
Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 1: Kulturní a sociální profil sídla, bydlení 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Zadání 
Na základě rozhovorů s místními obyvateli (případně úředníky) se pokuste zjistit odpovědi na 

následující otázky: 

• Jak vypadá zdejší společenský život, místní kultura? 

• Fungují zde kulturní spolky? 

• Co je zde nekulturního, jak to vypadá s kriminalitou? 

• Jaká je sociální soudržnost – obyvatelstvo spolupracuje nebo je rozhádané? 

• Projevuje se tu sociální nerovnost? 

• Udržují se zde lidové zvyky, svátky, slavnosti, trhy? 

• Jaké jsou pravidelné sportovní akce? 

• Obyvatelstvo stárne/mládne/stagnuje? 

• Ve kterých částech sídla dochází k nové bytové výstavbě? 

• Podporuje obec novou bytovou výstavbu? 

 

Pokud se ve vámi zkoumaném území nachází průmyslový podnik, zjistěte základní údaje o 

této firmě: 

a) název podniku 

b) počet pracovníků (současný, výhled) 

c) zaměření výroby (nejdůležitější výrobky a jejich podíl na výrobě) 

d) podíl zboží pro tuzemský a zahraniční trh 

e) podíly jednotlivých zemí na exportu 

f) předpokládaný výhled v rozvoji výroby 

 

Vypracování: 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 2: Doprava a občanská vybavenost sídla 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Zadání 
Na základě rozhovorů s místními obyvateli (případně úředníky) se pokuste zjistit odpovědi na 

následující otázky: 

• S kterými většími městy je sídlo propojeno hromadnou dopravou? 

• Jaká je frekvence autobusových spojů do nejbližších měst? 

• Má sídlo železniční spojení, případně kde je nejbližší železniční stanice? 

• Kam odtud lidé nejčastěji dojíždějí za prací? 

• Jaké je procento dojíždějících/vyjíždějících za prací? 

• Jaká je kvalita místních komunikací? 

• Má sídlo mateřskou/základní/střední školu? 

• Do jakých měst odtud studenti dojíždějí do středních škol? 

• Jaká jsou zde k dispozici zdravotnická zařízení? 

• Kde je nejbližší nemocnice? 

• Mohou zde lidé navštívit kino, divadlo? 

• Má sídlo vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod? 

• Jsou zde ubytovny, penziony, hotely pro turisty? Mají dostatečnou kapacitu? 

 

Pokud se ve vámi zkoumaném území nachází průmyslový podnik, zjistěte základní údaje o 

této firmě: 

a) název podniku 

b) počet pracovníků (současný, výhled) 

c) zaměření výroby (nejdůležitější výrobky a jejich podíl na výrobě) 

d) podíl zboží pro tuzemský a zahraniční trh 

e) podíly jednotlivých zemí na exportu 

f) předpokládaný výhled v rozvoji výroby 

 

Vypracování: 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 3: Ekonomický profil sídla, průmysl, zemědělství 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Zadání 
Na základě rozhovorů s místními obyvateli (případně úředníky) se pokuste zjistit odpovědi na 

následující otázky: 

• Jak se zde rozvíjí podnikání? 

• Jaký je přínos z podnikání (pro město, pro místní obyvatele)? 

• Jsou podnikatelům poskytovány daňové úlevy a investiční pobídky? 

• Existuje zde průmyslová zóna určená pro nově příchozí firmy? 

• Je zde dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele? 

• Jaké je procento nezaměstnaných? 

• Dochází k rozvoji nebo spíše k úpadku města? 

• Jaké jsou zdejší hlavní průmyslové podniky a jejich struktura výroby? 

• Kdo obhospodařuje zemědělskou půdu v okolí sídla? 

• Jaké jsou hlavní pěstované plodiny? 

• Chová zemědělský podnik hospodářská zvířata? 

 

Pokud se ve vámi zkoumaném území nachází průmyslový podnik, zjistěte základní údaje o 

této firmě: 

a) název podniku 

b) počet pracovníků (současný, výhled) 

c) zaměření výroby (nejdůležitější výrobky a jejich podíl na výrobě) 

d) podíl zboží pro tuzemský a zahraniční trh 

e) podíly jednotlivých zemí na exportu 

f) předpokládaný výhled v rozvoji výroby 

 

Vypracování: 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 4: Životní prostředí sídla 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Zadání 
Na základě rozhovorů s místními obyvateli (případně úředníky) se pokuste zjistit odpovědi na 

následující otázky: 

• Jak fungují veřejné plochy (tj. to, co není zastavěné), kdo se o ně stará? 

• Jaká je skladba zeleně, je jí dostatek? 

• Využívají domácnosti k vytápění zemní plyn nebo spíše fosilní paliva? 

• Kdo je hlavním znečišťovatelem? 

• Která místa sídla jsou nejvíce znečištěná? 

• Nacházejí se zde opuštěné a chátrající průmyslové areály? 

• Jak funguje odvoz odpadků? 

• Kam se odváží smíšený komunální odpad? 

• Jaký je vliv dopravy na životní prostředí? 

• Ohrožuje obyvatele sídla nadměrný hluk? 

• Jsou zde rybníky, jaké je jejich využití? 

 

Pokud se ve vámi zkoumaném území nachází průmyslový podnik, zjistěte základní údaje o 

této firmě: 

a) název podniku 

b) počet pracovníků (současný, výhled) 

c) zaměření výroby (nejdůležitější výrobky a jejich podíl na výrobě) 

d) podíl zboží pro tuzemský a zahraniční trh 

e) podíly jednotlivých zemí na exportu 

f) předpokládaný výhled v rozvoji výroby 

 

Vypracování: 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 5: Historický vývoj a politický profil sídla 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Zadání 
Na základě rozhovorů s místními obyvateli (případně úředníky) se pokuste zjistit odpovědi na 

následující otázky: 

• Jakými většími změnami prošlo sídlo od roku 1990? 

• Co se plánuje do budoucna? 

• O jakém aktuálním tématu se v současnosti mezi obyvateli nejvíce diskutuje? 

• Jak hodnotí místní obyvatelé vývoj sídla od roku 1990 do současnosti? Jaká jsou hlavní 

pozitiva a negativa? 

• Jaké jsou nejvýznamnější kulturní památky? 

• Jsou zde muzea, galerie? 

• Jakými významnými osobnostmi se může sídlo pochlubit? 

• Kdo má v sídle moc (politická strana), kdo ho ovlivňuje a řídí? 

• Kdo byl u moci před posledními komunálními volbami? 

• Jaká je politická kultura? 

• Jak se zde řeší konflikty? 

• Jak funguje komunikace mezi vedením obce a místními obyvateli? 

 

Pokud se ve vámi zkoumaném území nachází průmyslový podnik, zjistěte základní údaje o 

této firmě: 

a) název podniku 

b) počet pracovníků (současný, výhled) 

c) zaměření výroby (nejdůležitější výrobky a jejich podíl na výrobě) 

d) podíl zboží pro tuzemský a zahraniční trh 

e) podíly jednotlivých zemí na exportu 

f) předpokládaný výhled v rozvoji výroby 

 

Vypracování: 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 6: Centrum sídla, struktura obchodní sítě 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Zadání 
Na základě rozhovorů s místními obyvateli: 

• Zakreslete mentální mapu náměstí (nakreslete jednoduchý náčrtek náměstí a v něm 

vyznačte místa, která lidé vnímají pozitivně (+) a negativně (-), zjistěte příčiny. 

• Zjistěte, jaká je kupní síla obyvatel, zda jsou obchodníci spokojeni s tržbou? 

• Zmapujte strukturu obchodní sítě na náměstí a její změny v čase: 

• nakreslete plán náměstí a v něm vyznačte současnou strukturu obchodní sítě 

• barevně odlište jednotlivé kategorie prodejen 

• u každého obchodu zjistěte, přibližně kolik let se v daném místě nachází a co na jeho 

místě bylo (resp. jaké zboží se prodávalo) dříve 

• Zhodnoťte výhody a nevýhody současné struktury obchodní sítě pro místní (návštěvníky 

Proseče) 

 
 

Vypracování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 6: Centrum Proseče, struktura obchodní sítě 
 
Autoři:  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 

Mentální mapa centra Proseče 
 

 



Proseč – komplexní geografický průzkum 
 

Téma č. 6: Centrum Proseče, struktura obchodní sítě 
 

Současná struktura obchodní sítě 


