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Očekávaný výstup: Studenti chápou oboustrannost vztahu človEk – životní 
prostUedí. UvEdomují si, že veškeré negativní vlivy človEka na životní prostUedí se 
k nEmu vracejí v podobE p]sobení na jeho zdraví i zdraví budoucích generací. 

 



 

 

Anotace 

Výukový materiál je zamEUen na vztah človEka a pUírody. Zabývá se jednak vlivem 
človEka na pUírodu, ale i tím jak m]že životní prostUedí ovlivnit zdraví současného 
človEka. ZmínEny jsou i typy krajiny. 

Metodika 

Téma je zpracováno formou prezentace a pracovního listu. Na začátku se 
prezentace vEnuje vlivu človEka na životní prostUedí bEhem vývoje lidské populace. 
Jsou zmínEny typy krajiny podle toho, jak se človEk podílel na jejich pUemEnE. 
Poslední část je zamEUena na vliv současného životního prostUedí na lidské zdraví. 

Pracovní list slouží pro opakování informací z prezentace a následnE ho studenti 
mohou mít jako zápis z hodiny. 

 



 

 

Vztah Llov[ka a pギírody 

HISTORIE VZTAHU ČLOVĚKA A PŘÍRODY 

prav[k  starov[k  stギedov[k  novov[k 

       

Úkol: do jednotlivých polí doplﾒte charakteristiku historických období. Využít m└žete slova z nabídky:   
eroze,  minimální  vliv,  t[žba  a  zpracování  kov└,  t[žba  ropy  a  uhlí,  lov  a  sb[r,  odlesn[ní,  pr└myslová 
revoluce, výstavba sídel, rozvoj obchodu, zem[d[lství, rozvoj ギemesel, nové dopravní prostギedky, globální 
poškození pギírody,  lokální poškození pギírody, výstavba komunikací,  život  jen v pギíhodných podmínkách, 
pastevectví, vznik pouští, kácení a vypalování les└, vymírání druh└ 

VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINU 

typ krajiny    charakteristika 

pギírodní krajina bez hospodáギského využití   
využívána k pastv[, lovu, sb[ru rostlin, kácení 

strom└. P└vodní obyvatelé žijí v souladu 
s pギírodou 

pギírodní krajina s hospodáギským využitím    intenzivní pギem[na urbanizací a pr└myslem, 
šíギení antropogenních druh└ 

kulturní obhospodaギovaná krajina   
husté osídlení, pr└myslové objekty, doly, 
lomy, komunikace, intenzivní zem[d[lství, 

narušená autoregulace 

kulturní narušená krajina    oblasti s podmínkami nepギíznivými pro život  

kulturní zpustošená krajina   
pギetvoギená Llov[kem k urLitému úLelu, 

využívaná k zem[d[lství, lesnictví, rekreaci, 
stále zachována regulaLní schopnost pギírody 



 

 

VLIV PROSTŘEDÍ NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

FYZIKÁLNÍ 
 

CHEMICKÉ 
 

BIOLOGICKÉ 
 

SPOLEČENSKÉ 
 

Tyto vlivy mohou p└sobit rychle i pギi jednorázové dávce = ……………………, pozvolna, po malých dávkách = 
……………………,  nebo  se  projevuje  po  dlouhé  dob[  (sem  patギí  úLinky  projevující  se  zm[nou  genetické 
informace  =  ……………………,  tvorbou  nádorového  bujení  =  …………………………,  poškozením  plodu  = 
………………………… nebo nepギim[ギenou imunitní reakcí = ……………………). 

Každý zásah do pギírody se lidstvu vrátí. Pokuste se zamyslet nad možností, že by Llov[k vylouLil n[který 
ze  svých  negativních  vliv└  na  pギírodu,  zda  by  tím  došlo  i  k vymizení  n[kterého  nepギíznivého  vlivu 
prostギedí na lidské zdraví. 
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