových režimů uvádí i faktory, které tento režim ovlivňují. Mezi
takové faktory patří např. typ podnebí; geologické podloží, jež určuje stupeň propustnosti
hornin; georeliéf i druh a typ půd a ráz vegetace. Na těchto posuzovaných úrovních jsme tedy
udělili 30 a 40 %.
Co se týče grafického znázornění, jež má studentovi pomoci ucelit vědomosti o dané
problematice, obsahuje učebnice pouze graf znázorňující režim odtoků velkých řek, kterými
jsou: Rýn – dolní tok, Rýn – alpský, Ural, Rio Salado a Rhona u Gletsch. V analýze byl tento
graf sice zohledněn, nicméně pro pochopení celé látky ho nepovažujeme za dostačující,
udělujeme tedy 15 %.
Atmosféra
V učebnici jsou uvedeny základní teplotní klimatické pásy, které jsou stručně, ale dostatečně
definovány. Přestože je tématika atmosféry v učebnici poměrně obsáhle zpracována,
informace o klimatických pásech jsou stručné. Avšak i základní definice poskytují dostatečné
podklady pro pochopení celého systému. Udělujeme tedy 30 %.
Grafické zpracování geografického rozložení klimatických pásů sice není přímo
v kapitole atmosféry, ale text odkazuje na velmi přehlednou mapu světa nacházející se na
začátku učebnice, kde jsou jednotlivé pásy barevně zobrazeny, čímž učebnice v této kategorii
získává 30 %.
Kniha se stručně zmiňuje o vlivu georeliéfu na konkrétní podnebí určitého místa
a o činnosti člověka, jež klimatické podmínky ovlivňuje. Oceňujeme snahu o propojení
jednotlivých sfér, jež však nezohledňuje všechny sféry, 40 % tedy udělit nemůžeme.
Biosféra
Charakteristika biomů v učebnici je sice poměrně stručná, ale pro získání základních znalostí
ji považujeme za dostatečnou. Jednotlivé biomy jsou vždy stručně popsány a opět
i geograficky umístěny. Není důvod první kategorii neudělit 30 %.
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Velmi oceňujeme přehledné mapy, které jsou součástí popisného textu každého
biomu. Navíc je hned v úvodu kapitoly komplexní mapa světa, na níž jsou zobrazeny všechny
biomy. Student má možnost představit si celý systém komplexně, proto druhé kategorii
udělujeme 30 %.
Učebnice se sice snaží i o propojení vztahů mezi jednotlivými sférami, ale vysvětlení
nepovažujeme za dostačující, soustřeďuje se předně na zásahy společnosti – člověka.
Vzhledem k uvedenému tedy třetí kategorii hodnotíme 20 %.
Pedosféra
Učebnice poměrně podrobně, zejména však přehledně a systematicky zpracovává
problematiku pedosféry. Jednotlivé půdní typy jsou vyjmenovány, charakterizovány
a geograficky zařazeny, to vše v souvislosti s rozložením jednotlivých biomů. V první
kategorii tak udělujeme 30 %.
Kniha neobsahuje mapu či jiné grafické znázornění geografického rozložení
jednotlivých typů půd, ale vedle příkladů výskytu daného typu půdy v rámci textu, obsahuje
i velké množství obrázků, jež mají studentovi konkrétní typ půdy více přiblížit. Druhou
kategorii hodnotíme 15 %.
V rámci hodnocení velmi oceňujeme vysvětlení způsobu ovlivnění pedosféry i dalšími
sférami, za což udělujeme 40 %.

Tab. 8: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Geografie 1, fyzickogeografická část,
2012
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

2. kategorie

15 %

15 %

30 %

30 %

15 %

3. kategorie

20 %

40 %

20 %

20 %

40 %

celkem

65 %

85 %

80 %

80 %

85 %
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Při rozboru učebnice se ukázalo, že zpracování jednotlivých kapitol je na podobně
vysoké úrovni. V každé posuzované kategorii kniha získala alespoň část procent, které jsme
přidělovali. Jako nejméně odpovídající parametrům naší analýzy se ukázala oblast litosféry.
Naopak na nejvyšší úrovni jsou oblasti hydrosféry a pedosféry. Učebnice je celkově velmi
přehledně zpracovaná, informace v ní obsažené jsou stručné, přesné, ale přesto dostatečné. Při
zohlednění všech sfér učebnice průměrně získává 79 %.
Velmi oceňujeme i grafické zpracování jednotlivých oblastí – učebnice obsahuje velké
množství obrázků, map a grafů. Oproti ostatním knihám se Geografie 1 snaží studentovi
vysvětlit danou problematiku v souvislosti s ostatními sférami. Student si tak mnohem snáze
propojí získané vědomosti, které dokáže lépe aplikovat.

4.2.3 Středoškolský zeměpis v přehledu, 2000
Publikace Středoškolský zeměpis v přehledu, aneb co je potřeba znát k přijímací zkoušce na
vysokou školu je určena studentům středních škol, kteří se připravují na maturitní zkoušku
a následné přijímací zkoušky na školu vysokou. Učebnici vydává nakladatelství Rubico.

Litosféra
Přestože je v učebnici uvedeno vymezení z hlediska členitosti georeliéfu a jsou zde
vyjmenovány a výškově vymezeny i jednotlivé geomorfologické typy reliéfu, učebnice
postrádá jejich jakékoliv znázornění na mapě.
Co se týče vysvětlení vlivů ostatních sfér, nalezneme zmínku o antropogenní činnosti
člověka a o větrných pochodech. Výčet vlivů však nepovažujeme za dostatečný a v celkovém
součtu učebnice za regionalizaci v rámci litosféry získala celkem 50 %.
Hydrosféra
Vzhledem k tomu, že učebnice uvádí pouze výčet jednotlivých odtokových režimů, bez
dalšího vysvětlení, je možné jí v první kategorii udělit pouze 15 %.
Vedle výčtu odtokových režimů zde nalezneme i jednotlivé příklady řek, které jsou
danému režimu podřízeny. Jakékoliv grafické znázornění chybí. Přesto však vzhledem
k uvedení alespoň několika příkladů řek, udělujeme dané kategorii 15 %.
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Učebnice obsahuje zmínku o tom, že se různé části hydrosféry místně liší v důsledku
rozdílných poměrů (zejm. charakteru geologického podloží, georeliéfu a podnebí). Nicméně
jakoukoliv další informaci o těchto vlivech kniha neobsahuje, není možné ji tedy udělit ani
15 %. Učebnice tak v oblasti hydrosféry získala pouze 30 %.
Atmosféra
V učebnici je popsán systém globální cirkulace atmosféry, který však není dán do souvislosti
s klimatickými pásy. Publikace dále vyjmenovává jednotlivé solární klimatické pásy, jejichž
definici v knize nenajdeme. Nemůžeme tedy udělit celých 30 %.
Učebnice neobsahuje žádnou mapu nebo jiné grafické znázornění. V rámci propojení
s jednotlivými sférami učebnice pouze zmiňuje, že na dané podnebí má vliv georeliéf. Bližší
vysvětlení či propojení s jinými sférami v učebnici obsaženo není, nemůžeme udělit ani 20 %.
Biosféra
Biosféra je v této publikaci zpracována velmi stručně. Úvodní část kapitoly se věnuje základní
charakteristice biosféry, následně jsou popsány jednotlivé biomy, jejichž výčet však není
úplný. Udělujeme 15 %.
V rámci jednotlivých biomů je řečeno, kde se nachází, ale mapu nebo jiné grafické
znázornění v učebnici nenajdeme a z toho důvodu udělujeme pouze 15 %.
Informace o propojení s jinými sférami učebnice sice obsahuje, jsou však natolik
stručné a nevztahují se na všechny sféry, že nemůžeme hodnotit více než 20 %.
Pedosféra
Učebnice vyjmenovává jednotlivé půdní typy, jejich obecná charakteristika nemá jednotnou
systematiku. Ke každému typu jsou uváděny jiné informace, které ve výsledku ztěžují
studentovi pochopení celé látky, za tuto kategorii můžeme tedy přiřadit pouze 15 %.
Publikace neobsahuje žádné grafické znázornění rozložení půdních typů na Zemi,
u některých typů jsou uvedeny konkrétní oblasti výskytu, jinde pouze např. typ podnebí, za
což získává 15 %. Snaha propojit jednotlivé sféry vzhledem k této problematice je
soustředěna zejména na vliv člověka a jeho činností, proto udělujeme 20 %.
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Tab. 9: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Středoškolský zeměpis v přehledu, 2000
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

15 %

15 %

15 %

2. kategorie

0%

15 %

0%

15 %

15 %

3. kategorie

20 %

0%

0%

20 %

20 %

celkem

50 %

30 %

15 %

50 %

50 %

Všechny analyzované geosféry jsou v učebnici zpracovány, avšak v rozdílné úrovni.
Z hlediska analyzovaných kritérií je nejhůře zpracovaná tématika atmosféry, v rámci které
jsou v podstatě pouze vyjmenovány solární klimatické pásy. Učebnice postrádá mapy, jiné
grafické znázornění dané tématiky je spíše nahodilé.
I když v rámci analýzy nejlépe našim podmínkám vyhovovaly litosféra, biosféra
a pedosféra, získaly každá pouze 50 %. Při zohlednění všech geosfér učebnice průměrně
získává 39 %.

4.2.4 Zeměpis pro každého, 2009
Učebnice Zeměpis pro každého obsahuje přehled geografických informací na úrovni
středoškolského učiva zeměpisu. Publikace je určená studentům připravujícím se na maturitní
zkoušku a zájemcům, kteří chtějí rychle získat základní geografické informace. Učebnici
vydává nakladatelství Rubico.

Litosféra
Učebnice opět vyjmenovává a definuje jednotlivé typy georeliéfu, analýza tohoto hlediska je
tedy 30 %. Naopak zde nenajdeme žádné znázornění dané problematiky na mapě. V učebnici
jsou lépe než v předcházejících knihách zohledněny vlivy ostatních sfér. Nenajdeme zde
všechny vlivy, proto můžeme této oblasti udělit pouze 20 %. V součtu učebnice v rámci
litosféry získala 50 %.
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Hydrosféra
V učebnici je poměrně podrobně vysvětleno, co je to specifický povrchový odtok a jak se
vypočítá. Jednotlivé typy odtokových režimů jsou sice vyjmenovány, ale jakékoliv další
upřesňující informace text postrádá. Z hlediska analýzy této kategorie považujeme pouhý
výčet za nedostačující, udělili jsme tedy pouze 15 %.
Učebnice sice opět obsahuje jakýsi seznam, resp. příklady řek u jednotlivých režimů
odtoku, ale další grafické znázornění odtokových režimů postrádá, není možné udělit ani 15
%. Vlivy jednotlivých sfér jsou v textu, týkajícího se hydrosféry, pouze vyjmenovány, ale
nijak dál vysvětleny. Nezískávají tedy ani 20 %.
Atmosféra
Učebnice obsahuje velmi podrobné členění solárních pásem. Jedná se ale pouze o seznam bez
jakékoliv další definice. Udělujeme tedy pouze 15 %. Grafické znázornění jednotlivých
pásem je velmi přehledné, za což získává 30 %. Velmi oceňujeme propojení s hydrosférou.
Učebnice se i stručně zmiňuje o vlivu místního georeliéfu na podnebí a činnosti člověka,
proto za toto kritérium dostává 20 %.
Biosféra
Kniha obsahuje stručný obecný přehled, ve kterém jsou popsané jednotlivé biomy. Každý
biom je krátce charakterizován a jsou zde uvedeny příklady rostlin a živočichů, které v něm
můžeme najít. Udělujeme tedy 30 %.
Učebnice postrádá mapu světa, ve které by bylo rozložení biomů znázorněno. V rámci
charakteristik jednotlivých biomů bývá uvedeno, kde se daný biom nachází. Problémem je, že
geografické začlenění není uvedeno u všech typů biomů, proto ve druhé kategorii učebnice
získává 15 %.
V rámci propojení s jednotlivými sférami opět nalezneme informaci o zásazích
člověka, komplexní propojení se všemi sférami však v učebnici vymezeno není, pročež
hodnotíme 20 %.
Pedosféra
Učebnice sice obsahuje poměrně vyčerpávající výčet jednotlivých půdních typů, avšak jejich
geografické umístění je omezeno pouze na Českou republiku. Za první kategorii tak
udělujeme 30 %.
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V rámci druhé kategorie můžeme udělit pouze 15 %. Učebnice neobsahuje mapu světa
ani jiné grafické znázornění a text, v rámci kterého dochází k lokalizaci daného typu, se
věnuje pouze České republice. Propojení s dalšími sférami je sice naznačeno, ale není nijak
blíže vysvětleno. Z tohoto důvodu za třetí kritérium učebnice získala pouze 20 %.

Tab. 10: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Zeměpis pro každého, 2009
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

15 %

30 %

30 %

2. kategorie

0%

0%

30 %

15 %

15 %

3. kategorie

20 %

0%

20 %

20 %

20 %

celkem

50 %

15 %

65 %

65 %

65 %

Faktické informace uvedené v samotném textu učebnice, jsme v rámci analýzy
zohledňovali víceméně pozitivně, avšak grafické znázornění, které by pomohlo studentovi
lépe látku pochopit, v knize najdeme velmi zřídka. S geografickým zařazením se setkáváme
zejména v rámci výčtu oblastí uvedených v textu, nikoliv však zobrazením na mapách či
v grafech.
Dle našich kritérií se jako nejhůře zpracovanou ukázala regionalizace v rámci
hydrosféry. Odtokové režimy jsou v textu pouze vyjmenovány, ale nejsou nijak dál
vysvětleny. Negativní dopad má z hlediska analýzy i absence vysvětlení propojení
s jednotlivými sférami. Naopak nejlépe zpracovanou oblast je složitější určit, neboť jak
atmosféra, tak i biosféra a pedosféra se ukázaly být zpracované na podobné úrovni. Vzhledem
k tomuto průměrnému zpracování daných oblastí, učebnice získala průměrně 52 %.

4.2.5 Fyzická geografie pro studenty SŠ a VŠ, 2005
Dle informací uvedených v předmluvě, bylo cílem autorů učebnice Fyzická geografie pro
studenty SŠ a VŠ vytvoření praktického, srozumitelného a užitečného zeměpisného díla
určeného pro studenty středních a vysokých škol. Učebnici vydalo nakladatelství Fragment.
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Litosféra
V této učebnici se nevyskytuje kapitola, která by se komplexně věnovala tématu litosféry.
Najdeme zde pouze dílčí témata, jako jsou typy hornin, zemětřesení, sedimenty a stratifikace
apod. Na základě výše uvedeného učebnice z hlediska regionalizace v rámci litosféry
považujeme za nevyhovující.
Hydrosféra
Učebnice obsahuje kapitolu zabývající se povrchovými vodami, avšak informace
o odtokových režimech jsou velmi stručné. Najdeme zde výčet jednotlivých odtokových
režimů s velmi obecnou definicí, ale to je vše.
Učebnice neobsahuje žádné mapy, grafy či jiné znázornění odtokových režimů.
V textu nenajdeme ani vlivy působení ostatních sfér. Vzhledem k tomu, že učebnice obsahuje
pouze výčet jednotlivých odtokových režimů, který však sám o sobě nedokáže poskytnout
základní ucelený obraz dané problematiky, můžeme celkově udělit pouze 15 %.
Atmosféra
Učebnice používá Köppen-Geigerovu konvenční klasifikaci. Všechny klimatické pásy jsou
nejdříve definovány, poté geograficky zařazeny a nakonec v rámci definice text obsahuje
i těsné propojení s biosférou. U každého podnebného pásu je popsán i typ vegetace, který se
zde nachází. Pro přehlednost učebnice je zde i tabulka, ve které jsou výše uvedené informace
zobrazeny, a to včetně konkrétního typu klimatu, spolu s jeho stručnou charakteristikou.
V rámci první kategorie udělujeme 30 %.
I když učebnice neobsahuje souhrnnou mapu, ve které by klimatické pásy byly
zobrazeny, informace o jejich konkrétním geografickém umístění uvedená v rámci jejich
popisu, představu usnadňuje, za což můžeme přiřadit 15 %.
Jak již bylo uvedeno výše, tématika atmosféry je poměrně podrobně propojená
s biosférou. Klimatické pásy jsou definovány i množstvím srážek a naznačují tak způsob
ovlivnění v rámci hydrosféry. Informace o propojení s dalšími geosférami však již uvedeny
nejsou, proto za toto kritérium udělujeme 20 %.
Biosféra
Učebnice vůbec neobsahuje kapitolu, která by se samostatně zabývala tématem biosféry.
Nezbývá než udělit 0 %.
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Pedosféra
Učebnice sice obsahuje kapitolu věnující se půdám, ale její obsah v rámci naší analýzy
považujeme za nevyhovující. Jednotlivé půdní typy v knize vyjmenovány nejsou, a to ani
pomocí mapy světa či jiného grafického znázornění. Význam vlivu na ostatní sféry je také
opomenut. Proto učebnice za oblast pedosféry získává 0 %.

Tab. 11: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Fyzická geografie pro studenty SŠ a
VŠ, 2005
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

0%

15 %

30 %

0%

0%

2. kategorie

0%

0%

15 %

0%

0%

3. kategorie

0%

0%

20 %

0%

0%

celkem

0%

15 %

65 %

0%

0%

Učebnice fyzické geografie se v rámci naší analýzy ukázala jako nevyhovující. Oblasti
litosféry, biosféry a pedosféry nejsou v rámci ucelených celků zpracovány. Naopak tématika
zabývající se atmosférou, je zpracována podrobně a poměrně přehledně. Vše zjednodušuje
i tabulka uvedená v úvodu kapitoly o atmosféry. Při zohlednění všech sfér učebnice průměrně
získává 16 %.

4.2.6 Příprava na státní maturitu – Zeměpis, 2013
Učebnice Příprava na státní maturitu – Zeměpis (2013) je přehledem středoškolského
zeměpisu. Učebnici vydává nakladatelství Fragment a je součástí řady učebnic Příprava na
státní maturitu.

Litosféra
V knize jsou vyjmenovány a stručně definovány jednotlivé typy georeliéfu. A to jak
georeliéfy členěné dle absolutní nadmořské výšky, tak i dle relativního výškového rozdílu.
Veškerá kritéria této oblasti byla splněna, proto udělujeme 30 %.
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Větší pozornost je věnována endogenním a exogenním pochodům. V rámci
exogenních pochodů jsou stručně definovány všechny vlivy ostatních sfér, za což učebnice
získává celých 40 %. Avšak jakékoliv znázornění na mapě či obdobným způsobem publikace
postrádá.
Hydrosféra
V učebnici opět najdeme výčet jednotlivých odtokových režimů spolu s příkladem řek, které
se takovým odtokem vyznačují. Bližší informace nebo vysvětlení jednotlivých pojmů,
týkajících se odtokových režimů, učebnice neobsahuje. Pro zkratkovitost informací tedy
hodnotíme pouze 15 %.
Učebnice neobsahuje žádný graf či mapu, jež by mohly pomoci studentovi látku lépe
a jednodušeji pochopit. Učebnice neobsahuje ani vysvětlení vlivů jednotlivých sfér na
hydrosféru. V textu sice nalezneme informaci o tom, že odtok závisí i na podnebí, podloží,
tvaru reliéfu, typu půdy a vegetace, ale jakékoliv další informace, které by odůvodňovaly,
proč tomu tak je, uvedeny nejsou. Učebnice tedy v součtu za regionalizaci v rámci hydrosféry
získává pouze 15 %.
Atmosféra
Podnebné pásy jsou v učebnici vyjmenovány, stručně a výstižně také definovány. Velmi
oceňujeme, že učebnice uvádí všechny podnebné pásy dle klasifikace Alisova. Proto
udělujeme 30 %.
Kniha postrádá grafické znázornění jednotlivých pásů v rámci zemského povrchu.
Nemůžeme udělit ani 15 %. Pravděpodobně v důsledku toho, že je kapitola atmosféry
v učebnici zpracována velmi stručně, neobsahuje ani žádné propojení s ostatními sférami.
Biosféra
Kapitola biosféry je v učebnici poměrně stručná, i přesto informace poskytnuté studentovi
považujeme za jasné a přehledné. Kniha navíc obsahuje i informaci o rozdělení povrchu Země
na fytogeografické a zoogeografické oblasti, za což získává 30 %.
V rámci popsaných biomů učebnice uvádí, kde se daný biom nachází, ale mapa či jiné
grafické znázornění chybí. Proto hodnotíme 15 %. Kniha neuvádí žádné informace vztahující
se k ostatním sférám. V rámci třetí kategorie tedy nemůžeme udělit ani 15 %.
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Pedosféra
V knize je přehledný seznam jednotlivých typů půd mírného pásu. Každý uvedený půdní typ
je stručně charakterizován. V rámci popisu půdního typu jsou uváděné informace dávány do
kontextu s ostatními typy půdy a konkrétními půdními horizonty. Student si tak může
snadněji vytvořit představu o systému půdních typů a problematiku tak lépe pochopit. Za
nedostatek považujeme, že se učebnice věnuje pouze vybraným půdním typům mírného pásu,
proto za tuto kategorii získává 15 %.
Kniha postrádá grafické znázornění geografického rozložení dílčích typů, ale v rámci
charakteristiky daného typu se jej autoři učebnice snaží zařadit do určité oblasti, za což
získává 15 %. V kapitole pedosféry chybí propojení s ostatními sférami, proto 0 %.

Tab. 12: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Příprava na státní maturitu – Zeměpis,
2013
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

30 %

30 %

15 %

2. kategorie

0%

0%

0%

15 %

15 %

3. kategorie

40 %

0%

0%

0%

0%

celkem

70 %

15 %

30 %

45 %

30 %

Učebnice poskytuje studentovi přehledně zpracované jednotlivé kapitoly, ve kterých je
uvedeno základní dělení a stručné charakteristiky používaných pojmů. Učebnice vůbec
neobsahuje mapy či grafy a v případě, že se autoři snaží danou problematiku geograficky
začlenit, děje se tak pouze v rámci výčtu oblastí v textu. Za nedostatečné považujeme
i vysvětlení propojení mezi sférami navzájem, které se objevilo v podstatě pouze v rámci
kapitoly věnované litosféře. Při zohlednění všech sfér učebnice průměrně získává 38 %.
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4.2.7 Zeměpis I. v kostce pro SŠ, 2008
Učebnice Zeměpis I. v kostce pro SŠ (2008) je součástí řady učebnic „v kostce“, které vydává
nakladatelství Fragment. Tato publikace je taktéž určená studentům středních škol pro
přípravu k maturitní nebo přijímací zkoušce.

Litosféra
I tato učebnice obsahuje jak základní členění georeliéfu dle nadmořské výšky, tak i výčet
morfologických typů reliéfu. První kategorii udělujeme 30 %. V rámci exogenních pochodů
jsou zohledněny i vlivy všech ostatních sfér na reliéf, za což získává 40 %.
Učebnice však opět postrádá jakékoliv grafické znázornění, jež by pomohlo danou
problematiku lépe pochopit. Celkově tak učebnice získala 70 %.
Hydrosféra
Učebnice neobsahuje základní definici odtoku a ani jednotlivé odtokové režimy řek.
Nenajdeme zde ani žádné grafické znázornění vystihující dané téma. Několik málo vět je
věnováno problematice odtoků, a to zejména s ohledem na vlivy atmosféry.
Informace jsou však natolik obecné a postrádají jakýkoliv kontext, že není možné
hodnotit jinak než 0 % za celou tuto sféru.
Atmosféra
V učebnici jsou klimatické pásy popsány pomocí Alisovovy genetické klasifikace. Učebnice
uvádí dokonce i dělení na hlavní a přechodné podnebné pásy. V rámci první kategorie tedy
získává 30 %.
Kniha sice problematiku nijak graficky neprezentuje, ale odkazuje na mapu ve
Školním atlase dnešního světa, konkrétně uvádí i název kapitoly a stranu. Tento odkaz
oceňujeme, nicméně za předpokladu, že student ke studiu nepoužívá výše zmíněný atlas,
nemá možnost, aby si učivo s použitím mapy dostatečně ucelil. Vzhledem k uvedenému tedy
nemůžeme udělit ani 15 %.
V rámci propojení s ostatními sférami kniha neobsahuje žádné informace, které by
tuto problematiku řešily, proto nezískává více než 0 %.
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Biosféra
Rozdělení Země v rámci bioklimatických pásů v učebnici považujeme za přehledné a dobře
zpracované. Kniha obsahuje charakteristiku téměř všech biomů, vůbec se však nezmiňuje
o polopouštích, proto nemůžeme hodnotit 30 %.
Stejně jako v několika předchozích učebnicích není rozložení biomů znázorněno na
mapě. Pouhý popis oblastí, ve kterých se biom vyskytuje, není pro plné hodnocení
dostačující. Na konci kapitoly je poměrně podrobně popsáno, jakým způsobem do biosféry
zasáhl a i nadále zasahuje člověk. Propojení s jinými sférami však chybí, proto získává 20 %.
Pedosféra
Učebnice velmi přehledně zpracovává tématiku půd. Jednotlivé půdní typy jsou vyjmenovány
a stručně charakterizovány, za což udělujeme 30 %. I když učebnice postrádá grafické
znázornění geografického rozložení půdních typů na světě, v samotném textu jsou u půdních
typů uvedeny i oblasti, ve kterých je můžeme nalézt, proto hodnotíme 15 %.
Velká část kapitoly je věnována vlivu člověka na pedosféru. Pozornost je věnována
zejména přímým a nepřímým zásahům člověka. Širší propojení však chybí, proto můžeme
udělit pouze 20 %.

Tab. 13: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Zeměpis I. v kostce pro SŠ, 2008
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

0%

30 %

15 %

30 %

2. kategorie

0%

0%

0%

15 %

15 %

3. kategorie

40 %

0%

0%

0%

20 %

celkem

70 %

0%

30 %

30 %

65 %

Učebnice neposkytuje konstantní informace týkající se analyzovaných oblastí.
Publikace postrádá jakékoliv mapy, grafy či jiná znázornění, jež by studentovi při studiu
mohla pomoci.
Z hlediska výsledků analýzy našim potřebám nejvíce vyhovuje zpracování tématiky
litosféry. V případě, kdy by v učebnici byla připojena alespoň jedna mapa, neměli bychom
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další výtky. Naopak zcela nevyhovující je podle našich kritérií zpracování kapitoly
hydrosféry. Při zohlednění všech sfér učebnice průměrně získává 39 %.

4.3 Porovnání učebnic zeměpisu

Středoškolské učebnice zeměpisu byly analyzovány dle tří výše uvedených kritérií. Tedy dle
výskytu daného pojmu, včetně jeho definice, grafického znázornění na mapě a propojenosti
s ostatními fyzicko-geografickými sférami.
V rámci prvního kritéria nejvyšší hodnocení získala učebnice Geografie 1,
fyzickogeografická část (2012), která získala maximální počet procent v prvním kritériu.
Následovaly učebnice Příroda a lidé Země (2001) a Zeměpis pro každého (2009)
s dosaženými 24 % v prvním kritériu. Naopak jako nejhorší z hlediska výskytu
analyzovaných pojmů se ukázala učebnice Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ (2005),
která získala pouze 9 % v dané kategorii. Průměrně v první analyzované kategorii učebnice
dosáhly 21,4 %.
Dle druhého analyzovaného kritéria byla nejlepší z vybraných učebnic učebnice
Příroda a lidé Země (2001), která získala 27 %. Za ní následovala učebnice Geografie 1,
fyzicko-geografická část (2012). Výsledky z ostatních posuzovaných učebnic v rámci
druhého kritéria se pohybovaly kolem 7 %. Nejnižší procento bylo v této kategorii uděleno
učebnici Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ (2005). Průměrně analyzované učebnice
ve druhém kritériu získaly 12 %.
Třetí kritérium bylo považováno z hlediska výzkumu za nejdůležitější. Učebnicí, která
uvedené kritérium splnila z vybraných učebnic nejlépe, je Geografie 1, fyzickogeografická
část (2012), se získanými 28 %. Dále následovala učebnice Příroda a lidé Země (2001).
Nejhůře na tom ve 3 kritériu byla opět učebnice Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ
(2005). Průměrně za toto kritérium učebnice získaly 14,3 %.
V příloze 3 na konci práce se nachází přehled tabulek týkajících výsledků analýzy
v jednotlivých učebnicích.
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Při porovnání analyzovaných učebnic mezi sebou, vzhledem ke všem uvedeným
kritériím, je nejlépe zpracovanou pro výuku fyzickogeografických regionalizací učebnice
Geografie 1, fyzickogeografická část (2012), která získala 79 % jakožto průměr všech kritérií.
Celkové pořadí učebnic je následující:
1. Geografie 1, fyzickogeografická část (2012): 79 %
2. Příroda a lidé Země (2001): 71 %
3. Zeměpis pro každého (2009): 52 %
4. - 5. Středoškolský zeměpis v přehledu (2000): 39 %
4. - 5. Zeměpis I. v kostce pro SŠ (2008): 39 %
6. Příprava na státní maturitu – Zeměpis (2013): 38 %
7. Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ (2005): 16 %

Co se týče zastoupení regionalizací v jednotlivých fyzicko-geografických sférách, výzkum
ukázal, že podle zvolených kritérií je na tom nejlépe litosféra se získanými 55 %. Na druhém
místě je atmosféra (52,14 %), následuje pedosféra (51,42 %), biosféra (38,57 %) a na jako
poslední se umístila hydrosféra (27,14 %).
Abychom mohli mezi sebou porovnat jednotlivá kritéria a následně srovnat jejich
poměry v analyzovaných učebnicích, je nutné získaná procenta v kategorii přepočítat tak, aby
měla stejnou váhu, a nehrálo roli původní rozdělení na 30 %, 30 % a 40 %. Na základě tohoto
výsledku je možné určit, které kritérium je v učebnicích nejvíce zastoupeno.
Po přepočtení jsme došli k výsledku, že nejlépe je ve všech učebnicích zpracováno
první kritérium (výskyt a definice pojmů), které je v rámci všech učebnic obsaženo
v 71,43 %. Druhé kritérium (grafické znázornění na mapě) získalo průměrně 40 % a nejhůře
na tom bylo třetí analyzované kritérium (provázanost jednotlivých sfér mezi sebou navzájem)
s dosaženými 35,71 %.
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KAPITOLA 5
Shrnutí výsledků a diskuze

Tato práce byla rozdělena do dvou hlavní částí. V první části byl vytvořen přehled
jednotlivých regionalizací FG sfér, včetně vysvětlení pojmů, které se nějakým způsobem
regionalizací týkají a mohly by tak pomoci k porozumění dané problematiky. Jsem si vědoma
toho, že výběr jednotlivých pojmů, definic a konkrétních regionalizací je do jisté míry
subjektivním, přičemž by bylo možné tuto tematiku o mnoho aspektů rozšířit nebo naopak
zkrátit.
Přehled byl vytvořen se snahou o regionalizace ve fyzicko-geografických sférách,
proto byla tato část rozdělena na dílčí podkapitoly právě dle FG sfér. První uváděnou je
regionalizace v rámci litosféry. Hlavní pozornost byla věnována typům reliéfu pevnin, které
vznikly spolupůsobením protikladných endogenních a exogenní procesů. Tyto tvary reliéfu
vyjadřují momentální stav, který probíhá v různých klimatických podmínkách, různých
geologických struktur a hornin různých vlastností po určitou dobu. Je nutné dodat, že
neexistuje jediná obecně přijatá klasifikace tvarů a typů reliéfu, neboť každý autor si ji
přizpůsobuje k obrazu svému. Zmíněné v podstatě platí i pro regionalizace v ostatních
fyzicko-geografických sférách. Měnící se rozmanitost povrchových tvarů je výsledkem
neustále probíhajících procesů, jež mají velký význam pro život na Zemi (Demek, Zeman,
1979), (Horník a kol., 1982).
V regionalizaci v rámci atmosféry byla hlavní pozornost věnována klimatickým
klasifikacím. Podle způsobu, kterým byly vyčleněny jednotlivé klimatické pásy, je můžeme
rozdělit do dvou základních skupin, a to na klasifikace konvenční (efektivní) a klimatické
klasifikace genetické. Konvenční klasifikace rozlišují typy klimatu podle projevů
klimatotvorných prvků, popisovaných mezními hodnotami. K nejznámějším konvenčním
klasifikacím patří Köppen-Geigerova klasifikace klimatu, která vymezuje klimatické pásy na
základě teplot a srážek ve vztahu k vegetaci. Mezi konvenční klasifikace patří také regionální
Quittova klasifikace klimatu, která vymezuje klimatologické oblasti pro Českou republiku.
Genetické klasifikace vymezují klimatické pásy podle podmínek jejich utváření.
K nejznámějším genetickým klasifikacím patří Alisovova klasifikace, užívaná ve státech
bývalého Sovětského svazu a Flohnova klasifikace užívaná hlavně v západních zemích.
Alisov stanovuje klimatické pásy podle převládajícího výskytu vzduchových hmot
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v jednotlivých oblastech, zatímco Flohnova klasifikace je založena na geografickém rozložení
cirkulačních systémů.
Dá se říci, že veškerý život na Zemi je závislý na vodě. Ta vytváří vrstvu nazývanou
hydrosféra. Většina vody je vázána ve světovém oceánu, odkud se díky hydrologickému
cyklu neustále přesouvá na pevninu a naopak. Podle množství vody lze místa na Zemi
charakterizovat různými způsoby. Jedním z nich je regionalizace na základě průměrných
srážkových úhrnů. Jiné členění lze vytvořit podle typu odtokového režimu dané oblasti.
V tomto případě je nutné si uvědomit, že některé řeky se vyznačují komplexním odtokovým
režimem, který se mění v závislosti na zdrojích vodnosti a různých klimatických a dalších
podmínkách v jednotlivých částech povodí. Regionalizaci hydrosféry na základě odtokových
režimů komplikuje i fakt, že se snažíme regionalizovat liniové prvky řek, přičemž při
regionalizaci dochází obvykle k plošnému vymezování.
Biosféra je živou součástí zemského ekosystému a hlavním předmětem studia
biogeografie. Prostorové rozšíření organismů můžeme charakterizovat několika způsoby.
První z nich je tzv. fytogeografické členění zemského povrchu, které vychází z rozmístění
jednotlivých druhů rostlin. Druhé zoogeografické členění zemského povrchu je stanoveno na
základě výskytu druhů živočichů. Komplexnějším systémem členění je regionalizace celých
ekosystémů do hlavních vegetačních pásem, tedy biomů.
Půda leží na rozhraní několika sfér, litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry,
a vytváří zvláštní geosféru nazývanou pedosféra. Základní klasifikační jednotkou pro
regionalizaci půd je půdní typ. Podobnost půdních typů vzniká díky obdobným podmínkám
pedogeneze. Pro charakteristiku světového rozšíření půd je používána klasifikace U. S. Soil
Conservation Service, jejíž základní úrovní je půdní řád. Tato klasifikace používá
11 základních půdních řádů, které bývají pro popis půd v celosvětovém měřítku vhodnější než
24 FAO užívaných půdních typů.
Hlavním cílem druhé části práce bylo analyzovat, jak jsou jednotlivé regionalizace
fyzicko-geografické sféry prezentovány v dostupných učebnicích zeměpisu. Pro tuto analýzu
bylo vybráno sedm běžně dostupných učebnic pro střední školy. Učebnice byly posuzovány
ve třech hlavních kategoriích, které dohromady tvoří 100% vždy v rámci jedné analyzované
sféry. Pojmy, které byly v učebnicích analyzovány, byly vybrány s ohledem na jejich význam
při definování jednotlivých typů regionalizací. Snažili jsme se vybrat pojmy, jež budou
důležité také pro středoškolskou výuku a studentům pomohou lépe pochopit problematiku
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regionalizací. Zároveň je třeba si uvědomit určité úskalí této metody, které vzniká do jisté
míry subjektivním výběrem analyzovaných pojmů pro porovnání jejich výskytu v učebnicích.
V první kategorii nás zajímalo, zda učebnice obsahují termíny (včetně jejich definicí),
týkající se fyzicko-geografických regionalizací. Přiřazení odpovídajících procent probíhalo na
třech úrovních. V případě, že byla definována většina pojmů, bylo uděleno 30 %. Pokud byly
pojmy uvedeny jen částečně, nebo nebyly vysvětleny, přiřadili jsme 15 %. A v případě, že se
v učebnici nevyskytly žádné z analyzovaných pojmů, udělili jsme 0 %. V rámci prvního
kritéria nejvyšší hodnocení získala učebnice Geografie 1, fyzickogeografická část (2012),
která získala maximální počet procent v prvním kritériu. Naopak jako nejhorší z hlediska
výskytu analyzovaných pojmů se ukázala učebnice Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ
(2005), která získala průměrně pouze 9 % v dané kategorii.
Druhé kritérium, kterému jsme věnovali pozornost, bylo, zda jsou uváděné pojmy
přímo lokalizovány na konkrétní místa. Tedy zda kapitola obsahuje také grafické znázornění
regionalizací, nejlépe na mapě. Maximum pro tuto kategorii bylo opět 30 %. Nejlepší podle
zvolených kritérií byla ve druhé kategorii učebnice Příroda a lidé Země (2001), která získala
27 %. Nejnižší procento bylo v této kategorii uděleno učebnici Fyzická geografie, pro
studenty SŠ a VŠ (2005).
Poslední

zkoumanou

úrovní

bylo,

zda

jsou

uvedené

regionalizace

fyzicko-geografických sfér navzájem provázány. Tedy jestli učebnice uvádějí i vlivy
jednotlivých sfér na sebe navzájem. Toto kritérium bylo považováno z hlediska výzkumu za
nejdůležitější, byla mu tedy přiřazena nejvyšší hodnota, a to 40 %. Učebnicí, která uvedené
kritérium splnila z vybraných učebnic nejlépe, je Geografie 1, fyzickogeografická část (2012),
se získanými 28 %. Nejhůře na tom ve 3 kritériu byla opět učebnice Fyzická geografie, pro
studenty SŠ a VŠ (2005).
Při porovnání analyzovaných učebnic mezi sebou, vzhledem ke všem uvedeným
kritériím, je nejlépe zpracovanou pro výuku fyzickogeografických regionalizací učebnice
Geografie 1, fyzickogeografická část (2012), která získala 79 % jakožto průměr všech kritérií.
Zajímavé je, že v případě, kdy bychom nebrali v potaz třetí kritérium, které bychom
mohli pokládat za nadstavbu, výsledky analýzy by dopadly podobným způsobem. Na prvním
místě by se umístila učebnice Geografie 1, fyzickogeografická část (2012) zároveň s učebnicí
Příroda a lidé Země (2001). Jako nejhorší by dopadla učebnice Fyzická geografie, pro
SŠ a VŠ, jejíž propad by se ještě prohloubil. Z tohoto by se dal také vyvodit závěr, že aspekt
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vzájemné propojenosti, analyzovaný ve třetím kritériu, je v učebnicích zastoupen přímo
úměrně k tomu, jak je učebnice zpracována na bazální úrovni.
Co se týče zastoupení regionalizací v jednotlivých fyzicko-geografických sférách,
výzkum ukázal, že podle zvolených kritérií je na tom nejlépe litosféra se získanými 55 %
a naopak nejhůře hydrosféra, která získala pouhou polovinu přidělovaných procent vzhledem
k litosféře.

K tomuto

nejhoršímu

umístění

mohla

přispět

právě

nejednoznačnost

a komplikovanost regionalizace v rámci hydrosféry, jak již bylo výše zmíněno.
Při porovnání jednotlivých kritérií mezi sebou v rámci všech učebnic jsme došli
k výsledku, že nejlépe je ve všech učebnicích zpracováno první kritérium (výskyt a definice
pojmů), které je v rámci všech učebnic obsaženo v 71,43 %. Druhé kritérium (grafické
znázornění na mapě) získalo průměrně 40 % a nejhůře na tom bylo třetí analyzované
kritérium (provázanost jednotlivých sfér mezi sebou navzájem) s dosaženými 35,71 %.
Dle

výše

zmíněného

je

v učebnicích

nejméně

obsaženo

ono

propojení

fyzicko-geografických sfér. Toto propojení by přitom mělo být klíčové i vzhledem ke
koncepci výuky dle RVP, ve kterém je citelná snaha o to, aby bylo učivo žákům předkládáno
s co největšími vzájemnými vazbami. Ideální se pro takovou výuku zdá být právě učivo
v rámci fyzicko-geografických regionalizací.
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KAPITOLA 6
Závěr

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit přehled regionalizací fyzicko-geografické sféry
v jednotlivých dílčích sférách fyzické geografie a následně představit, jak jsou jednotlivé
regionalizace fyzicko-geografické sféry prezentovány v dostupných učebnicích zeměpisu.
Tyto zvolené cíle se více či méně podařilo naplnit. V první části práce bylo vytvořeno
relativně přehledné roztřídění fyzicko-geografických regionalizací v rámci jednotlivých
fyzicko-geografických sfér. Regionalizace v principu vychází ze zjišťování rozdílů mezi
územími a oddělování jejich částí od oblastí, které dané znaky nemají. V práci byl vytvořen
přehled různých typů regionalizací v jednotlivých fyzicko-geografických sférách. Představené
regionalizace zachycují pouze část existujících regionalizací ve fyzicko-geografické sféře, je
tedy možné tuto zajímavou tematiku dále rozšiřovat.
Zmíněné regionalizace v rámci jednotlivých sfér by bylo možné uvést i do souvislostí
mezi sebou navzájem. Tedy definovat jaký vliv na sebe sféry mají a jak tento vliv působí na
jejich další vývoj. Tyto vztahy se jeví být velmi komplikované a v této práci na ně již nezbyl
prostor.
Následně

byly uvedené

regionalizace

konfrontovány s jejich

výskytem

ve

středoškolských učebnicích zeměpisu. Největším problémem v analyzovaných učebnicích byl
nedostatek právě zmíněných vztahů mezi fyzicko-geografickými sférami navzájem. Což by
v budoucnu mohlo podněcovat k vytvoření konkrétní koncepce propojené výuky skrz
zmíněné fyzicko-geografické regionalizace.

74

SEZNAM ZDROJŮ INFORMACÍ

Literatura

BUCHAR, J. (1983): Zoogeografie. SPN – státní pedagogické nakladatelství, Praha, 199 s.
DE BLIJ, H. J., MULLER P. O. (1992): Geography regions and concepts, Revised sixth
edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 637
s.
DEMEK, J., QUITT, E., RAUŠER, J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia,
Praha, 400 s.
DEMEK, J. (1980): Teorie regionální geografie. Acta Universitatis Carolinae, Geographica
XV, Praha, s. 42 – 52
DEMEK, J., ZEMAN, J. (1979): Typy reliéfu Země, Academia, Praha, 328 s.
GERASIMOV, I. P. (1946): Opyt geomorfologičeskoj interpretacii obščej schemy
geologičeskogo strojenija SSSR. Problemy fizičeskoj geografii, Moskva – Leningrad, 12: s.
33-46
HÁJEK, J., HOTOVÝ, J., KOUTECKÝ, P., MATĚJŮ, J. (2004/2005): Úvod do
biogeografie, přípravný text kategorie A, B. Biologická olympiáda, 39. ročník, Institut dětí a
mládeže MŠMT, Praha, 99 s.
HAJER, J. (2013): Zoogeografie, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, KBI/P410,
Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech
UJEP,

Ústí

nad

Labem,

41

s.

Dostupné

i

z webových

stránek:

http://biology.ujep.cz/vyuka/file.php/1/opory_2014/Opora_Biogeografie-zoogeografie.pdf
(cit. 20. 5. 2015)
HEINTZELMAN, O. H., HIGHSMITH, R. M. Jr. (1973): World regional geography.
Prentice-hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 432 s.

75

HEPNER, F. G, McKEE J. O (1992): World regional geography: a global approach. West
publishing company, St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco, 641 s.
HORNÍK, S. a kol. (1982): Základy fyzické geografie. Státní pedagogické nakladatelství, n.
p., Praha, 398 s.
HOY, D. R. (1978): Geography and Development: A World Regional Approach, Macmillan
Publishing Co., Inc., New York, London, 728 s.
CHROMÝ, P. (2010): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19, č. 1/09-10, s. 2 – 5
IVANIČKA, K. (1971): Úvod do ekonomicko-geografického výzkumu. Vydavatelství SAV,
Bratislava, 374 s.
JANOUŠKOVÁ, E. (2008): Analýza učebnic zeměpisu. Disertační práce, Masarykova
univerzita, Brno, 177 s.
KOTTEK, M., GRIESER, J., BECK, CH., RUDOLF, B., RUBEL, F. (2006): World Map of
the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 15, No.
3, Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart, 5 s.
MATĚJČEK, T. (2007): Vybrané kapitoly z biogeografie. In: Farský, I., Matějček, T. (2007):
Přehled z fyzické geografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Studijní podpora
projektu ESF, Ústní nad Labem, s. 184 – 212.
MINÁŘOVÁ, J. (2011): Aktuální stav problematiky klasifikace klimatu, Bakalářská práce,
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Praha, 74 s.
NETOPIL, R., BRÁZDIL, R., DEMEK, J., PROŠEK, P. (1984): Fyzická geografie I., Státní
pedagogické nakladatelství, n. p., Praha, 273 s.
NORRIS, R. E. (1990): World Regional Geography. West publishing company, United States
of America, 557 s.
NOVOTNÝ, J. (2003): Socioekonomická diferenciace současného světa. In: Geografie –
Sborník ČGS, 108, č. 1, s. 14-35.
PÁNEK, T., BUZEK, L. (2002): Základy pedologie a pedogeografie, Ostravská univerzita,
Přírodovědecká fakulta, Ostrava, 149 s.

76

PRACH, K., ŠTĚCH, M., ŘÍHA, P. (2009): Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia,
Praha, 152 s.
RVP G (2007): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický
v Praze, Praha, 100 s. Dostupné i z webových stránek: http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulumvseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-progymnazia (cit. 9. 3. 2015)
STRAHLER, A. (2011): Introducing Physical Geography. Fifth Edition, Boston Univerzity,
John Wiley & Sons, Inc., 632 s.
SWANSON, J. L. (1987): World Geography: A Physical and Cultural Approach, Laidlaw
Brothers, Glencoe Publishing Company, Mission Hills, California, 655 s.
ŠARAPATKA, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Univerzita Palackého v Olomouci,
Olomouc, 240 s.
TOLASZ, R., MÍKOVÁ, T., VALERIÁNOVÁ, A., VOŽENÍLEK, V. (2007): Atlas podnebí
Česka. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 1. vyd., 255 s.
TREML, V. (2014): Regionální biogeografie. Semestrální přednáška, Katedra fyzické
geografie a geoekologie PřF UK, Praha
VYSOUDIL, M. (2004): Meteorologie a klimatologie. Univerzita Palackého v Olomouci,
Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 1. vyd., 281 s.
WOKOUN, R. (1984): Základy regionální geografie. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně, Brno, 31 s.

77

Internetové zdroje

BRILLY, M (2010): Hydrological processes of the Danube River Basin: Perspectives from
the Danubian Countries. Springer Science+Business Media B.V 2010, Springer, Dordrecht,
Heidelberg,

London,

New

York.

Dostupné

také

z:

https://books.google.cz/books?id=4Jp9XqMtkAMC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=types+of+
river+runoff+regimes&source=bl&ots=IwVFBhvoSY&sig=mm3dbvubQmuPfL2iU7K53n3o
zF0&hl=cs&sa=X&ei=GMRkVd7iJYHMsgGBzoCgBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage
&q=types%20of%20river%20runoff%20regimes&f=false (cit. 26. 5. 2015)
Česká asociace geomorfologů, (online): Dostupné z: http://www.geomorfologie.eu/proverejnost (cit. 15. 4. 2015)
DIVÍŠEK, J., CULEK, M., JIROUŠEK, M. (online): Biogeografie. Multimediální výuková
příručka.

Dostupné

z:

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_book_4.html (cit. 20. 5. 2015)
FINLAYSON, B., HAINES, A. T., McMAHON, T. A. (1988): Applied Geography, A global
classification

of

river

regimes.

Dostupné

z:

https://www.academia.edu/903707/A_Global_Classification_of_River_Regimes (cit. 26. 5.
2015)
GRYGOR, R., JELÍNEK, J. (online): Geomorfologie pro technické obory, Institut
geologického

inženýrství

–

HGF,

VŠB

–

TU

Ostrava,

Dostupné

z:

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/ (cit. 10. 5. 2015)
Institut geologického inženýrství Technické univerzity Ostrava (online): Geomorfologie,
Základy

klasifikace

georeliéfu.

Dostupné

z:

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/2_kapitola.htm (cit. 16. 5. 2015)
ISACHENKO, A. G (1979): Physicogeographical Regionalization. In: Great Soviet
Encyclopedia,

3rd

Edition,

The

Gale

Group,

Inc.

Dostupné

z:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Physicogeographical+Regionalization (cit. 20. 3.
2015)

78

JANSKÝ,

B.

(online):

Hydrologie,

odtokové

režimy

řek.

Dostupné

z:

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=29493&kod=MZ330P61Z
(cit. 26. 5. 2015)
MÁČKA, Z. (2011): Fluviální geomorfologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova
univerzita, Brno. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1431/podzim2011/Z8308/um/ (cit. 26. 5.
2015)
Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS), (2015): Česká meteorologická
společnost, dostupný z: http://slovnik.cmes.cz (cit. 18. 5. 2015)
ULBRICHOVÁ,

I.

(online):

Biomy.

Dostupné

z:

http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/Biomy/Biomy.htm (cit. 20. 5. 2015)
USGS, Science for a changing world (online): Oběh vody: The water cycle, Český
hydrometeorologický

ústav,

U.

S.

Geological

Survey.

Dostupné

z:

https://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html (cit. 20. 5. 2015)

79

PŘÍLOHA 1
FAO Klasifikace nejdůležitějších půdních typů

Zdroj: http://www.kge.zcu.cz/vyuka2/pudy_uvod.pdf (cit. 20. 5. 2015)
80

PŘÍLOHA 2

Podrobný přehled zkoumaných učebnic

BIČÍK, I., JANSKÝ, B., a kol. (2001): Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro
střední školy. Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Praha, 135 s.
DEMEK,

J.,

VOŽENÍLEK,

V.,

VYSOUDIL,

M.

(2012):

Geografie

1,

Fyzickogeografická část, pro střední školy. SPN – pedagogické nakladatelství, 2. vyd.,
Praha, 111 s.
KAAS, P. (2005): Fyzická geografie, pro studenty SŠ a VŠ. Fragment, 1. vyd.,
Havlíčkův Brod, 96 s.
KARAS, P., HANÁK, L. (2013): Příprava na státní maturitu – Zeměpis. Fragment, 2.
vyd., Praha, 215 s.
KAŠPAROVSKÝ, K. (2008): Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Fragment, 1. vyd., Praha,
151 s.
VYSOUDIL, M., FŇUKAL, M., SMOLOVÁ, I. (2009): Zeměpis pro každého. Rubico,
Olomouc, 252 s.
VYSOUDIL, M., SMOLOVÁ, I. (2000): Středoškolský zeměpis v přehledu, aneb co je
potřeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. Rubico, 1.vyd., Olomouc, 225 s.

81

PŘÍLOHA 3

Přehled tabulek týkajících se výsledků analýzy FG regionalizací v
jednotlivých učebnicích

Tab. 7: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Příroda a lidé Země, 2001
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

30 %

30 %

15 %

2. kategorie

30 %

15 %

30 %

30 %

30 %

3. kategorie

20 %

0%

20 %

40 %

20 %

celkem

80 %

30 %

80 %

100 %

65 %

Tab. 8: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Geografie 1, fyzickogeografická část,
2012
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

2. kategorie

15 %

15 %

30 %

30 %

15 %

3. kategorie

20 %

40 %

20 %

20 %

40 %

celkem

65 %

85 %

80 %

80 %

85 %

Tab. 9: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Středoškolský zeměpis v přehledu, 2000
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

15 %

15 %

15 %

2. kategorie

0%

15 %

0%

15 %

15 %

3. kategorie

20 %

0%

0%

20 %

20 %

celkem

50 %

30 %

15 %

50 %

50 %
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Tab. 10: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Zeměpis pro každého, 2009
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

15 %

30 %

30 %

2. kategorie

0%

0%

30 %

15 %

15 %

3. kategorie

20 %

0%

20 %

20 %

20 %

celkem

50 %

15 %

65 %

65 %

65 %

Tab. 11: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Fyzická geografie pro studenty SŠ a
VŠ, 2005
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

0%

15 %

30 %

0%

0%

2. kategorie

0%

0%

15 %

0%

0%

3. kategorie

0%

0%

20 %

0%

0%

celkem

0%

15 %

65 %

0%

0%

Tab. 12: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Příprava na státní maturitu – Zeměpis,
2013
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

15 %

30 %

30 %

15 %

2. kategorie

0%

0%

0%

15 %

15 %

3. kategorie

40 %

0%

0%

0%

0%

celkem

70 %

15 %

30 %

45 %

30 %

Tab. 13: Výsledky analýzy FG regionalizací v učebnici Zeměpis I. v kostce pro SŠ, 2008
litosféra

hydrosféra

atmosféra

biosféra

pedosféra

1. kategorie

30 %

0%

30 %

15 %

30 %

2. kategorie

0%

0%

0%

15 %

15 %

3. kategorie

40 %

0%

0%

0%

20 %

celkem

70 %

0%

30 %

30 %

65 %
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