Pracovní list (příloha k prezentaci Urbanizace)

A) Urbanizace
1) Vysvětlete níže uvedené pojmy. Využijte text v učebnici a také nabízené internetové zdroje
v prezentaci.
Urbanizace, míra urbanizace, suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace, urban sprawl,
aglomerace, konurbace, megalopole
2) Kvíz. Správnost odpovědí:
1 …. 2….. 3…. 4….. 5..… 6….. 7..… 8….. 9….. 10…..
3)

Porovnejte urbanizační proces v rozvojových a ekonomicky vyspělých státech. Rozdíl
popište. Co bylo příčinou rozdílného vývoje?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..

B. Míra Urbanizace
4a) Na mapách znázorňujících míru urbanizace a městská sídla s více než 1 milionem obyvatel
sledujte změnu v průběhu let 1970, 1990, 2014, a odhad pro rok 2030.
4b) Došlo v průběhu let 1970–2014 k výraznému zvýšení míry urbanizace:
 v celosvětovém měřítku? ………………………………………………………………….
 na některých kontinentech?………………………………………………………………..
4c) Lze v budoucnu očekávat zvýšení nebo naopak snížení míry urbanizace? Ve kterých
oblastech?
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......
4d) Porovnejte vývoj počtu měst s více než 10 miliony obyvatel (megalopole). Ve který státech
nebo regionech Země se jejich počet zvýšil nejvíce? Pokuste se zdůvodnit, proč právě tam.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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Volitelný úkol č. 1 :
 Porovnejte tempo růstu městských aglomerací v průběhu let 1970–1990 a 1990–2014
 Co mají společného státy s tempem růstu menším než 1 %?
………………………………………………………………………………………………………….
 Co mají společného státy s tempem růstu větším než 5 %?
………………………………………………………………………………………………………….
 V budoucnu se očekává celkově pomalejší tempo růstu městských aglomerací (mapa
2014–2030). Dokážete určit alespoň tři faktory, které očekávané snížení tempa mohou
způsobit?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

C. Důsledky urbanizace
5. Přemýšlejte o důsledcích urbanizace. Do tabulky uveďte pozitivní a negativní důsledky.
Pozitivní důsledky

Negativní důsledky

Volitelný úkol č. 2
Mnoho lidí je přitahováno do měst za potenciální prací. Pokud se jim však nedaří najít dostatečně
placenou práci na zajištění vyšších životních nákladů, jsou nucení žít ve slumech.
Jaké opatření (např. na úrovni vlády nebo radnice města) byste navrhli pro zlepšení podmínek
života těchto lidí?
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......
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