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Materiál slouží pro procvičení látky prezentace na stejné
téma
Mirvald, Stanislav a kol. Geografie – socioekonomická
část. SPN – pedagogické nakladatelství a. s., 1998.
ISBN 80-7235-008-0. s. 39 - 41
Bičík, Ivan a kol. Příroda a lidé Země. Nakladatelství
České geografické společnosti s. r. o. Praha,2004. s. 84
– 94
Hanus Martin a kol. Školní atlas dnešního světa. 1.
vydání. TERRA, s.r.o. a TERRA –KLUB o. p. s., 2011.
ISBN 978-80-902282-6-9

Vzdělávací materiál vytvořen v rámci projektu
Sportovní gymnázium - škola 21. století
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Pracovní list
1) Co je to mezinárodní dělba práce?
2) Uveď některé mezinárodní integrace s celosvětovou/globální působností.

3) V hlavních ekonomických centrech doplň po třech významných střediscích průmyslu
nebo obchodu a dopravy.
4) Stručně charakterizuj hlavní evropské jádrové oblasti

5) Vyber si jednu periferní oblast světa a vysvětli proč je periferní.
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Pracovní list – řešení:
1) Mezinárodní dělba práce se projevuje ve výrobní a vývozní specializaci.
K mezinárodní dělbě práce dochází na základě rozvoje výrobních sil. Prohlubuje se
mezinárodní specializace a kooperace. Mezinárodní dělba práce umožňuje lepší
využití existujících podmínek materiální výroby a přírodního bohatství v jednotlivých
zemích a zvyšuje efektivnost využití výrobních prostředků a pracovní síly. Každý stát
se specializuje na obory, pro které má nejlepší podmínky (přírodní zdroje, lidské
zdroje
a
jejich
kvalifikaci,
technologie
a
kapitál).
Vyšším stupněm mezinárodní dělby práce je vznik nadstátních integračních
ekonomických komplexů.
2) WB, IMF, OSN (FAO, UNESCO, UNIDO – Organizace OSN pro průmyslový
rozvoj), OECD, G8, BRICS
3) Hlavní jádrové oblasti světa a jejich střediska:
1. SV USA a Velká jezera – New York, Chicago, Philadelphia, Pittsburg, ...
2. JV Honsů – Tókjó, Ósaka, Jokohama, Kóbe, Čiba
3. Porýní a Porúří - Essen, Köln, Düsseldorf, …
4. Kalifornie - Los Angeles, San Francisco, San Diego, San Jose, Oakland
5. Paříž a severní Francie – Paříž, Lille, Metz, Dunkerque, Strasbourg, …
6. Střední a jižní Anglie – Londýn, Manchester, Birmingham, Nottingham,
Plymouth, Southampton, Bristol
7. Nizozemí – Rotterdam, Amsterodam, Utrecht
8. Severní Itálie – Milano, Turín, Janov, Benátky, Terst ….
9. JV Číny – Šanghaj, Kanton, Hong Kong
4) Např.: 1. Jižní Anglie – nová průmyslová oblast s hlavním centru v Londýně a dále
v přístavech Severního moře je zaměřená na moderní odvětví strojírenského a
elektronického průmyslu a petrochemii
2. střední Anglie – Midland – stará anglická průmyslová oblast kolem
Birminghamu a Manchesteru s černouhelnými pánvemi, hutnictvím a dalším
těžkým průmyslem
……………………………………
10. východní Ukrajina – hlavní hutnická základna východní Evropy s
černouhelnými pánvemi a dalším těžkým průmyslem atd.
5) Sibiř – extrémně drsné zimy, permafrost, řídké osídlení, chybí dopravní dostupnost ….
centrální Austrálie – extrémní sucho, řídké osídlení,…

