
LIDÉ NA PLANETĚ 

 

Obyvatelstvo světa: 

 

- na Zemi dnes žije 7,5 miliard obyvatel (4/2017). 

  

- obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina 

lidstva žije na pobřeží a v nížinách (do 200 km od břehu a do 200 m.n.m.).  

            

- Ukazatelem rozdílného osídlení je hustota zalidnění - počet obyvatel na jeden 

kilometr čtvereční.  

 

-Počet obyvatel naší planety velmi rychle roste - tzv. populační exploze a 

přelidnění (hlavně Afrika a Asie) 

  

Skladba obyvatelstva  

rozlišovací znaky:  biologické, kulturní a ekonomické. 

 

Biologické znaky:    1. Rasová struktura obyvatelstva 

 

- rasy jsou velké skupiny lidí, s řadou znaků   

 

- hlavní rasové skupiny: europoidní (bílá), mongoloidní (žlutá) a ekvatoriální 

(černá), která se člení na větev negroidní a australoidní. 

 -označení potomků ze smíšených manželství: 

a) mestic- europoidní + mongoloidní 

b) zambo- negroidní + mongoloidní 

c) mulat- ekvatoriální- negroidní + europoidní 

- Rasismus nadřazuje některou lidskou rasu nad jinou a je hloupý a 

protizákonný. 

 2. Věkové složení 

Podle věku lze obyvatelstvo rozdělit na tři skupiny: 

 1) předproduktivní = děti a mládež (do 15 let) 

2) produktivní = dospělí (15-64 let) horní věková hranice se postupně zvedá                                                                                                                                                                                         

3) poproduktivní = senioři (důchodci), nad 65 let 

- věkového složení lze graficky znázornit věkovými pyramidami. 

- jsou to pyramidy typu: A) pyramida  př. IRÁK B) zvon  př. FRANCIE C) urna  

př. NĚMECKO  

  3. podle pohlaví 



 poměr pohlaví přibližně stejný. Vyššího věku se dožívají ženy.  

 

 

 

 

Kulturní znaky: 1. Národnostní složení 

- národ = skupina lidí obývající stejné území, mající společný jazyk a historii, 

nejdůležitějším hlediskem vyčlenění národa je jazyk  

- jazykové skupiny (rodiny): 

    a) indoevropské - slovanské, germánské a románské 

    b) čínsko-tibetské   

    c) semitohamitské 

    d) altajské jazyky 

 

- světové jazyky - angličtina, francouzština, španělština, arabština. 

- gramotnost vs. negramotnost (analfabetismus)  

 

Kulturní znaky:  2. Náboženství 

- pohled na svět, kde významnou roli hraje nadpřirozená bytost 

 -1. křesťanské  náboženství-  jeden bůh - monoteistické, prorokem Ježíš Kristus 

a svatou knihou je Bible.  Církve: římskokatolická     pravoslavná     

protestantské, kostel 

Poutní místa- Jeruzalém, Řím  

 

2. islám (muslimské náboženství), monoteistické bůh = Alláh, Muhhamad, 

muslimové, Korán, směry- sunnitský a šítský   mešita, Poutní místa- Jeruzalém, 

Mekka a Medina 

 

3. hinduismus-v Indii, polyteistické 

 

4. budhismus – Zadní Indie, polyteistické 

  

5.  židovské náboženství (judaismus), Jeruzalém,  tóra, synagoga= chrám 

 

6. čínská náboženství  

 

7. animismus = přírodní náboženství (pohanská náboženství) 

 

- sekularizace = odklon od náboženství, bez vyznání vs. ateismus 

   

Ekonomické znaky: 1. Zaměstnanost obyvatelstva 

 

- sektory- prvovýroba (primární sektor) – zemědělství, lesnictví, vodní hosp. 



              - druhovýroba (sekundární sektor) – průmysl, stavebnictví 

              - služby (terciérní sektor) – doprava, služby  

              - kvartérní sektor – věda a výzkum 

- nezaměstnanost – počítá se z ekonomicky aktivního obyvatelstva 

  

Pohyb obyvatelstva  

 

- mechanický – stěhování – emigrace (odstěhování se) a imigrace (přistěhování 

se)  

 

- přirozený-  porodnost a úmrtnost 

 

 přirozený přírůstek- situace kdy počet obyvatel roste  

a úbytek obyvatelstva – kdy naopak  klesá,  

v ČR – porodnost je stejná jako úmrtnost,  ale přichází k nám více lidí z ciziny, 

než se od nás odstěhuje – máme PŘÍRŮSTEK OBYVATELSTVA   

 


