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Pracovní list IV. – věková struktura obyvatelstva
Pracuj s tematickými mapami: Věková struktura obyvatelstva, Vývoj kojenecké úmrtnosti
1. Jaké údaje lze vyčíst z diagramu věkové struktury
obyvatelstva……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Pracuj s diagramem věkové struktury obyvatelstva z roku 2012:
 Počet narozených chlapců a dívek je vyrovnaný
A/N
 Počet žen a mužů ve věku 80 let je vyrovnaný
A/N
 Současná věková struktura obyvatelstva je ekonomicky příznivá
A/N
 Nejvyšší počet obyvatelstva v naší republice je ve věku 40 -50 let
A/N
 Tyto silné věkové skupiny jsou zapříčiněny změnou politického systému v dané době
A/N
 Naděje na dožití je vyšší u mužů než u žen
A/N
 Nejnižší porodnost u nás byla zhruba před 30 lety, a byla zapříčiněna přechodem na
jiný reprodukční režim
A/N
 Vyšší počet obyvatel je i mezi skupinou lidí ve věku 65 let. Důvodem vyšší porodnosti
byl tzv. poválečný boom
A/N
 Svobodných mužů je celkově vyšší počet než žen
A/N
3. Porovnej diagramy z let 1900, 1950, prognózy na roky 2050, 2100 s diagramem současné
věkové struktury obyvatelstva:
 Podíl obyvatelstva ve věku nad 65 let bude v r. 2100 šestinásobně vyšší než před 200
lety
A/N
 Nejvyšší počet ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 1950
A/N
 Diagram struktury obyvatelstva z r. 2100 nejvíce připomíná diagram současných
zaostalých zemí subsaharské Afriky
A/N
 Počet obyvatel v současnosti je vyšší než očekávají prognózy v budoucnosti
A/N
 Index stáří je v současnosti příznivější než v prognózách na roky 2050 a 2100 A/N
 Index feminity je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný. V budoucnu se ale naděje na
dožití u mužů vyrovná se ženami
A/N
 Porodnost v r. 2100 předpovídá zhruba desetinásobný úbytek v porovnání
s porodností v r. 1900
A/N
 Ze všech grafů lze jednoznačně určit 3 hlavní příčiny nízké porodnosti v určitých
obdobích:……………………………………………………………………………………………………………………
4. Pracuj s grafy Kojenecká úmrtnost a Vývoj kojenecké úmrtnosti
 Co znamená pojem kojenecká
úmrtnost……………………………………………………………………………………………………………………..
 Jaký je vývoj kojenecké úmrtnosti u nás od roku 1820 po
současnost?...................................................................................................................
 S čím je spojena míra kojenecké úmrtnosti v ČR
v současnosti?..................................................................................................................






Jak si stojí, podle tvého mínění, ČR ve světě, co se týká kojenecké
úmrtnosti?.......................................................................................................................
.
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