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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu služby ČR v hodině, ale i při domácí 
přípravě.  Pracovní list lze také využít k samostatné práci, která je 
zaměřena na práci s geografickými zdroji. 

Hlavní pomůcky: 

ZAHÁJSKÝ, Pavel a kol. Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Praha: Kartografie Praha, 2013, ISBN 978-80-7393-041-7. 
 
HOLEČEK, Milan a kol. ZEMĚPIS ČESKÉ REPUBLIKY Učebnice pro střední školy. Praha: Česká 
geografická společnost, s.r.o., 2012, ISBN 80-86034-53-4. 
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SLUŽBY ČR 
(geografické cvičení) 

 
Služby jako součást terciérní, kvartérní i kvintetní oblasti klasifikace hospodářských aktivit 
můžeme rozdělit do následujících oblastí: 
 
Vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, maloobchod, pohostinství, ubytování, cestovní 
ruch, kultura, administrativa a řízení, zahraniční obchod. 
 

1. Práce s mapou 
 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na ČR, použij atlas ČR či jiný mapový podklad. 
 
Vzdělávání:   město       město 

Univerzita Palackého …………………   Báňská univerzita  ………………… 

Slezská univerzita …………………   Univerzita T. Bati ……………….. 

Karlova univerzita …………………   Masarykova univerzita ………………… 

Univerzita obrany  …………………   Jihočeská univerzita ………………… 

 

Zdravotnictví 

Masarykův onkologický ústav …………………  IKEM …………………  

 

Doprava 

Tourbus  …………………    Student Agency  ………………… 

ČSA  …………………    ČD    ………………… 

Travel Service …………………    Psota   ………………… 

 

Maloobchod (hypermarket, supermarket, diskont)  země původu 

Albert (Ahold)  …………………   TESCO  ………………… 

Kaufland   …………………   LIDL   ………………… 

BILLA    …………………   IKEA  ………………… 

     

Ubytování  město 

Voroněž   …………………   HILTON  ………………… 

HOLIDAY INN  …………………   CONTINENTAL ………………… 
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2. Porozumění a práce s textem 
 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 54, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 55 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Vyjmenuj alespoň sedm základních oblastí služeb. 
- Jaký byl podíl služeb na HDP před rokem 1989? 
- K jakému vývoji došlo následně po roce 1989? 
- Během transformace ekonomiky v devadesátých letech došlo k prudkému nárůstu 

podílu zaměstnanosti v oblasti služeb. Ze kterého odvětví hospodářství došlo 
k velkému přílivu pracovní síly? 

- Ve službách obecně existuje jistá řádovitost, která souvisí s velikostí sídel. Porovnej 
různé řády služeb u hlavního, krajského a okresního města. 

- Z hlediska rozmístění služeb dochází k tzv. „doughnut“ efektu tj. k ústupu 
centralizace služeb z center sídel spíše na jejich okraj blíže ke spotřebitelům. 
Vysvětli příčinu. 

- Definuj kvartérní a kvintetní sektor. 
- Jmenuj alespoň 4 univerzity, které nesou název české významné osobnosti. 
- Které z českých sídel se výhradně specializují na poskytování služeb v oblasti 

turistického ruchu? 
 

 
3. Práce s pojmy (definuj) 

 
Řádovitost  služby ………………………………………………………………………………………….. 

Práh služeb …………………………………………………………………………………………………….. 

Kvintér …………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Práce s obrázky 
 

 
Obr. 1 Také osobní doprava patří do oblasti služeb. Její intenzita neustále vzrůstá. Patří mezi 
ně i letecká doprava?  Urči název a polohu čtyř největších letišť v ČR. 
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Obr. 2 Telekomunikace jsou dnes důležitou součástí oblasti služeb. V důsledku privatizace 
došlo ke vstupu zahraničních investorů na český trh. Mapa světa ukazuje investice 
telekomunikační společnosti ze Španělska, urči její název. 
 
 

Obr. 3 
Pozorně se podívej na obrázek a urči které služby a zařízení služby poskytující se na něm 
nacházejí. 
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Obr. 4 K sídlům o velikosti velkoměsta patří i nejvyšší řád služeb. Urči, o jaký druh služeb jde 
v tomto případě. Existují obdobné služby také v Brně? Uveď příklady. 
 

Zdroje: 
 
Obrázek 1 
ROMANM82. www.wikipedia.org [online]. [cit. 4.4.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno_Airport_(6269566267).jpg#mediaviewer/Sou
bor:Brno_Airport_(6269566267).jpg 
 
 
Obrázek 2 
BREJNEV. www.wikipedia.org [online]. [cit. 4.4.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telefonica_Group_world_locations.PNG#mediavie
wer/Soubor:Telefonica_Group_world_locations.PNG 
 
 
Obrázek 3 
PADDY. www.wikipedia.org [online]. [cit. 4.4.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-
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20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg#mediaviewer/Soubor:Praha_2005-09-
20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg 
 
 
Obrázek 4 
DILIGENT, Rémi. www.wikipedia.org [online]. [cit. 4.4.2014]. Dostupný na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-
20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg#mediaviewer/Soubor:Praha_2005-09-
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 


