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Využití: Prezentace určená pro výklad

Anotace: Prezentace je věnována mobilní aplikaci World Factbook, kterou mohou žáci a učitelé 
využívat v tabletech (a případně i mobilních telefonech) s operačním systémem Android. První 
část charakterizuje jednotlivé sekce aplikace. Ve druhé části jsou zařazeny praktické úkoly na 
procvičení.

Gymnázium Vincence Makovského

se sportovními třídami Nové Město na Moravě



 Aplikaci nainstalujete z katalogu aplikací pro mobilní zařízení 
Obchod play

 Mobilní verze populární webové aplikace CIA World Factbook
 Zobrazuje aktuálně informace o zemích světa rozdělené do 

několika kategorií:
◦ Základní fakta
◦ Geografie
◦ Lidé a společnost
◦ Vláda
◦ Hospodářství
◦ Energie
◦ Komunikace
◦ Doprava
◦ Armáda
◦ Mezinárodní problémy

 Aplikace je v angličtině
 Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány



Obr. 1: Úvodní obrazovka aplikace World Factbook zobrazuje rozcestník, 

ze kterého můžete vyhledávat podle zemí, regionů, vašich oblíbených 

zemí, případně si nechat zobrazit náhodně jednu zemi. 



Obr. 2: Jednotlivé země můžete vybírat z abecedně seřazeného 

seznamu.



Obr. 3: Země můžete vybírat také podle jednotlivých regionů



Obr. 4: Po výběru konkrétní země přejdete na stránku s jednotlivými 

kategoriemi. V horní části obrazovky je malý náhled vlajky. Odkazy 

vpravo nahoře jsou funkční pouze v placené verzi aplikace.



Obr. 5: Úvodní přehled charakterizuje především historii vybrané země



Obr. 6: Sekce Geography obsahuje informace o poloze a přírodních 

podmínkách.



Obr. 7: V sekci People and Society jsou zpracovány údaje o struktuře 

obyvatel a přirozeném a mechanickém pohybu obyvatel



Obr. 8: Sekce Goverment popisuje administrativní členění země, 

výkonnou, zákonodárnou a soudní moc, politické strany v zemi a také 

např. vlajku.



Obr. 9: Sekce Economy se zabývá strukturou hospodářství, HDP, 

zaměstnaností obyvatelstva v jednotlivých odvětvích hospodářství nebo 

zahraničním obchodem země.



Obr. 10: Sekce Energy udává základní informace o energetických 

zdrojích země.



Obr. 11: V sekci Communications se dozvíte informace o telefonní, 

rozhlasové, televizní a internetové síti. 



Obr. 12: Pevninská, námořní a letecká doprava země je 

charakterizována v sekci Transportation.



Obr. 13: Sekce Military se zabývá armádou dané země.



Obr. 14: V této sekci jsou uvedeny informace o mezinárodních 

problémech a případné produkci drog.



Porovnejte podíly pracovní síly v jednotlivých odvětvích 
hospodářství v Malajsii, Japonsku a Indii:

Odvětví 
hospodářství

Malajsie (%) Japonsko (%) Indie (%)

Zemědělství

Průmysl

Služby



Seřaďte Malajsii, Japonsko a Indii podle míry 
nezaměstnanosti od nejnižší po nejvyšší.



Seřaďte Malajsii, Japonsko a Indii podle míry inflace od 
nejnižší po nejvyšší.



Ke každému státu doplňte počet obyvatel:
◦ Brazílie 

◦ Peru 

◦ Kuba

 Je počet obyvatel Kuby větší než počet obyvatel Česka? 

 Je počet obyvatel Brazílie vyšší než počet obyvatel USA?



Zjistěte vybrané charakteristiky o obyvatelstvu Brazílie, Peru 
a Kuby:

Brazílie Peru Kuba

Naděje na dožití při 
narození (muži)

Naděje na dožití při 
narození (ženy)

Podíl dospělých
nakažených virem 
HIV/AIDS (odhad)

Gramotnost



 Obrázky
◦ Obr. 1 – Obr. 14: PrintScreeny obrazovky z mobilní aplikace World Factbook ve verzi pro tablety s operačním 

systémem Android. Miloš Bukáček, 2013


