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Znázorňované území 

Vybral jsem si 10 států z oblasti jihovýchodní Evropy, jedná se převážně o balkánské státy. 

 

 

10 vybraných států je na mapě 

zobrazeno oranžovou barvou. 

1 – Slovinsko 

2 – Chorvatsko 

3 – Srbsko 

4 – Bosna a Hercegovina 

5 – Černá Hora 

6 – Kosovo 

7 – Bulharsko 

8 – Albánie 

9 – Makedonie 

10 – Řecko  

 
pozn.: pro snadnější zobrazení a orientaci 

bude v dalších mapách uvedena pouze 

pevninská část Řecka bez ostrovů 

 

 

 

 

Základní údaje o daných státech 

 Rozloha Počet obyvatel Hlavní město Měna 

 Slovinsko 20 273 km2 2 060 663 Lublaň euro 

  Chorvatsko 87 661 km2 4 284 889 Záhřeb chorvatská kuna 

 Srbsko 77 474 km2 7 186 862 Bělehrad srbský dinár 

 Bosna a Hercegovina  51 209 km2 3 791 622 Sarajevo konvertibilní marka 

 Černá Hora 13 812 km2 621 383 Podgorica euro 

 Kosovo 10 908 km2 1 824 825 Priština euro 

 Bulharsko 110 994 km2 7 364 570 Sofie bulharský lev 

 Albánie 
28 748 km2 2 800 138 Tirana albánský lek 

 Makedonie 25 713 km2 2 107 242 Skopje makedonský denár 

 Řecko 131 960 km2 10 816 286 Athény euro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE  

U každého státu jsou uvedeny čtyři statistické údaje, podle kterých jsou tvořeny následující mapy: 

 
1) Míra nezaměstnanosti – podíl nezaměstnaných ku všem osobám schopných pracovat. Za nezaměstnaného 

se považuje každá osoba starší 15 let, která aktivně hledá práci a je připravena k nástupu do práce do 14 dnů. 

Míra nezaměstnanosti je udávána v procentech. 

 

2) Počet obyvatel – celkový počet lidí, kteří v daném státe trvale nebo dlouhodobě bydlí. Čerpáno z posledního 

oficiálního sčítání obyvatel (převážně z let 2011, 2012 a 2013). Zaokrouhleno na milióny. 

 

3) Počet obyvatel v hlavním městě – celkový počet lidí, kteří v daném městě trvale nebo dlouhodobě bydlí. 

Čerpáno z posledního sčítání obyvatel (převážně z let 2011, 2012 a 2013). 1Zaokrouhleno na tisíce. 

 

4) Hrubý domácí produkt (na jednoho obyvatele) – Slouží k porovnání ekonomické výkonnosti jednotlivých 

zemí v daném období. Je to základní měřítko celkového hospodářské produkce v zemi. Pro objektivnější 

porovnání jsem pro tento projekt využil HDP na jednoho obyvatel ( 
𝐻𝐷𝑃

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙
 ). 2Údaje jsou zaokrouhleny 

na tisíce amerických dolarů, použil jsem čísla z konce roku 2013. 

 

 Míra nezaměstnanosti Počet obyvatel (mil.) Počet obyvatel v hl. městě1 HDP2 

Slovinsko 9,1 % 2,1 281 000 23 tisíc USD 

Chorvatsko 16,4 % 4,3 793 000 13 tisíc USD 

Srbsko 26 % 7,2 1 160 000 6 tisíc USD 

Bosna a Hercegovina 27,5 % 3,8 297 000 5 tisíc USD 

Černá Hora 14,9 % 0,6  151 000 7 tisíc USD 

Kosovo 45 % 1,8  198 000 4 tisíc USD 

Bulharsko 11,2 % 7,4  1 402 000 7 tisíc USD 

Albánie 17 % 2,8  421 000 5 tisíc USD 

Makedonie 37 % 2,1  531 000 5 tisíc USD 

Řecko 25,9 % 10,8 3 074 000 22 tisíc USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. KARTOGRAM 

Číselný údaj: MÍRA NEZAMĚSTANOSTI 

 

 

 

 

 

SLOVNÍ KOMENTÁŘ: 

 

Podle tabulky jsem číselné údaje rozdělil do pěti úrovní po 10 % a tyto úrovně odlišil různými 

barevnými odstíny (tóny). Státům s nejmenší úrovní nezaměstnanosti náleží nejsvětlejší odstín, 

státům, kde je nezaměstnanost naopak největší, náleží odstín nejtmavší. 

Jediným státem, který se vešel do první úrovně 0 – 10 %, je Slovinsko, které je ze všech balkánských 

zemí nejblíže západnímu světu. Absolutně nejhorší nezaměstnaností trpí Kosovo, kde je 

nezaměstnána až téměř polovina práceschopného obyvatelstva. Důvodem je především složitá 

politická situace. 

 

 

 

 



 

 

 

2. KARTODIGRAM 

Číselný údaj: POČET OBYVATEL 

 

 

 

 

 

SLOVNÍ KOMENTÁŘ: 

1 milión obyvatel vyznačuje na mapě čáru s délkou 2,5 mm. Podle tabulky číselných údajů náleží 

každému státu jinak dlouhá čára. Stát s největším počtem obyvatel má čáru nejdelší, naopak stát 

s nejmenším počtem má čáru nejkratší. 

Nejvíce obyvatel má Řecko, nejméně Černá Hora. Řecko má 18x obyvatel více než Černá Hora. 

 

  



 

 

 

3. LOKALIZOVANÝ DIAGRAM 

Číselný údaj: POČET OBYVATEL V HLAVNÍM MĚSTĚ 

 

 

 

 
 

 

SLOVNÍ KOMENTÁŘ: 

Počet obyvatel je zobrazen kruhem, 500 tisíc obyvatel zobrazuje na mapě kruh o průměru 0,5 cm. 

Kruh je umístěn v místě, kde se dané hlavní město nachází. Pro snazší orientaci jsem u Athén, kde byl 

kruh mnohem větší než u ostatních měst, umístil mimo dané území a hlavní město vyznačil šipkou. 

Inspiroval jsem se ve Školním atlase dnešního světa (2011, nakl. TERRA s.r.o.). 

Můžeme vidět, že počet obyvatel v hlavním městě se logicky odvíjí od celkového počtu obyvatel 

daného státu. Nejvíce obyvatel žije v řeckých Athénách, naopak nejméně v černohorské Podgorici. 

V Řecku žije také největší podíl obyvatelstva v hlavním městě a to téměř 28 %, podobně je tomu 

v Černé Hoře a Makedonii – oba 25 %. Naopak v srbském Bělehrade žije pouze 6,5 % obyvatelstva. 
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4. ANAMORFÓZA 

Číselný údaj: HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT na jednoho obyvatele 
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BOSNA a Her. 

ČERNÁ H. 

KOSOVO BULHARSKO 

ALBÁNIE 
ŘECKO 1 tisíc USD 

SLOVNÍ KOMENTÁŘ: 

1 tisíc amerických dolarů (USD) je vyjádřen čtvercem o straně 0,7 cm. Každý stát je vyobrazen jiným 

barevným odstínem. 

V tomto ohledu je na tom znovu nejlépe Slovinsko, těsně před Řeckem. Nejhůře naopak Albánie a 

Kosovo. Řecko mělo HDP sice suverénně největší, ovšem po podělením počtem obyvatel už ho 

Slovinsko předstihlo. Země patřící do Evropské unie (Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko a Řecko) by 

v pomyslném žebříčku obsadily první čtyři místa. 

 

MAKEDONIE 



 

 

 

Závěr 

Zpracovávání tohoto projektu bylo pro mě přínosem, neboť jsem něco podobného tvořil vůbec 

poprvé. Získal jsem také spoustu zajímavých údajů o zemích jihovýchodní Evropy. Zaujalo mě 

například, že se v Černé Hoře nebo v Kosovu platí eurem, přestože tyto země nepatří do Evropské 

unie.  

Překvapila mě vysoká nezaměstnanost Kosova, kde je nezaměstnána až téměř polovina 

práceschopného obyvatelstva. Poměrně vysoké číslo v tomto ohledu mělo také Řecko, které patří do 

EU.  

Naopak očekával jsem, že Slovinsko bude z vybraných států zřejmě nejvyspělejším, což se také 

potvrdilo. Nejseverněji položený stát se může chlubit relativně nízkou nezaměstnaností a nejvyšší 

hodnotou hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele.  

Dozvěděl jsem se též něco o některých obecných pojmech, myslím tím kupříkladu definici 

nezaměstnaného obyvatele či význam hrubého domácího produktu.  

Práce na projektu mi sice zabrala hodně času, kvůli spoustu zajímavých údajů mě však poměrně 

bavila. 

 

 

 

 

  



 

ZDROJE 

úvodní ilustrace – mapa světa: 

http://www.advancedsurgical.ie/_fileUpload/Image/1_No_colonies_blank_world_map.png  

prázdný mapový podklad: http://www.youreuropemap.com/  

Základní údaje – čerpáno převážně z webu Ministerstva zahraničních věcí ČR, některé údaje 

porovnány s údaji na české a anglické Wikipedii 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/slovinsko/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/srbsko/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bosna_a_hercegovina/index.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kosovo/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovsk%C3%A1_republika  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albánie/ http://en.wikipedia.org/wiki/Albania  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/řecko/ http://en.wikipedia.org/wiki/Greece  

Vlajky 

http://www.cojeco.cz/attach/image/max/15/02b5/1502b5d7d67fc5d45fc83626c05b6538.gif 

http://www.vlajky-statu.cz/data/vlajky/vlajka-chorvatsko-1100.gif  

http://vlajky-statu.luksoft.cz/nahled-velky/srbska_vlajka.jpg 

http://www.vlajky-statu.cz/data/vlajky/vlajka-bosna-a-hercegovina-800.gif  

http://www.vlajky-statu.cz/data/vlajky/vlajka-cerna-hora-1100.gif 

http://www.statnivlajky.cz/data/flags/ultra/ks.png 

http://www.statnivlajky.cz/data/flags/normal/bg.png 

http://www.vlajky-statu.xf.cz/vlajky/velke/vlajka_albanie.png 

http://www.vlajky-statu.cz/data/vlajky/vlajka-makedonie-1100.gif 

http://vlajky-statu.luksoft.cz/nahled-velky/recka_vlajka.jpg 

Číselné údaje: 

1) Míra nezaměstnanosti:  

statistický portál Eurostatu – pro státy v EU (data pro srpen 2014) 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/lfs/statistics-illustrated 

https://www.google.cz/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim

=country:cz:sk:hu&hl=cs&dl=cs#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate

&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:si:el:bg:hr&if

dim=country_group&tstart=822265200000&tend=1413928800000&hl=cs&dl=cs&ind=false 

web Ministerstva zahraničních věcí ČR – pro státy mimo EU 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/srbsko/ekonomika/ekonomicka_charakteristi

ka_zeme.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko/ekonomika/ekonomicka_charakt

eristika_zeme.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bosna_a_hercegovina/ekonomika/ekonomic

ka_charakteristika_zeme.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/ekonomika/ekonomicka_charakt

eristika_zeme.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie_fyrom/ekonomika/ekonomicka_

charakteristika_zeme.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albanie/ekonomika/index.html 
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http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kosovo/ekonomika/index.html 

definice nezaměstnanosti http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost 

2) Počet obyvatel: čerpáno ze stejných zdrojů jako u počátečních základních údajů, tedy MZV ČR 

popř. Wikipedie 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/slovinsko/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/srbsko/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bosna_a_hercegovina/index.html 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kosovo/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovsk%C3%A1_republika  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albánie/ http://en.wikipedia.org/wiki/Albania  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/řecko/ http://en.wikipedia.org/wiki/Greece 

definice počtu obyvatel: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel  

3) Počet obyvatel v hl. městě: čerpáno z české i anglické verze Wikipedia, která tyto údaje získala 

z oficiálních statistických serverů jednotlivých států 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pri%C5%A1tina http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubla%C5%88  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1h%C5%99eb http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehrad 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sarajevo  http://cs.wikipedia.org/wiki/Podgorica 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sofie http://cs.wikipedia.org/wiki/Tirana 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skopje http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny 

4) HDP – definice, upraveno: http://finexpert.e15.cz/nejvyssi-hdp-ma-katar-cesko-je-padesate  

údaje: Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) ke stažení zde 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx  

+ databáze Světové banky (World Bank) http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

z roku 2013 

závěrečná ilustrace - globus: http://icons.iconarchive.com/icons/devcom/network/256/globe-Vista-

icon.png  
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