Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK
v přírodních vědách a informatice, CZ.1.07/1.3.10/02.0024

Jak učit hospodářství ČR? Témata, přístupy a data
Hospodářství ČR – zpětná vazba
1. Jaká je v současnosti struktura hospodářství ČR podle zaměstnanosti v jednotlivých sektorech (tj. podle
počtu pracujících)? Přiřaďte čísla od 1 do 3 (1 – nejnižší podíl, 3 – nejvyšší podíl)
Primární sektor _____

Sekundární sektor _____ Terciérní sektor ____

Jaké změny v zastoupení podílu průmyslu na celém hospodářství ČR můžeme sledovat po roce 1989?
nárůst – pokles
Zcela opačnou tendenci můžeme sledovat u sektoru ____________________
2. Jak se změnila zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu k roku 2004 (tedy roku vstupu ČR do EU)
oproti roku 1988 (plně totalitnímu roku) na většině území ČR?
vzrostla – poklesla
K jakým změnám v tomto smyslu došlo v okrese Mladá Boleslav?
nárůst – pokles

možný důvod ___________________________

3. Jaká byla specializace okresu Brno-město z hlediska zpracovatelského průmyslu před rokem 1989 a jaká
byla tato specializace po tomto roce (např. r. 2002)?
před r. 1989 ____________________

po r. 1989 ____________________

Změnil se i nějak počet pracujících v tomto okrese? Jak?

beze změny – nárůst – pokles

4. Do jakého odvětví spadali největší zaměstnavatelé v Brně-městě před rokem 1989?
____________________
Dokážete uvést názvy některých z těchto velkých zaměstnavatelů?
__________________________________________________________________________
Kdo jsou v současnosti (r. 2009) největší zaměstnavatelé v Brně-městě? Uveďte alespoň 3 zaměstnavatele z
první pětky.
__________________________________________________________________________

5. Uveďte 3 ukazatele, podle nichž můžeme hodnotit význam/velikost jednotlivých hospodářských subjektů.
______________________

______________________

________________________

6. K čemu můžeme pro výuku hospodářství ČR využít žebříček CZECH TOP 100?
__________________________________________________________________________
7. Utvořte správné trojice.
1. Gumotex
2. Tyco Electronics Czech
3. Hartmann – Rico
4. Honeywell
1 –

–

2 –

a. elektrotechnický prům.
b. služby pro podniky
c. zdravotnictví
d. chem. a gum. prům.

A. Veverská Bítýška
B. Břeclav
C. Kuřim
D. Brno
–

3 –

–

4 –

–

5 –

–

8. Utvořte správné trojice
1.
2.
3.
4.

ČEZ
Škoda Auto
AHOLD Czech Rep.
OHL ŽS
1 –

–

A.
B.
C.
D.
2 –

–

Brno
Praha
Mladá Boleslav
Brno
3 –

a. výroba automobilů
b. výroba elektřiny
c. zdravotnictví
d. stavebnictví
–

4 –

–

5 –

–

9. Který sektor ekonomiky ČR zaznamenal v posledních 15 letech (1993 – 2008) největší příliv přímých
zahraničních investic?
_________________________
10. Který region ČR zaznamenal v roce 2008 největší příliv přímých zahraničních investic?
_________________________
11. Jaké výhody očekává stát od investičních pobídek?
__________________________________________________________________________
12. Jak se v uvedených ukazatelích projevuje/projevila celosvětová ekonomická krize?
Volná pracovní místa: ____________________ (nárůst / pokles)
Uchazeči o zaměstnání: ___________________ (nárůst / pokles)
Míra nezaměstnanosti: ____________________ (nárůst / pokles)
13. Jaká byla míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v lednu 2011?

____________________

14. Jaká je aktuální cena ropy (např. Brent v USD)?

____________________

