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Slovné spojenie „rozvojové vzdelávanie“ je na Slovensku pomerne nový pojem.
Používa sa na všetkých úrovniach štúdia na označenie vzdelávacích aktivít, ktoré sa
dotýkajú tém spojených s riešením globálnych a rozvojových otázok. V súčasnom
globalizovanom svete sa čoraz viac dostávajú do popredia témy, ktoré súvisia so
stretom kultúr, rozvojom, vzájomnou prepojenosťou všetkých krajín v ekonomickej,
spoločenskej, politickej, kultúrnej, ale aj environmentálnej oblasti. Mnohé dôležité
globálne otázky sa na vyučovaní nepreberajú, alebo sa im nevenuje dostatočná
pozornosť. Nastal čas položiť si otázku, čo chceme, aby naši žiaci vedeli o svete? Aké
vedomosti, schopnosti a postoje budú potrebovať, aby v budúcnosti dokázali čeliť
výzvam a globálnym problémom?

Čo nájdete v príručke
Metodický materiál, ktorý držíte v rukách, je praktická príručka použiteľná pri imple-
mentácii globálnych tém do vyučovania. Súčasne môže byť základným zdrojom
informácií o aktuálnych globálnych rozvojových témach.

Aby sa táto príručka stala naozaj dobrým pomocníkom, je podľa našej mienky potreb-
ná istá teoretická príprava. Informáciám, prípadovým štúdiám, odkazom a prepo-
jeniu so slovenskými osnovami takých tém ako Chudoba a vzťahy medzi rozvinutými
a rozvojovými krajinami, Globalizácia a jej vplyvy, Multikulturalizmus – jednota v roz-
manitosti, Klimatické zmeny sa venujeme v prvej časti príručky. Ku každej téme
nájdete námety na rôzne aktivity vhodné počas vyučovacích hodín, ktoré pod-
porujú interaktivitu žiakov. Na niektoré aktivity nadväzujú pracovné listy určené
žiakom a žiačkam, ktoré môžete skopírovať a použiť priamo na vyučovacej hodine.

Ďalšou kapitolou Médiá, verejnosť a globálne témy vám chceme poskytnúť podnety
na spracovanie kontroverzných tém súčasnosti a ich reflexií v médiách. Pedagógom
ponúkneme ukážky z mediálneho spracovania jednotlivých tém a rady, ako
ich kriticky posudzovať. Zámerom tejto časti je rozvíjať kritické myslenie žiakov
a ich schopnosť argumentovať.

V kapitole Vyučovacie metódy a formy vhodné pre globálne rozvojové vzdelávanie
nájdete jednotlivé metódy, ktoré sú vhodné na vyvolanie záujmu o vybranú tému
– ako napríklad aktivizačné hry, brainstorming, myšlienková mapa; metódy vhodné
na rozbor samotnej témy: rolové hry, diskusné metódy, skupinovo–kooperatívne
metódy, práca s textom alebo fotografiou; napokon sú tu opísané aj metódy, pomo-
cou ktorých učitelia vyhodnotia vyučovací proces.

Kapitola Projektové vyučovanie vám poskytne teoretické východiská projektového
vyučovania, ako aj praktické ukážky projektov zo slovenských škôl ako inšpirá-
ciu na začlenenie GRV do školského života aj mimo vyučovania. Prostredníctvom
jednoduchých nápadov chceme vás a vašich žiakov motivovať, aby ste zrealizovali
malý projekt (školské noviny alebo rozhlas, ktoré by informovali o globálnych
témach, školský festival dokumentárnych filmov, zbierka a podobne).

5
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Rada na úvod
Pri výbere z ponúkaného materiálu myslite predovšetkým na tých, ktorým ho
ponúknete - na mladých ľudí, s ktorými pracujete. Vyberajte tak, aby ste ich za-
ujali, aby množstvo a hĺbka ponúkaných informácií a jednotlivé aktivity zodpovedali
potrebám a možnostiam vašich žiakov. Snažte sa ich upútať a inšpirovať, nech je váš
spôsob výučby čo najúčinnejší a zapôsobí na nich. Veríme, že tento vzdelávací
materiál môže prispieť k zatraktívneniu vyučovacieho procesu a že vám pomôže
moderným a efektívnym spôsobom odovzdávať vedomosti mladým ľuďom. Aby to,
čo do svojich žiakov vštepíte, posilnilo ich schopnosť reflektovať svet okolo seba,
aktívne premýšľať a vytvárať si vlastný zdravý názor na veci a udalosti, ktoré ich
obklopujú.

Príjemné štúdium, pohodu pri vyučovaní a pozitívne pedagogické výsledky vám
želajú

autori 
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Nerovnomernosť vývoja spoločnosti v globálnom aj regionálnom meradle vyplýva
z rozdielnych prírodných a spoločenských podmienok. Chudoba vo svete sa prejavu-
je rôznymi formami a jej dôsledky sa odlišujú v závislosti od podmienok panujúcich
v určitých krajinách alebo častiach sveta. Kým vo vyspelých krajinách môže chudo-
ba spôsobiť vylúčenie zo spoločenského života, dôsledky chudoby v najmenej roz-
vinutých krajinách sú fatálnejšie - hladomor, smäd a epidémie chorôb.

Rozdielne krajiny - rozdielna chudoba
Keby sme sa opýtali Američana, Brazílčana, Japonca, Slováka, Rusa a Mozambičana
čo je chudoba alebo kto je chudobný, určite by nás prekvapili odlišnosti v ich
odpovediach. Je to prirodzené – v dnešnom svete, kde prevláda systém trhovej
ekonomiky (ešte posilnený procesmi globalizácie), sa v každej krajine vytvára
nerovnomerné rozdelenie bohatstva, teda akási sociálna nespravodlivosť. V každom
štáte nutne existuje vrstva bohatých, tzv. stredná vrstva a vrstva chudobných. No
vrstvy chudobných v USA, na Slovensku a v Mozambiku sa svojou životnou úrovňou
a životným štandardom navzájom líšia. Hľadajme odpoveď na otázku: Ako možno
porovnať chudobu u nás s chudobou v nejakej krajine subsaharskej Afriky?

Na Slovensku ľudia, ktorí sa v spoločnosti považujú za chudobných, majú prístup
k základnej zdravotnej starostlivosti, absolútna väčšina z nich má kde bývať, majú
prístup ku vzdelaniu, náš sociálny systém im ponúka určitú sociálnu asistenciu. No
v krajinách subsaharskej Afriky chudobní nielenže nemajú prístup ku vzdelaniu či
zdravotnej starostlivosti - nemôžu si dovoliť ani vodu, chlieb, múku či mlieko pre
svoje deti. Kým v rozvojových krajinách Afriky chudoba znamená neschopnosť
uspokojiť základné ľudské potreby ako hlad a smäd, v rozvinutých krajinách chu-
dobu možno odvodiť od možnosti podieľať sa na živote spoločnosti. Túto možnosť

7

1 CHUDOBA A VZŤAHY MEDZI 
ROZVINUTÝMI A ROZVOJOVÝMI 
KRAJINAMI

Bangkok, Thajsko Košice, Slovensko
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ovplyvňuje aj výška príjmu, ktorý poskytuje prostriedky na vzdelávanie, kultúru,
dodatočnú zdravotnú starostlivosť, oddych a podobne.

Ak chceme posudzovať chudobu musíme sa zamyslieť nad tým, o akej chudobe ho-
voríme. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že pokiaľ sa hovorí o chudobe, myslí
sa príjmová chudoba. Z toho vyplýva, že chudoba sa bežne hodnotí podľa úrovne
dosiahnutého príjmu človeka alebo domácnosti. Preto sa pri posudzovaní miery chu-
doby v krajinách sveta používa termín príjem na hlavu. Ten tvorí základný parame-
ter, podľa ktorého sa obyvateľstvo kategorizuje pre potreby určenia miery chudoby.
Podľa výšky príjmov na jedného obyvateľa (na hlavu) je teda možné rozdeliť nielen
obyvateľov tej-ktorej krajiny, ale aj regióny sveta. 

Podľa Správy o Miléniových rozvojových cieľoch 2007, ktorú predložila Organizácia
spojených národov, v roku 2004 až 980 miliónov ľudí žilo z príjmu nižšieho
ako 1 USD na deň. 

Najmenej rozvinuté krajiny sveta charakterizuje málo rozvinutá priemyselná štruk-
túra, nedostatok finančných zdrojov a spravidla monokultúrna ekonomika. Patria
sem najchudobnejšie štáty s nevyhovujúcou zdravotnou, vzdelávacou a dopravnou
infraštruktúrou, znevýhodnené aj svojou geografickou a klimatickou polohou – pre-
dovšetkým vnútrozemské a ostrovné štáty. Z uvedených údajov v tabuľke je zrejmé,
že svetadielom, ktorý je najviac postihnutý extrémnou chudobou, je subsaharská
Afrika, ale chudoba je výrazne rozšírená aj v juhovýchodnej Ázii. Ide však o celosve-
tový problém.

8

Podiel ľudí žijúcich z denného príjmu nižšieho ako 1 USD 
- podľa regiónov v roku 2004 (v %)

subsaharská Afrika 41,1
južná Ázia 29,5
východná Ázia 9,9
Latinská Amerika a Karibik 8,7
juhovýchodná Ázia 6,8
západná Ázia 3,8
severná Afrika 1,4
tranzitívne krajiny juhovýchodnej Európy 0,7
Spoločenstvo nezávislých štátov 0,6

Zdroj: Správa o Miléniových rozvojových cieľoch 2007, OSN, New York
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AKTIVITA: Kvíz o chudobe

Ciele:

• Získať základné informácie o chudobe vo svete
• Uvedomiť si súvislosti medzi príčinami a dôsledkami chudoby
• Diskutovať o vplyve chudoby na život ľudí v rozvojových krajinách

Potrebný čas: 30 minút

Veľkosť skupiny: 5–30 žiakov (pri vyššom počte môžu medzi sebou súťažiť skupinky
po 3–4 žiakoch)

Potreby, pomôcky: projektor, kvíz na USB kľúči (alternatíva: pedagóg môže kvíz
čítať z papiera), lepiaca páska alebo papiere na označenie troch sektorov A, B, C;
samolepiace bodky na označenie správnych odpovedí

Metodické pokyny
1. Pedagóg rozdelí triedu na tri časti A, B, C – spôsobov je veľa – napríklad nalepí 

3 papiere s písmenami A, B, C na stenu do troch rôznych strán triedy. Alebo na
zemi lepiacou pásku vytvorí tri veľké obdĺžniky, ktoré označí písmenami A, B, C.

2. Kvíz je najlepšie premietať cez projektor na bielu stenu alebo plátno. Ak chýba 
technické vybavenie, pedagóg môže otázky a možné odpovede čítať.

3. Po každej otázke sa žiaci postavia do sektora k písmenu A, B alebo C. Tí žiaci, 
ktorí odpovedajú správne sa označia (napríklad lepiacimi bodkami, štipcami 
alebo pedagóg zapíše k danému menu jednu čiarku.

4. Víťaz kvízu môže byť ohodnotený (známkou, alebo pedagóg vyzve ostatných 
žiakov, aby pre víťaza pripravili nejaké prekvapenie).

9

1 Kritériá stanovila Komisia pre rozvojovú politiku ECOSOC, pozri: UNCTAD. The Least Development Countries
Report, 2007. Developing Productive Capacities. [online]. New York and Geneva: UN 2006. [cit. 2007-08-31].
Dostupné na internete <http://www.unctad.org/en/docs/ldc2006_en.pdf>

Krajiny, ktoré sa môžu klasifikovať ako najmenej rozvinuté definujú nasledujúce
kritériá:

nízky príjem - objem hrubého domáceho produktu na obyvateľa nižší ako 750
USD ročne (aby sa krajina z tejto skupiny vyradila, musí dosiahnuť HDP 900 USD
ročne).
nedostatočné ľudské zdroje - kritérium vychádza z indikátorov zdravej výživy,
zdravia, vzdelania, gramotnosti dospelého obyvateľstva.
ekonomická zraniteľnosť - založená na viacerých faktoroch, napr. nestálosť
poľnohospodárskej produkcie, nestabilita exportu tovarov a služieb, ale aj per-
cento populácie, ktoré sa musí v dôsledku prírodných katastrof sťahovať.1

Počet krajín klasifikovaných ako najmenej rozvinuté sa neustále zvyšuje. V roku
1970 bolo do tejto skupiny zaradených 25 rozvojových krajín, v roku 1985 už 42
a v súčasnosti ich je podľa kritérií stanovených OSN až 50. Z nich sa 34 nachádza
v Afrike, 10 na ázijskom kontinente, 5 v tichomorskej oblasti a 1 v oblasti Karibiku. 
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PRACOVNÝ LIST: Kvíz o chudobe
Koľko ľudí žije z menej ako 1 dolára (približne 23 Sk) na deň?

A) 500 miliónov
B) 1 miliarda
C) 2 miliardy 

Koľko detí na celom svete nemôže navštevovať školu každý deň?
A) 100 miliónov
B) 10 miliónov
C) 1 miliarda

Ročné náklady na zabezpečenie základného vzdelania pre všetky deti v rozvojovom
svete sú:

A) 103 miliárd Euro
B) 55 miliárd Euro
C) 7 miliárd Euro 

Koľko detí pracuje na celom svete?
A) 50 miliónov
B) 250 miliónov
C) 150 miliónov 

Kde žije najviac utečencov na svete?
A) V Európe a Severnej Amerike
B) V Ázii a Afrike
C) V Latinskej Amerike a Austrálii 

Koľko detí vo veku do 5 rokov zomiera každý rok na následky hladu?
A) 6 miliónov
B) 1 milión
C) 2 milióny

Koľko ľudí nemá prístup k pitnej vode?
A) 1,2 milióna
B) 2,1 milióna
C) 1,2 miliardy

Aké percento najchudobnejších ľudí bude v roku 2015 žiť v subsaharskej Afrike?
A) 75 %
B) 80 %
C) 90 %

Kedy je medzinárodný deň boja proti chudobe?
A) 13. december
B) 17. október
C) 14. január

Ako sa volá slovenská kampaň proti chudobe?
A) Slovensko proti chudobe
B) Svet bez chudoby
C) Budúcnosť bez chudoby

10
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Hľadanie príčin chudoby vo svete
Pre nedostatočné príjmy si ľudia často nemôžu dovoliť zaplatiť sebe alebo svojim
deťom základné vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, zadovážiť si základné
potraviny či fľašu pitnej vody. 

Nedostatočný príjem vplýva na životnú úroveň aj iným spôsobom. Kvôli nedostatku
príjmov sú často krát deti nútené namiesto vzdelávania pracovať. Nezostáva im
teda ani čas ani energia na štúdium. Čím je populácia vzdelanejšia, tým intenzívnej-
šie prispieva k rozvoju jednotlivých sektorov ekonomiky (poľnohospodárstvo, prie-
mysel, služby, prípadne veda). Tak vytvára pridanú hodnotu v celom hospodárstve
a podieľa sa na jeho raste.

Práve hodnota dieťaťa prispievajúceho
svojou prácou k príjmom domácnosti je
podstatou jedného z najpálčivejších
problémov súčasného rozvojového
sveta – tzv. populačnej explózie. Na
prvý pohľad paradoxný stav, keď sa
v najchudobnejších krajinách rodí
najviac detí, dáva zmysel vo chvíli, keď
o dieťati uvažujeme ako o pracovnej
sile. Deti sú teda investíciou do budúc-
nosti a pôrodnosť je tým vyššia, čím je
vyššia úmrtnosť detí. V krajinách sub-
saharskej Afriky je najvyššia na svete. 

11

• 1,1 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode (približne 1/6 populácie).

• 2,6 miliardy obyvateľov našej planéty nemá prístup k adekvátnym sanitačným
zariadeniam (2/3 obyvateľstva).

• 2,2 milióna ľudí v rozvojových krajinách, zomiera ročne na 
choroby spôsobené zdravotne nevyhovujúcou vodou a absen-
ciou sanitačných zariadení.

• Približne 6 tisíc detí denne zaplatí životom za nedostatok pit-
nej vody, sanitačných zariadení alebo nízku úroveň hygieny.

• Priemerná spotreba vody obyvateľa rozvojovej krajiny je 10 
litrov denne.

• Priemerná spotreba vody obyvateľa Veľkej Británie je 135 
litrov denne.2

2 Spracované podľa: UNDP. Water rights and wrongs. [online]. UN 2006. [cit. 2007-08-25]. Dostupné na inter-
nete: < http://hdr.undp.org/external/hdr2006/water/index.htm> a UNICEF. Voda a sanitácia. [online]. [cit.
2007-09-31]. Dostupné na internete: <http://www.unicef.sk/dom/voda.htm>

Základná škola v Luang Prabang, Laos
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Chorá populácia je hospodárstvu „na obtiaž“, nevytvára hodnoty, v prípade
najchudobnejších krajín sa choroby rýchlo šíria, úmrtnosť ľudí (predovšetkým detí)
je vysoká, priemerná dĺžka života nízka, rodiny prichádzajú o živiteľov, krajina
o produktívne sily.

Je zrejmé, že súbor príčin a následkov chu-
doby je obrovský a vzájomne úzko prepo-
jený. Zamyslime sa teda nad ďalšími príči-
nami a dôsledkami chudoby:

Nedemokratické režimy a vojny sú skôr
následkom ako príčinou chudoby; v histórii
sme boli svedkami podobných javov aj v
pomerne vyspelých krajinách Európy či
Latinskej Ameriky, ktoré sa v dôsledku
hospodárskych kríz a vo vidine blahobytu
priklonili k akceptácii diktátu; v najchudob-
nejších krajinách sme však často svedkami
nepokojov a bojov vyvolaných hladom
a chudobou. Predovšetkým v afrických kra-
jinách prevládajú represívne diktátorské

režimy, ktoré potláčajú základné ľudské práva, utláčajú populáciu a často sa uchyľu-
jú k masovému vyvražďovaniu (genocíde) - ako napríklad v Rwande alebo v Sudáne.
Skorumpované režimy tiež výrazne znižujú efektívnosť rozvojovej pomoci.

Nedostatok surovín alebo obrábateľnej pôdy nemusí byť vždy príčinou chudo-
by tej-ktorej krajiny. Mnohé z najmenej rozvinutých krajín disponujú dostatočnou
zdrojovou základňou. Problémom v takýchto prípadoch je práve neefektívne
fungovanie politického systému, alebo nedostatočná infraštruktúra
a technológie, prípadne zle vyvinutá štruktúra hospodárstva. Mnohé krajiny
sa orientujú na produkciu na export a nie na uspokojovanie potrieb vlastnej po-
pulácie. Príčiny biedy sú rôzne a zložité a neraz súvisia s koloniálnou minulosťou
týchto krajín.

V rozvojových krajinách, ktoré boli v minulosti kolóniami, sa ešte stále nevedia
zbaviť závislosti od bohatších krajín. Slúžili im prevažne ako zásobárne nerast-
ných surovín, poľnohospodárskych plodín, pracovnej sily. Po získaní nezávislosti sa

12

• 3 milióny detí ročne umierajú na choroby, ktorým sa dalo predísť.

• 30 miliónov novorodencov, ktorí sa narodia v rozvojových krajinách, nie je
zaočkovaných proti šiestim smrteľným chorobám: osýpkam, záškrtu, čiernemu
kašľu, tetanu, tuberkulóze a detskej obrne.

• Osýpky ohrozujú 30 miliónov detí ročne a 800-tisíc z nich chorobe podľahne.

• Tetanus spôsobuje 200 000 úmrtí novorodencov ročne a má na svedomí 5 %-nú
úmrtnosť matiek pri pôrode.

• V subsaharskej Afrike je len 47 % detí zaočkovaných proti trom zo smrteľných
chorôb: osýpkam, čiernemu kašľu a záškrtu.3

3 UNICEF. Zdravie. [online]. [cit. 2007-09-31]. Dostupné na internete: <http://www.unicef.sk/dom/zdravie.htm>
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ukázalo, že tieto krajiny samé nie sú schopné naskočiť na veľmi dynamicky sa roz-
biehajúci vlak svetového hospodárskeho vývoja po II. svetovej vojne. Okrem
kapitálu im chýbali vedomosti a skúsenosti na vedenie hospodárstva. Preto to
oprávnene možno pokladať za jednu z primárnych príčin vzniku extrémnej chudoby
v niektorých regiónoch sveta. 

Tzv. začarovaný kruh chudoby znázorňuje prepojenosť hlavných príčin chudoby
a z nej vyplývajúce vzájomné obojstranné pôsobenie.

Vôľa vytvárať úspory rastie s výškou príjmu. Z toho vyplýva, že čím sú ľudia chu-
dobnejší, o to menej plánujú do budúcnosti a šetria. Preto sa v chudobných kra-
jinách príjmy vynakladajú na pokrytie základných potrieb a národné úspory sú
nízke. Ľudia nie sú schopní ušetriť na tovary, ktoré by zlepšili kvalitu ich života
a domáce firmy nedokážu obstáť v súťaži s firmami z vyspelejších krajín. Rovnako
nie je možné, aby štát bez úspor investoval do výstavby infraštruktúry
(cesty, železnice, prístavy a letiská, výroba elektriny, rozvod a čistenie vody, zber
a spracovanie odpadu), alebo do rozvoja verejných služieb (školstvo a zdravotníc-
tvo, poriadok a bezpečnosť, sociálny systém, atď.). Tento problém vyvoláva ďalší.
Nízke úspory zabraňujú investovať do ľudského aj fyzického kapitálu. Bez investícií
nie je možné zaviesť nové technológie a know-how, čo bráni rýchlemu rastu produk-
tivity. Kruh sa uzatvára tým, že nízka produktivita vedie k nízkym dôchodkom. 

Teoreticky by malo stačiť naštartovať jeden z prvkov v kruhu a celý proces by sa mal
zmeniť. Musíme sa však zamyslieť nad tým, ktorý a ako? 

13
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AKTIVITA: Začarovaný kruh chudoby

Ciele:

• Pochopiť príčiny a dôsledky chudoby v rozvojových krajinách
• Uvedomiť si vzájomnú previazanosť jednotlivých príčin a dôležitosť zahraničnej 

rozvojovej pomoci pri riešení problémov rozvojového sveta 

Potrebný čas: 45 minút

Veľkosť skupiny: 5–35 žiakov

Potreby, pomôcky: tabuľa, fixky, kriedy

Metodické pokyny
1. Na úvod navoďte brainstorming na tému: Prečo sú ľudia v najmenej rozvi-

nutých krajinach chudobní?
2. Všetky nápady zapisujte na tabuľu. Potom vyzvite žiakov, aby postupne

prichádzali k tabuli a čiarami pospájali príčiny, ktoré spolu súvisia. Na tabuli 
vznikne zložité prepojenie rôznych príčin. S pomocou žiakov skúste príčiny 
rozdeliť do kategórií a vytvorte cyklické prepojenie, tzv. začarovaný kruh chu-
doby. Výsledok načrtnite na poster.

3. Zadajte žiakom písomnú úlohu (max. 10 minút) - napísať krátku úvahu na 
tému: Ako by sa dala zmierniť chudoba v rozvojových krajinách? Vyzvite 
žiakov, aby vo svojom texte podčiarkli konkrétne návrhy. Dobrovoľníci môžu 
svoje návrhy prečítať ostatným. Všetky návrhy zaznamenajte na tabuľu. 

4. Otvorte diskusiu na témy:
• Ako a v ktorých oblastiach treba riešiť príčiny a dôsledky chudoby?
• Ako môžeme prispieť k riešeniu problémov rozvojového sveta my?

5. Úlohou žiakov je aktívne sa zapojiť do diskusie a zrozumiteľne predniesť svoje 
názory.4

Chudoba v podmienkach
globalizácie 
V podmienkach globalizácie sa svet
„zmenšil“. Čas akoby sa skrátil, techno-
logický pokrok, tok informácií a rast
životnej úrovne v bohatej časti sveta sa
zrýchli. Na vrchole všetkého stojí ne-
predstaviteľný masívny svetový obchod
a nekonečná vzájomná závislosť všet-
kých krajín. Odborníci upozorňujú, že
to je ešte stále len začiatok.

Vo vyspelých krajinách tvoria hodnoty
najmä služby a priemysel. Na druhej

14

Rybári v Begine, Ghana

4 Upravené podľa: ČLOVĚK V TÍSNI. Webový portál Varianty. [online]. [cit. 2007-09-31]. Dostupné na internete:
<http://www.varianty.cz>
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strane osi sa nachádza časť sveta žijúca v chudobe. Hlavným zdrojom príjmov tých-
to krajín je poľnohospodárstvo a obchod s nerastnými surovinami, ak nejakými
disponujú. No s týmito komoditami sa im obchoduje oveľa ťažšie ako v minulosti.

Poľnohospodárstvo je pre štát najmenej rentabilné odvetvie, no z hľadiska potreby
zabezpečiť výživu obyvateľstva je nevyhnutné. Vo vyspelých krajinách tvorí maxi-
málne 5 % HDP. V rozvojových krajinách je to podstatne viac, častokrát je to hlavný
sektor produkcie krajiny. Problém nastáva, keď chcú svoje poľnohospodárske produkty
predať na svetovom trhu. Ich výrobné náklady sú oveľa vyššie ako náklady v bohatých
krajinách, pretože tie disponujú pokročilými technológiami, a zároveň vynakladajú na
podporu svojho poľnohospodárstva dotácie, aby posilnili svoje postavenie v rámci
medzinárodného obchodu. Sú teda schopné ponúknuť svoje produkty za nižšiu cenu.
Tak vzniká situácia, že chudobné krajiny nie sú schopné so ziskom predať svoje poľno-
hospodárske produkty. Napriek rôznym kozmetickým úpravám zo strany vyspelých
krajín (ako sú napr. rôzne preferenčné dohody garantujúce chudobným krajinám
výhodný predaj, no obmedzený kvótami) je riešenie tohto existenčného problému pre
ďalší rozvoj chudobných krajín nedostatočné.

Rovnako pálčivou oblasťou je „férovosť“ obchodu s tovarmi, ktoré produkujú chu-
dobné krajiny. Nerovná sila pri vyjednávaní a stanovovaní podmienok, ktorá jedno-
značne zvýhodňuje vyspelé (bohaté) krajiny spôsobuje ďalšie brzdenie rozvoja
hospodárstva mnohých krajín, závislých predovšetkým od poľnohospodárstva.
Vynára sa teda otázka spravodlivosti obchodovania. Nasledujúci rámček ponúka
názorný príklad obchodovania s kávou.

15

Nespravodlivý obchod s kávou

Káva sa pestuje vo vyše 50-tich krajinách sveta. 
V niektorých tvorí základnú vývoznú komoditu, od
ktorej sú ich ekonomiky závislé. Malí roľníci 
v rozvojových krajinách sú nútení predávať svoju
úrodu za veľmi nízke ceny, ktoré ani nepokrývajú
ich výrobné náklady. Je to preto, lebo ceny sa urču-
jú na burze komodít, kde s kávou a inými surovi-
nami obchodujú veľké medzinárodné spoločnosti. Keďže sa pri obchodovaní špeku-
luje, cena často vôbec neodzrkadľuje skutočné výrobné náklady. Rovnako ne-
gatívne sú aj dohody o cenách kávy medzi veľkými obchodníkmi, ktoré umelo držia
cenu kávy na veľmi nízkej úrovni. Malí roľníci si tak nezarobia často ani na svoju
obživu, nehovoriac už o rozvoji pestovania kávy. To, že je káva v obchodoch a reš-
tauráciách taká drahá, je spôsobené prirážkami veľkých obchodníkov, ktoré tvoria
ich zisk. Riešením takýchto problémov je napríklad Fair Trade, teda „spravodlivý
obchod“. Cieľom iniciatívy Fair Trade je dosiahnuť spravodlivé ceny rôznych
tovarov (ako sú káva, čaj, kakao, bavlna a podobne), ktoré produkujú rozvojové
krajiny. Pod spravodlivou sa pritom rozumie cena, ktorá farmárom v rozvojových
krajinách umožní pokryť ich životné potreby, ale aj náklady, ktoré vynaložili na
produkciu toho, čo pestujú. Okrem týchto základných podmienok iniciatíva zahŕňa
aj ďalšie požiadavky v sociálnej oblasti, ktoré majú zlepšiť kvalitu života tých-
to ľudí.
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Hlavným svetovým fórom na riešenie problémov v oblasti svetového obchodu je
Svetová obchodná organizácia (WTO – World Trade Organization), ktorá sa usiluje
odstrániť prekážky v medzinárodnom obchode (voľný celosvetový obchod bez ciel
a obmedzení). Prirodzene, podmienky dohodnuté v rámci rokovaní na pôde WTO nie
sú rovnako výhodné pre všetkých. 

Práve v oblasti poľnohospodárskych produktov je voľné obchodovanie najťažšie do-
siahnuteľné. Vyspelé krajiny ako USA alebo krajiny EÚ len veľmi neochotne
odstraňujú opatrenia, ktoré zaviedli na ochranu svojich trhov. Poľnohospodárstvo
má navyše špecifické postavenie, pretože je symbolom sebestačnosti, potravinovej
bezpečnosti (zabezpečenie potravy pre obyvateľov) a tradícií spojených s vidiekom.
Rozvojové krajiny tak narážajú na tieto ochranné bariéry, ktoré im bránia výhodne
predať svoje produkty v zahraničí. V kombinácii s vyššími nákladmi na produkciu a s
nižšou produktivitou práce to výrazne ovplyvňuje ich možnosť uspieť v medzinárod-
nom obchode. Preto je hlavnou snahou rozvojových krajín dosiahnuť voľný obchod
s poľnohospodárskymi produktmi. 

Ďalším fenoménom globalizácie je presúvanie výroby. Gigantické nadnárodné kor-
porácie vo vidine čo najvyššieho zisku presúvajú svoje fabriky do rozvojových kra-
jín. Získavajú tak oproti svojim konkurentom výhodu, pretože minimalizujú náklady
a maximalizujú svoj zisk. Ako to súvisí s chudobou rozvojových krajín?

Všimnime si na hociktorom americkom znač-
kovom oblečení nápis „Made in ...“. Našli by sme
tam takmer určite názov niektorej rozvojovej 
krajiny. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: Vo vy-
spelých krajinách ako je USA alebo niektoré 
krajiny EÚ je pracovná sila taká drahá, že firme
sa viac oplatí presunúť fabriku do rozvojovej kra-
jiny. Kým v USA by majiteľ musel šičke zaplatiť
napríklad 10 USD za hodinu, táto suma mu
v rozvojovej krajine vystačí na celodennú mzdu
pre päť šičiek. Takto si firma zníži náklady, teda
množstvo peňazí, ktoré musí na výrobu svojho
produktu vynaložiť. Na druhej strane poskytla
táto firma prácu množstvu ľudí, ktorí sú ochotní
pracovať za akúkoľvek mzdu. A tu narážame na

16

Rôzne spoločnosti, ktoré sa venujú Fair Trade, vykupujú kávu priamo od pesto-
vateľov a garantujú im určitú cenu nehľadiac na vývoj cien na svetovom trhu.
Napr. minulý rok v júni garantovala jedna takáto spoločnosť cenu kávy Robusta až
o 49,9 % vyššiu než bola na svetovom trhu.

Táto iniciatíva je jedným z príkladov, ako môžu spotrebitelia v roz-
vinutých krajinách (teda aj my) vlastnými silami prispieť k zlepšeniu
situácie chudobných farmárov v rozvojových krajinách. Pokiaľ si
chceme dopriať luxus kávy alebo čokolády, mali by sme sa pýtať
odkiaľ je a kto a koľko dostane za ňu zaplatené. Symbolom, ktorý
nám pri získaní odpovedí pomôže je značka „Fair Trade“, ktorá by
sa mala na takomto „férovom“ výrobku nachádzať.
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problém: týmto problémom je etickosť správania
sa firmy v rozvojovej krajine. Mnohé firmy využí-
vajú nedostatok zákonov upravujúcich podmienky
zamestnancov, čo znamená, že nemusia dodržia-
vať bezpečnostné štandardy, pracovné doby,
nemusia vyplácať minimálne platy a nemusia vy-
tvárať žiadne špeciálne pracovné podmienky pre
svojich zamestnancov.

Často zamestnávajú deti, ktoré pracujú v neľud-
ských podmienkach, bez oddychu a takmer
zadarmo. V mnohých továrňach sú podmienky na
úrovni otrockej práce, proti čomu sa v súčasnos-
ti pokúšajú bojovať rôzne organizácie tak, že 
iniciujú kontroly v týchto výrobniach. Korupcia,
sila nadnárodných spoločností a často nezáujem
zo strany nakupujúcich vo vyspelých krajinách
však bránia dosiahnuť v tejto oblasti výraznejší
pokrok. 

Tieto pomery zapríčiňujú, že sa situácia v rozvojových krajinách zlepšuje veľmi
pomaly a za vysokú cenu. Navyše - hodnota, ktorá je takýmto spôsobom vytvorená,
je rozdelená tak nerovnomerne, že sa rozdiely v bohatstve medzi vyspelými a rozvo-
jovými krajinami nestierajú, ale naopak prehlbujú.

Treba spomenúť aj bezohľadnosť k prírode v chudobných krajinách a drancovanie ich
prírodných zdrojov. Prírodné zdroje ako voda, vzduch alebo pôda tiež tvoria bohat-
stvo krajiny a jej obyvateľov. Čím zdevastovanejšie je životné prostredie, tým je 
krajina chudobnejšia. Stav životného prostredia sa odráža na výrobe potravín, ich
kvalite, na zdraví a spokojnosti obyvateľstva.

Ako bojuje svet proti chudobe?
Keďže sa chudobné krajiny nedokázali samé vymaniť zo začarovaného kruhu chu-
doby, vyspelé ekonomiky po druhej svetovej vojne dospeli k názoru, že jediný
spôsob, ako ho prerušiť, je zahraničná rozvojová pomoc. Tá poskytne rozvojovým
krajinám kapitál potrebný na rozvojové projekty.5 Iba zahraničný kapitál, presnej-
šie povedané prílev modernej technológie a know–how, môže prerušiť začarovaný
kruh chudoby. 

Menej optimistické teórie zdôrazňujú, že po viac ako polstoročí existencie rozvojovej
pomoci, sú mnohé krajiny na rovnakej úrovni ako boli po druhej svetovej vojne.
Pomoc poskytovaná formou finančných platieb, investícií, pôžičiek z verejných
rozpočtov, alebo formou subvencií a ďalších nástrojov obchodnej politiky nebola až
taká úspešná ako sa očakávalo. Globálna ekonomika, ktorú zaviedli súčasné eko-
nomické mocnosti, sťažuje zaostalým krajinám naštartovanie úspešného rozvoja.6

Slabá konkurencieschopnosť a nízky potenciál prinášajú so sebou problémy, ktorým
rozvojové krajiny nedokážu samé čeliť.

17

5 FOLTÝN, J., HŘÍCH, J.: Rozvojová pomoc a mezinárodní organizace. In: Medzinárodné otázky, 2001, Ročník X, č. 3.

Tkanie kašmírových kobercov, 
Káthmandú, Nepál
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Tlak verejnej mienky demokratického sveta
donútil medzinárodné inštitúcie, aby zaujali
konkrétny postoj k problematike najchudob-
nejších krajín a formulovali stratégiu, ktorá
povedie k radikálnym zmenám. Výsledkom
tejto iniciatívy bol podpis Miléniovej deklará-
cie v roku 2000, ktorá nadväzuje na dohody
a rezolúcie OSN z predchádzajúceho tisícro-
čia. Všetky členské štáty OSN a rôzne medzi-
národné organizácie sa týmto aktom zaviazali
pomáhať rozvojovým krajinám a bojovať proti
chudobe. Dokument obsahuje osem Milénio-
vých rozvojových cieľov (Millennium Develop-
ment Goals - MDGs), ktoré zahŕňajú globálne
najpálčivejšie problémy rozvojového sveta.

V rámci Miléniových rozvojových cieľov sa
medzinárodné spoločenstvo zaviazalo do roku 2015 znížiť na polovicu množstvo ľudí
trpiacich hladom a ľudí s denným príjmom nižším ako 1 USD (približne 23 Sk).

18

6 SZIRMAI, A.: The Dynamics of Socio-Economic Development. Cambridge University Press. 2005, s. 65
7 Pozri: Oficiálna webová stránka OSN o Miléniových rozvojových cieľoch. [online]. [cit. 2007-08-10]. Dostupné

na internete: <http://www.un.org/millenniumgoals/goals.html>

Miléniové rozvojové ciele

Miléniové rozvojové ciele pokrývajú globálne najcitlivejšie problémy. Štáty sveta 
a rôzne medzinárodné organizácie sa v roku 2000 odhodlali splniť ich do roku
2015. Bolo stanovených 8 cieľov:7

1. Znížiť extrémnu chudobu a hlad

2. Zaistiť, aby všetci chlapci a dievčatá kompletne absolvovali základné 
vzdelanie

3. Podporovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

4. Znížiť o 2/3 mieru úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov

5. Znížiť o 3/4 úmrtnosť matiek

6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším závažným chorobám

7. Zaistiť udržateľnosť životného prostredia

8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Treba si uvedomiť komplexnosť a zložitosť všetkých cieľov, resp. problémov nimi
riešených a vnímať ich ako celok, kde zmena jedného automaticky vplýva na
všetky ostatné. Extrémnu chudobu nemožno vyriešiť bez toho, aby sa súčasne
dosiahli ďalšie ciele.
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Ako sa pokročilo v riešení otázky svetovej chudoby?
Časovo sú Miléniové rozvojové ciele na polceste. Podľa Správy o Miléniových rozvo-
jových cieľoch 2007 sa počet ľudí s príjmami menej ako 1 USD denne znížil v priebe-
hu rokov 1990 až 2004 z 1,25 miliardy na 980 miliónov. V správe sa konštatuje, že
ak takýto trend bude pokračovať, cieľ znížiť počet extrémne chudobných na polovicu
do roku 2015 sa podarí dosiahnuť.

Podľa skutočného stavu však nie je reálne očakávať, že sa do roku 2015 podarí
vyriešiť všetky ciele. Výrazné problémy sú pri boji proti infekčným chorobám ako sú
HIV/AIDS a malária, ale aj pri zabezpečení ochrany životného prostredia a jeho
obnove. Bez zlepšenia zdravotnej starostlivosti a hygieny tiež bude veľmi ťažké
znížiť úmrtnosť novorodencov, a to najmä v subsaharskej Afrike. Napriek tomu je
zrejmé, že úsilie riešiť tieto pálčivé globálne problémy sa zvyšuje a naberá ucelenej-
šiu povahu.

Aké sú vyhliadky?
Medzinárodné spoločenstvo si verí. Netreba ale zabúdať na zložitosť cieľov ako celku.
Asistencia chudobným krajinám by sa nemala prerušiť ani v prípade, že sa nie-
ktorým z nich zázračne podarí naštartovať. Ide totiž o ich krehkosť a citlivosť na
každú zmenu. Často sme svedkami, že práve tých najchudobnejších postihujú
prírodné katastrofy. Vyspelá krajina so stabilným hospodárstvom a stabilným poli-
tickým prostredím sa dokáže ľahšie spamätať z prírodných, prípadne i vojenských
alebo hospodárskych kríz. Pre chudobné krajiny to ale často môže znamenať
niekoľko krokov späť. Bude preto nevyhnutné zabezpečiť zvýšenie stability
a sebestačnosti rozvojových krajín a vytvoriť také prostredie, ktoré bude živo-
taschopné a bude sa samo rozvíjať. Na to sú potrebné nástroje, ktoré presahujú
jednoduchú finančnú rozvojovú pomoc. Bude nutné učiť, šíriť informácie a odovzdá-
vať zručnosti, bude nutné pochopiť odlišnosti jednotlivých kultúr a spôsoby, akými
jednotliví ľudia žijú a pracujú. Pretože na zložitý problém neexistuje jednoduché
riešenie.

19

Podiel ľudí s denným príjmom nižším ako 1 USD 
v rokoch 1990, 1999, 2004 - podľa regiónov

1990 1999 2004
subsaharská Afrika 46,8 45,9 41,1
južná Ázia 41,1 33,4 29,5
východná Ázia 33,0 17,8 9,9
Latinská Amerika a Karibik 10,3 9,6 8,7
juhovýchodná Ázia 20,8 8,9 6,8
západná Ázia 1,6 2,5 3,8
severná Afrika 2,6 2,0 1,4
tranzitívne krajiny juhovýchodnej Európy 0,1 1,3 0,7
Spoločenstvo nezávislých štátov 0,5 5,5 0,6

Zdroj: Správa o Miléniových rozvojových cieľoch 2007, OSN, New York
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Otázky stimulujúce diskusiu
• Aké sú príčiny chudoby vo svete? Prečo a ako prehlbujú chudobu jej 

dôsledky?
• Čo si predstavujete pod extrémnou chudobou? Aké je žiť z 1 USD na deň? Čo 

všetko si človek môže zadovážiť za peniaze a čo všetko môže získať bez nich? 
Čo všetko potrebuje človek na prežitie?

• Možno ľudí nasýtiť kakaom alebo bavlnou? Diskutujte, aká by mala byť štruk-
túra hospodárstva rozvojových krajín, aby boli schopné uživiť sa. Rozmýšľajte,
prečo sa veľa rozvojových krajín obmedzuje na vývoz jednej suroviny, aké to 
má dôsledky v rámci svetového obchodu a jeho prekážok.

• Viete, čo jete a čo nosíte? Zistite, odkiaľ máte oblečenie, aké potraviny jete 
a aké máte doma spotrebiče. Skúste sa zamyslieť nad ich cenou ak viete, že 
v krajinách, kde ich vyrobili, predstavuje denná mzda často menej ako 1 USD.

• Zistite a diskutujte, ako sa Slovensko angažuje v rozvojovej, prípadne huma-
nitárnej pomoci. Poznáte kampane, prípadne organizácie, ktoré sa angažujú 
v tejto oblasti na Slovensku?

Buďme globálne zodpovední 
Spomínali sme pojem globalizácia. Čo to vlastne je? Zjednodušene možno povedať,
že globalizácia je proces prepájania aktivít ľudí a dejov v celosvetovom meradle.
Ľudia medzi sebou komunikujú, cestujú, obchodujú, súperia, a to na celom svete.
Svet akoby sa zmenšil, všetko je viac prepojené a vzájomne viac súvisí.

Ak sme v minulosti pociťovali zodpovednosť k sebe, svojej rodine či k svojej krajine,
dnes by sme aj v našom záujme mali pociťovať zodpovednosť globálnu. Aká je to
zodpovednosť? Ide o pocit príslušnosti k jednému veľkému, svetovému spoločen-
stvu. Globálna zodpovednosť znamená flexibilne reagovať na globálne problémy,
lebo sa rovnako týkajú nás všetkých. Klimatické zmeny, drancovanie prírodných
zdrojov, nárast chorôb majú predsa vplyv na celý svet. Rovnako chudoba a utrpe-
nie sa prejavujú globálne: zvyšujú napätie, konflikty, rozmnožujú prúdy utečencov.

Medzinárodné spoločenstvo okrem iného reaguje na potreby chudobného sveta
poskytovaním rozvojovej pomoci, čo jednoducho znamená, že časť svojho „bohat-
stva“ poskytne chudobným krajinám. Veľmi dôležité je takéto prostriedky efektívne
využiť. Heslom by malo byť nielen dávať, ale naučiť, ako si zaobstarať. Rozvo-
jová pomoc teda vytvára predpoklady na postupné zmeny v hospodárstvach 
chudobných krajín. Okrem rozvojovej pomoci je medzinárodné spoločenstvo často
poskytovateľom humanitárnej pomoci. Touto zase reaguje na vzniknuté katastro-
fy, či už prírodné alebo vojenské. Často ide o pokrytie základných životných potrieb,
teda jedla, vody, základných hygienických a zdravotníckych pomôcok, prípadne
zdravotnú starostlivosť, technickú výpomoc a podobne, ktoré zmiernia okamžité
následky danej katastrofy.

Okrem vlád a medzinárodných organizácií sa do riešenia svetovej chudoby angažu-
jú aj nepolitické sektory, ako sú mimovládne organizácie či umelci. V roku 1985 sa
uskutočnila azda najväčšia nepolitická a neobchodná kampaň na zmiernenie chudo-
by a hladu. Počas koncertu, ktorý trval 16 hodín a ktorý mal hlavné pódiá v Londýne
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a vo Philadelphii, sa vyzbieralo 110 miliónov libier. V roku 2005 sa uskutočnila
podobná akcia pod názvom Live Aid. Snahou tohto hnutia je poukázať na vážnosť
problému chudoby a hladu a apelovať na politické sily zoskupenia G8 (sedem
„najvyspelejších“ krajín sveta a Rusko), aby konali v prospech rozvoja chudobných
krajín Afriky.
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Vyslovenie pojmu „globalizácia“ na akomkoľvek fóre - v škole, diskusnom klube,
televízii či v pohostinstve – často vyvolá emócie a vedie k vášnivým diskusiám. Jedni
si predstavia demonštrantov, iní nadnárodné korporácie ženúce sa za ziskom, ďalší
politikov diskutujúcich o uvoľnení obchodných bariér či o globálnom otepľovaní. Ak si
zároveň zadáte tento termín na internete do vyhľadávača, nájde vám obrovské
množstvo odkazov, – aj keď je pravda, že nie až tak veľa, ako keď zadáte termín „sex“.

Čo sa však pod pojmom „globalizácia“ skrýva? Aké sú názory rôznych skupín ľudí na
globalizáciu? A aké môžu byť riešenia problémov, ktoré sa s globalizáciou spájajú? 

Čo je globalizácia 
Ak si pozrieme definíciu termínu globalizácia v akomkoľvek významnom a uzná-
vanom slovníku,9 nájdeme v ňom minimálne nasledujúci popis: 

Pojem globalizácia sa najčastejšie
používa v ekonomickom kontexte,
pretože priamo súvisí s medziná-
rodnou deľbou práce, medzinárod-
ným obchodovaním a s tým súvi-
siacimi aktivitami, ako je rozmach
pohybu osôb, tovaru, služieb
i kapitálu, rozvoj telekomunikač-
ných technológií a vzájomnej
medzinárodnej komunikácie.
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2 GLOBALIZÁCIA A JEJ VPLYVY 8

8 Pozn. vedúcej autorského kolektívu: Pasáže v tejto kapitole reprezentujúce pozitívny názor na globalizáciu sú
dielom Matúša Pošvanca (Nadácia F. A. Hayeka). Pohľad oponentov globalizácie spracoval Radovan Geist (Ústav
politických vied SAV)

9 Pozri napr.: Encyklopédia Wikipedia [online]. [cit. 2007-07-02]. Dostupné na internete:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization> alebo Encyklopédia Britanica [online]. [cit. 2007-08-10]. Dostup-
né na internete: <http://www.britannica.com/ebc/article-9365689>; ŠALING, S., ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z.
Veľký slovník cudzích slov. Bratislava; Prešov. SAMO, 2003, s. 450.

Globalizácia znamená: integráciu a vzájomnú závislosť krajín, ľudí a národov 
v ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej, technologickej i ekologickej sfére. Globa-
lizácia zároveň nie je unikátny proces. Je to skôr súhrn viacerých činností ľudí
v celosvetovom meradle, ktorý prináša otázky a problémy zasahujúce aj tých,
ktorí sú za hranicami nášho štátu.

Nákupné stredisko, Káthmandú, Nepál
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Odporcovia a zástancovia globalizácie 
Odporcovia globalizácie tvrdia, že prostredníctvom globalizácie bohatí bohatnú
a chudobní sú oveľa chudobnejší, zvyšujú sa ekologické riziká a zo spoločenského
a kultúrneho pohľadu globalizácia prináša nebezpečenstvá v podobe stretu rozdiel-
nych kultúr, čo vyvoláva nové konflikty. S globalizáciou je podľa ich názoru spojený
i materializmus, ktorý zotročuje ľudské bytosti a núti ich k vyššiemu konzumu. To
spôsobuje veľmi intenzívnu súťaž o prírodné zdroje, ktorých bude nedostatok.
V tejto súťaži strácajú hlavne rozvojové krajiny. 

Dnes viacero teoretikov upozorňuje, že súčasná podoba globalizácie má stále viac
negatívnych následkov aj v tzv. „rozvinutom svete“ (tlak na znižovanie miezd,
oslabovanie sociálnej ochrany...). To vysvetľuje napríklad aj rastúci odpor ku globa-
lizácii v bohatých krajinách, ktorý nedokazujú len protesty, ale aj prieskumy verej-
nej mienky. 

Podľa odporcov globalizácie sú mnohé krajiny ovládané nadnárodnými spoločnosťa-
mi, ktoré po zdevastovaní krajiny odchádzajú inde. Globalizácia tiež prináša rozpad
tradičných spoločenských hodnôt ako je rodina či komunita. 

Stúpenci globalizácie naopak tvrdia, že globalizácia je fenomén medzinárodnej deľby
práce a medzinárodného obchodu, ktorý vedie k vyššej prosperite ľudí. To znamená,
že na jednej strane síce bohatí bohatnú, ale zároveň platí, že i chudobní sú bohatší,
ako boli predtým. Stúpenci globalizácie zároveň tvrdia, že dnešné viditeľné negatí-
va nespôsobuje globalizácia sama osebe, ale nezodpovedná politika jednotlivých
vlád, ktoré obmedzujú slobodný medzinárodný obchod a rozvoj slobodnej spo-
ločnosti. 

Otázky stimulujúce diskusiu
• Dokázali by ste vlastnými slovami opísať termín globalizácia? Čo to vlastne 

znamená? 
• Prečo je globalizácia ekonomický aj spoločenský fenomén? Odkedy existuje 

globalizácia? Ktoré najvýznamnejšie faktory sprevádzajú proces globalizácie? 
• Aké výhody viete nájsť v spojitosti s globalizáciou? Prečo?
• Aké nevýhody by ste dokázali pripísať globalizácii? Prečo? 

Diskusia o globalizácii
Je dôsledok globalizácie, že bohatí bohatnú a chudobní sú ešte chudobnejší?

(Neo)klasické liberálne ekonomické teórie vychádzajú z tvrdenia, že globalizácia je
založená na obchodovaní. Obchodný vzťah je obojstranne prospešný. Ktokoľvek má
strach, že sa mu prostredníctvom obchodu zníži blahobyt, nebude obchodovať, t. j.
ak by obchod nebol pre obe strany prospešný, nevznikol by. To znamená, že aj
relatívne chudobnejšia strana obchodnej transakcie z realizovaného obchodu profi-
tuje a stáva sa bohatšou. Pokiaľ je však v krajine sťažená možnosť obchodovať, napr.
kvôli obchodným clám, kvótam, či zlej hospodárskej politike, obchodovanie sa
neuskutočňuje a krajina chudobnie. To však nie je výsledok globalizácie, ale zlej
politiky jednotlivých vlád.
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Odporcovia (neo)klasických liberálnych ekonomických teórií pravdivosť tohto tvrde-
nia spochybňujú. Základnou slabinou (neo)liberálnych ekonomických teórií podľa nich
je, že z ekonomických vzťahov vynímajú kategóriu moci (inak povedané, myslia si,
že je možné oddeliť „ekonomiku“ od „politiky“). V takom prípade je možné vidieť
obchod ako jednoduchý vzťah medzi ponukou a dopytom, pričom cena sa tvorí
v nejakom rovnovážnom bode, ktorý je výhodný (hoci možno nie v rovnakej miere)
pre obe strany. Ak ale do tohto vzťahu zahrnieme aj nerovné mocenské vzťahy (Spo-
jené štáty sú silnejšie ako Sierra Leone – ekonomicky, politicky, vojensky; veľká nad-
národná korporácia je silnejšia, ako remeselník predávajúci výrobky vo svojej dedine
– ekonomicky i politicky... atď.) vidíme, že silnejší aktér dokáže prispôsobovať pod-
mienky takým spôsobom, aby vyhovovali predovšetkým jemu, bez ohľadu na ostat-
ných aktérov. Z obchodu medzi „bohatou“ a „chudobnou“ krajinou tak zďaleka nemusia
profitovať obe strany. Bohatšia, a teda silnejšia krajina môže podmienky prispôsobiť
tak, aby boli čo najviac výhodné pre ňu, slabší partner ich musí akceptovať.

Spôsobuje globalizácia vykorisťovanie najchudobnejších? 

Globalizácia umožňuje zahraničným investorom zakladať podniky v zahraničí, kde
nachádzajú lacnejšiu pracovnú silu a dosahujú vyššiu produktivitu, čo následne
umožňuje znižovať ceny produktov, napr. elektroniky. 
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10 Časopis The Economist. [online]. Dostupné na internete: <www.economist.com>
11 Pozri napr. MBEKI, M.: Underdevelopment in Sub-Saharan Africa. The Role of the Private Sector and Political

Elites. [online]. [cit. 2007-07-04]. Dostupné na internete: <http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id
=3728>

India a Čína sa považujú za príklady, ktoré
z globalizácie profitujú. Postupné zvyšovanie
kvality života, rast bohatstva, zamestnanosti –
to je na jednej strane výsledok globalizácie, ale
na strane druhej politiky vlád, ktoré medzi-
národnému obchodovaniu a podnikaniu výrazne
nebránia. Veľa informácií o poslednom vývoji
v týchto kraji-
nách možno
nájsť napríklad
v časopise The
Economist.10

Opačným prí-
kladom môže
byť subsahar-

ská Afrika, kde miestni politici zabraňujú slo-
bodnému obchodovaniu a vzniku zdravého 
podnikateľského sektora, čo sa prejavuje v chu-
dobe krajín, ktoré nemôžu z globalizácie profito-
vať tak ako India a Čína.11

Predaj korenia, Nové Dilí, India

Predaj zeleniny, Akosombo, Ghana
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Logika súťaže im hovorí, že čím bude pracovná sila lacnejšia, a teda čím budú ich ná-
klady nižšie, tým budú na trhu konkurencieschopnejší. Pre ich zamestnancov to 
znamená neustály tlak na nižšie mzdy. Na rozdiel od zamestnancov v rozvinutých kra-
jinách však majú veľkú nevýhodu – majú menej možností brániť sa proti tomuto tlaku.

Prvým dôvodom je vysoká nezamestnanosť: vďaka nej môžu firmy nespokojných
zamestnancov ľahko „nahradiť“. Nakoľko sú v chudobných krajinách štátne sociálne
systémy tradične veľmi slabé, resp. vôbec neexistujú, zamestnanci sú ochotní
akceptovať aj veľmi zlé pracovné podmienky. Okrem toho sa tam v mnohých prí-
padoch obmedzujú kolektívne práva zamestnancov, napríklad právo združovať sa
v odboroch (platí to najmä v prípadoch, ak firma pôsobí v nedemokratických (Čína)
či slabo demokratických krajinách).

Občianske a spotrebiteľské hnutia v rozvinutých krajinách v posledných dvoch
desaťročiach obmedzili možnosti firiem zneužívať pracovnú silu, resp. prinajmenšom
používať najhoršie metódy (detská práca, otrocká práca atď.). Výrazne k tomu
prispel aj rozvoj komunikačných prostriedkov, najmä internetu. Pod tlakom verejnej
mienky museli viaceré firmy prijať vnútorné etické zásady, zanechať niektoré prak-
tiky atď. Napriek tomu však nezmizli úplne. Menej brutálne (a menej viditeľné)
vykorisťovanie v mnohých prípadoch stále pokračuje. Štatistiky, ktoré pre nadnárod-
né spoločnosti nemusia vyzerať nepriaznivo, často skresľujú dve veci:

• do priemerných miezd sa započítavajú platy manažmentu a vysoko kvalifiko-
vaných pracovníkov, ktorých si spoločnosť väčšinou privedie zo zahraničia

• najmenej platenú prácu v mnohých prípadoch nerobí priamo pobočka 
zahraničnej firmy, ale jej subdodávatelia

Viaceré pretrvávajúce prípady sú monitorované mimovládnymi organizáciami, 
aktuálne informácie možno nájsť napríklad na stránkach kampane Clean Clothes
(www.cleanclothes.com).

Na druhej strane si zástancovia globalizácie kladú aj ďalšie otázky: Vykorisťuje takto
zahraničný kapitál ľudí v danej krajine? Ak by pre ľudí z chudobnejších krajín bolo
lepšie pracovať napr. v oblasti tradičného poľnohospodárstva, prečo by sa zamest-
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V októbri 2007 uverejnil britský The Observer správu o tom, že v indickom Dillí
objavil továreň, v ktorej deti (niektoré len desaťročné) pracovali vo veľmi zlých
podmienkach (špinavé prostredie, vyhrážky, fyzické tresty, neplatené nadčasy)
pre spoločnosť dodávajúcu odevy globálnemu gigantovi Gap Kinds.

V decembri 2006 zas napríklad organizácia War on Want zverejnila správu o pra-
covných podmienkach v textilných továrňach v Bangladéši pod titulkom Obete
módy. Zamestnanci dodávateľov takých firiem ako Primark, Asda, či Tesco museli
podľa správy pracovať viac ako 80 hodín týždenne vo veľmi zlých pracovných pod-
mienkach za plat približne 2,50 Sk na hodinu a bez práva organizovať sa
v odboroch. Odevný priemysel zamestnáva v krajine približne dva milióny ľudí,
podľa expertov reálne platy v Bangladéši za posledných desať rokov klesli na
polovicu. Experti tiež tvrdia, že životné minimum obyvateľa krajiny by malo byť
aspoň 3 000 bangladéšskych taka mesačne (asi 1 050 Sk) – no robotník v textil-
nej továrni zarobí aj pri veľmi dlhej pracovnej zmene len 2 400 taka (asi 850 Sk).
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návali v takomto zahraničnom podniku? A ako je potom možné, že keď takýto
zahraničný podnik otvorí svoju prevádzku, dokáže do nej prilákať zamestnancov?

Ničí globalizácia pracovné miesta?

V súvislosti s globalizáciou sa veľmi často hovorí, že presun výroby do zahraničia
spôsobuje vo vyspelejších krajinách zánik pracovných miest a nezamestnanosť.
Tieto tvrdenia sa nezakladajú na správnom uvažovaní a dokonca ani nie na empi-
rických dátach. Na vysvetlenie môžeme použiť známu ekonomickú formulu Fréderica
Bastiata,15 ktorá pozostáva z toho, „čo je a čo nie je vidieť“. To čo vidíme, je presun
výroby do rozvojových krajín. To, čo už nevidíme, sú z toho plynúce nižšie ceny
výrobkov, ktoré spôsobujú, že máme viac peňazí. Tie môžeme buď minúť na iné
výrobky alebo služby a tak podporovať zamestnanosť v iných odvetviach nášho
hospodárstva, alebo ich môžeme uložiť do banky. Banka ich však opäť použije. Bude
z nich financovať úvery, ktoré slúžia iným podnikateľom a podporí tak zamestnanosť
v týchto sektoroch. Globalizácia teda pracovné miesta neničí, ale mení štruktúru
pracovného trhu.

Oponenti však zastávajú názor, že ľahší presun pracovných síl do krajín s výhodnej-
ším (z pohľadu firiem) prostredím, má za následok niekoľko javov:

• vytvára tlak na znižovanie reálnych miezd (alebo tlmenie ich rastu) v rozvi-
nutých krajinách, a podobne na znižovanie, resp. nezvyšovanie environmen-
tálnych, zdravotných a iných štandardov

• vytvára tlak na verejné financie, pretože tie musia byť použité buď na aktívne
pritiahnutie, resp. udržanie investorov (napr. priemyselné parky financovaním 
infraštruktúry), alebo na sociálnu podporu, resp. aktívnu politiku na trhu práce 
(rekvalifikácia, podpora mobility...). Súčasne vytvára tlak, aby sa nezvyšovalo 
daňové zaťaženie, alebo dokonca vyvolá jeho znižovanie.
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12 LUKAS, A. WTO Report Card – Globalization and Developing Counties [online]. [cit. 2007-07-03]. Dostupné na
internete: <http://www.freetrade.org/pubs/briefs/tbp-010.pdf>, s. 7.

13 NORBERG, J. Globalizace. Praha. Alfa Publishing a Liberální Institut, 2006. 
14 LIM, L. My factory visits in Southeast Asia and UM code and monitoring. [online]. [cit. 2007-07-10]. Dostupné

na internete: <http://www.fordschool.umich.edu/rsie/acit/Documents/LimNotes00.pdf>
15 BASTIAT, F. Co je vidět a co není vidět. Praha. Liberální institut a Centrum liberálních studií, 1998.

Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sú nadnárodné spoločnosti na čele
zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov v rozvojových krajinách.
O tomto fakte svedčia i štatistky porovnávajúce zárobky zamestnancov americ-
kých pobočiek so zárobkami zamestnancov z iných sektorov v rozvojových 
krajinách. Tie ukazujú, že pracovníci v zahraničnej pobočke zarábajú v niektorých
prípadoch až 8-násobok priemernej mzdy v danej krajine.12

Zaujímavým príkladom zlepšovania pracovných podmienok je i firma „Nike“. Firma
Nike sa dnes nestará len o lepšie pracovné podmienky vo svojich prevádzkach, ale
vyžaduje zlepšenie pracovných podmienok aj u svojich domácich dodávateľov.
Zaujímavé sú i štatistiky o mzde vo firme Nike (rok 1999): napr. vo Vietname platí
pracovníkom 670 USD ročne, pričom priemerná mzda v krajine je 134 USD ročne;
v Indonézií platí 720 USD a priemerná mzda tam bola 241 USD. Aj keď sa môže
daný plat zdať oproti západnej Európe veľmi nízky, pokiaľ by Nike v daných kra-
jinách nebola, jej miestni pracovníci by na tom boli oveľa horšie.13,14
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Je globalizácia americkou kultúrou?

Rôzne typy reštaurácií (talianska, čínska, thajská, grécka, česká, francúzska) môžu
byť prvým dôkazom, že pri globalizácii sa stretávame aj u nás na Slovensku s rôznymi
typmi kultúr, nielen s americkou. Druhým dôkazom môžu byť populárne internetové
stránky ako je MYSPACE, YAHOO a podobne, na ktorých nájdete ľudí z celého sveta.
Tretím dôkazom môže byť samotný „show-biznis“ a ošiaľ, ktorý aj u nás nedávno
spôsobili napr. japonskí pokémoni, či anglický Harry Potter. Globalizácia neprináša
svetu len primitívnu kultúru v podobe reality show (ako mnohí tvrdia), ale aj kla-
sické filmy, dokumenty, spravodajstvo z celého sveta a sprostredkúva kultúru iných
národov. Globalizácia je o multikultúrnosti a ako hovorí Tom Palmer z Cato Institute:
„Ak sa kultúry hermeticky uzavrú a nemenia sa, prestávajú byť ľudskými kultúrami
– stávajú sa múzejnými exponátmi.“16

Globalizácia spôsobuje unifikáciu spotrebiteľských návykov, unifikáciu „chutí“. Ilus-
trovať to možno na príklade výživy – vďaka globalizácii potravinárskeho priemyslu
dnes podľa niektorých štatistík približne 95 % výživy na celom svete zabezpečuje 
30 rastlinných druhov.17

AKTIVITA: Globalizácia – pozitívna, alebo negatívna?

Ciele:
• Pochopiť a konfrontovať rôznorodé názory
• Podporiť schopnosť žiakov argumentovať a predniesť svoj názor

Potrebný čas: 20 minút

Veľkosť skupiny: 6 – 30 žiakov

Potreby, pomôcky: Pracovný list „Globalizácia – pozitívna, alebo negatívna?“,
resp. článok z novín alebo internetu na tému „pozitíva a negatíva globalizácie“,
papiere a perá.

Metodické pokyny

1. Rozdeľte žiakov na dvojice. Rozdajte im pracovný list „Globalizácia – pozitív-
na, alebo negatívna?“, resp. akýkoľvek aktuálny článok z novín alebo interne-
tu, ktorý rozoberá kontroverzné pohľady na tému globalizácie. Jeden z dvojice 
si z textu zapisuje pozitíva, druhý negatíva globalizácie. 

2. Každý z dvojice si pripraví argumenty, ktorými bude presviedčať toho druhého 
o pozitívach, resp. negatívach globalizácie. 

3. Žiaci dostanú na prípravu 10 minút. Po 10-tich minútach vo dvojiciach disku-
tujú o svojich postojoch a snažia sa presvedčiť druhého z dvojice. 
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16 PALEMER, T.: Globalizácia je super. [online]. [cit. 2007-07-03]. Dostupné na internete: <http://www.hayek.sk/
content/view/74/56/>

17 Pozri: SLOW FOOD. [online]. [cit. 2007-07-02]. Dostupné na internete: <http://www.slowfood.com/>
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PRACOVNÝ LIST: Globalizácia 
– pozitívna, alebo negatívna?
Globalizácia umožňuje zahraničným investorom zakladať podniky v zahraničí, kde
nachádzajú lacnejšiu pracovnú silu a dosahujú vyššiu produktivitu, čo následne
umožňuje znižovať ceny produktov, napr. elektroniky. Logika súťaže im hovorí, že
čím bude pracovná sila lacnejšia, a teda čím budú ich náklady nižšie, tým budú na
trhu konkurencieschopnejší. Pre ich zamestnancov to znamená neustály tlak na
nižšie mzdy. Na rozdiel od zamestnancov v rozvinutých krajinách však majú veľkú
nevýhodu – majú menej možností brániť sa proti tomuto tlaku. Na druhej strane si
položme aj ďalšie otázky: Vykorisťuje takto zahraničný kapitál ľudí v danej krajine?
Ak by pre ľudí z chudobnejších krajín bolo lepšie pracovať napr. v oblasti tradičného
poľnohospodárstva, prečo by sa zamestnávali v takomto zahraničnom podniku? 
A ako je potom možné, že keď takýto zahraničný podnik otvorí svoju prevádzku,
dokáže do nej prilákať zamestnancov?

V súvislosti s globalizáciou sa veľmi často hovorí, že presun výroby do zahraničia
spôsobuje vo vyspelejších krajinách zánik pracovných miest a nezamestnanosť. 
To, čo vidíme, je presun výroby do rozvojových krajín. To, čo už nevidíme, sú z toho
plynúce nižšie ceny výrobkov, ktoré spôsobujú, že máme viac peňazí. Tie môžeme
buď minúť na iné výrobky alebo služby a tak podporovať zamestnanosť v iných
odvetviach nášho hospodárstva, alebo ich môžeme uložiť do banky. Banka ich však
opäť použije. Bude z nich financovať úvery, ktoré slúžia iným podnikateľom a pod-
porí tak zamestnanosť v týchto sektoroch. Globalizácia teda pracovné miesta neničí,
ale mení štruktúru pracovného trhu. Ľahší presun pracovných síl do krajín s výhod-
nejším (z pohľadu firiem) prostredím, má však za následok niekoľko javov:

• vytvára tlak na znižovanie reálnych miezd (alebo tlmenie ich rastu) v rozvi-
nutých krajinách, a podobne na znižovanie, resp. nezvyšovanie environmen-
tálnych, zdravotných a iných štandardov

• vytvára tlak na verejné financie, pretože tie musia byť použité buď na aktívne
pritiahnutie, resp. udržanie investorov (napr. priemyselné parky financovaním 
infraštruktúry), alebo na sociálnu podporu, resp. aktívnu politiku na trhu práce 
(rekvalifikácia, podpora mobility...). Súčasne vytvára tlak, aby sa nezvyšovalo 
daňové zaťaženie, alebo dokonca vyvolá jeho znižovanie.

Rôzne typy reštaurácií (talianska, čínska, thajská, grécka, česká, francúzska) môžu
byť prvým dôkazom, že pri globalizácii sa stretávame aj u nás na Slovensku s rôzny-
mi typmi kultúr, nielen s americkou. Druhým dôkazom môžu byť populárne interne-
tové stránky ako je MYSPACE, YAHOO a podobne, na ktorých nájdete ľudí z celého
sveta. Tretím dôkazom môže byť samotný „show-biznis“ a ošiaľ, ktorý aj u nás
nedávno spôsobili napr. japonskí pokémoni, či anglický Harry Potter. Globalizácia
neprináša svetu len primitívnu kultúru v podobe reality show (ako mnohí tvrdia), ale
aj klasické filmy, dokumenty, spravodajstvo z celého sveta a sprostredkúva kultúru
iných národov. Globalizácia však spôsobuje unifikáciu spotrebiteľských návykov,
unifikáciu „chutí“. Ilustrovať to možno na príklade výživy – vďaka globalizácii potra-
vinárskeho priemyslu dnes podľa niektorých štatistík približne 95 % výživy na celom
svete zabezpečuje 30 rastlinných druhov. 
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Čo je vlastne povahou, jadrom globalizácie?
Je to prevažne ekonomický proces, výmena informácií alebo ovplyvňovanie kultúr?
Alebo je to predovšetkým politický proces, v ktorom ustupuje úloha národných 
štátov a vytvára sa priestor pre regionálny autonomizmus na jednej strane a nad-
národnú integráciu na strane druhej?

Nejde o čisto akademickú diskusiu – odpoveď má veľmi konkrétny dosah na to, ako
vnimame dôsledky globalizácie. Ak jadro globalizácie vidíme v kontakte kultúr,
výmene symbolov a informácií, jej hlavným dôsledkom bude pre nás zbližovanie,
obohacovanie, prepájanie sveta. Opačný názor bude hovoriť o zjednotení kultúr
(niekedy zjednodušene a nesprávne nazývanej „amerikanizácia“) a nutnom konflik-
te s „tradičnými“ kultúrami.

Ak globalizáciu hodnotíme ako
prevažne ekonomický proces,
potom ju vidíme buď ako možnosť
globálneho šírenia prosperity vďa-
ka voľnému obchodu a podnika-
niu, alebo ako nástroj vytvárania
masy vylúčených a nepotrebných,
nad ktorými sa vytvára globálna
elita.

V treťom prípade zas budú proti
sebe stáť tí, ktorí v globalizácii
vidia nástroj postupného vytvárania harmonického svetového poriadku a tí, podľa
ktorých globalizácia odstavuje postupne existujúce nástroje politickej stabilizácie
(suverénny národný štát, medzinárodné právo a pod.).

AKTIVITA: Domáca úloha pre žiakov
1. Zadajte žiakom úlohu, aby zistili na internete (napr. na chat-e), alebo od

mladých ľudí z iných krajín - z Indie, Afriky, Ázie - ako vnímajú zmeny v ich 
krajine. (Môžu osloviť kohokoľvek, napríklad na diskusných skupinách, 
na medzinárodných populárnych stránkach, napr. Yahoo, MSN a podobne, 
alebo môžu skúsiť nájsť kontakt prostredníctvom svojich známych).

2. Navrhnite žiakom, aby im položili napríklad takéto otázky: 
Aké zmeny pozorujete vo vašej krajine? 
Žije sa vám lepšie alebo horšie ako v minulosti?... a podobne. 

3. Svoje zistenia prezentujú žiaci na ďalšej hodine ostatným spolužiakom v triede.

Možnosti riešenia problémov spájaných s globalizáciou
Dnes existuje vo svete množstvo problémov. Vojnové konflikty, chudoba, detská
práca, rôzne typy diktatúr či ekologické problémy. Ideálne by bol ihneď každý z nich
vyriešiť. Nežijeme však v ideálnom svete a ani nemáme čarovný prútik na ich
okamžitú zmenu. Musíme teda nachádzať riešenia týchto problémov postupne. Môže
globalizácia pomôcť vyriešiť ich? 
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Vývesná tabuľa na reštaurácii, Káthmandú, Nepál
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Mier alebo vojna

Vojna prináša so sebou skazu. Existujú rôzne príčiny vojen: náboženské, národnost-
né, kultúrne, politické. Globalizácia sama osebe vojny nezruší, avšak môže prispieť
k zmierneniu napätia. Ako? Národy, jednotlivci i podniky strácajú motiváciu navzá-
jom bojovať, pokiaľ medzi sebou obchodujú. Zo vzájomného obchodovania majú
totiž prospech obe strany, ktoré sú zároveň motivované v záujme vlastnej prospe-
rity akceptovať náboženské, národnostné, kultúrne i politické odlišnosti.

Tento potenciál globalizácie sa však
môže prejaviť len v tom prípade, ak
vzájomné obchodovanie naozaj prináša
približne rovnaké výhody pre obe
strany. A ako sme povedali vyššie,
mnohí teoretici globalizácie s takým
tvrdením nesúhlasia – keďže v globali-
zovanej ekonomike niektorí získavajú
výrazne viac ako iní a niektorí ľudia
v jej dôsledku dokonca strácajú,
vytvára sa tým napätie, ktoré môže
vyústiť aj do vojnových konfliktov. 

Chudoba alebo prosperita

Chudoba je dnes jeden z najväčších problémov, ktoré trápia rozvojový svet. Aj keď
existujú viaceré štatistiky o chudobe, hoci merať ju je veľmi náročné, vo všeobec-
nosti sa uvádza, že dnes takmer 1 miliarda ľudí žije z príjmu menšieho ako 1 USD
na deň a až 2,7 miliardy ľudí žije s príjmom pod 2 USD na deň.18 S chudobou sa
zároveň spája nízka miera kvality života, detská úmrtnosť či kratšia dĺžka života.

Dnes existujú dve základné možnosti odstránenia chudoby.19 Jednou je priama
pomoc a druhou zvyšovanie ekonomického rastu. Globalizácia je spojená s druhou
možnosťou. Tým, že zahraničné podniky investujú kapitál v rozvojových krajinách,
umožňujú domácim obyvateľom zamestnať sa v produktívnejších odvetviach,
možnosť zarobiť si viac peňazí, s čím sa spája aj postupné zvyšovanie ich životnej
úrovne.

30

18 Pozri napr.: Encyklopédia Wikipedia. [online]. [cit. 2007-07-10]. Dostupné na internete:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty>

19 Komentovaniu vhodnosti a nevhodnosti oboch možností je venovaný napríklad BLOG Svetovej banky s názvom
„Poverty and Growth Blog” [online]. [cit. 2007-07-10]. Dostupné na internete:
<http://pgpblog.worldbank.org/#>

20 NORBERG , J. Globalizace. Praha. Alfa Publishing a Liberální Institut, 2006, s. 19

O tom, že vhodným liekom na odstránenie chudoby je ekonomický rast spôsobený
obchodovaním a medzinárodnou deľbou práce (čiže globalizáciou) svedčí príklad
východnej Ázie, kde v poslednom období klesla absolútna chudoba z 15 % o viac
ako 9 %, pričom Čína zaznamenala pokles z 32 % na 17 %. Rovnako o tom svedčí
i fakt, že medzi rokmi 1968 a 1998 sa skoro zdvojnásobil priemerný celosvetový
ročný príjem z 2 497 na 4 839 USD na osobu, pričom príjem najchudobnejšej
pätiny ľudstva sa v priemere viac než zdvojnásobil z 551 na 1 137 USD.20
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Podľa odporcov globalizácie môže takéto tvrdenie platiť len v prípade, ak globálny
ekonomický rast znamená, že sa zlepšuje situácia pre všetkých. Situácia krajín sub-
saharskej Afriky ukazuje, že napriek globálnemu ekonomickému rastu, napriek ich
intenzívnejšiemu zapájaniu sa do globálnej ekonomiky chudoba v afrických kra-
jinách rastie a znižuje sa priemerná kvalita života (meraná prostredníctvom Human
Development Index – HDI).21

Štatistiky zverejnené medzinárodnými inštitúciami, napríklad Rozvojovým progra-
mom OSN22 tiež ukazujú, že hospodársky rast v krajine síce vytvára podmienky na
znižovanie chudoby, dôležitý je ale spôsob, akým sa jeho výsledky prerozdeľujú –
inak povedané, výrazný pokles chudoby zaznamenali v krajinách, ktorých vlády
realizovali efektívnu politiku boja proti chudobe.

Svetová nerovnosť 

Za jeden zo závažných problémov dneška, ktorý sa stále spája s chudobou vo svete,
sa považujú veľké rozdiely v príjmoch ľudí. Ekonomická aktivita spojená s globalizá-
ciou prináša krajinám hospodársky rast, a tak sa postupne zvyšuje počet ľudí,
ktorým sa nielen zvyšujú príjmy, ale sa im zvyšuje i kvalita života. 
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21 Pozri napr.: UNDP. Human Development Report, 2005. [online]. Dostupné na internete:
<http://www.undp.org/annualreports/2005/english/>

22 Pozri napr.: UNDP: Human Development Report, 2007. [online]. Dostupné na internete:
<http://www.undp.org/publications/annualreport2007/>

23 MARBER, P. Globalisation and Its Contents. [online]. [cit. 2007-07-09]. Dostupné na internete:
<http://www.worldpolicy.org/journal/articles/wpj05-1/Marber.pdf>

24 Výročná správa UNDP 2007. [online]. [cit. 2007-07-10]. Dostupné na internete: <http://www.undp.org/pub-
lications/annualreport2007/IAR07-ENG.pdf>

Miera nerovnosti na celom svete postupne klesá. Medzi štatistické ukazovatele,
ktoré sa používajú na meranie nerovnosti príjmov v jednotlivých krajinách, patrí
napríklad Giniho koeficient, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 1, kde 0 zna-
mená absolútnu rovnosť a 1 absolútnu nerovnosť. V rokoch 1965 až 1997 klesol
z 0,59 na 0,52. Druhou možnosťou porovnania životných podmienok v čase je
index HDI (Human Developement Index) používaný OSN, ktorým sa meria kvali-
ta života, pričom sa nehľadí len na príjem, ale aj na očakávanú dĺžku života či
možnosť vzdelania. Dáta ukazujú, že kým v roku 1960 bol HDI v krajinách OECD
trikrát vyšší ako v rozvojových krajinách a päťkrát vyšší v najmenej rozvinutých
krajinách, koncom minulého storočia sa tento rozdiel zmenšil skoro o polovicu.23

Trochu iný obraz o dôsledkoch globalizácie ale ponúka Správa o ľudskom rozvoji
za rok 2007 vydaná Rozvojovým programom OSN.24 Kým jedna skupina rozvo-
jových krajín reprezentujúca veľkú časť svetovej populácie dokáže vďaka rýchle-
mu ekonomickému rastu zlepšovať životné podmienky veľkej časti svojej populá-
cie, druhá - počtom jednotlivých krajín väčšia skupina, no menšia pokiaľ ide
o počet obyvateľov - sa od najvyspelejších krajín ešte viac vzďaľuje. 

Okrem toho, ak sa presunieme z roviny krajín do roviny nerovnosti medzi jed-
notlivcami, štatistiky ukazujú, že nerovnosti medzi najbohatšími a najchudobnej-
šími ľuďmi v rozvojových i rozvinutých krajinách rastú. Dve percentá najbohatších
ľudí zeme vlastnia viac ako polovicu celkového globálneho majetku domácností.
Na druhej strane, chudobnejšia polovica domácností vlastní ledva jedno percento.
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Detská práca verzus vzdelanie 

Jedným z najviac emocionálne vnímaných problémov rozvojových krajín je problém
detskej práce; tento problém však existuje aj v niektorých vyspelých krajinách -
napr. detská práca prisťahovalcov v USA.26

Faktom ostáva, že v minulosti neboli pred týmto javom ochránené ani dnes najbo-
hatšie krajiny, bol každodennou skutočnosťou.27 Za odstránením detskej práce 
v spomínaných dnes rozvinutých krajinách stoja dva základné faktory: 

• zvyšujúci sa ekonomický rozvoj a s tým spojený dopyt po kvalifikovanej pra-
covnej sile a

• legislatívne opatrenia zakazujúce detskú prácu.

Historické štúdie uvádzajú, že
významnejší bol prvý faktor.28

Rovnako môžeme túto logiku
aplikovať na dnešný svet. Až na
niektoré možné psychopatické
prípady rodičov, väčšina z nich
chce pre svoje deti dobro.
V rozvojových krajinách, kde je
nižšia životná úroveň, alebo aj
v bohatších krajinách, kde prisťa-
hovalci čelia problému oficiálneho
statusu občana, rodičia detí
nemajú inú možnosť ako uživiť
seba i svojich potomkov, a tak
ich životná situácia núti využívať
detskú prácu. Vyriešiť tento prob-
lém je potom ťažké. Pokiaľ priamo
detskú prácu zakážeme, daným
rodinám klesnú príjmy a ich situá-

ciu nevyriešime, ani im nepomôžeme. Ak však porovnáme životné podmienky
našich detí s podmienkami tých, ktorí detskú prácu využívajú na získanie príjmu pre
rodinu, nie je možné tento problém prehliadať. 

32

25 Kalkulované na základe údajov Svetovej banky a UNDP
26 Pozri napr.: Webová stránka o detskej práci. [online]. [cit. 2007-07-11]. Dostupné na internete:

<http://www.childlaborphotoproject.org/childlabor.html> 
27 Pozri napr.: Encyklopédia Wikipedia [online]. [cit. 2007-07-11]. Dostupné na internete: <http://en.wikipedia

.org/wiki/Child_labor>
28 GALBI, D. A. Child Labor and the Division of Labor in the Early English Cotton Mills. [online]. [cit. 2007-07-11].

Dostupné na internete: <http://www.galbithink.org/child.htm>

To znamená, že hoci sa miera globálneho rastu od roku 1975 do roku 2005 tak-
mer strojnásobila (pričom niektoré rozvojové krajiny – najmä Čína a India – rastú
približne dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer) a hoci sa v tom istom období
rozdiely medzi najchudobnejšími a najbohatšími krajinami znížili, ekonomická
nerovnosť v rámci krajín vzrástla za tieto tri desaťročia viac ako dvojnásobne.25

Plávajúci zelovoc, Ha Long Bay, Vietnam
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Demokracia alebo diktatúra 

Podľa organizácie Freedomhouse sa za posledných 30 rokov v oblasti osobnej slo-
body a občianskych práv situácia celosvetovo zlepšila a dnes existuje 123 demokra-
tických krajín, z ktorých sa 90 považuje za slobodné a ktoré reprezentujú približne
47 % celkovej populácie sveta.30 Zapojenie krajiny do globalizačných procesov je
možné tiež považovať za jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich tento trend.
Pokiaľ totiž krajina chce profitovať z obchodu a chce prilákať zahraničné investície,
musí tomu prispôsobovať i svoju politiku; musí napr. začať garantovať vlastnícke
práva. V krajine sa postupne odstraňuje chudoba, obyvatelia sa stávajú bohatšími,
vidia rôzne alternatívy spôsobu života, čo opäť vládcom sťažuje správať sa k oby-
vateľstvu inak ako v slobodných krajinách. 

Kritici globalizácie spochybňujú spojenie medzi zapájaním sa krajiny do globalizo-
vanej ekonomiky a demokratizáciou. Poukazujú pritom aj na príklad Číny. Táto veľká
ekonomika dokáže veľmi dobre profitovať z globalizácie, čo dokazuje vysoká úroveň
rastu HDP, množstvo zahraničných investícií a pod., realitou však ostáva, že príjmy
sa rozdeľujú veľmi nerovnomerne, a mnohí investori prichádzajú do Číny aj preto,
že nedemokratická vláda dokáže znižovať cenu pracovnej sily napríklad potláčaním
sociálnych protestov, obmedzovaním práva na vytváranie slobodných odborov
a pod.31

33

29 ILO. The end of child labour: Within reach. [online]. [cit. 2007-07-10]. Dostupné na internete:
<www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf>

30 FREEDOMHOUSE. Freedom in the World. [online]. [cit. 2007-07-12]. Dostupné na internete:
<http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007>

31 Pozri napr.: nedávnu analýzu publikovanú Spoločnosťou pre medzinárodný rozvoj: Realita čínskeho ekonomick-
ého zázraku. [online]. [cit. 2007-07-11]. Dostupné na internete: <http://www.ifg.org/pdf/ChinaReality.pdf>

Svitá na lepšie časy? 

Podľa správy ILO (Medzinárodnej organizácie práce) z roku 2006 bol celosvetovo
zaznamenaný pokles detskej práce v absolútnych i relatívnych číslach vo všetkých
oblastiach, pričom jedným zo zaznamenaných trendov bol výraznejší ústup práce
detí v nebezpečných pracovných podmienkach. K významným faktorom, ktoré
detskú prácu odstraňujú, zaraďuje ILO záväzok politických predstaviteľov
odstrániť chudobu a zabezpečiť vzdelávania pre deti. To korešponduje s historic-
kým i ekonomickým poznaním, že deľba práce a podpora slobodného obchodu
pomáhajú detskú prácu odstraňovať a dať deťom vzdelanie.29

Podľa kritikov súčasnej globalizácie pokles využívania detskej práce spôsobili
najmä občianske hnutia za zodpovedné spotrebiteľské správanie sa v rozvinutých
krajinách. Napríklad správy o podmienkach, v akých sa vyrábali odevy a obuv pre
také firmy ako Nike či Adidas, prinútili v 90. rokoch väčšinu podobných globálnych
firiem prijať určité pravidlá a intenzívne komunikovať svoje „sociálne zodpovedné
správanie“. 

Vďaka pozornosti verejnosti a záväzku politikov odstrániť detskú prácu sa štatis-
tiky zlepšujú. Chudoba a ochota zamestnávať deti (predovšetkým preto, že sú
relatívne lacnou pracovnou silou) však stále spôsobujú, že detská práca nie je
minulosťou (pre niektoré prípady pozri kapitolu Spôsobuje globalizácia vykorisťo-
vanie najchudobnejších?)
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Útlak žien 

Aj dnes existujú krajiny, kde sa stretávame s rôznymi predsudkami voči ženám.
Žena tam môže byť majetkom, nemôže sa slobodne pohybovať a pracovať, nemá
právo výberu svojho partnera, v niektorých prípadoch je fyzicky zohavovaná či
znásilňovaná. Aj v tejto oblasti zohráva globalizácia svoju úlohu. Spôsobuje totiž
stret kultúr, narúša skostnatené tradície a zvyky tým, že prináša nové názory, ideo-
lógie a informácie (napr. prostredníctvom televízie, zahraničnej tlače, internetu),
dokonca prináša nové technologické možnosti zapojenia žien do ekonomického ži-
vota bez ohľadu na tieto tradície (napr. internet, ktorý využívajú na prácu ženy
v Saudskej Arábii32). 

Globalizácia má potenciál zlepšovať postavenie žien najmä preto, že jej súčasťou je
aj väčšie otvorenie komunikačných kanálov. To postupne mení aj tradičné
spoločnosti, v ktorých bolo postavenie žien často veľmi zlé. Nie je to však taký
jednoduchý proces – prepájanie kultúr naráža na odpor tých sociálnych skupín,
ktorých dominantné postavenie ohrozuje. Silno patriarchálne spoločnosti sa naprí-
klad snažia obmedziť prístup žien k informáciám (napríklad ženy mali počas vlády
Talibanu v Afganistane prakticky úplne zamedzený prístup ku vzdelávaniu), aby sa
tak znížila možnosť, že budú požadovať zlepšenie svojho postavenia.

Zároveň však kritici súčasnej podoby globalizácie upozorňujú, že najmä jej ekono-
mické dôsledky často zhoršujú postavenie žien – prípady továrenskej práce za veľmi
zlých podmienok sa často týkajú práve žien.

Ekologická katastrofa, alebo ochrana prírody

Jedným z uhlov pohľadu na globalizáciu je jej ekologický aspekt. Ochrana životného
prostredia sa so zvyšujúcou ekonomickou spoluprácou stáva celosvetovým – globál-
nym problémom. Porušovanie ekologického zákonodarstva v jednej krajine má vplyv
aj na krajiny ostatné (znečisťovanie ovzdušia, vodných tokov či využívanie oceánu
na rybolov). Jedným z ústredných problémov spojených s touto témou je problém
klimatických zmien. O existencii tohto problému je presvedčená veľká väčšina zain-
teresovaných vedcov,33 pričom v rámci vedeckého spektra existujú i vedci, ktorí spo-
jitosť globalizácie (t. j. vplyv pôsobenia ľudského faktora) s klimatickými zmenami
odmietajú, resp. tvrdia, že dôležitosť tohto faktora nie je až taká významná.34 Nech
je pravda akákoľvek, môžeme si položiť otázku: Je globalizácia pre prírodu takou
hrozbou, že ju musíme zastaviť, alebo ju môžeme využiť aj v prospech ochrany ži-
votného prostredia? Ak sa budeme snažiť globalizáciu zastaviť, musíme poznať
výsledok takéhoto činu. Obmedziť globalizáciu znamená obmedziť obchodovanie
a medzinárodnú deľbu práce. Toto opatrenie by síce ekologickú katastrofu nespôso-
bilo, ale spôsobilo by katastrofu ekonomickú - uvrhlo by ľudí do stavu chudoby.

34

32 The Economist. How women beat the rules. [online]. 2. október 1999. In: NORBERG , J. Globalizace. Praha.
Alfa Publishing a Liberální Institut, 2006. 

33 Pozri napr.: Encyklopédia Wikipédia [online]. [cit. 2007-06-26]. Dostupné na internete:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change#Examples_of_climate_change>

34 Pozri napr.: LOMBORG, B. Skeptický ekolog. [online]. [cit. 2007-11-26]. Dostupné na internete: <
http://www.lomborg.com/> (pozn. autora: Kniha, B. Lomborga vyvoláva viaceré otázniky pozri napr. na inter-
nete:<http://www.mylinkspage.com/lomborg.html> [cit. 2007-11-26] alebo KUTÍLEK, M. Globální oteplování a
klimatické změny v minulosti. Dostupné na internete: <http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=742&PHPSESSID
=0889f9a1bf7b14436c0d64a9700d9767> [cit. 2007-11-26] alebo LINDZEN, R. Myslím, že Al Gore je blázon.
[cit. 2007-11-26]. Dostupné na internete: <http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1440>
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Prečo? Pretože by ľudia nemohli využívať výhody, ktoré z globalizácie plynú. Ľudia
z bohatších krajín, by si museli kupovať drahšie výrobky, nemohli by investovať
v rozvojových krajinách a museli by sa opäť zamestnávať v horšie platených
odvetviach. Výsledok? Schudobneli by. Ľudia z rozvojových krajín by tiež nemali
možnosť zamestnať sa v lepšie platených odvetviach, nemali by možnosť využívať
najnovšie výdobytky techniky a vedy a nemali by dostatok kapitálu na rozvoj svo-
jej krajiny, to znamená, že by tiež by schudobneli a mnohí z nich by sa opäť dostali
na hranicu biedy. 

Druhou možnosťou je globalizáciu v prospech ochrany životného prostredia využiť.
Prostredníctvom globalizácie je možné dosiahnuť väčšie bohatstvo. Zaviesť ekolo-
gické zákonodarstvo v bohatších krajinách je potom jednoduchšie, pretože tieto kra-
jiny dokážu environmentálne náklady uniesť. Bohatší ľudia tieto opatrenia podporujú,
pretože ich prestávajú trápiť základné ľudské potreby ako sú hlad a smäd a zaují-
majú sa aj o svoje životné prostredie. Výsledky globalizácie sa zároveň prejavujú len
v krajinách, ktoré sú ekonomicky slobodnejšie, čo znamená, že uznávajú inštitút
súkromného vlastníctva. Súkromné vlastníctvo je zároveň účinným prostriedkom
ako zvyšovať ochranu prírody. Stačí sa zamyslieť len nad tým, ako sa správame
k tomu, čo patrí nám a ako sa správame k tomu, čo je verejné;35 alebo sa zamys-
lieť nad tým, či by dochádzalo k takému masívnemu výrubu dažďových pralesov
v Amazónii, keby boli uznané vlastnícke práva tamojších Indiánov a tieto pralesy by
neboli považované za tzv. verejné vlastníctvo, o ktorom rozhodujú politici. Globa-
lizácia je tiež o rozvoji nových technológií a ich celosvetovom využívaní. Môžeme to
vidieť v hľadaní alternatívnych zdrojov energie, využívaní už použitých zdrojov
(recyklácii), či v nachádzaní technologických vylepšení, ktoré fungujú na základe
nižšej spotreby neobnoviteľných zdrojov energie (napr. hybridné vozidlá). 

Skúsenosti s ochranou životného prostredia v posledných desaťročiach ukazujú, že
dôležitú úlohu zohráva politická vôľa a regulácie – keď ich najdôležitejší aktéri
rešpektujú. O to viac to platí pri celosvetových problémoch ako je globálne otepľo-
vanie, strata biodiverzity a pod. Ekonomický rast vytvára potenciál na riešenie envi-
ronmentálnych problémov, dôležitejšie je však rozhodnutie použiť tieto zdroje na
záchranu prírodného prostredia, od ktorého, koniec koncov, zatiaľ závisí fyzické
prežitie ľudstva. Ako príklad môže poslúžiť ozónová vrstva. Problém s jej miznutím
sa (zatiaľ) podarilo pritlmiť bezpochyby aj vďaka vývoju nových technológií, ktoré
umožnili obmedziť používanie škodlivých freónov. Bolo však nevyhnutné, aby sa 
regulácie prijali tak na úrovni štátov, ako aj celosvetovo.

35

35 O ochrane životného prostredia (napr. rieky, podzemné vody, jazerá, ovzdušie) prostredníctvom využívania
inštitútu vlastníckych práv. Pozri napr.: MEINERS, R. E. & YANDLE, B. Jak Common Law chrání životní prostředí.
[online]. [cit. 2007-07-13]. Dostupné na internete: <http://www.libinst.cz/etexts/common_law.pdf>
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Záver
Globalizácia je fakt. Nie je to nič nové ani výnimočné. Je len na nás, či dokážeme
profitovať z jej výhod, ktoré sa spájajú s ekonomickou slobodou ľudí, alebo budeme
čeliť problémom, ktoré spôsobia zlé politické rozhodnutia zamedzujúce ľuďom slo-
bodnejšie obchodovať a žiť.

Globalizácia a jej súčasná podoba je výsledok rozhodnutí ľudí – so všetkými jej
prínosmi, negatívami i výzvami. Nie je to žiadny „prírodný zákon“ či nevyhnutnosť,
ktorej sa jednoducho treba prispôsobiť. Závisí na našich rozhodnutiach (občanov,
spotrebiteľov, aktivistov, politikov, majiteľov firiem, ale je naivné si myslieť, že
každý má rovnakú schopnosť ovplyvňovať), aké budú jej dopady, komu a nakoľko
sa bude život zlepšovať a koľkým zas zhoršovať, nakoľko si ohrozíme prírodné pod-
mienky ďalšieho prežitia.

36
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Rozmanitosť v každodennom živote
Každý človek je v živote vystavený množstvu podnetov, javov a situácií, ktorým nie
celkom rozumie, alebo sa priečia jeho doterajším skúsenostiam a očakávaniam.
V kontakte s inými ľuďmi sa každodenne stretávame s prejavmi a činmi, ktoré sú
pre nás niečím zvláštne, „iné“. Takéto skúsenosti nás spravidla prekvapia, občas
rozčúlia, inokedy potešia a vnútorne obohatia. Vďaka nim si stále znovu uvedomu-
jeme, čo považujeme za bežné, normálne, akceptovateľné a čo je pre nás cudzie
alebo neakceptovateľné. Vďaka týmto zážitkom si však aj nepriamo uvedomujeme,
že naše zvyklosti, normy správania, očakávané reakcie, vyznávané názory či rešpek-
tované pravidlá nemusia byť jediné možné či jediné správne.

Najčastejšie sa nám niečo podobné prihodí
v zahraničí, ďaleko od domova, kde sú zvyky a
tradície ľudí spravidla odlišné od našich. Mnohé
spôsoby, významy, gestá sme nepoznali alebo
nezažili „na vlastnej koži“, kým sme neopustili
známe prostredie. Ale často sa nám niečo podob-
né môže stať už aj pri návšteve vzdialenejšieho
regiónu, mesta či dediny. Neraz nás dokáže pre-
kvapiť dokonca aj naše bezprostredné okolie.
V takej situácii zvyčajne neskúmame, čo presne
je pre nás prekvapujúce alebo rušivé. Najčastej-
šie si iba na základe dojmov utvoríme na rôznych
ľudí názory, ktoré potom automaticky uplatňu-
jeme na celé skupiny ľudí iba preto, že majú
podobné črty s tými, s ktorými sme mali bez-
prostrednú skúsenosť. 

Ak nám na ulici v daždivom počasí francúzsky hovoriaci turista s úsmevom podá
spadnutý dáždnik, povieme si „akí sú tí Francúzi galantní“. Keď o pár dní opäť nieko-
ho začujeme rozprávať po francúzsky, vybaví sa nám milý zážitok a na hovoriaceho
sa usmejeme. Ak nás na tej istej ulici niekto okradne, spomenieme si na bezdomovca,
ktorý nás na chvíľu pristavil a v duchu ho bez zaváhania obviníme z krádeže.
Zakaždým, keď budeme po ulici znova prechádzať, spomenieme si na nepríjemný
zážitok a začneme byť podozrievaví voči všetkým ľuďom, ktorí sa nám javia ako bez-
domovci. V podobnej situácii preto radšej pridáme do kroku a pomyslíme si „to
poznám, pristavím sa a zas prídem o peňaženku“. 

Neraz ani nepotrebujeme bezprostrednú skúsenosť s konkrétnymi jednotlivcami,
aby sme si vytvorili predstavu o celých skupinách ľudí. Názory a postoje si často 
formujeme sprostredkovane, na základe skúseností našich známych či prostred-
níctvom médií. Takto si ľudí „zaškatuľkujeme“ – podľa výzoru, reči, správania –
a posudzujeme ich už na prvý pohľad. Tak vznikajú stereotypy a predsudky o celých
skupinách ľudí.
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3 MULTIKULTURALIZMUS 
- JEDNOTA V ROZMANITOSTI

Matka s dieťaťom, Kpandu, Ghana
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AKTIVITA: Je to v nás

Cieľ:
• Uvedomiť si pôvod stereotypov, ktoré môžu viesť ku vzniku predsudkov

Potrebný čas: 1 vyučovacia hodina

Veľkosť skupiny: 5–30 žiakov

Potreby, pomôcky: pero, pracovný list „Je to v nás“

Metodické pokyny
1. Rozdajte žiakom tabuľku so zoznamom osôb. Prečítajte zadanie úlohy: 

„Napíšte ku každému slovu ďalších päť slov, ktoré vám k danému slovu napad-
nú. O slovách veľa nerozmýšľajte. Napíšte všetko, čo vám napadne. Cieľom nie
je byť čo najlepší, ale čo najúprimnejší k sebe a ostatným.“

2. Postupne, po jednom, prečítajte všetky slová a dajte žiakom niekoľko minút na 
pripísanie slov, ktoré im ešte napadnú.

3. Žiaci prezentujú slová, ktoré k pomenovaným osobám priradili. Venujte 
pozornosť hlavne tým, ktoré vyvolali najviac reakcií.

4. Hovorte s nimi o slovách, ktoré sa im zdali najvýstižnejšie a diskutujte prečo. 
Dávajte im otázky na rozprúdenie diskusie o stereotypoch, ktoré sa pri hod-
notení ľudí často používajú.

Otázky stimulujúce diskusiu
• Ktoré slová vám napadli pri jednotlivých osobách?
• Zhodli sme sa v niektorých slovách? Ak áno, prečo?
• Skúste porozmýšľať, prečo ste priradili k Rómovi, bezdomovcovi...

práve tieto slová?
• Myslíte si, že vaša predstava vychádza z reálnej skúsenosti?

38

36 Definície upravené podľa MISTRÍK, E. Pojmy používané v multikultúrnej výchove. In: MULTI-KULTI na školách.
Bratislava. NMŠ, 2006, s. 52, 55.

Stereotyp: vnímanie, posudzovanie a hodnotenie urči-
tej skupiny podľa ustálenej predstavy alebo presvedčenia,
ktorú uplatňujeme na jej ozajstných alebo domnelých
príslušníkov na základe vonkajších, často nepodstat-
ných znakov alebo podľa pripísaných vlastností.

Predsudok: správanie alebo konanie voči ozajstným alebo domnelým prísluš-
níkom určitej skupiny na základe ustálenej predstavy alebo presvedčenia.36

Stereotypy sú ustálené predstavy o ľuďoch, ktoré môžu viesť k predpojatému správa-
niu. Napríklad stereotyp o hlučných Talianoch môže viesť k tomu, že sa budeme chcieť
vyhnúť skupinke turistov, o ktorej na základe vonkajších znakov (napr. reči) vieme, že
pochádzajú z Talianska, a to bez toho, aby boli v tej chvíli hluční. Stereotypy môžu byť
pozitívne: napríklad stereotyp o hudobne nadaných Rómoch nás môže nabádať
k otázke zakaždým, keď nejakého stretneme, na aký hudobný nástroj hrá.
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• Viete povedať, prečo je daná „osoba“ taká, ako ju vykresľujete?
• Aký vplyv má stereotyp na osoby, ktorých sa týka? Ako sa cíti osoba, ktorú 

hodnotíme s predsudkom?
• Ako vplývajú stereotypy na osobu, ktorá im verí?
• Platia uvedené slová (asociácie) na všetkých ľudí z danej skupiny?
• Sú všetci Rómovia nadaní huslisti, sú naozaj všetci černosi dobrí športovci?
• Mali ste niekedy pocit, že vás ostatní vnímajú s predsudkami?

Tipy a odporúčania
• Pri dopĺňaní slov žiakov nehodnoťte a nelimitujte ich, aby mohli spontánne 

prejavovať svoje názory.
• Rovnaká zásada platí aj pri prezentácii – požiadajte žiakov, aby v prvej fáze 

nekomentovali výpovede ostatných a zdržali sa akýchkoľvek hodnotení.
• Diskusiu otvorte po úvodných prezentáciách.
• Každý žiak by mal napísať ku každej osobe aspoň jedno slovo, aby sa mohol 

zapojiť do diskusie.37,38

PRACOVNÝ LIST: Je to v nás
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37 Spracované podľa: MULTI-KULTI na školách, Bratislava. NMŠ, 2006, s. 109-110.
38 Pozn. autora: Reflexívna časť aktivity by mohla byť doplnená o otázku vedúcu k diskusii o „výnimkách, ktoré

potvrdzujú pravidlo“ (napr. „mám kamaráta Róma a ten je čistý, nekradne, atď.“), ktoré podľa klasickej teórie
predsudky nielen neodstraňujú, ale ich naopak upevňujú (tzv. re-fencing function of prejudice, In: ALLPORT, W.
G. The Nature of Prejudice).
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Rozmanitosť vo vyučovacom procese
Rozdiely v správaní, zvykoch a tradíciách medzi ľuďmi vždy existovali a navždy
s nami aj zostanú. Niektoré sú prínosné, ale niektoré sú škodlivé pre jednotlivcov aj
celú spoločnosť. Prečo by sme sa však nimi mali zaoberať vo vyučovaní? A mali by
sme sa vo výchove a vzdelávaní zaoberať všetkými rozdielmi, alebo len niektorými?
Odpovede na tieto otázky sa aspoň čiastočne snažíme poskytnúť v tejto a nasledu-
júcich podkapitolách.

Prvý dôvod prihliadať na rozdiely medzi ľuďmi vo vyučovaní naznačil už opis spô-
sobov, ktorými sa stereotypy a predsudky vytvárajú. Existencia stereotypov je do
veľkej miery nevyhnutná: umožňujú nám orientovať sa v zložitom svete, rozlišovať
a zaraďovať rôzne javy, situácie aj ľudí. Mnohé stereotypy sú pozitívne, neškodné
alebo humorné. Mnohé však môžu aj ubližovať, urážať či pohoršovať. Či už sú
stereotypy pozitívne alebo negatívne, všetky sú založené na pripisovaní určitých
vlastností celým skupinám ľudí (Škóti sú lakomí, ženy sú zlé šoférky, Nemci sú
precízni, pokrstení ľudia sú pobožní) bez ohľadu na individuálne črty osobnosti, spô-
sob správania, vzdelanie, vek, skúsenosti a mnohé iné charakteristiky.

Práve v zjednodušovaní, nekritickom zovšeobecňovaní a automatickom pripisovaní
vlastností tkvie nebezpečenstvo stereotypov, ktoré môžu ľahko prerásť do neúc-
tivého, nevraživého, či dokonca násilného konania. Cieľom vzdelávania by však mal
byť presný opak: rozvíjanie kritického myslenia, umenia porozumieť rozmanitosti,
schopnosti spracovať a triediť informácie na základe racionálneho a nepredpojatého
uvažovania a logického tvorenia úsudkov. Cieľom vzdelávania by teda mal byť vše-
stranný rozvoj poznávacej (kognitívnej) stránky osobnosti žiaka.

Druhý dôvod, prečo je dôležité zaoberať sa rozdielmi medzi ľuďmi, spočíva v závaž-
nosti niektorých rozdielov a v ich vplyve na uplatnenie sa jednotlivca v spoločnosti.
Niektoré rozdiely sú v tomto ohľade bezvýznamné – farba očí či dĺžka vlasov zväčša
nijako nesúvisia s uplatnením sa v spoločnosti. Tieto rozdiely samotné nie sú rozho-
dujúce povedzme pri uplatňovaní volebného práva, výkone povolania či štúdiu na
vysokej škole. Iné rozdiely boli významné v minulosti, no v súčasnosti už nie sú.
Napríklad spoločenské postavenie už nie je automaticky dané príslušnosťou k určité-
mu stavu, ako tomu bolo vo feudálnom zriadení. Naše životy už automaticky neurču-
je to, či sme sa narodili do rodiny nevoľníka, alebo šľachtica.

Iné rozdiely, napríklad vo výchove, v kvalite vzdelania či v sociálnom alebo ekonomic-
kom postavení, však stále do veľkej miery určujú, či a ako sa môžeme v živote uplatniť.
Napríklad dieťa z rozvrátenej rodiny často nemá rovnaké možnosti na individuálny rozvoj
ako dieťa z dobre fungujúcej rodiny. Jednotlivec, ktorý má ukončenú iba povinnú škol-
skú dochádzku a vysokoškolský absolvent nemajú rovnaké šance pri hľadaní práce alebo
zabezpečení obživy. Tieto rozdiely by si mal pedagóg uvedomiť nielen pri výchove žiakov
pochádzajúcich z rôznych prostredí, ale mal by aj samotných žiakov viesť k tomu, aby
si ich uvedomovali. Inými slovami, žiaci by mali byť vnímaví a citliví voči rozdielnym pod-
mienkam, v ktorých žijú ich rovesníci. Iba vďaka spoznaniu a uvedomeniu si týchto
rozdielov totiž môžu byť schopní empatie - vcítiť sa do iných ľudí, rešpektovať ich a pre-
chovávať k nim úctu. Druhým dôvodom prečo sa zaoberať otázkami rozdielností medzi
ľuďmi je teda rozvíjanie emocionálnej alebo afektívnej stránky osobnosti žiaka.
Výchova a vzdelávanie by preto mali viesť k pochopeniu toho, aké môžu byť dôsledky
existujúcich rozdielov medzi ľuďmi a ako formujú naše názory, postoje a konanie.
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Veľmi dôležité pri rozpoznávaní
vplyvu rozdielov medzi ľuďmi je
pochopiť, ktoré z nich sú príno-
som a ktoré, naopak, ich no-
siteľov obmedzujú. Napríklad
rozmanitosť v schopnostiach či
zručnostiach je vo všeobecnosti
prínosná a hodná podpory. Na
spoločenskej úrovni umožňuje
špecializáciu na určité činnosti.
V súčasnom komplexnom svete
totiž nemôže každý ovládať
všetko, a preto je rôznorodosť
znalostí a zručností rôznych ľudí
prínosom. Na individuálnej
úrovni zas rôzne obdareným
jednotlivcom prináša naplnenie
profesionálnych či osobných
záujmov, dodáva ich činnostiam zmysel a tým prispieva k uspokojeniu potreby
sebarealizácie. Keďže rozdielnosť talentov jednotlivých ľudí je obohacujúca pre celú
spoločnosť, každá spoločnosť sa snaží podporovať talentovaných športovcov, umelcov
a vedcov či nadané deti.

Otázky stimulujúce diskusiu
• Poznáte vo svojom okolí alebo z médií talentovaných ľudí 

(športovcov, umelcov)?
• Akými schopnosťami, akým talentom sa vyznačujú?
• Aké zručnosti majú rozvinuté?
• Je dôležité podporovať talentovaných ľudí? Prečo? Aké talenty by sa podľa vás 

mali rozvíjať?
• Myslíte si, že každý človek má nejaký talent?

Slobodné spoločnosti okrem individuálnych talentov podporujú aj rozvíjanie alebo
udržiavanie rôznorodých kultúrnych zvyklostí a tradícií. Tie môžu byť veľmi rozdielne
medzi kultúrnymi komunitami, regiónmi či profesiami aj v rámci jednotlivej krajiny.
Často majú veľmi hlboké korene v minulosti, po stáročia sa prenášajú z generácie
na generáciu, ovplyvňujú spôsob života, usporiadanie rodinných a spoločenských
vzťahov aj charakter či ráz celých krajov. Mnohé z týchto zvykov sú úzko prepojené
s tradičnými formami získavania obživy – remeselníctvom, roľníctvom či pastier-
stvom. Viaceré z nich sa ako prvky tradičnej kultúry uchovali do dnešných čias
napriek tomu, že sa ekonomické podmienky výrazne zmenili. Niektoré zvyky sa
prispôsobili novým podmienkam, iné zanikli alebo ich nahradili ďalšie. Tieto typy
rozdielov – vo zvykoch a tradíciách – robia náš každodenný život pestrejším a obo-
hacujú celú spoločnosť.
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Otázky stimulujúce diskusiu
• Aké zvyky a tradície poznáte zo svojho bezprostredného okolia?
• S čím sú tieto tradície spojené? (s ročným obdobím, životnou etapou, 

povolaním...)
• Poznáte tradície z iných krajov, komunít alebo rodín, ktoré sa odlišujú od tých 

vašich?
• V čom sa odlišujú a v čom sú si podobné?
• Prečo sú podľa vás v rôznych rodinách, regiónoch alebo krajinách odlišné 

zvyky a tradície? S čím súvisí ich rozmanitosť?

Popri individuálnych a kultúrnych rozdieloch, ktoré sú pre jednotlivcov aj celé spoloč-
nosti prínosné, však existujú aj také rozdiely, ktoré spoločnosti a jej jednotlivým
členom škodia. Na jednej strane môžu ohrozovať celkovú stabilitu a rozvoj spoločnos-
ti, na strane druhej môžu vytvárať nerovnaké šance pre rôznych jednotlivcov. Naprí-
klad pretrvávanie politickej a občianskej nerovnosti na základe dedičného práva môže
vylúčiť celé skupiny ľudí z plnohodnotnej účasti na rozvoji spoločnosti a viesť tak k ich
odcudzeniu. Podobne pretrvávanie extrémnych rozdielov medzi bohatými a chudobný-
mi môže viesť k ekonomickej nestabilite a sociálnym nepokojom. 

Tieto škodlivé rozdiely sa rôzne spoloč-
nosti v rôznych obdobiach snažili
odstrániť, alebo ich aspoň zmenšiť. Na-
príklad na zmiernenie rozdielov medzi
vzdelanými a negramotnými a na
prípravu kvalifikovanej pracovnej sily sa
zaviedla povinná školská dochádzka.
Dnes ju vnímame ako prirodzenú
súčasť spoločenského systému a právo
na vzdelanie sa stalo jedným zo základ-
ných ľudských práv, ktoré je univerzálne,
teda platí pre všetkých ľudí. Podobne sa
na zmiernenie extrémnych rozdielov
medzi bohatými a chudobnými vytvorili
rôzne systémy podpory poskytujúce

pomoc tým, ktorí ju z rôznych príčin potrebujú. Pritom tieto príčiny môžu súvisieť s
prirodzenými biologickými cyklami (napríklad starobou), alebo môžu byť dôsledkom
vonkajších nepriaznivých okolností. Z toho dôvodu sa spoločnosť rôznymi spôsobmi
snaží pomáhať sirotám, opusteným deťom, zdravotne postihnutým, dôchodcom,
nezamestnaným, mladým rodinám, utečencom a mnohým ďalším skupinám. Rôzne
spôsoby pomoci sa v priebehu času menia, keďže ich intenzitu určuje množstvo 
dostupných finančných prostriedkov. Avšak napriek rôznym zmenám, ich spoločný 
menovateľ sa nemení: je to snaha udržiavať spoločenskú stabilitu, súdržnosť a pod-
porovať solidaritu medzi ľuďmi v rôznych životných situáciách. 

Nie všetky neblahé rozdiely však možno odstraňovať. Sú napríklad zdravotné postih-
nutia, ktoré nemožno úplne odstrániť. Vtedy je dôležité, aby sme ľuďom s postihnu-
tím vytvárali čo najviac možností na aktívnu účasť v spoločnosti, aby neostávali
odstrčení na jej okraji. Napríklad ľuďom na invalidnom vozíku možno výrazne uľahčiť
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ich znevýhodnenie pri pohybe vytvorením bezbariérových vchodov do budov
a miestností. Pre nevidiacich a slabozrakých možno vydávať knihy v Braillovom
písme a zaobstarať im rôzne pomôcky na bezpečný pohyb v priestore. 

Zaoberanie sa rozdielmi medzi ľuďmi nemá v žiadnom prípade za cieľ všetky ich zrušiť
a vytvoriť tak jednoliatu spoločnosť. To by nebolo možné ani pri najlepšej vôli a pri
mnohých rozdieloch to nie je ani žiaduce. Zamýšľanie sa nad rozdielmi medzi ľuďmi
má skôr viesť k citlivosti na ich spoločenské aj individuálne dôsledky (kognitívna
stránka), k väčšej vnímavosti na rozmanitosť (afektívna stránka) a v neposlednom
rade k rozvíjaniu rôznych životných zručností žiakov. Tieto zručnosti sú potrebné
na to, aby sme mohli viesť kvalitný, naplnený život, ktorý bude rozvíjať našu osob-
nosť, vytvárať a udržiavať dobré vzťahy s naším okolím a s celou komunitou. 

Poznatky a informácie o rozmanitosti
medzi ľuďmi spolu s rozvojom životných
zručností môže viesť k vytváraniu pos-
tojov a hodnôt, ktoré sú založené na
vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere
k odlišným ľuďom a komunitám. Takáto
výchova a vzdelávanie môžu viesť
k odmietaniu rôznych prejavov nezná-
šanlivosti, rasizmu, xenofóbie, etnocen-
trizmu či homofóbie. Napokon môže
prispieť k takému usporiadaniu spoloč-
nosti, ktoré poskytuje rovnosť šancí
a rovnakú možnosť sebarealizácie
všetkým jej členom. Týmto cieľom je
podriadená aj štruktúra tejto kapitoly, v ktorej sa námety na jednotlivé cvičenia
a aktivity snažia rozvinúť všetky stránky osobnosti (poznávaciu, emocionálnu
aj hodnotovú) a viesť tak k rozvoju životných zručností detí a mladých ľudí.
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39 Spracované podľa: BEDNAŘÍK, A. a kol. Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. In: Príručka pre pracovníkov s deťmi
a mladými ľuďmi. Bratislava. Nadácia pre deti Slovenska, 2004, s. 23.

Životné zručnosti

Intrapersonálne (osobné): zručnosti vzťahujúce sa na vlastnú osobu – naprí-
klad zvládanie vlastných emócií, sebareflexia, sebamotivácia, sebapoznanie,
tvorivosť, pozitívne sebahodnotenie, sebarozvíjanie

Interpersonálne (medziľudské): zručnosti súvisiace so vzťahom k iným
osobám a ku komunikácii s nimi – napríklad otvorená komunikácia emócií, aktívne
počúvanie, riešenie konfliktov, tímová práca, zvládanie rovesníckeho tlaku,
spolupráca

Komunitné (spoločenské, občianske): zručnosti a vedomosti potrebné
na aktívny občiansky život a plnohodnotný život v komunite a spoločnosti. Napr.
zručnosti pri rokovaní so zástupcami úradov, dobrovoľnícka práca, orientácia vo
fungovaní štátu, mesta/obce.39
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Rozmanitosť v triede
Na skúmanie rozmanitosti nemusíme nevyhnutne čítať o vzdialených krajinách či
exotických kultúrach. Stačí sa pozornejšie rozhliadnuť okolo seba. Už vo
svojej bezprostrednej blízkosti nájdeme množstvo rozdielov medzi ľuďmi, ktoré
obyčajne prehliadame. Naša tendencia považovať „našich“ za rovnakých alebo
podobných a „iných“ za odlišných sa v rozličných situáciách a kontextoch mení.
V niektorých situáciách vystupujú do popredia rodové rozdiely medzi mužmi a žena-
mi, v ďalších sú pre nás dôležité rozdiely v etnickom pôvode či náboženskom
vierovyznaní. V rôznych situáciách tak môžeme patriť do rozličných skupín. Každý
z nás v živote skúsi, čo znamená patriť k väčšinám aj menšinám.

AKTIVITA: Väčšiny a menšiny

Cieľ: 
• Uvedomiť si vlastnú identitu, prekrývanie rôznorodých identít, ich situačne 

podmienené spolupôsobenie
• Uvedomiť si príslušnosť k rôznorodým väčšinovým aj menšinovým skupinám 

Veľkosť skupiny: 10 a viac žiakov

Potrebný čas: 45 minút
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40 MISTRÍK, E. MULTI-KULTI na školách, Bratislava. NMŠ, 2006, s. 63–64.

Diskriminácia – súbor opatrení a činností, ktoré vedú k vyčleňovaniu a nerov-
nakému zaobchádzaniu s jednotlivcami na základe ich príslušnosti k určitej
skupine, často pripísanej len na základe vonkajších znakov.

Etnocentrizmus – politické, hodnotové alebo kultúrne preferovanie určitého etni-
ka na úkor ostatných, vnímanie ostatných iba z pohľadu vlastného etnika.

Homofóbia – strach a odmietanie jednotlivcov odlišnej sexuálnej orientácie.

Nacionalizmus – prisudzovanie vyššej hodnoty charakteristikám a hodnotám
vlastného národa, jeho nekritické uprednostňovanie pred inými národmi.

Patriotizmus (vlastenectvo) – hrdosť na vlastný národ, vlasť, spoločenstvo 
a kultúru pri rovnocennom hodnotení iných kultúr.

Rasizmus – odsudzovanie príslušníkov inej rasy na základe farby ich pleti alebo
iných fyzických charakteristík.

Šovinizmus – súhrn prejavov neznášanlivosti a nevraživosti voči iným národom
a etnickým skupinám. Vyzdvihovanie vlastného národa a jeho nadradzovanie nad
ostatné.

Xenofóbia – Strach a odmietanie cudzej, neznámej kultúry a jej nositeľov, strach
z cudzincov.40
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Metodické pokyny

Pohybová časť
1. Povedzte žiakom, aby sa na základe nižšie uvedených otázok presúvali po 

triede a vytvárali rôznorodé skupiny, väčšiny a menšiny.

Otázky/inštrukcie k vytváraniu skupín v priestore: 
• Ktorý jazyk je môj materinský? (otázky smerujúca k uvedomeniu si jazykovo-

etnickej príslušnosti)
• Kde som sa narodil/a? V ktorej krajine, v ktorom regióne, v ktorom 

meste/dedine?
• Odkiaľ pochádzajú moji rodičia? (otázka vedúca k uvedomeniu si migračných 

pohybov v rámci lokality/regiónu aj rodiny – mestsko-vidiecka migrácia, emi-
grácia)

• Má naša rodina príbuzných v zahraničí? Kedy sa tam dostali? Kvôli čomu
vycestovali? Sú v zahraničí trvalo usadení alebo dochádzajú za prácou?

• Aké vierovyznanie vyznáva naša rodina? Je rozdielne u mojich rodičov, starých 
rodičov? (otázka vedúca k uvedomeniu si prekrývajúcich sa náboženských 
identít v mnohých rodinách)

• Aké tradičné jedlo doma varíme/remeslo naši predkovia rozvíjali? (otázka 
vedúca k uvedomeniu si regionálnych rozdielov)

• Akú hudbu počúvam? (otázka vedúca k uvedomeniu si rozmanitosti subkultúr 
na príklade hudobných žánrov)

• Čím som sa chcel/a stať ako malé dieťa? (otázka vedúca k uvedomeniu si 
rodových, mužských a ženských rolí)

• Mám hudobné/výtvarné/literárne/športové nadanie?

Reflexívna časť
Otázky stimulujúce diskusiu 

• Aké pocity (hrdosť, ľahostajnosť, kritickosť, bezstarostnosť, obavy, pýchu, 
odhodlanie, sebavedomie...) vo mne vzbudzuje fakt, že som sa narodil/a práve 
v tejto krajine? Prečo?

• Uvedomujem si, ako ma ovplyvňuje život v mojej rodine, mojom meste, 
v tejto krajine? 

• V ktorej krajine by som rád žil a prečo? 
• Viem byť tolerantný/á k ľuďom inej národnosti, vierovyznania? Viem tolerovať 

ich odlišné názory a zvyky? 
• V čom sa odlišujem od väčšiny? Aké z toho pre mňa vyplývajú výhody? Aké 

nevýhody?

45
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Rozmanitosť našej spoločnosti sa často odráža v rozmanitosti našich žiakov a žiačok
v triede. Prostredie triedy je to najbezprostrednejšie, v ktorom môžeme produktívne
využívať rozmanitosť, aby sme rozvíjali kognitívne, afektívne a životné zručnosti
žiakov. Práve vzájomným poznaním, porovnávaním a konfrontovaním rôznych
skúseností môžeme docieliť rozvoj ich životných zručností. 

Spočiatku si možno ani neuvedomujeme rozmanitosť našej vlastnej triedy. Každá je
však „jednofarebná“ len zdanlivo. Žiaci pochádzajú z rôznorodých rodinných,
spoločenských či kultúrnych prostredí. Ich rozdielne vedomosti, schopnosti, nadanie
či správanie sú veľakrát ovplyvnené výchovou, rodinným zázemím, prostredím,
v ktorom vyrastajú. Každý žiak má rôzne záujmy motivácie, schopnosti, zručnosti.
Majú rôzne názory, vyznávajú rôzne hodnoty, majú mnohoraké identity. Tie do veľkej
miery určujú, ako sa správajú, komunikujú v konkrétnych situáciách, aké postoje
prechovávajú k svojim rovesníkom aj pedagógom. Každá individualita je svetom
samým osebe, komunikuje s okolitým svetom a nadväzuje rôzne vzťahy. 

Mnohé triedy navštevujú žiaci s poruchami učenia alebo správania, dislektici (s
poruchami čítania), disgrafici (s poruchami písania), hyperaktívne deti, deti
s telesným alebo psychickým postihnutím. Mnohé deti pochádzajú zo sociálne málo
podnetného prostredia, v triedach máme opustené deti, deti z neúplných rodín, deti
alkoholikov a drogovo závislých, deti zažívajúce domáce násilie. 

Reflexia pre pedagóga
• Sme si vedomí rozdielov medzi svojimi žiakmi?
• Vieme tieto rozdiely produktívne využiť pri výučbe? 
• Vieme využiť rozmanitosť v triede na budovanie vzájomnej empatie, rešpektu 

a tvorivého pracovného prostredia?

Ak poznáme rozmanitosť v triede a sna-
žíme sa ju využívať vo svojej práci,
naše vzájomné učenie môže byť nielen
obohacujúcejšie, ale aj efektívnejšie.
Nehraný záujem o odlišné zázemie,
názory a hodnoty môže žiakov viac
motivovať, aby sa vyjadrovali, komu-
nikovali, uvedomovali si svoju jedineč-
nosť a učili sa rešpektovať jedinečnosť
svojich rovesníkov aj iných ľudí. Takýto
prístup zároveň v žiakoch vytvorí
presvedčenie, že sú súčasťou celku,
rovní v právach aj povinnostiach, no
zároveň s právom odlišovať sa v mno-
hých iných aspektoch. Vedomie, že každý

žiak je rovnocennou súčasťou celku (jedného kolektívu), zase zvyšuje motiváciu aj
účasť na spoločných aktivitách. 

Prvým krokom k poznaniu iných ľudí je poznanie seba samého. Nasledujúce inter-
akčné hry potvrdzujú každému členovi skupiny skutočnosť, že je individualitou
s vlastnými spôsobmi myslenia a prežívania, cítenia a konania. Aktivita zdôrazňuje
potrebu uznať a rešpektovať existenciu individuálnych rozdielov.

46
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AKTIVITA: Aj ja

Cieľ:
• Uvedomiť si vlastnú identitu, spoznávať sa navzájom a nachádzať spoločné 

a rozdielne znaky

Potrebný čas: 30 minút

Veľkosť skupiny: 10–12 žiakov

Potreby, pomôcky: stoličky (pre každého žiaka jedna)

Metodické pokyny

1. Žiaci si posadajú na stoličky poukladané do kruhu.
2. V prvom kole si každý vyberie nejakú vlastnosť alebo charakteristiku, o ktorej 

si myslí, že je jedinečná a že ju nik iný v skupine nemá. Vyberte niekoho, kto 
začne a nahlas povie svoju vlastnosť. Ak je táto vlastnosť skutočne jedinečná, 
pokračuje ďalší hráč. Ak sa však nájde niekto s menovanou vlastnosťou, musí 
vyskočiť, zvolať „Aj ja!" a sadnúť si na kolená tomu, kto vlastnosť povedal (aj 
v prípade, že je takých viac). Ten sa musí pokúsiť nájsť inú jedinečnú vlast-
nosť, aby si ostatní mohli sadnúť na svoje miesta. Prvé kolo sa končí, keď sa 
všetci vystriedajú a všetci sedia na svojich miestach.

3. V druhom kole bude o jednu stoličku menej ako účastníkov. Ten, kto bude stáť, 
skúsi nájsť vlastnosť spoločnú pre celú skupinu (napr. „mám rád hudbu"). 
Všetci, ktorí zodpovedajú danej vlastnosti, sa musia postaviť, zvolať „Aj ja!" 
a presadnúť si na inú stoličku. Ten, kto stál, sa pokúsi sadnúť si na stoličku, 
takže stáť zostane niekto iný a ten bude pokračovať.

4. Porozprávajte sa o hre a pocitoch účastníkov, potom pokračujte otázkami:
Čo bolo ťažšie, nájsť jedinečné alebo spoločné vlastnosti? Kedy dávate pred-
nosť byť jedinečný a kedy taký ako ostatní?

Zamyslite sa nad vlastnosťami, ktoré si účastníci vybrali. Môžu vlastnosťi, ktoré vás
odlišujú v tejto skupine, byť spoločné pre inú skupinu? Boli by veci, ktoré sú
spoločné pre túto skupinu, spoločné pre akúkoľvek skupinu ľudí na svete?41

Rovnako dôležité ako uvedomenie si vlastnej jedinečnosti je uvedomenie si svojej
zakotvenosti v rodinnom a prostredí a širšom príbuzenstve, ktorá našu individualitu
výrazne formuje po celý život. 
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41 Spracované podľa: Všetci rôzni – všetci rovní. Bratislava. NMŠ, 2002, s. 35.
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AKTIVITA: Rodinný portrét 

Cieľ:
• Uvedomiť si spoločenskú a kultúrnu rolu rodiny v rôznych spoločnostiach 

a kultúrach
• Porozumieť, že každá rodina má svoje korene na niekoľkých miestach, má 

svoju históriu, tradície a kultúrne dedičstvo

Veľkosť skupiny: 8 a viac žiakov

Potrebný čas: 1 vyučovacia hodina na zadanie úlohy + domáca príprava + prezen-
tácia na ľubovoľnom počte vyučovacích hodín

Pomôcky: farebné papiere, fotografie rodín a ich členov, špagátik, dierovač, pero,
farbičky alebo fixy, blok so špirálou

Metodické pokyny

Úvodná aktivita:
Rodinná hierarchia

1. Pripravte lístky s menami 4–6 rodín. 
2. Dajte rodinám mená maďarské, poľské, anglické, vietnamské, rómske. 
3. Do rodiny priraďte toľko členov, aby ste mali lístok pre každého žiaka. V ro-

dine môžu byť rôzne rodinné pozície: otec, matka, syn, dcéra, babka, dedko,
strýčko, teta, synovec, bratranec. Napríklad:

4. Náhodne rozdajte lístky žiakom a dajte im za úlohu nájsť, skompletizovať
rodiny a utvoriť „živú sochu“ (najlepšie okolo jednej stoličky), ktorá by vysti-
hovala rodinnú hierarchiu.

5. Požiadajte žiakov aby opísali, prečo zvolili dané zostavy a ako sa cítili v jed-
notlivých rolách.

Hlavná aktivita
1. Zadajte úlohu, vysvetlite postup pri tvorbe rodinnej kroniky. Žiaci môžu „kro-

niku“ vyrobiť buď z farebných papierov – vytvoria knihu, alebo použijú
blok/zošit, ktorý nazvú Rodinná kronika.

2. Požiadajte žiakov, aby pozbierali a nalepili rodinné fotografie do kroniky
rodiny. K fotografiám pridajú písomný záznam o histórii a kultúre rodiny.

3. Zadajte okruhy, ktoré by mal rodinný portrét obsahovať: odkiaľ rodina
pochádza, akou rečou sa v rodine hovorilo/hovorí, aké krstné mená a
priezviská sa vyskytujú/vyskytovali v rodine, koľko členov má vaša rodina,

48

mama Adela Žigová otec Rudo Žigo dcéra Karin Žigová

sesternica Bea Halušková syn Noro Žigo stará mama Ilona Žigová
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koľko súrodencov. Nájdite vo vašej rodine zaujímavú osobnosť, ktorú ostat-
ným predstavíte, zistite, či sú vo vašej rodine osoby inej etnicity, či vo vašej
rodine prevláda určité náboženské vyznanie, či sú v rodine rodinní príslušní-
ci, ktorí žili alebo žijú v zahraničí (krátkodobo alebo natrvalo), žijú členovia
vašej rodiny viac v meste alebo na vidieku, zapíšte nejaké obľúbené rodinné
jedlo, opíšte rodinné zvyky a sviatky.

4. Upozornite žiakov, že svoje rodinné kroniky a príbeh rodiny predstavujú
dobrovoľne.

Otázky stimulujúce diskusiu
• Kto má najpočetnejšiu rodinu? 
• Koľko členov/generácií žije vo vašej domácnosti? Kedy sa vídavate s ostatnými?
• Aké netradičné mená nachádzate vo vašej rodine ?
• Býva vo vašej rodine niekoľko generácií spolu? 
• Aká je úloha starých rodičov?
• Aké zvyky a tradície má vaša rodina? 
• Aké sviatky v rodine oslavujete? 
• Kde a ako prežívate víkendy?

Tipy pre pedagóga
• Aktivita bude zaujímavá v skupine žiakov, kde je rôznorodá regionálna, národ-

nostná, náboženská či etnická príslušnosť. 
• Pri pozeraní a prezentovaní rodinného portrétu je dôležité vytvoriť atmosféru

rešpektu a pochopenia pre tradície a zvyky iných kultúr.
• Zamerajte sa na porovnávanie skúseností žiakov, nie na hodnotenie toho, čo 

je lepšie a čo horšie.42

Poznanie rozdielov medzi vlastnou osobou a inými ľuďmi je prvý krok k empatii,
akceptácii, rešpektovaniu okolia.

Reflexia pre pedagóga
• Vedia žiaci o rozdieloch medzi sebou?
• Sú si vedomí rozmanitosti v triede, škole, okolí školy, vo svojej krajine a vo 

svete?
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42 Spracované podľa: MULTI-KULTI na školách. Bratislava. NMŠ, 2006, s. 107.
43 Pozn. autora: Možno spracovať ako pracovný list pre žiakov na zmapovanie rozdielov v triede, škole, susedstve,

komunite.
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AKTIVITA: Bingo

Cieľ: 
• Uvedomiť si rozmanitosť v triede/kolektíve 

Potrebný čas: 20 minút

Veľkosť skupiny: 8 a viac žiakov

Potreby, pomôcky: kópia otázok pre každého účastníka, ceruzky/perá

Metodické pokyny
1. Každý žiak sa má porozprávať s čo najväčším počtom spolužiakov, aby o kaž-

dom zistil niečo iné. 
2. Keď sa mu podarí zapísať ku každej záľube (vlastnosti, schopnosti) iné meno, zvolá: 

„Bingo!" Hra sa končí, keď niekoľko hráčov - záleží od veľkosti skupiny - splní úlohu.

Tipy pre pedagóga
• Ak sa chcete stručne porozprávať o tom, čo hráči zistili, začnite otázkou, či sa 

im hra páčila. 
• Potom sa môžete rozprávať o rozdielnych schopnostiach a záujmoch v skupine 

a o kultúrnych vplyvoch, ktoré sa dajú vystopovať v odpovediach, napr. varí 
a šije rovnaký počet mužov a žien?44
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44 Spracované podľa: Všetci rôzni – všetci rovní. Bratislava. NMŠ, 2002, s. 87.

Prínosné pre jednotlivca aj spoločnosť
- rozdiely v zručnostiach, talentoch, 

záujmoch

Škodlivé pre jednotlivca aj spoločnosť
- rozdiely v šanciach vyplývajúce zo

zdravotného stavu, sociálneho zázemia,
etnického pôvodu, pohlavia

Ovplyvniteľné
- vedomosti a zručnosti, motivácia,

rozdiely v možnostiach a šanciach

Ťažko ovplyvniteľné alebo 
neovplyvniteľné
- trvalé zdravotné znevýhodnenia, 

genetické predpoklady

Hodné odstraňovania alebo zmenšovania
- rozdiely v šanciach vyplývajúce 

zo zdravotného stavu, sociálneho zázemia,
etnického pôvodu, pohlavia

Hodné zachovávania a podpory
- rozdiely v kultúre, zvykoch, 

tradíciách, materinskom jazyku

Reflexia: diskusia na pochopenie významu rozdielov medzi ľuďmi a z nich vyplývajúcich
nerovností
- žiaducich a nežiaducich, vplyv nerovností na životné šance
- rasové, etnické, náboženské, rodové, vzdelanostné, profesijné, kultúrne rozdiely

Rozdiely medzi nami 43

Významné pre uplatnenie sa 
v spoločnosti
- rozdiely v kvalite vzdelania, schopnostiach,

motivácii
- rozdiely v rodinnom zázemí, sociálnom

postavení

Bezvýznamné pre uplatnenie sa 
v spoločnosti
- farba očí, dĺžka vlasov, výška postavy
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Vyber si niekoho zo skupiny a spýtaj sa ho na niečo z nasledujúcich vecí.
Tvojou úlohou je ku každej záľube (vlastnosti, schopnosti) pripísať iné meno. 

Keď sa ti to podarí, vykríkni: „BINGO!“
BOL/A V ZAHRANIČÍ 
(V RÁMCI EURÓPY)
BOL/A MIMO EURÓPY
OVLÁDA NEJAKÝ CUDZÍ 
JAZYK
RÁD/RADA VARÍ
ŠIJE (PLETIE, HÁČKUJE) 
SI OBLEČENIE
PRAVIDELNE ČÍTA
MÁ RÁD/RADA FUTBAL
CHOVÁ NEJAKÉ ZVIERA
VIE HRAŤ NA HUDOBNOM 
NÁSTROJI
MÁ RODIČOV ALEBO 
STARÝCH RODIČOV, 
KTORÍ SA NARODILI 
V ZAHRANIČÍ

Vyber si niekoho zo skupiny a spýtaj sa ho na niečo z nasledujúcich vecí.
Tvojou úlohou je ku každej záľube (vlastnosti, schopnosti) pripísať iné meno. 

Keď sa ti to podarí, vykríkni: „BINGO!“
BOL/A V ZAHRANIČÍ 
(V RÁMCI EURÓPY)
BOL/A MIMO EURÓPY
OVLÁDA NEJAKÝ CUDZÍ 
JAZYK
RÁD/RADA VARÍ
ŠIJE (PLETIE, HÁČKUJE) 
SI OBLEČENIE
PRAVIDELNE ČÍTA
MÁ RÁD/RADA FUTBAL
CHOVÁ NEJAKÉ ZVIERA
VIE HRAŤ NA HUDOBNOM 
NÁSTROJI
MÁ RODIČOV ALEBO 
STARÝCH RODIČOV, 
KTORÍ SA NARODILI 
V ZAHRANIČÍ

�

PRACOVNÝ LIST: Bingo
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Rozmanitosť v škole a v okolí školy
Vedomie vlastnej hodnoty, identity, kultúry je nevyhnutné na pochopenie osobnosti,
identity a kultúry toho druhého, iného, cudzieho. Ako zabezpečiť aby táto rôznoro-
dosť v triede, škole, komunite nebola na škodu, ale naopak, aby obohatila vyučovací
proces?

V našom školstve dodnes prevláda jednosmerné chápanie vzdelávania a výchovy –
žiaci sú tu na to, aby sa učili a učitelia na to, aby im vedomosti odovzdávali. Učenie
by však mohlo byť dvojstranným procesom, v ktorom by obsah aj metódy učenia
reagovali na potreby, schopnosti a záujmy žiakov, a ktorý by rešpektoval ich
rôznorodosť. Takýto prístup umožní brať žiakov ako rovnocenných partnerov vo
vzdelávaní.

Reflexia pre pedagóga
• Nakoľko vaša škola reflektuje rozmanitosť žiakov – v prostredí školy, vo vyučo-

vaní, v mimoškolských aktivitách?
• Do akej miery máte možnosť prispôsobovať obsah učiva potrebám a rozmani-

tosti žiakov?
• Ako zodpovedajú učebnice a metodické materiály rozmanitosti vo vašej škole, 

lokalite, regióne?45

Situácia a okolnosti sa líšia od triedy k triede a od školy k škole, preto nemožno
poskytnúť hotové recepty ani garantovať ich úspech. Vaši žiaci si však na vyučovaní
môžu vyskúšať rôzne modelové situácie, s ktorými sa zrejme stretnú v neskoršom
živote. Môžu sa naučiť zručnostiam, ktoré ich budú sprevádzať po celý život. Ak sa
im to podarí v triede, svoje poznanie, hodnoty, spôsoby správania budú môcť
úspešne využiť a prejaviť v „reálnom svete“. Ak im umožníte nazrieť, uvedomiť si
a pracovať s rozmanitosťou v kolektíve, budú pripravenejší akceptovať a rešpekto-
vať jedinečnosť a rozmanitosť vo vonkajšom svete, budú vyžadovať rešpekt voči
vlastnej individualite a rovnako rešpektovať individualitu iných.

Takéto výchovno-vzdelávacie ciele možno dosiahnuť zmenou celého edukačného pro-
cesu a zavádzaním nových prvkov do výučby. Nimi sa dá dosiahnuť zmena jednosmer-
ného prenosu informácií na obojsmerné učenie. Možno pritom využiť rôzne formy
zážitkového alebo skúsenostného učenia, učenia prostredníctvom konania (z angl.
learning by doing). Tieto techniky zahŕňajú brainstorming (doslova „búrku nápadov“),
riadené diskusie, hranie rolí, simulácie, dramatizácie, rôznorodé techniky skupinovej
práce a projektového vyučovania. Okrem toho, že sa pri ich využití umožní väčšia par-
ticipácia žiakov, celý proces učenia sa otvorí a oživí. Pri učení o kultúrnej rozmanitosti
sú tieto metódy mimoriadne vhodné, keďže jej filozofia vychádza z ľudskoprávneho
prístupu k výchove a vzdelávaniu, ktoré kladú žiaka/žiačku a jeho/jej schopnosti,
zručnosti a potreby do centra pozornosti.

Pri produktívnom využívaní kultúrnej rozmanitosti vo vyučovaní je vhodné začať
mapovaním rozmanitosti v triede a škole a následne v komunite a celej krajine.
Žiadna krajina na svete dnes nie je kultúrne či spoločensky jednoliata. V každej sa
vyskytujú rozdiely v postavení, bohatstve, tradíciách jednotlivcov a skupín. Často sú
dokonca rozdiely výraznejšie medzi občanmi tej istej krajiny než medzi občanmi
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45 Pozn. autora: Podrobnejšie otázky na reflexiu učebných materiálov z hľadiska kultúrnej citlivosti sú v príručke
MULTI-KULTI, s. 35
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dvoch odlišných štátov. Podobne sú neraz rozdiely v kultúrnej oblasti oveľa väčšie
medzi dvoma komunitami, ktoré žijú na opačných koncoch jednej krajiny, než medzi
dvoma komunitami, ktoré sa nachádzajú vedľa seba, aj keď na opačnej strane hra-
nice. Významné rozdiely sa samozrejme vyskytujú aj v rámci jednotlivých komunít.
Existencia rozdielov medzi ľuďmi a skupinami ľudí je prirodzenou súčasťou nášho
života.

Nasledujúca aktivita môže žiakom pomôcť uvedomiť si svoje ukotvenie v širšom
spoločenskom a kultúrnom prostredí.

AKTIVITA: Domáca úloha

Cieľ: 
• Uvedomiť si sociálnu a kultúrnu rozmanitosť v bezprostrednom okolí

1. Zadajte žiakom úlohu zistiť genealógiu ich rodiny.
2. Zadajte žiakom úlohu zmapovať susedstvo - osudy rôznych etnických alebo 

náboženských skupín v okolí školy zjednodušenou metódou rozprávanej 
histórie.
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46 Upravené podľa: TIBBITTS, F. The Rights-Based Approach to Education. EENET Asia Newsletter, June 2007.
[online]. Dostupné na internete: <http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter4/page7.php>

Ľudskoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu sa riadi nasledujúcimi
princípmi:

• Uznáva a dodržiava práva každého dieťaťa. 
• Pristupuje k dieťaťu v širšom kontexte jeho osobného, rodinného, sociálneho

života. Snaží sa zaangažovať rodičov do vzdelávacieho procesu.
• Dieťa je stredobodom vzdelávacieho procesu. 
• Proces je rodovo citlivý. Bojuje proti rodovým stereotypom, poukazuje na

rodové nerovnosti a snaží sa ich odstrániť, kladie pozornosť na všestranný
rozvoj chlapcov aj dievčat.

• Zaručuje včlenenie, rešpekt a rovnosť šancí pre všetky deti. Stereotypizácia,
vylúčenie a diskriminácia nie sú tolerované. 

• Podporuje kritické myslenie, aktivitu, iniciatívu, otvorené vyjadrovanie a výme-
nu názorov.

• Podporuje žiacke práva a zodpovednosť, žiacku samosprávu pri riadení školy 
a školského prostredia, ako aj aktivizmus v celej komunite.46
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Tradičná rozmanitosť na Slovensku 
– stručný historický náčrt 47

Územie dnešného Slovenska tradične obývali rôznorodé skupiny, ktoré sa v mnohom
podobali a v mnohom líšili. Kritérií na rozlišovanie medzi jednotlivými skupinami sa
vyvinulo viacero a pôsobili v rôznych historických obdobiach a s rôznou dôležitosťou.
V časoch nájazdov rímskych vojsk bola najdôležitejšia kmeňová príslušnosť, ktorú
začiatkom stredoveku, po rozpade tradičných kmeňových zväzov, nahradila prísluš-
nosť stavovská. Podobne ako v pokrvno-príbuzenských vzťahoch, aj v ranofeudálnom
spoločenskom systéme bolo priam nemožné vymaniť sa zo spoločensky pripísaného
statusu – iba vo vzácnych prípadoch bolo niektorým jednotlivcom umožnené zmeniť
svoj status poddaného na status feudála - svetského či cirkevného.

V čase prerodu kmeňovej spoločnosti na feudálnu nastal ďalší dôležitý medzník v ži-
vote staroslovanského spoločenstva, ktorý vplýval aj na kategorizovanie obyvateľstva.
Postupné prijímanie kresťanstva na našom území prechodne rozdeľovalo obyvateľ-
stvo na tradičné pohanské spoločenstvá, ktoré vyznávali staroslovanskú mytológiu
a na spoločenstvá, ktoré prijali kresťanstvo. Dôležitým rozlišovacím kritériom bol tiež
jazyk viažuci sa na kresťanskú liturgiu – zavedenie staroslovienčiny ako liturgického
jazyka bolo krátkou, no významnou epizódou počas stáročnej dominancie latinčiny
ako obradného jazyka aj jazyka vzdelaneckých kruhov. Prijatie kresťanstva prvým
uhorským kráľom Štefanom I. na určitý čas ukončilo náboženské rozdelenie obyva-
teľstva Uhorska, vrátane územia dnešného Slovenska.

Vo feudalizme bolo stavovské rozdelenie spoločnosti
spoľahlivým kritériom členenia spoločnosti v podstate až do
zrušenia nevoľníctva Jozefom II. v roku 1785. Až v neskorom
feudalizme s nástupom reformácie do popredia opäť vystúpilo
aj rozlišovanie na základe vierovyznania. V dovtedy univerzál-
nom západokresťanskom svete sa do popredia dostala 
konfesionálna príslušnosť, predovšetkým rozdelenie na
katolícku a reformované cirkvi. Na území Slovenska sa šírilo
husitstvo, kalvínstvo aj protestantizmus. Už od tohto obdobia
teda možno hovoriť o výraznom náboženskom rozčleňovaní
obyvateľstva, čo do značnej miery vyvracia mýtus o jeho
tradičnom katolicizme. Popritom nemožno zabudnúť ani na
početné spoločenstvá vyznavačov východného rítu – pravosláv-
nych a gréckokatolíckych veriacich predovšetkým vo východnej
časti dnešného územia Slovenska, ako ani na početné židovské
komunity roztrúsené po celom území. Rozdelenie na katolíkov
a protestantov do veľkej miery ovplyvnilo rôzne oblasti spolo-

čenského života v období od protireformačného ťaženia cez stavovské povstania,
prijatie kompromisu podľa princípu „Čie panstvo, toho náboženstvo“ (Cuius regio,
eius religio) až po Tolerančný patent (1781) Jozefa II., ktorý v habsburskej monarchii
ustanovil náboženskú slobodu. S postupným utlmovaním stavovskej príslušnosti ako
základného kritéria rozdelenia spoločnosti sa tak zároveň oslaboval vplyv nábožen-
skej príslušnosti na život jednotlivca.

Od konca 18. storočia sa v celej Európe - a s istým oneskorením aj v Uhorsku –
dostával do popredia ďalší rozlišovací znak, ktorý sa postupne stal dominantným
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47 Pozri napr.: KOVÁČ, D. Dejiny Slovenska. Praha. Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Jozef II.
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a pretrváva až do dnešných čias. Tým kritériom je etnická príslušnosť, ktorej chá-
panie je v stredoeurópskom priestore založené na pokrvnom princípe (v protiklade
k občianskemu). V kontexte habsburskej monarchie bol národno-emancipačný proces
takmer výlučne projektom vzdelancov a iba postupne sa národná identita dostávala
do širšieho povedomia. V prípade slovanských národov to bolo spôsobené pre-
dovšetkým mocenskou dominanciou Nemcov a po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
v roku 1867 aj Maďarov, ktorí kontrolovali najdôležitejší mechanizmus šírenia národ-
ného povedomia – vzdelávací systém. 

Už tento krátky historický náčrt, ktorý sa končí pred bránami prvej Československej
republiky, jasne poukazuje na výrazné členenie obyvateľstva na území dnešného
Slovenska z hľadiska stavovského postavenia, náboženského vyznania či etnickej
príslušnosti, ktoré boli osobitne alebo v rôznych kombináciách najdôležitejšími
kritériami na rozlišovanie celých skupín obyvateľstva. Prvá republika zdedila vnútor-
ne značne rôznorodú spoločnosť, ktorá bola navyše výrazne poznačená regionálnou
príslušnosťou. Príslušnosť k regiónu či kraju bola po stáročia predovšetkým pre
nižšie sociálne vrstvy, a teda drvivú väčšinu obyvateľstva, jedna z najdôležitejších.
V prevažne hornatej a v predmoderných časoch neľahko prekonateľnej krajine bola
regionálna identita veľmi silná. Dodnes ju možno pozorovať v odlišnostiach nárečí,
zvyklostí, remesiel, či v palete tradičných jedál. Pre mnohých ľudí je dodnes 
príslušnosť k Šarišanom, Gemerčanom, Kysučanom či Záhorákom najdôležitejšou
identitou v pomyselnom rebríčku.

Obyvateľstvo dnešného Slovenska bolo teda v rámci stredoeurópskeho priestoru po
stáročia vystavené najrôznejším kultúrnym vplyvom, ktoré hlboko ovplyvnili jeho
zvyky a tradície. Mnohé kultúrne artefakty, ktoré dnes považujeme za írečito sloven-
ské, na naše územie prišli v niektorej z nespočetných migračných vĺn – počnúc 
príchodom Keltov, Avarov a Germánov, Slovanov, Maďarov a Rómov, Tatárov a Turkov,
cez taliansku, valašskú a nemeckú kolonizáciu, až po príchod Židov, Chorvátov či Bul-
harov. Potomkovia týchto skupín žijú na území Slovenska po stáročia a podieľajú sa
na kultúrnom a spoločenskom rozvoji rovnako ako potomkovia slovanských kmeňov.

Jedným z dôkazoch tohto miešania je samotný slovenský jazyk, ktorý má množstvo
spoločných slov nielen s češtinou a inými slovanskými jazykmi, ale aj s maďarčinou. Veľa
výrazov doň preniklo z rómskeho a nemeckého jazyka, ale povedzme aj z perzštiny. 

Pôvod niektorých bežných slov:

z latinčiny: košeľa, škola, čerešňa, dom, tabuľa, tehla, kostol, kláštor, fara, kalich,
kresťan, kríž, mních, olej, oltár, advokát, daň, ceruza, notár, palác, titul…
z nemčiny: cieľ, cibuľa, cukor, farba, huta, kanál, kuchyňa, múr, musieť, myš,
papier, šindeľ, šunka, žemľa…
z rumunčiny: bača, bryndza, cap, fujara, koliba, salaš, vatra, žinčica…
z maďarčiny: čardáš, koč, paprikáš, beťár, vankúš...
z ruštiny: kolchoz, rozviedka, samovar, podnos, treska, mrož…
z angličtiny: klub, tenis, futbal, gól, hokej, servis, stop, víkend, dres, volejbal…48

Podobne nárečia obyvateľov prihraničných oblastí sú často už na prvé počutie bližšie
oficiálnym jazykom za hranicami, než jazyku vlastnej krajiny (gorali na Zamagurí,
Rusíni na severovýchode Slovenska). Jazykové hranice sa neprelínajú so štátnymi,
ale prekračujú ich.
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48 Webový potrál Lingvistika.[online]. Dostupné na internete: <http://www.lingvistika.sk/etymologia.htm>
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Veľa detí na Slovensku aj dnes žije v dvojjazyčných, či až trojjazyčných prostre-
diach bez toho, aby čo len jeden z rodičov bol občanom inej krajiny. Tento fenomén
možno pozorovať v južných maďarsko-slovenských oblastiach. Mnohé rómske rodiny
žijúce na tomto území sú prakticky trilingválne – doma sa hovorí po rómsky, pri
styku so Slovákmi po slovensky a v komunikácii s Maďarmi po maďarsky.

Ďalším z dôkazov kultúrneho a viacjazyčného spolunažívania na území Slovenska sú
aj dvoj-, troj- či viacjazyčné názvy miest a obcí.

Názvy miest v rôznych jazykoch

Bratislava: Prešporok, nem. Pressburg, maď. Pozsony, poľ. Bratysława, lat. Posoni-
um, gr. v stredoveku Istropolis
Košice: lat. Cassovia, nem. Kaschau, maď. Kassa, chorv. Kašava, poľ. Koszyce, rom.
Kasha
Prešov: maď. Eperjes, nem. Preschau, ukr. Пряшiв (Prjašiv), poľ. Przeszów, lat.
Fragopolis alebo Eperiessinum
Banská Bystrica: maď. Beszterczebánya, nem. Neusohl, lat. Neosolium
Žilina: maď. Zsolna, nem. Sillein, poľ. Żylina, lat. Solna
Nitra: maď. Nyitra, nem. Neutra
Trnava: maď. Nagyszombat, nem. Tyrnau, lat. Tyrnavia
Spišská Nová Ves: maď. Igló, nem. Zipser Neuendorf, Zipser Neudorf
Nové Zámky: maď. Érsekújvár, nem. Neuhäusel
Ružomberok: nem. Rosenberg, maď. Rózsahegy
Lučenec: maď. Losonc, nem. Lizenz
Michalovce: maď. Nagymihály, nem. Großmichel, rómsky Naďmihaja, jidiš Michaj-
lovec alebo Mychajlovyc
Trenčín: maď. Trencsén, nem. Trentschin, lat. Trentsinum alebo Laugaricio
Viedeň: nem. Wien, lat. Vindobona, maď. Bécs, angl. Vienna
Praha: nem. Prag, angl. Prague, tal. Praga, maď. Prága
Budapešť: maď., nem., angl. Budapest, chorv. Budimpešta

Súčasná rozmanitosť na Slovensku
V súčasnosti sa ľudia žijúci na Slovensku identifikujú s rôznymi skupinami a podľa
rozličných kritérií. Tradične sa na prvom mieste uvádza národná či etnická prí-
slušnosť. Z tohto pohľadu sa najviac ľudí na Slovensku identifikuje ako Slováci
a Slovenky. Na našom území tradične po stáročia žijú celé skupiny ľudí, ktorí sa
identifikujú ako Maďari, Česi, Nemci, Rómovia, Židia, Rusíni či Ukrajinci. 

Obyvateľstvo podľa národnosti v SR

56

Dátum Obyvateľstvo z toho národnosť 
sčítania spolu slovenská maďarská rómska česká rusínska ukrajinská
3.3.1991 5 274 335 4 519 328 567 296 75 802 52 884 17 197 13 281
26.5.2001 5 379 455 4 614 854 520 528 89 920 44 620 24 201 10 814

Zdroj: ŠÚ SR, http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/tab/zu.htm

GD_na_skolach.qxp  7. 1. 2008  23:24  Page 56



Multietnický a multináboženský charakter Slovenska ešte zvýrazňovali globálne
migračné pohyby, ktoré charakterizovali obdobie posledných desaťročí. Už počas
obdobia komunizmu na naše územie prichádzali za prácou, štúdiom či kvôli politic-
kému prenasledovaniu v domovských krajinách početné skupiny cudzincov, ktorí sa
tu dočasne alebo natrvalo usádzali. Takýmto spôsobom prišli na územie vtedajšieho
socialistického Československa grécki emigranti (po vojenskom prevrate v roku
1967), po vypuknutí vojny v bývalej Juhoslávii na Slovensko prišli Chorváti, Srbi,
Bosniaci a Albánci, po rozpade Sovietskeho zväzu napríklad skupiny Gruzíncov a Če-
čenov. Už v minulom režime na československých univerzitách študovali žiaci z viace-
rých komunistických krajín – Vietnamci, Angolčania, Libanončania a ďalší. 

V súčasnosti sem s rôznymi motiváciami a v rôznych životných situáciách (útek pred
konfliktom, politickým či náboženským prenasledovaním, pracovná a študijná
migrácia, rekreačná turistika) prichádzajú ľudia z Indie, Číny, oboch Kóreí, Srí Lanky,
Afganistanu, Pakistanu, Iraku, z rôznych arabských štátov, Latinskej Ameriky, obča-
nia všetkých krajín Európskej únie, ale aj Ukrajiny, Ruska či Bieloruska. Vo väčších
mestách sa vytvárajú komunity vietnamských, čínskych či moslimských migrantov,
z ktorých mnohí tu žijú už niekoľko desaťročí, ich deti a vnúčatá vyrastali na Sloven-
sku a nemálo z nich má slovenské občianstvo.

Spoločnosť na Slovensku sa od pádu komunistického režimu prirodzene rozvrstvuje
aj vnútorne. Okrem tradičných regionálnych či náboženských príslušností sa
vytvárajú nové kultúry a subkultúry. Čoraz častejšie počujeme o rôznych neetnic-
kých menšinách, ktoré vznikajú na základe zdravotného stavu, sexuálnej orientácie,
či povedzme životného štýlu: zdravotne hendikepovaní, gejovia a lesbičky, príslušní-
ci najrôznejších subkultúr. Do popredia sa dostáva otázka rodovej rovnosti medzi
mužmi a ženami, ktorá poukazuje na fakt, že menšinové či znevýhodnené postave-
nie nemusí byť nevyhnutne založené na početnosti (žien je viac než mužov, napriek
tomu dlhodobo dosahujú v priemere nižšie príjmy v rovnakých pracovných pozíciách
než muži).

Na Slovensku teda v zrýchlenom tempe prebiehajú viaceré procesy, ktoré spoločnosť
vnútorne rozčleňujú, rozdeľujú na skupiny, komunity, politické tábory či hodnotové
prúdy. Mnohé z procesov, ktoré v iných častiach sveta prebiehali dlhšie a prinášali
iba postupné zmeny, prebiehajú v strednej Európe v omnoho kratšom čase: politická
a ekonomická transformácia, európska integrácia, imigrácia a emigrácia. Ako jeden
z nemnohých regiónov sveta strednú Európu historicky poznačili nielen presuny ľudí
cez hranice, ale často aj posuny hraníc „ponad“ ľudí. Výsledkom je spolunažívanie
najrôznejších komunít v spoločnom geografickom a sociálnom priestore.

Kultúrna rozmanitosť a kultúrna identita
Máloktorý tak často v bežnej aj odbornej komunikácii používaný pojem je nejasnej-
ší než pojem kultúra. Kultúra (alebo kultúrnosť) sa často používa v užšom zmysle
slova na označenie niečoho alebo niekoho ako kultúrneho v kontraste k nekultúrne-
mu, neslušnému, neakceptovateľnému. V takomto hodnotiacom význame zväčša
vynášame súdy o konkrétnom správaní či výzore ľudí alebo celých skupín. 

Kultúra sa však používa aj v širšom zmysle na označenie celého súboru artefaktov
- hmotných aj duchovných - ktorými sa jedna skupina v našom vnímaní odlišuje od
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inej skupiny. Tieto odlišnosti sa prejavujú v rovine zvykov, tradícií, vierovyznaní,
hodnôt a noriem komunikácie, správania či medziľudských vzťahov. Napokon,
kultúra v najširšom chápaní rozvíjanom už v klasickej filozofii predstavuje všetko, čo
nie je dané prírodou.49

Kultúra má zásadný vplyv na formovanie jednotlivca – cez výchovu v rodine, škole,
miestnej komunite. Kultúra nie je statický, objektívny jav, ale dynamický, neustále
sa rozvíjajúci proces, vďaka ktorému sa jej jednotlivé zložky reprodukujú z generá-
cie na generáciu. Kultúra pritom nevzniká biologickým prenosom, ale prenáša sa
a ďalej rozvíja sociálnymi vzťahmi, ktoré môžu byť inštitucionalizované (napríklad vo
formálnom vzdelávacom systéme) alebo neformálne. Kultúra je výsostne sociálny
fenomén, je to ľudský výtvor. Rodíme sa ako ľudské bytosti, ale príslušníkmi kultúr
sa stávame.50

Kultúrna identita je komplexná predstava, ktorú si o sebe vytvára jednotlivec alebo
skupina ľudí (napr. slovenská kultúrna identita, kultúrna identita Židov, kultúrna
identita hiphoperov).51 Kultúrna identita nie je nemenná, všetci sme nositeľmi viace-
rých identít, ktoré sú v rôznych kontextoch rozdielne dôležité. Naše rôzne identity
sa navzájom prekrývajú. Identita je v slobodnej spoločnosti do veľkej miery záleži-
tosťou individuálnej voľby. 

Pri skúmaní rôznorodých kultúr nemožno objektívne určiť, ktorá kultúra je rozvinutej-
šia či lepšia. Porovnávacie skúmania odlišných kultúr ukázali, že všetky kultúry sú si
podobné v základnej štruktúre, všetky sa snažia reagovať na univerzálne potreby ľudí
kdekoľvek na svete. Ich jednotlivé prvky sú usporiadané do systémov, ktoré sú
relatívne samostatné a spôsobujú odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, ale vzťahu-
jú sa na rovnaké univerzálne potreby. Preto rôzne kultúry rôznym spôsobom regulujú
príbuzenské a partnerské vzťahy či vzťahy voči predkom a potomkom, určujú, čo je
posvätné a čo profánne (pozemské, svetské), definujú čistotu a nečistotu, správne
a nesprávne spôsoby správania a konania (v rituáloch, stravovaní, spôsoboch odieva-
nia a pod.), upravujú spôsoby spolunažívania v rámci danej komunity a navonok voči
iným komunitám. Takéto poňatie kultúry sa snaží odpútať od hodnotiacich súdov
a neskĺznuť do vyzdvihovania jednej kultúry na úkor iných.

Aj na našom území sa po stáročia prelínajú rôzne prvky kultúr, napríklad kultúra
stravovania, ale aj tradičné zvyklosti spojené s určitými sviatkami (oblievačka,
šibačka, vinšovanie). Mnohé z kresťanských zvykov majú výrazné pohanské korene
(vynášanie Moreny, svätojánske ohne, fašiangy).

Rozmanitosť vo svete
Vďaka medzinárodnému obchodu, politickej integrácii či všadeprítomným a masovo
dostupným médiám sa náš svet časovo aj priestorovo splošťuje. V tejto súvislosti sa
často skloňuje pojem globalizácie. V dôsledku toho ropná kríza na Blízkom východe
ovplyvní aj európske domácnosti, prírodná katastrofa v juhovýchodnej Ázii zakti-
vizuje humanitárnu pomoc z celého sveta a koncert na pomoc Afrike v televízii 
sledujú 3 miliardy ľudí. Aj vďaka týmto fenoménom sa v súvislosti s globalizáciou
často používa metafora globálnej dediny. 
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49 MISTRÍK, E. MULTI-KULTI na školách, Bratislava. NMŠ, 2006, s. 43.
50 Tamže.
51 Tamže, s. 44.
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Globalizácia, resp. globálna dedina poukazujú na vzájomnú previazanosť a závislosť
jednotlivých častí sveta. V súčasnom svete nemôže byť z ekonomických aj politic-
kých dôvodov žiadna krajina alebo jej časť úplne izolovaná. Rovnako tak nemôže byť
izolovaná žiadna kultúra, pretože by bez dialógu s inými kultúrami upadala, až by
napokon zanikla.

V súčasnom svete ľudia rôznych kultúr,
vierovyznaní a životných štýlov komu-
nikujú, spolunažívajú a putujú z miesta
na miesto v takom rozsahu ako nikdy
predtým. V dôsledku toho dochádza
k stretom a prelínaniu rôznych kultúr –
vytvára sa čosi, čo možno nazvať
globálnou či univerzálnou masovou
kultúrou. Globalizácia vytvára tlak na
tradičné spoločenstvá a kultúry, stiera
rozdiely, vedie k veľmi podobnému ži-
votnému štýlu v rôznych častiach sveta.
Možno však povedať, že vďaka globali-
zácii zanikajú rozdiely medzi ľuďmi,
spoločenstvami a kultúrami? Odpoveď
vôbec nie je jednoznačná. 

Na jednej strane možno naozaj pozorovať prenikanie výdobytkov globalizácie aj do
najodľahlejších kútov sveta. Na druhej strane práve vďaka tlaku globalizácie vznika-
jú významné protitlaky v rôznych končinách sveta. Mnohé tradičné spoločenstvá
alebo alternatívne subkultúry odmietajú konzumný spôsob života a vzdorujú
prenikaniu cudzích prvkov do svojich komunít. Poukazujú na jedinečnosť svojej
vlastnej kultúry, jazyka, či zvykov a tradícií. Prelínanie prvkov rôznych kultúr tak
automaticky nevedie k ich zániku a nahradeniu jedinou globálnou kultúrou. Práve
naopak, sprievodným javom ekonomickej a politickej globalizácie je vyhraňovanie
rôznorodých tradičných aj nových kultúrnych odlišností.52
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52 Čerpané z kapitoly Globalizácia a výzvy pre Slovensko in: IVO. Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020.
[online]. Bratislava. IVO, 2002. s. 5-13. Dostupné na internete: <http://www-8.vlada.gov.sk/data/files/
1205.doc>

Pojem globálna dedina vo svojej knihe Gutenbergova galaxia (1962) spropago-
val známy kanadský filozof a mediálny teoretik Marshall McLuhan. Tento pojem
metaforicky vyjadruje procesy, ktoré spôsobil nástup elektronických masových
médií vo svete, a ktorými sa podľa neho zrušili priestorové a časové bariéry
ľudskej komunikácie. Od ich nástupu môžu ľudia na opačných koncoch zemegule
bezproblémovo a bezprostredne komunikovať ako v najbližšom susedstve na
dedine. Zemeguľa sa v tomto zmysle zmenila na jednu veľkú globálnu dedinu.

Pojem globálna dedina sa v súčasnosti používa v užšom význame na označenie
vzájomnej prepojenosti prostredníctvom iného média – internetu – ktorý ľudskú
komunikáciu ešte viac „zglobalizoval“. V širšom význame sa termín používa na
označenie rôznorodých fenoménov globalizácie – rozvoj informačných technológií,
masovej komunikácie, kultúry a zábavy, migrácie (vrátane turistiky).

Medzinárodné stretnutie mladých ľudí v rámci programu
Mládež v akcii.
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AKTIVITA/DOMÁCA ÚLOHA: Čo je „in“?

Cieľ:
• Uvedomiť si vplyv globalizácie na vývoj jazyka

Potrebný čas: 45 minút + prezentácia výsledkov minivýskumu na ďalšej hodine

Veľkosť skupiny: 5 a viac

Metodické pokyny
1. Urobte si zoznam slov prebratých z angličtiny (anglicizmy), ktoré sa stali 

súčasťou mládežníckeho žargónu („in“, „cool“, „cash“, „ok“...)
2. Vysvetlite, čo znamenajú, v akých situáciách, kontextoch sa používajú?
3. Otvorte diskusiu na otázku: Kde ste sa s týmito výrazmi stretli?

Domáca úloha: minivýskum 
• Ako by niektoré z týchto výrazov povedali rodičia, keď boli v našom veku?
• Ako by niektoré z týchto výrazov povedali starí rodičia, keď boli v našom veku?

Rozmanitosť v jednote
Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach. 

Sú nadaní rozumom a svedomím a majú spolu vychádzať v duchu bratstva.
(Článok 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 1948)

Bez ohľadu na to, aký postoj zaujmeme k rozdielnostiam medzi ľuďmi, či ktoré z nich
považujeme za prirodzené a ktoré, naopak, za neakceptovateľné, zásadná otázka
zostáva rovnaká: Nakoľko možno skĺbiť univerzálne, teda všetkým ľuďom prisúdené
práva a pre všetkých platné pravidlá s čiastkovými rozdielmi, záujmami, identitami?
Do akej miery možno rozvíjať povedomie o kultúrnej rozmanitosti a zároveň
učiť vzájomnej úcte, rešpektu a dôvere? Ako možno docieliť jednotu pri rešpekto-
vaní a zachovávaní rozmanitosti? 

Vo vzdelávacej praxi môže byť tento problém postavený ako pomyselný „konflikt“
medzi výchovou a vzdelávaním k ľudským právam na jednej strane a interkultúrnou
výchovou a vzdelávaním na strane druhej. Zatiaľ čo prvá si kladie za cieľ vzdelávať
a vychovávať o univerzálnych právach a pravidlách, ktoré platia pre všetkých ľudí
bez rozdielu, a to priamo z ich ľudskej podstaty, druhá naopak zdôrazňuje rozmani-
tosť, odlišnosti a rozdiely medzi jednotlivcami a skupinami a poukazuje na odlišné
tradície, vzorce správania, kultúrne normy a zvyky. 

Napriek zdaniu konfliktu však nie je nutné a ani prínosné nazerať na tieto dva vzdelá-
vacie prúdy ako na vzájomne sa vylučujúce. Práve naopak, predpokladom na akcepto-
vanie iných ľudí, je uvedomenie si toho univerzálneho, čo nás spája, aj toho
rôznorodého, čo nás odlišuje. Na pochopenie iných kultúr, náboženstiev či spoločenstiev
je nevyhnutné uvedomenie si vlastnej kultúrnej, náboženskej či civilizačnej zakot-
venosti a jej významu pre náš každodenný život. Na pochopenie miestnej reality je
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potrebné chápať globálne trendy a procesy. A napokon, na docielenie vzájomného
rešpektu a úcty k iným ľuďom je potrebné týchto ľudí spoznať v ich rovnakosti aj
rozdielnosti.

Začať možno sebapoznávaním a cez spoznávanie svojich blízkych a rovesníkov,
blízkych aj vzdialených susedov dospieť k poznaniu iných komunít, spoločenstiev
a civilizácií. Kde inde ak nie v škole možno toto objavovanie rozmanitosti sveta pro-
duktívne rozvíjať?
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„Zabudnite na „making poverty history“ (robenie chudoby minulosťou).
Klimatická zmena urobí chudobu trvalou.“

Nazmul Chowdhury, Practical Action 

Klíma nie je počasie
Grécke slovo „klino“ znamená „skláňam sa“. Sklon symbolizuje aj uhol dopadu
slnečného žiarenia, ktorý rozhoduje o prísune slnečnej energie na určité miesto, čím
určuje aj jeho klímu. Zatiaľ čo počasie pomenúva krátkodobé atmosférické javy
trvajúce niekoľko hodín alebo dní, klíma pomenúva stabilnejšie javy, ktoré prebieha-
jú v dlhších časových úsekoch – mesiacoch a rokoch. Údaje o klíme ako teplota,
množstvo zrážok, oblačnosť, sila vetra a podobne sa zapisujú už približne 200 rokov.
Ak by sme chceli získať informácie o klíme zo starších historických období, museli
by sme sa pozrieť do záznamov z kroník a starých listín. Ale aj z vegetácie, archeo-
logických nálezov a pôdnych horizontov sú dnes vedci schopní zistiť, aká bola klíma
v minulosti.

Skleníkový efekt
Už ku koncu 19. storočia skúmal švédsky chemik Svante Arrhenius vplyv zvýšenej
koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére na oteplenie Zeme. Koncom 80-tych rokov
20. storočia sa začalo v súvislosti s globálnym otepľovaním bežne používať slovné
spojenie „skleníkový efekt“. Globálne otepľovanie, ktoré sa začalo prejavovať v mi-
nulom storočí, sa začalo dávať do súvislosti s ľudskými činnosťami. Toto pomenovanie
je ale nepresné a veľmi všeobecné. „Prirodzený“ skleníkový efekt totiž pôsobí už viac
ako 4 miliardy rokov a udržuje na našej planéte teploty vhodné pre život. Tento jav
je tak pravdepodobne hlavným kľúčom k pochopeniu charakteru podnebia v minu-
losti i v súčasnosti.

Všetci sme v skleníku
Život na našej planéte existuje vďaka energii, ktorá k nám prúdi zo Slnka, a dostá-
va sa na zemský povrch najmä v podobe viditeľného svetla. Asi 30 % slnečných
lúčov sa od vonkajšej atmosféry odrazí späť do vesmíru, zvyšok sa dostane až na
zemský povrch. Od neho sa slnečné lúče odrážajú späť do vesmíru vo forme energie
– tzv. infračerveného žiarenia.

Toto žiarenie pomaly stúpa za pomoci vzdušných prúdov nahor a jeho unikaniu do ves-
míru bránia tzv. skleníkové plyny (napr. vodná para, oxid uhličitý, ozón, oxid dusný,
metán). Tieto plyny tvoria asi 1 % atmosféry a pôsobia tam ako sklo či fólia skleníka
– odrážajú naspäť tepelné žiarenie a udržujú tak na našej planéte teplotu asi o 33 ºC
vyššiu ako by tu bola bez ich prítomnosti. Tento jav je známy ako skleníkový efekt.
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Celková bilancia žiarenia musí
byť vyrovnaná. V dôsledku rôz-
nych ľudských činností však
vrstva skleníkových plynov
rastie do šírky. Prirodzená kon-
centrácia skleníkových plynov
v našej atmosfére sa zvyšuje
antropogénnymi emisiami oxi-
du uhličitého, vznikajúcimi pri
spaľovaní fosílnych palív, ako aj
dodatočne uvoľňovaným metá-
nom a oxidom dusíka, ktoré
vznikajú v poľnohospodárstve.
Koncentráciu skleníkových ply-
nov zvyšujú aj niektoré iné,
človekom umelo vyrobené plyny,
ktoré sa v atmosfére nevysky-
tujú prirodzene (napr. freóny).

Prirodzený skleníkový efekt

Keby neexistovala atmosféra, bolo by na vývoj a existenciu života na zemskom
povrchu cez deň príliš horúco a v noci príliš chladno. V blízkosti zemského povrchu
by bola priemerná teplota ako na povrchu Mesiaca - 18 °C. 

Ako sme uviedli vyššie, tento teplotný rozdiel vyplýva z rôznej priepustnosti
„skleníkových“ plynov. Viac odrážajú dlhovlnné vyžarovanie Zeme ako krátkovlnné
slnečné žiarenie. Pôsobia teda ako „pasca na žiarenie“ a celá Zem sa tak ohrieva.
Výsledná priemerná teplota Zeme teda vychádza z rovnováhy vyžarovania a príjmu
energie. Ak vyžarovaniu energie - tepla, bránia skleníkové plyny, teplota Zeme sa
zvyšuje.

Antropogénny skleníkový efekt

Od začiatku priemyselnej revolúcie v roku 1750 sa súčasne s rastúcou industrializá-
ciou a narastajúcim počtom obyvateľov neustále zvyšuje koncentrácia niektorých
skleníkových plynov v atmosfére. Okrem toho pribudli i ďalšie plyny zosilňujúce
skleníkový efekt. V posledných 150-tich rokoch sa spaľuje stále väčšie množstvo
fosílnych palív (ropa, zemný plyn, uhlie), lesy sa intenzívne vyrubujú a v poľno-
hospodárstve sa využívajú metódy poškodzujúce prírodné prostredie – to všetko
zvyšuje hladiny koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, a to najmä oxidu
uhličitého, metánu a oxidu dusného. Tento dodatočný – antropogénny (človekom
zapríčinený) skleníkový efekt zhoršuje prirodzený skleníkový efekt. Skleníkové plyny

63

53 HEDBERG, M. Zmena Podnebia (Záleží na tom?). [online]. Švédske meteorologické centrum. Dostupné na
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Skleníkový efekt 53

Prirodzený skleníkový efekt udržuje Zem približne o 33 °C teplejšiu ako by bola
bez atmosféry. V skutočnosti je priemerná teplota Zeme okolo + 15 °C.
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pochádzajúce z rôznych zdrojov pritom pôsobia veľmi rozdielne (pozri nižšie uve-
denú tabuľku a diagram).

Ľudské aktivity dodávajú teraz do atmosféry Zeme takmer 10 miliárd ton fosílneho
uhlíka ročne. To je síce v porovnaní s prirodzenou ročnou výmenou medzi atmo-
sférou a povrchom Zeme - 210 miliárd ton uhlíka - pomerne málo, ale táto výmena
je pomerne stabilná a jej dlhodobá bilancia je takmer nulová. Nárast by teda mohol
byť nebezpečný. Tento fosílny uhlík bol pred viacerými miliónmi rokov uložený pod
zemským povrchom a do atmosféry z neho preniká najmenej 40 %, čo už zvýšilo
koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére o 35 % a metánu o 170 %. CO   pritom
v atmosfére ostáva až približne 120 rokov. 

Plyny ovplyvňujúce klímu

Zdroje skleníkových plynov vo svete

64

2

Plyn Príspevok k dodatoč- Rast koncentrácie Relatívna účinnosť Zdroje/pôvod
nému (antropogén- antropogénnych na skleníkový efekt
nemu) skleníkovému skleníkových plynov v porovnaní s účinkom
efektu v % ročne v % CO2

CO2 55 0,5 1 spaľovanie fosílnych
Oxid uhličitý palív, vypaľovanie lesov,

ničenie pôdy
CH4 17 0,9 10 000 – 20 000 rozklad organických lá-
Metán tok, pestovanie ryže,

veľkochov dobytka, úni-
ky zemného plynu, 
skládky odpadov, spaľo-
vanie biomasy a fosílnych
palív

O3 14 1 1 000 – 2 000 fotochemické reakcia 
Troposfe- NOx, CO a uhľovodíkov
rický ozón pôsobením UV – žiarenia
/H/CFC 9 4 200 – 500 hnacie plyny, rozpúšťad-
Freóny lá a chladiace látky
N2O 4 0,2 – 0,3 170 - 230 dusíkaté hnojivá, spaľo-
Oxid dusný vanie fosílnych palív, 

rozklad
H2O - - - vyparovanie
Vodná para

Zdroj: Klima - Kanu – Leberknödel: Eine Erlebnisausstelung fuer Kinder zum Angreifen und Mitmachen, 1999

Zdroj: The version 3.2, 2000
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AKTIVITA: Ako ďaleko sa dostaneš s 1 gramom CO2?

Cieľ:
• Na názornom príklade ukázať žiakom, ktorý z vybraných dopravných prostried-

kov vypúšťa najmenej CO2

Potrebný čas: 20 minút

Veľkosť skupiny: 12 a viac

Potreby, pomôcky: štyri stuhy s nápismi „vlak“, „auto“, „lietadlo“, „bicykel“ alebo
škatuľky s nalepeným alebo nakresleným motívom dopravného prostriedku a v nich
namotané špagáty (dĺžka stúh alebo špagátov pre jednotlivé dopravné prostriedky
sú: lietadlo = 0, 9 m; auto = 1, 7 m; vlak = 5 m; bicykel = 10 m)

Denne sa vozíme v rôznych dopravných prostriedkoch a ani si neuvedomujeme, ako
ktorý z nich škodí životnému prostrediu. Málokto sa zamyslí nad tým, že správnym
výberom ušetrí nielen peniaze, ale aj škodlivé emisie.

Metodické pokyny
1. Nakreslite na tabuľu lietadlo, bicykel, auto a vlak alebo napíšte ich názvy.
2. Opýtajte sa žiakov, čo ich poháňa a vysvetlite im proces vzniku CO   pri 

každom z nich (bicykel – vydychovanie jazdca, auto a lietadlo – benzín, vlak – 
elektrina vyrobená spaľovaním uhlia).

3. Opýtajte sa žiakov, ako ďaleko sa dostanú s 1 g CO   s každým z týchto 
prostriedkov (ktorý z nich zájde pri vypustení 1 g CO   najďalej).

4. Napíšte na tabuľu pod jednotlivé názvy či obrázky dopravných prostriedkov 
mená tipujúcich.

5. Vyberte 12 žiakov a rozdeľte ich do trojíc. Dvom žiakom dajte podržať škatuľky 
so špagátmi alebo stuhami. Tretí žiak zo skupiny chytí koniec jedného špagá-
ta či stuhy a ťahá ju, kam sa až dá.

6. Žiaci si teraz môžu overiť svoje tipy – kam ktorý špagát či stuha predstavu-
júca niektorý z dopravných prostriedkov dosiahla (vzdialenosti sú štvornásobne
zmenšené oproti skutočnosti a ráta sa pri nich s plne obsadenými dopravnými 
prostriedkami).

7. Diskutujte so žiakmi o aktivite a zdôraznite, že najšetrnejší k prírode je 
bicykel, resp. že autom sa najviac oplatí jazdiť, keď je plné.54

Klíma sa mení
Prirodzené zmeny klímy môže vyvolať napríklad sopečná činnosť, rôzna aktivita
Slnka, ale aj zmena sklonu zemskej osi. Vieme napríklad, že pred asi 5000 rokmi
boli priemerné teploty o 2 – 3 ºC vyššie ako sú dnešné. Hranica lesa sa v pohoriach
Európy nachádzala približne o 100 m vyššie, nelesnaté tundry Európy a Ázie boli
v dávnej minulosti pokryté lesmi, na severe Grónska sa nenachádzal plávajúci ľad
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54 HIPŠ, J., JEŽEKOVÁ, P., JUHÁSZOVÁ, A. Energia. Učím (sa) o Zemi s radosťou. Bratislava. CEEV Živica, 2004.
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a v suchých oblastiach od západnej Afriky po Indiu bolo vlhké podnebie. Výskumy
ľadovcov v Antarktíde a údaje o geologickej minulosti našej Zeme ukazujú súvislosť
medzi obsahom CO   v atmosfére a globálnymi zmenami klímy. Preto sa práve oxid
uhličitý používa ako indikátor antropogénneho skleníkového efektu.

Klimatické zmeny tu boli vždy

Klimatické zmeny tu boli vždy, niektoré z nich dokonca oveľa väčšie, ako sú tie
súčasné. Rozdiel je však v tom, že v minulosti tieto zmeny prebiehali počas oveľa
dlhšieho obdobia, ako je to v súčasnosti. 

Niekomu sa to možno nezdá veľa, no rozdiel dlhodobého priemeru teploty vzduchu
medzi Komárnom a Trenčínom alebo medzi Lučencom a Banskou Bystricou je iba 1 °C.

Stojíme pred novou situáciou

Ak boli niekedy v minulosti veľké a náhle zmeny klímy, išlo zvyčajne o lokálny či regio-
nálny efekt. Takéto zmeny boli a sú v klimatickom systéme Zeme časté. Zaujímavejšie
sú také zmeny, ktoré sa prejavia aj v globálnom rozsahu. Tento jav pozorujeme
aj dnes. Tu ale tiež platí pravidlo, že podstatnejšia ako veľkosť zmeny je jej rýchlosť. 

Biológovia predpokladajú, že rast priemernej teploty vzduchu o 1 ºC za storočie nie
je pre ekosystémy veľkým problémom. Oteplenie o 2 ºC už ale môže spôsobiť ich
nestabilitu, ktorá sa môže negatívne prejaviť aj inak (rozšírenie chorôb a škodcov,
vyhynutie dôležitých druhov a pod.).

Ako sa ukazuje v súčasnosti, aj človek
sa na rýchlo sa meniace klimatické pod-
mienky adaptuje s problémami. Celá
technická infraštruktúra, poľnohospo-
dárstvo, zásobovanie vodou, doprava,
bývanie a životný štýl sa po stáročia
vyvíjali v určitých klimatických podmien-
kach, a to vrátane extrémnych výkyvov
počasia v určitých časových úsekoch 
(v minimálne 30-ročných intervaloch).
V súčasnosti však skoro denne môžeme
sledovať, že v porovnaní s minulosťou

iba 10 %-ný nárast rizika intenzívnych dažďov či prudkého sucha spôsobuje nepre-
konateľné problémy. Aj tu však platí, že bohatšie krajiny tento problém riešia ľahšie
ako krajiny chudobnejšie, kde je nižšia úroveň uplatňovania vedeckých poznatkov
v praxi. 
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Globálne oteplenie o viac ako 3 ºC prebiehalo aj niekoľko miliónov rokov a globálne
oteplenia o viac ako 1 ºC za storočie boli pravdepodobne veľmi vzácne. Iba oteple-
nia na konci ľadových dôb a zmeny teploty vzduchu po takých udalostiach ako sú
rozsiahle sopečné erupcie a pády asteroidov boli relatívne veľmi náhle. Oteplenie
v takom rozsahu, ako sa očakáva do roku 2100 (asi o 2,5 ºC), sa nevyskytlo
najmenej od konca poslednej doby ľadovej - teda celých 10 000 rokov.
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Musíme konať!
Informácie a dôkazy o zvyšujúcej sa koncentrácii oxidu uhličitého v atmosfére
z obdobia 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia viedli klimatológov a ďalších
zainteresovaných odborníkov k nastoleniu požiadavky, aby sa v tejto problematike
začalo konať. Trvalo však roky, kým medzinárodné spoločenstvo začalo na výzvy
reagovať.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC)

Už od roku 1979, keď bol na podnet OSN zriadený Svetový klimatický program, sil-
neli argumenty o tom, že klimatické zmeny majú prirodzený charakter a človek ich
svojimi aktivitami nemôže podstatne ovplyvniť. V roku 1988 vytvorila Svetová
meteorologická organizácia (WMO) spolu s Programom OSN pre životné prostredie
(UNEP) Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC). V roku 1990 vydal Medzivládny
panel pre zmenu klímy prvú hodnotiacu správu vyjadrujúcu názory 400 vedcov -
správa označila problém globálneho otepľovania za reálny a naliehala, aby sa
v tomto smere začalo konať. Zistenia predložené Panelom primäli vlády vypracovať
Rámcový dohovor OSN o klimatickej zmene. Ten v 1992 predložili na podpis na Kon-
ferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro.

Správy Medzivládneho panelu zohrali významnú úlohu pri rokovaniach vedúcich 
k príprave a schváleniu Kjótskeho protokolu. Tento dokument je druhá významná 
a ďalekosiahla medzinárodná zmluva zaoberajúca sa zmenami klímy. Do platnosti
vstúpil 16. februára 2005.

Zmena klímy je celosvetový problém a pretože k emisiám skleníkových plynov do
atmosféry prispievajú v rôznom rozsahu všetky krajiny sveta, týka sa každej z nich.
Medzinárodná spolupráca je však viac ako nevyhnutná, žiadna krajina totiž nemôže
tento problém vyriešiť sama.

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

V roku 1992 prijali svetové vlády Rámcový dohovor Organizácie spojených národov
o zmene klímy (UNFCCC). Tento medzinárodný dohovor doposiaľ formálne prijalo
189 krajín – t.j. takmer všetky krajiny sveta. Hlavným cieľom tohoto dohovoru je:

stabilizácia koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá by
zabránila nebezpečnej antropogénnej (človekom spôsobenej) interferencii s klima-
tickým systémom. Takáto úroveň by sa mala dosiahnuť v rámci dostatočnej časovej
lehoty, ktorá by umožnila ekosystémom adaptovať sa prirodzeným spôsobom na
zmenu klímy, zabezpečiť, aby nebola ohrozená produkcia potravín a umožniť, aby
ekonomický rozvoj pokračoval udržateľným spôsobom.

Podľa tohto rámcového dohovoru sleduje všetkých 189 vlád produkciu skleníkových
plynov vo svojich krajinách, podáva o tom správy, vyvíja stratégie na boj s klima-
tickými zmenami a pomáha chudobnejším krajinám venovať sa otázkam klímy. Vlády
sa stretávajú raz do roka, aby spolu diskutovali o problematike klimatickej zmeny a
rozhodli sa o ďalšom postupe. Najväčším úspechom dohovoru, vo svojej podstate
všeobecného a flexibilného, je označenie klimatickej zmeny za globálny problém.
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Kjótsky protokol

V roku 1977 schválili vlády v japonskom meste Kjóto tzv. Kjótsky protokol. Táto
zmluva zaväzuje priemyselné krajiny znížiť alebo obmedziť nimi produkované emisie
skleníkových plynov a dosiahnuť do roku 2012 v oblasti emisií zmluvne dohodnuté
ciele. 

Významným znakom tohto protokolu je skutočnosť, že obsahuje záväzné normy pre
emisie skleníkových plynov pre vedúce svetové ekonomiky, ktoré ho prijali. Záväzky
pre jednotlivé krajiny sa odlišujú. Tieto normy sa pre jednotlivé štáty pohybujú
v intervale -8 až +10 % úrovne objemu nimi vyprodukovaných emisií v r. 1990
"s výhľadom znížiť počas záväzného obdobia 2008 až 2012 svoje celkové emisie
týchto plynov najmenej o 5 % pod úroveň emisií v roku 1990".55

Kjótsky protokol sa sústreďuje na priemyselne rozvinuté štáty, lebo zodpovedajú za
väčšinu emisií skleníkových plynov a majú k dispozícii znalosti a prostriedky na ich
obmedzenie. Napríklad Európska únia produkuje 11 ton skleníkových plynov na
osobu ročne, zatiaľ čo v rozvojových krajinách je to iba 1 tona na osobu za rok. 

Kjótsky protokol vstúpil do platnosti 16. februára 2005 a doteraz ho formálne prijalo
174 štátov vrátane všetkých 27-mich krajín EÚ (stav ratifikácie zo 6. júna 2007).
Tridsať-šesť z nich sú rozvinuté krajiny a stanovili si „kjótske ciele“, len Spojené
štáty americké a Austrália sa rozhodli Kjótsky protokol neratifikovať.

Kjótsky protokol je len prvý krok a už počas rokovaní bolo jasné, že na zastavenie
klimatickej zmeny nestačí. Protokol má však zásadný význam: drvivá väčšina
priemyselných štátov sveta ním totiž dáva najavo ochotu zmeniť v záujme záchrany
klímy svoju prístup k znižovaniu emisií.

Čo robí EÚ?

Európska únia je v globálnom úsilí o zastavenie klimatickej zmeny v popredí a je
presvedčená, že ako hospodárska veľmoc má povinnosť byť príkladom. Počas roko-
vaní o Kjótskom protokole prijalo vtedajších 15 členských štátov EÚ cieľ znížiť do
roku 2012 svoje emisie skleníkových plynov o 8 % v porovnaní s rokom 1990.
Potom sa spoločne rozhodli, aké opatrenia by mali jednotlivé krajiny podniknúť,
pričom sa prihliadalo na hospodársku situáciu a priemyselnú štruktúru každej z nich.
Základom politiky EÚ v oblasti klimatických zmien je však systém obchodovania s
emisnými kvótami z 1. januára 2005. EÚ zavádza aj tzv. uhlíkové, resp. energetické
dane. Ide o spotrebné dane, ktoré zvyšujú ceny emisne intenzívnych (znečisťujúcich)
produktov, čím sa obmedzuje spotreba týchto produktov.

Väčšina členských štátov Európskej únie má znížiť svoje emisie, niektoré ich však
môžu po istú hranicu zvýšiť, ostatné ich musia udržať na úrovni z roku 1990. Desať
krajín, ktoré sa stali novými členmi EÚ 1. mája 2004, má svoje individuálne kjótske
ciele - okrem Cypru a Malty, ktoré nemajú stanovené žiadne ciele. 

Cieľom ostatných opatrení EÚ je napríklad zlepšenie palivovej účinnosti áut a ener-
getickej účinnosti budov (vďake lepšej izolácii sa môžu náklady za kúrenie znížiť až
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o 90 %!), častejšie používanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorými sú napríklad
vietor, slnko, sila prílivu, biomasa (organický materiál ako drevo, drevársky odpad,
rastliny, živočíšny trus atď.) a geotermálna energia (teplo z horúcich prameňov a
sopiek) či rozvoj kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie (minie sa menej
energie). K dôležitým návrhom tohto závažného dokumentu patria aj kontrola
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sa používajú v klimatizačných zariadeniach,
zníženie emisií metánu zo skládok odpadu, vyššia informovanosť verejnosti, inten-
zívnejší výskum, vývoj a využívanie technológií, ktoré neškodia klíme. 

Čo robia rozvojové krajiny?

Napriek kritikám, mnohé rozvojové krajiny už aktívne pristúpili k realizácii aktivít,
ktoré viditeľne znižujú rast ich produkcie v oblasti emisií skleníkových plynov. Tieto
snahy nepoháňa len klimatická politika, ale najmä požiadavky rozvoja a zmiernenia
chudoby, miestnej ochrany prírody a energetickej bezpečnosti rozvojových krajín.
Tieto štáty majú veľký potenciál na ďalšie znižovanie emisií, ale protichodné nároky
na zdroje môžu celý proces zahatať. Rozvojové krajiny pritom môžu cez svoju poli-
tiku vplývať na ľudské zdroje, investície a technológie, a ich správnym výberom
a stimuláciou dosiahnuť veľké zníženia emisií. 

Prijatie emisných limitov ale nie je jediným meradlom toho, či krajina prispieva
k zmierneniu klimatickej zmeny. Opatrenia, ktoré slúžia k zníženiu skleníkových ply-
nov sa môžu realizovať v podstate v každej oblasti ekonomiky štátu. 

Šesť rozvojových krajín – Brazília, Čína, India, Mexiko, Južná Afrika a Turecko – už
uskutočnilo opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov motivované ekono-
mickým rastom, energetickou bezpečnosťou a zlepšením kvality ovzdušia. Zrealizo-
vané aktivity pomohli týmto krajinám zredukovať rast ich kombinovaných ročných
emisií skleníkových plynov počas posledných troch desaťročí o takmer 300 miliónov
ton ročne. Ak by sa tieto opatrenia neuskutočnili, boli by dnes ročné emisie týchto
šiestich krajín pravdepodobne o 18 % vyššie ako sú dnes. 

Číne sa podarilo zníženie dosiahnuť spomalením populačného rastu, zlepšeniami
v oblasti energetickej efektívnosti, prechodom z uhlia na zemný plyn a zalesňo-
vaním. India znížila nárast emisií CO   spojených s energetikou pomocou ekono-
mickej reštrukturalizácie, presadzovaním existujúcich zákonov o čistom ovzduší
najvyšším súdom a programami týkajúcimi sa obnoviteľných zdrojov energie. Mexiko
začalo menej odlesňovať, prešlo na zemný plyn a úspory energie. Tak znížilo ročný
nárast emisií v poslednom desaťročí o 5 %, t.j. o 10 miliónov ton CO    ročne.

Kto je vinný?

Pôvodcov antropogénneho skleníkového efektu (priemysel, dopravu, energetiku,
poľnohospodárstvo) nájdeme napriek nízkemu počtu obyvateľstva hlavne v boha-
tých priemyselných krajinách globálneho severu, ktoré počas posledných 150-tich
rokov naakumulovali do atmosféry najväčšiu časť skleníkových plynov. Podiel rozvo-
jových krajín na skleníkovom efekte však bude vďaka rastúcemu počtu obyvateľst-
va a prehlbujúcej sa industrializácii s čiastočne zastaranými technológiami narastať.
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„Klimatická ruleta“

Vedci nebudú schopní ani v najbližších rokoch predložiť žiadnu presvedčivú klima-
tickú prognózu, ktorá by zmenila stanovisko aj posledných nerozhodnutých krajín.
Vyčkávací postoj však znamená, že sa budeme nečinne prizerať „najväčšiemu
experimentu“, ktorý ľudstvo doteraz urobilo. Aj keby sme dnes úplne zastavili
vypúšťanie emisií skleníkových plynov, trvalo by viac ako 100 rokov, kým by sa ich
koncentrácia v atmosfére znížila. Dôvodom je dlhá doba pretrvania niektorých z nich
v atmosfére. Rozvinuté štáty musia preto urýchlene – tu a teraz - urobiť opatrenia
na zníženie emisií.

Budúce klimatické zmeny a ich následky
Odhad možných klimatických zmien vyvolaných dodatočným - antropogénnym -
skleníkovým efektom, sa určuje za pomoci fyzikálnych a štatistických klimatických
modelov. Vytvoriť reálny model klímy je však takmer nemožné, vzhľadom na veľký
počet faktorov, ktoré do neho vstupujú (ide napr. o účinky oblakov, aerosolov atď.).
Preto sú modely klimatológov značne zjednodušené, čo spôsobuje nepresnosti
v prognózach vývoja klímy, vytvára pochybnosti a diskusiu o ďalších možných
príčinách (faktoroch) klimatických zmien. Postupom času sa však do modelov
zapracúvajú nové poznatky (z rôznych vedných odborov) a faktory vplývajúce na
klímu tak, aby poskytovali čo najverejnejší obraz o fungovaní zemskej klímy.
V súčasnosti sa vedecké diskusie nevedú už ani tak o príčinách klimatických zmien,
ako skôr o miere, resp. účinnosti jednotlivých faktorov na zmenu klímy a teploty.
Väčšina klimatických modelov vychádza zo zdvojnásobenia koncentrácie CO   opro-
ti predindustriálnemu obdobiu, teda pred rokom 1750. K tomu by malo pri nezme-
nených trendoch antropogénnych emisii dôjsť v roku 2025.

Globálne klimatické trendy

Takmer úplná zhoda medzi vedcami vládne v tom, že
za týchto podmienok bude nárast priemernej globál-
nej teploty približne o 1,4 až 5,8 ºC (takýto nárast
teploty sa podľa materiálov IPPC – Medzivládneho pa-
nelu pre zmenu klímy - očakáva približne v roku 2100.)

Extrémne javy počasia ako sú silné búrky, obdobia
sucha a obdobia záplav budú u nás pribúdať. Za
posledné desaťročie bol počet poveternostných kata-
strof, a to najmä záplav a víchric, vo svete trikrát vyšší
ako v 60-tych rokoch minulého storočia. Kontinen-
tálne i vysokohorské ľadovce ustupujú. Predpokladá
sa, že do roku 2050 ich vo švajčiarskych Alpách
zmizne až 75 %. Roztápanie kontinentálnych ľadov-
cov má za následok stúpanie hladiny morí - odhaduje
sa, že do roku 2100 stúpne svetový oceán až o 88 cm.
Ak sa tak stane, budú zaplavené nízko položené
ostrovy a pobrežné oblasti (napr. Maledivy, delta Nílu
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v Egypte, Bangladéš). Morská voda by zároveň znehodnotila aj nezaplavenú poľno-
hospodársku pôdu a zásoby pitnej vody.

V mnohých, najmä rozvojových oblastiach sveta je už dnes voda ťažko dostupná.
Takmer pätina svetovej populácie – t.j. 1,2 miliardy ľudí - nemá prístup k čistej pit-
nej vode. Najnovšia správa IPCC o tom hovorí, že do roku 2080 bude trpieť
nedostatkom vody 1,1–3,2 miliardy ľudí, 200-600 miliónov bude hladovať a 2-7 mi-
liónov ročne zasiahnu pobrežné záplavy. Následná vlna emigrantov by mohla byť
najväčšia v histórii - až miliarda ľudí, t.j. každý siedmy súčasník môže byť počas
nasledujúcich 50-tich rokov prinútený v dôsledku zmeny klímy opustiť svoj domov.
To by pre ľudstvo znamenalo vážnu migračnú krízu. Emigrovať môže až 35 miliónov
ľudí z Bangladéša, 10 miliónov ľudí z Vietnamu a 8-10 miliónov z Egypta. 

Zvýšenie teploty by mohlo prispieť k rozšíreniu tropických chorôb - napríklad malárie
- do oblastí, kde sa predtým nenachádzala. Mnohé živočíchy a najmä rastliny nie sú
schopné v krátkom čase prispôsobiť sa zmene teploty či presunúť sa do klimaticky
vhodnejších oblastí. Najviac sú ohrozené chladnomilné cicavce a vtáky, napr. polárne
medvede, tulene, mrože a tučniaky a hrozí im vyhynutie.

Z dlhodobého hľadiska by teda rozsiahla zmena klímy mohla zapríčiniť regionálne
napätie, konflikty, hlad, šírenie tropických chorôb, úbytok biodiverzity a problém
utečencov.

Klimatický scenár pre Slovensko

Modely vypracované pre Slovensko týkajúce sa klimatickej zmeny očakávanej
v blízkej budúcnosti vychádzajú zo stúpajúcej teploty v celoročnom priemere, ale
najmä v zime. Predpokladajú sa kratšie a teplejšie zimy, zvýšenie množstva zimných
zrážok o 10–20 % a zníženie letných, viac zrážok vo vyšších horských polohách,
menej na nížinách, nižšia vlhkosť pôdy v lete, ako aj zníženie počtu dní so snehovou
pokrývkou. Z toho samozrejme vyplývajú dôsledky aj pre vodné hospodárstvo, ve-
getáciu, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, zdravie a vývoj
obyvateľstva, životný štýl atď., napr. posun vegetačných pásiem na sever a do
vyšších horských polôh.

Rozvojové krajiny a klimatická zmena 
„Rozvojové“ verzus „rozvinuté“

Už dnes vieme, že klimatické zmeny budú takmer určite nespravodlivé – najviac
postihnú najchudobnejších a najzraniteľnejších, napriek tomu, že sa na globálnom
otepľovaní podieľajú oveľa menšou mierou ako rozvinuté krajiny. 

Klimatická zmena vážne ohrozuje snahy znížiť svetovú chudobu a hrozí zničením
dlhoročných snáh o rozvoj. Ako sa hovorí v Deklarácii o trvalo udržateľnom rozvoji
z Johannesburgu: “...nepriaznivý efekt klimatickej zmeny je už evidentný, prírodné
katastrofy sú častejšie a ničivejšie a rozvojové krajiny sú zraniteľnejšie.”56
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Hospodársky vyspelé krajiny Severnej Ameriky a západnej Európy spolu s niekoľkými
ďalšími ekonomicky rozvinutými krajinami ako napríklad Japonsko alebo Austrália
boli už v minulosti - ale sú i dnes - zodpovedné za produkciu obrovského objemu
emisií skleníkových plynov. Napriek tomu budú dôsledkami klimatickej zmeny naj-

viac trpieť rozvojové krajiny, ktoré
majú k dispozícii menšie zdroje a
prostriedky na vyrovnanie sa s ničivými
búrkami, katastrofálnymi záplavami,
suchom, šírením chorôb či narušením
zásob potravín a pitnej vody. Tieto kra-
jiny sa usilujú o hospodársky rozvoj, ale
tento už sám o sebe zložitý proces, sa
v dôsledku klimatickej zmeny pre ne
stáva ešte zložitejším a nedostupnej-
ším. Ekonomicky chudobnejšie národy
sveta sa ale svojimi aktivitami takmer
vôbec nepričinili o globálne otepľovanie
– paradoxne sú však najviac vystavené
jeho dôsledkom.

To ale neznamená, že rozvojové krajiny nemusia konať. Po podpísaní Kjótskeho pro-
tokolu hospodársky rozvinutými krajinami sa pozornosť opäť obracia na zaostalejšie,
ale prudko sa rozvíjajúce štáty (najmä na Čínu, Indiu a Latinskú Ameriku). Emisie
rozvojových štátov tvoria priemerne jednu šestinu z emisií produkovaných rozvi-
nutými štátmi, avšak prudkým rastom hospodárstva (najmä prostredníctvom rastu
emisne intenzívnej priemyselnej produkcie) sa množstvo skleníkových plynov v „ich“
ovzduší každoročne zvyšuje oveľa rýchlejším tempom ako v rozvinutých krajinách.

Nemenný odpor týchto krajín k myšlienke nezvyšovať, resp. znižovať emisie viedol
k sťažnostiam, že rozvojové krajiny nechcú urobiť svoju časť práce na zastavení kli-
matickej zmeny. Aby sa zabezpečil udržateľný pokles produkcie emisií alebo aby sa
aspoň spomalil jej nárast, musí mať táto iniciatíva globálny rozmer bez ohľadu na
stupeň rozvoja krajín.

Potenciálne následky klimatických zmien 
v rozvojových štátoch

Zraniteľnosť rozvojových krajín vzhľadom na klimatickú zmenu
Väčšina rozvojových krajín, o ktorých sa predpokladá, že budú vážne ovplyvnené
dopadmi klimatickej zmeny, sa nachádza v tropickom a subtropickom pásme: Afrika,
Ázia, Latinská Amerika a malé ostrovné štáty (napr. Kiribati). To sa spája so skutoč-
nosťou, že rozvojové krajiny sú často menej schopné vysporiadať sa s nepriaznivými
dopadmi klimatickej zmeny.

Chudoba sa prehlbuje a zhoršuje v dôsledku environmentálnych zmien
Až 97 % úmrtí spojených s prírodnými katastrofami sa v rokoch 1990 až 1998
vyskytlo v rozvojových krajinách. 90 % všetkých prírodných katastrof sa spájalo
s klímou, počasím a vodou.
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Živobytie závisí na zdrojoch citlivých na zmenu klímy 
Poľnohospodárstvo v subsaharskej Afrike, kde zavlažovaná plocha tvorí iba 10 %,
zabezpečuje až 70 % regionálnej zamestnanosti a 35 % HDP. 

Nízka kapacita prispôsobenia
Najchudobnejší obyvatelia rozvojových krajín, najmä tí z najchudobnejších krajín
sveta, už teraz bojujú s extrémami počasia a zmenami klímy. V roku 2004 silné
záplavy v Bangladéši zapríčinené neúnosnými dažďami každoročného ázijského 
letného monzúnu zabili viac ako 600 ľudí a vysídlili ich viac ako 20 miliónov. Ďalším
prí-kladom sú záplavy v Číne a severnej Indii v roku 2007. Vyšší výskyt a intenzita
prírodných katastrof opakovane znižujú možnosť hladko sa vyrovnať s dopadmi.

AKTIVITA: Dve fotografie z Patagónie

Cieľ:
• Názorne ukázať žiakom prejavy klimatických zmien v súčasnosti 

Potrebný čas: 20 minút

Veľkosť skupiny: 12 a viac

Potreby, pomôcky: fotografie „Patagónia 1928“ alebo „Patagónia 2004“ pre každú
skupinu

Prejavy klimatických zmien sa stávajú v prírode čoraz zreteľnejšie. Topenie ľadov-
cov, hurikány alebo dlhotrvajúce suchá sú čoraz častejším javom. Značná časť
odbornej verejnosti je presvedčená, že ide o známky nastupujúcich klimatických
zmien, ktoré zapríčinil človek.
Fotografie použité v tejto aktivite zobrazujú ľadovec Upsala, ktorý sa nachádza
v Patagónii v Argentíne. Prvá fotografia je historická snímka z roku 1928. Druhá
snímka zobrazuje rovnaký ľadovec, ale v roku 2004. „Jazero“, ktoré vidno na snímke
z roku 2004, sa vytvorilo roztápaním ľadovca.

1. Rozdeľte žiakov do 3–4 členných skupín. Polovici skupín rozdajte fotografiu 
„Patagónia 1928“ a druhej polovici skupín fotografiu „Patagónia 2004“. Žiaci 
nesmú vedieť názvy fotografií, ani by nemali vidieť, aké fotografie dostávajú 
iné skupiny.

2. Každej skupine ponechajte dostatok času, aby si fotografie podrobne pozrela. 
Každá skupina má za úlohu čo najpresnejšie opísať fotografiu zvyšným 
skupinám tak, aby si ju vedeli, čo najlepšie predstaviť.

3. Každá skupina opíše svoju fotografiu. Vyzvite žiakov, aby sa spojili do väčších 
skupín podľa toho, s ktorou ďalšou skupinou môžu mať rovnaký obrázok. 
Fotografie si skupiny neukazujú!

4. Jednotlivé skupiny si potom na vaše vyzvanie ukážu fotografie a zistia, či sa 
skutočne zhodujú, alebo sú odlišné.
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5. Potom položte celej triede nasledujúce otázky:
•  Zobrazujú fotografie rovnaké miesto?
•  Prečo podľa vás je/nie je na záberoch to isté miesto?
•  Kedy boli jednotlivé fotografie urobené?
•  Ako by ste vysvetlili, že fotografie zobrazujú jedno a to isté miesto, pričom 

na jednej je jazero a na druhej nie?
•  Poznáte ďalšie príklady prejavov klimatických zmien? 57

Medzinárodná odozva

V decembri 1988 rozhodlo Valné zhromaždenie OSN o prijatí rezolúcie č. 43/53,
ktorá uznáva klimatickú zmenu ako spoločný problém celého ľudstva a apeluje na sve-
tovú verejnosť, aby sa začala týmto problémom neodkladne zaoberať.

Rok po založení IPCC usporiadal UNEP a Svetový inštitút prírodných zdrojov (World
Resources Institute) konferenciu v indickom Naí Dillí, ktorá bola prvou svetovou
aktivitou zameranou priamo na problematiku rozvojových štátov. Z konferencie
vyplynulo, že hlavnú zodpovednosť za zvyšovanie emisií skleníkových plynov 
a ohrozenie prirodzeného klimatického systému Zeme majú ekonomicky rozvinuté
krajiny. Účastníci z ekonomicky rozvojových krajín požadovali, aby preto vyspelé
krajiny vzali do vlastných rúk zodpovednosť za daný stav a pomohli chudobným kra-
jinám najmä dostatočným množstvom financií (napr. v rámci Svetovej banky bol
vytvorený fond poskytujúci prostriedky na adaptáciu pred klimatickými zmenami
a po prírodných katastrofách). Tieto požiadavky sa stali základnými bodmi násled-
ných medzinárodných rokovaní. 
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Fotografia „Patagónia 1924“ a fotografia „Patagónia 2004“ Zdroj: © Greenpeace

Pracovný list: Bingo
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Ako sa dá zmena klímy zastaviť?
Nie je to jednoduché – na jednej strane musíme znížiť emisie skleníkových plynov
vypúšťaných do atmosféry, na strane druhej aplikovať mnohé adaptačné opatrenia.
Aj pri okamžitých zásahoch redukujúcich emisie skleníkových plynov bude
teplota ešte nejaký čas stúpať. Ak však neurobíme nič, klimatická zmena, ktorú
by sme mohli spôsobiť, je nepredvídateľná. Zníženie emisií skleníkových plynov si
vyžaduje investície najmä do zmeny spôsobov výroby a využívania energie. Adap-
tačné opatrenia budú takisto vyžadovať investície, či už finančné alebo materiálne –
príkladom je zvyšovanie retenčnej kapacity území (t.j. výsadba stromov, ochrana 
a zachovanie lesných porastov a mokradí, zachovanie prirodzených korýt tokov),
trvalo udržateľné diverzifikované poľnohospodárstvo a iné. Z najnovších výskumov
vyplýva, že cena za nečinnosť by bola v dôsledku škôd a utrpenia, ktoré by spôso-
bila neregulovaná klimatická zmena, oveľa vyššia.

4. hodnotiaca správa IPCC

Najdôležitejšie zistenia Štvrtej hodnotiacej správy IPCC, ktorá bola vydaná 4. mája
2007, sú v správe Tretej pracovnej skupiny s názvom „Zmiernenie klimatických
zmien“. Správa uvádza možnosti ako reagovať na klimatické zmeny, ako aj hod-
notenie ich ekonomických a sociálnych následkov. Ďalšie dve pracovné skupiny sa
zaoberali vedeckým základom hodnotenia klimatickej zmeny, jej možným dopadom
na ľudstvo a ekosystémy Zeme. Z navrhovaných riešení vyberáme:

• Zmena životného štýlu
Správa medzi dôležitými faktormi zmierňovania zmien klímy uvádza i zmenu
individuálneho životného štýlu. 

• Doprava
Správa realisticky konštatuje, že napriek mnohým možnostiam redukcie emisií
v doprave, môže ich anulovať rast sektora. Rozšírenie leteckej dopravy
a používania osobných áut tak vlastne neguje zvyšovanie palivovej efektívnos-
ti motorov. Zmiernenie klimatických zmien v doprave sa preto musí spojiť
s ďalšími opatreniami.

• Ekonomika
Snahy spomaliť zmenu klímy sú spojené aj s veľkými nákladmi. Tie sa dajú
kompenzovať napríklad tak, že výnosy z uhlíkových, resp. energetických daní
alebo z predaja emisných povoleniek sa použijú na podporu nízkouhlíkových
technológií či reformu daní. V správe sa konštatuje, že náklady budú mať
negatívny dopad na HDP krajín v prípade, že sa nebudú spájať s reformou daní
a trhu a s investíciami do infraštruktúry a technológií. 

• Technologické riešenia
Úloha technológií v problematike boja s klimatickou zmenou sa uvádza v spo-
jení s viacerými oblasťami, napr. vykurovanie budov, odpadové hospodárstvo
a poľnohospodárstvo. Podľa správy sa má najlepší výsledok dosiahnuť využitím
technológií, ktoré máme k dispozícii už dnes a ktoré sa budú komerčne využí-
vať v najbližšej budúcnosti.
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Čo môžeme urobiť my?

Poznáme opatrenia, ktoré dokážu spomaliť globálne otepľovanie a zmenu klímy 
a pomôcť krajinám sveta vyrovnať sa s prebiehajúcimi zmenami. Uvedenie týchto
opatrení a postupov do praxe však do veľkej miery závisí od spoločného postupu
a politickej vôle.

• Znižovanie emisií. Efektívnejšie spaľovanie fosílnych palív, prechod na využí-
vanie obnoviteľných foriem energie (akými sú napríklad solárna a veterná 
energia, energia biomasy, vodná a hydrotermálna energia), ako aj vyvíjanie 
nových efektívnejších technológií pre priemysel a dopravu.

• Rozširovanie a zachovanie lesov. Stromy pomáhajú z atmosféry odstraňo-
vať oxid uhličitý, ktorý patrí k najzávažnejším skleníkovým plynom. Preto platí, 
že čím viac prirodzených funkčných lesov, tým lepšie pre nás. Ale súčasný 
trend odlesňovania vo svete uvoľňuje do atmosféry dodatočný uhlík a posilňu-
je tak globálne otepľovanie.

• Zmena životného štýlu, spotreby a zákonov. Ľudské megasídla obývané
miliónmi ľudí majú zásadný vplyv na zmenu klímy bez ohľadu na to, či ener-
giou plytvajú, alebo ju využívajú efektívne. Rovnako významne ju ovplyvňujú 
spotrebiteľské vzorce – nákup jednorazových, zaťažujúcich a zbytočných pro-
duktov, nadprodukcia a nadspotreba. Klimatickú zmenu významne ovplyvňujú
aj politiky jednotlivých vlád a vládne regulácie.

Čo môžeš urobiť ty?

Klimatická zmena je globálny problém, ale každý z nás môže niečo urobiť. Aj malá
zmena v správaní každého z nás môže zabrániť emisiám skleníkových plynov bez
toho, aby sa to prejavilo na kvalite nášho života. A navyše pri tom aj ušetríme.
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58 Pozri napr.: Webový portál Bye Bye Standby. [online]. Dostupné na internete: <http://www.byebyestandby.-
co.uk>

Redukuj, znovu používaj, recykluj! Kupuj len to, čo naozaj potrebu-
ješ, používaj veci čo najdlhšie a keď už niečo naozaj musíš vyhodiť, tak
to hoď do správneho kontajnera – na separovaný odpad.

Pri príprave vody na horúce nápoje uvar len toľko vody, koľko
potrebuješ a na hrniec daj pokrievku.

Šetri vodou – namiesto kúpania sa sprchuj a rob to čo najkratšie –
spotreba energie je štyrikrát nižšia.

Nezabudni vypínať svetlo. V EÚ sú domácnosti zodpovedné až za 
30 % spotreby elektrickej energie.

Pri nákupe si zvoľ úspornú žiarivku namiesto klasickej žiarovky –
vydrží dlhšie a spotrebuje päťkrát menej energie.
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59 Spracované podľa: GREENPEACE. How to save the climate. [online]. [cit. 2007-09-11]. Dostupné na internete:
<http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/how-to-save-the-climate-pers.pdf>

Nenechávaj elektrospotrebiče (napr. videorekordér, televízor, stereo
vežu, počítač) v pohotovostnom režime (tzv. standby mode). Iba 
5 % energie, ktoré spotrebuje videorekordér, je využité na jeho
primárne funkcie – nahrávanie a prehrávanie videokaziet.58 Ak by všetci
obyvatelia EÚ vypli pohotovostný režim, ušetrili by sme elektrickú
energiu postačujúcu pre krajinu veľkú ako Belgicko.

Ak práve nenabíjaš svoj mobil, nenechávaj nabíjačku v prúde, pre-
tože tak premárni až 95 % elektrickej energie.

Pri kúpe nového elektrospotrebiča (chladnička, práčka), si vyber
výrobok, ktorý patrí do triedy energetickej účinnosti „A“ alebo
„A+“. Trieda „A“ znamená, že výrobok je z hľadiska spotreby energie
vysoko efektívny – okrem toho, že znížiš environmentálnu záťaž,
dlhodobo ušetríš na nižšej spotrebe.

V obchodoch hľadaj tovar označený certifikovanými environmen-
tálnymi značkami. Pri výrobe takto označených výrobkov sa dodržia-
vajú prísnejšie environmentálne normy ako pri ostatných bežných
výrobkoch.

Neplytvaj teplom pri vykurovaní. Zníženie teploty len o 1 °C pomô-
že ušetriť až 7 % nákladov na kúrenie.

Vetraj intenzívne a krátko - nechaj okno otvorené dokorán a po pár
minútach ho zavri. Dôležité je, aby sa vymenil vzduch v miestnosti, ale
aby steny nevychladli.

Až 10 % emisií oxidu uhličitého v EÚ pochádza z výfukov osobných
automobilov. Pritom je lacnejšie a zdravšie cestovať verejnou
dopravou, bicyklovať, korčuľovať či chodiť pešo.

Letecká doprava je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií CO   na svete.
Preto vždy, keď je to možné, uprednostni vlak alebo autobus.

Zasaď strom a staraj sa oň. Päť stromov je schopných počas svojho ži-
vota vstrebať približne 1 tonu CO  .59
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Médiá sú v našej spoločnosti základný prostriedok na získavanie informácií a zároveň
najrozšírenejší nástroj zábavy. V minulosti nebola dostupnosť k informáciám taká samo-
zrejmá. Najviac informovaní boli ľudia, ktorí zastávali dôležité postavenie v spoločnosti.
Obyčajní ľudia boli v nevýhode, lebo väčšina z nich bola negramotná. Až do konca 18.
storočia mnohí nemali žiadne informácie o dianí v spoločnosti, v ktorej žili, čo im
zamedzovalo možnosť výraznejšie na ňom participovať a ovplyvňovať ho. Ak aj mali
nejaké historické znalosti, išlo skôr o schematické pojmy a stereotypné predstavy.60

Situácia sa zmenila, keď sa v spoločnosti začala formovať verejná sféra (zjednodušene
verejnosť), odlišná od štátnej aj súkromnej sféry. Verejná sféra vzniká od 17. až 18. sto-
ročia. Jej zárodky sa formujú v meštiackej vrstve, ktorá sa združovala v salónoch,
kluboch, kaviarňach. Mala podobu publika, ktorého členov spájali noviny, časopisy, knihy
(teda médiá) a divadlá. Verejná sféra plní určité funkcie voči štátu. Vzniká preto, že jednot-
livec by bol sám voči štátu a odborníkom v jeho službách bezmocný.61 Práve médiá sú
nástrojom, ktorý by mal moc štátu vyvažovať. Ich úlohou by mala byť služba verejnosti.

Dnes má takmer každý jednotlivec alebo rodina prístup k tlači, rozhlasu a televízii a
má možnosť získať aktuálne informácie o svete. Paradoxne má ale väčšina ľudí
naďalej skreslený obraz o svete (o politickej situácii, o sociálnych nerovnostiach
v spoločnosti, o skutočných a zdanlivých rasových a kultúrnych odlišnostiach medzi
ľuďmi, o príčinách vojnových konfliktov), lebo nie sú schopní kriticky spracovať
a interpretovať informácie a zábavu v médiách.

Čo sú to médiá?
Pojem médium znamená „prostriedok“, „prostredie“ alebo „to, čo sprostredkúva dej“.
Množné číslo „médiá“ sa zvykne užívať ako skratka pojmu „masové médiá“. U nás sa
kedysi používal aj výraz „prostriedky hromadného šírenia informácií“. Masové médiá (tlač
– noviny a časopisy, film, rozhlas, televízia, internet) majú najčastejšie podobu veľkých
mediálnych organizácií. Ich produkty obsahujú informácie a zábavu (správy, vyhlásenia,
príbehy, predstavy, myšlienky, show), vyrábajú ich mediálni profesionáli (redaktori,
moderátori, kameramani, strihači, režiséri, dramaturgovia), pomocou technických pros-
triedkov sa verejne šíria a ponúkajú širokým vrstvám obyvateľstva – mediálnemu pub-
liku. Proces masového šírenia informácií a zábavy nazývame masovou komunikáciou.62

Otázky stimulujúce diskusiu
• Ktoré médiá pravidelne sledujete? Koľko času im v priemere každý deň venujete?
• Dávate prednosť bulvárnym - komerčným médiám, alebo mienkotvorným -

verejnoprávnym? Zdôvodnite svoje preferencie. Pokúste sa uviesť výhody 
a nevýhody oboch typov médií.

78

5 MÉDIÁ, VEREJNOSŤ 
A GLOBÁLNE TÉMY

60 ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha. Nakladatelství Svoboda, 1995, s. 37-74.
61 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha. Portál, 2001, s. 271.
62 REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. Praha. Portál, 2004, s. 100, 139, JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Médiá

a společnost. Praha. Portál, 2003, s. 86-87 a McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha. Portál,
1999, s. 59-62.
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• Prečo aj médiá v demokratických krajinách niekedy zlyhávajú pri chránení 
záujmov spoločnosti a službe verejnosti? V akých situáciách sa to stáva 
najčastejšie? Uveďte príklady.

Prehľad jednotlivých druhov médií
Masové médiá sa zvyknú deliť na tlačové (noviny a časopisy) a elektronické (film,
rozhlas, televízia, internet).

Tlačové médiá sa podľa spôsobu spracovania informácií ďalej delia na mienkotvorné
(snažia sa poskytovať objektívne, seriózne informácie a pomáhať publiku utvárať si
nezávislý názor – napr. Pravda, SME, Hospodárske noviny, .týždeň, Slovo)
a bulvárne (snažia sa prinášať škandalózne, šokujúce informácie, správy zo života
celebrít – napr. Nový čas, Plus jeden deň, Plus 7 dní). Prvoradým zámerom bul-
várnej tlače je dosiahnuť čo najväčší zisk, preto publiku ponúkajú väčšinou to, čo sa
mu najviac páči – zábavu, uvoľnenie, rozptýlenie a prekvapenie. 

Elektronické médiá (televízia a rozhlas) sa delia na komerčné (podobne ako bulvár-
na tlač sa snažia dosiahnuť čo najväčší zisk –
napr. TV Joj, TV Markíza, Fun Radio)
a verejnoprávne (Slovenská televízia,
Slovenský rozhlas – sú zriadené štátom a ich
prvoradou úlohou je slúžiť verejnosti. Verej-
noprávne médiá musia napríklad informovať
aj o menšinách alebo pre široké publikum
menej atraktívnych témach, ktoré si komerč-
né médiá takmer nevšímajú). Spravodajská
televízia TA3 na Slovensku je síce komerčná
(nebola zriadená štátom), ale plní mnohé úlohy
tak, akoby bola verejnoprávnou inštitúciou (sna-
ží sa o objektívne a seriózne spravodajstvo).

Médiá a služba verejnosti
Médiá sú nástrojom sociálnej integrácie. Pomáhajú ľuďom zorientovať sa v zložitých
a neprehľadných spoločenských vzťahoch, prinášajú im aktuálne správy, ukazujú
žiaduce a nežiaduce modely správania. Hoci by médiá mali slúžiť verejnosti a očaká-
va sa od nich, že budú kultivovaných spôsobom formovať verejnú mienku, slúžia aj
záujmom svojich vlastníkov alebo iných spoločenských skupín (napr. politických).

V demokratických spoločnostiach sa vyžaduje, aby médiá slúžili verejnosti.
V totalitných spoločnostiach alebo autoritatívnych režimoch (napr. Čína, Se-
verná Kórea, Bielorusko, Lýbia, Irán) médiá slúžia vládnucim skupinám. Prevažuje
v nich kontrola informácií, ktorá občanom pravdivú orientáciu v spoločnosti vlastne
znemožňuje. Tieto médiá ukazujú také modely správania, ktoré sa hodia najmä
vládnucim skupinám na udržanie moci (vyžadujú prispôsobivosť a poslušnosť obča-
nov, podporujú nenávisť voči údajným nepriateľom štátu, podnecujú k udavačstvu).
V demokratických spoločnostiach môžu byť médiá k vláde kritické, preto sa označujú
za „strážne psy demokracie“. Tým, že tieto médiá odhaľujú korupčné aféry a rôzne
iné škandály a zlyhania vlády, chránia spoločnosť.
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AKTIVITA: Médiá a autoritatívne režimy

Ciele:
• Zamyslieť sa nad vzájomným vzťahom médií a autoritatívnych režimov
• Uvedomiť si, za akým účelom autoritatívne režimy zneužívajú médiá, ktoré 

pracujú v ich službách
• Pochopiť, že médiá slúžia spoločnosti a podporujú demokraciu, keď verejne 

upozorňujú na zneužívanie moci
• Rozoznať znaky zmanipulovanej reportáže a porozumieť základnému princípu 

prekrúcania informácií v médiách
• Všimnúť si, pomocou akých zvyčajných manévrov uhýba, zavádza a klame 

človek, ktorý chce silou-mocou vzbudiť dojem svojej neviny a snaží sa mani-
pulatívne presadiť svoju vôľu a moc

• Naučiť sa argumentovať, klásť konfrontačné otázky a presadzovať svoje zámery
pomocou diskusie

Potrebný čas: 40 minút

Veľkosť skupiny: 5–30 žiakov

Potreby, pomôcky: Okopírované a rozstrihané karty z pracovného listu, papier, písacie
potreby

Metodické pokyny
1. Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín. Potom z každej skupiny vyberie jedného 

žiaka, ktorý bude predstavovať jednu zo štyroch hlavných postáv hry. Ostatní žiaci 
v skupine budú predstavovať tím poradcov tejto postavy. Vysvetlí sa cieľ hry. 
Čas trvania: 5 minút.

2. Žiaci reprezentujúci jednotlivé postavy a ich spolužiaci – poradcovia v tíme, do-
stanú za úlohu prečítať si kartičku s textom, porozmýšľať nad rolou a pripraviť 
sa na rozhovor. Všetci môžu dávať svoje návrhy. V tejto fáze sa nepripravuje sku-
pina okolo postavy Mahmouda Zadeha, moderátora televízie v Sudáne. Učiteľ však 
skupinu vyzve, aby sa so svojou úlohou oboznámila. Čas trvania: 10 minút.

3. Nasleduje rozhovor Ismaela Tabriziho, diktátora v Sudáne, s reportérom týž-
denníka Time Michaelom Frippom. Žiak, ktorí reprezentuje reportéra, kladie 
nepríjemné otázky a žiak, ktorý reprezentuje diktátora, sa na ne snaží 
vyhýbavo odpovedať. Poradcovia sa prizerajú, ale nezasahujú do rozhovoru. 
Čas trvania: 5 až 10 minút. Skupina okolo moderátora Mahmouda Zadeha po-
zorne počúva a robí si z rozhovoru poznámky.

4. Po rozhovore sa uskutoční rokovanie medzi diktátorom a Heléne Pernel, úradníč-
kou OSN. Tentokrát žiak, ktorý reprezentuje diktátora, začína rokovanie a žiada 
o humanitárnu pomoc. Rokovanie prebieha tak, že si úradníčka kladie podmienky 
a diktátor k nim zaujíma stanovisko. Obaja môžu klásť otázky. Mali by dôjsť 
k riešeniu (či bude vôbec pomoc poskytnutá a v akej forme). Čas trvania: 5 až 
10 minút. Skupina okolo moderátora Mahmouda Zadeha pozorne počúva a robí 
si z rokovania poznámky.

5. Televízna reportáž. Žiak v úlohe Mahmouda Zadeha spolu so svojím tímom pri-
pravuje krátku reportáž, v ktorej sa pokúsi prekrútiť fakty z rozhovoru a rokovania
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tak, aby vyzneli v prospech diktátora. Po príprave ju moderátor prečíta akoby 
na „kameru“. Čas trvania: 10 minút.

6. Diskusia. Učiteľ vyzve žiakov, aby zhodnotili zmanipulovanú reportáž. Je dôle-
žité, aby na záver upozornil na nebezpečenstvo, ktoré hrozí spoločnosti, ak 
médiá slúžia autoritatívnym režimom alebo vplyvným mocenským skupinám.

PRACOVNÝ LIST: Médiá a autoritatívne režimy
Ismael Tabrizi, diktátor v Sudáne
Si diktátorom v Sudáne. Stojíš na čele štátu, v ktorom dlhé roky prebiehala občianska
vojna medzi znepriatelenými kmeňmi. Podarilo sa ti uzurpovať moc a násilím vyhnať
z krajiny príslušníkov znepriatelených kmeňov ako aj svojich odporcov. Tvoja krajina
v minulosti dostávala hospodársku pomoc z Ameriky a Európy. Ty si však veľkú časť
z týchto zdrojov vymenil za zbrane pochádzajúce z Ruska. Vládneš celej krajine, pod-
liehajú ti všetky štátne orgány v krajine – súdy, polícia. Máš silný vplyv na médiá, takže
tie uverejňujú len to, čo sa ti hodí. Máš k dispozícii armádu a oddiely bojovníkov, ktoré
hliadkujú v krajine a udržiavajú v nej poriadok. Vyhľadávajú tvojich odporcov a bez
súdu ich zatýkajú alebo zabíjajú. Už dlho sa ti nikto nepostavil na odpor, násilnosti medzi
obyvateľmi klesli. Tvoja krajina je však na pokraji vypuknutia hladomoru, cez hranice
prenikajú povstalecké oddiely, ktoré sa regrutujú z príslušníkov znepriatelených
kmeňov žijúcich v exile. Potrebuješ peniaze na nákup zbraní, aby si udržal poriadok.
Potrebuješ aj humanitárnu pomoc zo Západu, aby v tvojej krajine nevypukli také
nepokoje, ktoré by mohli viesť k ďalšej občianskej vojne a tvojmu zvrhnutiu. Súhlasil
si, že sa stretneš s reportérom týždenníka Time Michaelom Frippom, ktorý chce s tebou
urobiť rozhovor, a že budeš potom rokovať s tajomníčkou OSN Heléne Pernel. Potrebu-
ješ sa vykrútiť z nepríjemných otázok novinára z USA, ukázať sa pred Západom v čo
najlepšom svetle. Aké odpovede si pripravíš? Potrebuješ tiež dosiahnuť, aby krajina
dostala humanitárnu pomoc, ale za cenu čo najmenších ústupkov z tvojej strany. Za nič
na svete nechceš stratiť svoju moc. Ako by si presvedčil úradníčku OSN, aby pomoc
zaistila? K dispozícii máš zbor poradcov.

Heléne Pernel, úradníčka OSN
Pracuješ ako úradníčka v Organizácii spojených národov. Špecializuješ sa na problema-
tiku humanitárnej pomoci pre krajiny tretieho sveta. Si členkou výboru, ktorý rozhoduje
o tom, či daná krajina dostane humanitárnu pomoc, v akej forme a v akom množstve.
Musíš urobiť všetko preto, aby si zaistila, že sa táto pomoc dostane k tým ľuďom, ktorí ju
naozaj potrebujú. Práve si v Sudáne. Na jeho čele stojí krutý diktátor Ismael Tabrizi.
V tejto krajine bola v minulosti občianska vojna medzi znepriatelenými kmeňmi. Diktá-
tor, ktorý stojí na čele najsilnejšieho kmeňa, vyhnal príslušníkov iných kmeňov za hra-
nice. Z miestnych zdrojov vieš, že v minulosti zneužil humanitárnu pomoc a veľkú časť
z týchto zdrojov vymenil za zbrane pochádzajúce z Ruska. Krajina sa teraz nachádza na
pokraji hladomoru a spoza hraníc na ňu útočia oddiely povstaleckých bojovníkov zo
znepriatelených kmeňov. Z amerického týždenníka Time si sa dozvedela, že v krajine bolo
bez súdu uväznených alebo popravených veľa ľudí. Tvojou úlohou je rokovať s diktá-
torom, ktorý od teba bude žiadať humanitárnu pomoc. Vieš, že si môžeš klásť nejaké 
podmienky, lebo diktátor tuší, že s jeho krajinou je zle. Aké ústupky z jeho moci a režimu
od neho budeš žiadať? V akej forme bude humanitárna pomoc? Ako chceš zaistiť, aby sa
pomoc dostala na správne miesto a nebola zneužitá? K dispozícii máš tím poradcov.
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Michael Fripp, reportér týždenníka Time

Pracuješ ako reportér prestížneho amerického týždenníka Time. Špecializuješ sa na
problémy krajín tretieho sveta, zahranično-politickú situáciu a diktátorské režimy.
Máš bohaté skúsenosti, pracoval si aj priamo v terénne, uprostred nepokojov
a bojov. Tvoja redakcia ťa zvyčajne vysiela na niekoľko týždňov do problémových
oblastí, kde je tvojou úlohou zozbierať čo najviac informácií zo všetkých možných
zdrojov. Máš sa rozprávať s miestnymi, s vládnymi úradníkmi, s redaktormi lokál-
nych médií, urobiť si celkový obraz a napísať reportáž. Nachádzaš sa v Sudáne, 
v ktorom vládne vojenský režim na čele s krutým diktátorom Ismaelom Tabrizim.
Krajina je na pokraji humanitárnej katastrofy (hladomor), spoza hraníc na ňu útočia
povstalecké oddiely nepriateľských kmeňov, ktoré diktátor vyhnal počas občianskej
vojny. Miestne médiá šíria iba diktátorovu propagandu, novinári nemôžu písať prav-
divo o tom, čo sa deje. Zamlčujú všetky informácie a obyvateľstvo žije v neistote
a strachu. Tvoj týždenník Time už v minulosti informoval svetovú verejnosť o tom,
že diktátor nechal uväzniť alebo popraviť veľa ľudí bez súdu. Práve si dostal úlohu
urobiť interview (rozhovor) s diktátorom. Si presvedčený, že svet by mal poznať
pravdu o tom, čo sa tu deje. Rozhodol si sa, že na problémy tejto krajiny najlepšie
upozorníš tak, že budeš klásť diktátorovi nepríjemné otázky. Vieš, že sa ti nič
nemôže stať, diktátor by totiž neriskoval diplomatickú krízu tým, že by ti ublížil. Čo
sa ho budeš pýtať? Potrebuješ ho dostať do úzkych, aby si to, čo ti povie, mohol
uverejniť v týždenníku Time a ukázať svetu pravú tvár diktátora Ismaela Tabiziho.
K dispozícii máš tím pomocníkov v redakcii v New Yorku, ktorí ti pomáhajú 
s prípravou otázok.

Mahmoud Zadeh, redaktor televízie v Sudáne
Si moderátorom a redaktorom televízie v Sudáne, ktorej vládne diktátor Ismael
Tabrizi. V minulosti tvoja krajina prežila občiansku vojnu, ktorá sa skončila tak,
že diktátor vyhnal za hranice znepriatelené kmene. Budeš sledovať rozhovor diktá-
tora s reportérom amerického týždenníka Time Michaelom Frippom a potom jeho
rokovanie s Heléne Pernel, úradníčkou OSN. Tvojou prácou v redakcii nie je pravdi-
vo informovať o tom, čo sa naozaj deje, ale podávať informácie tak, aby z nich dik-
tátor vždy vyšiel v čo najlepšom svetle. Vieš, že ak by si pred kamerou povedal
niečo, čo by sa diktátorovi nepáčilo, mohol by si ísť okamžite do väzenia, alebo aj
prísť o život. Zo všetkých síl sa preto snažíš informácie podať tak, aby v nich neza-
znela pravda o tom, čo sa stalo v tvojej krajine: že diktátor pomocou armády 
a oddielov bojovníkov vyhľadáva svojich odporcov a bez súdu ich zatýka alebo zabí-
ja. Že v minulosti zneužil humanitárnu pomoc a časť z nej vymenil za zbrane
pochádzajúce z Ruska. Že krajina je na pokraji hladomoru a spoza hraníc ju napá-
dajú oddiely znepriatelených kmeňov. Ako prekrútiš informácie tak, aby si pomohol
posilniť diktátorovu pozíciu a očiernil amerického reportéra Michaela Frippa a úrad-
níčku Heléne Pernel z OSN? Tvojou úlohou je po skončení rozhovoru s reportérom 
a rokovania s úradníčkou pripraviť si a predniesť krátky komentár v dĺžke jednej až
dvoch minút. Bude to reportáž z týchto dvoch stretnutí, ktorý budeš čítať akoby pred
kamerou (môžeš mať pred sebou papier s textom). K dispozícii máš tím redaktorov,
ktorí ti komentár pomôžu napísať. 
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Úloha médií v spoločnosti
Aká je vlastne úloha médií v spoločnosti? Ak sa zamyslíme nad tým, akým spôsobom
komunikujú médiá s publikom a o čom ho najčastejšie informujú, vidíme, že:63

• Médiá podávajú určité svedectvo o svete, s ktorým publikum nemusí mať 
priamu skúsenosť (napr. správa o cunami na Srí Lanke a Indonézii). O tom, čo 
sa vo svete a spoločnosti udeje, informujú médiá v správach a v spravodajstve. 

• Médiá presviedčajú o výhodnosti alebo správnosti určitého správania, o plat-
nosti hodnôt a noriem. Napríklad médiá motivujú občanov, aby išli voliť. Reklama
v médiách nabáda publikum, aby si kúpilo určité produkty. Televízny seriál 
zdôrazňuje a potvrdzuje hodnotu rodiny. 

• Médiá umožňujú vyjasnenie názorov a stanovísk. Slúžia na to komentáre 
a glosy v novinách, diskusné politické relácie v televízii (O 5 minút 12 v Slo-
venskej televízii, V politike vo vysielaní TA3, De Facto v TV Joj, Na telo 
v TV Markíza).

• Médiá zabávajú svoje publikum. Prinášajú také námety a motívy, ktoré 
vzbudzujú pozornosť (humor, dráma a napätie, erotika a sex, láska, vzťahy 
a osobný život).64 Okrem toho môžu publikum poučovať a vzdelávať (napr. 
televízne relácie o varení, receptár nápadov, dokumentárne filmy o histórii, 
vede...).

Mediálna agenda a verejná agenda
Médiá informujú publikum o dôležitých udalostiach, ktoré sa udejú vo svete a v
spoločnosti. Často však považujú za významné iné udalosti ako verejnosť. Súhrn
tém a otázok (myšlienok a udalostí), ktorým masové médiá pripisujú veľkú dôleži-
tosť, sa nazýva mediálna agenda. O týchto témach a otázkach médiá informujú
v tej podobe, ktorú považujú za primeranú, zaujímavú, alebo ktorá im vyhovuje.
Médiá tiež môžu zámerne zamlčovať témy, ktoré považujú za nevhodné (vlastnícke
vzťahy v mediálnom priemysle). Iné témy zase zámerne skreslia, aby vyvolali určitý
dojem. Preto sa aj hovorí o manipulácii médií. A to je prípad, kedy sa médiá
spreneverujú svojmu spoločenskému poslaniu.

Verejná agenda sú témy, o ktorých občania diskutujú a ktoré sa ich osobne dotýkajú
(napr. nezamestnanosť). Reakcie verejnosti na najrôznejšie podnety sa nazývajú
verejnou mienkou.65 Zjednodušene sa dá povedať, že verejnú mienku vytvárajú
názory a postoje občanov. Verejná mienka sa prejavuje vo verejnej agende.
Serióznejšie mienkotvorné médiá, sa snažia verejnú mienku formovať, nie iba zabá-
vať verejnosť škandalóznymi a kurióznymi správami ako to robia bulvárne médiá.

Témy (myšlienky a udalosti) existujú vo verejnej mienke len vtedy, keď im masové
médiá poskytnú podporu a zverejnia ich. Verejnosť o nich veľmi často diskutuje v tej
podobe, v akej ich ukázali masové médiá. 

Napríklad stačí, aby masové médiá označili skupinu ekologických aktivistov za „eko-
logických radikálov“ alebo „eko-teroristov“ a verejnosť o nich bude ako o radikáloch
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alebo priam teroristoch premýšľať – bez ohľadu na to, že médiá nezdôvodnili, prečo
ich tak nazvali ani neuviedli dôkazy o tom, prečo si zaslúžia takéto pomenovanie.
Taká je moc mediálnej agendy.

Môžu médiá zmeniť to, čo si myslíme?
Médiá svojou agendou ovplyvňujú naše postoje k politickým a sociálnym otázkam.
Odborníci zistili, že médiá síce nemôžu zmeniť to, čo si myslíme, ale ovplyvňujú to,
o čom premýšľame.66 Mediálna agenda je najúčinnejšia vtedy, ak nemáme s danou
tému, o ktorej médiá informujú, takmer žiadne skúsenosti. Čím lepšie poznáme
danú tému, tým menej bude náš názor ovplyvnený médiami. 

Vedomostná priepasť
Aj keď žijeme v čase masovo dostupných informácií, všetci obyvatelia nie sú prime-
rane informovaní. V skutočnosti sa spolu s nárastom informácií v médiách zväčšuje
aj priepasť vo vedomostiach medzi privilegovanými a zanedbávanými sociálnymi
skupinami obyvateľstva. Ľudia, ktorí majú veľmi málo informácií o dôležitých
témach, sa v spoločnosti nedokážu pružne orientovať (napr. nevedia ako požiadať
o sociálnu podporu). Sú postihnutí tzv. informačnou chudobou.67

Mediálna realita
Keďže témy v médiách sa celkom nezhodujú s témami vo verejnej agende, hovoríme
aj o tom, že médiá vytvárajú mediálnu realitu. Mediálna realita má s autentickou
realitou veľa spoločného, ale napriek tomu niektoré témy v médiách chýbajú a iné
sú v nich zase zastúpené s oveľa vyššou frekvenciou ako v skutočnosti. Médiá sa
napríklad prehnane venujú násiliu, dramatickým udalostiam a sexualite. Úplne pri-
tom obchádzajú iné stránky ľudského života, ktoré nie sú tak mediálne atraktívne
(napr. choroby a starnutie). 

Médiá odrážajú realitu, ale nie sú jej zrkadlovým obrazom. Alebo presnejšie – sú
„pokriveným“ zrkadlom skutočnosti. Dokonca môžu publiku ponúkať falošný obraz
sveta, či už vo forme fantázie (poskytnutie úniku z reality a každodenných problé-
mov prostredníctvom romantických, dobrodružných a akčných filmov) alebo propa-
gandy (zámerné pôsobenie na verejnosť s cieľom podporovať určité myšlienky,
názory a postoje, prípadne dosiahnuť zmenu už existujúcich myšlienok, názorov
a postojov).

Publikum má sklon vnímať mediálnu realitu, na základe ktorej sa orientuje v spoloč-
nosti, ako prirodzenú. Čím častejšie sa niečo objavuje v médiách, o to viac to pôsobí
prirodzenejším a samozrejmejším dojmom. Nadmiera násilia v televízii môže naprí-
klad spôsobiť, že jednotlivec bude k násiliu okolo seba tolerantnejší ako keby médiá
nesledoval – môže to viesť k ľahostajnosti a pasivite v prípadoch, keď treba pomôcť
obeti, v ktorej blízkosti sa človek ocitne. Platí to aj opačne, ak sa jednotlivec stretáva
s niečím, čomu médiá nevenujú pozornosť alebo to ignorujú, môže získať pocit, že
ide o čosi nenormálne, nebezpečné. Ten istý pocit môžu médiá vyvolať aj vtedy, keď
ukážu niečo, čo sa výrazne líši od často opakovaného stereotypu.
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66 KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha. Karolinum, 1995, s. 198-200.
67 Tamže, s. 204.
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AKTIVITA: Interpretácia správ

Ciele: 
• Pomenovať témy a otázky, ktoré tvoria obsah mediálnej agendy 
• Všimnúť si, aké postoje zaujíma samotné médium k týmto témam a otázkam 
• Identifikovať, čo médium chce, aby si publikum myslelo o týchto témach 

a otázkach 
• Naučiť sa utvárať nezávislejší názor na témy a otázky prezentované médiami 

a zvýšiť vnímavosť žiakov k mechanizmom vsugerovania pocitov, postojov 
a názorov zo strany médií

Potrebný čas: 40 minút

Veľkosť skupiny: trieda

Potreby, pomôcky: Televízor, video, videokazeta so záznamom piatich reportáží
z Televíznych novín, xeroxové kópie zadania úlohy pre žiaka.

Príprava
Pedagóg si doma nahrá na čistú videokazetu päť reportáží z Televíznych novín alebo
inej hlavnej spravodajskej relácie. Dôležité je, aby to boli politicky, sociálne alebo
kultúrne udalosti – nie kuriozity. Vhodné na cvičenie sú najmä reportáže
komerčných televízií TV Markíza a TV Joj. Odporúčané sú reportáže reprezentujúce
týchto päť okruhov: 1. domáca politika, 2. zahraničná politika, 3. domáci sociálny
problém, 4. terorizmus alebo vojnový konflikt v zahraničí a 5. prírodná katastrofa
alebo ekologický problém. Reportáže by mohli obsahovať vyššiu mieru konfliktnos-
ti, lebo to žiakom uľahčí interpretáciu.

Zadanie úlohy pre žiaka
Pozriete si päť reportáží z Televíznych novín. V reportáži, ktorú ste dostali za úlohu
rozobrať:

• Pomenujete tému tejto reportáže
• Skúste zistiť, kto je v reportáži ukázaný alebo označený ako „dobrý“ a kto ako „zlý“
• Pomenujte problém, o ktorom reportáž hovorí a stručne ho opíšte
• Aký postoj k tomuto problému zaujímajú ľudia, ktorých ste videli v reportáži?

Ak v reportáži vystupuje aj redaktor:
• Je vám sympatický, nesympatický? 
• Aký postoj zaujíma k problému reportáže? Odporúča nejaké riešenie? Pomôžte si 

záverom reportáže, v ktorej redaktor obyčajne pred kamerou zhodnotí celú tému
• Súhlasíte s jeho postojom? 
• Čo si o probléme v reportáži myslíte vy? Ako by ste ho riešili? 
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Metodické pokyny

1. Učiteľ rozdelí žiakov do piatich skupín. Každá skupina dostane za úlohu rozobrať 
jednu z reportáží (učiteľ môže dať napríklad pokyn, aby prvá skupina rozobrala 
prvú pustenú reportáž, druhá druhú atď.). Potom oboznámi žiakov so zadaním 
úlohy. Môže ho napísať na tabuľu alebo rozdať každej skupine vo forme xeroxu. 
Čas trvania: 5 minút.

2. Premietanie reportáží na videu. Učiteľ premietne všetkých päť reportáží po 
sebe. Čas trvania: 15 minút.

3. Skupiny dostanú za úlohu pracovať na rozbore svojej reportáže pomocou otá-
zok zo zadania. Čas trvania: 10 minút.

Každá skupinka vystúpi so svojimi zisteniami a stručne s nimi oboznámi ostatných
spolužiakov. Učiteľ môže po všetkých prezentáciách so žiakmi o reportážach disku-
tovať a uviesť svoje vlastné postrehy a názory. Dôležité je, aby ich upozornil na to, že
médium nepodáva publiku iba správy, ale často už hotové interpretácie – teda to,
čo si o danom probléme samo myslí a čo chce, aby si o ňom myslelo publikum. To sa
dá najjednoduchšie zistiť tak, že pozorne počúvame hodnotiace komentáre moderá-
torov a redaktorov alebo si všímame, akými prostriedkami sa v nás reportáž snaží
vyvolať konkrétny pocit. Čas trvania: 10 minút.

Mediálna realita môže pôsobiť ako filter: poskytuje informácie o určitých udalostiach,
ktoré vybrali a roztriedili mediálni pracovníci, ale zatláča do úzadia alternatívne po-
stoje a názory.68

Otázky stimulujúce diskusiu
• Majú médiá právo zatajovať niektoré informácie? Za akých okolností by sme 

to mohli považovať za správne?
• Pokúste sa vymenovať tri významné témy, ktoré ste v poslednom čase za-

chytili v masových médiách.
• Spomínate si na situáciu, keď sa ukázalo, že médiá informovali o nejakej 

udalosti úplne mylne, alebo dokonca zámerne klamali? Opíšte tento prípad.
• Uveďte príklad, kedy sa myšlienky, názory a postoje prezentované v médiách 

nezhodovali s väčšinovou verejnou mienkou.
• Akým spôsobom by ste nakrútili reportáž o telesne postihnutých, keby ste pra-

covali ako redaktor v komerčnej televízii? Čo by bolo námetom tejto repor-
táže? Ako by ste ju zatraktívnili?
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68 McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha. Portál, 1999, s. 89.

Inakosť v reportáži

Pred niekoľkými rokmi odvysielala TV Nova televíznu reportáž o skupinke ľudí,
ktorí sa odsťahovali z mesta a založili si ekologickú komunitu na vidieku, kde sa
snažili o život v súlade s prírodou. Súčasťou reportáže bola aj anketa skúmajúca,
čo si ostatní obyvatelia myslia o takomto spôsobe života. Opýtaní vyjadrovali
nesúhlasné, posmešné, ba až odsudzujúce stanoviská, pričom svoj postoj nezdô-
vodnili žiadnym argumentom. Reportáž vyvolávala dojem, že takýto životný štýl je
bizarný, vymykajúci sa z normálu, pre zvyšok spoločnosti priam škodlivý.
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Sociálne nerovnosti v médiách
Médiá často reprodukujú sociálne nerovnosti, ktoré existujú v spoločnosti (nerov-
naké postavenie obyvateľov v spoločnosti spôsobené ich príslušnosťou k určitej rase,
triede, pohlaviu, národnosti, na základe ich sexuálnej orientácie alebo veku). Vlast-
níkmi médií boli najčastejšie belosi zo stredných a vyšších spoločenských vrstiev.69

Ich názory, postoje a presvedčenia o nich samých, ako aj o iných vrstvách, rasách
a kultúrach sa odrážali v informáciách a zábave, ktoré ponúkali vo svojich médiách.
Takáto mediálna realita vyhovovala predovšetkým im samým – menej už tým, ktorí
nepatrili do ich spoločenskej vrstvy. Navyše sa dotknuté skupiny obyvateľov (napr.
černosi, príslušníci nižších vrstiev) nemali ako brániť voči jednostranne podávaným
a skresleným informáciám.

Médiá venujú svoje najdôležitejšie správy ľudom na významných politických,
mocenských, ekonomických a odborných pozíciách. Najviac informujú o činnosti
vplyvných inštitúcií: o vláde, parlamente, magistráte, polícii, armáde.70 Minimál-
nu pozornosť sústreďujú na inštitúcie, ktoré nemajú veľký vplyv na verejnú mienku,
hoci môžu pre spoločnosť vyvíjať veľmi prospešnú činnosť (napr. tretí sektor).
V súčasnosti je preto veľkou výhodou, že tieto inštitúcie môžu na seba upozorniť
reklamnou kampaňou alebo propagáciou pomocou internetu, ktoré je nezávislým
médiom (nemá žiadneho vlastníka).

Obrazy bohatstva a chudoby v médiách
Stačí si zapnúť televíziu alebo prelistovať časopis, aby sme videli, koľko času alebo
priestoru venujú médiá ľuďom s vyšším spoločenským postavením. Príslušníci stred-
ných a vyšších tried tvoria vo svete menšinu obyvateľov. Médiá si ich však všímajú
v oveľa väčšej miere. Viac ako 70 % situačných komédií v televízii sa zaoberá stred-
nými vrstvami.71

Médiá ukazujú publiku obrazy bohatstva a luxusného životného štýlu. Predvádzajú
atraktívne celebrity. Celebrity vyvolávajú dojem, že ich nadštandardný životný štýl
je žiaduci a hodný nasledovania či napodobňovania zo strany publika. Médiám sa
s ich pomocou darí ovplyvniť verejnosť, aby verila, že pre svoj každodenný život
potrebuje množstvo módnych produktov, ktoré vidia v reklame a inzerátoch. Médiá
tak pomáhajú umelo zvyšovať konzum v našej spoločnosti.

Luxusný životný štýl sa vďaka mediálnej podpore zdá publiku prirodzený. Mnohí potom
vnímajú chudobu a život na okraji spoločnosti ako niečo, čo je takmer neskutočné.
Kým obraz hladujúcich a chudobných detí ešte vyvoláva súcit a účasť, obraz chudoby
dospelých alebo starých ľudí pôsobí v médiách odpudzujúco. Publikum, ktoré takými-
to problémami netrpí, si môže myslieť, že títo ľudia si za svoje postavenie v spoločnosti
môžu sami. Ľudia trpiaci biedou nezriedka pred televíznymi kamerami vyjadrujú dlho
potlačovaný hnev nad svojou životnou situáciou. To v publiku ešte posilní odpudzujúci
dojem z nich (v televízii pôsobí človek, ktorý sa hnevá, ako hlúpy).
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69 CROTEAU, D., HOYNES, W. Media/Society. 3rd Edition. London. Sage Publications, 2003, s. 195.
70 CROTEAU, D., HOYNES, W. Media/Society. 3rd Edition. London. Sage Publications, 2003, s. 223.
71 Tamže.
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Ak médiá hovoria o chudobných obyvateľoch,
neodôvodnene ich zobrazujú ako špinavých. Chu-
dobné a neintegrované skupiny obyvateľstva
dokonca niekedy vykresľujú ako deviantné alebo
nebezpečné, hoci sú to skupiny, ktorým v skutoč-
nosti treba pomôcť (utečenci, Rómovia, bezdo-
movci).

Rasové odlišnosti v médiách
Médiá svojou propagandistickou činnosťou v prvej polovici 20. storočia neslávne
prispeli k podpore rasizmu v spoločnosti (napríklad v nacistickom Nemecku). V 18.
a 19. storočí tlač podporovala aj kolonializmus a kultúrny imperializmus. 

V médiách sa kultúra belochov zo stredných vrstiev dlho vykresľovala ako me-
radlo prirodzenosti. Iné rasy sa vnímali ako menejcenné a v súvislosti s belochmi ich
zobrazovali v podriadenej pozícii. To sa zmenilo až v 90. rokoch minulého storočia
následkom spoločenských zmien a zvýšenia citlivosti k iným kultúram. Zmenu
môžeme dobre vidieť v populárnych amerických televíznych seriáloch, v ktorých už
dnes bežne vystupujú postavy, ktoré sú príslušníkmi iných rás alebo národností (čer-
nosi, aziati, hispánci). V seriáloch zo 70. alebo 80. rokoch tomu tak nebolo. 

Médiá bývajú terčom kritiky za to, že programy pre skupiny obyvateľov inej rasy
vytvárajú ľudia, ktorí nie sú jej príslušníkmi. Preto nemôžu pochopiť skúsenosť tých-
to obyvateľov. Vo filme, televízii, reklame a literatúre sa obrazy príslušníkov iných
rás komerčne využívajú na to, aby sa nimi nasýtil hlad väčšinového publika po
exotike.72 Typické je zobrazovanie rasových stereotypov. Príslušníkom určitých rás
sa v médiách kvôli ľahkému zaradeniu a identifikácii pripisujú rovnaké a opakujúce
sa modely správania.

Americká televízia 40. a 50. rokov často černochov zobrazovala ako zabávačov alebo
komediantov. Černošskí herci nedostávali seriózne úlohy. V našich filmoch to bolo
podobné – Rómovia sa veľmi často zobrazovali ako potulní kaukliari, ľahtikári a príle-
žitostní zlodeji. V médiách sú rozšírené tieto rasové stereotypy:73 černošská matka,
indiánske dievča, latino milovník, ázijský boss podsvetia, arabský terorista.

Originálne si s témou rasovej odlišnosti poradil populárny americký komik Bill Cosby.
Svoj televízny seriál The Cosby Show nepostavil na téme černošskej identity, ale
na téme rodiny a humoru. To k obrazovkám pritiahlo aj belošské publikum.
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72 Bell hooks – Black Woman, Intellectual, Revolutionary Activist. [online]. [citované 2004-11-22]. Dostupné na
internete: <http://www.allaboutbell.com>

73 CROTEAU, D., HOYNES, W. Media/Society. 3rd Edition. London. Sage Publications, 2003, s. 201, 202.

Na Slovensku televízie bežne ukazujú neintegro-
vaných Rómov namiesto tých, ktorí sa úspešne
začlenili ich spoločnosti, bezdomovcov si vybera-
jú takých, ktorí sú opití, špinaví a ponevierajú 
sa v blízkosti staníc namiesto tých, ktorí sú čistí,
upravení a nepijú. Aj o utečencoch informujú 
prevažne vo význame, ktorý zdôrazňuje ich po-
tencionálnu nebezpečnosť.
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Médiá a problém multikulturalizmu
Médiá o iných kultúrach neinformujú nestranne, ale sú často zaujaté a vytvárajú
skreslený obraz iných kultúr. Denno-denne môžeme v seriáloch a filmoch vidieť
schátrané mestá na Blízkom východe, kolumbijských pašerákov drog a čínskych dro-
gových dílerov, arabských teroristov a islamských fanatikov, vietnamské a thajské
prostitútky, ruských nájomných vrahov, černošské getá a podobne. Niekedy vzniká
dojem, akoby médiá neukazovali z cudzích kultúr takmer nič pozitívne.

Médiá sa v globálnej spoločnosti podieľajú na vývoji iných kultúr, ovplyvňujú spôsob,
akým chápu sami seba a ako budú vnímať spoločnosť, v ktorej žijú. Príslušníci iných
kultúr a náboženských vyznaní si - ako väčšinové obyvateľstvo - chcú zachovať
svoju vlastnú kultúrnu identitu a hodnoty a dožadujú sa rešpektovania svojej iden-
tity zo strany spoločnosti aj médií. 

Médiá môžu v menšinách posilňovať pocit vykorenenosti a zbytočnosti v spoločnosti.
Ak požiadavky menšín nie sú uspokojené, môžu sa niektoré ich skupiny radikalizo-
vať a prikročiť k násiliu. Násilnosti môžu spustiť reťazovú reakciu, ktorá prerastie do
celospoločenského konfliktu.

Takýto konflikt prepukol 27. októbra 2005 na parížskych predmestiach, kde sa vzbú-
rila mládež prevažne z moslimských rodín, ktoré neboli integrované do spoločnosti
(francúzska spoločnosť týchto občanov, z ktorých mnohí pochádzali z Alžírska
navonok privítala, ale nedokázala im zabezpečiť prácu).

Médiá môžu urobiť veľa pre to, aby zobrazovali príslušníkov iných kultúr ako plat-
ných členov spoločnosti. 
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Karikatúry proroka Mohameda

30. septembra 2005 zverejnil dánsky denník Jyllands-Posten karikatúry islam-
ského proroka Mohameda, ktoré mali z hľadiska veriacich moslimov veľmi hanlivý
a urážlivý charakter. Vnímali to ako provokáciu, útok na svoje náboženstvo a vieru.
Škandál vznikol až neskôr, keď karikatúry prevzali egyptské noviny El Fagr a ná-
sledne, začiatkom roka 2006, aj veľké európske denníky v Holandsku, Nemecku,
Belgicku, Francúzsku a škandinávskych krajinách. Čelní predstavitelia moslimskej
obce žiadali od Dánska ospravedlnenie za takúto urážku svojej viery. Ich reakcie
boli rôzne: niektorí vyzývali k upokojeniu situácie, iní sa
vyhrážali smrťou. Dánsky premiér Anders Fogh Rasmus-
sen sa moslimom ospravedlnil. Incident sa však neza-
obišiel bez násilností. Kvôli karikatúram bolo napadnuté
nórske a dánske veľvyslanectvo v Sýrii a došlo k páleniu
dánskych a nemeckých vlajok v Gaze. Moslimskí predsta-
vitelia pomáhali v Saudskej Arábii a Kuvajte zorganizovať
demonštrácie obyvateľstva. Karikatúry ale vyvolali
množstvo protestov aj na opačnej strane, keď príslušníci
západnej kultúry obhajovali slobodou slova. Argumento-
vali tým, že sloboda slova (vyjadrovania) je západnou
kultúrnou hodnotou, ktorú musia moslimovia žijúci
v Európe rešpektovať.
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Médiá a vojnové konflikty
Na medzinárodné udalosti a zahraničnú politiku si verejnosť vytvára názor najmä
pomocou televíznych správ. Informácie o medzinárodnom dianí takmer nie je
možné získať z nezávislých zdrojov. Iba veľké spravodajské agentúry a televízne
korporácie majú dosť prostriedkov na to, aby si vybudovali celosvetovú informačnú
sieť. Verejnosť je preto odkázaná na mediálnu agendu - či sa jej to páči alebo nie. 

Médiá ovplyvňujú pohľad verejnosti na medzinárodnú situáciu opakovaním určitých
tém, sloganov a symbolov,74 ktoré spájajú s konkrétnymi problémami a otázka-
mi, aby vyvolali určitý pocit (napr. pojmom „vojna proti terorizmu“). Médiá majú
dokonca takú moc, že dokážu podnecovať verejnosť k účasti na vojnovom konflikte,
alebo naopak spôsobiť, že vojenské ťaženie stratí v domácej krajine politickú
a občiansku podporu (vojna vo Vietname).

Analýza správ veľkých amerických televíznych sietí (ABC, NBC, CBS a CNN) počas
viacerých vojnových konfliktov USA (konflikt s Grenadou, Panamou, vojna
v Perzskom zálive, intervencia v Somálsku) ukázala, že v spôsobe informovania
o vojnových konfliktoch sa niektoré kroky a postupy opakujú:75

Médiá často vyvolávajú v obyvateľoch strach z ohrozenia. Tento strach vláde
umožňuje získať podporu širokej verejnosti na vstup do vojny a niekedy v záujme
bezpečnosti aj obmedziť niektoré občianske práva. Média uprednostňujú také
reportáže, ktoré posilňujú svetonázor publika a vyhýbajú sa správam a informáciám,
ktoré sú kritické k vláde a jej rozhodnutiam alebo spochybňujú všeobecne akcepto-
vané ideály.

Spravodajstvo televíznych sietí sa spolieha na informácie od vládnych pred-
staviteľov a ich hovorcov. Každý aktuálny vojnový konflikt sprevádzajú zábery,
diskusie, rozhovory, reportáže a analýzy konfliktov minulých. Americké médiá majú
sklon v každom konflikte démonizovať nepriateľa (napr. Noriegu alebo Hussajna).
Naopak, podporujú etnocentrizmus, demokratické ideály, spoločenský poriadok a ideu
národného vodcovstva – to združuje obyvateľov.

Médiá úzko spolupracujú aj s armádou. Využívajú spoločných zamestnancov: ge-
neráli a iní vojenskí hovorcovia pracujú pre médiá ako reportéri a poradcovia. 
Podporujú tak vojenské ťaženie a pomáhajú svojimi komentármi ozvláštniť, zatrak-
tívniť správy a reportáže.
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74 ALTHEIDE, D. L., GRIMES, J. N. Vojnové programovanie: Projekt propagandy a vojna v Iraku. In: Mediální stu-
dia. Český a slovenský čvrtletník pro kritickou reflexi médií. 1/2006, s. 42.

75 ALTHEIDE, D. L., GRIMES, J. N. Vojnové programovanie: Projekt propagandy a vojna v Iraku. In: Mediální stu-
dia. Český a slovenský čvrtletník pro kritickou reflexi médií. 1/2006, s. 40-45, 51

76 ALTHEIDE, D. L., GRIMES, J. N. Vojnové programovanie: Projekt propagandy a vojna v Iraku. In: Mediální stu-
dia. Český a slovenský čvrtletník pro kritickou reflexi médií. 1/2006, s. 52, 55, 59.

Médiá a vojna v Iraku 76

Ráno 12. septembra 2001, deň po teroristickom útoku na World Trade Center,
požadoval minister obrany Donald Rumsfeld, aby Spojené štáty zaútočili na Irak.
Nemal žiadne dôkazy o identite únoscov lietadiel. Irak bol dočasne ušetrený iba
preto, lebo minister zahraničných vecí Colin Powell presvedčil prezidenta Georga
W. Busha, že „verejná mienka musí byť najprv pripravená, aby bolo možné zaú-
točiť na Irak...“
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Na väčšine záberov, ktoré Američania z vojny v Iraku videli, neboli nijaké mŕtvoly,
ale väčšinou len tanky a iné vojenského vozidlá, ktoré sa preháňali po irackej púšti.
Americkí diváci nevideli mŕtvoly amerických vojakov na základni Dover Air Force,
lebo armáda chcela zachovať úctu k vojakom a ich rodinám. Arabská stanica al-
Džazíra ukazovala iný obraz vojny: mŕtve telá, tlejúce budovy, zhorené a zohavené
deti, bedákajúcich rodičov a rozhnevaných civilistov. Američania videli len zlomok
z týchto materiálov - okrem tých ľudí, ktorí si vyhľadali alternatívne informácie na
internetových stránkach. V moslimskom svete panovali výrazne protiamerické nálady.
Veľké množstvo obyvateľov Pakistanu, Jordánska, Maroka a dokonca i proameric-
kého Turecka schvaľovalo samovražedné bombové útoky. Podľa mnohých moslimov
ide Američanom iba o kontrolu ropy.

Otázky stimulujúce diskusiu
• Ktorým vekovým skupinám sa podľa vás médiá venujú najmenej? Ktorým 

najviac? Pokúste sa vysvetliť prečo.
• V ktorých televíznych reláciách a programoch slovenských staníc (seriály, 

filmy, reportáže, dokumenty) môžeme vidieť chudobné a nemajetné vrstvy 
obyvateľstva?

• V akých úlohách sa v televíznych seriáloch a filmoch najčastejšie zobrazujú 
ženské postavy? Ako vyzerajú? Čo robia? Ako sa správajú k mužom? Je ich 
postavenie rovnocenné mužským postavám?

• Predstavte si, že ste americký filmový režisér a chcete vo filme ukázať typic-
kého Slováka. Pokúste sa vytvoriť jeho stereotypný mediálny obraz. Bol by to 
muž alebo žena? Ako by vyzeral(a)? Čo by mal(a) oblečené? Akú úlohu by vo fil-
me plnil(a)? Ako by sa správal(a)? Aké by bolo jeho(jej) zamestnanie?

• Skúste sformulovať argumenty proti uverejneniu karikatúr proroka Mohameda 
v novinách a argumenty za uverejnenie.

• Videli ste v médiách záznam zo zatknutia, prípadne popravy irackého prezi-
denta Saddáma Hussajna? Videli ste v médiách záznam z popravy čínskych
väzňov? Čo si myslíte o zobrazovaní popravy v televízii? Aký to môže mať úči-
nok na publikum?
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Z 574 reportáží o Iraku, ktoré vysielali televízne stanice NBC, ABC a CBS vo večer-
nom spravodajstve v období medzi 12. septembrom 2001 a 7. marcom 2002
(týždeň a pol pred vypuknutím vojny) sa iba 12 reportáží priamo zaoberalo mož-
nými následkami tejto vojny...
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Médiá a globalizácia 77

Médiá sa podieľajú na procesoch globalizácie a zároveň sú samé aj ich objektom.
Vznik globálneho mediálneho podnikania a globálnych trhov viedol k internaciona-
lizácii komunikácie. Obraz a hudba v médiách získavajú nadnárodnú komu-
nikatívnosť. Vďaka médiám sú niektoré filmy, seriály, hudobné skupiny a celebrity
medzinárodne známe.

Globalizácia médií sa prejavuje napríklad v tom, že médiá vytvárajú produkty
s ohľadom na ich neskoršie medzinárodné šírenie. Robia to dokonca aj vtedy, keď
boli pôvodne určené na domáci trh (napr. juhoamerické telenovely). 

Globálizácia médií a s ním spojené prispôsobovanie sa medzinárodnému trhu osla-
buje rozmanitosť jednotlivých kultúr. Mediálne produkty sa totiž vyrábajú pomocou
takých motívov a prvkov, u ktorých sa predpokladá ich univerzálnosť (jeden
z prvých filmov, do ktorého boli cielene začlenené univerzálne motívy zrozumiteľné
viacerým kultúram, boli Hviezdne vojny Georga Lucasa).

Mediálne produkty sa môžu šíriť viacerými spôsobmi:

• Multilaterálne: mediálne produky sú určené pre viaceré krajiny (týka sa to 
najmä hudby, filmov a videoklipov), 

• Bilaterálne: mediálne produkty sa budú distribuovať z jednej krajiny do 
susednej krajiny (napr. z Čiech na Slovensko, z USA do Kanady, z Francúzska
do Belgicka).

• Vnútri jednej krajiny: domáca mediálna ponuka obsahuje vlastnú mediálnu 
tvorbu, ale aj určitý podiel dovezeného materiálu (takúto skladbu má naprí-
klad televízny program).

Kritici globalizácie médií varujú pred tým, že kultúry, ktoré prijímajú alebo
napodobňujú globalizované mediálne produkty, nerozvíjajú svoje vlastné kultúrne
dedičstvo a strácajú tak časť vlastnej identity. Najhoršie dôsledky má globalizácia
médií na krajiny tretieho sveta. Tamojšie publikum sa vplyvu médií nevie brániť –
nemalo sa to ako, ani odkiaľ naučiť. V krajinách tretieho sveta navyše zahraničným
médiám nemá kto reálne konkurovať. Veľa nezamestnaných obyvateľov týchto kra-
jín každý deň hodiny a hodiny sleduje domáce a zahraničné programy v televízii,
pretože nepoznajú alebo nemajú inú alternatívu.

Obhajcovia globalizácie médií si myslia, že medzinárodná masová komunikácia
môže byť pre kultúry obohatením. Vyvažuje totiž etnocentrizmus, nacionalizmus,
alebo dokonca xenofóbiu, ku ktorým majú sklon národy uzavreté do seba. Podporu-
je toleranciu medzi národmi. Avšak takýto pozitívny efekt globalizácie médií môžu
väčšinou oceniť iba obyvatelia vyspelých a rozvinutých krajín.
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77 McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha. Portál, 1999, s. 137-139.
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Vzdelávací proces v prostredí rýchlo sa meniaceho sveta si vyžaduje otvorený prístup
pedagóga ku globálnym výzvam aj primerané všeobecné vzdelanie žiaka, ktorý by
mal globálne témy vnímať ako systém so všetkými vzájomne prepojenými a súvi-
siacimi aspektmi. Uplatnením špecifických metód sa formujú názory žiakov na
dôležité globálne otázky, podporuje sa ich kritické myslenie, schopnosť
vyjadrovať postoje rozumným spôsobom a aktívne reagovať na aktuálne
celospoločenské problémy.

Tradičné vyučovanie využíva predovšetkým výkladové metódy výučby a žiaci často
len reprodukujú naučené učivo bez kritickej analýzy. Tieto metódy iba málo pod-
porujú rozvoj tvorivého myslenia a samostatnej kreatívnej činnosti. Súčasný obsah
učiva a metódy výučby nezaručujú, že absolventi stredných škôl získajú také kom-
petencie, aby získané poznatky dokázali efektívne uplatniť v praxi. Práve preto je
potrebná najmä obsahová reforma školstva, ktorá by dávala väčší priestor moder-
ným interaktívnym metódam a formám výučby. Ministerstvo školstva sa novými
opatreniami snaží odbremeniť osnovy jednotlivých predmetov od zbytočných faktov,
dať väčší priestor školám na tvorbu vlastných vzdelávacích programov a priniesť do
škôl tvorivú atmosféru a inovatívne metódy. 

Avšak nesmieme zabudnúť na to, že dôležitú úlohu v procese zohrávajú práve
pedagógovia, na ktorých bude stáť úspešnosť reformy. V súčasnosti majú učitelia
obmedzenú možnosť využívať aktivizačné a tvorivé vyučovacie metódy, ktoré
motivujú žiakov aktívne sa zapájať do vzdelávacieho procesu a podnecujú syste-
matickú domácu prípravu či mimoškolské aktivity žiakov. Dôvodom je malá
skúsenosť s interaktívnymi metódami aj nedostatok praktických a metodických
materiálov v slovenskom jazyku.

Globálne rozvojové vzdelávanie možno do vyučovania aplikovať ako prierezovú tému
v rámci iných vyučovacích premetov. Pretože je to tematika mimoriadne rozsiahla
a rozmanitá, je ideálna na využitie širokej škály moderných vyučovacích metód.
Zámerom zaradenia aktuálnych tém dotýkajúcich sa reálnych problémov v menej
rozvinutých krajinách či vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami nie je
len samotné vzdelávanie žiakov, ale aj ich výchova k solidarite, empatii, k snahe
pomôcť a ku schopnosti konať. 

Prečo využívať interaktívne metódy v GRV?
Interaktívne metódy sú špecifické tým, že pedaóg vyžaduje aktivitu žiakov na
hodine a podporuje ich, aby vyjadrovali vlastné názory. Takto žiaci môžu prejaviť
svoje schopnosti a majú dostatočný priestor na pochopenie súvislostí preberaného
učiva. Môžu diskutovať s pedagógom aj navzájom medzi sebou, riešiť problémy
a hľadať odpovede na vzniknuté otázky, čím sa rozvíja chápanie a komunikačné
zručnosti.
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6 VYUČOVACIE METÓDY A VHODNÉ
FORMY GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO
VZDELÁVANIA
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Pedagóg napríklad rozdelí triedu do menších skupín, aby žiaci mali väčší priestor
vyjadriť názor na danú tému. Skupiny pracujú na probléme, zvažujú viaceré argu-
menty a pedagóg má pritom čas poskytnúť pomoc, usmerniť, nie však diktovať
správne riešenie. 

Na čo nesmieme zabudnúť pri využívaní 
interaktívnych metód
Pri využívaní interaktívnych vyučovacích metód je veľmi dôležité podporovať tvorivú
atmosféru v triede a motivovať žiakov, aby vyjadrovali vlastné názory a myšlienky.

Žiak musí mať pocit, že jeho názor bude
vypočutý. Ak žiak cíti, že ho za nespráv-
nu odpoveď nik nepotrestá, nebude mať
obavy vyjadrovať svoje názory.

Pozitívna spätná väzba motivuje žiaka
k lepším výkonom. Pedagóg by mal
akceptovať každý názor žiakov, aj keď
nie je v danom momente správny.
Negatívnou kritikou sa vzbudzuje strach
a nechuť zverejňovať svoje myšlienky. 

Pedagóg by sa mal snažiť budovať 
v žiakoch pocit zodpovednosti za spo-
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78 Projekt Milénium. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20
rokov. [online]. [cit. 2007-09-22]. Dostupné na internete:  < http://www.cpk.sk/web/dokumenty/npvv.pdf>

Metódy globálneho rozvojového vzdelávania rozvíjajú viaceré kompetencie žiaka.
Medzi ne patria aj tie, ktoré Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej
republike78 definuje ako kľúčové kompetencie človeka pre efektívny výkon povolania.
Sú to:

komunikačné schopnosti a spôsobilosti – aktívne čítať a počúvať, porozumieť
obsahu, vyhľadávať, používať, tvoriť a odovzdávať informácie; 

personálne a interpersonálne schopnosti – dobrovoľne, racionálne a počas
celého života sa vzdelávať, tvoriť a udržiavať medziľudské vzťahy a tímovo spolu-
pracovať, schopnosť starať sa o svoje zdravie a chrániť životné prostredie, budovať
v sebe toleranciu, rešpektovať etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody a pod.;

schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy - identifikovať, analyzovať,
navrhovať riešenia problémov, schopnosť zdokonaľovať sa na základe spätnej
vazby z predchádzajúcich skúseností, schopnosť pracovať aj v náročných pod-
mienkach a záťažových situáciách;

schopnosti pracovať s modernými informačnými technológiami – využívať
moderné technológie, pracovať s počítačom a internetom, využívať informácie na
rozširovanie a prehlbovanie poznania o sebe a o svete;

schopnosti formovať občiansku spoločnosť - prispievať k rozvoju demokra-
tickej spoločnosti a podieľať sa na budovaní trvalo udržateľného ekonomického,
sociálneho a environmentálneho rozvoja na lokálnej, štátnej, ako i medzinárodnej
úrovni.
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ločnú úlohu a dbať, aby sa do edukačného procesu zapojili všetci, teda aby každý
mal priestor vyjadriť sa.

Pri komentovaní čiastkových úspechov nie je vhodné používať nehodnotiaci, deskrip-
tívny jazyk. Pedagóg by nemal vynášať rezolútne súdy ako napríklad: „...toto sa
nikdy nenaučíš“. Naopak, mal by motivovať žiaka: „...v tomto by si sa ešte určite
mohol zlepšiť, ak sa budeš snažiť“.

Zároveň je dôležité, aby sa na vyučovaní preberali aj aktuálne a príťažlivé témy. Na
príkladoch zo známeho prostredia a prepájaním globálnych otázok s lokálnymi si
žiaci ľahšie vytvárajú asociácie a preberané témy si lepšie pamätajú. 

Pri zadávaní by mal pedagóg formulovať úlohy stručne, zrozumiteľne a konkrétne
a mal by sa v každej fáze presvedčiť, či všetci vedia, čo majú robiť. Žiakov je potreb-
né motivovať k tomu, aby si vyjasňovali kontroverzné stanoviská. Súčasne treba
venovať dostatok času reflexii dokončených aktivít.

Prečo myslieť kriticky?
Žijeme v časoch infomačnej explózie a pre každého žiaka je dôležité kriticky triediť
informácie, ktoré k nemu prúdia zo všetkých strán. Metódy, ktoré sme vybrali, sa
zameriavajú na rozvoj práve takých zručností žiaka, ktoré mu pomôžu orientovať sa
a zároveň samostatne triediť a spracúvať informácie.
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79 Spracované podľa: ČLOVĚK V TÍSNI. Interaktivní metody výuky. [online]. [Cit. 2007-24-07]. Dostupné na
internete: <http://www.varianty.cz/download/doc/stats/GrvB.pdf.>

Čo znamená kriticky myslieť?

• kriticky vyhodnocovať zložité a často „neviditeľné” sociálne mechanizmy na 
úrovni celej spoločnosti, menších populácií aj malých skupín

• chápať svet v súvislostiach (napr. príčiny migračných pohybov, podiel 
vyspelých ekonomík na globálnej chudobe a pod.)

• uvedomovať si príčiny a následky spoločenských dejov (napr. porozumieť 
faktu, že väčšina znevýhodnených jednotlivcov a skupín sú skôr obete sociál-
nych mechanizmov a nie vinníci vlastnej situácie a pod.)

• oddeľovať fakty od interpretácií, najmä pri vnímaní a hodnotení mediálnych
správ

• odolávať manipulácii (mediálnymi správami, politickou propagandou, ľuďmi 
a ich názormi)

• byť schopný posúdiť situáciu z viac ako jedného uhla pohľadu

• rozpoznávať predsudky a negativné stereotypy, ktoré bránia adekvátne 
a prospešne sa k spoločenským problémom postaviť

• schopnosť hľadať kompromisy, akceptovať názory iných

• rozvíjať vlastnú osobnosť a akceptovať kritiku79
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Ako inšpiráciu pri plánovaní vyučovacej hodiny ponúkame 5-fázový model,80 ktorý
vedie ku kritickému mysleniu žiakov. 

1.krok – STANOVTE SI VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
V súlade so všeobecným zámerom a obsahom vyučovania si musí každý pedagóg
stanoviť konkrétne kľúčové ciele, ktoré chce svojou výchovno-vzdelávacou činnosťou
dosiahnuť. Tie by mali odrážať pedagógovu predstavu o tom, aké vedomosti, zruč-
nosti, hodnoty či postoje by si mal žiak osvojiť skôr, ako opustí triedu. Po stanovení
základných bodov je potrebné venovať čas plánovaniu a výberu prostriedkov, ktorými
chceme cieľ dosiahnuť.

Ako výchovno–vzdelávacie ciele správne stanoviť?
Stanovenie konkrétnych vzdelávacích cieľov je základný predpoklad pozitívneho
výsledku vyučovacej hodiny. Vhodne stanovený cieľ podmieňuje výber vhodných
metód a riadenia výučby (organizačných foriem, správnych pomôcok, výber
konkrétnych činností a aktivít pre žiakov).

Akým chybám sa treba vyhnúť pri vymedzovaní cieľov?
• formulovať ciele príliš všeobecne 
• nahrádzať cieľ obsahom alebo témou, ktorú budete vyučovať 
• namiesto cieľov opisovať činnosť, ktorú chcete na hodinách robiť 
• nejasne formulovaný cieľ (evokuje rôznu interpretáciu)

Otázky pred formuláciou cieľov:
• K akým zmenám má dôjsť vo vyučovaní?
• Aké vedomosti majú žiaci získať?
• Aké zručnosti, hodnoty a postoje majú žiaci nadobudnúť?
• Ako sa bude utvárať hodnotenie žiaka, hodnotiace postoje, názory, charakte-

rové postoje, postoje k životu, prírode, spoločnosti...?
• Aké sú moje osobné ciele ako pedagóga?
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80 Spracované podľa: DURON, R., LIMBACH, B., WAUGH, W. Critical Thinking Framework For Any Discipline.
[online] 2006. [cit. 2007-26-07]. Dostupné na internete: <http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE55.pdf.>
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Čo musia spĺňať správne definované ciele?
Každý cieľ by mal byť konkrétny, špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, realistický,
časovo ohraničený – teda uskutočniteľný vo vyhradenom čase. Ciele sa musia dať
kontrolovať (overiť si, na akej úrovni sa podarilo cieľ dosiahnuť), musia byť jedno-
značné a primerané (zodpovedať reálnym požiadavkám pedagóga, schopnostiam
žiaka – skupiny - triedy a podmienkam vzdelávacieho procesu).

2.krok – UČTE PROSTREDNÍCTVOM OTÁZOK
Kladenie otázok je kľúčová časť výchovno-vzdelávacieho procesu. Otázky pedagó-
govi umožňujú zistiť, koľko toho žiaci vedia a napojiť na tieto vedomosti ďalšie učivo.
Prostredníctvom otázok sa vytvára interaktivita medzi pedagógom a žiakom, vzniká
prostredie, v ktorom musia obe strany obhajovať svoj názor alebo postoj. V procese
plánovania by mal pedagóg otázky starostlivo vyberať a postupne zvyšovať ich
náročnosť, aby žiaci boli stále nútení prekonávať prekážky a riešiť nové problémy aj
v momente, keď sa už s učivom zoznámili. Špecifikom GRV je, že na otázky často
neexistuje len jediná správna odpoveď, preto ani pedagóg nemusí odpovedať na
všetko, ale práve naopak – svojimi otázkami núti žiakov hľadať odpovede. V takom-
to prostredí nie sú dôležité odpovede na otázky, ale oveľa viac samotné otázky.
Pedagóg by mal vychádzať z toho, že neexistuje zlá otázka. Zlá otázka je len tá,
ktorá nie je položená.

3.krok –PRED HODNOTENÍM PRECVIČUJTE 
Na ceste k rozvoju kritického myslenia je potrebné dbať na to, aby si žiaci mali
možnosť získané vedomosti prakticky overiť. Keďže bežné podmienky vyučovania
v triede neposkytujú dostatočný priestor na praktické vyskúšanie si toho, čo sa žiaci
naučia, musíme proces učenia podporiť aktívnymi a zážitkovými metódami, ktoré
simulujú reálne alebo fiktívne situácie. Takto podporujeme kreativitu žiakov
a zároveň navodíme prostredie, v ktorom sú žiaci postavení pred problém a musia
na základe získaných vedomostí hľadať východiská a riešenia.

4.krok – OPAKUJTE, ZDOKONAĽUJTE A ZLEPŠUJTE
Každý pedagóg by sa mal usilovať zlepšiť svoje vyučovacie hodiny a zdokonaľovať
výchovno-vzdelávacie techniky. Na to je potrebné pravidelne monitorovať
aktivity, zaznamenávať si zapájanie sa jednotlivých žiakov na hodine a hodnotiť ich
pokrok vo vzdelávaní. Dôležitým zdrojom informácií je spätná väzba od žiakov. Exis-
tuje viacero využiteľných a časovo nenáročných metód, ktoré sa dajú začleniť do
vyučovacej hodiny. Napr.:

• Pred záverom hodiny zadajte žiakom úlohu, aby za dve minúty v bodoch zazna-
menali to najdôležitejšie, čo sa v rámci hodiny naučili. Z takto získaných infor-
mácií možno stanoviť priority nasledujúcich hodín a klásť dôraz na vybrané témy.

• Rozdajte žiakom obálky, na ktorých budú jednotlivo napísané otázky a vyzvite 
ich, aby do obálok povkladali odpovede. Odovzdané odpovede prediskutujte 
v triede a spolu so žiakmi vzory odpovedí analyzujte. 

• Pripravte si kartičky s odpoveďami a vyzvite žiakov aby ich priradili k otázkam. 
Počas aktivity analyzujte nesprávne odpovede a snažte sa nájsť príčiny 
nesprávneho pochopenia učiva.
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Uvedené aktivity sú prínosom aj pre žiakov, ktorí sa môžu porovnať so spolužiakmi
a sledovať rozvoj svojich vlastných schopností a vedomostí.

5.krok – POSKYTNITE ŽIAKOM SPÄTNÚ VÄZBU A HODNOŤTE ICH POKROK
Spätná väzba rovnako ako hodnotenie slúži na porovnanie schopností a vedomostí
žiakov. Zámerom je zhodnotiť kvalitu ich práce na hodine. Spätná väzba má pod-
necovať aktivitu žiakov, poskytnúť im možnosť porovnať vlastný pokrok s ostatnými
a naučiť hodnotiť samého seba. Vzájomný dialóg medzi žiakom a pedagógom má
viesť k ujasneniu nárokov a kritérií hodnotenia. Každý pedagóg by mal venovať
dostatok času vysvetleniu pravidiel a mal by sa uistiť, že ich všetci pochopili. Je
možné využiť aj vzájomné hodnotenie žiakov medzi sebou. Spätná väzba medzi
pedagógom a žiakom, ale aj medzi žiakmi samotnými pomáha objasniť a vyšpeci-
fikovať kritériá tak úspešného zvládnutia učiva, ako aj nedostatočného výkonu. 

Výsledky záverečného hodnotenia žiakov sú súčasne odozvou pre pedagóga,
z ktorej zistí, nakoľko bola implementácia 5-fázového modelu úspešná. Záznamy
z monitoringov a záverečného hodnotenia sú pri analýze jednotlivých vzdelávacích
aktivít zdrojom informácií o ich efektívnosti pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích
cieľov. Zároveň môžu viesť k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Tak ako pre žiakov, aj pre pedagóga je dôležité hodnotenie a spätná väzba od
žiakov. Pedagóg tým dostáva okamžitú informáciu o tom, či sa mu podarilo dosiah-
nuť vopred stanovené ciele a či zvolil vhodné metódy. Preto ponúkame niekoľko
jednoduchých metód, ktoré žiakov zaujmú, a vďaka ktorým môžete získať okamžitú
spätnú väzbu hneď po vyučovacej hodine. Tieto hodnotiace metódy samozrejme nie
sú náhradou za hĺbkovú evaluáciu, skôr sú metódami, ktoré môžu pomôcť zlepšiť
nasledujúce vyučovacie hodiny.

Prehľad vhodných hodnotiacich metód:
Lístky so zisťovacími vetami – Na malé lístky pedagóg napíše vety typu: Na
dnešnej hodine sa mi najviac páčilo...; Na hodine mi chýbalo...; Na hodine som sa
najviac naučil o...; Na hodine ma najviac zaujalo...; Na hodine ma nezaujalo...; Na
hodine som nesúhlasil s...
Pedagóg si môže vymyslieť vlastné vety. Počet lístkov sa rovná počtu viet, ktoré sa
môžu na lístkoch opakovať. Každý žiak si na konci hodiny vyberie jeden lístok
(všetky sú preložené na polovicu, aby žiaci nevideli text). Potom postupne stručne
odpovedajú na otázku zo svojho lístka.

Hodnotiaci terč – Pedagóg na konci hodiny nakreslí terč (pozri vzor) s hodnotami
od 1 do 5, kde najlepšia (najvyššia) hodnota je uprostred terča. Stred terča
reprezentuje vysoký stupeň úspechu a vonkajšie okraje zasa nižší stupeň. Terč
rozdelí čiarami na toľko rovnakých častí, koľko kritérií hodnotenia zvolí. Žiaci po
skončení hodiny hodnotia kvalitu hodiny tak, že do jednotlivých častí terča lepia
samolepiace bodky, alebo hodnoty vyznačia fixkou (zvýrazňovačom). 
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Metodické pokyny
1. Každá skupina si pripraví veľký list papiera
2. Doň nakreslí „terč“ – s hodnotami od 1 do 5, kde najlepšia (najvyššia) hodnota

je uprostred terča. Stred terča reprezentuje vysoký stupeň úspechu a vonkaj-
šie okraje zasa nižší stupeň. Pridajte komentáre vysvetľujúce váš výber kritérií.

3. Terč žiaci rozdelia čiarami na toľko rovnakých častí, koľko kritérií hodnotenia 
zvolíte. 

4. Ostatní žiaci po skončení prezentácie hodnotia svojich spolužiakov tak, že 
do jednotlivých častí terča vliepajú samolepiace bodky, alebo ich vyznačia 
fixkou (zvýrazňovačom) podľa toho, ako podľa nich prezentujúca skupina 
jednotlivé kritériá zvládla.

PRACOVNÝ LIST: Hodnotiaci terč

Názorová škála – Na konci hodiny pedagóg rozdelí triedu na dva póly ÁNO-NIE
a formuluje vety typu: O téme som zistil/a všetky potrebné informácie; Aktivity
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použité na hodine ma zaujali; Obsah hodiny bol pre mňa zaujímavý; Hodina ma
motivovala k tomu, aby som sa téme viac venoval/a... Pedagóg môže doplniť svoje
vety podľa toho, akú spätnú väzbu chce od žiakov získať.
Po každej vete sa žiaci postavia na názorovú škálu podľa toho, k akej odpovedi sa
prikláňajú. Napríklad ak aktivity použité na hodine žiakov zaujali, po tejto otázke sa
postavia k pólu ÁNO, ak pre nich aktivity neboli dostatočne atraktívne, postavia sa
k opačnému pólu. Po každej vete a postavení sa žiakov k pólom môže pedagóg nie-
ktorých vyzvať, aby slovne odôvodnili svoje postavenie.

Smajlíky – Jednoduchá forma spätnej väzby. Pedagóg na konci hodiny napíše na
tabuľu (flipchart) vedľa seba tri piktogramy (smajlíkov), ktorými žiaci vyjadria
celkové hodnotenie hodiny. Ak sa žiakom hodina páčila, napíšu svoje meno pod
usmievajúci sa piktogram. Ak nie, napíšu meno pod zamračený piktogram, ak sú
v názore na hodinu neutrálni, podpíšu sa pod neutrálne sa „tváriaci“ piktogram.
Rozvoj schopnosti kritického myslenia sa dá podporiť mnohými vyučovacími metó-
dami. Niektorým z nich sa budeme podrobne venovať v nasledujúcej kapitole.

Príklady metód výučby a ich uplatnenie pri globálnom
rozvojovom vzdelávaní
Napriek tomu, že interaktívne metódy a metódy vedúce k aktivite, tvorivosti a kri-
tickému mysleniu sú rozpracované v zahraničnej aj domácej pedagogickej literatúre
a majú vo vyučovacom procese veľmi dôležité miesto, v bežnej slovenskej praxi ešte
stále prevládajú sklony ku klasickému, tradičnému vyučovaniu.

Aby implementácia GRV viedla k cieľu, je potrebné zamerať sa na zlepšenie kvality
celého vyučovacieho procesu. Učitelia by mali žiakom ponúkať čo najviac podnetov,
ktoré posilnia ich sebavedomie a zmysel pre tímovú spoluprácu a pod-
poria aktívny prístup k vyučovaciemu procesu. Neodmysliteľnou súčasťou je
demokratické, spravodlivé a ľudské prostredie. Obsah aj forma výučby musia byť vo
vzájomnom súlade. 

Pedagóg, ktorý chce vytvoriť motivujúce prostredie a žiakov správne stimulovať
k interaktivite musí dbať na to, aby pristupoval pozitívne ku každému prejavu,
ktorý smeruje k stanovenému cieľu. Cieľ výučby musí byť interpretovaný jasne
a je potrebné viesť žiakov k pocitu spoluzodpovednosti za spoločnú úlohu. Žiaci
musia sami nachádzať riešenia, vyjadrovať vlastné názory a každý by mal
dostať priestor na vyjadrenie svojho názoru.

Pri výučbe globálnej rozvojovej problematiky sú vhodné najmä metódy podporujúce
aktívne zapojenie žiaka do procesu výučby, jeho kritické a tvorivé myslenie a ktoré
podnietia vzájomnú interaktivitu pedagóga a žiaka. Nesmieme zabudnúť, že úlohou
pedagóga je usmerňovať a úlohou žiaka je aktívne si osvojovať učivo.81

Preto sme vybrali niekoľko príkladov interaktívnych a tvorivých metód vhodných
práve na výučbu globálnych rozvojových tém:
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Diskusia
Diskusia ako vyučovacia metóda je významný zdroj informácií a poskytuje priestor
tam, kde žiaci majú možnosť otvorene riešiť viacero sporných otázok. Zbieraním a zhro-
mažďovaním materiálov, prípravou „chytákov“ a zaujímavých otázok sa vytvára
prostredie na logickú selekciu informácií a tvorivé narábanie s nimi. Žiaci sa v rámci
diskusie naučia zrozumiteľne vyjadrovať a obhajovať vlastné stanoviská, reagovať
na iné názory a prijímať zodpovednosť za vlastné vyjadrenia. Osvojujú si aj sociálne
zručnosti – pravidlá komunikácie, schopnosť argumentovať, schopnosť empatie,
zvládanie konfliktov, prijímanie kompromisov, akceptáciu názorov iných ľudí. Úlohou
pedagóga je vhodnými poznámkami a otázkami usmerňovať emotívne vyjadrenia
žiakov a viesť diskusiu ku konštruktívnym záverom. Na konci diskusie sa zhrnú
všetky poznatky a analyzujú závery a dôsledky navrhovaných riešení.

Tipy
• Na začiatku diskusie si stanovte pravidlá, zapíšte ich na papier a zaveste na 

viditeľné miesto v triede. 
• Ak máte žiakov, ktorí neradi kladú otázky a diskutujú, vyzvite ich, aby otázky 

k téme sformulovali a napísali na papier. Tieto otázky sa môžu potom čítať 
nahlas pred ostatnými.

• Vyzvite niektorého zo žiakov, aby celú diskusiu moderoval. Môže tak získať 
nové zručnosti.

Pravidlá diskusie: 
1. Každý dostane šancu rozprávať, nikdy nehovorí viac ľudí naraz a nik nepreru-

šuje ostatných.

2. Podnecujte k vyjadreniu vlastných názorov a myšlienok.

3. Otázky sú formulované jasne a zrozumiteľne.

4. Otázky by mali vychádzať z reálnych situácií.

5. Dbajte na to, aby každý dostal priestor na vyjadrenie.

6. Nikdy nehovorí viac žiakov naraz.

7. Vyhýbajte sa súdom typu: Tvoj názor nie je správny.

8. Pedagóg diskusiu riadi, nesnaží sa presadzovať svoj názor, ale môže do disku-
sie zasiahnuť svojimi postrehmi.

9. Pedagóg volí pozitívne hodnotenia, motivuje a vyzýva ostatných, aby sa 
vyjadrovali, ale robí to nenásilným spôsobom.

10. Riadenú diskusiu je vhodné uviesť brainstormingom.

11. Vytvárajte atmosféru dôvery.

12. Nesmiete zabudnúť na argumenty, ktoré žiakom unikli.

13. Je vhodné prebiehajúce myšlienkové procesy vizualizovať, napr. na flipchart.

14. Dbajte na to, aby diskusia neskĺzla ku kritike iných, nehodnoťte názory, po-
stoje, správanie sa a myšlienky diskutujúcich.

101

GD_na_skolach.qxp  7. 1. 2008  23:28  Page 101



15. Zdôrazňujte, že cieľom diskusie nie je výsledok, ale schopnosť predniesť svoje 
názory a vypočuť si opačné stanoviská.

16. Aktivitu zakončite zhrnutím všetkých poznatkov a skúmaním dôsledkov navr-
hovaných alternatív.

17. Vypočujte si názory ostatných aj keď s nimi nesúhlasíte, nepripustite aby pri-
šlo k hádke.

18. Držte sa témy, hovorte stručne, vyvarujte se dlhých historiek a príkladov.

19. Buďte pripravení zmeniť názor a vysvetliť túto zmenu.

20. Nesnažte sa presvedčiť ostatných, radšej čo najlepšie vysvetlite svoj postoj.82

Tieto pravidlá je dobré napísať na papier a umiestniť ho na viditeľnom
mieste v triede.

BRAINSTORMING (Burza nápadov)
Brainstorming je významná metóda, ktorá rozvíja kreativitu a tvorivosť žiakov
a zároveň umožní pedagógovi zistiť, aké vedomosti majú o danej téme. V skrátenej
forme sa dá použiť na začiatku hodiny. Pri hľadaní riešení a odpovedí je možné využiť
časovo náročnejšiu formu. Veľkou výhodou tejto metódy je, že sa do vyučovacieho
procesu zapájajú aj menej aktívni žiaci, čo podporuje ich sebavedomie. Podstatou
je, že sa každý žiak môže voľne vyjadriť k vybranej téme alebo problému a ostatní
jeho výstup počúvajú, porovnávajú a priebežne hodnotia, takže sa do procesu
aktívne zapájajú všetci žiaci. Zisťujú, čo o vybranej téme už vedia, sú motivovaní
ďalej sa jej venovať. Pedagóg získava spätnú väzbu o rozsahu a charaktere vedo-
mostí žiakov. Na záver sa zozbierané nápady vytriedia a zhodnotia, hľadajú sa súvis-
losti medzi jednotlivými nápadmi alebo vhodné riešenie problému.

Ako na to?
1. Hlavnú tému vyučovacej hodiny predneste na začiatku vyučovania a vyzvite 

žiakov, aby spontánne vyjadrili všetko, čo ich pri danej téme napadne. Ak je 
hlavnou témou hodiny napríklad globalizácia, pedagóg vyzve žiakov, aby 
vyjadrili pozitíva a negatíva globalizácie. Ak je napríklad témou hodiny chudo-
ba, pedagóg ich vyzve, aby označili príčiny chudoby a podobne.

2. Na tabuľu zaznamenajte všetky nápady, ktoré žiaci vyslovia. Zapisujte aj kon-
troverzné alebo provokatívne nápady.

3. Držte sa pravidla, že neexistujú zlé nápady. Nápady nehodnoťte, netrieďte ani 
nekomentujte.

4. Upozornite žiakov, aby ani oni nehodnotili, nekomentovali a neznevažovali 
nápady svojich spolužiakov.

5. Zapisujte dovtedy, kým žiaci hovoria nové nápady.
6. Vyzvite žiakov, aby pospájali jednotlivé nápady s ústrednou témou a opýtajte 

sa ich, prečo im napadli práve tieto spojenia. Žiaci vysvetlia súvislosti, ktoré 
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pod spojením vnímajú.
7. Zistíte, čo žiaci o téme vedia, odkiaľ čerpajú informácie, či majú na tému jed-

nostranný pohľad a podobne. 
8. Po zhromaždení všetkých asociácií a nápadov roztrieďte informácie k danej

téme podľa dôležitosti alebo iných kritérií. Podobné nápady možno vyčleniť 
a spojiť do jednej oblasti. Napríklad ak je brainstorming zameraný na príčiny 
chudoby, pedagóg môže s pomocou žiakov roztriediť príčiny na geografické, 
socio-ekonomické, politické, kultúrne a podobne.

Brainstorming sa dá použiť v časovo náročnejšej forme aj na konci vyučovacej
hodiny pri hľadaní riešenia na konkrétny problém, alebo pri hľadaní odpovedí na
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vybrané otázky. 

Položte žiakom konkrétnu otázku súvisiacu s témou vyučovacej hodiny. Napríklad:
„Môžem prispieť k ochrane životného prostredia zmenou svojho správania? Ako?“
Nápady žiakov roztrieďte a o vybraných nápadoch diskutujte.

Tipy:
• V prípade, že pracujete s veľkým počtom žiakov, môžete ich rozdeliť do skupín. 

Za každú skupinu hovorí nápady jeden zástupca, ostatní žiaci ho môžu dopĺ-
ňať. Následne sa môžu zástupcovia vystriedať, aby možnosť priamo sa vyjadriť 
dostalo čo najviac členov skupiny.

AKTÍVNA PRÁCA S TEXTOM
Každý pedagóg sa stretáva s problémom, keď chce žiakom ponúknuť učivo vo forme
textu tak, aby si ho zapamätali a zároveň aj pochopili. Pri čítaní textu, bez ohľadu
na to, či ho prednáša pedagóg, alebo číta žiak, je veľmi ťažké zaručiť a skontrolovať
nakoľko učivo utkvelo v pamäti žiakov a či pochopili súvislosti. Výhody metódy
„aktívnej práce s textom“ spočívajú v tom, že žiaci majú motiváciu čítať text pozorne
a pochopiť súvislosti, v skupinkách si môžu vysvetliť veci, ktoré im nie sú jasné.
Cieľom takejto aktivity je určiť hlavnú myšlienku textu, resp. jeho hlavné body.
Zároveň sa žiaci učia svoje poznatky správne sformulovať a predniesť.

Ako na to?
1. Každý žiak dostane kópiu textu. Snaží sa ju v stanovenom čase pozorne prečí-

tať a analyzovať. 
2. Rozdeľte triedu do menších skupiniek, v ktorých môžu žiaci navzájom diskuto-

vať o zistených skutočnostiach a vysvetľovať nepochopené časti textu. 
3. Nechajte skupinky žiakov, aby predniesli výsledky toho, na čo v diskusii prišli.
4. Pomocou riadenej diskusie môžu žiaci konfrontovať svoje závery s ostatnými. 

Tipy
• Na začiatku aktivity pred analýzou textu si stanovte systém označovania. Napr. 

plus znamená pochopenie, súhlas; mínus = nesúhlas; otáznik = nejasnosť, 
treba napísať akú; výkričník = podstata výroku, hlavná myšlienka. Znamien-
ka žiaci umiestňujú za vetou, odstavcom a podobne a v skupinovej diskusii sa 
potom sporné body vyjasňujú.83

AKTIVITA: Posledné slovo patrí mne

Potrebný čas: 20 minút 

Potreby, pomôcky: kópie textu „IPCC: Globálne otepľovanie spôsobuje človek“,
kartičky
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Metodické pokyny
1. Rozdajte žiakom text priložený v pracovnom liste a prázdne lístočky. Každý žiak 

si samostatne prečíta text.
2. Na jednu stranu lístka žiaci doslovne prepíšu časť textu (odstavec, vetu alebo 

slovo), ktoré ich zaujalo. Na druhú stranu poznačia svoj komentár k vybrané-
mu citátu (prečo si ho vybrali), pričom sa snažia vystihnúť presné dôvody.

3. Posaďte žiakov do kruhu tak, aby na seba všetci videli a chronologicky
prechádzajte textom. Dobrovoľníci čítajú svoje výpisky. Ostatní hádajú, prečo 
si dotyčný vybral práve tento úryvok. Keď dobrovoľník prečíta druhú stranu 
lístka so svojím zdôvodnením, nik už nesmie nič dodávať.

PRACOVNÝ LIST: Posledné slovo patrí mne
IPCC: Globálne otepľovanie spôsobuje človek

Poprední klimatológovia sveta upozorňujú, že globálne otepľovanie je nespochyb-
niteľný fenomén a vyvolávajú ho ľudské aktivity. Vedci zároveň predpovedajú výrazný
nárast teplôt v tomto storočí a ich ďalšie zvyšovanie aj v ďalšom časovom úseku.

Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) zverejnil správu stoviek vedcov a zá-
stupcov krajín sveta, ktorí sa museli dohodnúť na každom slove dokumentu určenom
pre tvorcov politiky. Podľa správy "väčšinu pozorovaného zvýšenia celosvetových
priemerných teplôt od polovice 20. storočia veľmi pravdepodobne vyvolal nárast
antropogénnych koncentrácií skleníkových plynov," uvádza sa v 21-stranovej správe.

Výraz "veľmi pravdepodobne" znamená viac ako 90 %-nú pravdepodobnosť, že
väčšinu oteplenia za posledných 50 rokov možno pripísať ľudskej činnosti - najmä
spaľovaniu fosílnych palív. V predchádzajúcej správe z roku 2001 IPCC použil výraz
pravdepodobne, teda najmenej 66 %. Táto zmena môže zvýšiť tlak na vlády i firmy,
aby v boji proti zrýchľujúcemu sa otepľovaniu robili viac.

Prejavy zmien spôsobených globálnym otepľovaním siahajú podľa správy od sucha
v Austrálii, cez rekordne vysoké januárové teploty v Európe, po zintenzívnenie
hurikánov a tropických búrok predovšetkým v Atlantiku.

Predpoveď IPCC pre 21. storočie vyzerá ešte hrozivejšie - viac dažďa, silnejšie
búrky, suchá a vlny horúčav, ako aj pomalé zvyšovanie hladín svetových morí.
Škodlivé účinky globálneho otepľovania "budú veľmi pravdepodobne väčšie než tie,
ktoré boli pozorované počas 20. storočia," uvádza správa.

Podľa "najoptimistickejšieho odhadu" vedcov teploty do konca tohto storočia vzrastú
o 1,8 až 4,0 stupňa Celzia. To je širšie rozpätie než v správe z roku 2001. V 20. sto-
ročí teploty vzrástli približne o 0,7 stupňa Celzia, pričom záznamy, ktoré sa vedú od
roku 1850, označujú za desať najteplejších rokov tie po roku 1994. 

Správa tiež predpovedá do roku 2100 nárast hladín svetových morí o 18 až 59 cen-
timetrov. Nemožno vylúčiť ani zvýšenie o dodatočných 10-20 centimetrov v prípade, ak
bude pokračovať prekvapujúco rýchle topenie polárnych ľadovcov, ktoré sme zaznamenali
v poslednom čase. Správa z roku 2001 predpovedala nárast hladín do 89 centimetrov. 

Správa dodáva, že bez ohľadu na to, nakoľko civilizácia spomalí alebo zníži emisie
skleníkových plynov, globálne otepľovanie a nárast hladín morí bude pokračovať celé
storočia.84
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Práca s fotografiou
Použitie fotografie pri vyučovani podporuje fantáziu žiakov a zároveň vizualizuje
konkrétnu tému - napr. situáciu v rozvojových krajinách - a pomôže žiakom pred-
staviť si tamojší život. Táto metóda sa dá veľmi dobre využiť aj pri výučbe cudzích
jazykov alebo na výtvarnej výchove.

Ako na to?
1. Vystrihnite fotografie z časopisov, novín alebo použite obrázky z internetu. 

Rozdeľte žiakov do skupín a každej dajte jednu z fotografií. Žiaci umiestnia 
fotografiu do stredu papiera a okolo napíšu odpovede na otázky. Napríklad:

Otázok môže byť viac.
2. Môžete formulovať vlastné otázky. Prípadne vyzvite žiakov, aby vymysleli otáz-

ky k fotografii, ktoré potom môžu klásť svojim spolužiakom. 
3. Dajte žiakom len jeden výrez fotografie a vyzvite ich, aby zvyšok dokreslili. 

Potom im ukážte celú fotografiu. Diskutujte, prečo do obrázku dokreslili 
konkrétny zvyšok, čo ich ovplyvnilo. Diskutujte o možných stereotypoch. 

4. Vyzvite žiakov, aby zahrali príbeh súvisiaci s fotografiou, resp. príbeh, ktorý 
podľa nich fotografia znázorňuje. Prípadne môžu komiksovou metódou dokres-
liť zvyšok príbehu, ktorý bude súvisieť s danou fotografiou.
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84 Upravené podľa: SME. IPCC: Globálne otepľovanie spôsobuje človek. [online]. [cit. 2007-26-07]. Dostupné na
internete: <http://www.sme.sk/c/3126648/IPCC-Globalne-oteplovanie-sposobuje-clovek.html>

Kde vznikla fotografia?

Aké pocity vo vás vyvoláva?

Aký problém predstavuje?

Kto je na obrázku?

Skúste opísať ich bežný deň?
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Názorová škála
Pri tejto metóde si žiaci overia svoje argumenty a zjednotia vlastné postoje. Žiaci sa
zoznámia s prístupmi alebo postojom svojich spolužiakov k otázke, na ktorú neexis-
tuje jednoznačná odpoveď, alebo k problému, ktorý má viacero riešení. Táto metóda
je vhodná pri riešení kontroverzných tém. Žiaci vyjadrujú svoj postoj označením
miesta na škále tak, aby sa čo najviac blížilo ku skutočnosti. 

Ako na to?
1. Predstavte žiakom vybranú tému. Na dva kusy papiera napíšte dve stanoviská. 

Napríklad: Súhlasím / Nesúhlasím alebo: Áno / Nie
2. Zaveste stanoviská na protiľahlé strany triedy.
3. Formulujte otázku alebo problém, ku ktorému sa majú žiaci vyjadriť. Požiadajte 

žiakov, aby rozmýšľali nad dôvodmi svojho presvedčenia a rozhodnutia pri-
kloniť sa na určitú stranu.

4. Požiadajte žiakov, aby zaujali miesto na škále (nakreslenej alebo pomyselnej 
čiare) podľa toho, ako sa s daným názorom stotožňujú. Ak sa postavia priamo 
k nápisu „Súhlasím“ (resp. „Áno“), úplne sa stotožňujú s názorom alebo 
riešením. Ak sa postavia do stredu, nevedia sa rozhodnúť. Tí, ktorí sa postavia 
k nápisu „Nesúhlasím“ (alebo „Nie“), sa nestotožňujú s názorom.

5. Zakaždým vyzvite niektorých žiakov, aby svoje postavenie na škále zdôvodnili 
a obhájili. Dajte možnosť vyjadriť sa žiakom z oboch pólov škály. 

6. Ak počas argumentácie spolužiakov niektorí z nich zmenia názor, môžu svoje 
postavenie zmeniť. 

7. V záverečnej diskusii venujte priestor názorom, ktoré zaujali, debatujte 
o alternatívach riešenia a hľadaní kompromisu. 

Tipy
• Metódu používajte vtedy, ak sa dajú zrozumiteľne a jasne formulovať proti-

chodné polohy problému, oba póly musia byť reálne a logické. Témy, ktoré sa 
takto mapujú, nemajú jednoznačné riešenie.

• Táto metóda je vhodná aj ako motivácia na úvod hodiny, keď sa provoka-
tívnym vyhlásením vzbudí záujem žiakov o tému. Zároveň vedie žiakov k tomu,
aby si vypočuli aj názory z opačného pólu.

Príklady otázok a vyhlásení k témam z metodickej príručky (použiteľné pri metóde
názorová škála):

Chudoba
1. Za chudobu v rozvojových krajinách sú zodpovedné hlavne rozvinuté krajiny.
2. Chudoba by sa vyriešila zvýšením finančnej pomoci najchudobnejším krajinám.
3. Chudoba je hlavnou príčinou terorizmu (alebo vojnových konfliktov).

Multikulturalizmus
1. Islam je pre európsku kultúru hrozbou.
2. Slovensko by sa malo viac otvoriť emigrantom a utečencom.
3. V Európe by mal platiť zákaz nosenia moslimských šatiek.
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Globalizácia
1. Globalizácia prináša viac negatív ako pozitív. 
2. V globalizovanom svete majú moc najmä silné ekonomické skupiny a nadná-

rodné korporácie.
3. Antiglobalistické protesty nemôžu prispieť k riešeniu základných problémov vo svete.

Klimatické zmeny
1. Globálne otepľovanie nie je spôsobené ľudskou činnosťou.
2. Som ochotný/á platiť viac za niektoré tovary a služby, ktoré menej zaťažujú 

životné prostredie.
3. Bohaté krajiny by mali podporovať chudobné krajiny budovaním priemyslu aj 

za cenu znečistenia životného prostredia.

Myšlienková mapa
Myšlienková mapa je grafická metóda, ktorá podporuje učenie a zároveň poskytuje
informáciu o logickom myslení a o vedomostiach žiaka. Polia predstavujú pojmy
a čiary vyznačujú vzťahy medzi nimi. Pri realizácii tejto metódy vznikne diagram.
Najjednoduchšou formou je tzv. pavúkový diagram, ktorý môže znázorňovať určitý
centrálny problém a od neho odvodené asociácie, alebo viacúrovňový diagram, ktorý
hierarchicky zoraďuje vybrané problémy. Tým, že sa na tvorbe myšlienkovej mapy
podieľajú sami žiaci, vzniká diagram, ktorý má logický a informačný význam pre 
učiaceho sa. Myšlienková mapa zároveň pomáha systematizovať problém a chápať
ho v súvislostiach. Známymi formami sú napríklad tzv. Stromový diagram a Reťazec
príčin (prečo – prečo – prečo reťazec).

Ako na to?
1. Napíšte tému na tabuľu (napr. detská práca, alebo chudoba v rozvojových krajinách).
2. Vyzvite žiakov, aby k téme pripájali nové pojmy, otázky alebo nápady. 
3. Snažte sa otázky a nápady v myšlienkovej mape spracovať podľa nápadov 

a pripomienok žiakov.
4. Prijmite každý nápad, držte sa pravidla, že neexistujú zlé nápady. 
5. Pospájajte nápady a vytvorte „mapu”, ktorá znázorní navzájom súvisiace 

problémy a objasní súvislosti medzi príčinami a ich dôsledkami.

Tipy
• Myšlienkovú mapu môžete využiť pri uvádzaní novej témy ako prostriedok 

stimulujúci myslenie pri neznámej téme. Táto metóda pomáha žiakom 
vytvárať asociácie a lepšie pochopiť štruktúru učiva.

• Použite myšlienkovú mapu ako prostriedok na zhrnutie prebraného učiva. 
Žiakom tento spôsob pomôže lepšie zapamätať si a vizualizovať vzťahy medzi 
jednotlivými prebranými témami alebo problémami.

• Reťazec príčin (prečo – prečo – prečo reťazec) môžete modifikovať a využiť ho 
pri hľadaní riešení na vybraný problém. V takomto prípade žiaci na jednot-
livých úrovniach reťazca odpovedajú na otázku Ako? Ako? Ako?
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Príklad
Stromový diagram,

a Reťazec príčin
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listy znázorňujú 
dôsledky

plody stromu sú riešenia problému

korene znázorňujú príčiny

kmeň znázorňuje hlavný problém

škodcovia predstavujú prekážky 
pri riešení problému
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METÓDA HRANIA ROLÍ ALEBO ROLOVÁ HRA
Rolová hra je vhodný prostriedok na to, aby žiaci lepšie pochopili a vcítili sa do situá-
cií z bežného života a zároveň pochopili motívy konania iných. Princípom tejto
metódy je navodiť konkrétnu situáciu, ktorá sa stala, alebo sa môže stať. Žiaci sa
zhostia rolí jednotlivých aktérov, vcítia sa do svojej úlohy, a tak navodzujú reálnu
situáciu a prehodnocujú stanovisko. Prostredníctvom diskusie alebo hrania daných
rolí spoločne hľadajú nové riešenia a na základe vlastných rozhodnutí zastávajú
určité názory. Žiaci sú motivovaní hlbšie pochopiť problém, rozhodovať nezávisle
a spoločne hľadať optimálne východiská. Rolová hra rozvíja fantáziu a schopnosť
vyjadrovať postoje, názory a hodnoty, premýšľať o rôznych alternatívnych rieše-
niach. Metóda hrania rolí si vyžaduje svedomitú prípravu modelovej situácie. Pred
začiatkom aktivity je potrebné skontrolovať žiakov, či jednotlivé roly správne
pochopili, zaznamenali hlavné údaje a čo je ústrednou témou vybranej situácie.

Ako na to?
1. Rozdeľte žiakov do skupín. Ak pracujete s malým počtom žiakov, rozdeľte ich 

do dvojíc, alebo dajte úlohy jednotlivcom. Každá skupina (dvojica, jednotlivec) 
dostane rolu, ktorú musí pochopiť a do ktorej sa musí vžiť. 

2. Dajte žiakom dosť času na nácvik rolí. Počas prípravy navrhujte realistické 
situácie, s ktorými sa žiaci môžu stotožniť. 

3. Snažte sa navodiť atmosféru dôvery, uvoľnenosti, bez kritických pripomienok, 
aby sa žiaci cítili slobodne a prirodzene. 

4. Zakončite aktivitu riadenou diskusiou o priebehu hry, ako sa žiaci cítili, a záve-
rečným zhrnutím – analýzou prežitej skúsenosti. 

Tipy
• Navoďte situáciu, v ktorej žiaci musia riešiť konflikt. (Napr.: Konzervatívna rodina

vo vybranej, napr. arabskej krajine sa rozhodne zakázať svojej dcére, aby 
chodila do školy.) V polovici aktivity si žiaci môžu svoje roly vymeniť, aby si 
vedeli lepšie predstaviť protichodné postoje.

• Vymyslite problém a zadajte úlohu žiakom, aby sami pripravili rolovú hru, 
alebo zahrali scénku. Úlohou žiakov je inscenačnou formou nájsť riešenie prob-
lému. Na záver o riešení diskutujte. 

Aktivita – Úvod do globálnej tematiky
1. Pedagóg rozdelí žiakov na skupiny, ktoré budú tvoriť 3-4 žiaci. 
2. Na kartičky (kúsok papiera) napíše pedagóg niekoľko globálnych tém. Na kaž-

dú kartičku jednu. Počet globálnych tém (kartičiek) závisí od počtu skupín. 
Každá skupina by mala dostať dve kartičky s dvomi témami.

3. Globálne témy môže pedagóg vymyslieť, ale môžu to byť napríklad tieto: Detské
práva, Humanitárna a rozvojová pomoc, Ľudské práva, Spravodlivý obchod,
Globalizácia, HIV/AIDS, Drogy, Rómovia, Migrácia, Utečenci, Rodová rovnosť, 
Multikulturalizmus, Diktátorské režimy, Vojnové konflikty a podobne.

4. Každá skupina si vyžrebuje dve témy (tak, aby zvyšné skupiny nevedeli, čo si 
vyžrebovali).
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5. Úlohou je pripraviť krátku divadelnú scénku bez slov, v ktorej prepoja obe 
témy. V jednej scénke musia prepojiť dve témy.

6. Pedagóg môže poskytnúť na prípravu 5-10 minút.
7. Po príprave žiaci predvedú krátke scénky. Úlohou žiakov je uhádnuť, o aké dve 

témy ide.

PRÁCA V SKUPINÁCH
Vo vyučovacom procese je dôležité ulatňovať metódy, ktoré podporujú tímového
ducha a spoluprácu. V rámci metódy „práca v skupinách“ si žiaci sami ujasňujú svoje
postavenie v skupine, trénujú argumentačné schopnosti a učia sa spoločne riešiť
nastolený problém. Podstatou tejto metódy je nastoliť spoločnú úlohu alebo prob-
lém, ktorý musia žiaci v stanovenom čase vyriešiť. Úlohou pedagóga je pozorovať,
počúvať a len v prípade komunikačných problémov podporovať skupinu alebo riešiť
konflikty.

Tipy
• Pri niektorých aktivitách môžeme skupinky postupne zväčšovať. Takáto zmena 

pôsobí pozitívne a podporuje dynamiku aktivity. Noví členovia prinášajú do 
skupiny nové nápady a obohacujú prácu inovatívnymi závermi. 
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„Kým bude na svete žiť v utrpení čo len jeden človek, 
trpieť bude celé ľudstvo.“

Stará indiánska múdrosť

Súčasný rýchlo sa meniaci svet prináša so sebou spoločné, celosvetové, globálne
problémy, ktoré sa týkajú každého z nás. Sú to najmä otázky ozbrojených konfliktov,
porušovania základných ľudských práv a slobôd, rasovej, etnickej, národnostnej
a inej formy diskriminácie, náboženskej neznášanlivosti a intolerancie, extrémistické
prejavy nacionalizmu a terorizmu, narastajúci počet obyvateľstva, bieda, hlad, chu-
doba, choroby, znečisťovanie životného prostredia. Nerovnomerný hospodársky vývoj
polarizuje svet. Prehlbujú sa rozdiely medzi ľuďmi žijúcimi vo vyspelých rozvinutých
krajinách a v zaostalých častiach sveta, narastá násilie, agresivita, kriminalita. Ako
sa vyrovnať s takými závažnými otázkami, aby v správaní ľudí neprevládli egoizmus,
závisť, ziskuchtivosť, nenávisť, či skupinové záujmy? Potrebné je rozvíjať a formovať
najmä u mladej generácie pozitívne etické hodnoty ako sú úcta k sebe a úcta k iným,
dobro a dobroprajnosť, láska, empatia, spolupráca a ochota pomôcť a podeliť sa, 
tolerancia, čestnosť, zodpovednosť, pokojné riešenie konfliktov a pod.

Škola je vzdelávacia inštitúcia, ktorej úlohou je pripraviť žiakov na život v dnešnom
polarizovanom svete. Aký je ideál výchovy? Človek vzdelaný, múdry, človek charak-
terný, čestný a zodpovedný, človek tvorivý a človek vyrovnaný. Podmienkou je
tvorivo-humanistický prístup vzdelávania a výchovy.

Cieľom vzdelávania vo všeobecnosti je rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka tak,
aby prispievali k jeho občianskemu, politickému a morálnemu dozretiu, k jeho
schopnosti aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať na verejnom živote, posudzovať
problémy z osobného, národného aj medzinárodného (globálneho) hľadiska. 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2007/2008 zdôrazňujú realizáciu
priebežného vzdelávania pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl
ku globálnemu rozvojovému vzdelávaniu metodickými centrami podľa jednotného
projektu MŠ SR za účinnej spolupráce mimovládnych organizácií, v gescii Metodicko-
pedagogického centra Prešov. Toto Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci
s organizáciou Človek v ohrození spravuje k danej problematike aj internetový portál
www.rozvojovevzdelavanie.sk.
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7 PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

85 Projekt Milénium. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20
rokov. [online]. [cit. 2007-09-22]. Dostupné na internete: <http://www.cpk.sk/web/dokumenty/npvv.pdf>

„Pre vzdelávací systém z toho vyplýva potreba rozvíjať flexibilitu schopností
žiakov, rýchlu adaptabilitu, schopnosť hľadať neustále nové riešenia problémov.
Globalizácia nesie v sebe aj nebezpečie „stratenia sa“ človeka vo svete, zabud-
nutie na svoje korene, zosilnenie tržného tlaku na osobnosť, tlaku na jej etické
kvality a hodnotový systém.“85
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V súčasných platných pedagogických dokumentoch pre ZŠ a SŠ sú predmety,
v ktorých sú tematické okruhy globálneho vzdelávania zaradené do učebných plánov
a osnov. Sú to predmety: občianska výchova/občianska náuka/náuka o spoločnosti,
zemepis/geografia, etická výchova. Každý z predmetov sa zameriava na proble-
matiku globalizácie zo svojho zorného uhla (hospodársko-politické aspekty, sociálno-
politické aspekty, etické aspekty a pod.)

Nový priestor na globálne rozvojové vzdelávanie poskytuje projekt kurikulárnej
transformácie všeobecnovzdelávacej zložky v príprave stredoškolskej mládeže pre
trh práce. Nové kurikulum pripravili riešitelia ako alternatívu doterajšieho vzdeláva-
nia. Pre súčasnú školu je charakteristická vysoká miera centralizmu. Učebné plány,
učebné osnovy tvoria štátne orgány a povinnosťou školy je „odovzdať“ štátom pred-
písaný obsah žiakom. Cieľom kurikulárnej transformácie je poskytnúť školám väčší
priestor na realizáciu vlastných predstáv o obsahu a formách vzdelávania, neučiť
každého všetko, vzdelávanie prepojiť s reálnym životom. Projekt predpokladá, že
obsah vzdelávania bude dvojstupňový (percentuálne 60/40):

1. na štátnej (centrálnej) úrovni - rámcový výchovno-vzdelávací program 
(RVP – 60 %)

2. na školskej úrovni - školský výchovno-vzdelávací program (ŠVP – 40 %)

Rámcové vzdelávacie programy podporujú pedagogickú autonómiu, pretože iba
rámcovo predpisujú parametre nevyhnutného základného vzdelávania. Učebné
osnovy sú na centrálnej úrovni formulované v podobe vzdelávacích oblastí (VO Jazyk
a komunikácia, VO Matematické myslenie a práca s informáciami, VO Zdravie a po-
hyb, VO Človek a príroda, VO Jedinec, VO Spoločnosť, VO Kultúra) a prierezových
tém (napr. multikulturalizmus, európska dimenzia, globálne vzdelávanie, životné
prostredie a pod.). Vymedzenie vzdelávacích oblastí a ich celkovej záväznej mi-
nimálnej časovej dotácie dáva školám relatívne široké možnosti pri tvorbe svojich
školských vzdelávacích programov. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy si škola
pretransformuje do osnov vyučovacích predmetov podľa svojich špecifických pod-
mienok. Škola si určí počet vyučovacích predmetov alebo oblastí, ich názvy a obsah,
kedy sa daný predmet bude vyučovať, jeho časovú dotáciu, teda vytvorí si svoj
učebný plán. 

Pri jeho tvorbe vychádza síce z rámca, ktorý je daný záväzným rámcovým učebným
plánom, ale upraví si ho podľa svojich finančných, priestorových, personálnych pod-
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mienok, ako i podľa spoločenskej požiadavky. Pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu si sama zvolí organizačné spôsoby vyučovania. Sama sa rozhodne, či
v maximálnej miere zachová súčasné vyučovacie predmety, alebo vytvorí projekt
problémového vyučovania, skupinového vyučovania, integrovaného tematického
vyučovania a pod. Predložená alternatíva vzdelávania ponúka najmä štátnym
školám aspoň takú slobodu na uplatňovanie vlastných skúseností a predstáv, akú už
dnes majú niektoré súkromné a cirkevné školy. 

Implementovať globálne rozvojové vzdelávanie do školského kurikula môžeme viace-
rými spôsobmi:

Prvý tkvie v doplnení existujúcich tradičných predmetov o témy GRV bez radikálnej
zmeny štruktúry či organizácie školského kurikula. Predmety sa naďalej vyučujú
oddelene, ale v každom predmete musíme zdôrazňovať prepojenosť, nadväznosť na
ďalšie oblasti kurikula, aby žiaci pochopili integrujúci charakter globálneho vzdelá-
vania.

Druhý spôsob, ktorým si žiaci rozvíjajú svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti
a postoje GRV, je radikálnejší. Predstavuje proces učenia najviac zodpovedajúci
situáciám reálneho života. Táto koncepcia je založená na vnímaní sveta ako
celostného systému, kedy určitý problém, tému je možné pochopiť vtedy, keď ich
skúmame vo vzťahu s ďalšími súvisiacimi javmi. Preto je vhodné školské kuriku-
lum orientovať tematicky a problémovo. V rámci takéhoto vzdelávania získavajú
žiaci vedomosti a zručnosti aj z tradičných predmetov, avšak tematické vyučo-
vanie umožňuje vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, vytvoriť si nový
pohľad na problém.
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Tretí možný spôsob integrácie GRV do školského kurikula (vyplývajúci z filozofie
navrhovaného alternatívneho projektu „kurikulárnej transformácie...“) je prostred-
níctvom projektového vyučovania. Ciele vzdelávania, kompetencie a profil absol-
venta, učebný plán a učebné osnovy sú základnými pedagogickými dokumentmi
vstupnej regulácie obsahu vzdelávania. Aktuálne témy súvisiace s premenami
súčasného sveta (tzv. prierezové témy) vstupujú do výchovno-vzdelávacieho proce-
su cez vzdelávacie oblasti. Pôsobia ako integrujúci prvok učiva a jednotlivých pred-
metov.

Obsah najaktuálnejších odporúčaných tém GRV ako prierezovej oblasti tvoria:

1. Globalizácia

2. Demografický vývoj vo svete

3. Svetový obchod a dlh

4. Vojnové konflikty a terorizmus

5. Menšiny, utečenci a migrácia

6. Xenofóbia a diskriminácia vs. tolerancia a multikulturalizmus

7. Ľudské práva

8. Humanitárna a rozvojová pomoc

9. Demokracia a občianska spoločnosť

10.Chudoba a hlad

11.Zdravie

12.Životné prostredie

13.Vzdelanie

14.Gender

15.Médiá
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Pozitívne skúsenosti niektorých škôl na Slovensku s projektovým vyučovaním
prierezových tém globálneho rozvojového vzdelávania naznačujú cestu ako
najlepšie implementovať GRV do edukačného procesu (do školských vzdelávacích
programov).

Prečo práve projektové vyučovanie?
Projektové vyučovanie „ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby
a školy“ patrí k moderným koncepciám vyučovacieho procesu.86 História teórie
a praxe projektovej metódy siaha do obdobia začiatku 20. storočia. Postupne sa
uplatňovala v rôznych krajinách, v posledných dvoch desaťročiach predovšetkým
v USA a v západnej Európe a v 90-tych rokoch aj na Slovensku.

Táto organizačná forma vyučovania je inovatívna v tom, že jej cieľom je „vyzbrojiť“
žiakov okrem vedomostí potrebnými kľúčovými kompetenciami a životnými
zručnosťami uplatňovaním moderných metód zážitkového vyučovania (sokratovská
metóda, inscenačná metóda, prípadové štúdie, heuristiky, rolové hry, situačné hry,
brainstorming a pod.). Pri projektovom vyučovaní sa rozvíja tvorivosť, iniciatíva,
samostatnosť žiakov, kritické myslenie, schopnosť učiť sa, získavať nové poznatky,
vzájomne komunikovať, kooperovať, riešiť konflikty. Projektové vyučovanie po-
zitívne formuje hodnotovú a citovú stránku osobnosti žiaka. Žiaci lepšie chápu prak-
tický význam vzdelávania, vidia uplatniteľnosť získaných vedomosti a zručnosti
v praktickom živote. Žiaci i pedagóg sa učia prekonávať prekážky, plánovať vlastnú
prácu, dokončovať ju a niesť za jej obsah zodpovednosť. Projektové vyučovanie je
pre žiakov i pedagóga hra, príjemný zážitok, odbúranie stresu a strachu. Prínosom
projektového vyučovania je výchova (sebavýchova) založená na takých hodnotách
ako sloboda, zodpovednosť, samostatnosť, akceptácia a sebarealizácia žiakov
i pedagóga.

Projektové vyučovanie je náročnejšie na čas, na prípravu, na schopnosti pedagóga,
na zmeny návykov a postojov, na priestorové, materiálne a technické zabezpečenie.
Úskalím projektového vyučovania je, že vedomosti žiakov môžu byť menej syste-
maticky usporiadané ako pri uplatňovaní klasickej (tradičnej) formy vyučovania.
Predpokladom tvorby projektového vyučovania sú preto pedagogické kompetencie,
t. j. vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje (napr. schopnosť organizovať svoju
prácu, rozvrhnúť čas, získavať potrebné informácie, analyzovať ich a vidieť veci
a javy vo vzájomných súvislostiach, byť vnímavý, empatický, asertívny, tvorivý,
ochotný spolupracovať a otvorene komunikovať). 

Pod pojmom projekt rozumieme vo všeobecnosti plán, návrh na uskutočnenie
konkrétneho zámeru. V školskom prostredí hovoríme o pedagogickom projekte vyučo-
vania. Ide o komplexne spracovaný problém, čo nie je proces jednoduchý. Tvorcovia
projektu (škola/pedagóg) si kladú dôležité otázky spojené s realizáciou edukačných
zámerov: Prečo a načo vychovávať a vzdelávať? V čom vychovávať a vzdelávať? Ako,
akými formami, metódami a prostriedkami uskutočniť zámer? Koľko času na to potre-
bujeme? Ako, podľa čoho zistíme, či sme plánovaný zámer dosiahli?

Pri projektovom vyučovaní postupujeme od všeobecných východísk ku konkrétnym
výsledkom pedagogického projektovania. Všeobecným východiskom je spoločenská
požiadavka, trend vývoja spoločnosti.
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Konkrétne hľadisko predstavuje edukačný projekt školy (školský vzdelávací program
- tzv. školské kurikulum) a vyučovací projekt - projekt vyučovania v triede.

Škola/pedagóg s projektovým prístupom k vyučovaniu vyberá tému projektu
(akceptujúc zameranie, potreby spoločnosti/školy/žiaka), formuluje ciele, jeho
konkrétne výstupy, vyberá učivo, vypracúva postup, rozdeľuje úlohy a činnosti,
rozdeľuje žiakov do skupín a prideľuje im úlohy, určuje čas na vypracovanie úlohy,
volí vyučovacie metódy, organizačné formy, materiálne a technické prostriedky,
navrhuje zverejnenie výsledkov riešenia projektu, poskytuje spätnú väzbu. Rozho-
dujúcu úlohu zohrávajú žiaci, pedagóg vystupuje len ako mediátor. Na záver projek-
tového vyučovania tvorca (škola/pedagóg) analyzuje, hodnotí dosiahnuté výkony
žiakov. Podľa nich následne upravuje svoj projekt vyučovania.

Oporné princípy projektového vyučovania výstižne sformulovala B. Kosová (1996):
• participácia žiakov na výbere témy (prihliadnutie na ich potreby a záujmy)
• prepojenie so životom
• zainteresovanosť žiakov, motivácia
• interdisciplinárny charakter
• kooperatívne vyučovanie v skupinách
• osvojenie si príslušných vedomostí, zručností, postojov žiakmi.

Čo má pedagogický projekt obsahovať? 
Akú má mať štruktúru?

1. Názov projektu (obsah, téma projektu)

2. Zdôvodnenie projektu (zámer)

3. Analýza problematiky (zistenie súčasného stavu a pomenovanie žiaduceho stavu)

4. Analýza prostredia (očakávané šance a riziká, dôsledky zámeru, zmeny)

5. Všeobecný cieľ projektu (pomenovanie očakávanej zmeny, ktorá sa má dosiah-
nuť, čo cieľové skupiny zmenou získajú)

6. Špecifické ciele (čiastkové ciele, konkrétne, realizovateľné, merateľné, časovo 
terminované výstupy, aby sa dosiahla plánovaná kvalita procesu vyučovania)

7. Úlohy a činnosti (pre pedagóga a pre žiakov)

8. Spôsoby realizácie úloh (návrhy vyučovacích efektívnych metód, foriem a
prostriedkov na zvládnutie jednotlivých úloh)

9. Podmienky na realizáciu úloh (materiálno-technické a finančné zabezpečenie 
plnenia úloh)

10.Termíny ukončenia jednotlivých úloh a projektu (projektovanie času potreb-
ného na splnenie jednotlivých úloh podľa náročnosti, postupné fázovanie úloh
od prípravnej fázy až po hodnotiacu)

11.Kritériá úspešnosti a spôsoby hodnotenia (spôsoby hodnotenia cieľov v troch 
rovinách: v kognitívnej oblasti, afektívnej a psychomotorickej oblasti učenia)
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Z organizačného hľadiska možno projektové vyučovanie realizovať rôzne: v rámci
jedného vyučovacieho predmetu, v rámci viacerých vyučovacích predmetov, s jed-
nou triedou a jedným pedagógom, s jednou triedou a viacerými pedagógmi, v jednej
triede, vo všetkých triedach v ročníku, v rámci celej školy.

Projektové vyučovanie je vhodné realizovať aj v rámci záujmovej činnosti, v rámci
povinne či nepovinne voliteľných vyučovacích predmetov a pod.

Príspevkom chceme inšpirovať manažment školy/tvorivých pedagógov pri implemen-
tácii globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu. Ponúkame nielen
prehľad súčasného vnímania globálnych problémov sveta, ale predovšetkým priblíže-
nie aktuálnych tém smerom k žiakom s cieľom rozvíjať ich ľudský, citlivý a asertívny
rozmer. Pripravovaná kurikulárna reforma vzdelávania otvára možnosti ako, akým
spôsobom, akými metódami a formami organizovať v školách globálne vzdelávanie.
V texte rozpracúvame model projektového vyučovania, keďže z nášho pohľadu je
najvhodnejšiu formou vyučovania GRV. Je tvorivo-aktívny a orientovaný na rozvíjanie
kľúčových kompetencií pedagóga/žiaka. „Žiaci sú vedení k riešeniu komplexných
problémov a získavajú skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním.“87

Projekty sa môžu dotýkať ktorýchkoľvek globálnych rozvojových tém, ktoré sa pre-
brali na hodine, napr. triedenie odpadu v škole, predaj fair trade (spravodlivý
obchod) výrobkov v školskom bufete, premietanie dokumentárnych filmov s rozvo-
jovou problematikou, písanie článkov do školských novín alebo zorganizovanie
finančnej zbierky pre utečencov. Každý projekt má určitú postupnosť a úlohou
pedagóga je dohliadať na celý proces, pomáhať žiakom prekonávať problémy
a motivovať ich k činnosti.

Projektové vyučovanie v praxi alebo ako zaujímavo 
a nenásilne vniesť globálne rozvojové témy do školského
kurikula
Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) sa na Slovensku postupne šíri vďaka záujmu
pedagógov a žiakov o témy súvisiace s aktuálnym dianím vo svete a s jeho problé-

mami, ako aj s globálnou dimenziou ich
následkov a riešení. Pri výučbe GRV sa
veľký dôraz kladie na kritické mysle-
nie, t. j. na kritickosť prijímania, spraco-
vávania, ale aj prezentovania získaných
informácií a na posudzovanie ich rele-
vantnosti, dôveryhodnosti, aktuálnosti
a predovšetkým ich aplikáciu na náš
každodenný život. Ak žiaci nevidia
súvislosti medzi globálnou dimenziou
tém prezentovaných prostredníc-
tvom GRV a realitou, ktorá sa dotýka
ich životov, nielenže sa nedokážu pre

témy GRV nadchnúť, ale budú ich dokonca považovať za zbytočné, za stratu času.
Je preto nesmierne dôležité pri výučbe GRV si uvedomiť, že v tomto prípade nie je
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podstatný len výber tém, ale aj metód, prostredníctvom ktorých sa tieto témy
žiakom sprítomňujú a k nim prenikajú.

Jednou z veľmi účinných metód ako žiakom priblížiť témy GRV je projektové
vyučovanie. S projektovým vyučovaním máme v našej škole, Bilingválnom gym-
názium C. S. Lewisa v Bratislave, v rámci anglického konverzačného predmetu
Globálne štúdiá (Global Studies), viacročné skúsenosti, preto väčšina informácií
o projektovom vyučovaní v tomto príspevku pochádza priamo z praxe, z výučby 
v našej škole.

Projektové vyučovanie v GRV

Osobnostný prínos a vklad žiakov do projektového vyučovania
Projektové vyučovanie je z pohľadu GRV jednou z najlepších a žiakom najprístupnej-
ších metód, ktorými žiak môže hlbšie prenikať do pochopenia fungovania sveta, jeho
problémov a do jeho vzájomnej prepojenosti medzi krajinami, ako aj pri hľadaní
a nachádzaní žiakovho vlastného miesta v dnešnom globalizovanom a stále zmenšujú-
com sa svete. Aby sa mu témy, ktoré sú poväčšine obsahom GRV (ako napr. globali-
zácia, svetový obchod, vojnové konflikty a terorizmus, menšiny, utečenci a migrácia,
vzdelanie a pod.) nezdali príliš všeobecné, a preto pre neho príliš vzdialené, je
dôležité mu ponúknuť priestor, v ktorom môže sám hľadať, zisťovať, analyzovať,
spracovávať a vyhodnocovať informácie, ktoré si sám dáva do súvislostí,
posudzuje a hodnotí. Takýmto priestorom môže byť pre neho práca na projekte,
ktorá učí žiaka nielen si tému projektu presne vyšpecifikovať, ale aj si ju časovo
rozvrhnúť, organizačne rozdeliť a obsahovo pripraviť na prezentovanie. Pre množstvo
krokov, ktoré žiaka vedú od počiatočnej fázy, kedy si volí konkrétnu tému svojho
projektu až po finálnu fázu jej prezentácie, žiak sa musí vydať na množstvo ciest,
ktoré mu pomáhajú danú tému si „odžiť“, a teda ju lepšie pochopiť, hlbšie do nej
preniknúť, a tým si ju aj lepšie zapamätať. Práve tento skúsenostný aspekt pro-
jektového vyučovania mu dodáva charakter autentickosti, ktorý je pre žiaka, najmä
tínedžerského veku, veľmi dôležitý. Má pocit, že je to práve on, kto dokázal niečo
objaviť, pochopiť, niečo nájsť, a preto už má zážitok zo samotnej cesty. Preto keď
už úspešné dorazí do cieľa, ktorým je projektový výstup (väčšinou prezentácia pro-
jektu), žiak sa môže cítiť, ako keby dobehol maratón, ktorý stál za to, lebo sa
dozvedel, našiel a pochopil veľa nového bez toho, aby bol vedený za ruku. Veľkou
mierou samostatnosti a nezávislosti sa dopracoval k výsledku, o ktorý sa môže
podeliť s inými spolužiakmi v triede.

Interdisciplinarita projektového vyučovania 
a búranie bariér medzi predmetmi
Veľkou výhodou projektového vyučovania je aj jeho interdisciplinarita, ktorá
pomáha žiakovi búrať bariéry medzi predmetmi a prioritne sa sústrediť na témy
ako také, v ktorých sa mnohé z predmetov stretávajú a prelínajú. Práve tento
aspekt projektového vyučovania, ktorý žiakov učí pozerať sa na témy v širších súvis-
lostiach, im pomáha prepájať vedomosti s ich životom a nachádzať zmysel, prečo sa
im venovať. Otázky: Prečo? Za akým účelom? nielen môžu, ale musia rezonovať
hneď na začiatku pri zadávaná projektového zadania – žiaci musia vidieť zmysel
v tom, čo robia, a potom sa aj na svoju prácu na projekte inak pozerajú a sú oveľa
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viac motivovaní. Úlohou projektu by malo byť aj hľadanie možných riešení problé-
mov načrtnutých v projekte, a tak prenechať na žiaka plnosť váhy premýšľania nad
rôznymi rozmermi a dôsledkami, ktoré môžu jednotlivé problémy dotýkajúce sa
témy priniesť. 

Ak napríklad prierezovou témou GRV by bola téma rasizmu (k tejto téme by sa žiaci
mohli dostať prostredníctvom čítania nejakej ukážky na hodine literatúry zobrazu-
júcej diskrimináciu ľudí určitej rasy, alebo na hodinách geografie pri preberaní témy
zmiešaného obyvateľstva v danej krajine, alebo na hodine dejepisu pri rekonštruk-
ciách udalostí osídľovania Ameriky, nástupu nacizmu v Európe, alebo občianskej
náuky/ náuky o spoločnosti pri téme dodržiavania ľudských práv, alebo na hodinách
náboženskej výchovy a etiky a pod.), by žiaci túto tému mohli dostať ako projek-
tovú/ prierezovú, kde by si stanovili čas a podmienky, za ktorých na ňu pripravia
projekt. 

Interdiciplinarita projektu by spočívala
v tom, že pri vypracovaní projektu by
sa žiaci mohli venovať aj oblastiam,
ktoré priamo alebo nepriamo nesúvisia
s predmetom, na ktorý majú projekt
pripraviť, ale dotýkajú sa témy, ktorá
bola pre projekt určená. Žiaci si týmto
spôsobom odvykajú myslieť v predme-
toch a začínajú premýšľať v témach
a v širších súvislostiach. Môžu tak
v oveľa väčšej miere prepájať vedo-
mosti, ktoré už majú, so skúsenosťami,
ktoré pri práci na projekte získavajú 
(s informáciami z internetu, médií, 
z rozhovorov so svojimi rovesníkmi,

rodičmi, staršími ľuďmi, ľuďmi zo svojho susedstva a okolia, z jednotlivých sprievod-
ných aktivít, a pod.). Zaujímavou metódou, ako zisťovať názory ľudí na danú tému,
je forma dotazníkov, ktorá žiakom pomáha lepšie pochopiť, ako je spracovávaná
téma vnímaná ľuďmi vôkol nich - ich bližším ale aj širším okolím. Aj táto motivácia
– prepájanie školy s reálnym životom a oslovovanie ľudí, ktorí žijú vôkol nich –
im môže pomôcť do projektu hlbšie preniknúť a viac sa preň nadchnúť,  t. j. o té-
mach zo školy sa žiaci rozprávajú aj vo svojom voľnom čase a prestávajú rozlišovať,
čo musia robiť z povinnosti a čo zo záujmu, lebo tieto dve veci sa pri projektovom
vyučovaní môžu veľmi často prelínať, pretože je to práve žiak, ktorý si tému svojho
projektu vyšpecifikuje tak, aby bola preňho čo najviac atraktívna. Tým žiak do
vyučovacieho procesu nenásilne vťahuje aj svoje prostredie, v ktorom žije, a téma-
mi, ktoré spracováva, oslovuje aj svoju rodinu, kamarátov, susedov. Dosah projektu
preto nezostáva len na jednotlivcovi, resp. skupine žiakov, ale má oveľa širší záber,
s čím je tiež dobré v rámci projektu počítať.

Fázy projektovej práce
Základom úspechu každého projektu je sloboda, ktorú žiaci pri práci na projekte
dostávajú. Práve tento aspekt dodáva projektovému vyučovaniu inú, ozvláštnenú
tvár, ktorá je pre žiakov mimoriadne atraktívna. Táto sloboda sa môže prejavovať
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rôzne a je vo veľkej miere na dohovore pedagóga so žiakmi, ako a v akých oblas-
tiach sa prejaví. Môže byť zohľadnená vo výbere samotnej témy špecifickej pre daný
projekt, rozhodnutí sa pre prácu samostatne alebo v tíme, alebo v oblasti použitej
metodológie a spôsobe konečnej prezentácie projektu. 

Hneď na úvod si treba uvedomiť, že práca na projekte si vyžaduje veľa času a úsilia
ako zo strany pedagóga, tak aj žiaka. Kým pedagógova úloha spočíva najmä
v predprípravnej fáze pri definovaní témy, cieľa, metodológie, časového harmono-
gramu a hodnotenia projektu, teda jeho „logistiky“, po oboznámení žiakov s obsa-
hom projektu sa celá váha práce na projekte presúva na plecia žiakov, ktorí
preberajú za ňu zodpovednosť. Je dobré, keď žiaci majú viac času na prípravu pro-
jektu (tým sa odbúra možnosť žiakov sťažovať sa na nedostatok času a zároveň sa
môžu na nich klásť väčšie požiadavky na kvalitu prezentácie projektu). 

Prvá fáza projektu (ktorá nasleduje po oboznámení žiakov s projektom) - prípra-
va projektu. Môže prebiehať buď doma alebo v škole – závisí to od časovej dotácie
daného predmetu a časových možností žiakov. Je na dohode pedagóga so žiakmi, na
akej forme sa dohodnú (opäť však žiakom treba vysvetliť, prečo sa takto pri výbere
formy postupovalo). Treba aj zvážiť, či je vhodnejšia individuálna práca alebo
práca v skupinách, pričom každá z týchto možností rozvíja u žiakov iné kompeten-
cie. Kým individuálna práca na projekte cibrí u žiaka vlastnosti ako samostatnosť,
nezávislosť a spoliehanie sa na svoje vlastné organizačné, analytické a prezentačné
schopnosti, práca v skupinách podporuje tímovú prácu, ktorá otvára priestor pre
dialóg, konsenzus, hodnotenie a posudzovanie podnetov prichádzajúcich od jed-
notlivých členov skupiny a delegovanie im úloh, pričom je dôležité dbať, aby bol
rovnocenný podiel práce členov skupiny na projekte (čo môže byť pre pedagóga
niekedy veľmi náročné).

Termín prezentácie finálnej podoby projektu by mal byť vopred (na začiatku)
včas oznámený, aby žiaci ho mali stále pred sebou a vedeli, koľko na konkrétny pro-
jekt majú času. Tiež sa predpokladá, že pri zadávaní úvodných inštrukcií o projekte
pedagóg informuje svojich žiakov o jeho obsahu, cieli, metodológii a v neposlednom
rade aj načrtne spôsob hodnotenia projektu a jeho prezentácie, takže pri príprave
projektu žiaci môžu mať stále na pamäti kritériá hodnotenia a nie sú nimi na konci
pri prezentovaní projektov zaskočení. Dôležité je aj časť hodnotiaceho procesu pre-
sunúť na plecia spolužiakov, nech sa postupne učia zodpovednosti a zručnosti
posudzovať výkony svojich rovesníkov a pomenovávať, čo robili výborne, dobre
a v čom by sa potrebovali zlepšiť. Hodnotenie výkonu svojimi rovesníkmi pomáha aj
ako prostriedok sústredenie sa na prezentáciu a zlepšuje u žiakov kompetenciu
aktívneho počúvania. Tiež dôležitým aspektom je aj prvok sebahodnotenia, kedy sa
žiak môže sám ohodnotiť a zhodnotiť, čo sa mu podarilo, s čím bol vo svojom pro-
jekte sám so sebou spokojný a s čím nespokojný.
Druhá fáza. Je dôležité, aby pedagóg predbežne sledoval a informoval sa
o priebehu príprav projektu a v prípade potreby bol ochotný poskytnúť konzultá-
cie a odbornú pomoc. Mal by asistovať najmä pri najkritickejšom mieste celej pro-
jektovej práce – definovaní si presnej témy projektu a metód, ktoré chcú žiaci použí-
vať pri jeho spracovávaní. Vtedy by mali frontálne prebehnúť konzultácie, kedy by
každý žiak/ skupina prišla so svojím návrhom projektu, ktorý pedagóg buď schváli,
alebo poukáže na jeho nedostatky a možnosti zlepšenia. Neskôr však už pedagóg
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vôbec do práce na projekte nezasahuje a necháva na slobodnej vôli žiakov, či sa
rozhodnú ešte pedagóga požiadať o pomoc alebo nie. Aj tento aspekt samostatnosti
pri rozhodovaní - ako a kedy pracovať na projekte - je pri tejto metóde vzdelávania
veľmi dôležitý. 

Tretia fáza - samotná práca na projekte je výhradne v kompetencii žiakov. Pri
nej je dôležitá organizácia času a úloh, ktoré by mali byť čo najefektívnejšie skĺbené,
aby dosiahli čo najlepší účinok a žiaci vydali čo najlepší výkon. Jednou z úloh žiakov
by mohlo byť priebežne sledovať, ako sa im ich plány, ciele a prostriedky vytýčené
na začiatku práce na projekte zhodujú s aktuálnymi a reálnymi plánmi, cieľmi 
a prostriedkami použitými v projekte. 

Štvrtá fáza - prezentovanie projektu. K nej všetko smeruje a okolo nej sa všetko
točí. Nemalo by sa stať, že dobrý projekt by bol zle odprezentovaný, ako aj nekvalit-
ne spracovaný projekt predstavený nadštandardne dobre. Je dôležité, aby sa nielen
práca na projekte, ale aj príprava jeho odprezentovania nepodcenili a venoval sa im
dostatočný čas, lebo prezentácia projektu je „dušou“ projektu, ktorá ožíva medzi
ostatnými spolužiakmi, rezonuje v triede, je spoločenskou triednou záležitosťou,
kým práca na projekte (jeho príprava) má skôr len osobnú dimenziu, ktorá zasahuje
autorov projektu, nie však ich poslucháčov. 

Piata fáza - hodnotenie projektov a prezentácií – spätná väzba. Je nesmierne
dôležité, aby žiaci dostali spätnú väzbu a hodnotenie svojej projektovej práce. Je to
nielen potrebné ako ocenenie úsilia, výkonu a výsledku práce, ktorému sa žiaci
určitú dobu venovali, ale malo by im to pomôcť uvedomiť si, čo sa im v projekte
podarilo veľmi dobre, dobre a v čom by sa nabudúce mali zlepšiť. Hodnotenie a spät-
nú väzbu by sa mali naučiť považovať za krok, ktorý im má pomôcť zlepšovať sa od
projektu k projektu, a preto by jej mali byť otvorení a prístupní. Veľmi dobrým
krokom je aj posudzovanie projektu a prezentácie svojimi spolužiakmi, ako sa už
v tomto príspevku spomínalo. Pre prehľadnosť hodnotenia (nielen pedagógom ale aj
žiakmi) je nevyhnutné, aby bola vypracovaná tabuľka s kritériami hodnotenia
a krátkym popisom, aké bodové, percentuálne, známkové ohodnotenie ktorej
kategórii hodnotenia projektu a jeho prezentácie prislúcha a čo všetko by mal žiak
dodržať a splniť, aby za príslušnú kategóriu mohol získať čo najviac bodov (napr.
obsahová náplň projektu, jeho spracovanie, jasnosť a zreteľnosť prezentácie projek-
tu, schopnosť zapojiť ostatných žiakov do aktivít projektu – počas prípravnej fázy
projektu alebo počas jej prezentácie, využitie rôznych technológií a médií - internet,
noviny, časopisy, a pod., prepojenie projektu s reálnym životom, celkový dojem,
a pod.). Pre spravodlivosť hodnotenia by bolo vhodné, aby žiaci boli s touto tabuľ-
kou hodnotenia (v angličtine tzv. rubric) ešte úplne na začiatku pred samotnou prá-
cou na projekte oboznámení, aby vedeli, čo všetko by ich projekt a prezentácia mali
spĺňať, aby dosiahli čo najvyšší bodový/percentuálny zisk, a teda aby boli s ich
výsledkami čo najviac spokojní. 

Modelový príklad projektu
Ak by sme si za modelový príklad projektu zobrali tému rasizmu, ktorá už bola
vyššie spomínaná, môžeme si vysvetliť, aké rôzne dimenzie by táto veľmi zoširoka
definovaná téma mohla nadobudnúť. Pri analýze sa bude spomínať projekt, ktorý sa
na našej škole aplikoval na predmete globálnych štúdií, ale jeho využitie sa nemusí
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obmedziť len na tento predmet. Môžeme ho použiť aj na iných predmetoch,
samozrejme, každý predmet ma svoje špecifiká, podľa ktorých môžeme upraviť jeho
obsah a formu.

Podtémou rasizmu, ktorej by sa žiaci mohli vo svojich predmetoch venovať, by
mohla byť téma otroctva. Otroctvo, ktoré by mohlo byť poňaté z rasistického
pohľadu – ako zneužívanie ľudí určitej rasy (kde by sa mohol využiť historický
diskurz o otroctve) vnímanie ľudí inej rasy ako menejcenných v minulosti a dnes,
pričom by sa žiaci mohli zaoberať udalosťami a osobnosťami, ktoré sa pričinili
o zmenu vnímania otroctva, resp. ktorí sa zaslúžili o jeho zrušenie – v rámci žiac-
kej diskusie alebo pozeraním filmu, napr. Amazing Grace o zrušení otroctva vo Veľkej
Británii), alebo by mohli analyzovať a zaoberať sa otroctvom, ktoré by bolo chápané
veľmi všeobecne ako zneužívanie ľudí na prácu alebo inú činnosť, pričom nezáleží na
veku, národnosti, rase, pohlaví, a pod. Vtedy by sa mohli zamerať na vykreslenie
rôznych prípadov tzv. moderného otroctva, ako sú napríklad detská práca, detskí
vojaci, prostitúcia, nútené práce, nespravodlivé vyplácanie mzdy či nespravodlivý
obchod a pod. Žiaci by si na jednotlivé typy otroctva mohli pripraviť prezentácie,
ktoré by mohli obsahovať krátke príbehy z reálneho života zobrazujúce daný prob-
lém, tzv. prípadové štúdie, alebo rolové úlohy, kedy svojim spolužiakom môžu
ponúknuť možnosť, aby si predstavili seba v daných situáciách a premýšľali, ako by
vtedy reagovali. Tiež by prezentujúci žiaci mohli využívať sokratovský rozhovor
vybudovaný na otázkach, prostredníctvom ktorých sa ostatní žiaci budú môcť nad
témou viac zamyslieť, alebo metódou kladenia otázok či písania krátkych úvah ich
priblížiť bližšie k uvažovaniu, prečo sa ešte stále ľudia stávajú pre druhých ľudí
otrokmi a čo ich robí otrokmi závislými na rozličných veciach. 

Veľmi praktickým a efektným zosumarizovaním postrehov na tému otroctva by
mohla byť záverečná fáza projektu, kedy by sa všetci žiaci zamysleli, čo ich osobne
zväzuje do pomysliteľných reťazí a robí ich otrokmi, teda ľuďmi závislými na niekom,
niečom, čo má pre nich ako osobu negatívne dôsledky. Veľmi účinný je obraz reťaze,
do ktorej žiaci zaznačia 5 vecí, ktoré ich zväzujú a nedajú im dýchať, ktoré ich robia
závislými. Z týchto päť vecí si potom vyberú jednu, ktorú potom so svojím jedným
spolužiakom analyzujú a vysvetľujú si, prečo ich táto vec zväzuje a ako. Tiež sa im
ponechá priestor, aby sa im spolužiak snažil poradiť, ako proti tejto závislosti bojo-
vať (môže to byť nadmerné pozeranie televízora, hranie počítačových hier, použí-
vanie internetu, a pod.) Na záver, zohľadňujúc rady svojho spolužiaka, si žiak
stanoví akčný plán, kde si definuje, ako by sa chcel v spomínanej veci polepšiť, ako
obmedziť svoju závislosť na nej. V rámci triedy sa potom určí termín, do ktorého sa
žiaci budú snažiť pozorovať, ako sa im darí so svojou „závislosťou“ bojovať a svoje
postrehy a zistenia si budú zapisovať. Po určenom čase sa žiaci opäť stretnú
a vymenia si svoje skúsenosti pri napĺňaní svojho akčného plánu. 

Ako je z tohto projektu vidieť, má veľký rozptyl, ale čo je najdôležitejšie, má reálny
dopad na konkrétny život žiakov, ktorým môže pomôcť zamyslieť sa, čo vo svojom
živote nerobia správne a čo by mohli obmedziť, a preto tento projekt môže byť
úspešným a pre žiakov obohacujúcim. Opäť je však dôležité využívať správne
metódy, spôsob komunikácie a vytvárať pre žiakov bezpečné a priateľské prostredie,
v ktorom sa neboja vyjadriť svoj názor, a v ktorom môžu byť otvorení na konfron-
táciu svojich názor s názormi iných. 
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Nie je jednoduché o projektovom vyučovaní písať, pretože je veľmi špecifickým spô-
sobom vyučovania, ktorý sa vždy určitým spôsobom modifikuje v závislosti od
prostredia, skupiny, pedagóga, a preto nie je možné i v rámci toho istého projektu
očakávať v rôznych žiackych skupinách rovnaké projektové výsledky alebo prezen-
tácie. Projektové vyučovanie je preto aj metódou improvizácie a očakáva od
pedagóga veľkú mieru prispôsobivosti k novým podmienkam, skutočnostiam
a otvorenosť k novým pohľadom na tému a prístupy k jej vykresľovaniu. Aj preto má
projektové vyučovanie svoje čaro – nenechá ani žiaka, ale ani pedagóga nečinne
stáť. Stavia ho na cestu, po ktorej kráčať je dobrodružstvo. 
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