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Globální problémy - opakování

• Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních 
problémech, které se dělí do 3 velkých 
skupin:
• Intersociální problémy
• Ekosociální problémy
• Antroposociální problémy
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1. Intersociální problémy
• vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi 

(relace člověk - člověk) 
• jsou spojeny se zásadním střetem zájmů

různých společ. a ekon. skupin a systémů
• problém války a míru
• problém překonání sociálně ekonomické

zaostalosti měně rozvinutých (rozvojových) zemí
• problém mezinárodní zadluženosti
• problém změn mezinárodních ekonomických 

vztahů
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2. Ekosociální problémy

• pramení z porušených vazeb mezi 
přírodou a lidskou společností (relace 
člověk - příroda)
• populační problém
• potravinový (nutriční) problém
• surovinový a energetický problém
• ekologický problém
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3. Antroposociální problémy
• týkají se budoucností člověka, většinou 

spadají do jedné kategorie problémů: 
• všelidské problémy sociální, humanitární a 

kulturní – tzv. problém budoucnosti člověka
• dělí do dalších 10 - 15 subproblémů – např.

• problém absolutní chudoby
• problém šíření epidemií a drogových závislostí
• problém nekontrolované mezinárodní migrace
• problém terorismu
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Vzájemná propojenost hlavních globálních problémů



Intersociální problémy

Chudoba – zadluženost – zaostalost 
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OSNOVA
• Klíčové pojmy

1. CHUDOBA VE SVĚTĚ
• základní informace
• zadluženost
• zaostalost

2. KLASIFIKACE VYSPĚLOSTI STÁTŮ SVĚTA
• hodnocení podle Světové banky
• hodnocení podle OSN
• nejméně rozvinuté státy světa

3. BOJ S CHUDOBOU A ZAOSTALOSTÍ
• Summit tisíciletí
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Klíčové pojmy
•• chudobachudoba
•• Index lidskIndex lidskéého ho 

rozvoje (HDI)rozvoje (HDI)
•• LeastLeast DevelopedDeveloped

CCountriesountries (LDC(LDC´́s)s)
•• ttřřetetíí a a ččtvrtý tvrtý svsvěětt
•• zzaostalostaostalost
•• zadluzadlužženostenost

http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20100728133642/necyklopedie/i
mages/4/46/Bezdomovec-chudoba-zobrat.jpg
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1. CHUDOBA VE SVĚTĚ

http://devian.cz/wp-content/uploads/2010/07/chudoba.jpg
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Základní informace
• chudoba = sociální status 
člověka, vyznačující se 
hmotným nedostatkem

• nejméně rozvinuté oblasti světa 
- Afrika, Jižní Asie, Latinská
Amerika - třetí a čtvrtý svět 

• vyčleňování nově
industrializovaných států - tzv. 
tygři (Vietnam, Pákistán, 
Indonésie, Malajsie, apod.)

• pod hranicí bídy žije 1/5 světové
populace 

http://afrika.u2online.sk/images/chudoba.png
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Multidimenzionální charakter chudoby

• příjmová chudoba
relativní a absolutní chudoba

stav extrémní nouze
• nedostatek vzdělání a zdravotní péče
• zranitelnost
• závislost a omezení v rozhodování
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Hodnocení podle Světové banky

•• ukazatel:ukazatel: hranice hranice 
denndenníích pch přřííjmjmůů na na 
osobuosobu

•• >>1 mld. populace 1 mld. populace 
ve stavu extrve stavu extréémnmníí
chudoby chudoby -- ppřřííjmy jmy 
mméénněě nenežž 11 $ na $ na 
osobu na denosobu na den

upraveno podle http://data.worldbank.org/topic/poverty
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Hodnocení podle OSN
•• Index lidskIndex lidskéého rozvojeho rozvoje ((HumanHuman DevelopmentDevelopment Index, Index, 

HDI)HDI)
•• Ukazatele (od roku 2010):Ukazatele (od roku 2010):

–– ddéélka lka žživota a ivota a úúroveroveňň zdravotnzdravotníí ppééčče: pe: přředpokledpokláádandanéé
vvůčůči dali dalšíšímu potencimu potenciáálnlníímu rozvoji mu rozvoji 

–– ppřříístup ke vzdstup ke vzděělláánníí: st: střřednedníí a pa přředpokledpokláádandanáá ddéélka lka 
edukace, edukace, 

–– žživotnivotníí standard: standard: Hrubý nHrubý náárodnrodníí produkt (HNP)produkt (HNP) na 1 na 1 
obyvatele v paritobyvatele v paritěě kupnkupníí ssííly (v ly (v dolarechdolarech) ) 

•• oba indexy ukazujoba indexy ukazujíí, , žže nejve nejvííce chudých lidce chudých lidíí je je 
vv subsaharsksubsaharskéé Africe, jiAfrice, jižžnníí a jihovýchodna jihovýchodníí AsiiAsii
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Příčiny chudoby
• politické

ozbrojené konflikty, korupce, tolerování autoritářských 
a diktátorských režimů, nevymahatelnost práva, …

• ekonomické
ekonomická závislost, infrastruktura, zadluženost, 
cenová politika, kvalifikace, nezaměstnanost, …

• demografické
zalidnění, zdravotní péče, nerovn postavení žen, …

• environmentální
odlesňování, dezertifikace, znečištění vody a ovzduší, 
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Důsledky chudoby

• bída, hlad, předčasná úmrtí
• ztížený přístup ke vzdělání
• kriminalita a organizovaný zločin
• obchod s lidskými orgány, lidmi, dětskými 

otroky
• migrace z venkova do městských slumů, 

mezi státy a kontinenty
• vyloučení ze společnosti
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Chudoba městská a chudoba venkova

• rozdíl mezi venkovským a městským 
prostředím 

• větší rizikovost a živelnost v podnikání a 
vzdálenost od standardních finančních 
institucí

• nižší úroveň spolupráce s rozvojovými 
zeměmi 

• organizace poskytující zahraniční
rozvojovou pomoc dávají přednost městům 



Herber - GPL 2012 23

Důstojná práce

• zákaz nucené práce
• odstranění dětské

práce
• právo na rovné

zacházení
• právo na sdružování a 

kolektivní vyjednávání
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Rozložení světa v době studené
války

(upraveno podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:First_second_third_worlds_map.svg)
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Bohatý Sever a chudý JihBohatý Sever a chudý Jih

•• prohlubovprohlubováánníí rozdrozdííllůů mezi vyspmezi vyspěělým a rozvojovým svlým a rozvojovým svěětem tem 
•• bohatý Sever x chudý Jihbohatý Sever x chudý Jih

http://school.edturtle.co.uk/images/north-south_800.jpg
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Zadluženost
• minulost: mezinárodní

banky půjčovaly 
rozvojovým zemím velké
sumy peněz

• současnost: neschopnost 
splácet (korupce, 
nehospodárnost vlád 
rozvojových zemí)

http://www.extrainzerce.eu/galerie/annonce3327/money.jpg
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Historie dluhových problémů
rozvojových zemí

• prudké zvýšení cen ropy → volné finanční
prostředky → uložení do bank → volné zdroje pro 
ziskové využití (rizikové)

• dopad zahraničního kapitálu na rozvoj země
(pozitivní vs. negativní)

• růst zahraničního zadlužení (1983 = 8x 1970)
specifika nejchudších zemí

• akutní dluhové krize 80. let minulého století
neschopnost zemí splácet své dluhy (Mexiko 1982) 
import vs. export → deficity veřejných rozpočtů, cena 
ropy → dopady i na vyspělé ekonomiky
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Obecné příčiny dluhových potíží

1. faktory vnitřní
nezodpovědná správa veřejných financí
nesprávně nastavená zahraničně-obchodní politika
nezodpovědný dluhový management a jiné faktory

2. faktory vnější
vývoj světových úrokových sazeb
vývoj měnových kurzů
vývoj směnných relací
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Dopady vysoké zadluženosti
• dluhová krize a platební neschopnost
• obavy z budoucího vývoje → investiční

rozhodnutí → nižší hospodářský růst a vyšší
chudoba → pokles příjmů

• kapitálový odliv (neochota půjčovat)
• pokles spotřeby → vzrůst nezaměstnanosti →

dopad na obyvatelstvo
• odlužovací aktivity  - Londýnský a Pařížský klub
• reakce a změny přístupů SB a IMF (iniciativy 

HIPCI, DRF, MDRI) 
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Nejzadluženější země světa (2011)

9910. Belgie
1029. Singapur
1198. Itálie
1237. Jamajka
1246. Island
1445. Řecko
149 (?)4. Zimbabwe
1513. Libanon
1962. Svatý Kryštof a Nevis
2261. Japonsko

Dluh v poměru 
k HDP %Stát
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Nejzadluženější země světa (2010)

upraveno podle http://buttonwood.economist.com/content/gdc
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Zaostalost - důvody
Vnitřní okolnosti:
1. odlišný mechanismus reprodukce a evoluční zákonitosti 

zaostalých oblastí světa
2. neslučitelnost tradičních východních společností

s klasickou tržní ekonomikou
3. vysoké tempo populačního růstu
4. trvající různorodost (mnohosektorovost) ekonomiky
5. chyby vládnoucích skupin rozvojových státu při výběru a 

realizaci strategie sociálního a ekonomického rozvoje

Vnější okolnosti:
1. existence kolonialismu a jeho následky
2. přesun managementu výroby do hospodářských center 

vyspělých států s tržní ekonomikou
3. drtivá konkurence na světovém trhu 
4. asymetrická závislost rozvojového a vyspělého světa
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Stádia ekonomického růstu (Rostow)

• tradiční společnost
• přechodná společnost –

příprava pro „rozběh“
• období vzestupu – růst
• období zralosti
• vysoká masová spotřeba
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2. KLASIFIKACE VYSPĚLOSTI 
STÁTŮ

http://media.novinky.cz/688/166887-top_foto1-xo95a.jpg
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Rozvojové země
• klasické pojetí (UNCTAD, UNIDO, UNESCO)

sociálně-ekonomická soustava kritérií
Vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, bydlení
hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele

• nové pojetí (WB, IMF)
kritéria určité úrovně důchodu na obyvatele

„bohaté a chudé státy“

nejméně rozvinuté ekonomiky
HDP, podíl zpracovatelského průmyslu, míra 
analfabetismu (2006 – 48 států)
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Klasifikace zaostalosti (WB)

nad 8 955vysoký

2 895 – 8 955vyš. střední

726 – 2 895niž. střední

pod  726nízký

USD/ob.Příjem
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Míry nerovnoměrnosti

• Giniho index
číselná charakteristika [0;1]

všichni stejně vs. jeden všechno
poměr plochy mezi Lorenzovou křivkou a 
diagonálou jednotkového čtverce (A) ku 
celkové ploše pod diagonálou (A+B) 
průměrný rozdíl bohatství vztažený k 
dvojnásobku průměru

• Lorenzova křivka
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Lorenzova křivka
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Giniho index
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Giniho index pro ČR
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Rozdělení světa dle HDI (2010)

(upraveno podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UN_Human_Development_Report_2010_1.PNG) 
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Nejméně rozvinuté státy světa

•• LeastLeast DevelopedDeveloped CountriesCountries (LDC(LDC´́s)s)
•• seznam nejmseznam nejméénněě rozvinutých zemrozvinutých zemíí svsvěěta ta 

vytvovytvořřila OSNila OSN
•• kritkritééria:ria:

–– nníízkzkéé ppřřííjmy na osobujmy na osobu
–– nedostatenedostateččnnéé lidsklidskéé zdroje zdroje 
–– ekonomickekonomickáá zranitelnost zranitelnost 

•• zemzeměě na seznamu musna seznamu musíí splsplňňovat vovat vššechna echna 
3 krit3 kritéériaria
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Nejméně rozvinuté státy světa II

•• celkem 4celkem 488 zemzemíí::
–– 33 v33 v Africe Africe –– asi 60asi 60 % rozlohy kontinentu% rozlohy kontinentu
–– 14 v14 v Asii  Asii  
–– 1 v1 v LatinskLatinskéé Americe Americe 

•• charakteristickcharakteristickéé znakyznaky::
–– velmi nvelmi níízkzkáá hodnotahodnota HDPHDP
–– zanedbatelný podzanedbatelný podííl prl průůmyslovmyslovéé výrobyvýroby
–– velmi nvelmi níízký pozký poččet gramotných obyvatelet gramotných obyvatel
–– vvěěttššina obyvatel LDCina obyvatel LDC´́s s žžije na venkovije na venkověě (asi 75(asi 75 %) %) 
–– vvěěttššina obyvatel LDCina obyvatel LDC´́s s se se žživivíí zemzeměědděělstvlstvíím (asi 70m (asi 70 %)%)



Herber - GPL 2012 44

Rozdělení světa z hlediska 
ekonomické vyspělosti

upraveno podle http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Developed_and_developing_countries.PNG
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3. BOJ S CHUDOBOU A 
ZAOSTALOSTÍ

http://www.longevityghana.com/weblog/uploaded_images/g8-mdg-logos-798005.jpg
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Boj proti chudobě

• efektivní domácí politika 
• přímé zahraniční investice 
• mezinárodní obchod 
• zvýšení oficiální rozvojové pomoci na 

0,7 % HND 
• odpouštění dluhů
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Summit tisíciletí
•• Millenium Millenium DevelopmentDevelopment GoalsGoals
•• summit summit ččlenských stlenských stááttůů OSN v roce 2000OSN v roce 2000
•• ččlensklenskéé ststááty se zavty se zaváázalzalyy splnit do roku splnit do roku 

2015 osm konkr2015 osm konkréétntníích rozvojových cch rozvojových cííllůů::

upraveno podle http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-
goals/images/8mdg_en.png
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1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad
• Úkol 1: 

Do roku 2015 snížit na polovinu podíl lidí, 
kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD na 
den.

• Úkol 2: 
Do roku 2015 snížit na polovinu podíl lidí, 
kteří trpí hladem.
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2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro 
všechny 

• Úkol 3:
Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na 
světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.

3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli 
žen ve společnosti 

• Úkol 4: 
Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v 
základním a středním školství a do roku 2015 na 
všech úrovních vzdělávacího systému.
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4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost 
• Úkol 5: 

Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost 
dětí do věku pěti let.

5. cíl: Zlepšit zdraví matek 
• Úkol 6: 

Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru 
mateřské úmrtnosti.
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6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a 
dalšími nemocemi 

• Úkol 7: 
Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření
HIV/AIDS.

• Úkol 8: 
Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření
malárie a dalších závažných onemocnění.
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7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí
• Úkol 9: 

Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky 
a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám 
přírodních zdrojů.

• Úkol 10: 
Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez 
dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné
pitné vodě a základní hygieně.

• Úkol 11: 
Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení
kvality života minimálně 100 milionů obyvatel 
příměstských chudinských čtvrtí (slumů).
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8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj 
• Úkol 12: 

Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční
systém založený na jasných pravidlech, 
předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně
závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a 
snižování chudoby, a to na národní i 
mezinárodní úrovni).

• Úkol 13: 
Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých 
zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez 
zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění
dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení
oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší
poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, 
které se zavázaly ke snížení chudoby atd.).
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• Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a 
malých ostrovních rozvojových států.

• Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových 
zemí prostřednictvím národních a mezinárodních 
opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u 
zadlužených zemí.

• Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a 
realizovat strategie směřující k zajištění slušné a 
produktivní práce pro mladé lidi.

• Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami 
poskytnout přístup k dostupným základním lékům v 
rozvojových zemích.

• Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem 
zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií
především v informační a komunikační oblasti.
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