
ZEMĚPIS OBYVATELSTVA 
 

ZNAKY SOUČASNÉHO SVĚTA: 
1) Nerovnoměrnost v dosaženém stupni hospodářského, sociálního i kulturního vývoje. 
      Hospodářsko-sociální dělení světa na:  

a) bohatý a rozvinutý „sever“Sever (asi 1/6 lidstva a 3/4 vší spotřeby) 
b) chudý a zaostalý „jih“ (5/6 lidstva a ¼ spotřeby) 

Kulturní dělení světa : západní, latinskoamerickou, africkou, islámskou, čínskou, hinduistickou, 
pravoslavnou, buddhistickou, japonskou.  

2) Dynamika socio-ekonomických změn - světová civilizace se pohybuje směrem na západ (počátek Čína, 
Egypt – Středomoří – západní Evropa a Amerika – tichomořské oblasti). 

3) Změna politických poměrů (pád kolonií, vzestup a pád totalitních politických systémů). 
 

RŮST OBYVATELSTVA NA ZEMI 
POPULAČNÍ EXPLOZE : rychlý nárůst obyvatelstva (Nezaměňujte populační explozi s demografickou revolucí) 

Na Zemi přibude 250 000 lidí za den, počet obyvatel na Zemi byl v roce 2007 - 6,6 mld.  
Rychlý a nerovnoměrný růst obyvatelstva je globální problém č.1 
 

POHYB OBYVATELSTVA: Ukazatel, který vyjadřuje změny v počtu obyvatel na Zemi:  
A) pohyb přirozený – porodnost a úmrtnost (pokud je rozdíl + přirozený přírůstek, pokud - přirozený úbytek) 
B) územní pohyb (migrace/stěhování) 

 
DEMOGRAFICKÁ REVOLUCE 
Charakteristická je poklesem hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Klesá také kojenecká úmrtnost a 
zvyšuje se naděje dožití. Obvykle se průběh revoluce rozděluje do dvou a více fází. Podle toho, jak jsou 
synchronizovány změny porodnosti a úmrtnosti v průběhu obou fází demografické revoluce, rozlišujeme typy:  

A) Francouzský: dochází k poklesu porodnosti a k zlepšování úrovně úmrtnosti téměř současně v obou fázích 
revoluce. Důsledkem je relativně malý růst populace 

B) Anglický: úmrtnost zlepšuje v obou fázích, porodnost však v první fází neklesá, stagnuje, což má za důsledek 
dosti značný nárůst populace.  

C) Japonsko – mexický: dochází ke zlepšování úmrtnosti v obou fázích, nicméně porodnost v první fází dokonce 
stoupá. Tento typ je charakteristický pro rozvojové země (vysoký nárost populace). 

 
VÝVOJ POČTU OBYVATEL 

• Od ½ 20. století výrazné zrychlení – problémem je výživa - hlad 
• Trend – úmrtnost klesá, porodnost stagnuje = počet obyvatel roste 
• Problém: přírůstek vysoký v chudých zemích x nízký přírůstek až úbytek ve vyspělých zemích. 
• Řešení:  

A) populační politika – omezení porodnosti (Čína, Indie, Afrika) x zvýšení porodnosti (Evropa, Asie) 
B) zvýšení produkce potravin (zelená revoluce, genetické potraviny aj.) 

 
HUSTOTA OSÍDLENÍ 

      = rozmístění obyvatelstva na Zemi 
• Hustota osídlení je NEROVNOMĚRNÁ (5% souše=1/2 obyvatel), celosvětový průměr je 40 ob./km2  
• Činitelé ovlivňující osídlení: 

A) přírodní faktory: 
- podnebí (srážky, teploty), 
- vzdálenost od moře (do 200 km od moře žije 50% obyvatelstva na Zemi), 
- nadmořská výška (do výšky 200 m.n.m. žije 60% obyvatel na Zemi),  
- půdy (úrodnost, možnost závlahy), 
- vegetace, 
- suroviny (kovy, paliva, dřevo aj.). 
B) socioekonomické faktory: 
- těžba nerostných surovin, 
- hospodářská vyspělost (migrace), 
- historické faktory, 
- komunikace, 
- dostupnost služeb, 
- urbanizace (stěhování lidí z venkova do měst).  

• Dělení: 
A) neobydlené oblasti (15% obyvatel) – oblasti od 0 do 10 ob./km2 (Antarktida, pralesy, SLO, pouštní 

oblasti) 
B) nízká hustota osídlené (37% obyvatel) – oblasti do 10 do 200 ob./km2  
C) vysoká hustota osídlení (48% obyvatel) – nad 200 ob./km2 



• Oblasti vysokého zalidnění dle světadílů: 
- Evropa: Anglie, Benelux, Porýní, sev. Itálie, Slezsko 
- Asie: SV Čína, Japonsko, Korejský pol., Indie, Bangladéš 
- Afrika: nilská delta, Bengálský záliv 
- Severní Amerika: SV + Z USA, JV Kanada,  
- Jižní Amerika: La Plata 
- Austrálie a Oceánie: JV Austrálie 

 
MIGRACE 

       = ÚZEMNÍ POHYB OBYVATELSTVA (= stěhování): 
A) vnitrostátní – trend stěhování do měst = urbanizace 
B) mezistátní popř. mezikontinentální 

• Další dělení migrace: krátké x dlouhé, venkov x město, pravidelné x nepravidelné, dobrovolné x 
nucené, individuální x skupinové, legální x ilegální aj.  

• Ukazatele: absolutní počty, migrační saldo (MS = přistěhovalí – vystěhovalí) 
• Důvody: 

1) hospodářské (levná pracovní síla, odliv mozků aj.) 
2) politické (emigrace, imigrace) – kde není demokratický režim - azyl 
3) náboženské, národnostní a rasové – nesnášenlivost 
4) dobrovolné a násilné stěhování (vojenské oblasti, změny hranic aj.) 
5) přírodní – stěhování do úrodných oblastí apod. 

• Problémy: problém uprchlíků, etnická čistka, asimilace (přizpůsobení se většině) x segregace 
(oddělování skupin lidí), extrémistické hnutí 

• Současné trendy ve světě: 
- migrace z „chudého jihu do bohatého severu“, 
- migrace z „východu na západ“, 
- uprchlíci - nejdůležitější typ migrace, 
- roste význam ilegálních migračních proudů, 
- roste účast žen,  
- uplatňuje se přísnější politika imigračních zemí (víza apod.). 

• Současné trendy v ČR: 
- pohyb z velkého města do jeho zázemí (suburbanizace), 
- pokračuje stěhování ze středně velkých měst s 20-50 tis. obyvateli, 
- nejvyšší migrační přírůstky jsou v obcích do 5 tis. obyvatel. 

 
STRUKTURA OBYVATELSTVA 

Strukturou obyvatelstva nejčastěji rozumíme dělení obyvatel podle: 
- pohlaví 
- věku 
- zaměstnání 

• A) Složení dle věku a pohlaví 
• Věková pyramida – model pro složení obyvatel rozvojové a vyspělé země. Věkové pyramidy mohou 

zaznamenat i historické změny (války, migrace aj.) 
• Střední délka života (naděje na dožití)  x střední věk (průměrný věk). Nejvyšší střední délka života 

Japonsko 81 let x nejnižší věk 39 let v Sierra Leone. Střední věk je nejnižší v Africe a L. Americe 
nedosahuje 20 let, ve vyspělých státech překračuje 30 let.  

• Ženy se většinou dožívají vyššího věku (v ČR až o 8 let), výjimku tvoří některé islámské státy 
(nerovnoprávné postavení žen) 

• B) Složení dle zapojení do práce 
• 1. dle produktivity práce: 

A) věk předproduktivní  (do 15 let) 
B) věk produktivní (od 15 do 60 – 65 let) 
- ekonomicky aktivní (pracující) 
- ekonomicky pasivní (studenti, invalidé, nezaměstnaní, ženy v domácnosti, mateřské dovolené) 
C) věk poproduktivní (nad 60 – 65 let) 

• 2. dle zapojení do sektorů: 
A) primární (zemědělství, lesnictví, rybolov) 
B) sekundární (těžba, průmysl) 
C) terciární (služby a výzkum) 

 
 


