
F14109 Daniel ANDELT
státy Evropy

spotřeba alkoholu (KD) a naděje dožití (A)

F14123 Lukáš BALÁK
okresy Česka

počet narozených/zemřelých (KD), naděje dožití muži/ženy (K)

F14349 Martin BARTŮNĚK
okresy Česka

sportovní zařízení (fotbalová hřiště, tělocvičny…) - počet na 100 
obyv. (K), druhy zařízení (KD)

F14110 Jan BENČÍK
Česko

Využití vozů řady 810 v rámci sítě železnic (S)

F14280 Martin BENEŠ

F14124 Marek DVOŘÁK
okresy Česka

věková struktura obyvatelstva (KD) a hustota zalidnění (K)

F14125 Jan EIBL

F14298 Miloš HÁJEK
státy světa

Počet střelných zbraní držených civilním obyvatelstvem / počet 
obyvatel (K)

F14111 Dominik HLAVNIČKA
okresy Česka

kriminalita - trestné činy/počet obyv. (K), druhy trestné činnosti 
(KD)

F14092 Jakub HNÁT

F14095 Jana HROUZOVÁ
státy Evropy

výskyt tuberkulózy (počet nemocných/počet obyv. - K, počett 
nemocných dle věkových skupin obyv. - KD

Anežka GÁBELOVÁ
státy Afriky

věková struktura obyvatelstva (KD) a hustota zalidnění (K)

F14318 Tomáš CHRPA
státy Evropy

HDP podle parity kupní síly (sloupcový KD), zvážit podklad

F14086 Kateřina JUSTOVÁ

F14308 Anna KHARAMAN
státy Evropy

Náboženství (KD)

F14353 Aneta KLINOVSKÁ
státy Afriky

civilizační choroby

F14323 Tereza KOLOCOVÁ
okresy Česka

Dopravní nehody - druh a počet (KD), co do K?

F14087 Zdeňka KOLSKÁ
státy Evropy

Obyvatelstvo a rasy: rasové složení + počet obyvatel (KD), 
počet cizinců/počet obyvatel (K)

F14150 Tomáš KOMÁREK

F14077 Tomáš KRÁL
státy Evropy

kriminalita - trestné činy/počet obyv. (K), druhy trestné činnosti 
(KD)

F14354 Vilém KRAUS
státy Evropy

Fotbalové týmy/trofeje/hráči  

F14310 Nikola KRÍDLOVÁ
okresy Česka

Měrné emise základních znečišťujících látek - musí být KD a K

F14289 Karel MIZERA
státy Evropy

HDP (A či K), podíl sektorů na tvorbě HDP (KD)

F14290 Jiří MLÁDEK
ORP nebo okresy Česka

vzdělanost (max. dosažené vzdělání) + počet (KD), podíl obyv. 
s maturitním vzděláním (K)

F14306 Miroslav NESVADBA
státy světa

Podíl chráněných území na rozloze státu (K), vybrané 
významné přírodní památky (LD) - pozor na kritéria výběru

F14139 Lucie OBRAJTROVÁ
okresy Česka

Rozvody - počet rozvodů/počet sňatků (K), navrhovovatelé (KD)

F14325 Lukáš PAŠEK
okresy Česka

nezaměstnanost (K), věková struktura obyvatelstva (KD)

F14112 Jan PEČENÝ
státy Evropy

Výdaje domácnosti (nutno k něčemu vztáhnout - tj. 
relativizovat) - K, domácnosti podle velikosti (KD)

F14126 Martin PETÁK
svět

mořské proudy (S, šipky) a úmoří řek (A) 

F14321 David PREJZA
okresy Česka

Počet cizinců + odkud (KD), počet cizinců/počet obyvatel (K)

Os.č. Jméno P říjmení Prostorové vymezení Téma, zam ěření komplexní mapy



F14151 Zdeněk PRUŠOVIC
okresy Česka

Dopravní nehody - druh a počet (KD), co do K?

F14141 Jan PURCHARD
kraje Česka

ochrana přírody (CHKO…) - A + něco do K

F14305 Martin ŘEHOŘEK
okresy Česka

Prez. volby 2013 (1. kolo), volební účast (K), počet 
odevzdaných hlasů podle jednotlivých kandidátů (KD) 

F14088 Marie SKŘIVÁNKOVÁ

v rámci jednoho kraje Česka, musí být 
min. 60 územních jednotek

Komunální volby 2014 - počet platných hlasů pro strany (KD) a 
volební účast (K)

F14462 Jan SOUKUP
okresy Česka

síť pěti největších obchodních řetězců (K, KD)

F14332 Eva STRNÁDKOVÁ

F14291 Irena SYROŤUKOVÁ

F14142 Tomáš ŠUBRT
Antarktida

výskyt (úbytek vs, migrace) fauny (A)

F14089 Lucie ŠULCOVÁ
Česko

kulturně-historická mapa (hrady, zámky…), LD, pozor na výběr 
a jeho kritéria - musí být vysvětleno

F14113 Daniel TŘÍSKA
okresy Česka

Náboženství (KD) + počet věřících/počet obyvatel dle SLDB 
2001 (K) - oba údaje pro K musí být z roku 2001

F14152 Eliška VINTRYCHOVÁ státy světa
Převažující lidské rasy (A)

F14283 Andrea EISNEROVÁ

F14146 Klára JIROTKOVÁ

F13002 Gabriel KMEŤ
okresy Česka

počet a druh přírodních památek v okresech (CHKO…) - (KD), 
plocha chráněncýh areálů/celková plocha kraje (K)

F14292 Markéta ŠTROUFOVÁ

F13234 Andrea TAIČMANOVÁ Evropa
významná letiště (kritéria výběru) a vybrané letecké společnosti - 
spoje

F14350 Marek BIČÁK

F14316 Simona DOBROVOLNÁ
státy světa

Převažující jazyky (A)

F14295 Pavel HOLEŠINSKÝ

F14317 Jakub CHRASTINA

F14503 Lukáš JÁNA

F14137 Vít KOPECKÝ
okresy Česka

Počet studentů/počet škol (K), vzdělanostní struktura 
obyvatelstva (KD)

F14468 Markéta MATZKOVÁ

F14356 Petr POLÁK
okresy Česka

F14140 Michaela PROSMANOVÁ

F14143 Marie TELÍNOVÁ

F14469 Barbora TOMÁŠOVÁ

F14293 Michaela VAŠKOVIČOVÁ

F14144 Jan ZDICH

 mělo by být upřesněno co a kterými metodami, jinak nebezpečí, že nebude uznáno

K = kartogram, LD = lokalizované znaky či diagramy, KD = kartodiagram, A = areálová metoda, S = stuhová metoda

doplnit


