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Úvod
Táto 

publikácia vzniká 
v  čase, keď je neraz zložité 

zorientovať sa v množstve informácií. 
Mediálne informácie sú často degradované na krátke 

útržkovité správy vytrhnuté zo širšieho kontextu. Nevzbudzujú 
hlbší záujem a zjednodušovaním podporujú čierno-biele videnie 

sveta. Takýto spôsob prezentácie najviac spomedzi všetkých kontinen-
tov postihuje Afriku. Aj preto vzniká táto publikácia určená predovšet-
kým učiteľom a  učiteľkám základných a  stredných škôl, ale aj komukoľ-

vek so záujmom o porozumenie toho, akým spôsobom je u nás, ale aj vo 
svete, Afrika interpretovaná. Na základe internetového prieskumu, analýzy 
mediálnych výstupov, prieskumu na slovenských školách, osobných skúseností 

z vyučovania a dostupnej literatúry v slovenskom jazyku sme definovali 15 naj-
častejších mýtov a stereotypov o africkom kontinente. Tieto sme následne konfrontovali  

s objektívnejšími informáciami o jeho histórii, kultúre, prírodných podmienkach, 
spoločnosti či ekonomike. Publikácia vám predstaví africký kon-

tinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí.  
Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu používa iba mini-
málne, aj to iba v spojitosti s kontinentom ako ta-
kým. Vecí, ktorým by sme mohli dať prívlastok 

„africký“, nie je v skutočnosti až tak veľa.  
K zaujímavým informáciám sme pripojili 

aj podnetné aktivity, ktoré môžu po-
užiť učitelia na vyučovacích hodinách 
viacerých predmetov, aj vzdelávatelia  
v neformálnom kontexte. Tieto aktivi-

ty vychádzajú z princípov globálneho  
vzdelávania a predstavujú interaktív-
ne metódy rozvíjajúce kritické mys- 
lenie a vyvolávajúce diskusiu. 
Veríme, že táto publikácia 
prispeje k zmene vnímania 
afrického kontinentu,  

a to nielen v prostredí 
slovenských škôl. 

Tím autorov 
a editorov
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1.

Mnohé populárne obrazy Afriky sú založené na pred-
stavách, ktoré prezentujú tento kontinent a  jeho 
obyvateľov fragmentovane, nepresne a často i klam-
livo. Mýty a stereotypy sa dostávajú do povedomia 
ľudí rôznym spôsobom. Tie o Afrike predovšetkým 
prostredníctvom masovokomunikačných prostried-
kov (televízia, internet, rozhlas, noviny, časopisy), ale 
aj literatúry, fotografie či rozprávania cestovateľov. 

Správa o  hladomore v  časti Somálska a  severnej 
Keni je vo večerných správach napríklad uvedená 
pod titulkom Afrika hladuje. Z toho nadobúdame 
pocit, že taká je situácia na celom kontinente. Je to 
podobné ako informovať o  masových demonštrá-
ciách v tureckom  Istanbule spôsobom „v  Európe 
zavládli nepokoje“. Zvláštnosťou je, že týmto spô-
sobom sa len zriedkavo opisuje iný kontinent ako 
Afrika. Povstalecké skupiny v Kolumbii sa v našich 
médiách nevydávajú za ozbrojené konflikty v Južnej 
Amerike a terorizmus v Afganistane a Pakistane nie 
je interpretovaný ako terorizmus v Ázii. Stereotypy 
však môžu byť aj pozitívne ladené, napríklad že vša-
de v Afrike je nádherná príroda a všetci Afričania sú 
stále veselí a veľa sa smejú. 

Skreslenému vnímaniu neraz napomáhajú aj ces-
tovatelia a cestovateľky, ktorí si z ciest po rôznych 
kútoch Afriky prinesú domov fotografie extrémne 
chudobných ľudí, príslušníkov miestnych kmeňov 

pózujúcich v tradičnom oblečení pre turistov, prepl-
nených autobusov ovešaných žltými bandaskami či 
strážcov národných parkov v zelených uniformách 
a  so strelnou zbraňou. Je to pochopiteľné, keďže 
práve takéto fotografie sú zaujímavejšie ako zobra-
zenia moderne oblečeného človeka na asfaltovom 
chodníku, úradníka v saku v čistom aute a s naleš-
tenými topánkami, detí v  čistej školskej uniforme 
či zamilovaného párika nad zákuskom v reštaurácii. 
Africká stredná trieda sa do našich fotoobjektívov 
a nášho vnímania zväčša nedostáva. 

ČO SÚ TO STEREOTYPY A MÝTY?

Všeobecnou ľudskou vlastnosťou je zjednodušova-
nie. Aby sme porozumeli zložitým a komplexným ja-
vom, potrebujeme si ich zjednodušiť. Tento postup 
je však takmer istou zárukou toho, že nám uniknú 
niektoré dôležité detaily a  často aj súvislosti, bez 
ktorých nie je možné spoznať celkový obraz. Na zá-
klade niekoľkých často sa opakujúcich informácií si 
utvárame o danej veci obraz, ktorý môže byť značne 
skreslený. Tak vznikajú mýty a stereotypy. 

Stereotyp je predstava, ktorá môže, ale aj nemusí 
byť falošná, o skupine ľudí (ako napríklad národ, 
menšina, ľudia v určitom povolaní, ľudia v určitej ve-
kovej kategórii a podobne) vytvorená na základe ma-
lej vzorky či limitovanej osobnej skúsenosti. 

časť
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Mýty a Afrika

Pojmom „mýtus“ zase v  modernom ponímaní 
označujeme neoverené a často falošné kolektív-
ne predstavy, názory a postoje, ktoré určité sku-
piny ľudí prechovávajú k iným skupinám alebo  
k sebe samým. Tieto názory a postoje sú relatív-
ne nemenné, prenášajú sa z generácie na generáciu  
a ťažko sa odstraňujú. Mýtus môže mať pravdivé 
jadro, napríklad udalosť, ktorá sa naozaj stala, či fe-
nomén, ktorý sa deje. Takáto udalosť sa však stáva 
mýtom, keď sa dostáva do povedomia ľudí, ktorí sa 
v  danej problematike neorientujú, nevedia si ove-
riť fakty, alebo na to jednoducho nemajú čas. Mýty  
a stereotypy majú silný emocionálny náboj, zatiaľ čo 
racionálny obsah v nich môže byť potlačený. Nedo-
statočná objektívna znalosť určitého predmetu či 
skupiny ľudí sa nahrádza zovšeobecňujúcim názorom 
či predstavou prijímanou neoverene od iných ľudí.

MÝTY A STEREOTYPY O AFRIKE  
V MÉDIÁCH A LITERATÚRE

Médiá vo všeobecnosti uprednostňujú negatívne 
príbehy. Čitatelia, diváci a  poslucháči v  spojitosti 
s  Afrikou očakávajú správy o  hladujúcich deťoch, 
chudobe, chorobách, vojnách, o  chaose v  Južnom 
Sudáne a teroristických skupinách v Nigérii. Aj pre-
to sú európski novinári pod tlakom, ktorý im bráni 
prinášať i pozitívne správy, o ktoré ani v Afrike nie 
je núdza.

Výnimkou nie sú ani autori cestopisov. Napríklad 
slovenský podnikateľ Paľo Hapák vo svojej knihe 
Lúzer v Afrike opisuje zážitky z dvoch krajín (Tan-
zánie a Kene), no napriek tomu v celej knihe všet-
kých nazýva zjednodušene „Afričania z Černošska“.  
V rámci svojich zážitkov opisuje zjednodušené javy, 
ktoré sa nesnaží predstaviť v  súvislostiach. Svoju 
knihu začína veľkými písmenami „Afrika je úžasná 
krajina“ a mapou Afriky s nápismi: púšť, samopaly, 
AIDS, malária, ramadán a safari. V úvodnom opise 
píše nepravdivé a  často zosmiešňujúco formulo-
vané dojmy a  predstavy, ktoré vydáva za „infor-
mácie“, napr. že „černoškovia sa nepotia a chodia 
teplo oblečení“. V inej časti zas nesprávne uvádza, 
že „AIDS má takmer polovica populácie väčšiny af-
rických krajín“. V  závere knihy autor sumarizuje 
svoje dojmy a pocity: „To iba nás, beloškov, trápi, 
že černoškovia majú ťažký život, maláriu či AIDS, 
že nemajú vodovody, alebo že ich zožerie leopard či 
rozdupe slon. Ich to však netrápi. V ich očiach nie je 
ani bolesť, ani utrpenie, len pokojná vyrovnanosť 
a odovzdanosť.“ 

Autor si pravdepodobne neuvedomuje spoločenskú 
zodpovednosť, ktorú automaticky nadobúda tým, že 
vydáva knihu, ktorú navyše prezentuje na čítačkách 
so študentmi a študentkami. Aj on tak svojím ľahko-
vážnym písaním vytvára mýty o africkom kontinente 
a posilňuje stereotypy o ľuďoch, ktorí tam žijú. 
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Tak ako máme mýty a stereotypy o Afrike my, na 
Slovensku, majú ich i mnohí obyvatelia afrických 
krajín o nás. Chýbajúce osobné kontakty a skú-
senosti možno považovať za jeden z hlavných dô-
vodov týchto mýtov a sterotypov. Ďalším môžu 
byť nedostatočné vzdelanie a rozšírené konšpi-
račné teórie. Niektoré z nich možno považovať 
za úsmevné, ale rovnako i mnoho Slovákov verí 
rôznym informáciam, ktoré nemajú žiaden raci-
onálny základ. 

Nasledujúce mýty a stereotypy vychádzajú z  indi-
viduálnych rozhovorov s ľuďmi z Burkiny Faso, Bu-
rundi, Etiópie, Ghany, Južnej Afriky, Kene, Mada-
gaskaru, Mozambiku, Nigérie a Tuniska. Je dôležité 
uvedomiť si, že nie všetci obyvatelia týchto krajín 
majú o „bielych ľuďoch“ takéto predstavy. Aj ľudia, 
ktorí poskytli tieto informácie vedia, že ide o faloš-
né predstavy, ktorým niekedy v minulosti sami verili, 
alebo ich poznajú od svojich spoluobčanov.  
 

VŠETCI BIELI ĽUDIA SÚ BOHATÍ  
A V EURÓPE NIE SÚ BEZDOMOVCI
Snáď najčastejšie sa opakujúci mýtus. Jedným 

z dôvodov môže byť, že Európania v minulosti pri-
chádzali na africký kontinent dobre vybavení a  fi-
nančne zabezpečení. Kolonizátori zakladali v Afrike 
veľké farmy, ich úradníci sa tešili vysokým platom, 
honosným rezidenciám a iným výhodám. Ani dnes 
nie je dovolenka vo väčšine afrických krajín lacná. 
Vo filmoch a seriáloch v televízií vykresľujúcich Glo-
bálny sever vidieť prevažne materiálny blahobyt, 
čisté ulice, drahé autá, parky a  výškové budovy. 
Z  pohľadu miestneho obyvateľa to môže vyvolať 

dojem, že každý biely človek má veľa peňazí. Tento 
skreslený obraz podporuje aj časté rozdávanie slad-
kostí, mincí a iných darov v uliciach afrických miest 
a dedín európskymi či americkými turistami. 

BIELI ĽUDIA MAJÚ RADŠEJ ZVIERATÁ  
AKO ĽUDÍ
Turisti pri návšteve afrických krajín radi navšte-

vujú národné parky a často hovoria o potrebe ochra-
ny zvierat. Belosi žijúci na africkom kontinente zvyk-
nú mať na svojich pozemkoch psy a mačky. O tieto 
domáce zvieratá sa príkladne starajú, čo je pre niek-
torých miestnych obyvateľov nepochopiteľné, preto-
že z takýchto zvierat nie je podľa nich žiaden úžitok. 
 

V DOMÁCNOSTIACH BIELYCH ĽUDÍ JE 
STÁLE DRÁMA, NEUSTÁLE SA HÁDAJÚ 
Úsmevný mýtus, ktorý pochádza prevažne zo 

sledovania latinskoamerických telenoviel a americ-
kých či európskych filmov. 

BIELI ĽUDIA SÚ MÚDRI A VZDELANÍ 
Väčšina belochov pracujúcich na africkom 
kontinente má vysokoškolské vzdelanie, čo 

v mnohých krajinách Afriky zanecháva silný dojem. 
Univerzity na africkom kontinente sú vo väčšine 
krajín platené, pre bežných obyvateľov veľmi drahé. 

VÄČŠINA BELOŠIEK NEMÁ MORÁLKU,  
SÚ PROMISKUITNÉ 
Tento pomerne rozšírený mýtus pochádza  

z Východnej Afriky, kde náboženské normy diktujú 
etiku obliekania. Mnohé návštevníčky či návštevníci 
z Európy alebo Ameriky nemajú zábrany nosiť v rov-
níkových horúčavách aj odhaľujúce oblečenie. Krátke 

Príkladom dobrej praxe môže byť svetoznámy poľský reportér a novinár Ryzsard Kapuscinski, kto-
rý vo svojej knihe Eben napísal: „V celej Afrike má každé väčšie spoločenstvo vlastnú, osobitú 
kultúru, originálny systém zvyklostí, svoj jazyk i svoje tabu a všetko je to nesmierne kompliko-
vané, nesmierne zložité a tajomné. Preto významní antropológovia nikdy nehovoria „africká 
kultúra“ či „africké náboženstvo“, lebo vedia, že nič také nejestvuje, že podstatou Afriky je 
jej nekonečná rôznorodosť. Na kultúru každého kmeňa hľadia ako na špecifický, jedinečný 
a neopakovateľný svet. Zatiaľ čo európske myslenie, náchylné na radikálny redukcionizmus, 
na škatuľkovanie a zjednodušovanie, rado strká všetko africké do jedného vreca a uspokojuje 
sa s lacnými stereotypmi.“

AKO TEDA PÍSAŤ O AFRICKOM KONTINENTE?

4.

3.

2.

1.

5.

O „bielych ľuďoch“ – pohľad z druhej strany

MÝTUS 0
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sukne, či nohavice  môžu vyvolať búrlivé reakcie, či 
pohŕdanie a byť vnímané ako prejav nemorálneho 
správania.   

OCHORENIE AIDS POCHÁDZA OD BIELYCH 
ĽUDÍ Z AMERIKY 
Omyl, ktorý pravdepodobne vznikol kvôli 

tomu, že ochorenie AIDS bolo prvýkrát klinicky 
opísané v USA v roku 1981. Na šírení tohto mýtu sa 
podieľajú aj miestni politici, ktorí túto informáciu 
zneužívajú na šírenie nenávisti a na presmerovanie 
pozornosti od ozajstných problémov. 

HOMOSEXUALITA POCHÁDZA Z ROZVI-
NUTÝCH KRAJÍN, JE TO MÓDNA VLNA
Politici rôznych afrických krajín v médiách va-

rujú pred tým, aby sa ľudia „nenechali zverbovať gay 
komunitou“. Podobnú rétoriku využívali v roku 2013 
politici pri kampaniach v Ugande a Nigérií, kde chceli 
zaviesť doživotné väzenie či dokonca trest smrti, za 
„homosexuálne aktivity“. 

BIELI ĽUDIA NEPRACUJÚ MANUÁLNE, NAPRÍ- 
KLAD V POĽNOHOSPODÁRSTVE, PRACUJÚ 
IBA V KANCELÁRIÁCH A ZA POČÍTAČOM

Všeobecne rozšírená predstava súvisí s predstavou 
o  bohatých belochoch. Študenti poľnohospodár-
skych krúžkov v Keni si mysleli, že v Európe robia 
všetko za ľudí stroje. V afrických krajinách je výni-
močné vidieť belocha s lopatou alebo pri akejkoľvek 
manuálnej práci. 

TAJFÚN A CYKLÓN SÚ ZBRANE  
VYROBENÉ BIELYMI ĽUĎMI
V ostrovnom štáte Madagaskar niektorí miestni 

ľudia veria, že tajfún a cyklón sú zbrane vyrobené 
bielymi ľuďmi a že bielych ľudí nemôžu okrádať, 
pretože tí používajú moderné technológie a zlo-
deja by ľahko vystopovali, nech by sa ukrýval kde-
koľvek. 

ÁZIJCI OVLÁDAJÚ BOJOVÉ UMENIA 
V niektorých oblastiach Afriky pretrváva tento 
mýtus, ktorý vznikol z pozerania bojových fil-

mov hong-kongskej produkcie, ktoré tam sú veľmi 
populárne.

Medzi ďalšie mýty a predstavy patria aj tieto: bieli 
ľudia nevedia variť; tancovať; sú rasisti; myslia 
si, že všetci černosi sú hlúpi; v Európe a Ameri-
ke nie je korupcia; keď sa poznáte s belochom, 
budú sa vám sypať peniaze a nemusíte nič robiť. 

Mnohí ľudia na africkom kontinente majú o „bielych 
ľuďoch“, rôzne skreslené predstavy. Každý z  tých-
to mýtov či stereotypov nejako vznikol a  odráža 
sa od reálnej skúsenosti. Ignorovanie širšieho kon-
textu a zjednodušovanie reality sa však zakoreňuje 
v mysliach ľudí a stáva sa všeobecne akceptovanou 
pravdou. Podobne nesprávne predstavy však máme 
aj my o  africkom kontinente a  jeho obyvateľoch. 
V nasledujúcich kapitolách sa budeme venovať prá-
ve týmto mýtom.

Ústne šírenie histórie, nedostatok písomných pra-
meňov a  málo výskumu sú hlavnými dôvodmi, 
prečo vieme o histórií  Afriky menej ako o  iných 
kontinentoch. Naše predstavy o africkej histórií sa 
spájajú predovšetkým s primitívnymi kmeňovými 
zriadeniami. Málokto však vie, že okrem jednej 
z najstarších civilizácií, Egypta, tam aj v dávnej mi-
nulosti existovali kultúrne vyspelé a ekonomicky 
prosperujúce spoločenstvá.

Predstavy o predkoloniálnej histórii Afriky si často 
tvoríme podľa romantických a dobrodružných cesto-
vateľských románov. Tie prezentujú africký kontinent 
ako divokú džungľu plnú nebezpečných, polonahých 
domorodcov. Dnes už však vďaka archeologickým ná-
lezom, lingvistike a antropologickým výskumom vie-
me o histórií kontinentu viac. Afrika je kolískou ľud-

stva a  jej história je veľmi rozmanitá, od jedinečnej 
kamennej architektúry na juhu cez spracovávanie 
kovov v západoafrických ríšach až po významnú me-
dzinárodnú univerzitu v meste Timbuktu. 

Pre lepšiu predstavu o rozmanitej histórii kontinen-
tu uvádzame  príklady menej známych, no zaujíma-
vých afrických štátov, kráľovstiev, či spoločenstiev  
s výnimkou severnej Afriky, kde dominovala egypt-
ská civilizácia, ktorej sa dostatočne venujú sloven-
ské učebnice dejepisu.

VÝCHODNÁ AFRIKA

Vo východnej Afrike možno nájsť  ruiny starých svahil-
ských miest (Gedi, Mnarani, Jumba) na pobreží Indic-
kého oceána v Keni, ktoré boli založené už v 13. storočí 
a z neznámych dôvodov opustené v 16. až 17. storočí. 

6.

7.

8.

9.

10.

Afrika nemá históriu (s výnimkou Egypta)

MÝTUS 1
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Starobylý ostrov Zanzibar bol podľa historikov založe-
ný rybármi z východného pobrežia Afriky dokonca už 
4000 rokov pred našim letopočtom. 

Etiópia je domovom jednej z najstarších kresťan-
ských civilizácií. Kresťanstvo sa tu udomácnilo už 
v prvom storočí a štátnym náboženstvom sa stalo 
v roku 330 n. l. Tieto príklady ilustrujú vznik histo-
rických sídiel, šírenie náboženstva a  miešania kultúr 
dávno pred príchodom kolonizátorov z Európy.

Historické osídlenia a  spoločenstvá však nevznikali 
iba na pobreží, ale aj vo vnútrozemí. Na území dneš-
nej Ugandy sa nachádzala Buganda, silný štát, ktorý 
sa formoval okolo tisíc rokov a  svoje najsilnejšie ob-
dobie mal v  14. – 15. storočí. V  jeho dobre organizo-
vanom hlavnom meste žilo okolo 40-tisíc ľudí a múr 
dlhý 4 kilometre obklopoval kráľovský palác. Okolo 
boli domy s trávnatými strechami, verejným priestran-
stvom na stretávanie a sklady. 
 

ZÁPADNÁ AFRIKA

Západná Afrika bola známa veľkými ríšami. Civilizácia 
Nok je považovaná za jednu z najpokročilejších subsa-
harských civilizácií v histórií Afriky. Vznikla okolo roku 
1500 p. n. l. a koncentrovala sa okolo dnešnej centrálnej 
Nigérie. Preslávila sa tzv. terakotovou architektúrou, 
v ktorej sa ako základný stavebný materiál používala pá-
lená hlina a produkciou tavených kovov už okolo roku 
500 p. n. l. Ide teda o jednu z prvých civilizácií používajú- 
cich zliatiny kovov. Civilizácia Nok záhadne zmizla oko-
lo roku 200. V 13. – 19. storočí ju vystriedalo Beninské 
kráľovstvo, ktoré formovalo predkoloniálnu Nigériu. 

Umenie, vzdelanosť a  bohatstvo boli charakteristic-
ké pre obrovské kráľovstvo Mali (13. – 16. storočie), 
ktoré prosperovalo vďaka obchodu so zlatom, soľou, 
meďou a šíreniu vzdelanosti. Na jeho území leží jedno 
z  najznámejších miest kontinentu, Timbuktu, ktoré 
bolo založené už v piatom storočí. V 15. a 16. storočí 
bolo dôležitým centrom vzdelania a kultúry v rámci 
moslimského sveta. Timbuktu bolo domovom pres-
tížnej univerzity a  jeho tri veľké mešity sú zapísané 
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Silnou regionálnou mocnosťou, ktorá dobila a udržia-
vala mnoho spoločenstiev a štátov v regióne dnešnej 
Ghany, bola Ašantská ríša (1670 – 1902, 1935 – 1957). 
Okrem vojenského vplyvu bola známa aj rozpínaním 
sa prostredníctvom diplomacie. V 20. storočí napokon 
podľahla tlaku koloniálnych mocností. Súčasná Ghana, 

počas britskej kolonizácie známa ako Zlatonosné po-
brežie, bola prvou krajinou v Subsaharskej Afrike, kto-
rá v roku 1957 získala nezávislosť.

JUŽNÁ AFRIKA

Keď európski osadníci objavili ruiny veľkej civilizácie Ma-
pungubwe na území dnešnej   Južnej Afriky a Zimbab-
we, zhodli sa, že tieto krásne kamenné stavby (mestá) 
nemohli byť vybudované čiernymi Afričanmi. Aktuálne 
výskumy však dokazujú, že domorodí obyvatelia vytvo-
rili sofistikovanú kultúru medzinárodného výmenného 
obchodu a jedinečnej architektúry už v 11. storočí.

Ríša Mupata alebo Veľké Zimbabwe (1450 – 1629) 
bolo stredoveké kráľovstvo medzi riekami Zambezi 
a  Limpopo. Pravdepodobnými príčinami jeho zániku 
v 15. storočí bolo vyčerpanie úrodnej pôdy, zásob zlata 
a vodných zdrojov ako aj portugalská kolonizácia po-
brežia Indického oceánu. 

Obr. 1: Zrúcanina Veľkej ohrady sa zachovala dodnes  
a je súčasťou komplexu Veľké Zimbabwe.

Ríša Zulu alebo Zuluský štát bol štátny útvar, ktorý 
existoval v 19. storočí na území dnešnej Juhoafrickej 
republiky. Preslávil sa dobre organizovanými bojov-
níkmi, ktorí v  roku 1879 uštedrili Britom najhoršiu 
porážku od afrických bojových síl. Zuluovia sú dobre 
organizovaná a hrdá etnická skupina, ktorá ako jedna 
z mála dlho odolávala tlakom kolonizátorov. 

Hlavné mesto Beninu je úžasné. Keď 
doň vkročíte, ocitnete sa na širokej 

ceste dlhej asi štyri míle. Bránu, ktorou som 
vošiel, obklopoval vysoký a  hrubý hlinený 
múr. Domy v meste vyzerajú veľmi úhľadne 
a sú blízko pri sebe ako u nás v Holandsku. 
Kráľovský palác je obrovský. Sú v ňom neko-
nečne veľké dvory. Ľudia sú veľmi pracovití 
a čistí. V mnohých ohľadoch mi Benin pripo-
mínal Amsterdam, akurát že Amsterdam je 
špinavší a ľudia sú menej čestní.
Piet Van Hujis, holandský cestovateľ, 1602

Čo sa dialo v Európe a na Slo-
vensku okolo roku 330 n. l.? 

Kedy dorazilo na územie Slovenska kresťanstvo? 
Bolo to skôr, alebo neskôr ako v Etiópií? Vyhľa-
dajte na internete informácie o kráľovstve Bu-
ganda. Čím zaujalo návštevníkov z Európy?

ÚLOHA
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Hovoriť o Afrike ako o jednom štáte je rovna-
ké ako tvrdiť, že medzi Nórskom, Španielskom, 
Slovenskom a Ruskom nie sú žiadne rozdiely 
v  ich prírodných, ekonomických alebo sociál-
nych pomeroch. 

Je, samozrejme, jasné, že Afrika nie je jeden štát, 
ale kontinent, na  ktorom sa nachádza až 54 štá-
tov. Spôsob podávania správ o štátoch afrického 
kontinentu však mylné vnímanie často podporuje. 
Keby bol napríklad cestopis z Grécka nazvaný Ako 
som spoznal Európu, ťažko by sme pri jeho čítaní 
spoznali prírodné pomery alebo život obyvateľov 
celého svetadielu. Ak by médiá informovali o havá-
rii jadrovej elektrárne Fukušima v Japonsku s palco-
vými titulkami Ázia na pokraji jadrovej katastrofy?, 
takisto by to bolo nepresné, dokonca zavádzajúce, 
keďže sa udalosť týkala Japonska, ktoré tvorí len 
malú časť z celkovej rozlohy Ázie. V prípade africké-
ho kontinentu sa to však deje pravidelne. Napríklad 
dokumentárne filmy o  panenskej prírode z  jednej 

časti konkrétneho štátu sú často vnímané ako do-
kumenty o prírode Afriky.

Afrika má rozlohu viac ako 30 miliónov km2. Je 
to druhý najväčší kontinent, ktorý zaberá približne 
pätinu zemskej súše. Kontinent je taký rozľah-
lý, že by sa doň zmestili celá Čína, India a USA 
spolu s veľkou časťou Európy (obr. 2). Ak by sa 
Slovensko nachádzalo v Afrike, jeho rozloha 49 035 
km2 by mu v rebríčku všetkých 54 afrických štátov 
priradila až 42. priečku. Menšie od nás sú len štá-
ty ako Guinea-Bissau, Lesotho, Rovníková Guinea, 
Burundi, Džibutsko, Svazijsko alebo Gambia. Stačí 
si len predstaviť rozdiely v  klíme, vegetácii, náre-
čiach, zvykoch, náboženstve a ekonomickej sile na 
malom Slovensku. Porovnajte obrovské rozdiely v 
prírodných podmienkach, kultúrnej, ekonomickej či 
politickej rozmanitosti medzi Slovenskom a  inými 
štátmi Európy, ako sú napr. Veľká Británia, Rusko, 
Nórsko alebo Island.  Ešte väčšie rozdiely možno 
nájsť medzi jednotlivými regiónmi a štátmi Afriky.

MÝTUS 2
Afrika je jeden štát

Na papier vypíšte čo najviac 
štátov Afriky, na ktoré si  

spomeniete. Vyberte dva náhodné štáty, 
napríklad prvý a  posledný zo zoznamu, a  vy- 
píšte päť vecí, ktoré o  nich viete. Uvedené 
informácie porovnajte a overte podľa dostup- 
nej literatúry či internetu a všímajte si, v čom 
sa dané krajiny od seba odlišujú.

ÚLOHA

Obr. 2: Ako veľká je skutočne Afrika? 
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TALIANSKO

JAPONSKO

SPOJENÉ 
KRÁĽOVSTVO

NEMECKO
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Obr. 3: Ako by vyzeralo Slovensko na mape Afriky?

Obr. 5: Celé Slovensko by bolo len malo časťou naj-
väčšieho afrického štátu Alžírsko.

Obr. 4: Porovnanie rozlohy Afriky s Európou. 

Obr. 6: Vo vodách Viktóriinho jazera (Ukerewe) by 
sa „stratilo“ celé Slovensko. 

Ak by sme Slovensko umiestnili do stredu Afri-
ky, ktorej rozloha je takmer 616-krát väčšia, vy-
zeralo by veľmi malé (obr. 3). Ako vidieť z obrázka 
4, do Afriky by sa zmestili tri celé Európy. Zaujímavé 
je aj porovnanie rozlohy Slovenska s  najrozľahlej-

ším africkým štátom – Alžírskom (obr. 5) a najväč-
ším jazerom kontinentu Ukerewe – Viktóriino jaze-
ro (obr. 6). Slovensko by v prípade Alžírska tvorilo 
len približne jednu päťdesiatinu jeho rozlohy, vo vo-
dách Viktóriinho jazera by sa „stratilo“ úplne celé.

Alžírsko

Alžír Tunis

Rabat

Gibraltar

Maroko

Mali

Tunisko

Rwanda

DR Kongo

Ukerewe

Burundi

Kampala

Mwanza

Nairobi

Uganda

Tanzánia

Keňa



11

V Európe vnímame jazykovú a etnickú rozmani-
tosť ako bežnú. Vďaka priamej skúsenosti si uve-
domujeme, že maďarčina a nemčina sú odlišné 
jazyky. Ani Afrika nemá jeden spoločný jazyk 
a jednotný životný štýl v tradičných kmeňových 
zväzkoch. 

JAZYKOVÁ DIVERZITA

Na celom kontinente sa podľa rôznych odhadov ho-
vorí 2000 až 3000 jazykmi a asi 800 dialektmi, ktoré 
sú rozdelené do piatich veľkých skupín (obr. 7)1. Vo 
väčšine krajín Afriky je úplne bežné, že ich obyvatelia 
rozprávajú aspoň troma jazykmi. Napríklad v Keni, 
kde existuje 42 etnických skupín, sa na základných 
i stredných školách vyučuje iba po anglicky. Druhým 
úradným a všeobecne používaným jazykom je swa-
hilčina. Jednotlivé etnické skupiny však majú aj svoj 
jazyk, ktorý väčšina ľudí používa v rámci vlastnej ro-
diny, komunity alebo regiónu. Tieto etnické jazyky sa 
od swahilčiny výrazne odlišujú – asi ako slovenčina 
od angličtiny alebo maďarčiny. Prekvapujúci môže 
byť fakt, že napríklad ľudí používajúcich jazyk gyku-
yu, najväčšej etnickej skupiny v Keni, je trikrát viac 
ako Slovákov. Jazyky bývalých koloniálnych veľmocí 
(angličtina, francúzština, portugalčina či španielčina) 
nadobúdajú rôzne formy a dialekty a ľudia z  rôz-
nych etnických skupín alebo štátov majú rôzny prí-
zvuk a iný tón reči. Mnohých ľudí však prekvapí, keď 
stretnú Nigérijčana či Keňanku hovoriacich anglicky 
s  perfektnou výslovnosťou, gramatikou a  bohatou 
slovnou zásobou. 

KMEŇOVÁ AFRIKA

Podobne ako v Európe či v Ázii, aj v Afrike sa spo-
ločnosť pod vplyvom globalizácie rýchlo mení. Mení 
sa myslenie, zvyky, spoločenské správanie, hodnoty 
a normy, teda celá kultúra. Prežívajúce malé pôvod-
né etnické skupiny sú čoraz vzácnejšie. Veľké kul-
túrne a jazykové rozdiely ako i etnická či nábožen-
ská rozmanitosť však stále pretrvávajú. 

Jedným z  najbežnejších mýtov sú naše predstavy 
o primitívnych kmeňoch. Aj v 21. storočí si mnohí 
z nás predstavujú Afriku ako kontinent, v ktorom 
ľudia žijú v hlinených chatrčiach so slamenou stre-
chou a  živia sa jednoduchou formou poľnohospo-
dárstva, či dokonca ako lovci a zberači. Ako však na-
značuje aj v slovenčine vydaná kniha Afrika navždy 
od Ivana Bulíka, takúto Afriku musíte dlho hľadať. 

MÝTUS 3
Všetci hovoria jedným jazykom – afričtinou  

a žijú v tradičných kmeňových zväzkoch

Mala som 19 rokov. Moja americká 
spolubývajúca bola šokovaná. Spý-

tala sa ma, kde som sa tak dobre naučila 
anglicky a bola zmätená, keď som jej pove-
dala, že v Nigérii používame angličtinu ako 
oficiálny jazyk.
Chimamanda Ngozi Adichie
nigérijská spisovateľka

Afro-ázijské

Nílsko-saharské

Nigersko-konžské A

Nigersko-konžské B

Khoi-San

Austronézijské

Obr. 7: Päť hlavných jazykových skupín v Afrike.

1 Interaktívna mapa venovaná jazykom afrického kontinentu je na http://bit.ly/languages-africa. Okrem iného sa tu  
 dozviete, ktoré jazyky sú na pokraji vyhynutia.
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Takáto „exotická kmeňová Afrika“ je exotickou čas-
to aj pre tamojších obyvateľov2. O tom, že pôvod-
né kmene sú pre Keňanov exotické asi ako pre nás 
americkí Indiáni, píše vo svojej autobiografickej kni-
he O tomto mieste raz napíšem (One Day I Will Wri-
te About This Place) kenský spisovateľ Binyavanga 
Wainaina: „V detstve sme sa radi hrali na Masajov. 
To znamená, že sme sa vyzliekli takmer donaha, šia-
lene sme metali hlavami a vydávali hrdelné zvuky.“ 

Podobne ako jazykov, aj etnických skupín je v Afri-
ke niekoľko tisíc. Napríklad v Ghane je asi 100 et-
nických skupín, v Tanzánii 120 a v Etiópii 70. Každá 

z nich má svoj vlastný jazyk a kultúru. Mnohé z nich 
sa od seba líšia aj vonkajšími, fyzickými znakmi. 
Prirodzeným vývojom sa kultúrne rozdiely medzi 
príslušníkmi jednotlivých etnických skupín postup-
ne stierajú, čo platí najmä v mestách. V mestskom 
prostredí aj spomínaných Masajov dnes už len ťaž-
ko rozoznáte od ostatných obyvateľov.

Vedeli ste, že medzi predstaviteľmi afrických et-
ník sú väčšie genetické rozdiely ako medzi prie-
merným Európanom a priemerným Ázijčanom, 
alebo že subsaharská Afrika sa vyznačuje naj-
väčšou diverzitou farby pokožky? A  vedeli ste,  
že všetci vlastne pochádzame z Afriky?

V roku 1984 objavil v Keni antropológ Richard Leakey 
so svojím tímom takmer kompletnú kostru priame-
ho predka človeka Homo erectus starú 1,6 milióna 
rokov. Tým sa významne rozšírili naše poznatky 
o pôvode ľudstva a evolúcii človeka. Afrika bola vte-
dy označená za kolísku ľudstva. Aj novšie objavy po-
tvrdzujú, že s  najväčšou pravdepodobnosťou sme 
všetci pôvodom Afričania. Náš druh (Homo sapiens) 
sa vyvinul zhruba pred 200 000 rokmi v  oblasti  
Východoafrickej priekopovej prepadliny. 

Z  Afriky sa viacero druhov hominidov (človek ne-
andertálsky, pekinský, heidelberský, jávsky) niekoľ-
kokrát pokúsilo o  migráciu, pravdepodobne cez 
Adenskú úžinu, no v  rôznych obdobiach vyhynuli. 
Úspešne sa malým skupinám afrických mužov 
a  žien podarilo migrovať a  prežiť až zhruba 
pred 60 – 70 tisícmi rokov. Títo naši priami pred-
kovia pochádzali z pestrého genetického kokteilu. 
Počas celého obdobia ich evolúcie, státisíce rokov, 
boli lovcami a  zberačmi. Žili v  malých zoskupe- 

niach, okolo 30 až 100 jedincov, ktoré boli roztrúse-
né po kontinente. Medzi relatívne neďaleko žijúci-
mi skupinami dochádzalo k obmedzenej genetickej 
výmene. Evolučne sa celá populácia všetkých ta-
kýchto skupín v Afrike navzájom odlišovala väčšmi 
než skupina, ktorá opustila kontinent a z ktorej po-
chádzame aj my. Táto genetická variabilita pretrvá-
va v Afrike dodnes. 

Obyvatelia subsaharskej Afriky sú medzi sebou 
výraznejšie geneticky odlišní než pôvodní oby-
vatelia na iných kontinentoch. Významnosť tejto 
teórie sa potvrdila v  roku 2010 štúdiom komplet-
ného genómu štyroch lovecko-zberačských skupín 
z rôznych častí púšte Kalahari a Bantuov z priľahlých 
poľnohospodárskych kmeňov južnej Afriky. Napriek 
podobnosti vonkajších znakov sa zistilo, že prís-
lušníci týchto kmeňov sa medzi sebou geneticky 
odlišujú väčšmi než priemerný Európan od prie-
merného Ázijčana. 

Pri dlhšom pobyte v Afrike si vnímavý pozorovateľ 
všimne množstvo rozdielov medzi ľuďmi, dokonca 
aj medzi tými, ktorí pochádzajú z  jedného regió-
nu. Napríklad vysokí a štíhli Masajovia pasúci stáda 
dobytka naprieč Keňou až po tanzánske Serengeti 
sú v  ostrom kontraste so zavalitejšími Luo zo  zá-
padnej Kene. Tí zase majú omnoho tmavšiu pokož-
ku ako  Swahilci na pobreží Kene. Dokonca aj keď  

Všetci Afričania vyzerajú rovnako  
a sú príslušníkmi jednej rasy

MÝTUS 4

Zistite, koľko jazykových 
a  etnických skupín máme 

v Európe, a tento údaj porovnajte s Afrikou. 

ÚLOHA

2 Napríklad obyvatelia malého 30-tisícového mesta Nanyuki v podhorí Mt. Keňa žijú necelých 60 km od lesa Mukogodo,  
 ktorý je obývaný lovecko-zberačskou etnickou skupinou Yaaku. Avšak väčšina Keňanov z  Nanyuki nielenže nikdy  
 neprišla do styku s ľuďmi z Yaaku, ale o ich existencii ani len netušia.
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vylúčime severnú Afriku obývanú prevažne euro-
poidnými Arabmi, v samotnej subsaharskej Af-
rike sa farba pokožky medzi regiónmi (obr. 8) 
odlišuje asi tak, ako sa odlišuje výskyt rôznej 
farby očí medzi európskymi národmi. Subsahar-
ská Afrika sa vyznačuje najväčšou diverzitou farby 
pokožky na svete vôbec. Je teda možné deliť ľudí na 
rasy podľa farby pokožky? 

DELENIE ĽUDÍ NA RASY PODĽA FARBY 
POKOŽKY. REALITA, ALEBO MÝTUS?

Najrôznejšie rasové teórie odkazujú na biologické 
a  fyziologické charakteristiky, z ktorých najzáklad-
nejšia je práve pigmentácia pokožky. Tradičné roz-
delenie ľudského druhu, ktoré poznáme aj z našich 
učebníc, je takéto:

ČIERNA – negroidná rasa, pôvodne rozšírená v sub-
saharskej Afrike,

ŽLTÁ – mongoloidná rasa, pôvodne rozšírená vo vý-
chodnej, strednej a juhovýchodnej Ázii,

BIELA – europoidná rasa, pôvodne rozšírená v mier-
nom pásme Európy a na rozhraní východnej Európy 
a západnej Ázie.

Tieto – dnes už prekonané – delenia vychádzajú 
prevažne z prvotného vizuálneho vnemu farby po-

kožky v kombinácii s geografickým pôvodom. Lenže 
aj ľudia s rovnakou farbou pokožky žijúci v rovna-
kom regióne sa od seba líšia na základe iných von-
kajších znakov (farba vlasov a očí, tvar nosa, výška, 
veľkosť chodidla atď.). Navyše biologické rozdiely 
medzi ľuďmi s  rovnakou farbou pokožky sú často 
výraznejšie ako rozdiely medzi ľuďmi s odlišnou far-
bou pokožky. 

Dôkazy z genetických analýz naznačujú, že až 94 % 
fyzických variácií (rozdielov) sa objavuje medzi 
príslušníkmi tých istých tzv. rasových skupín, zatiaľ 
čo medzi rozdielnymi „rasovými“ skupinami sa ob-
javuje iba 6 – 10 % rozdielov. Inými slovami, keď za- 
vrieme oči a  svet začneme vnímať ostatnými 
zmyslami, ľudské rasy budú pre nás neznámym 
a nepochopiteľným konceptom. Neodkazujú na 
morálne, inteligenčné, kultúrne, ale ani genetické 
či iné kritériá. Navyše boli a sú základom pre rôz-
ne teórie nadradenosti a podradenosti, ktoré už 
v histórií ľudstva spôsobili nejedno zbytočné krvi-
prelievanie.

Pojem „rasy“ je teda len  pomôcka pri zovšeobec-
není. Domnievať sa, že existujú tri základné rasy, 
je nekritickým prijímaním náhodných a intuitív-
ne určených „kritérií“. Ak by sme ich brali vážne, 
mohli by sme tvrdiť, že etnická skupina Neuerov 
z  Južného Sudánu (vysokí, tmavá pokožka) sú  

Od najsvetlejšej po najtmavšiu pokožku

Obr. 8: Farba pokožky vo svete od najsvetlejšej po najtmavšiu
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samostatnou rasou oproti nízkym Pigmejom alebo 
Somálcom s podstatne svetlejšou farbou pokožky, 
prípadne že všetci dvojmetroví ľudia patria do inej 
rasy ako nízki ľudia. 

Podľa zistení projektu National Geographic The 
Human Family Tree vedci veria, že výrazná zmena 
farby pokožky sa z hľadiska evolúcie môže udiať 
v  relatívne krátkom čase – stačí približne 100 
generácií ľudí. Táto zmena sa môže udiať oboma 

smermi: z tmavej farby pokožky na svetlú a naopak. 
Preto sú rasové skupiny v súčasnosti považované za 
sociálnu konštrukciu vytvorenú ľudskou invenciou.

Okrem svetových antropológov aj Európska únia 
odmietla teórie, ktoré determinujú existenciu ľud-
ských rás (Council Directive 2000/43/EC). Už v roku 
1996 prijal Európsky parlament rezolúciu, v ktorej 
sa píše, že pojmu „rasa“ by sa mali vyhýbať všetky 
oficiálne texty. 

Jedným z najčastejších mýtov o africkom konti-
nente je, že väčšina jeho obyvateľov je chudob-
ná alebo dokonca hladuje. Druhú kategóriu ľudí 
v našich predstavách, a zároveň akýsi protipól 
k chudobe, tvoria politici, ktorí zbohatli vďaka 
korupcii. Stredná vrstva, akú poznáme u  nás, 
akoby na kontinente ani neexistovala.

Vo svete sa v  čase vydania tejto publikácie za ex-
trémnu chudobu najčastejšie považuje príjem nižší 
ako 1 euro na osobu a deň3. Je to suma, ktorá nestačí 
pokryť ani základné ľudské potreby ako jedlo, pitnú 
vodu, príbytok či oblečenie, nehovoriac o prístupe k 
zdravotnej starostlivosti, k vzdelaniu či informáciám. 

Dôsledkom chudoby býva hlad a  v  extrémnych 
prípadoch podvýživa, nízka miera dožitia, vyso-
ká úmrtnosť detí či nízka miera vzdelania. Keď sa 
pozrieme na štatistiky, africký kontinent má 
skutočne najvyššie percento ľudí žijúcich pod 
hranicou chudoby. Podľa správy plnenia Milé-
niových rozvojových cieľov OSN z roku 2012 je 
to v subsaharskej Afrike až 47 % obyvateľstva4. 
Dobrou správou je, že i  tento región zaznamenal 
pokles absolútnej chudoby – z 56 % v roku 1990. 

Situácia však nie je na celom kontinente rovnaká. 
V severnej Afrike žijú iba dve percentá obyva-
teľov v pásme extrémnej chudoby, čo je menej 

ako vo väčšine regiónov Ázie, v Latinskej Ame-
rike a Karibiku (6 %). Aj v  rámci subsaharskej 
Afriky existujú obrovské regionálne rozdiely. Podľa 
údajov Svetovej banky z roku 2012 to bolo napríklad 
v Juhoafrickej republike 13,8 % populácie, v Ghane 
28,6 %. Paradoxne, najhoršie je na tom Konžská 
demokratická republika, 87,7 %, ktorá patrí k naj-
bohatším štátom sveta z  hľadiska výskytu nerast-
ných surovín. Rozdiely nájdeme aj v rámci regiónov 
jednotlivých krajín, napríklad v Keni, kde pôsobia aj 
viaceré slovenské humanitárne a rozvojové organi-
zácie. V rokoch 2005 – 2006 tam celkovo žilo pod 
hranicou chudoby 45,9 % obyvateľov, ale v nerov-
nomernom rozložení: v polopúštnom kraji Turkana 
na severe krajiny to bolo až 94,3 % obyvateľov, ale 
80 km južne od hlavného mesta Nairobi v kraji Kaji-
ado iba 11,6 % (obr. 9). 

Napriek nerovnomerne rozloženému bohatstvu 
a zvyšujúcim sa rozdielom medzi najchudobnejšími 
a najbohatšími je stredná vrstva čoraz početnejšia. 
Za posledných 30 rokov sa strojnásobil počet 
ľudí, ktorí minú od 2 do 20 dolárov za deň (313 
miliónov, teda viac ako tretina afrického obyva-
teľstva). Podľa odhadov sa do roku 2060 zvýši 
podiel strednej vrstvy v Afrike na 42 %. V jed-
noduchej reči to znamená, že ak sa prejdete ulicami 
veľkomiest, ako sú Nairobi, Lagos, Accra či Lusaka, 
ale aj menších miest, uvidíte ľudí v oblekoch, kos-
týmoch alebo džínsoch a  značkových tričkách na-

Väčšina ľudí v Afrike je chudobná a hladuje

MÝTUS 5

3 Hranicu 1 € používame na zjednodušenie, v skutočnosti ide o 1,25 amerického dolára paritnej kúpnej sily na jeden deň,  
 viac informácií na http://bit.ly/parita-kupnej-sily.
4 Čísla nemusia vždy správne vyjadrovať kvalitatívne ukazovatele a dokonca môžu skresľovať skutočnosť či poskytnúť  
 iný pohľad. Napríklad podiel hladujúcich ľudí vo svete sa podľa správy OSN z roku 2011 zastavil na 16 % a prestal  
 klesať, ale zatiaľ čo v rokoch 1995 – 1997 bolo hladujúcich 770 miliónov (vtedy 18 % ľudstva), dnes ich je 818 miliónov  
 (teda dnes už „len“ 16 % ľudstva). Absolútny počet hladujúcich ľudí vo svete teda stúpol o 67 miliónov, z toho väčšina  
 žije v subsaharskej Afrike. Problém chudoby sa teda ani zďaleka nevyriešil.
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kupujúcich najnovšiu elektroniku či stravujúcich 
sa v  kaviarňach a  reštauráciách. Tínedžeri hrajúci 
futbal v dresoch, s poriadnou loptou a obuvou ne-
prekvapia dnes už ani na vidieku. 

Aj komplexnejší rebríček rozvoja krajín, Index ľudské-
ho rozvoja z roku 2013, dostal podtitulok Vzostup 
Juhu, čo indikuje zlepšenie životných podmienok 
a  celkový ekonomický rast chudobnejšej južnej po-
logule. Na chvoste rebríčka krajín s nízkym stupňom 
rozvoja sa síce stále nachádza 12 krajín z  afrického 
kontinentu, no napríklad Gabon, Botswana, Juhoaf-
rická republika či Ghana sa nachádzajú v strednom 
pásme rozvoja podobne ako India alebo Čína.

Rastúca životná úroveň však neprináša iba pozitíva. 
Zatiaľ čo v  rokoch 2010 – 2012 asi štvrtina obyva-

teľov subsaharskej Afriky trpela podvýživou, nárast 
výskytu obezity je v tomto regióne, spolu s La-
tinskou Amerikou, najrýchlejší na svete. V  Ju-
hoafrickej republike je už percentuálny výskyt 
obezity vyšší ako vo Veľkej Británii, čo nám jas-
ne naznačuje, že nie všetci ľudia na africkom 
kontinente sú nevyhnutne chudí a hladní. 

V  súčasnosti je síce Afrika najchudobnejší konti-
nent, zároveň je však aj kontinentom s najrýchlejšie 
rastúcou ekonomikou. Obrovské ekonomické roz-
diely pretrvávajú medzi jednotlivými krajinami, ale 
i v rámci nich – najmä medzi mestami a vidiekom. 
Rýchlo rastúca stredná vrstva, postupné znižova-
nie korupcie a demokratizácia väčšiny krajín Afriky 
dávajú prísľub, že z  tohto ekonomického úspechu 
nebude profitovať len úzka elita, ale aj bežní ľudia. 
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Obr. 9: Úroveň chudoby v jednotlivých regiónoch Kene (2005 – 2006)

O chudobe obyvateľov afrického kontinentu sa 
hovorilo v predchádzajúcej kapitole. Ako sú na 
tom krajiny Afriky z hľadiska ekonomiky a aké 
sú predpovede ďalšieho vývoja?

Afrika je kontinent s najrýchlejšie rastúcou eko-
nomikou na svete. Prichádzajú tam zahraniční 
investori, rýchlo sa rozvíja aj miestny biznis. S  roz-
máhajúcim sa priemyslom, desiatkami miliónov pou-
žívateľov internetu a sociálnych sietí je  dynamickou 
a ekonomicky rozmanitou časťou sveta.

Ekonomické rozdiely medzi európskymi štátmi 
sú u  nás všeobecne známe. Omnoho výraznejšie 

rozdiely sú však v Afrike. V ukazovateli HDP (hrubý 
domáci produkt) na jedného obyvateľa prevyšujú 
najbohatšie štáty Afriky (Juhoafrická republika, 
Seychely, Maurícius, Botswana, Rovníková Guinea, 
Gabon alebo Líbya) tie najchudobnejšie (napr. Libé-
ria, Malawi, Burundi alebo Konžská demokratická 
republika) viac ako tridsaťnásobne. Podobný roz-
diel v tomto ukazovateli existuje napr. medzi Švajči-
arskom a Keňou či Ghanou. Najchudobnejšie africké 
štáty sú zároveň najchudobnejšími na svete. Najbo-
hatšie sú v  skúmanom ukazovateli na porovnateľ-
nej úrovni ako relatívne rozvinutá Brazília, Mexiko, 
Venezuela, Malajzia, Irán alebo Rumunsko, ktoré je 
členom EÚ. 

MÝTUS 6
 Africké krajiny sú ekonomicky zaostalé
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Z pohľadu mnohých ekonómov je na africkom kon-
tinente fascinujúci práve spomínaný ekonomický 
rast. I  keď sa všeobecne verí, že najrýchlejšie ras-
túce ekonomiky sveta sú novodobé „ázijské tigre“, 
v skutočnosti sa v posledných rokoch do popre-
dia dostávajú „africké levy“. Ich ekonomika rastie 
už niekoľko uplynulých rokov o viac ako 6 % ročne. 
Etiópii, ktorá je vo svete známa skôr hladomormi, 
sa darí udržiavať dlhodobejší ekonomický rast 7,5 % 
ročne bez toho, aby vyviezla čo len kvapku ropy. Po-
lovica spomedzi 20 štátov s najvyšším ekonomickým 
rastom na svete v roku 2013 bola z Afriky (rast nad 
7 %). Ekonomický rast zaznamenali všetky africké 
štáty s  výnimkou vojnou zmietanej Stredoafrickej 
republiky a z vojny sa spamätávajúcej Líbye.

Za prvú dekádu 21. storočia sa obchodná výmena 
medzi Afrikou a zvyškom sveta viac ako zdvojnáso-
bila, klesla inflácia, zahraničný dlh sa znížil o štvrti-
nu a výrazne stúpla domáca spotreba, ktorú poháňa 
rozširujúca sa africká stredná vrstva. 

Novootvorené obchodné centrá, zvyšujúci sa počet 
používateľov internetu a mobilných telefónov sú 
dôkazom ekonomického boomu, ktorý sa vo via-
cerých štátoch Afriky za ostatnú dekádu odohral. 
Práve mobilné telefóny sa stávajú symbolom 
pokroku. Africký kontinent je v tomto smere naj-
rýchlejšie rastúcim trhom na svete. Už v roku 2011 
vlastnilo mobil 71 % dospelých Nigérijčanov, 62 % 
obyvateľov Botswany a viac než polovica Keňa-
nov. Tretina afrických používateľov internetu mala 
v roku 2013 svoje vlastné konto na Facebooku (viac 
ako v Ázii), Keňa uvádza tablety a e-learningové 
programy do škôl.

Potvrdením meniaceho sa rozloženia ekonomickej 
sily vo svete sú aj novinové články, ktoré v  ostat-
ných rokoch prinášajú správy o doposiaľ nevídanom 

trende. Ekonomickou krízou zasiahnuté Portugal-
sko opúšťajú ľudia hľadajúci uplatnenie a  lepší ži-
vot v  niekdajších portugalských kolóniách. Okrem 

Obr. 10: Graf rastu HDP vybraných štátov Afriky v porovnaní s Čínou

V priemyselnej výrobe niektorých afrických 
štátov sú z  pohľadu Slovákov zaujímavými 
odvetviami automobilový priemysel a pivo-
varníctvo. Najväčším producentom automo-
bilov na kontinente je Juhoafrická republika, 
kde spoločnosti ako BMW, Mercedez-Benz, 
Renault, Volkswagen a  ďalšie vyprodukujú 
asi pol milióna áut ročne. O niečo menej áut 
vyrobí Maroko, kde má dva závody francúz-
ska automobilka Renault. V Egypte má výro-
ba áut tradíciu už z čias socializmu, keď tu 
v roku 1960 vyrobili vôbec prvý čisto egypt-
ský automobil. Druhý najľudnatejší štát kon-
tinentu v súčasnosti vyrobí viac ako 100 000 
automobilov ročne. Závody na výrobu auto-
mobilov alebo ich súčastí tu majú General 
Motors, Toyota aj BMW. 

V  roku 2013 pribudla na mape afrického 
automobilového priemyslu Keňa, japonská 
Toyota tu začne s výrobou autobusov a ná-
kladných áut a Honda s produkciou motocyk- 
lov. Najnovším prírastkom je pripravované 
spustenie závodu na výrobu áut Nissan Pat-
rol v nigérijskom Lagose. 

V  súčasnosti druhý najväčší výrobca piva na 
svete spoločnosť SABMiller vznikla v roku 
2002 fúziou juhoafrickej spoločnosti SAB 
(South African Breweries) a amerického kon-
cernu Miller Brewing. Vyrába takmer 10 % piva 
na svete. Nepatrná časť jej výroby pochádza aj 
zo slovenského pivovaru vo Veľkom Šariši.
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Brazílie je to prekvapivo aj Angola, ktorá zažíva in-
tenzívny ekonomický rast založený na ťažbe ropy. 
Počet Portugalčanov žijúcich a pracujúcich v Angole 
vzrástol z 21 000 v roku 2003 na viac ako 100 000 
v roku 2012. 

Úzke zameranie ekonomiky sa v mnohých afrických 
krajinách mení len pomaly. Za ekonomickým rastom 
afrických štátov sa neskrývajú len príjmy z exportu 
nerastného bohatstva alebo poľnohospodárskych 
plodín. Afrika sa stáva čoraz atraktívnejšou aj 
pre zahraničných investorov, z  ktorých ako 
prví vo väčšej miere objavili potenciál konti-
nentu Číňania. Investujú najmä do pôdy, ťažby 
nerastných surovín a výstavby infraštruktúry – od 

ciest až po veľké projekty vodných elektrární. V Af-
rike je v  súčasnosti viditeľný podobný nástup 
industrializácie, ako sme v  relatívne nedávnej 
minulosti zaznamenali aj v ekonomicky rýchlo 
sa rozvíjajúcich štátoch juhovýchodnej Ázie. 

Zahraničné investície a  veľké domáce firmy však 
zďaleka nie sú jediným motorom rozvoja súčasnej 
Afriky. Nádej vzbudzujú aj viaceré miestne iniciatívy 
pre rozvoj malého a stredného podnikania5, zvyšo-
vanie vzdelanostnej úrovne, inovácie a zlepšenia vy-
chádzajúce priamo od samotných obyvateľov kon-
tinentu, ktorý bol ešte donedávna považovaný za 
beznádejný. Či sa africkým levom podarí to, čo sa už 
skôr podarilo ázijským tigrom, ukáže až čas.

Žiaci základnej školy v  Nitre sa počas online 
besedy s  terénnym rozvojovým pracovníkom 
v Keni čudovali, odkiaľ má elektrinu na realizá-
ciu hovoru cez Skype. Iná skupina bola zvedavá, 
odkiaľ má internet. 

Hoci exotické kmeňové a chudobné vidiecke oblas-
ti v Afrike stále existujú, je potrebné predstaviť aj 
inú stránku kontinentu. Obrovský ľudský potenciál 
a lepšia dostupnosť a kvalita vzdelania sú v pozadí 
rastúceho počtu talentov, ktoré inšpirujú svet. 

Často citovaným príkladom inovatívnosti Afriky je 
systém mobilného bankovníctva M-PESA (M = Mo-
bile, Pesa = peniaze), ktorý sa masovo využíva v Keni. 
Pomocou M-PESA možno realizovať platby cez mo-
bilný telefón kedykoľvek, kdekoľvek a  komukoľvek 
s mobilným telefónom. M-PESA zvyšuje nielen bez-
pečnosť ľudí (keď človeka okradnú, zmizne mu síce 
telefón, ale peniaze na ňom uložené sú chránené 
PIN kódom), ale aj dostupnosť bankových služieb.  
M-PESA sa z  Kene šíri do iných regiónov a štátov,  
napríklad do Indie alebo Rumunska. 

Mladí ľudia vo východnej Afrike stoja na čele via- 
cerých progresívnych organizácií. Online platfor-
ma  ushahidi.com  pomáha humanitárnym organi-
záciám i  bežným ľuďom zorientovať sa v  krajine 
počas akejkoľvek krízy a problémov. Ďalšou prak-
tickou mobilnou aplikáciou je  iCow, ktorá infor-
muje farmárov/farmárky o cenách mlieka na lokál-
nom trhu, takže napriek geografickej izolovanosti 
disponujú aktuálnymi informáciami a nepredávajú 
svoje produkty pod trhovú cenu. Cez aplikáciu 
vedia nájsť najbližšieho veterinára, dozvedia sa 
o  najlepšom čase na graviditu kráv a  mnohé iné 
potrebné fakty. 

Dôkazom, že kontinent je plný nápadov a inovácií, 
je aj každoročná súťaž IPA (Innovation Prize for Af-
rica). Oceňujú v nej podnikateľov a vývojárov, ktorí 
vymyslia praktické riešenia na zvýšenie kvality živo-
ta vo svojom regióne. V rôznych afrických mestách 
sa konajú lokálne konferencie TEDx, teda séria krát-
kych prezentácií predstavujúcich inšpiratívne myš- 
lienky, nápady a príbehy ľudí.6 
 

MÝTUS 7
Afrika je zaostalý kontinent  

a väčšina jej obyvateľov je negramotných

5 Množstvo príkladov miestnych iniciatív (v anglickom jazyku) nájdete na http://bit.ly/entrepreneurs-africa.
6 O ďalších nápadoch a vylepšeniach života ľudí, úspešných podnikateľských príbehoch, inovatívnych podnikateľských  
 modeloch, kreatívnych a praktických mobilných aplikáciách či o iných úspešných príbehoch z afrického kontinentu by  
 sa dalo písať veľmi dlho. Dlhý zoznam inovácií z  afrického kontinentu si môžete pozrieť na www.kumatoo.com/  
 a drobné domáce vynálezy miestnych majstrov na www.afrigadget.com. Inovácie a technologický pokrok v Afrike inštitu- 
 cionálne a oficiálne podporuje Africká únia prostredníctvom NEPAD-u (New Partnership for Africa‘s Development).
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GRAMOTNOSŤ NA VZOSTUPE 

Veľa ľudí si stále myslí, že väčšina obyvateľov afric-
kých krajín nemá ani základné vzdelanie a nevie čí-
tať a písať. Podľa aktuálnych štatistík je však v sub-
saharskej Afrike z troch dospelých ľudí negramotný 
len jeden. Za posledné dve dekády sa podiel ľudí 
v Afrike, ktorí vedia písať a čítať, zvýšil z polovice 
na dve tretiny. Napriek tomu počet negramotných 
ľudí (v absolútnych číslach) v tomto období mierne 
stúpol. Dôvodom je rýchly rast počtu obyvateľov. 
Gramotnosť sa zvyšuje najmä medzi mladými ľuď-
mi, a  to predovšetkým vďaka lepšej dostupnosti 
základného školstva. Najvyššiu mieru gramotnosti 

v Afrike má Rovníková Guinea (94,2 %,) nasleduje ju 
Južná Afrika a ďalšie tri krajiny s gramotnosťou nad 
90 %. Na chvoste rebríčka sú Južný Sudán (27 %), 
Mali, Burkina Faso a  Niger, kde je gramotná iba 
tretina obyvateľov. Gramotnosť vo svete, a teda aj 
v krajinách Afriky, rastie napríklad vďaka povinnej 
školskej dochádzke či bezplatnému základnému 
školstvu. Dôsledkom je sebavedomejšia a aktívnej-
šie participujúca spoločnosť, posilnenie postavenia 
žien v  spoločnosti, kreativita a sebareflexia. Ľudia 
sú schopní robiť lepšie osobné rozhodnutia, preto-
že sú informovanejší. Výsledkom môže byť naprí-
klad znižujúca sa pôrodnosť či zlepšená ekonomic-
ká situácia jednotlivcov a ich rodín.

Obr. 11: Úroveň gramotnosti vo svete

Jedným z najčastejších obrazov Afriky sú ozbro-
jené konflikty, občianske vojny, štátne prevraty 
a ľudia so samopalom v  ruke. Pre pocit nízkej 
bezpečnosti sa mnoho cestovateľov tomuto 
kontinentu vyhýba. Ako je to teda s bezpečnos-
ťou v dnešnej Afrike?

Vo väčšine afrických krajín sú drobné vreckové 
krádeže najbežnejším zločinom, s  ktorým sa 
môže cestovateľ stretnúť. To však platí i pre väčši-
nu európskych veľkomiest, ktoré priťahujú turistov. 
Násilné prepady sú vo väčšine krajín skôr rari-

tou,  omnoho pravdepodobnejší je úraz počas  do-
pravnej nehody. Nebezpečenstvo však môže (ale 
nemusí) hroziť v krajinách, prípadne v ich častiach, 
kde prebiehajú dlhodobé alebo aktuálne konflikty. 

MESTÁ

Medzi najnebezpečnejšie mestá Afriky podľa 
počtu vrážd patrí Kapské mesto, ktoré je však 
až na 37. mieste vo svete (40,66 vrážd na 100 000 
obyvateľov), a v prvej päťdesiatke sú z Afriky len ďal-
šie tri mestá Juhoafrickej republiky7. Podľa rôznych 
iných rebríčkov sa v prvej desiatke najnebezpečnej-

Všade v Afrike sú konflikty a každému  
tam hrozí smrteľné nebezpečenstvo

MÝTUS 8

Menej ako 50 %

50 % – 59 %

60 % – 69 %

70 % – 79 %

80 % – 89 %

90 % – 100 %

Žiadne dáta



19

ších miest na svete objavujú najmä štyri africké mes-
tá: Kapské mesto (JAR), Nairobi (Keňa), Abidjan (Po-
brežie Slonoviny) a Mogadišo (Somálsko), no vyššou 
kriminalitou je známy aj senegalský Dakar, hlavné 
mesto Konžskej demokratickej republiky – Kinshasa 
či najväčšie mesto Nigérie – Lagos. Tieto mestá sú 
nebezpečné predovšetkým v noci a mimo hlavných 
ulíc, nemusí to však byť pravidlom. Ak si človek dáva 
pozor, akémukoľvek nebezpečenstvu sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou úplne vyhne. Naopak, naprí-
klad Tunisko patrí dlhodobo k  bezpečnejším 
krajinám a napriek sociálnym nepokojom v roku 
2011 ostáva jednou z najbezpečnejších krajín Af-
riky s podielom vrážd nižším ako Veľká Británia. 

AKTUÁLNE KONFLIKTY

Vo väčšine krajín ľuďom nehrozí výrazné ohro-
zenie života, dokonca ani v  krajinách s  aktuál-
ne prebiehajúcimi konfliktmi. V čase vzniku tejto 
publikácie (2015) prebiehajú na africkom kontinente 
viaceré konflikty. Napríklad rozľahlú a etnicky pestrú 

Konžskú demokratickú republiku dlhodobo trápia 
rebelské skupiny na východe krajiny, no hlavné mes-
to Kinshasa je vibrujúcim kultúrnym centrom. Somál-
sko je sužované občianskou vojnou a teroristickými 
skupinami a  patrí k  najmenej bezpečným krajinám 
na svete, no jeho časť, Somaliland, je relatívne funkč-
ným a bezpečným štátom (avšak zatiaľ neuznaným), 
ktorý sa usiluje o samostatnosť. V Južnom Sudáne, 
najmladšej krajine sveta, sú rôzne občianske nepoko-
je, no i tu sú aj oblasti bez konfliktov. V Stredoafric-
kej republike sa začala občianska vojna v roku 2012. 
Nepokojný je aj sever Mali, kde sa rozpútala vojna 
proti Tuarégom a  islamským militantom. V  Nigérii 
spôsobuje problémy teroristická skupina Boko Ha-
ram a nezhody medzi kresťanským juhom a moslim-
ským severom. V Keni zase pôsobí teroristická sku-
pina al-Šabáb so základňou v neprehľadnom južnom 
Somálsku. Napriek tomu patrí Keňa k  populárnym 
turistickým destináciám. Pred cestou do krajiny 
s dlhodobými konfliktmi sa odporúča oboznámiť sa  
s aktuálnou bezpečnostnou situáciou a  zistiť, kto-
rým regiónom sa treba radšej vyhnúť. 

Postkoloniálnu históriu afrického kontinentu 
(približne posledných 50 a viac rokov) sprevá- 
dzali aj kruté diktatúry, ozbrojené vojenské pre-
vraty a občianske vojny, rozkrádanie obrovské-
ho bohatstva v prospech úzkej elity či potláčanie 
občianskej spoločnosti. Prečo má kontinent túto 
reputáciu dodnes? Aké to malo príčiny a aká je 
situácia v súčasnosti? 

Rýchlosť zmien na kontinente závisela aj od vzdela-
nia obyvateľstva. Zatiaľ čo na Zlatonosnom Pobreží 
(dnešná Ghana) pôsobilo už v  dvadsiatych rokoch 
20. storočia asi 60 právnikov, prvý kenský právnik si 
otvoril prax až v roku 1956. V Severnej Rodézii (dneš-
ná Zambia) malo v roku 1959 vyššie vzdelanie iba 35 
čiernych Afričanov a v Nyasalande (Malawi) ich bolo 
v tom čase iba 28. V päťdesiatych rokoch 20. storočia 
bolo v Afrike gramotných iba asi 16 % obyvateľov. 

Koncom päťdesiatych rokov ukončilo strednú 
školu v celej subsaharskej Afrike, v ktorej  vtedy 

žilo 200 miliónov obyvateľov, iba 8 000 stre-
doškolákov/stredoškoláčok a  takmer polovica 
z nich pochádzala z dvoch krajín, Ghany a Ni-
gérie. Zopár novovzniknutých štátov malo spolu 
okolo 200 univerzitných študentov. V  bývalých 
francúzskych a portugalských kolóniách nebo-
li žiadne univerzity. Ešte v  roku 1989 takmer vo 
všetkých vtedajších 50 štátoch vládla jedna strana 
alebo militantné diktatúry. Opozícia bola ilegál-
na v 32 krajinách. Iba v troch krajinách – Senegal, 
Gambia a Botswana – udržali politickú scénu s via-
cerými stranami a mali pravidelné voľby, ktoré boli 
považované za dostatočne slobodné a férové. 

Mnohí africkí lídri experimentovali s  rôznymi 
formami socializmu po vzore Sovietskeho zväzu 
a  Kuby. Tieto snahy vychádzali z  predpokladu, že 
predkoloniálna africká spoločnosť tradične obsaho-
vala prvky socializmu: spoločné vlastníctvo pôdy, 
rovnostársky aspekt vidieckeho života, kolektívne 
komunitné rozhodovanie či spoločné komunálne 
povinnosti. 

MÝTUS 9
Demokracia v Afrike nefunguje a všade  

vládnu krutí diktátori

7  Tento zoznam však nezohľadňuje vojnové konflikty a inú kriminalitu (poznámka autorov).
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Výnimkou bola napríklad Botswana, ktorá sa vyní-
mala ako príklad liberálnej africkej demokracie. Bot-
swana tolerovala opozíciu a jej aktivity, fungovalo tu 
právo a ekonomický rozvoj aj vďaka tomu napredo-
val. Botswana, ale aj Kapverdské ostrovy, Seychely 
či Maurícius sa v rebríčku korupcie dodnes objavujú 
pred Slovenskom. V roku 2014 sa Slovensko umiest-
nilo na 54. mieste vo svete nasledované Lesothom, 
Namíbiou a Rwandou (všetky 55. miesto).

Situácia sa postupne začala meniť, a  to pre-
dovšetkým od deväťdesiatych rokov, teda od 
ukončenia studenej vojny (ktorá mala na Afriku 
významný vplyv) a  celkovej zmeny globálnych po-
merov. Diktátori sa postupne stávajú minulosťou. 
Demokratizácia väčšiny afrických krajín je dnes na 
vzostupe (obr. 12). V roku 2013 zaznamenala ame-
rická organizácia Freedom House celkovo 19 krajín 
v subsaharskej Afrike (zo 49) s parlamentnou demo-
kraciou a demokratickými voľbami.

Súčasnú podobu afrických krajín výrazne ovplyvnili európske koloniálne mocnosti, ktoré sa na 
medzinárodných stretnutiach v 19. a 20. storočí dohodli na vlastných oblastiach záujmov v Afrike. 
V tom čase nevedeli takmer nič o sociálno-kultúrnych, náboženských a etnických špecifikách konti-
nentálnej Afriky, poznali len pobrežné oblasti. Mapy boli nepresné a obrovské plochy vnútrozemia 
boli označené ako terra incognita – neznáma zem. Pri vyjednávaní o hraniciach medzi kolóniami si 
preto európski predstavitelia jednoducho pomáhali pravítkami. Viac ako polovica kontinentu bola 
rozdelená podľa poludníkov a rovnobežiek, rovných čiar či oblúkov. V mnohých prípadoch boli 
etnické skupiny rozdelené a ocitli sa v rôznych štátnych útvaroch ako napríklad Bakongo (Francúz-
ske Kongo, Belgické Kongo a portugalská Angola) alebo pastiersky kmeň Masajov (Keňa, Tanzánia). 
Nové hranice odrezali od seba celkovo 190 etnických skupín. Okrem oddelenia bolo a dodnes je 
veľkým problémom neprirodzené spojenie rôznych etnických skupín, ktoré nemajú spoločný ja-
zyk, náboženstvo, kultúru ani históriu, do jedného štátu. Napríklad Nigéria sa stala domovom pre 
250 etnických skupín. V Belgickom Kongu (dnešná Konžská demokratická republika) napočítali 
belgickí úradníci viac ako 600 etnických skupín. Moslimské a nemoslimské obyvateľstvo v oblasti 
Sahelu sa vo viacerých prípadoch ocitlo v jednom štátnom zoskupení a v niektorých krajinách je 
to jednou z príčin konfliktov dodnes (Sudán verzus Južný Sudán, Čad, Stredoafrická republika či 
Nigéria). V čase, keď sa boj o Afriku končil, okolo tisíc afrických zoskupení bolo rozdelených do 40 
európskych kolónií a protektorátov. Tak sa zrodila moderná Afrika.

PREČO A AKO KOLONIZÁCIA OVPLYVNILA DNEŠNÚ AFRIKU?

Obr. 12: Mapa porovnávajúca politické režimy v Afrike v roku 1985 a 2012 ukazuje trend zmeny režimov z au-
tokratického na demokratický.
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Aká je skutočná pôrodnosť a prečo sa v Afrike 
rodí z nášho pohľadu tak veľa detí?

Počet obyvateľov Afriky rastie v porovnaní s ostat-
nými kontinentmi najrýchlejšie. V súčasnosti tam 
žije viac než miliarda ľudí a podľa odhadov sa 
ich počet do roku 2050 zdvojnásobí. Kontinent 
však ešte v nedávnej minulosti v populačnom raste 
za svetom zaostával. I keď nepoznáme presné údaje 
z dávnejšej minulosti, predpokladá sa, že ešte v 19. 
storočí mala  Afrika len okolo 100 miliónov obyva-
teľov, čo je dvakrát menej ako vo vtedajšej Európe 
a desatina z  celkového počtu obyvateľov Zeme. 
V  súčasnosti každý siedmy obyvateľ planéty žije 
v Afrike a v roku 2050 to má byť už každý štvrtý. 

Rýchly rast počtu obyvateľov Afriky od druhej 
polovice 20. storočia kopíruje prudký rast počtu 
obyvateľov Európy, ktorý sa odohral o storočie 
skôr. Medzi rokmi 1800 až 1900 sa ich počet zdvoj-
násobil – z 200 na 400 mil. Po druhej svetovej vojne 
bolo v Európe už 550 mil. obyvateľov8.  

Zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva nám 
pomôže lepšie pochopiť tzv. teória demografickej 
revolúcie, ktorá vymedzuje niekoľko hlavných fáz 
v demografickom vývoji spoločnosti. Väčšinu svojej 
existencie sa ľudstvo nachádzalo v prvej fáze, ktorá 
je typická vysokou mierou pôrodnosti, no zároveň 
aj úmrtnosti. Ženy majú veľmi veľa detí, no vyso-
ká úmrtnosť detí aj dospelých (vysoká dojčenská  
a detská úmrtnosť, epidémie a zlá úroveň hygieny, 
limitované množstvo zdrojov a vojny) neumožňuje 
výrazný rast počtu obyvateľov. Situácia sa začína 
meniť v  druhej fáze demografickej revolúcie, keď 
pôrodnosť ostáva na rovnako vysokých hodnotách, 
úmrtnosť však začína klesať, a to v  dôsledku po-
kroku vo výrobe a  distribúcii potravín, v hygiene 
a lekárskej starostlivosti. Práve táto fáza umožnila 
rast počtu obyvateľov Európy v 19. storočí a dnes 
vysvetľuje prudký rast počtu obyvateľov Afriky 
a iných ekonomicky menej rozvinutých oblastí sve-
ta (napr. v Afganistane). Modernizácia spoločnosti, 
urbanizácia a  technologický pokrok vedie neskôr 

k prechodu do tretej fázy, ktorá je typická nielen 
poklesom úmrtnosti, ale aj pôrodnosti. Vo štvrtej 
fáze, v  ktorej sa nachádzajú najvyspelejšie štáty 
sveta vrátane Slovenska, dochádza k stabilizovaniu 
(alebo až k  prirodzenému poklesu) počtu obyva-
teľov (obr. 13). 
 
Súčasný rast počtu obyvateľov Afriky treba vní-
mať na základe uvedených demografických fáz. 
Najchudobnejšie africké štáty sa stále nachádzajú 
v druhej fáze (vysoká pôrodnosť a klesajúca úmrt-
nosť), viaceré africké štáty sú však už dnes v tretej 
fáze, v ktorej počet ich obyvateľov síce narastá, ale 
pôrodnosť sa neustále znižuje. Ide o  všetky štáty 
severnej Afriky ležiace pri Stredozemnom mori, 
ale aj o niektoré štáty subsaharskej Afriky, ako sú 
napr. Botswana, Juhoafrická republika, Zimbabwe, 
Ghana alebo Senegal. Jednoducho povedané, mo-
del menej početných rodín sa pomaly, ale isto 
zakoreňuje aj v africkej spoločnosti, pričom ho 
uplatňuje najmä ekonomicky silnejšie mestské 
obyvateľstvo. Napríklad v hlavnom meste Etiópie 
Addis Abebe je dnes priemerný počet narodených 
detí na jednu ženu nižší ako v  krajinách severnej  

MÝTUS 10
Afričanky rodia veľa detí

8 Na Slovensku žilo v roku 1900 okolo 2,7 mil. obyvateľov, do roku 2000 sa teda ich počet zdvojnásobil. Predpokladá sa,  
 že ešte v 19. storočí bola na našom území priemerná pôrodnosť okolo 5 detí na jednu ženu. Takáto situácia je dnes  
 typická pre niektoré africké štáty (mnohé africké štáty majú oveľa nižšiu fertilitu).

Obr. 13: Grafické znázornenie teórie demografickej 
revolúcie
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Európy. Očakáva sa, že ekonomický rast, naras-
tajúca miera urbanizácie, zvyšovanie vzdela-
nostnej úrovne a metódy plánovaného rodičov-
stva povedú k postupnému poklesu pôrodnosti 
aj v ostatných afrických krajinách. V každom prí-
pade však počet obyvateľov Afriky ako kontinentu 
bude podľa prognóz zotrvačnosťou narastať ešte 
minimálne sto rokov. 
      
Výraznejší pokles pôrodnosti zaznamenala v ostat-
ných rokoch väčšina afrických štátov, avšak tým naj-
chudobnejším sa to dodnes nepodarilo. Zaujímavá 
súvislosť existuje aj medzi pôrodnosťou a  vzdela-
ním. Túžba dievčat dosiahnuť lepšie vzdelanie, kto-
ré im neskôr zabezpečí lepšie uplatnenie v živote, 
sa prejavuje v zodpovednejšom prístupe k plánova-
nému rodičovstvu. Čoraz viac žien si rovnako uve-
domuje, že čím menej detí majú, tým kvalitnejšiu 
starostlivosť a  viac finančných prostriedkov na  
vzdelanie im budú môcť poskytnúť. 

Pri vysokej pôrodnosti musia africké štáty če-
liť presne opačným demografickým výzvam 
ako mnohé štáty Európy. Kým v európskych štá-
toch a na Slovensku sa politici a odborníci zaobe-
rajú dopadom nízkej pôrodnosti na udržateľnosť 
dôchodkových systémov, potrebou redukcie škôl 
a  zvýšenými nákladmi na starostlivosť obyvateľov 

v postproduktívnom veku, štáty Afriky majú ťaž-
kosti zabezpečiť dostupné vzdelanie pre veľký 
počet detí a kvalitnú zdravotnícku starostlivosť 
pre zvyšujúci sa počet ich obyvateľov. Kým v naj-
vyspelejších štátoch sveta pozorujeme neustále ras-
túci podiel obyvateľov nad 65 rokov a  s  tým súvi- 
siaci nedostatok pracovných síl, v  niektorých štá-
toch subsaharskej Afriky tvoria deti a  mladí ľudia 
do 17 rokov viac ako polovicu populácie. 

Vysoký podiel mladého obyvateľstva môže byť pre 
krajinu veľkou výhodou v  podobe ľahko dostup-
ných pracovných síl pre rozvoj ekonomiky. V  prí-
pade ekonomických a  sociálnych problémov však 
môže viesť frustrácia mladých ľudí (najmä mužov) 
z nedostatku uplatnenia, problémov so založením 
rodiny či starostlivosťou o  ňu k  zvyšovaniu napä-
tia v spoločnosti, náchylnosti na preberanie zodpo-
vednosti do vlastných rúk a neraz až k revolúciám,  
vojenským prevratom a občianskym vojnám.

Na porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva 
vybraných afrických štátov a  Slovenska nám po-
slúžia názorné populačné pyramídy (obr. 14 – 16), 
z  ktorých sa dá vyčítať nielen podiel obyvateľov 
v jednotlivých vekových skupinách, ale aj súčasná 
miera pôrodnosti či budúci vývoj štátu z demogra-
fického hľadiska.

Obr. 14: V Nigérii je miera pôrodnosti stále veľmi vysoká, obyvateľov rýchlo pribúda. Mladí ľudia tvoria naj-
väčšiu časť obyvateľstva a tento trend sa do roku 2050 pravdepodobne zmení len v relatívne malej miere. Rast 
obyvateľstva sa však bude spomaľovať.
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Obr. 16: Súčasná miera pôrodnosti v najrozvinutejších štátoch sveta, Slovensko nevynímajúc, povedie k po-
stupnému starnutiu obyvateľstva a predpokladanému poklesu celkového počtu obyvateľov. Už dnes neklesá 
počet obyvateľov viacerých európskych štátov len vďaka imigrácii.

Obr. 15: Príklad úspešného prechodu Botswany k udržateľnejšej populácii: štát už v roku 2011 dokázal znížiť 
pôrodnosť na 2,7 dieťaťa na ženu. Miera pôrodnosti sa bude ďalej znižovať.
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„Ľudí žijúcich v chudobných štvrtiach hlavného 
mesta Kene (Nairobi) sú milióny. Osem z desia- 
tich tu má smrteľnú chorobu AIDS, polovica 
maláriu... HIV tu zabilo viac ako milión a pol 
ľudí.“ Týmito slovami predstavila epidémiu AIDS 
a  maláriu vo svojej reportáži jedna súkromná 
slovenská televízia koncom roka 2013. Je realita 
skutočne taká dramatická?

Takéto extrémne vysoké čísla infikovaných HIV/
AIDS nedosahuje žiadna krajina sveta.

Epidémia AIDS naozaj zasiahla obyvateľstvo afric-
kého kontinentu a  je pravda, že v  súčasnosti žije 
v subsaharskej Afrike absolútne najvyšší počet ľudí 
s vírusom HIV v histórii (asi 25 miliónov ľudí). Tento 
rastúci trend však súvisí so zvýšenou dostupnosťou 
i  kvalitou zdravotnej starostlivosti a  nižšou úmrt-
nosťou infikovaných ľudí – pacienti s HIV žijú dnes 
v priemere oveľa dlhšie ako v minulosti. Počet no-
vých infekcií celkovo klesá. 

Odhaduje sa, že v spomínanej Keni je vírusom HIV 
nakazených 6,1 % obyvateľov vo veku od 15 do 
49 rokov, čo je zhruba 1,6 milióna ľudí v  takmer  
40-miliónovej krajine. Najvyšší podiel infikovaných 
má malé Svazijsko (28,3 % v roku 2012, čo je viac ako 
štvrtina jeho obyvateľov), ale iné subsaharské kraji-
ny ako Niger, Senegal či Madagaskar majú tento po-
diel iba 0,6 %, čo je menej ako v Severnej Amerike 
(0,8 %). V subsaharskej Afrike počet nových prípa-
dov od roku 2001 výrazne klesol (o 34 %), v severnej 
Afrike a  na Blízkom východe, ako aj vo východnej 
Európe a  strednej Ázii počty nových nakazených, 
naopak, stúpajú. 

 
MALÁRIA

Malária je infekčná choroba ohrozujúca život, no 
je  liečiteľná (1 – 3 týždne, podobne ako v prípade 
chrípky), hoci sa dodnes nepodarilo vyrobiť účinné 
očkovanie. Chorobu prenášajú infikované samičky 
komára rodu Anopheles. V roku 2012 na maláriu 

MÝTUS 11
Ľudia v Afrike majú AIDS a umierajú na „exotické choroby“, 

ako sú napríklad malária a ebola

Obr. 17: Mapa zobrazuje percento obyvateľstva žijúce s vírusom HIV vo svete. 
Poznámka: Niektoré krajiny Afriky majú podobný podiel výskytu nakazených ľudí ako Severná Amerika.
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v celosvetovom meradle umrelo približne 627 000 
ľudí, v prevažnej väčšine išlo o deti na africkom 
kontinente. Vďaka preventívnym programom sa 
však darí výskyt malárie v mnohých regiónoch Afri-
ky úspešne znižovať. Podľa odhadov z roku 2013 sa  
v Afrike počet úmrtí na maláriu oproti roku 
2000 znížil až o polovicu. 

EBOLA

Ebola je závažné vírusové ochorenie, ktoré sa často 
končí smrťou. Spôsobuje vysokú horúčku, boles-
ti hlavy a svalov, neskôr vracanie, hnačky, vyrážky, 
poruchy funkcie vnútorných orgánov a  vnútorné 
i vonkajšie krvácanie. Prenáša sa priamym kontak-
tom s telesnými tekutinami (krv) infikovaného člo-
veka alebo zvieraťa a  môže sa preniesť aj kontak-
tom s čerstvo kontaminovaným povrchom. Šírenie 
vzduchom zatiaľ nebolo potvrdené. V roku 2014 sa 
choroba výraznejšie rozšírila v Libérii, Sierra Leone, 
Guinei. Rozšírenie choroby spôsobilo paniku v  ce-
lom svete a Afrika sa opäť objavila na mape sveta 
ako „nebezpečná destinácia“. Pohľad na mapu Afri-
ky (obr. 18) však naznačuje, že choroba sa rozšírila 
iba na malom území v porovnaní s veľkosťou konti-
nentu. Postihnuté krajiny zápasia najmä s nedostat-
kom kvalifikovaného lekárskeho personálu. Podľa 
prezidentky Libérie a  nositeľky Nobelovej ceny za 
mier z roku 2012 Ellen Johnson Sirleafovej mala Li-
béria v  roku 2003 (po skončení civilnej vojny) iba 
niekoľko desiatok kvalifikovaných lekárov. Naopak 
v  Nigérii sa podarilo vďaka lepšiemu zdravotníc-

tvu a sérii včasných opatrení (príprava a vyškolenie 
miestnych lekárov, prevencia, okamžité vyhlásenie 
stavu pohotovosti, neuzatvorenie hraníc a nezruše-
nie medzinárodných letov kvôli zvýšeniu ilegálnych 
prechodov hraníc a  lepšej kontrole migrujúcich 
ľudí) šírenie choroby pomerne rýchlo eliminovať.

Obr. 18: Mapa výskytu epidémie eboly v roku 2014

Iba málokto z nás zrejme pozná spisovateľov  
a spisovateľky z afrického kontinentu alebo vi-
del film natočený v  niektorej z  jeho krajín. To 
však neznamená, že Afrika nemá vlastnú mo-
dernú kultúru a umenie. 

FILM

V roku 2014 získala Keňanka Lupita Nyong‘o ako 
prvá africká žena Oscara za najlepšiu ženskú 
vedľajšiu úlohu vo filme Dvanásť rokov otrokom. 
Lupita (1983) sa síce narodila v Mexiku, ale kenským 
rodičom a detstvo prežila v Keni. V uplynulých rokoch 
zaujalo niekoľko kvalitných filmov z Afriky. Sociálna 

dráma Nairobi Half Life (2012) je príbeh chlapca  
z kenského vidieka, ktorý sa v túžbe po hereckej 
kariére vydá do hlavného mesta Nairobi. Nechtiac 
tam žije dvojaký život – život herca v divadle  
a zlodeja v gangu. Film je sondou do života súčasnej 
Kene a jej obyvateľov. Zaujímavých filmov na kon-
tinente vzniká stále viac. Sci-fi film District 9 nato-
čil juhoafrický režisér. Nigérijský „Nollywood“ je 
druhým najväčším zamestnávateľom v krajine, 
pracuje tam asi milión ľudí. Po Indickom „Bolly-
woode“ je z hľadiska počtu vyprodukovaných filmov 
druhým najväčším filmovým priemyslom na svete 
a  generuje ročný obrat 800 miliónov dolárov. 
Týždenne sa tu vyrobí až 50 filmov. 

MÝTUS 12
 Afrika nemá moderné umenie
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LITERATÚRA

Afrika má silnú tradíciu v rozprávaní príbehov a kni-
hy mnohých afrických spisovateľov sú veľmi kvalit-
ným a  pútavým čítaním. Mnohé sa vyznačujú kri-
tikou spoločnosti a reflektujú spoločenské dianie. 
Takouto reflexiou je vo svete známy najmä Nigérij-
čan Chinua Achebe (1930 – 2013). Jeho Things Fall 
Apart (Svet sa rozpadáva) je najčítanejšou africkou 
knihou9. Opisuje zvyky a  tradície etnickej skupiny 
Igbo a vplyv britskej kolonizácie a kresťanských mi-
sionárov na toto etnikum. 

Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, Nigérijčan 
Wole Soyinka (1934) strávil dva roky vo väzení za 
ostrú kritiku vlády počas občianskej vojny. Po úteku 
pôsobil na univerzitách v USA a Británii a po roku 
1999 sa vrátil do rodnej Nigérie. Dodnes je aktívnym 
občianskym aktivistom a komentátorom spoločen-
sko-politického diania. 

K mladšej generácii patria spisovateľka Chima-
manda Ngozi Adichie (1977) z Nigérie a  Keňan 

Binyavanga Wainaina (1971). Adichie je často 
prirovnávaná ku krajanovi  Chinua Achebemu 
a  je považovaná za najvýznamnejší talent a hlas 
súčasnej africkej literatúry. Za svoje romány získa-
la mnohé ocenenia a historický  román na pozadí 
občianskej vojny Half of a Yellow Sun bol v  roku 
2013 sfilmovaný. Wainaina sa preslávil najmä iro-
nickými esejami, ktorými reflektuje vzťahy medzi 
rozvinutým svetom a Afrikou. Veľmi ostro kritizuje 
nielen Západ, ale aj svoju vlastnú krajinu či africký 
kontinent. Jeho najznámejšou esejou, vďaka ktorej 
na seba upriamil medzinárodnú pozornosť, je iro-
nický návod Ako písať o Afrike10. Esejou reaguje na 
stereotypné zobrazovanie afrického kontinentu 
v rozvinutých krajinách. 

HUDBA

Hudba z  afrického kontinentu ponúka omnoho 
viac než len rytmické bubnovanie. Pôvodná africká 
hudba dala základy hudobným smerom ako blues 
či  jazz. Skladba Independence Cha Cha, ktorej au-
torom je kráľ konžskej rumby Tabu Ley Rochereau 
sa stala neoficiálnou hymnou nezávislosti Afriky 
v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a bola populár-
na aj v Európe. Hudba je na kontinente často ná-
strojom kritiky politiky a spoločnosti, o čom svedčí 
aj hudobný dokumentárny film Hudba ako zbraň – 
v centre diania je nigérijský hudobník a aktivista Fela 
Kuti (1938 – 1997). Ten bol pionierom hudobného 

Vyhľadajte na Youtube ukáž-
ky aspoň troch filmov z  af-

rického kontinentu. Aké heslá by ste zadali? 
Čím vás dané ukážky zaujali alebo prekvapili?

ÚLOHA

Zaujímavou osobnosťou africkej literatúry bol Léopold Sédar Senghor (1906 – 2001), básnik a te-
oretik kultúry, ktorý sa stal prvým prezidentom Senegalu. Mnohí ľudia ho považujú za jedného 
z najvýznamnejších afrických intelektuálov 20. storočia. Ako študent vynikal vo francúzštine, la-
tinčine, gréčtine a algebre, za čo si vyslúžil štipendium vo Francúzsku, kde sa neskôr usadil a začal 
učiť. Počas druhej svetovej vojny bojoval vo francúzskej armáde, bol zajatý a od roku 1940 strávil 
takmer dva roky v nemeckých pracovných táboroch a väzniciach. Väčšinu času tu trávil písaním 
poézie a štúdiom nemčiny. Za neuveriteľných 18 mesiacov sa ju naučil tak dobre, že dokázal čítať 
Goetheho poéziu v nemeckom origináli. 

Senghor je tiež spoluautorom literárneho a ideologického hnutia „negritude“, ktoré reflektovalo 
rasizmus vo francúzskej spoločnosti. V roku 1960 sa stal prvým senegalským prezidentom od vy-
hlásenia nezávislosti a na svojom poste zotrval 20 rokov. Ako katolík v prevažne moslimskej krajine 
a zároveň príslušník minoritnej etnickej skupiny Serer sa Senghor stal priekopníkom v budovaní 
koalícií, hľadania podpory naprieč náboženským aj etnickým spektrom bez rozdielu a bol známy 
ako „prezident pre ľudí“. V roku 1966 senegalský prezident Senghor hostil v Dakare prvý svetový 
festival afrického umenia a kultúry. Stretli sa tu spisovatelia, hudobníci, sochári, remeselníci aj 
tradiční rozprávači príbehov (grioti) zo všetkých kútov Afriky. Bol jedným z mála afrických lídrov 
tej doby, ktorí odišli z pozície moci dobrovoľne a so cťou – nebol zvrhnutý v puči alebo povstaní. 

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR: BÁSNIK PREZIDENTOM

9 V češtine vyšli tri diela od Chinua Achebeho: Svět se rozpadá (Things Fall Apart), Muž z lidu (A Man of the People)  
 a Už nikdy klid (No Longer at Ease).
10 V českom preklade nájdete túto esej na http://bit.ly/jak-psat-o-africe.
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štýlu afrobeat, ktorý dodnes ovplyvňuje hudobné 
skupiny po celom svete. 

Jedným z  najvýznamnejších hudobníkov kontinen-
tu je juhoafrický jazzman, bojovník proti aparthei-
du a aktivista Hugh Masekela. Inšpiratívny príbeh 
ponúka jeden zo zakladateľov afropopu Salif Keita. 
Narodil sa v  Mali ako albín, čo viedlo jeho matku 
k tomu, aby ho schovávala pred poverčivými sused-
mi. Rozhodnutie byť spevákom jeho rodina odmieta-
la, považovala to za podradné povolanie, keďže Salif 
je priamy potomok kráľovskej rodiny a  zakladateľa 
Malijskej ríše. Napriek všetkému sa Salif Keita stal 
hudobnou legendou. 
     
VÝTVARNÉ UMENIE A INÉ UMENIA

Medzi zberateľmi umenia je čoraz väčší záujem 
o umenie afrických umelcov a umelkýň (sochárstvo, 
maliarstvo, fotografia, umelecké šperky atď.). Rok 
2013 bol podľa teoretika umenia Eda Crossa pre 
Afriku prelomový. Vo svete sa konalo niekoľko vý-
znamných výstav afrického súčasného umenia, 
predalo sa rekordné množstvo afrického umenia 
a Angola ako vôbec prvá africká krajina získala cenu 
Zlatý lev za najlepší pavilón na Bienále v Benátkach.

Čoraz významnejšie postavenie a uznanie vo svete 
si získava nápaditý módny priemysel. Na kontinen-
te dnes nájdete mnoho kvalitných umeleckých fo-
tografov, grafických dizajnérov či tanečné skupiny. 
Vďaka bohatosti foriem a tém i ľudskému potenciá-
lu má africké umenie predpoklady na získanie čoraz 
významnejšieho postavenia a uznania vo svete.

O  africkej hudbe by sa dala 
vydať celá monografia, len 

na orientáciu spomenieme zopár dôležitých 
mien, ktoré sú významné vo svojom žánri. Či 
sa vám páčia, alebo nie, môžete zistiť sami na 
internete: Lucky Dube (reggae, JAR), Ali Farka 
Touré (Mali, pionier Mali blues), Oliver Mtu-
kudzi (Zimbabwe), Miriam Makeba (JAR, víťaz-
ka ceny Grammy), Cesária Évora (Kapverdské 
ostrovy, víťazka Grammy), Youssou N´Dour, 
Baaba Maal a Akon (všetci Senegal), Angélique 
Kidjo (Benin, víťazka Grammy), Eric Wainaina 
(Kenya), Babatunde Olatunji (Nigéria), Ada-
ma Dramé (Burkina Faso). V českom jazyku sa 
môžete dozvedieť o súčasnej africkej hudbe na 
portáli http://afro.cz/. 

ÚLOHA

Moderátor televízie sa spýtal slovenského 
rozvojového pracovníka v Keni, či sa v Afrike 
nebojí divých zvierat. Na slovenských interne-
tových diskusných fórach sa ešte stále z času 
na čas objaví úplne vážny príspevok o tom, že 
kenskí maratónci sú takí rýchli, lebo ich doma 
naháňajú levy. Pravda je taká, že absolútna 
väčšina Afričanov sa s divým zvieraťom nikdy 
nestretla. 

Hlavné mesto Kene Nairobi je jediné hlavné mes-
to na svete, ktoré má na svojom okraji národ-
ný park. Nájdete v  ňom slony, nosorožce či levy 
a v roku 2013 sa stal veľmi ojedinelý prípad, keď sa 
levy ocitli na ceste pre autá. Celé sa to však udialo 
ďaleko od centra mesta, a ani v  iných oblastiach 
Kene sa divé šelmy nezdržiavajú v  blízkosti ľud-
ských obydlí. Naopak, počty divo žijúcich zvierat 
sa neustále znižujú a prevažná väčšina z nich sa 
koncentruje v národných parkoch a  prírodných 
rezerváciách.

PRÍKLAD AFRICKÉHO LEVA, KRÁĽA ZVIERAT

Ako vidíme na mape (obr. 19), levy v minulosti žili 
takmer v celej Afrike s výnimkou Sahary, pralesov 
dnešnej Konžskej demokratickej republiky, po-
brežia Guinejského zálivu a  Madagaskaru. Dnes 
ich už nájdeme iba južne od Sahary a v  častiach 
východnej a južnej Afriky, pričom často ide o frag-
mentované a izolované územia. V  minulosti žili 
levy dokonca aj na území od Grécka cez Blízky vý-
chod až po Indiu.

Absolútna väčšina ľudí v Afrike nikdy nevidela žiad-
ne veľké divé zviera. Mestská populácia, ktorá tvorí 
takmer polovicu celkového obyvateľstva Afriky11, sa 
stretáva maximálne s rôznymi druhmi opíc a drob-
ných cicavcov12.

Súčasné populácie živočíchov však okrem stále sa 
zmenšujúceho životného priestoru v prospech ľudí 
ohrozujú aj iné faktory, predovšetkým výnosný 

MÝTUS 13
Všade pobehujú levy a nebezpečné divé zvieratá
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ilegálny obchod so zvieratami. Vzácne nosorožce 
sú decimované pre rohovinu a  slony sa zabíjajú 
pre slonovinu. Ilegálny obchod sa však netýka iba 
veľkých zvierat, ale aj rôznych druhov menších ci-

cavcov, napríklad opíc, ohrozené sú aj vtáky, plazy, 
obojživelníky či ryby, hmyz aj chránené rastliny.

Obr. 19: Historické a súčasné hranice rozšírenia leva afrického.

11 Urbanizácia v Afrike je najrýchlejšia na svete. Očakáva sa, že v roku 2025 bude viac ako polovica africkej populácie žiť  
 v mestách.
12 K ojedinelým konfliktom medzi divými zvieratami a ľuďmi dochádza predovšetkým na okrajoch národných parkov  
 a  prírodných rezervácií a  stretávajú sa s  nimi prevažne farmári (napríklad slony alebo paviány či iné druhy opíc  
 hľadajúce jedlo), ľudia žijúci pri väčších jazerách a rybári (hrochy pasúce sa v noci na tráve na brehoch jazier) a pas- 
 tieri dobytka (napríklad tradiční Masajovia pasúci dobytok v prírodných rezerváciách). 

Historický výskyt

Súčasný výskyt

Lev africký
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Väčšina Afriky leží v tropickom pásme, to však 
neznamená, že sa tam počasie počas roka ne-
mení. 

V Afrike je, vo všeobecnosti, v porovnaní so stred-
nou Európou skutočne teplo. Podnebie kontinen-
tu je však mnohotvárnejšie, než sa na prvý po-
hľad zdá. Zjednodušené predstavy o klimatických 
podmienkach jednotlivých oblastí sú ovplyvnené 
nielen mierou ich zovšeobecnenia v  učebniciach 
geografie, ale aj médiami, ktoré  vytváranie skres-
lených predstáv podporujú.

Väčšina afrického kontinentu leží v  trópoch, vý-
nimku tvoria len prímorské subtropické oblasti na 
krajnom severe a  juhu. Ak chceme lepšie pocho-
piť klimatické podmienky Afriky, takéto základné 
delenie nestačí. Podľa Köppenovej klimatickej kla-
sifikácie zasahujú do Afriky tri z piatich hlavných 
klimatických pásiem (do  Európy zasahujú štyri), 
ktoré sa ďalej delia na klimatické typy. Afrika aj 
Európa ich majú zhodne po jedenásť, čo vyvracia 
predstavy Európanov o  jednotvárnosti podnebia 
Afriky.

Rozdiely medzi klimatickými typmi pásma vlhkej 
tropickej klímy v Afrike sú názorne porovnateľné na 
nižšie uvedených klimatických grafoch vybraných 
afrických sídiel. 

V Afrike je najrozšírenejšie pásmo suchej klímy, 
do ktorého patria všetky púštne a polopúštne ob-
lasti. Napriek vžitej predstave púšte ako miesta 
bez zrážok obyvatelia týchto oblastí dážď poznajú. 
V určitej časti roka môže úhrn zrážok za jeden me-
siac presiahnuť hodnotu 60 mm, čo je viac než 
priemerné množstvo zrážok v  Bratislave v  akom-
koľvek mesiaci okrem letného obdobia od mája do 
augusta. 

Z hľadiska klímy sa Európe najvýraznejšie podo-
bajú oblasti v  pásme subtropického podnebia, 
ktoré sa, rovnako ako na juhu Európy, vyznačuje 
suchými horúcimi letami a vlhkou miernou zimou. 
V Afrike sú to pobrežné oblasti na severe a  juhu 
kontinentu. Keďže sú na rozdielnych pologuliach, 
priebeh teplôt a zrážok je opačný. Aj preto sa na 
dovolenku do Juhoafrickej republiky chodí prevaž-
ne v období, keď u nás vládne zima. Najnižšia dlho-
dobo nameraná priemerná teplota v najchladnej-
ších mesiacoch na tropických náhorných plošinách 
Južnej Afriky býva aj okolo 7° C, pričom vo vysoko 
položených sídlach, ako je napr. Letsatseng v  Le-
sothe, klesá teplota v júni a júli aj pod bod mrazu.
 

MÝTUS 14
V Afrike je všade teplo

13 Napríklad takmer priamo na rovníku v nadmorskej výške 2300 metrov sa nachádza kenské mestečko Nyahururu, kde  
 sa priemerné ranné teploty pohybujú okolo 5 – 7 °C.

Africkému kontinentu patrí rekord v podobe najvyššej ročnej priemernej teploty v prepadline 
Dallol v Etiópii, kde sa vyšplhala až na 33,9° C. Historicky najnižšiu teplotu na africkom kontinen-
te, mínus 24°C, namerali v roku 1935 v marockom meste Ifrán, ktoré sa nachádza v pohorí Atlas  
v nadmorskej výške 1665 m. Dnes je jedným z viacerých afrických lyžiarskych stredísk. Ďalšie sú 
v Alžírsku, Juhoafrickej republike a Lesothe. Kým v severoafrických strediskách napadne sneh po-
čas zimy každoročne, na juhu Afriky sú snehové zrážky menej pravidelné. Nižšie teploty počas 
tamojšej zimy však v prípade nedostatku prírodného snehu umožňujú aspoň umelé zasnežovanie. 
Sneh sa objavuje aj v rovníkovom pásme na vrcholoch pohorí Kilimandžáro (Tanzánia) a Mt. 
Keňa (Keňa) a najnižšie denné (ranné) teploty v mnohých vysoko položených mestách na úpätí 
pohorí či na náhorných plošinách dosahujú 0 – 8° C13.

TEPLOTNÉ REKORDY AFRIKY
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Graf 1: Bolondo (Konžská dem. republika)

Graf 3: Lagos (Nigéria)

Graf 2: Kampala (Uganda)

Graf 4: Chartúm (Sudán)

01

01

Nadmorská výška: 324 m     Klimatická zóna: AF     Priemerná teplota: 25,1̊ C     Zrážky: 2035 mm

Nadmorská výška: 6 m     Klimatická zóna: AW     Priemerná teplota: 27,0̊  C     Zrážky: 1693 mm Nadmorská výška: 386 m     Klimatická zóna: AS     Priemerná teplota: 29,6̊  C     Zrážky: 135 mm

Nadmorská výška: 1070 m     Klimatická zóna: BSh     Priemerná teplota: 19,5̊  C     Zrážky: 468 mm

Nadmorská výška: 1160 m     Klimatická zóna: AF     Priemerná teplota: 21,7̊  C     Zrážky: 1291 mmmm
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Graf 5: Gao (Mali)

Nadmorská výška: 256 m     Klimatická zóna: AS     Priemerná teplota: 30̊  C     Zrážky: 198 mm mm
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Graf 6: Gabane (Botswana)
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Obr. 20: Sneh v pohorí Atlas na severe Afriky

Obr. 21:  Lyžiarske stredisko Afri-Ski v Lesothe
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Čo majú spoločné Madonna, Bono, Angelina 
Jolie, George Clooney, Bob Geldof a Bill Gates? 
Všetci sa rôznym spôsobom snažia pomáhať Af-
rike. Potrebuje však tento kontinent rozvojovú 
pomoc či podporu známych osobností?

Keď sa pozrieme na výsledky Miléniových rozvojo-
vých cieľov, vidíme, že sa na kontinente podarilo 
dosiahnuť pokrok. Dosiahol by sa však aj bez me-
dzinárodných intervencií? Do akej miery je to výsle-
dok rastu ekonomiky a zvyšujúcej sa vzdelanostnej 
úrovne samotných afrických krajín? 

Na to, či Afrika potrebuje pomoc zo zahraničia, exis-
tuje množstvo rozdielnych názorov. Zaujímavú ana-
lýzu si môžete prečítať v knihe Obor a trpaslík14, jej 
autor Juraj Mesík v nej tvrdí, že podmienkou rozvoja 
Afriky je dobré vládnutie a obchod, ale ani k jedné-
mu, ani k druhému sa nedopracuje bez zahraničnej 
pomoci. Dôležití sú, samozrejme, samotní obyva-
telia krajín Afriky, ktorí sa čoraz častejšie ozývajú  

s názorom, že pomôcť si musia najmä oni sami a roz-
voj Afriky závisí predovšetkým od súkromného sek-
tora, občianskeho aktivizmu a politických reforiem. 
Nigérijská ministerka financií Ngozi Okonjo-Iweala 
vyzýva, že ak chceme Afrike pomáhať, je efektívnej-
šie v nej investovať a vytvárať pracovné príležitosti. 
Ako ekonómka Svetovej banky si uvedomuje globál-
nu prepojenosť a fakt, že aj ekonomická a sociálna 
nestabilita v  jednotlivých regiónoch Afriky majú 
vplyv na vývoj ekonomiky vo svete. 

Dnešný svet je prepojený na rôznych úrovniach 
a ekonomiky jednotlivých krajín sú často navzájom 
závislé. V  rôznych analýzach sa stretneme s  ná-
zorom, že bohaté krajiny potrebujú pre svoj rozvoj 
a fungovanie vykorisťovať tie chudobné. Napríklad 
v  Konžskej demokratickej republike sa zneužíva 
detská práca na ťažbu koltánu, ktorý je nevyhnut-
ný pri výrobe mobilov a notebookov. Väčšina sve-
tových predajcov však zámerne neuvádza, za akých 
podmienok sa nerast ťaží a odkiaľ sa dováža. 

MÝTUS 15
Afrika je odkázaná na pomoc bohatých krajín

14 Kapitola Zastavte pomoc! Radikálna kritika rozvojovej pomoci na stranách 171 až 176, pdf verzia knihy je dostupná na  
 http://bit.ly/obor-trpaslik.

Koľko peňazí dostalo Slovensko z eurofondov v porovnaní s malým africkým štátom veľkosti Slo-
venska a jeho objemom prijatej rozvojovej pomoci?

Mnohí ľudia kritizujú medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na základe jednoduchej logiky, že 
napriek obrovskej pomoci ostávajú ľudia v jednotlivých krajinách stále pod hranicou chudoby. 
Podobnej kritike čelí napríklad aj Európska únia, ktorej sa dlhodobo nedarí znižovať regionálne 
rozdiely v Európe, čo je hlavným cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (tzv. eurofondy). 
Máme teda mandát na kritiku afrických krajín pre neefektívne pohlcovanie finančných zdrojov? 

V  období 2007 – 2013 bolo pre Slovensko z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlene-
ných 11,3 miliardy eur. V skutočnosti (zatiaľ) SR vyčerpala 8,64 miliardy, pričom do rozpočtu EÚ 
v tom čase odviedla 3,34 miliardy eur. „Čistý“ prínos je tak 5,3 miliardy eur. Pre porovnanie Slo-
vensko v rokoch 2004 – 2013 (10 rokov) vyčlenilo na všetky druhy rozvojových projektov v Keni 5,8 
milióna eur. 

Podobne veľká africká krajina, Togo, dostala za porovnateľné obdobie (2005 – 2011) z programu 
oficiálnej medzinárodnej rozvojovej spolupráce 2,09 miliardy amerických dolárov od všetkých 
donorov spolu, čo je podstatne menej, ako získalo Slovensko iba od Európskej únie. Podobne ako 
je Slovensko často kritizované, že nečerpá eurofondy efektívne, tak sú aj africké krajiny kritizova-
né za plytvanie a neefektívne využívanie prostriedkov z rozvojovej spolupráce, ktorá však zďaleka 
nemusí byť až taká štedrá, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

POROVNANIE SLOVENSKA A TOGA
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Nezodpovedným podnikaním a  zneužívaním nepre- 
hľadného korupčného prostredia sa tak bohaté  
svetové firmy priamo podieľajú na nevhodných 
pracovných podmienkach pre bežných ľudí v rozvo-
jových krajinách a podporou bezprávneho korupč-
ného systému prispievajú k pomalému ekonomické-
mu a sociálnemu rozvoju s negatívnym vplyvom na 
životné prostredie. Podľa Africkej rozvojovej banky 
prišiel africký kontinent o 1,2 až 1,4 bilióna americ-
kých dolárov od roku 1980 do roku 2009 v dôsledku 
ilegálneho toku peňazí (ilegálnym spôsobom zaro-
bené, minuté alebo prevedené peniaze). Zneužitie 
verejných zdrojov dosahuje podľa správy štvorná-
sobok aktuálneho dlhu celej Afriky, a keby sa tieto 
prostriedky zachytili, dokázali by pokryť finančný 
deficit kontinentu. 

CELEBRITY A POHĽAD Z AFRICKÉHO  
KONTINENTU

„Ďakujeme, že nám Afričanom ponúkaš svoju pomoc, 
no my to zvládneme aj bez tvojej ľútosti,“ zosmiešňo-
val kenský publicista a spisovateľ Binyavanga Waina-
ina vo svojom kritickom článku pre britské noviny 
The Guardian speváčku Madonnu a jej snahy pomá-
hať „Afrike“ po tom, čo si sťažovala na neadekvátne 
zaobchádzanie zo strany Malawi. Podľa médií tu Ma-
donna stavala školu, zatiaľ čo predstavitelia malawij-
skej vlády tvrdia, že podporila iba časť jednej učebne. 

Každú pomoc si treba vážiť, avšak nepremyslené ak-
tivity niektorých slávnych ľudí môžu občas vyznieť 

falošne či kontraproduktívne. Keď sa celebrita pre-
zentuje ako záchrankyňa chudobných afrických detí, 
môže to prispievať k vytváraniu skresleného obrazu, 
ktorý máme o kontinente, a k pocitu nadradenosti 
belochov nad čiernymi Afričanmi. Obraz bieleho zá-
chrancu či bielej záchrankyne je však iba falošným 
dojmom v dôsledku prehnanej medializácie. 

Charitatívnym aktivitám sa venujú aj africké ce-
lebrity. Napríklad slávna juhosudánska supermo-
delka Alek Wek je členkou americkej komisie pre 
pomoc utečencom, ďalšia známa tvár modelingu, 
Somálčanka Iman, podporuje kampane proti ile-
gálnej ťažbe minerálov a znásilňovaniu žien a detí 
v  Konžskej demokratickej republike. Nositeľ No-
belovej ceny za literatúru, nigérijský spisovateľ 
Wole Soyinka je významným aktivistom v  oblasti 
ľudských práv. Senegalský spevák a víťaz Grammy 
Youssou N´Dour založil Youth Network for Deve-
lopment (Sieť mladých pre rozvoj) a od roku 1991 
je veľvyslancom dobrej vôle organizácie UNICEF. 
Beninská speváčka Angelique Kidjo je takisto veľ-
vyslankyňou dobrej vôle UNICEF-u a  nedávno sa 
tiež stala tvárou kampane medzinárodného Rota-
ry klubu proti detskej obrne. 

Do podobných aktivít sa zapájajú aj športovci, po-
litici či filantropickí podnikatelia z  rôznych kútov 
sveta vrátane Afriky. Efektívna pomoc sa dá realizo-
vať rozumne a citlivo aj z pozície celebrity, ktorá má 
reálny potenciál osloviť množstvo ľudí a  zvyšovať 
tak porozumenie medzi ľuďmi vo svete.

Obr. 22:  Nezisková organizácia „Afrika pre Nórsko“ vo svojich kampaniach kopíruje podobné kampane huma-
nitárnych a rozvojových organizácií z krajín Globálneho severu. Znázorňuje tak jeden zo spôsobov, ktorým sú 
formované mýty a stereotypy. V tejto kampani sú Nóri zobrazovaní ako mrznúci národ, ktorým treba poslať 
čo najviac radiátorov.   

SPREAD SOME WARMTH.
SAY YES TO RADI-AID.
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NIEKTORÉ ĎALŠIE STEREOTYPY 
O ČIERNYCH AFRIČANOCH

Možno vás to prekvapí, ale väčšina Afričanov nikdy 
na bubny nehrala. Jeden z populárnych stereoty-
pov o belochoch medzi obyvateľmi afrických krajín 
je ten, že belosi nevedia tancovať. Rytmus je teda 
diskutabilnou témou, no určite ho nemajú všetci 
obyvatelia Afriky v krvi.

Všetci Afričania majú v sebe  
rytmus a vedia hrať na bubny.

Africké ženy nemajú v spoloč- 
nosti adekvátne postavenie.

Všetci vedia dobre behať, sú  
maratónci, ale nevedia plávať. Všetci sa chcú prisťahovať  

do Európy a Ameriky.

Černosi sú zvyknutí na teplo  
a nepotia sa.

Všetci černosi majú  
snehobiele zuby. 

Tento stereotyp sa často objavuje v internetových 
diskusiách ako príčina chudoby na africkom konti-
nente, no ani zďaleka nie je pravdivý. Na jeho vy-
vrátenie stačí skorá ranná prechádzka po niekto-
rej z afrických metropol, ktoré prekypujú ľudskou 
aktivitou už pred svitaním. Moslimské komunity 
začínajú svoj deň už pred piatou ráno a vtedy sa 
tiež začína deň študentom a študentkám na inter-
nátnych školách. 

Všetci černosi sú leniví.

Černosi sa potia rovnako ako belosi a často sa sťa-
žujú na príliš horúce (alebo príliš chladné) počasie. 

Aj v  afrických krajinách majú ľudia zubné kazy 
a existujú tu stomatologické ambulancie. 

Starý vtip hovorí, že „Afričania“ sú dobrí bežci, lebo 
levy a zlí plavci, lebo hrochy a krokodíly. No ani jedno, 
ani druhé nie je pravda. Aj černosi vedia plávať, respek-
tíve sa vedia naučiť plávať a nie všetci behajú maratón.

Jedným z  najväčších klišé o „Afričanoch“ je, že sú 
stále šťastní, stále sa smejú a  sú veselí. Ani rôzne 
rebríčky šťastia tento stereotyp nepotvrdzujú. Ľu-
dia v Afrike sa nesmejú o nič viac ani menej ako ľu-
dia na iných kontinentoch. Pri oficiálnom fotogra-
fovaní je v  mnohých krajinách dokonca bežné, že 
sa ľudia tvária vážne a neusmievajú sa, pretože sa 
to považuje za nedôstojné. 

Všetci chudobní Afričania  
sú stále veselí, stále sa smejú  

a sú šťastnejší ako my.

Na cestu do Afriky si treba  
nabaliť veľa jedla a vody,  
lebo tam nie je pitná voda  

a budete tam hladovať.Patriarchálna spoločnosť naozaj potláča práva žien, 
no i tu existujú regionálne rozdiely. Napríklad Rwan-
da má najvyššie percentuálne zastúpenie žien v par-
lamente na svete (63 %). Hlas žien na kontinente 
mohutnie, čoho dôkazom môže byť aj fakt, že od 
roku 2004 získali Nobelovu cenu za mier hneď tri 
ženy z dvoch krajín Afriky a ďalšie štyri ženy zaradil 
magazín TIME medzi sto najvplyvnejších osobností 
sveta za rok 2014.

Niektorí slovenskí turisti prichádzajú do afrických 
krajín nabalení potravinami z  domu. Väčšinou si 
však všetko odnášajú späť alebo to rozdajú. Pokiaľ 
máte peniaze, nikde v  Afrike nebudete hladovať. 
Jedlo a balená voda sa dajú zohnať takmer všade.

Tradicionalizmus a silné rodinné väzby v mnohých 
etnikách spôsobujú, že mnohí ľudia nemajú záujem 
cestovať ani len v rámci vlastnej krajiny.
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Aktivity

2.

35

časť
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Postup:
Na začiatku hodiny upravte triedu tak, aby sa 
v nej mohli žiaci voľne pohybovať.
 
Vysvetlite žiakom pravidlá aktivity. Každý do-
stane hraciu kartu, na ktorej sú políčka s otáz-
kami. Žiaci sa voľne pohybujú po triede a každý 
z  nich má za úlohu čo najrýchlejšie nájsť spo-
lužiaka, ktorý mu na vybranú otázku odpovie 
„áno“. Jeho meno si žiak zapíše do políčka da-
nej otázky a pokračuje v kladení ďalších otázok 
iným spolužiakom. Podmienkou je, aby sa žiad-
ne meno vo vyplnených políčkach neopakovalo. 
Žiak sa preto musí pýtať vždy iných spolužiakov 
a zároveň správne odhadovať, ktorý z nich mu 
na danú otázku odpovie kladne. Po spolužiako-
vej zápornej odpovedi mu môže položiť ďalšiu 
otázku alebo vyhľadať iného, ktorému položí 
rovnakú otázku. 

Žiak, ktorému sa podarí vyplniť menami päť 
susedných políčok (vodorovne, zvislo alebo diago-
nálne) zvolá „Bingo!“ a stáva sa víťazom. Pokračuj-
te v hre, kým sa takto neobsadia prvé tri miesta. 
V tom momente vyzvite žiakov, aby hru prerušili. 

Spoločne so žiakmi skontrolujte hraciu kartu ví-
ťaza. Kontroluje sa hlasným vyvolávaním otázok 
z karty a mien žiakov, ktorí sú k nim priradení. 
Priradený hráč svoju odpoveď potvrdí a, ak je to 
možné, poskytne zdôvodnenie alebo svoju odpo-
veď rozvinie (napr. Poznáš niekoho, kto bol v Af-
rike? Áno, moji bratranci boli cez leto na dovolen-
ke v Tunisku.).

Ak sa so žiakmi zhodnete na pokračovaní aktivi-
ty, môžete stanoviť časový limit (napr. 5 minút), 
počas ktorého sa žiaci pokúsia vyplniť čo najviac 
políčok. Víťazom sa stáva žiak s  najvyšším po-
čtom vyplnených políčok. Zápis mien pri jednot-
livých otázkach je vhodné skontrolovať. 

Po ukončení hry požiadajte žiakov, aby sa vrátili 
na svoje miesta a  rozviňte diskusiu o  tom, ako 
jednotlivé otázky súvisia s  Afrikou. Vysvetlenie 
súvislostí nájdete v prílohe č. 2. Ak sa vysvetlenie 
týka konkrétnych štátov, vyzvite žiakov, aby ich 
lokalizovali na nástennej mape Afriky. 

AKTIVITA 1
Africké bingo

Ročník: 2. 

Predmet: geografia

Tematický celok: Afrika

Čas: 15 – 20 minút (v závislosti od veľkosti skupiny)

Pomôcky: kópia hracej karty Africké bingo (príloha č. 1) pre každého žiaka, hárok s otázkami 
súvisiacimi s Afrikou (príloha č. 2), nástenná mapa Afriky, Školské atlasy sveta

Cieľ: Identifikovať prepojenia afrických štátov so Slovenskom. 

Mýtus z príručky: úvodná aktivita k učivu o Afrike

1.

2.

3.

4.

6.

5.

6.
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Africké bingo (Príloha č. 1)

Chutí ti 
čokoláda?

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

24

5

10

15

20

25

Voňajú ti 
klinčeky? 
(korenie)

Počul/a si 
už niekedy 
blues alebo 

jazz?

Pamätáš si, 
v akom štáte 
hralo Sloven-
sko na MS vo 
futbale 2010?

Vieš, kto 
bol Nelson 
Mandela?

Vieš povedať 
aspoň jednu 

aktualitu  
spojenú  

s Afrikou?

Pil/a si už 
(ne)čaj 

rooibos? 

Vieš, kto je 
Didier Drogba, 

Yaya Touré 
alebo Samuel 

Eto‘o?

Poznáš  
nejakého  

hudobného  
interpreta  

z Afriky (sku- 
pina, spevák, 
speváčka)?

Videl/a si  
dokumentárny  
film z africkej 

savany?

Máš smartfón 
alebo  

notebook?

Máš rád/ 
rada kolu?

Poznáš neja- 
kého človeka 

 z Afriky  
žijúceho  

na Slovensku?

Videl/a si 
už pravé 

zlato?

Videl/a 
si nejaký 
obraz od 
Picassa? 

Videl/a si na 
vlastné oči 

slona, žirafu 
alebo zebru?

Vieš, čo je  
Kilimandžáro?

Videl/a si  
niekoho hrať  
na bubnoch  

djembe  
(známe ako  

bongá)?

Pozeral/a si 
niekedy v TV 

maratón?

Vieš, kto bol 
Móric  

Beňovský?

Máš rád/
rada  

vanilku?

Bavilo ťa  
učivo o sta- 
rovekých  

civilizáciách?

Páčia sa ti 
diamanty?

Poznáš  
niekoho, kto 
bol v Afrike?

Piješ kávu?
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Hárok s otázkami súvisiacimi s Afrikou (Príloha č. 2)

1. Ghana a Pobrežie Slonoviny dopestujú viac ako polovicu 
svetovej ročnej produkcie kakaových bôbov, z ktorých sa 
vyrába čokoláda. Po pripočítaní produkcie Nigérie a Kame-
runu by tento podiel stúpol na približne 65 percent. 

2. Staroveká egyptská ríša, jedna z najvyspelejších civili-
zácií vtedajšieho sveta, vyrástla okolo rieky Níl na severe 
Afriky.

3. Zo zoznamu  pätnástich najväčších producentov dia-
mantov na svete nie sú z Afriky len Rusko, Kanada a Aus-
trália. Diamanty sa ťažia vo viacerých afrických štátoch, 
najväčšiu produkciu dosahujú Juhoafrická republika, Bot-
swana, Namíbia alebo Konžská demokratická republika. 
V  ekonomicky menej vyspelých afrických štátoch je zisk 
z vývozu diamantov dôležitou zložkou ich hrubého domá-
ceho produktu. 

4. –

5. Kávovník pochádza z Etiópie, odkiaľ ho Arabi a neskôr 
Európania rozšírili aj do iných oblastí. Najviac kávy v súčas-
nosti vyprodukujú štáty Južnej Ameriky a  juhovýchodnej 
Ázie. Africké štáty ako Etiópia, Uganda alebo Pobrežie Slo-
noviny patria stále do prvej dvadsiatky najväčších produ-
centov tejto na svetových trhoch cenenej komodity.

6. Madagaskar, Komory a Zanzibar, ostrov patriaci Tanzá-
nii, patria medzi najväčších svetových producentov klinče-
ka, ktorý pochádza z Indonézie.

7. Juhoafrická republika patrí medzi najväčších producen-
tov zlata na svete, do roku 2006 bola dlhodobo na prvom 
mieste. Veľké množstvo zlata sa vyťaží aj v Ghane. Počas 
britskej nadvlády sa kolónia, z ktorej v roku 1957 Ghana 
vznikla, nazývala Zlatonosným Pobrežím. So zlatom tam 
obchodovali už Portugalčania, ktorí v 15. storočí ako vôbec 
prví Európania založili mesto práve v západnej Afrike, na 
území súčasnej Ghany. 

8. Atléti z Etiópie, Kene a Tanzánie patria k najrýchlejším 
vytrvalostným bežcom na dlhé trate a maratóny. Legen-
dou je napríklad etiópsky bežec Haile Gebrselassie.

9. Najväčším producentom vanilky je už dlhodobo Mada-
gaskar, pestovaním vanilky sú známe aj Komory a Reunion.

10. Život známeho slovenského dobrodruha Mórica Be-
ňovského sa asi najväčšmi spája s Afrikou. Beňovský patril 
medzi najvýznamnejších cestovateľov a dobrodruhov svo-
jej doby. Gróf z Vrbového sa počas svojej plavby svetom  
v 18. storočí zastavil na Madagaskare, kde sa stal dokon-
ca kráľom. Neskôr sa sem vrátil a bol zabitý Francúzmi, 
ktorých si pohneval svojím rozhodnutím zakázať obchod 
s otrokmi.

11. Najznámejším Afričanom na Slovensku bol v deväťde-
siatych rokoch určite Ibrahim Maiga. Žiaci však môžu po-
znať množstvo iných. (Doplňujúca otázka – či žiaci vedia, 
z ktorého afrického štátu Ibrahim pochádza – z Mali.) 

12. Viacerých slávnych maliarov 20. storočia ovplyvnilo 
tradičné africké umenie. Okrem Picassa bol tento vplyv 
viditeľný v  dielach maliarov Joana Miróa alebo Amedea 
Modiglianiho. 

13. Bubny djembe pochádzajú zo západnej Afriky (Mali,  
Senegal) a sú obľúbené aj v Európe vrátane Slovenska. 

14. Mnohé z  najznámejších živočíšnych druhov sveta žijú 
práve v africkej savane – slon, žirafa, zebra, gepard, lev, 
hroch, nosorožec, hyena, pakôň a pod. Viaceré africké dru-
hy živočíchov môžeme vidieť aj v slovenských ZOO.

15. Najvyššie africké pohorie, vrch Uhuru, dosahuje nad-
morskú výšku 5 895 m.

16. Jazz je hudobný žáner, ktorý vznikol zlúčením tradičnej 
hudby Afroameričanov s  európskymi hudobnými tradí- 
ciami v americkom meste New Orleans. Jazz ovplyvnil aj 
ďalšie žánre, napr. rock and roll a blues. V súčasnosti je 
obľúbené tzv. saharské blues, teda hudba z  krajín ako 
Mali. 

17. Nelson Mandela bol prvý čierny juhoafrický prezident 
a  bojovník proti rasistickému režimu počas apartheidu. 
V roku 1993 získal Nobelovu cenu za mier.

18. Rooibos je nápoj pripravovaný z  listov čajovníkovca 
kapského, kríka, ktorý rastie v oblasti Kapska v Juhoafric-
kej republike. Nápoj je dnes obľúbený na celom svete a bež-
ne dostupný aj na Slovensku.

19. Výroba žiadneho smartfónu a notebooku sa nezaobíde 
bez koltánu, ktorého 80 percent svetových zásob sa nachá-
dza v Konžskej demokratickej republike. S ťažbou koltánu 
v tejto krajine sú spojené ozbrojené konflikty o ložiská me-
dzi znepriatelenými skupinami. 

20. Názov obľúbeného nápoja kokakola vznikol spojením 
názvov dvoch niekdajších ingrediencií – výťažkov z  koky 
a koly. Kola je strom pôvodom z  tropických lesov Afriky, 
ktorého orechy obsahujú kofeín a  kolovým nápojom dá-
vajú nezameniteľnú chuť. V súčasnosti sa však pri výrobe 
kolových nápojov využívajú syntetické náhrady.

21. Slovenská futbalová reprezentácia sa prvýkrát vo svojej 
histórii predstavila na záverečnom turnaji MS vo futbale 
v roku 2010 v Juhoafrickej republike. Po víťazstve nad Ta-
lianskom v skupine F sa Slovensko prebojovalo až do osem-
finále, kde podľahlo Holandsku 1 : 2. 

22. Aktualita pre obdobie, v ktorom sa aktivita realizuje.

23. Didier Drogba, Yaya Touré (obaja Pobrežie Slonoviny)  
a Samuel Eto‘o (Kamerun) sú africkí futbalisti hrajúci v an-
glickej Premier League (2015). 

24. Žiaci môžu poznať rôznych afrických hudobníkov. 

 25. –
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Postup:
Jednotlivé úlohy aktivity je vhodné realizovať v uvá- 
dzanej postupnosti, je však možné využiť ich aj  
samostatne. Na uskutočnenie úloh je potrebné roz-
deliť žiakov do 4- až 5-členných skupín.

Evokácia: 15 minút

Úloha č. 1: Mapové zobrazenia alebo 
aká je skutočná veľkosť svetadielov?

Cez dataprojektor postupne premietnite tri 
mapy sveta v  rôznych kartografických zobraze-
niach. Nájdete ich na adresách uvedených v po-
užitých zdrojoch k  aktivite na konci publikácie 
alebo cez vyhľadávač zadaním výrazov Mercator 
projection, Robinson projection a Peters projec-
tion. Ak nemôžete využiť dataprojektor, uvedené 
mapy pred hodinou vytlačte pre každú skupinu.

Žiakov vyzvite , aby porovnali rozlohu jednotli-
vých svetadielov na každej z troch vyobrazených 
projekcií a vytvorili ich rebríček podľa veľkosti. 
Pri riešení úlohy by nemali vychádzať zo svojich 
vedomostí, ale brať do úvahy len porovnanie 

veľkostí, ktoré im ponúka konkrétne mapové 
zobrazenie. 

Ako prvú prezentujte mapu sveta v Mercatoro-
vom zobrazení. Nechajte žiakom cca 2 minúty 
na vytvorenie porovnávacieho rebríčka veľkosti 
svetadielov podľa predloženej mapy, zapisujú si 
ho na papier. Vyzvite vybranú skupinu, aby pre-
zentovala svoje riešenie, a zistite, či sa výsledky 
ostatných skupín odlišujú. Potom môžete žiakom 
položiť niektoré z nasledovných otázok:

Myslíte si, že táto mapa podáva vernú predstavu 
o rozlohe jednotlivých kontinentov?
Rozloha ktorých častí Zeme je na mape najviac 
skreslená? Ktorá najmenej? Prečo? 
Ako môže takýto pohľad na Zem meniť naše pred- 
stavy o nej? 
Aká je na mape rozloha Grónska v porovnaní 
s rozlohou Afriky? 

Obdobným spôsobom pokračujte s mapami sveta 
v  Robinsonovom a  Petersovom kartografickom 
zobrazení. Diskutujte o zistených rozdieloch medzi 
zobrazeniami – najvýraznejšie budú v polárnych 

AKTIVITA 2
 Aká veľká je Afrika?

Ročník: 1. a 2. 

Predmet: geografia

Tematický celok: mapovanie Zeme, Afrika 

Čas: 45 minút

Pomôcky: stiahnutá obrysová mapa Afriky z adresy http://bit.ly/mapa-afriky, stiahnuté mapy 
vybraných štátov sveta z adresy http://bit.ly/mapy-statov-sveta, stiahnutá obrysová mapy 
Európy z adresy http://bit.ly/mapa-europy, stiahnuté mapy vybraných afrických štátov z adresy 
http://bit.ly/mapy-africkych-statov, fiktívny príbeh o Afrike (príloha č. 3), prázdny papier A4 
a Školský atlas sveta pre každú skupinu, notebook, dataprojektor, pripojenie na internet

Ciele: 
 porovnať mapy sveta vo viacerých kartografických zobrazeniach a analyzovať mieru ich  
 skreslenia, 
 porovnať skutočnú rozlohu Afriky so známymi štátmi alebo inými svetadielmi prácou  
 s prekryvnými mapami, 
 identifikovať a lokalizovať vybrané africké štáty s pomocou atlasu a obrysových máp,
 diskutovať o stereotypoch, ktoré o Afrike vznikajú pre nepochopenie jej rozlohy.

Mýtus z príručky: Afrika je jeden štát

1.

2.

3.

4.
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oblastiach. Práve preto bola otázka v predchádza- 
júcom bode zameraná na Grónsko, ktorého roz-
mery sa v  Mercatorovom zobrazení zdajú oveľa 
väčšie, než sú v skutočnosti. Najpresnejší rebríček 
poradia svetadielov podľa rozlohy by mali žiaci vy-
tvoriť na základe mapy sveta v Petersovom zob-
razení, v ktorom sa zachováva vzájomný pomer 
veľkosti plôch, skresľujú sa však uhly. 

Uvedomenie: 25 minút

Úloha č. 2: Prekryvné mapy

Každej skupine dajte kópiu obrysovej mapy Afriky 
stiahnutej z adresy http://bit.ly/mapa-afriky. Vyzvite 
žiakov, aby do nej zakreslili približné obrysy Sloven-
ska v  takom pomere (mierke), ktorý považujú za 
správny, čím vznikne prekryvná porovnávacia mapa. 
Takto vytvorené mapy skupiny následne prezentujú. 

Žiakov sa opýtajte, ktoré štáty Afriky sú podľa ich 
porovnávacej mapy menšie ako Slovensko. V sku-
točnosti by Slovensko patrilo medzi najmenšie 
štáty Afriky. Rozlohou sú menšie len Guinea-Bi-
ssau, Lesotho, Rovníková Guinea, Burundi, Rwan-
da, Džibutsko, Svazijsko a Gambia.

Pokračujte rozdaním vopred vystrihnutých máp 
vybraných štátov sveta stiahnutých z  adresy 
http://bit.ly/mapy-statov-sveta do každej skupiny. 
Mapy majú približne rovnakú mierku ako ob-
rysová mapa Afriky. Úlohou žiakov je pomocou 
prekryvných máp odhadnúť, koľkokrát je rozloha 
Afriky väčšia v porovnaní s  rozlohou USA, Číny, 
Austrálie alebo Grónska (3,74 x viac ako USA, 3,15 x 
viac ako Čína, takmer 4 x viac ako Austrália, 14 x 
viac ako Grónsko). Svoje tipy si zapisujú priamo 

na pracovný list s mapou Afriky. Vyzvite žiakov, 
aby odhadli, či by sa do Afriky zmestili USA, Aus-
trália, Čína aj Grónsko dokopy (áno, ešte by osta-
lo viac ako 2,5 mil. km2 nevyplnených). 

K mape Afriky pridajte do každej skupiny kópiu 
obrysovej mapy Európy stiahnutej z adresy http://
bit.ly/mapa-europy a vopred vystrihnuté obryso-
vé mapy vybraných afrických štátov stiahnutých 
z adresy http://bit.ly/mapy-africkych-statov. Upo-
zornite žiakov, že mapa Európy a mapy afrických 
štátov nie sú v  rovnakej mierke ako obrysová 
mapa Afriky a mapy vybraných štátov zo sveta. 
Žiaci majú za úlohu s  pomocou Školského atla-
su sveta identifikovať, o  ktoré štáty Afriky ide. 
Priložením týchto obrysov na mapu Európy zis-
tia skutočnú veľkosť vybraných afrických štátov 
v porovnaní so štátmi Európy. 

Požiadajte žiakov, aby odhadli, koľkokrát by sa 
územie Slovenska zmestilo do Kene. Aká je veľkosť 
menších štátov Afriky ako Uganda alebo Burkina 
Faso v porovnaní s európskymi štátmi? Aký prav-
depodobný vplyv má rozloha afrických štátov na 
etnické zloženie ich obyvateľstva, kultúru, jazyky 
a pod.? Poukážte pritom na existujúce rozdiely 
v  ekonomickej situácii, jazyku a kultúre medzi  
regiónmi rozlohou neveľkého Slovenska. 

Úloha č. 3

Žiakom nahlas prečítajte fiktívny príbeh o  Afrike. 
Úlohou žiakov je počas príbehu zakričať otázku 
„Kde?“, zakaždým, keď je podľa nich výraz „Afrika/
Afričan“ použitý príliš všeobecne a bolo by vhodné 
nahradiť ho (spresniť) názvom konkrétneho štátu 
alebo oblasti. Svoje tvrdenie musia žiaci zdôvodniť, 
prípadne slovo „Afrika/Afričan“ v príbehu nahradiť 
konkrétnou oblasťou alebo štátom Afriky. Text prí-
behu nájdete v prílohe č. 3.

Reflexia: 5 minút

Diskutujte so žiakmi, ako sa zmenil ich pohľad na Afri-
ku a africké štáty. Prečo je podľa nich nesprávne hovo-
riť o Afrike ako o štáte (napr. „Afriku sužuje hladomor“, 
„koncert pre Afriku“, „zachráňte africké deti“ a pod.)?

TIP PRE UČITEĽA:

Ak to považujete za potrebné, môžete žiakom 
premietnuť rebríček svetadielov podľa rozlohy, 
nájdete ho na adrese http://en.wikipedia.org/
wiki/Continent, prípadne nechajte žiakov vyhľa-
dať takýto rebríček v Školskom atlase sveta.

TIP PRE UČITEĽA:

Vizuálne zaujímavé porovnanie rozlohy Sloven-
ska s Afrikou môžete žiakom ukázať cez web na 
adrese http://mapfight.appspot.com. V zozname 
vľavo vyberte Afriku (Africa), v zozname vpravo 
Slovensko (Slovakia) a kliknite na tlačidlo Com-
pare. Rovnakým spôsobom môžete so Sloven-
skom porovnať aj ľubovoľný štát Afriky. 

TIP PRE UČITEĽA:

Obrysové mapy Európy, Afriky a  jednotlivých 
štátov je možné vytlačiť aj vo väčších rozmeroch 
na niekoľkých papieroch A4 a pred použitím zle-
piť. Učiteľ tak má možnosť riešiť úlohy aj s ce-
lou triedou naraz. Veľké mapy sa dajú použiť aj 
ako názorná pomôcka dlhodobejšie vystavená 
v priestore triedy.
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Fiktívny príbeh o Afrike (Príloha č. 3)

Keď som si dnes pri raňajkách odpíjal z  teplého kakaa, spomenul som si, čo 
nám o ňom v škole hovoril učiteľ geografie. Kakaové bôby, z ktorých sa okrem 
kakaa vyrába aj čokoláda, sa pestujú v Afrike (KDE? – napr. Ghana, Pobrežie 
Slonoviny). V  správach hovorili, že americký prezident v  najbližších dňoch 
navštívi Francúzsko, Čínu a Afriku (KDE?), aby tam hovoril o možnostiach hlbšej 
ekonomickej spolupráce. Myslím si, že Afrike by skôr pomohol koniec občianskej 
vojny a neustálych konfliktov (KDE?). Škoda, že k nám do školy nepríde nejaký 
Afričan (KDE?). Zaujímalo by ma, aké má skúsenosti s divokými zvieratami, či sú 
nebezpečné a aký k nim má vzťah. Afrika musí byť zaujímavý kontinent, o ktorom 
by som sa chcel dozvedieť viac. Závidím turistom, ktorí Afriku (KDE?) spoznali 
vďaka safari. Verím, že sa to raz podarí aj mne. Zatiaľ poprosím aspoň mamu, 
nech si spolu uvaríme africké národné jedlo (KDE?). 
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Príprava pred aktivitou:
Pred aktivitou si pripravte umelohmotné špagá-
ty potrebné na jej realizáciu. Rozstrihajte ich na 
kratšie časti týchto dĺžok a farieb: 8 m, 1,2 m, 0,6 
m a 0,3 m bieleho špagátu, 2,7 m, 1,8 m a 1,8 m 
zeleného špagátu, 8 m a 1,2 m červeného špagá-
tu a 6,7 m a 3,6 m modrého špagátu. Každý špa-
gát označte štítkom s názvom štátu, pre ktorý je 
v hre určený. Zoznam je uvedený v bodoch nižšie. 
Osemmetrový biely špagát poslúži na vytvorenie 
obrysovej mapy Afriky, biely špagát s dĺžkou 1,2 m 
vyznačí Madagaskar.

Veľká Británia – 8 m červeného špagátu
Belgicko – 1,2 m červeného špagátu
Francúzsko – 6,7 m modrého špagátu
Nemecko – 3,6 m modrého špagátu
Portugalsko – 2,7 m zeleného špagátu
Španielsko – 1,8 m zeleného špagátu
Taliansko – 1,8 m zeleného špagátu
Afrika – 8 m bieleho špagátu
Madagaskar – 1,2 m bieleho špagátu
Etiópia – 0,6 m bieleho špagátu
Libéria – 0,3 m bieleho špagátu

Pred samotnou aktivitou je nutné presunúť všet-
ky lavice nabok, aby uprostred triedy vznikol do-
statočne veľký voľný priestor. Všetky materiály, 
ktoré treba prezentovať cez dataprojektor, od-

porúčame mať pripravené (otvorené) vo vašom 
internetovom prehliadači už pred začiatkom vy-
učovacej hodiny. Ušetrí sa tým čas potrebný na 
ich vyhľadávanie v priebehu aktivity a zároveň je 
takto možné realizovať ju aj bez pripojenia na in-
ternet v triede.

Do stredu voľného priestoru vyznačte najdlhším, 
8-metrovým bielym špagátom obrys Afriky. 
Obrys sa nemusí dokonale zhodovať so skutočným 
tvarom kontinentu, je však vhodné snažiť sa o naj-
vernejšiu podobu. Rovnakým spôsobom vyznačte 
pomocou 1,2-metrového bieleho špagátu Ma-
dagaskar. Takto vytvorené obrysy odporúčame na 
viacerých miestach zaťažiť alebo prilepiť lepiacou 
páskou o podlahu, aby počas aktivity nedochádza-
lo k pohybom špagátu a deformácii mapy. 

Evokácia: 5 minút

Keď máte všetko pripravené na začatie aktivity, 
informujte žiakov, že sa budete venovať téme ko-
lonizácie Afriky európskymi mocnosťami na kon-
ci 19. storočia. Predpokladá sa, že žiaci majú as-
poň základné vedomosti o fyzicko-geografických 
pomeroch Afriky. 

Vyzvite žiakov, aby metódou brainstormingu 
uviedli, čo podľa nich motivovalo európske moc-

AKTIVITA 3 
Európsky zápas o Afriku

Ročník: 2. 

Predmet: dejepis, geografia

Tematický celok: európska expanzia 1492 – 1914 (DEJ), Afrika (GEO)

Čas: 45 minút

Pomôcky: hrubší umelohmotný špagát štyroch farieb, krajčírsky alebo stavbársky meter, 
nožnice, lepiaca páska, nepriesvitná nádoba na špagáty, vystrihnuté vlajky z kópie prílohy č. 4, 
opisy záujmov európskych štátov v Afrike (príloha č. 5) pre každú skupinu, notebook s pripo-
jením na internet a dataprojektor, Školské atlasy sveta

Ciele: 
 popísať koloniálne rozdelenie Afriky medzi európske mocnosti po Berlínskej konferencii, 
 pomenovať niektoré príčiny a dôsledky kolonializmu v Afrike z pohľadu Európanov  
 a pôvodného obyvateľstva.

Mýtus z príručky: Afrika je jeden štát
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nosti k ovládnutiu Afriky pred 130 rokmi. Všetky 
odpovede zapíšte na tabuľu a následne rozviňte 
diskusiu o  tom, ktoré dôvody považujú žiaci za 
najdôležitejšie a prečo.

Uvedomenie: 30 minút

Rozdeľte žiakov na sedem skupín a oznámte, že 
každá z nich bude predstavovať jednu z európ-
skych mocností na Berlínskej konferencii v ro-
koch 1884 – 85, kde došlo k dohode o rozdelení 
územia Afriky. V  čase konferencie ostávalo ešte 
80 % územia Afriky bez nadvlády Európanov. 

Každá skupina si vyberie štát, ktorý bude repre-
zentovať, náhodným vytiahnutím jedného špagá-
tu z nádoby. Každý špagát je označený štítkom 
s  názvom štátu. Špagáty si skupiny ponechajú 
pre ďalší priebeh aktivity. Rôznu dĺžku špagátov 
nemusíte v tejto fáze žiakom vysvetľovať. 

Po pridelení štátov dajte ku každému z nich opis 
jeho záujmov v  Afrike – pre každú skupinu iný 
(príloha č. 5). Každá skupina dostane zároveň aj 
kópiu vlajok svojho štátu na označovanie zabra-
ného územia (príloha č. 4), nožnice, lepiacu pásku 
a Školský atlas sveta. 

Na vytvorenie úvodnej atmosféry odporúčame 
cez dataprojektor premietať ilustračnú historic-
kú kresbu Berlínskej konferencie, ktorú nájdete 
na adrese http://bit.ly/berlin1884. 

Žiakov informujte, že európske štáty majú v Af-
rike roku 1884 už viacero kolónií. Vyvstala však 
potreba uspokojiť ich teritoriálne nároky a  vy-
medziť sféry vplyvu. V  čase konferencie je pre 
mocenské chúťky Európanov dostupné praktic-
ky celé územie Afriky okrem dvoch štátov. Jed-
ným je Etiópia, ktorá existuje od 12. stor., kde 
sa kresťanstvo zakorenilo už v  4. storočí, dáv-
no predtým, ako sa presadilo v Európe. Druhá 
je Libéria, od roku 1847 samostatný štát zalo-
žený černochmi oslobodenými z otroctva, ktorí 
sa vrátili z  Ameriky. Práve na príklade týchto 
dvoch štátov ukážte žiakom, ako budú neskôr 
postupovať pri vymedzovaní územia svojich ko-
lónií. Na vytvorenej mape Afriky vyznačte bie-
lym špagátom s dĺžkou 0,6 m Etiópiu a bielym 
špagátom s  dĺžkou 0,3 m Libériu. Tieto štáty 
nie sú pri rozdeľovaní Afriky európskymi moc-
nosťami dostupné. V tejto fáze aktivity žiaci už 
pravdepodobne pochopia, prečo majú špagáty 
jednotlivých skupín rozdielnu dĺžku.

Vyzvite skupiny, aby si pozorne prečítali opis te-
ritoriálnych záujmov svojho štátu v Afrike (text 
z  prílohy č. 5). Cez dataprojektor premietnite 

satelitnú mapu Afriky, ktorú nájdete cez vyhľa-
dávač obrázkov zadaním výrazu „Africa satellite 
orthographic“ (alebo na http://bit.ly/afrikasate-
lit), prípadne fyzicko-geografickú mapu Afriky 
bez vyznačených hraníc súčasných štátov, ktorú 
nájdete po zadaní výrazu „Africa relief location 
map“ (alebo na http://bit.ly/afrikarelief). Pre-
mietnuté mapy môžu pomôcť pri rozhodovaní 
skupín o tom, ktoré oblasti Afriky by boli z hľa-
diska naplnenia ich záujmov najvhodnejšie. 

Skupiny majú za úlohu podľa preštudovaného 
opisu zvážiť, ktoré územia Afriky budú na konfe-
rencii pre svoj štát požadovať. Môžu im pritom 
pomôcť aj cez projektor premietnuté mapy Af-
riky. Ak nemáte dataprojektor, žiaci môžu pra-
covať s mapou Afriky v atlase. Nevýhodou práce 
s atlasom je však mapa koloniálneho rozdelenia 
Afriky priamo pod fyzicko-geografickou mapou 
Afriky. Odporúčame preto žiakov vyzvať, aby si 
ju zakryli a  počas aktivity nevyužívali. Ak žiaci 
niekdajšie koloniálne rozdelenie Afriky poznajú, 
zdôraznite, že pri tejto aktivite sa nemusia tých-
to skutočností striktne pridržiavať. 

Skupiny upozornite, že špagát, ktorý na vyme- 
dzovanie svojho územia dostali, môžu rozstrihať 
nožnicami aj na viac menších častí. 

Po cca 5 – 10 minútach potrebných na rozhod-
nutie sa pre konkrétne územia, vyzvite skupiny, 
aby pristúpili k obrysovej mape Afriky uprostred 
triedy a vyjadrili svoje teritoriálne nároky ohra-
ničením vybraných častí Afriky špagátom, ktorý 
im bol pridelený. Do stredu takto ohraničených 
území môžu pre lepšiu prehľadnosť umiestniť aj 
svoju štátnu vlajku (príloha č. 8).

Počas práce skupín na zaberaní území medzi 
nimi s  vysokou pravdepodobnosťou vzniknú 
teritoriálne spory. Nezasahujte do ich riešenia, 
pokiaľ neskĺznu do nevyberaných spôsobov. Sku-
piny sa môžu vzájomne dohadovať a svoje nároky 
na mape dodatočne presúvať. Nechajte priebeh 
tejto fázy aktivity na vynaliezavosti jednotlivých 
skupín. V momente, keď skupina reprezentujúca 
Taliansko zaberie svojím špagátom na mape už 
ohraničenú Etiópiu, odhoďte tento špagát mimo 
mapy s vysvetlením, že podrobenie Etiópie nebo-
lo úspešné. Tento zásah simuluje bitku pri Adwe 
z  roku 1896, v  ktorej boli Taliani zahanbujúco 
porazení etiópskymi vojskami. Trvanie celého 
„zápasu“ o Afriku by nemalo presiahnuť 10 minút.

Keď je už celá Afrika rozdelená medzi skupiny 
(európske štáty), spoločne so žiakmi vyhodnoťte 
vytvorenú mapu. Ktorému štátu (skupine) pri-
padla najväčšia časť? Kolónie ktorých skupín sa 
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obmedzovali len na určité oblasti Afriky? Ktoré 
oblasti sa v  skutočnosti kolonizovali najľahšie 
a medzi prvými (dopravne dobre dostupné pobre-
žia, zdrojové oblasti nerastných a poľnohospodár-
skych surovín) a  ktoré ako posledné (vnútroze-
mie, husto zalesnené a dopravne ťažko dostupné 
oblasti, púšte)? Ako ste sa dokázali vzájomne do-
hodnúť na rozdelení územia? 

Cez dataprojektor žiakom prezentujte historickú 
mapu Afriky z roku 1910, na ktorej vidieť jej roz-
parcelovanie medzi európske mocnosti. Mapu vo 
vysokom rozlíšení spustíte klikom na prvý nájde-
ný obrázok po zadaní výrazu „map of Africa 1910 
png“ vo vyhľadávači obrázkov (alebo na http://
bit.ly/afrika1910). Mapa sa dá približovať alebo 
vzďaľovať držaním kláves Ctrl a + alebo Ctrl a –. 
Legenda sa nachádza v jej pravom dolnom rohu. 
Nechajte žiakom čas na porovnanie skutočnej ko-
loniálnej mapy Afriky s tou, ktorú počas aktivity 
vytvorili. V čom sa mapy odlišujú? V ktorých prí-
padoch sa výsledok ich „ruvačky“ o Afriku zhodu-
je so skutočným rozdelením jej územia európsky-
mi štátmi po Berlínskej konferencii? 

Ako ďalšiu premietnite prehľadnú mapu koloni-
álneho rozdelenia Afriky z roku 1913. Nájdete ju 
cez vyhľadávač obrázkov zadaním výrazu „Colo-
nial Africa map 1913 svg“ (alebo na http://bit.ly/
afrika1913). Okrem niekdajšieho koloniálneho 
rozdelenia Afriky sú na  nej vyznačené aj hrani-
ce súčasných štátov. Hranice ktorých súčasných 
afrických štátov kopírujú hranice medzi niekdaj-
šími európskymi kolóniami v Afrike? Informujte 
žiakov, že väčšina afrických štátov, ako ich pozná-
me dnes, získala nezávislosť až v  šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia. Lepšiu predstavu o časovom 
rámci vzniku samostatných afrických štátov si vy-
tvoríte pomocou prehľadnej mapy, ktorú nájdete 
cez vyhľadávač obrázkov po zadaní výrazu „Africa 
independence dates“ (alebo na http://bit.ly/afrika-
nezavislost).

Reflexia: 10 minút

Ako poslednú zobrazte žiakom etnickú (národ-
nostnú) mapu Afriky, ktorú nájdete cez vyhľa-
dávač obrázkov po zadaní výrazu „Africa ethnic 
groups“ (alebo na http://bit.ly/afrikaetnika). Žia-
kov upozornite na fakt, že jedna farebná plocha 
na mape nezobrazuje jeden národ, ale len jednu 
z  hlavných národnostných skupín, ktorá môže 
zahŕňať až stovky samostatných národov a  et-
ník – Afrika je etnicky a jazykovo mnohonásobne 
pestrejšia ako Európa.

So žiakmi rozviňte diskusiu na vedľa uvedené 
otázky:

Pri zaberaní územia ste sa zamerali na svoje zá-
ujmy, mysleli ste však aj na záujmy obyvateľov, 
ktorí tam žili? Svoju odpoveď zdôvodnite.

Mali podľa vášho názoru európske štáty právo 
na zabratie cudzích území? Bolo by niečo po-
dobné možné aj v súčasnosti? 

Aké dôsledky môžu mať umelo vymedzené 
hranice niekdajších kolónií pre fungovanie 
súčasných afrických štátov, ak boli dodnes 
mnohé z  týchto hraníc zachované? Hranice 
ktorých afrických štátov sú aj dnes totožné 
s hranicami bývalých kolónií, z ktorých vznikli 
(Konžská demokratická republika, Angola, Mo-
zambik, Namíbia, Sierra Leone...)?

V  mnohých afrických štátoch je na rozdiel od 
štátov Európy veľmi pestré národnostné zlože-
nie obyvateľstva. Národy žijúce v  jednom štáte 
hovoria odlišným jazykom, vyznávajú odlišné 
náboženstvo, majú iné zvyky a  spôsob života. 
Táto rôznorodosť býva často príčinou sporov 
o riadenie štátu, nakladanie s nerastným bohat-
stvom a pod. 

Ako sa v  súčasných štátoch Afriky prejavuje 
vplyv (odkaz) ich bývalých kolonizátorov?

Oficiálnym jazykom väčšiny afrických štátov 
je dodnes jazyk ich niekdajších kolonizátorov  
(v štátoch západnej Afriky ako napr. Senegal 
alebo Pobrežie Slonoviny je to francúzština, v Ni-
gérii a Ghane angličtina, v Mozambiku a Angole 
portugalčina). Kolonizátori tu zanechali aj prv-
ky svojej kultúry a náboženstvo. Hospodárstvo 
jednotlivých afrických štátov je dodnes v  mno-
hých prípadoch najsilnejšie previazané práve so 
štátmi, ktoré ich v minulosti kolonizovali – cez 
vzájomný obchod, investície, zahraničnú pomoc 
a pod. Afrika je dodnes pre európske štáty dôle-
žitá najmä ako zdroj surovín, poľnohospodár-
skych produktov a prisťahovalcov. 

Aký bol vzťah kolonizátorov k miestnym oby-
vateľom? Ako vnímali kolonizátorov oni? Pred-
stavte si, že by do Európy odrazu prišli tech-
nologicky oveľa vyspelejší mimozemšťania, jej 
územie by si rozdelili medzi sebou, nerešpek-
tujúc súčasné hranice ani jednotlivé národy, 
zakladali by mestá a Európanov by si podmani-
li ako lacnú pracovnú silu pre svoje polia a to-
várne. Aký vplyv by to malo na spoločnosť, na 
váš osobný život?
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Štátne vlajky na označenie území (Príloha č. 4)

Zdroje použitých obrázkov sa nachádzajú na konci 
publikácie v Použitej literatúre a zdrojoch.

Poznámka: Štátne vlajky sú z obdobia Berlínskej konferencie.

Veľká Británia

Portugalsko

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Belgicko

Taliansko
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Opisy záujmov európskych štátov v Afrike (Príloha č. 5)

NEMECKO

PORTUGALSKO

Berlínska konferencia, na ktorej si v rokoch 1884 – 85 spoločne s ďalšími európskymi mocnos- 
ťami rozdeľujete Afriku, sa koná na vašej pôde pod vedením prvého kancelára zjednotenej 
Nemeckej ríše Otta von Bismarcka. Zatiaľ čo iné európske mocnosti získavali kolónie už od 15. 
až 16. storočia, vy ste stáli v úzadí. Práve pri rozdeľovaní Afriky nastal čas, aby ste po zjedno-
tení ríše vstúpili do hry o zámorské územia. Tie môžu zaistiť nielen lacný zdroj surovín pre váš 
rozrastajúci sa priemysel, ale aj odbyt pre časť produkcie. 

Koloniálne ambície ríše nie sú na úrovni Veľkej Británie alebo Francúzska, vaším záujmom je 
však získať aspoň niekoľko kolónií v rôznych oblastiach Afriky. Pre ríšu získajte územie na ju-
hozápadnom pobreží, ktoré sa rozprestiera prevažne v púšti na sever od Kapska. Ako druhé sa 
pokúste získať územie pre budúcu kolóniu na východnom pobreží Afriky, ktorá bude siahať až 
po oblasť Veľkých jazier – Viktóriino jazero a jazero Tanganika. Na tomto území sa nachádza 
aj najvyšší vrch kontinentu. Ako posledné získajte územie pri východnom pobreží Guinejského 
zálivu, ktoré bude vo vnútrozemí zasahovať až cez Adamauskú vysočinu.

Ste jednou z najstarších európskych koloniálnych mocností. Už v 15. storočí ste sa ako vôbec 
prví Európania plavili popri západnom pobreží Afriky, kde ste založili prístav a pevnosť Elmi-
na pri Guinejskom zálive (dnešná Ghana). Vaším záujmom bol obchod so zlatom a neskôr aj 
s otrokmi, ktorých ste potrebovali pre svoje kolónie v Južnej Amerike. Bol to práve váš rodák 
Bartolomej Dias, ktorý v roku 1488 ako prvý Európan dosiahol Mys dobrej nádeje. V roku 1498 
sa vám pozdĺž afrického pobrežia zásluhou Vasca da Gama podarilo loďami doplávať až do 
Indie, kde ste začali obchodovať s korením. 

V čase najväčšej slávy siahala vaša koloniálna ríša od Brazílie cez Afriku a Indiu až po Filipíny. 
Vyše 500 rokov ste spravovali prístavné mesto Macao v Číne. Ako prví Európania ste v 16. sto-
ročí nadviazali kontakt s Japonskom. V čase Berlínskej konferencie na konci 19. storočia už nie 
ste tou mocnosťou, čo kedysi. Stratili ste prakticky všetky kolónie v Ázii a v roku 1822 ste prišli 
o najdôležitejšiu – Brazíliu, ktorá vyhlásila samostatnosť.

V mocenskom zápase o Afriku však nesmiete chýbať, musíte si zachovať hrdosť a na kontinente 
udržať aspoň vaše doterajšie kolónie, ktoré majú strategickú dopravnú polohu. Obe ležia na 
úrovni Madagaskaru – jedna na západnom, druhá na východnom pobreží Afriky. Aby ste o ne 
neprišli, je nutné rozšíriť ich o územia vo vnútrozemí, kde sú bohaté zdroje nerastných surovín 
a úrodná pôda. Ideálne by bolo zabrať všetko územie medzi nimi a utvoriť tak čisto portugal-
ský pás na juhu Afriky. Briti vám v tom určite budú chcieť zabrániť.
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Ste najsilnejšia svetová veľmoc s najväčšou námornou flotilou a od toho sa odvíjajú aj vaše am-
bície v Afrike – chcete najväčší kus z koláča! V roku 1783 ste stratili dôležité severoamerické ko-
lónie po vyhlásení ich nezávislosti a vzniku USA, neskôr aj Kanadu. V čase Berlínskej konferencie 
v rokoch 1884 – 1885 stále ovládate viaceré kolónie v Karibiku, rozľahlú Indiu, Barmu, Malajziu, 
Austráliu a mnohé ďalšie. Nie nadarmo sa hovorí, že nad Britskou ríšou slnko nikdy nezapadá. 

V Afrike ovládate prosperujúcu kolóniu Kapsko na úplnom juhu kontinentu, ktorú ste získali od 
Holanďanov. Nedávnou okupáciou ste získali Egypt spolu s kontrolou nad Suezským priepla-
vom, ktorý je jednou z najdôležitejších tepien svetového obchodu. Pre vašu ríšu je dôležitá aj 
prítomnosť pri delte rieky Niger, odkiaľ ste vyvážali otrokov do amerických kolónií. Po zrušení 
otroctva v roku 1807 sa táto pobrežná oblasť Guinejského zálivu stala zdrojom na európskych 
trhoch veľmi ceneného palmového oleja. Vaším cieľom v Afrike je získať územie v súvislom páse 
od severu na juh, čím by ste získali kontrolu takmer nad celým kontinentom. Už teraz plánujete 
železnicu z Káhiry až po Kapské mesto. 

Oproti ostatným európskym štátom máte výhodu, že najlepšie poznáte africké vnútrozemie, 
ktoré preskúmali vaši cestovatelia ako David Livingstone alebo Henry Stanley. Niektorí ľudia 
v Británii veria, že okrem ovládnutia lacných zdrojov nerastných surovín a zakladania plantáží 
na pestovanie poľnohospodárskych plodín je vašou povinnosťou aj civilizovať africké obyva-
teľstvo – pokresťančiť ho, priniesť mu kultúru a pozdvihnúť ho zo zaostalosti. Nezabúdajte však, 
že v prvom rade ide o biznis. 

V  období Berlínskej konferencie v  rokoch 1884 – 85 je zjednotené Talianske kráľovstvo stále 
mladým štátom, vzniklo až v roku 1861. Európske mocnosti ako Veľká Británia, Francúzsko, Por-
tugalsko alebo Španielsko ovládali svoje zámorské územie (kolónie) už po stáročia. Rozdrobené 
talianske kráľovstvá a republiky ostávali v tomto súboji bokom. Benátska republika ovládala 
len niekoľko menších území pri pobreží Stredozemného a Jadranského mora, žiadne z nich ne-
bolo mimo Európy.

Rozdeľovanie Afriky je pre vás šanca získať kolónie, ktoré by potvrdili vašu rastúci silu a posilnili 
národnú hrdosť na zjednotené Taliansko medzi jeho obyvateľmi. Vaša pozícia na konferencii je 
však oproti iným štátom veľmi slabá. Musíte sa uspokojiť len s odrobinkami, ktoré ostanú po 
tom, čo si Afriku rozkúskujú silnejšie mocnosti. 

Keď sa už zdá, že zápas o Afriku medzi európskymi mocnosťami je skončený, ovládnite malé 
územie na juhu Červeného mora. Odtiaľ získajte susednú Etiópiu. Pre svoje kráľovstvo zaberte 
aj východnú časť Afrického rohu. Na záver získajte severoafrické územie, ktoré leží presne na 
juh od Talianska. 

TALIANSKO

VEĽKÁ BRITÁNIA
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Spolu s Veľkou Britániou ste po stáročia súperili o titul najsilnejšej svetovej veľmoci. V čase Ber-
línskej konferencie v rokoch 1884 – 85 však ťaháte za kratší koniec. V roku 1763 ste v prospech 
Británie stratili severoamerickú Kanadu (Nové Francúzsko), neskôr väčšinu svojich dŕžav v Indii 
a v roku 1803 ste predali kolóniu Louisiana novovzniknutým USA. Stále spravujete niekoľko ko-
lónií v Karibiku a Tichomorí, v Južnej Amerike vám patrí Francúzska Guyana a v juhovýchodnej 
Ázii ovládate Vietnam a Kambodžu. 

Koncom 19. storočia sa vo Francúzsku stupňuje nostalgia za imperiálnou ríšou, práve pri delení 
Afriky sa naskytá šanca zabrať nové územia. Cieľom je získať ich čo najviac a krajine prinavrátiť jej 
niekdajší lesk. Zároveň treba zabezpečiť zdroje nerastných surovín a poľnohospodárskych plodín. 

Už dlhšie ovládate africké ostrovy v  Indickom oceáne – Réunion a Komory, na ktorých máte 
plantáže cukrovej trstiny, a krátko okupujete severoafrické Tunisko s Alžírskom. Svoje záujmy 
presadzujete aj v západnej Afrike – pri jej najzápadnejšom výbežku v Senegale a v Pobreží Slo-
noviny pri Guinejskom zálive. 

Vaším záujmom na Berlínskej konferencii a v najbližších rokoch, ktoré budú po nej nasledovať, 
je podmanenie severnej Afriky od Stredozemného mora až po Guinejský záliv. Ideálny by bol 
celistvý pás územia prechádzajúci od západného až po východné pobrežie Afriky. Zo strategic-
kých dôvodov je vhodné aj zaistenie najväčšieho afrického ostrova, pri ktorom už máte kolónie 
Réunion a Komory. 

V období Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 85 už nie ste svetovou veľmocou. Už len 
spomínate na časy, ako ste od 16. storočia ovládali množstvo kolónií v  Amerike, vďaka 
ktorým sa vaša krajina stala jednou z najbohatších na svete. V prvej polovici 19. storočia 
ste stratili všetky americké kolónie okrem Kuby a Portorika. Vo východnej Ázii spravujete 
kolóniu Filipíny.

Z  rozdeľovania Afriky sa vám veľa neujde, nedokážete zabezpečiť fungovanie veľkých 
a vzdialených kolónií. Musíte počkať, kým sa pre svoje územia rozhodnú silnejšie európske 
štáty, a v samom závere zápasu o Afriku zabrať aspoň niekoľko pre vás zaujímavých území, 
ktoré zostali bez európskej nadvlády. Máte záujem najmä o úzky pás severoafrického po-
brežia oproti španielskym brehom a územie pri pobreží Atlantického oceánu zasahujúce až 
do najzápadnejšej časti púšte Sahara. Okrem týchto blízkych území máte šancu získať malé 
územie na východnom pobreží Guinejského zálivu, severne od rovníka. 

FRANCÚZSKO

ŠPANIELSKO
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Počas Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 85 patríte medzi najmladšie kráľovstvá Európy. 
V čase vášho vzniku najsilnejšie európske štáty už dávno vlastnia zámorské kolónie a protek-
toráty, z ktorých získavajú nerastné bohatstvo a poľnohospodárske plodiny. Zároveň tam vy-
vážajú svoje výrobky, čo prospieva ich ekonomike. Oproti tradičným koloniálnym mocnostiam 
je vaša pozícia pri rozdeľovaní Afriky oveľa skromnejšia, určite však nechcete vyjsť naprázdno. 

Zastupujete kráľa Leopolda II., ktorý plánmi na kolonizovanie Afriky vo svojej krajine veľa prívr-
žencov nezískal. Preto sa rozhodol, že spravovanie africkej kolónie bude jeho súkromný obchod. 
Ak majú kolónie ostatné kráľovstvá, on bude jediným kráľom so svojou vlastnou. Túžba kráľa 
po území v Afrike sa odráža aj v jeho výroku  „Nechcem riskovať stratu príležitosti na získanie 
kúska z tohto veľkolepého afrického koláča“. Partnerov na Berlínskej konferencii ste presvedčili, 
že vaším cieľom je zlepšenie života domorodých obyvateľov, v skutočnosti máte záujem o zisk 
z bohatých zásob kaučukovníka, slonoviny a minerálov. 

Vaším záujmom je získať rozľahlé územie najväčšej africkej panvy, o  ktoré ostatné európske 
mocnosti neprejavujú väčší záujem. Jej názov je odvodený od rieky, ktorá ňou preteká. Po rieke 
pomenujete aj svoju kolóniu. 

BELGICKO
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Evokácia: 5 minút 

Vyzvite žiakov, aby formou brainstormingu sfor-
mulovali, čo podľa nich predstavuje najväčšie pre-
kážky malého podnikania na Slovensku. Žiacke 
odpovede bez komentovania a selekcie postupne 
zapisujte na tabuľu.

Po skončení zapisovania diskutujte so žiakmi  
o závažnosti jednotlivých prekážok. Ktoré  pova-
žujú za najzávažnejšie, ktoré sú menej závažné? 
Odlišovali by sa spomínané prekážky podnikania 
v podmienkach ekonomicky málo vyspelého af-
rického štátu? Ak áno, ako?

Informujte žiakov, že v ďalšom priebehu vyučo-
vacej hodiny sa bližšie oboznámia s  príkladmi 
podnikania v Afrike na konkrétnych reálnych prí-
kladoch. 

Uvedomenie: 35 minút 
 
Žiakov rozdeľte do piatich skupín, každá dosta-
ne kópiu (prípadne dve, aby bol text ľahšie do-
stupný pre viacerých žiakov) odlišného príbehu 
úspešného podnikania z  Afriky. Všetky príbehy 
nájdete v prílohe č. 6. 

Každej skupine zadajte úlohu prečítať si ich príbeh 
afrického podnikateľa alebo podnikateľky. Upo-
zornite, že od textu sa budú odvíjať ďalšie úlohy, 
preto mu treba venovať dostatočnú pozornosť – 
je vhodné, aby si žiaci v skupine počas čítania zapi-
sovali najdôležitejšie informácie, ktoré im neskôr 
pomôžu pri prezentácii osoby z ich príbehu.

Po prečítaní príbehov sa žiaci vcítia do roly redak-
torov – skupinám zadajte úlohu vymyslieť vhod-
ný titulok pre príbeh. Upozornite ich, že by mal 
byť pútavý, nemal by zavádzať, nemal by byť bul-
várny, no isté zveličenie je akceptovateľné (napr. 
Africký Henry Ford pochádza z  Kene). Okrem 
práce s textom majú žiaci vyhľadať pomocou at-
lasu štát, v ktorom sa príbeh odohráva.

Vyzvite skupiny, aby stručne predstavili osoby 
z príbehov. Požiadajte žiakov, aby toto krátke 
predstavenie prebehlo v  prvej osobe, z  pozície 
hlavného hrdinu príbehu. Pred samotným pred-
stavením ukáže jeden žiak zo skupiny na ná-
stennej mape Afriky polohu štátu, z ktorého opi-
sovaná osoba pochádza.

Keď všetky skupiny dokončia predchádzajúcu úlo-
hu, nasleduje diskusia, ktorej cieľom je pomôcť 

AKTIVITA 4 
Príbehy úspešného podnikania

Ročník: 2. a 3.

Predmet: geografia, občianska náuka

Tematický celok: Afrika (G), trhový mechanizmus (ON), základné ekonomické problémy a ich 
riešenie (ON) 

Čas: 45 minút

Pomôcky: kópia jedného z piatich príbehov úspešného podnikania v Afrike (príloha č. 6) do 
každej skupiny, otázky k príbehu (príloha č. 7), list papiera na poznámky a Školský atlas sveta 
pre každú skupinu, nástenná mapa Afriky 

Ciele: 
 posúdiť príklady úspešných podnikateľských projektov v Afrike,
 porovnať podnikateľské prostredie v Afrike a na Slovensku,
 porozumieť výzvam a prekážkam podnikania na príkladoch z afrických krajín.

Mýtus z príručky: Väčšina ľudí v Afrike je chudobná a hladuje, africké krajiny sú ekonomicky 
zaostalé.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
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žiakom lepšie sa vcítiť do osoby z príbehu a prehĺbiť 
ich poznatky o princípoch, možnostiach a rizikách 
podnikania nielen v Afrike, ale aj na Slovensku.

Každej skupine dajte hárok s otázkami z prílohy 
č. 7. Žiakom nechajte cca 10 minút na prípravu 
odpovedí. Každá skupina musí zvážiť, ako si roz-
delí prácu medzi svojich členov. Každý člen sku-
piny však bude prezentovať minimálne jednu od-
poveď. Odpovede žiaci zapisujú priamo na hárok. 

Jednotlivé skupiny prezentujú svoje odpovede, 
pričom im žiaci z  ostatných skupín môžu klásť 
doplňujúce otázky. 

Reflexia: 5 minút

Na záver so žiakmi diskutujte o tom, ako sa zme-
nil ich pohľad na Afriku po prechádzajúcich akti-
vitách. Čo ich prekvapilo? 

V čom sú odlišné podmienky na rozvoj podnika-
nia v spomenutých príbehoch a na Slovensku? 

Ktorý podnikateľský príbeh žiakov najväčšmi za- 
ujal? Prečo? 

TIP NA DOPLŇUJÚCU AKTIVITU PRE 
OBČIANSKU NÁUKU:

Ako domácu úlohu zadajte žiakom vymyslieť 
vlastný a realistický podnikateľský plán, ak by 
na jeho rozbehnutie mali 100, 1 000 alebo 10 
000 eur. Ako ovplyvňuje výška počiatočného 
kapitálu podnikateľský zámer? Aké výhody, 
resp. nevýhody na začatie podnikania majú 
podnikatelia na Slovensku oproti spomenu-
tým podnikateľom z Afriky? 

6.

7.

1.

2.

3.
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Príbehy úspešného podnikania z Afriky (Príloha č. 6)

Bethlehem Tilahun Alemu vyrastala na 
predmestí Addis Abeby, hlavného mesta 
Etiópie. Jej rodina nepatrila k  bohatým, 
no mala šťastie, že obaja rodičia pracova-
li. Vyštudovaná účtovníčka bola odmalička 
obklopená prostredím, kde sa ľudia snažia 
o lepší život, no napriek tomu sa im nedarí 
vymaniť z chudoby. Uvedomila si, že mnoho 
umelecky nadaných a  šikovných ľudí nemá 
prácu, a rozhodla sa, že sa to pokúsi zmeniť. 

Myšlienka na podnikanie vo výrobe obuvi 
nebola náhodná. Tilahun Alemu sa rozhod-
la využiť miestne tradície a zároveň správ-
ne odhadla dopyt po kvalitných ručne ro-
bených a k životnému prostrediu šetrných 
výrobkoch vo svete. V  chudobných afric-
kých krajinách je bežné, že si ľudia vyrá-
bajú podrážky zo starých opotrebovaných 
pneumatík a  rôznorodé materiály dokážu 
využiť originálnym spôsobom. V roku 2004 
sa preto zrodila myšlienka na založenie fir-
my SoleRebels, v ktorej sú lokálne materiá-
ly pretvorené na svetový produkt.

SoleRebels využíva pri výrobe obuvi recyk- 
lovaný materiál, ručne spracovávané prí-
rodné tkaniny z  organickej bavlny, prírod-
nú gumu a textilné plodiny ako etiópske ko-
nope alebo koba. Každá časť tejto rastliny 
má svoje využitie, korene poskytujú jedlo 
v  časoch nedostatku, vyžaduje málo vlahy 
a  darí sa jej aj bez chemických postrekov. 
V Etiópii jej pre tieto vlastnosti hovoria aj 
strom nádeje. 

Firma je jediným výrobcom obuvi na svete, 
ktorý sa môže pochváliť certifikátom spra-
vodlivého obchodu Fair Trade, čo spotrebi-

teľom zaručuje, že pri výrobe nedochádzalo 
k potláčaniu ľudských práv, k znečisťovaniu 
či poškodzovaniu prírody a pestovatelia aj 
výrobcovia dostali za svoju prácu primera-
nú mzdu. Výrobky značky SoleRebels, ako 
sú sandále, flip-flopy a topánky s podrážka-
mi vyrobenými z recyklovaných pneumatík, 
sa dnes vyvážajú do 55 krajín sveta pro-
stredníctvom menších obchodníkov. Zá-
kazníci si ich môžu objednať aj priamo od 
výrobcu cez online obchod na adrese www.
solerebels.com. 

Firma zamestnáva okolo 90 ľudí vo výrob-
nej prevádzke v  Zenabworku. Materiál 
odoberá od 200 miestnych dodávateľov. 
Priemerná mzda zamestnancov je štvorná-
sobne vyššia než zákonom stanovená mi-
nimálna mzda a  trojnásobná v  porovnaní 
s  bežnou mzdou v  tomto priemyselnom 
odvetví v Etiópii. Každému zamestnancovi 
firma plne hradí náklady na zdravotnú sta-
rostlivosť. 

Za deň firma vyrobí okolo 800 párov topá-
nok, ktorých cena sa pohybuje od 35 do 95 
dolárov. V  roku 2011 bola hodnota preda-
ných výrobkov firmy na úrovni 2 mil. do-
lárov. V  snahe uspokojiť zvyšujúci sa záu-
jem o obuv značky SoleRebels začala firma 
budovať ďalší závod, v ktorom nájde prácu 
okolo 300 nových zamestnancov. 

Tilahun Alemu verí, že aj jej firma pomô-
že k udržateľnému rozvoju Etiópie a väčšej 
prosperite jej obyvateľov. Úspešný príbeh 
jej podnikania inšpiruje ďalších. V januári 
2012 ju časopis Forbes zaradil do zoznamu 
najúspešnejších afrických žien v podnikaní. 

PRÍBEH 1
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Eric Muthomi je 27-ročný vyštudovaný 
právnik z Nairobi, ktorý dal prednosť pod-
nikaniu pred právnickou kariérou. Malú 
firmu na výrobu a  spracovanie banánovej 
múky založil na základe  skúseností z regi-
ónu Meru, kde má rodinu a ktorý už ako 
dieťa navštevoval. Desiatky tisíc malých 
farmárov tu pestujú banány, ktoré sa im 
však často nepodarí úspešne predať. Časť 
úrody sa znehodnocuje počas prepravy na 
vzdialenejšie trhy.

Ericova firma Stawi Foods and Fruits vyku-
puje od farmárov úrodu banánov, ktoré 
sa v procese výroby najskôr ošúpu, neskôr 
vysušia, aby sa napokon v  mlyne pomleli 
na múku. I keď sa môže zdať, že banánová 
múka je tradičný pokrm Keňanov, v  sku-
točnosti ide o nový produkt, ktorý sa do-
teraz nevyrábal. Väčšina múky v krajine sa 
už dlhodobo vyrába z kukurice. Banánová 
múka je bohatá na vápnik a  vlákninu, ne-
obsahuje lepok a je zdrojom železa, ktoré-
ho nedostatkom trpí veľká časť obyvateľov 
Kene. Okrem múky firma vyrába aj poloto-
vary na výrobu detskej kaše. 

Využíva sa aj odpad – banánové šupky slú- 
žia ako krmivo pre hospodárske zvieratá. 
Tento proces zabezpečuje efektívnejšie na-
rábanie s prírodnými zdrojmi a chovateľom 
umožňuje získať lacné krmivo. Zabránením 
rozkladu nevyužitých šupiek sa zároveň 
predchádza zbytočnému vzniku rozklad-
ných plynov prispievajúcich ku globálnemu 
otepľovaniu. 

Názov firmy Stawi pochádza zo swahilčiny 
a v preklade znamená prosperita (úspech). 
I keď sa Ericovi doteraz nepodarilo výraznej-
šie sa presadiť na trhu, na postupný rozvoj 
podnikania to zatiaľ stačí. Zamestnáva de-
siatky ľudí a jeho biznis si všimlo aj kenské 
ministerstvo priemyslu a rozvoja obchodu, 
ktoré vyhodnotilo jeho inovatívny podni-
kateľský plán ako najlepší spomedzi vyše 
troch tisíc nominácií za rok 2012. Množstvo 
rozvíjajúcich sa malých podnikov v krajine 
umožňuje dúfať, že Keňa je na dobrej ceste 
k vysnívanej prosperite.

PRÍBEH 2
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Ako mnohí Libérijčania, aj Fomba Trawally 
opustil v roku 1989 svoju krajinu, aby mimo 
nej našiel bezpečie pred občianskou vojnou. 
Ako utečenec žil v Gambii, odkiaľ sa v roku 
1991 vrátil domov s  200 dolármi, ktoré za 
dva roky našetril. Hneď po návrate sa roz-
hodol začať s podnikaním a  investoval do 
pouličného predaja sandálov. Časom sa 
z ulice presunul do vlastného obchodu so 
zmiešaným tovarom. V roku 2005 už vlast-
nil tri obchody v Monrovii, hlavnom meste 
Libérie, v ktorých predával najmä dovezenú 
kozmetiku a papierové výrobky. 

Ako podnikateľ časom pochopil, že to, čo 
chýba nielen Libérii, ale aj mnohým iným 
africkým krajinám, je vlastná výroba. Prečo 
okrem predaja nezačať aj s produkciou? Za-
robené prostriedky v roku 2010 investoval 
do založenia vlastnej firmy, ktorá je vôbec 
prvým a  zatiaľ jediným výrobcom toalet-
ného papiera v krajine. Sám o tom hovorí: 
„Uvedomil som si, že v Libérii žijú viac ako  
4 milióny obyvateľov. Nikto z týchto 4 milió-
nov nevyrába papier, každý s ním len obcho-
duje a nakupuje v zahraničí. Okrem podni-
kateľskej príležitosti je tu možnosť pomôcť 
aj vlastnej krajine.“

Trawallyho papierne dnes vyrábajú okrem 
toaletného papiera aj detské plienky, pa-

pierové vreckovky a  utierky. Ročný predaj 
prekročil hodnotu 600 000 dolárov a pod-
nikateľ plánuje v najbližších rokoch výrobné 
kapacity zdvojnásobiť. 

„Keď som začal podnikať z ničoho ja, verím, 
že sa to môže podariť aj iným. Dávam šancu 
zamestnať sa ľuďom, z ktorých mnohí nikdy 
predtým na strojoch nepracovali, školím ich 
a sledujem, ako sa neustále zlepšujú.“

Podnikanie a zakladanie malých výrobných 
závodov však nie je v Libérii vôbec jednodu-
ché. Občianska vojna si vyžiadala okolo 250 
000 obetí a zničila veľkú časť infraštruktúry 
a ekonomiky štátu. Podnikatelia tak musia 
čeliť viacerým výzvam. Jednou z nich je aj 
nedostatok elektrickej energie a neexisten-
cia rozvodnej siete. Ako vraví sám Trawally: 
„Povedzte komukoľvek, že celá továreň ide 
len na generátore. Povedia vám, že musíte 
byť blázon.“

Napriek všetkým ťažkostiam má majiteľ to-
várne veľké plány. „Rád by som prenikol na 
trhy ďalších afrických štátov mimo Libérie. 
Želal by som si, aby sa nám Afričanom raz 
podarilo exportovať naše výrobky aj do Eu-
rópy alebo Ameriky. To je môj sen.“ 

PRÍBEH 3
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Andrew Mupuya mal iba 16 rokov, keď sa 
rozhodol, že sa postaví na vlastné nohy. 
Bolo to v roku 2008, keď mu rodičia presta-
li platiť školné, lebo stratili prácu. „Musel 
som začať zarábať sám,“ spomína dnes už 
známy ugandský podnikateľ. 

Celkom nečakane mu s  nápadom na pod-
nikanie nepriamo pomohla aj vláda, ktorá 
v rámci ochrany životného prostredia pláno-
vala zákaz používania jednorazových plasto-
vých obalov. Mupuya, ktorý bol v tom čase 
ešte stále na strednej škole, to pochopil ako 
výzvu na realizáciu svojho podnikateľského 
plánu. „Obehal som obchody, pýtal som sa 
predajcov a v  supermarketoch v  Kampale 
a zistil som, že je tu dopyt a potenciálny trh 
pre papierové obaly.“ 

Spočítal si, že na rozbehnutie podnikania 
potrebuje kapitál okolo 36 000 ugandských 
šilingov (10 eur). Prvých 8 zarobil na preda-
ji 70 kilogramov použitých plastových fliaš, 
ktoré nazbieral, zvyšné peniaze si požičal 
od svojho učiteľa v škole. Jeho výroba oba-
lov v malom sa mohla začať.

Odvtedy sa Mupuyovo podnikanie rozrást-
lo. Dnes má 21 rokov a je majiteľom firmy 
Youth Entrepreneurial Link Investments 
(YELI), vôbec prvej registrovanej ugandskej 
firmy na výrobu papierových obalov. Mladý 
podnikateľ zamestnáva okolo 20 ľudí, ktorí 
vyrobia 20 000 papierových vreciek a  ta-
šiek za týždeň. Medzi jeho klientov patria 
reštaurácie, obchody, supermarkety a  do-
konca aj nadnárodná spoločnosť Samsung. 

Mupuyovo podnikanie neostalo bez po-
všimnutia a v roku 2012 získal 30 000 dolá-
rov za Anzisha Price, cenu udeľovanú mla-
dým africkým lídrom v podnikaní, ktorí sa 
pričinili o rozvoj svojej komunity. 

Vláda Ugandy nakoniec zákaz plastových 
obalov neschválila, plastový odpad teda 
zostáva veľkým environmentálnym problé-
mom najmä vo väčších mestách. Mupuya 
však verí, že používanie papierových oba-
lov, ktoré sú pre životné prostredie šetr-
nejšie, raz zvíťazí. Do budúcnosti plánuje 
vybudovať aj recyklačné centrum, aby sa 
znižovalo množstvo vyhodeného odpadu  
a suroviny sa lepšie využívali. 

Zatiaľ sa musí uspokojiť so svojou malou 
výrobňou, ktorá sa nachádza v  slume Ka-
sokoso na okraji hlavného mesta Kampala. 
Všetku prác tu nateraz robia ručne. Papier 
dovezený zo susednej Kene zamestnanci 
ručne strihajú, skladajú a lepia do želaných 
tvarov a veľkostí. Dopyt po výrobkoch pre-
vyšuje výrobné kapacity Mupuyovej firmy, 
preto chce už čoskoro investovať do náku-
pu strojov, ktoré by umožnili výrobu zin-
tenzívniť. 

„Mojím snom je čistejšia Afrika, kde je me-
nej plastového odpadu, a  dôraz na recyk-
láciu papiera. Rovnako snívam aj o väčšom 
závode, ktorý by dokázal vyrobiť dostatok 
obalov nielen na pokrytie domácej spotreby, 
ale aj na vývoz do celej Afriky. Verím, že toto 
je len začiatok.“

PRÍBEH 4
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Strive Masiyiwa sa narodil v  roku 1961 
v Zimbabwe. Keď mal sedem rokov, spolu 
s rodinou sa presťahoval do mestečka Kitwe 
v  susednej Zambii. Talent na podnikanie 
zrejme zdedil po matke, ktorá založila 
rodinnú firmu. Rodičom sa darilo natoľko, 
že si mohli dovoliť poslať syna študovať do 
Veľkej Británie. Po štúdiu pracoval Masiyiwa 
krátko v počítačovom priemysle v Anglicku, 
chuť podnikať a žiť doma v Afrike bola však 
silnejšia.

V  roku 1993 založil v  Zimbabwe telefón-
nu spoločnosť Econet. Dlhé roky bojoval 
s  autoritárskou vládou o  právo podnikať 
na štátom kontrolovanom telekomuni-
kačnom trhu, až sa mu to nakoniec poda-
rilo. Jeho vytrvalosť sa vyplatila a firma sa 
v konkurenčnom boji so štátom spravova-
nou spoločnosťou rýchlo presadila. Neskôr 
začala  úspešne expandovať do zahraničia. 
Econet Wireless dnes ponúka telekomuni-
kačné služby v 15 krajinách po celom svete, 
USA a Veľkú Britániu nevynímajúc.

Masiyiwa časom rozšíril svoje podnika-
teľské portfólio o finančné služby, výrobu 
obnoviteľnej energie, nápojov a firma Eco-
net Solar vyrába solárne panely, pričom 

najväčšiu pozornosť sústreďuje na rozvíja- 
júce sa krajiny. Práve tam je výroba elektri-
ny pomocou slnka často najlepším riešením 
pri zavádzaní elektrickej energie do odľah-
lých a dopravne ťažšie dostupných oblastí. 

Dnes už miliardár (hodnota jeho firiem 
sa odhaduje na 1,4 miliardy dolárov) žije 
v Juhoafrickej republike, pričom nezabúda 
na pomoc organizáciám, ktoré sa snažia 
o  zmierňovanie chudoby v  Zimbabwe. 
Okrem iného je správcom súkromnej kres-
ťanskej nadácie, ktorá poskytuje finančné 
prostriedky na vzdelávanie a  sociálnu po-
moc pre viac ako 28 000 sirôt v Zimbabwe. 

Podľa Masiyiwu za jeho úspechom stojí jed-
noduché krédo: „Spoznaj potrebu ľudí a po-
môž im ju naplniť.“ Ešte v roku 1994 až 70 % 
Afričanov nikdy nepočulo telefónne zvo-
nenie. Ľudia na celom kontinente nutne 
potrebovali spoľahlivú a cenovo dostupnú 
možnosť kontaktovať sa so svojimi blízky-
mi doma či vo svete. Bola to ľudská potre-
ba. „Nezobudili sme sa s tým, že ideme zaro-
biť miliardu, len sme si povedali, že chceme 
sprostredkovať výhody telekomunikácie pre 
čo najviac ľudí v Afrike.“

PRÍBEH 5
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Otázky k príbehu (Príloha č. 7)

Čo vás na príbehu najviac zaujalo alebo prekvapilo?

Čo podmienilo úspech podnikania z príbehu?

Ako je opísané podnikanie prospešné pre ľudí v miestnej komunite alebo pre ľudí v celom štáte?

Čo podľa vás boli alebo sú najväčšie prekážky v podnikaní pre osobu z vášho príbehu?

Aké sú ďalšie sny alebo ciele osoby z vášho príbehu? Myslíte si, že sa naplnia? Prečo áno, prečo nie? 
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Stručný opis:

V školskej geografii je vhodné využiť potenciál tra-
dičných stolových hier. V súčasnosti je na trhu via- 
cero hier s  geografickou tematikou, buď sú však 
pre školy cenovo nedostupné, môže ich hrať len ob-
medzený počet hráčov okolo jedného stola, alebo 
sú  tematicky ťažko uchopiteľné.

Stolová hra Cesta po Afrike je vytvorená na opako-
vanie tematického celku o Afrike pre druhý ročník 
gymnázií.  Okrem rozvoja vedomostí sa zameriava 
aj na zručnosti, ako sú napr. práca s mapou alebo 
štatistickými údajmi. Hra je vytvorená v programe 
Microsoft PowerPoint vo forme prezentácie, ktorú 
učiteľ spustí po jej stiahnutí z  adresy http://bit.ly/
cesta-po-afrike.

Hrať môže naraz celá trieda, žiaci sú rozdelení do 
viacerých súťažných skupín (4 až 5 žiakov v jednej). 
Hru vyhráva skupina, ktorej sa ako prvej podarí 
prejsť celú cestu po Afrike od prvého až po posled-
né políčko s číslom 44.

Na hru je potrebný dataprojektor, cez ktorý sa pre-
mieta. Prezentácia obsahuje hracie pole s  mapou 
Afriky a  snímky s  jednotlivými otázkami. Okrem 
tohto hracieho poľa je potrebné vytlačiť si aj papie-
rové, ktoré sa nalepí na tabuľu alebo iné viditeľné 

miesto v triede. Toto hracie pole si vytlačte zo súbo-
ru, ktorý nájdete na adrese http://bit.ly/hracie-pole. 
Pre lepšiu viditeľnosť sa skladá z viacerých strán for-
mátu A4, pred samotnou hrou ho treba odspodu zle-
piť lepiacou páskou.

Postup a pravidlá

Súťažné skupiny sa po hracom poli pohybujú kla-
sicky hodom kocky (stačí jedna, ktorú si skupiny 
postupne posúvajú, pre rýchlejší priebeh odporúča-
me zabezpečiť kocku pre každú skupinu). Aktuálnu 
pozíciu jednotlivých skupín na políčkach hracieho 
poľa vyznačte úzkymi pásmi farebných lepiacich 
papierikov (odporúčame využiť na to dobrovoľní-
ka spomedzi žiakov), ktoré premiestňujeme podľa 
priebehu hry. Ak nemáte toľko farieb, koľko je sú-
ťažných skupín, môžete papieriky označiť názvami 
skupín alebo číslami.

Hrá sa v kolách, v každom z nich hádže každá skupi-
na raz. V prípade, že skupina neodpovedá na otázku 
zo svojho políčka správne, ďalšie kolo stojí. Týmto 
spôsobom sú žiaci väčšmi motivovaní správne odpo-
vedať – čím viac otázok súťažné družstvo zodpovie 
správne, tým rýchlejšie sa na ceste pohybuje. Čas 
potrebný na zodpovedanie úloh jedného políčka zá-
visí od charakteru otázok aj od schopností žiakov, 
preto musíte zvážiť, koľko času skupinám poskyt-

AKTIVITA 5 
Cesta po Afrike

Ročník: 2. a 4. (výberový seminár)

Predmet: geografia

Tematický celok: Afrika 

Čas: 90 minút (závisí od počtu hrajúcich skupín)

Pomôcky: stiahnutá prezentácia z adresy http://bit.ly/cesta-po-afrike, počítač s PowerPointom, 
dataprojektor, vytlačené mapové hracie pole stiahnuté z adresy http://bit.ly/hracie-pole, lepiace 
papieriky viacerých farieb, odpoveďový hárok (príloha č. 8) 

Ciele: 
 zistiť vedomosti žiakov z tematického celku Afrika,
 aplikovať schopnosti práce s mapou pri riešení konkrétnych úloh,
 analyzovať štatistické údaje v podobe grafov, tabuliek alebo máp. 

Mýtus z príručky: Aktivita reflektuje viaceré mýty o Afrike.
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nete. Je však vhodné, aby hra mala rýchly prie-
beh, preto by skupiny čas na svoju odpoveď nemali 
zbytočne naťahovať. V prípade, že je na obrazovke 
(slajde) pre dané políčko viac otázok, za úspešné 
riešenie sa považuje správne zodpovedanie viac ako 
polovice otázok. 

Každé očíslované žlté políčko v  hre obsahuje dve 
otázky na dvoch samostatných slajdoch po sebe. 
Prvá skupina, ktorá sa ocitne na políčku, dostane 
prvú otázku, ktorej slajd učiteľ otvorí kliknutím na 
dané políčko na hracom poli – mape Afriky (prvý 
slajd prezentácie). V  prípade, že sa na rovnaké 
políčko dostane ďalšia skupina, na druhú, dosiaľ 
nepoloženú otázku pre toto políčko sa dostanete 
dvojklikom. Zo slajdov pre jednotlivé políčka sa 
dostanete späť na hracie pole kliknutím na ikonku 
Afriky v  rohu obrazovky. Keďže jedno políčko ne-
obsahuje viac ako úlohy pre dve skupiny, v prípade, 
že sa naň hodom kocky dostane tretia alebo štvrtá 
skupina v poradí, posúva sa o jedno políčko dopre-
du a odpovedá na otázku daného políčka. 

Otázky sa väčšinou týkajú štátu alebo regiónu Afri-
ky, v ktorom sa jednotlivé políčka nachádzajú. Nie-
kedy sú zamerané na oblasť Afriky ako kontinentu.

Odpovede na úlohy pre každé políčko v hre nájdete 
na odpoveďovom hárku, ktorý vám v prípade potre-
by poslúži na overovanie správnosti odpovedí. 

Červené políčka na hracom poli neobsahujú žiadne 
otázky. Skupina, ktorá sa na ne hodom kocky dosta-
ne, sa riadi pokynmi uvedenými na slajde pre dané 
políčko. Väčšinou musí ďalšie kolo stáť.
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Odpoveďový hárok (Príloha č. 8)

Čísla zodpovedajú číslovaniu súťažných slajdov 
v prezentácii (nie číslam políčok na hracom poli) 
a číslovaniu úloh, ktoré obsahujú. 

1) 1 – Maroko; 2 – Španielsko 
2) 1 – b; 2 – subtropické podnebie
3) 1 – a) Maroko, b) Malawi, c) Francúzsko; 2 – ekono- 
 micky vyspelejšie štáty sa spravidla vyznačujú nižšou 
 pôrodnosťou a lepším prístupom k  vzdelaniu aj  
 zdravotníctvu pre obyvateľstvo
4) 1 – suniti; 2 – slúži na zvolávanie k  modlitbám;  
 3 – Mohamed, žil v  rokoch 570 až 632 na území  
 dnešnej Saudskej Arábie
5) 1 – Alžírsko; 2 – biela farba pleti, národnosť Berberi 
 a Arabi, náboženstvo islam; 3 – ťažba ropy a plynu;  
 4 – najhustejšie zaľudnené je pobrežie Stredozem- 
 ného mora, kde je priaznivé subtropické podnebie,  
 zvyšok krajiny tvorí púšť
6) Francúzsko
7) c) Arabská jar
8) Kartágo
9) b) Ak Boh dá.
10) Kruhy sú umelo zavlažovanými poľami, kde sa vrtmi  
 čerpá podzemná voda, čerpadlá poháňa ropa  
 a kruhový tvar je daný kruhovým pohybom zavlažo- 
 vacieho ramena.
11) Opis podnebia Tripolisu podľa klimatických grafov  
 pre deň (mesiac), v ktorom sa hra realizuje.
12) 1 – mapa ťažby a spracovania ropy; 2 – Oblasti ťažby 
 sa nachádzajú vo vnútrozemí, oblasti spracovania  
 v rafinériách na pobreží, odkiaľ sa ropné produkty  
 dostávajú na svetové trhy.
13) 1 – Muammar Kaddáfí; 2 – príjmy z predaja ropy 
14) b) najľudnatejšia arabská krajina
15) 1 – Alexandria; 2 – mesto sa preslávilo najväčšou  
 knižnicou antickej doby a  jedným z  niekdajších 7  
 divov sveta, majákom na ostrove Faros; 3 – väčšina  
 egyptských letovísk leží na pobreží Červeného mora
16) Na mape vidieť napr. Stredozemné a Červené more,  
 Níl a  jeho deltu, púšť Saharu, Sinajský polostrov,  
 Suezský prieplav alebo Arabský polostrov.
17) 1 – mapa zobrazuje štáty Afriky podľa počtu obyva- 
 teľov; 2 – najvyššia hodnota v Nigérii je znázornená 
 fialovou farbou, nasleduje hnedá a červená farba,  
 najmenej ľudnaté sú štáty s kartogramom krémo- 
 vej farby.
18) 1 – Asuánska priehrada (Násirovo jazero); 2 – na  
 hraniciach Egypta a Sudánu; 3 – Suezský prieplav
19) Podľa mapy GPI k najbezpečnejším štátom patria  
 Botswana, Maroko, Tunisko, Tanzánia, Angola, Ghana, 
 Zambia, Senegal atď., najrizikovejšie štáty sú Sudán,  
 Južný Sudán, Konžská demokratická republika a So- 
 málsko.
20) 1 – nie; 2 – áno; 3 – nie; 4 – nie
21) 1 – pásmo Sahel; 2 – prechádza štátmi Senegal,  
 Mauretánia, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Čad, Sudán, 
 Južný Sudán a Eritrea; 3 – K rozširovaniu púští pri- 

 spieva najmä erózia pôdy spôsobená nadmernou  
 pastvou dobytka a kôz a deforestácia.
22) 1A, 2B, 3D, 4C
23) koptská cirkev (Etiópska ortodoxná cirkev)
24) Export prudko narástol, pričinil sa o to najmä  
 nárast exportu poľnohospodárskej produkcie.
25) Káva; podľa legendy jej účinky objavil pastier, ktorý  
 si všimol zvláštne správanie svojich kôz, keď ochut- 
 nali neznáme bobule. 
26) 1E, 2C, 3F, 4B, 5D, 6A, 7G
27) 1 – Africký roh; 2 – nízkymi zrážkami; 3 – prevláda  
 islam, susedí s Keňou, Etiópiou a Džibutskom
28) najmä oblasť Adenského zálivu, Arabského mora,  
 východného pobrežia Afriky
29) swahilčina
30) Káva sa pestuje v  tropickom vlhkom podnebí, jej  
 najväčším producentom je Brazília. Vo vyšších nad- 
 morských výškam sa pestuje odroda arabica.
31) 1 – Kilimandžáro; 2 – sopečného pôvodu; 3 – sneh,  
 resp. ľadovec je tu vďaka nadmorskej výške takmer  
 6000 m
32) 1– nie; 2 – áno; 3 – nie; 4 – áno
33) 1 – Niger; 2 – Níl; 3 – Kongo; 4 – Limpopo; 5 – Orange;  
 6 – Viktóriino jazero (Ukerewe); 7 – Guinejský záliv;  
 8 – Červené more; 9 – Mozambický prieliv; 10 – Tan- 
 ganika
34) stĺpec F – 40 %, urbanizácia
35) NP Serengeti by väčšmi zasiahol navrhovaný variant 
 červenej farby, ktorý by viedol priamo cez chránené  
 územie a stal by sa výraznou prekážkou na migrač- 
 ných trasách živočíchov. V porovnaní s variantom  
 žltej farby by však bol lacnejší a kratší.
36) jazero Tanganika
37) Podľa mapy vykazuje Tanzánia priemerne päť detí  
 na ženu. Najvyššie hodnoty vykazujú Niger a Mali,  
 najnižšie Tunisko a Alžírsko. Rozdiely sú spôsobené  
 najmä ekonomickou vyspelosťou jednotlivých štátov, 
 prístupom k vzdelaniu, rozšírením a dostupnosťou  
 antikoncepcie, kvalitou života a pod.
38) b
39) 1 – Mozambik; 2 – portugalčina
40) c
41) Móric Beňovský
42) vanilka
43) petang
44) Pestovanie plodín ako vanilka a káva sa sústreďuje  
 na vlhšom východnom pobreží. Tabak sa pestuje  
 skôr vo vnútrozemí.
45) Odpoveď podľa obrázka.
46) 1 – Maroko; 2 – Líbya; 3 – Egypt; 4 – Sudán; 5 – Južný  
 Sudán; 6 – Etiópia; 7 – Keňa; 8 – Konžská demokra- 
 tická republika; 9 – Nigéria; 10 – Juhoafrická republika
47) 1 – Viktóriine vodopády; 2 – Zambezi; 3 – Mosi-Oa-Tunya 
 (v preklade Dym, ktorý hrmí); 4 – pomenoval ich  
 škótsky cestovateľ David Livingstone na počesť brit- 
 skej kráľovnej Viktórie
48) Zimbabwe
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49) 1 – Okavango; 2 – púšť Kalahari
50) Korupcia – podplácanie, zneužívanie zverenej moci  
 na súkromný úžitok alebo prospech. Nižší index  
 korupcie ako Slovensko má Botswana, približne  
 rovnakú úroveň korupcie v porovnaní so Slovenskom 
 má JAR, Namíbia, Ghana.
51) 75,9 % černosi, 9,2 % belosi, 8,9 % miešanci, 2,5 %  
 obyv. pôvodom z Ázie
52) 1 – Lesotho; 2 – Dračie vrchy; 3 – Vysoké a  Nízke  
 Tatry, Oravské Beskydy, Malá Fatra
53) apartheid 
54) epidémia HIV, koniec 80. rokov, najviac zasiahnutá  
 Botswana, zlepšiť situáciu pomáha prevencia vo  
 forme používania kondómov, zlepšovanie vzdelanosti 
 a životnej úrovne obyv., osvetové kampane a pod.
55) 1 – napr. Johannesburg, Kapské mesto, Durban, Pre- 
 tória; 2 – na fotografiách je Kapské mesto
56) V porovnaní s väčšinou afrických štátov nie je vývoz 
 Juhoafrickej republiky úzko zameraný len na jednu  
 alebo pár hlavných komodít. Významnejší podiel  
 v exporte majú aj priemyselné výrobky, napr. auto- 
 mobily. Z veľkej miery je však vývoz rovnako ako  
 v iných afrických štátoch založený na nespracovaných 
 nerastných surovinách.
57) Nachádzame sa v Namíbii. Odpoveď na úlohu je zo- 
 brazená na mape.
58) a – masla a hliny
59) a – Pobrežie Slonoviny; b – Togo; c – Kamerun; d – Mali; 
 e – Pobrežie Slonoviny; f – Ghana; g – Nigéria; MS  
 vo futbale 2010 boli v Juhoafrickej republike
60) b – maniok
61) Portugalsko
62) Egypt, Etiópia, JAR, Keňa, Líbya, Nigéria
63) gorila horská
64) 1 – tzv. krvavé diamanty (blood diamonds); 2 – b
65) Na satelitnej snímke vidieť odlesňovanie, ktoré tak- 
 mer kopíruje hranicu NP Virunga.
66) 1 – malária; 2 – prenášajú ju komáre rodu Anopheles; 
 3 – tropické podnebie; 4 – lieky sa nazývajú antima- 
 lariká 
67) moslimský sever je vyznačený zelenou farbou
68) 1 – Nigéria; 2 – Etiópia; 3 – Egypt; 4 – Konžská demo- 
 kratická republika; 5 – JAR
69) 1 – Lagos; 2 – ropa, ťažba na juhu Nigérie v oblasti  
 Guinejského zálivu; 3 – rieka Niger
70) Dôvod: lacná pracovná sila pre nové kolónie v Amerike 
 (práca na plantážach, v baniach), zdrojové oblasti otro- 
 kov boli najmä na západnom pobreží Afriky (Guinejský 
 záliv), z východného pobrežia odvážali otrokov Arabi.
71) 1 – Dôsledkom umelo vytvorených hraníc je neraz kom- 
 plikované etnické a náboženské zloženie obyvateľov  
 afrických štátov, čo môže byť príčinou konfliktov;  
 2 – legenda mapy: zelená = Francúzsko, žltá = Portu- 
 galsko, oranžová = Veľká Británia, svetlozelená = Špa- 
 nielsko, ružová = Nemecko, fialová = samostatná  
 Etiópia, tyrkysová = Taliansko, červená = Belgicko 
72) Maroko, JAR, Botswana
73) kakaovník
74) Bazilika sv. Petra vo Vatikáne
75) d – Mali; mešita je postavená z hliny

76) podzemnica olejná (arašidy) 
77) mesto Dakar v Senegale; francúzština
78) 1 – Niger; 2 – Níl; 3 – Kongo; 4 – Zambezi; 5 – Limpopo; 
 6 – Orange; A – Turkana (Rudolfovo jazero); B – Alber- 
 tovo jazero; C – jazero Tanganika; D – Malawi;  
 E – Viktóriino jazero (Ukerewe); F – Čadské jazero;  
 G – Volta; H – Asuánska priehrada (Násirovo jazero)
79) Odpovede sú priamo na slajde v prezentácii.
80) 1 – vekové pyramídy; 2 – zobrazujú početnosť jedno- 
 tlivých vekových kategórií v populácii; 3 – Keňa má  
 vyšší podiel detí a mladého obyvateľstva a v posled- 
 nom období vyššiu pôrodnosť.
81) c – uľahčenie prepravy vody na dlhé vzdialenosti
82) Maroko
83) čierna, červená, zelená, biela
84) 1 – Kanárske ostrovy; 2 – sopečného pôvodu; 3 – Špa- 
 nielsko; 4 – cestovný ruch 
85) a – kuskus
86) 1 – nedostatok vzdušnej vlahy a  oblačnosti, teplo  
 v noci zo zemského povrchu rýchlo uniká, cez deň sa, 
 naopak, suchý povrch rýchlo zohreje; 2 – prispôso- 
 benie živočíchov: nočná fáza aktivity, život v norách, 
 fenek – dlhé, široké uši s množstvom ciev zabezpe- 
 čujú ochladzovanie krvi vo vetre
87) 1 – geografické rozšírenie náboženstiev v Afrike; 2 – ze- 
 lenou farbou sú vyznačené oblasti s prevahou islamu
88) b – Zikmund a Hanzelka
89) Púšť Sahara nebola v minulosti taká rozsiahla, tam,  
 kde je dnes púšť, sa rozprestierali savany s viacerými 
 veľkými jazerami. Postupná globálna zmena klímy  
 spôsobila dezertifikáciu a rozšírenie Sahary na väč- 
 šie územie.
90) Čadské jazero
91) gepard
92) a – Atlas; b – Ahaggar; c – Kilimandžáro; d – Etiópska 
 vysočina; e – Dračie vrchy; f – Východoafrická prie- 
 kopová prepadlina; g – Konžská panva
93) gorila, šimpanz, lemur, fenek berberský, nosorožec
94) Dôvody konfliktov medzi Sudánom a Južným Sudánom:  
 odlišné etnické zloženie (Sudán – Arabi, Južný Sudán 
 – nilótske kmene), rozdielne náboženstvo (Sudán  
 – islam, Južný Sudán – kresťanstvo, animizmus),  
 ropné polia v  Južnom Sudáne. Nutnosť vzájomnej  
 spolupráce v  budúcnosti: ložiská ropy v  Južnom  
 Sudáne, rafinérie a prístavy v Sudáne.
95) Najviac lokalít UNESCO: Maroko, Tunisko, Egypt,  
 Etiópia, Tanzánia. Ani jedna lokalita UNESCO: Čad,  
 Somálsko, Džibutsko, Rovníková Guinea, Angola,  
 Sierra Leone, Kongo, Libéria, Západná Sahara  
 (anektovaná Marokom).
96) Oblasti s najvýdatnejšími zrážkami: pobrežie Guinej- 
 ského zálivu, Konžská panva, východné pobrežie  
 Madagaskaru. Najmenej zrážok padne v oblasti sever- 
 nej Afriky (Sahara) a na JZ pobreží Afriky (púšť Namib). 
 Sahel tvorí prechod medzi púšťou Sahara na severe 
 a vlhkými oblasťami v rovníkovej Afrike. Priemerné  
 ročné zrážky saván sú okolo 2 000 mm, pričom je  
 rok rozdelený na obdobie dažďov a obdobie sucha.
97) a – Egypt (Níl) s Červeným a Stredozemným morom;  
 b – ostrov Madagaskar
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Evokácia: 10 minút

Rozdeľte žiakov do štvor- až päťčlenných skupín 
a každej dajte prázdny list papiera (A4). Vyzvite 
ich, aby nakreslili čo možno najpresnejšiu obryso-
vú mapu Afriky. Mala by vyplniť väčšinu papiera.

Žiakov v skupinách požiadajte, aby do vytvorenej 
mapy vpísali všetko, čo im v súvislosti s Afrikou 
alebo Afričanmi napadne. Vítané sú  spontánne 
asociácie bez hlbšieho premýšľania, ich počet ne-
chajte na samotných žiakov.
 
Keď svoje asociácie dopíšu do mapy všetky skupi-
ny, požiadajte prvú z nich, aby ich prezentovala 
pred triedou. Asociácie zapisujte na tabuľu. Pri 
ďalších skupinách dopisujte tie, ktoré ešte na 
tabuli nie sú. Tie, ktoré sa opakujú viackrát, pri 
každom opakovaní podčiarknite. Aké predstavy 
o  Afrike a  Afričanoch boli v  triede najčastejšie? 
Opýtajte sa, odkiaľ tieto predstavy žiaci majú. 
Skutočne si myslia, že sa vzťahujú na celú Afriku? 

Opýtajte sa žiakov, ako by nazvali jedným slovom 
predstavy, ktoré si o druhých ľuďoch, skupinách 
obyvateľov, národoch alebo aj náboženstvách 
vytvárame na základe obmedzených osobných 
skúseností, alebo dnes už aj pod vplyvom médií – 
televízie, novín, časopisov, internetových stránok. 

Sú to stereotypy. Mnohokrát vznikajú z nedostat-
ku informácií. Môžu sa zakladať na pravde, tvoria 
však len malú časť oveľa zložitejšieho celku. 

Stretli sa už žiaci so stereotypmi o  Slovensku, 
Slovákoch alebo o iných štátoch a  národoch?  
Tieto stereotypy zapisujte formou brainstor- 
mingu na tabuľu. 

Uvedomenie: 30 minút

Práve nebezpečenstvu zjednodušeného pohľadu 
– jediného príbehu, sa venuje známa nigérijská 
spisovateľka Chimamanda Adichie v prejave, kto-
rý žiakom premietnite cez projektor. Video trva- 
júce necelých 19 minút nájdete po zadaní hesla 
„danger of single story“ cez internetový vyhľa-
dávač, spustíte na webovej stránke www.ted.com 
(alebo na http://bit.ly/jedenpribeh). České titulky 
zapnete výberom cez ikonku subtitles vpravo 

AKTIVITA 6 
Nebezpečenstvo jediného príbehu

Ročník: 1., 2. a 3.

Predmet: občianska náuka, etická výchova, geografia

Tematický celok: človek a spoločnosť (ON), dôstojnosť ľudskej osoby (EV), Afrika (GEO)

Čas: 45 minút

Pomôcky: notebook s pripojením na internet, dataprojektor, reproduktory, list pozorovateľa 
(príloha č. 9) pre každú skupinu (4 – 5 žiakov v skupine) 

Ciele: 
 špecifikovať príčiny a dôsledky predsudkov a stereotypov voči cudzím kultúram a rôznym  
 sociálnym skupinám,
 porovnať svoje predstavy o Afrike s príbehom nigérijskej spisovateľky a diskutovať  
 o rôznych vplyvoch pri vytváraní nášho pohľadu na svet. 

Mýtus z príručky: Aktivita reflektuje rôzne mýty o Afrike.

Stereotyp je predstava, ktorá môže, ale aj ne-
musí byť falošná, o skupine ľudí ako napríklad 
národ, menšina, ľudia v určitom povolaní, ľu-
dia určitej vekovej kategórie a podobne, ktorá 
je vytvorená na základe malej vzorky či limito-
vanej osobnej skúsenosti.

1.

2.

3.

4.

5.

.

1.
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dolu pod videom (viac technických odporúčaní 
nájdete v spodnej časti textu). 

Vyzvite žiakov v skupinách, aby pozorne sledo-
vali video a zapísali čo najviac do listu pozorova-
teľa, ktorý obsahuje niekoľko otázok. Odporučte 
žiakom, aby sa na ne pokúsili odpovedať počas 
sledovania videa, alebo si počas neho robili len 
krátke poznámky a súvislejšie odpovede napísali 
až po jeho skončení. Po skončení videa im na fi-
nalizáciu odpovedí nechajte maximálne 5 minút.

So žiakmi postupne prechádzajte jednotlivými 
bodmi z  listov pozorovateľa. Každý bod nech 
prezentuje iná skupina. Ostatné skupiny môžu 
odpovede dopĺňať, prípadne nesúhlasiť. Je žiadu-
ce, aby medzi skupinami vznikla diskusia o jed-
notlivých odpovediach. 

Reflexia: 5 minút

Aby si žiaci naplno uvedomili nebezpečenstvo a skres- 
ľujúci pohľad vychádzajúci zo stereotypov, vyzvite 
ich, aby uviedli, aké sú rozšírené stereotypy alebo 
„jediné príbehy“ o  nich samotných – napr. medzi 
spolužiakmi a priateľmi, medzi učiteľmi, v rodine.  
Žiacke odpovede heslovite zapisujte na tabuľu.  

Nevychádzajú z  poznania jediného príbehu aj pri 
svojom postoji k  vyučujúcim, ktorých poznajú pre-
važne len v pozícii učiteľa? 

Vznik diskusie môžete podporiť aj úryvkom textu 
známej piesne Nie sme zlí od skupiny Elán: „Súdia 
nás podľa dráždivých póz a fráz a v nás je, dúfam, 
stokrát viac.“

TIP PRE UČITEĽA:

Ak nemáte triedu s  prístupom na internet, 
môžete si video stiahnuť na adrese http://ted-
2srt.org. Do vyhľadávača na tejto stránke za-
dajte heslo „danger of a single story“ a otvorte 
okno s požadovaným videom. V pravom stĺpci 
kliknite na tlačidlo „720p“ – spustí sa video, 
v ktorom sa po stlačení pravého tlačidla myši 
objaví menu s  možnosťou stiahnutia súboru 
na disk. Titulky stiahnete označením „Czech“ 
pod „Available subtitles“ a kliknutím na tlačid- 
lo „SRT“ v  ľavom dolnom rohu obrazovky.  
Stiahnuté video spolu s  titulkami spustíte 
v  ľubovoľnom programe na spúšťanie videí 
(napr. VLC player). 

2.

3.
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Otázky k príbehu (Príloha č. 9)

?

?

?

?
?

Heslovite zapíšte všetky stereotypy, ktoré vo videu zazneli.

Ktoré informácie z videa vás prekvapili? Prečo?

Zmenilo video váš pohľad na Afriku? Ak áno, ako?

Sú aj vaše názory na nejakú skupinu obyvateľov, národ, náboženstvo alebo rasu vytvorené len na 
základe jediného príbehu – neúplných alebo skreslených informácií? Uveďte konkrétne príklady.

Ako môžu byť stereotypy nebezpečné? Uveďte konkrétne príklady.
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Príprava:

Pred hodinou si z adresy http://bit.ly/zaostrene-na-
-afriku stiahnite prezentáciu s fotografiami, ktorú 
počas aktivity spustíte cez PowerPoint. Uistite sa, že 
je v triede funkčný dataprojektor. 

Evokácia: 8 minút

Žiakov rozdeľte do štvorčlenných skupín.

Vyzvite žiakov v  skupinách, aby si spomenuli na 
fotografie z Afriky, ktoré počas svojho života vide-
li. Požiadajte ich, aby napísali stručný opis aspoň 
troch fotografií, ktoré im napadnú ako prvé pri 
slove Afrika. Môžu si predstaviť, že do vyhľadáva-
ča svojej mysle zadajú kľúčové slovo „Afrika“, ako 
to robia pri vyhľadávaní obrázkov na internete.

Po približne 3 – 5 minútach potrebných na rieše-
nie úlohy vyzvite skupiny, aby postupne prezen-
tovali opisy svojich fotografií. Diskutujte o  tom, 
čo mali tieto fotografie spoločné. Vystihujú podľa 
nich tieto obrazy reálny život celej Afriky? Prečo sa 
v médiách prezentuje práve takýto obraz Afriky? 

Uvedomenie: 30 minút

Informujte žiakov o  ďalšej aktivite, v  ktorej im 
cez dataprojektor postupne premietnete sériu fo-

tografií z prezentácie, ktorú ste si pred hodinou 
stiahli z adresy http://bit.ly/zaostrene-na-afriku.

Úlohou žiakov bude určiť, či daná fotografia po-
chádza, alebo nepochádza z  Afriky. Zdôraznite, 
že je potrebné všímať si čo najviac detailov, ktoré 
im pomôžu so správnou identifikáciou. Do kaž-
dej skupiny dajte jednu červenú a  jednu zelenú 
kartičku (alebo farebný papier formátu A4) a vy-
svetlite, ako ich majú počas aktivity používať. 
Zdvihnutím zelenej kartičky skupina odpovedá 
„Áno, fotografia je z Afriky“, zdvihnutím červenej 
„Nie, fotografia nie je z Afriky“.

Premietnite prvú fotografiu z  prezentácie. Ne-
chajte žiakom približne 30 sekúnd na jej pre- 
skúmanie a následne ich vyzvite, aby sa vyjadrili 
prostredníctvom farebných papierov – pochádza 
fotografia z Afriky, alebo nie?

Vyzvite minimálne jednu skupinu s odpoveďou 
„áno“ a jednu s odpoveďou „nie“, aby svoju od-
poveď zdôvodnili. Čo z fotografie pri ich odpove-
di zavážilo? Ak si myslia, že ide o fotografiu z Afri-
ky, vedeli by bližšie určiť konkrétnu oblasť alebo 
štát? Po zdôvodnení odpovedí vybraných skupín 
odhalíte skutočné miesto vyhotovenia fotografie 
v spustenej prezentácii kliknutím na tlačidlo myši 
alebo stlačením medzerníka. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

AKTIVITA 7
Zaostrené na Afriku

Ročník: 2. 

Predmet: geografia

Tematický celok: Afrika 

Čas: 45 minút

Pomôcky: stiahnutá prezentácia z adresy http://bit.ly/zaostrene-na-afriku, notebook, datapro-
jektor, zelená a červená kartička (papier formátu A4) pre každú skupinu

Ciele: 
 analyzovať vlastné stereotypy o Afrike,
 kriticky hodnotiť obrazový materiál a zaujať vlastné stanovisko,
 popísať silu médií a dôležitosť výberu informácií alebo fotografií pri tvorbe našich predstáv  
 o vzdialených krajinách.  

Mýtus z príručky: Aktivita reflektuje rôzne mýty o Afrike.
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Ak by ste do aktivity chceli vložiť súťažný prvok, 
môžete za každú správne identifikovanú foto-
grafiu prideľovať jednotlivým skupinám bod. Na 
záver aktivity zvíťazí tá skupina, ktorá počas jej 
priebehu nazbiera najvyšší celkový počet bodov. 
Body môže zapisovať vopred určený asistent 
spomedzi žiakov na tabuľu priraďovaním čiarok 
k názvom (číslam) jednotlivých skupín.

Obdobne v aktivite pokračujte aj pri ďalších fo-
tografiách, celkovo je ich v prezentácii až 38. Po-
čet fotografií, ktoré počas aktivity premietnete, 
upravte podľa časových možností. Je vhodné, 
aby ste túto fázu aktivity ukončili najneskôr cca 
7 minút pred koncom vyučovacej hodiny. Ostane 
tak čas ešte na reflexiu.

Reflexia: 7 minút
 

So žiakmi rozviňte diskusiu na nasledovné otázky: 
Ktoré premietnuté fotografie vás najväčšmi pre- 
kvapili a prečo?

Ako vplývajú fotografie (alebo videá) v médiách 
na naše vnímanie miest, ktoré sme nemali mož- 
nosť navštíviť osobne? 

Ako sa líši Afrika z  fotografií, ktoré ste videli 
doteraz, a  tá na premietnutých fotografiách? 
Prečo obraz modernej Afriky v médiách prevažne 
absentuje?

Aké fotografie vyhľadá internetový prehliadač 
Google po zadaní slova „Slovakia“? (ak máte 
pripojenie na internet, ukážte žiakom výsledky 
tohto vyhľadávania)

Aký obraz o Slovensku by získali cudzinci, ak by 
na prezentácii o krajine videli prevažne fotografie 
dreveníc, ľudí v  krojoch, lokalít ako Čičmany, 
Vlkolínec a pod.? Prečo zahraniční novinári 
často vyberajú práve takéto obrázky, keď chcú 
predstaviť „neznámu“ krajinu?

Náš obraz Afriky je skreslený práve takto – ako 
ukážka Afričanov sa nám napr. často prezentuje 
kmeň Masajov v  Keni, ktorý dnes predstavuje 
svoje zvyky turistom safari, pozri fotografiu č. 14 
v prezentácii. 

5.

6.
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Globálny juh reprezentujú tzv. (ekonomicky) roz-
vojové krajiny – teda chudobné štáty s nestabilnou 
ekonomickou a politickou klímou a nižším stupňom 
ekonomického rozvoja. Ide najmä o mnohé kraji-
ny takzvanej subsaharskej Afriky (napr. Zimbabwe, 
Konžská demokratická republika), ale aj niektoré 
krajiny Ázie (napr. Afganistan, Nepál, Bangladéš)  
a Južnej a Strednej Ameriky (napr. Haiti – najchudob-
nejšia krajina severnej pologule; Guatemala, Bolívia).

Globálny sever predstavujú bohaté, ekonomicky 
rozvinuté štáty s politickou slobodou, so stabilitou, 
väčšinou geograficky lokalizované na severnej polo-
guli (výnimkou je napr. Austrália, Nový Zéland ale-
bo aj Juhoafrická republika, ktoré sa nachádzajú na 
južnej pologuli).

Hrubý domáci produkt (HDP) je základný mak-
roekonomický ukazovateľ, ktorým meriame celko-
vú ekonomickú činnosť krajiny. Z vecného hľadiska 
ho možno vymedziť ako súhrn (objem, množstvo) 
finálnych statkov (spotrebných a investičných stat-
kov) a služieb vyrobených a poskytnutých za určité 
časové obdobie (obyčajne za rok) výrobnými faktor-
mi na území danej krajiny, bez ohľadu na ich štátnu 
príslušnosť (napr. zisk Volkswagenu v Bratislave sa 
započítava do HDP Slovenska a nie Nemecka). 

Index ľudského rozvoja (ang. Human Develop- 
ment Index, skr. HDI) sa snaží o širšiu definíciu 
úrovne rozvoja jednotlivých štátov sveta, nielen 
na základe HDP. Je to porovnávací údaj chudoby, 
gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, 
pôrodnosti a ďalších faktorov štátov sveta vypraco-
vaný Organizáciou spojených národov (OSN).

Miléniové rozvojové ciele boli definované  
v roku 2000 na základe Miléniovej deklarácie OSN, 
ktorou 198 štátov potvrdilo odhodlanie odstrániť 
extrémnu chudobu, jej príčiny i následky. Bolo sta-
novených 8 cieľov: boj proti extrémnej chudobe 
a hladu, zabezpečenie dostupnosti všeobecného 
základného vzdelania, podporu rodovej rovnosti 
a posilnenie postavenia žien, znižovanie detskej 
úmrtnosti, zlepšenie zdravia matiek, boj proti HIV/
AIDS, malárii a iným chorobám, udržateľnosť ži-
votného prostredia a budovanie svetového part-
nerstva pre ďalší rozvoj.

Organizácia spojených národov (OSN) je medzi-
národná organizácia, v  októbri 1945 ju založilo 51 
krajín, ktoré sa zaviazali zachovávať medzinárodný 
mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi 
národmi a podporovať sociálny pokrok, lepšie život-
né podmienky a ľudské práva. Od roku 2011 má OSN 
celkovo 193 členských štátov.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a roz-
voj (OECD z angl. Organisation for Economic Coope-
ration and Development) je medzivládna organizácia 
tridsiatich štyroch ekonomicky najrozvinutejších štá-
tov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej 
ekonomiky.

Rozvojová krajina je krajina, ktorá má nízky HDP 
na obyvateľa, nízky index ľudského rozvoja, vysokú 
úmrtnosť a veľmi nízky celkový životný štandard. 
Ide teda prevažne o štáty mimo OECD. Neexistuje 
však žiadna objektívna definícia rozvojovej krajiny; 
vo všeobecnosti tieto štáty nie sú také rozvinuté 
ako členské štáty OECD, ktoré sa označujú ako roz-
vinuté krajiny.

Rozvojová pomoc (alebo rozvojová spolupráca) je 
finančná pomoc poskytovaná štátmi alebo rôznymi 
organizáciami a inštitúciami na podporu ekonomic-
kého, environmentálneho, sociálneho a politického 
rozvoja rozvojových krajín.

KRÁTKY SLOVNÍK POJMOV
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1. ČASŤ: MÝTY A AFRIKA

Mýty a stereotypy o Afrike v médiách a literatúre
Kapuscinski, R. (1998): Eben, Edice Lidé a Země. Praha: Mladá 
Fronta 2003.

Mýtus 0: O „bielych ľuďoch“ – pohľad z druhej strany
Mandell Gerald L., Bennett John E., Dolin R.: Mandell, Douglas, 
and Bennett‘s principles and practice of infectious diseases  
(7th ed.). Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier 2010.

Mýtus 1: Afrika nemá históriu (s výnimkou Egypta).
1. Falola T., Fleming T.: African civilizations: From the preco- 
 lonial to the modern day. Department of History, University  
 of Texas at Austin, USA, 2005.
2. African wonders
 www.pbs.org/wonders/fr_wn.htm 
3. African Kindgdoms
 www.africankingdoms.com/ 
4. Braun, L.F.: Hist 325: precolonial Africa, Fall, Chapman 204 –  
 CRN 17218, Version 1.00, 26 Sep 2013. 
5. Zoznam kráľov a stručná história Asante 
 www.ghana-web.com/GhanaHomePage/history/ashanti.php 
6. Kráľovstvo Asante 
7. www.britannica.com/EBchecked/topic/37710/Asante-empire 
8. Mali
9. www.britannica.com/EBchecked/topic/685627/Mali 
10. Meredith M.: The state of Africa, A history of the continent  
 since independence. Simon & Schuster 2011.
11. The Nok of Nigeria by Roger Atwood http://archive.archaeo- 
 logy.org/1107/features/nok_nigeria_africa_terracotta.html
12. Buganda
 www.britannica.com/EBchecked/topic/83725/Buganda
13. Buganda
 www.buganda.or.ug/index.php/bugandas-heritage/origin-of- 
 buganda
14. Lamu
 http://whc.unesco.org/en/list/1055
15. Zanzibar
 www.pbs.org/wonders/fr_wn.htm
16. Gedi ruins
 www.pbs.org/wonders/Episodes/Epi2/2_wondr1.htm
17. Henry Louis Gates, Jr.: Wonders of Africa 
 www.pbs.org/wonders/index.html 
18. The Zulu kingdom and the colony of Natal 
 www.sahistory.org.za/topic/zulu-kingdom-and-colony-natal
19. Allum L., Lowe B., Madeira B., Richards D., Robinson L.:   
 Europe – Africa, RISC, 2010.

  Obr. 1: Zrúcanina Veľkej ohrady sa zachovala dodnes a je  
 súčasťou komplexu Veľké Zimbabwe.
 www.stredovek.wz.cz/benin.html

Mýtus 2: Afrika je jedna krajina.
1. Farárik, P., 2013: Afrika nie je štát 
 http://fararik.blog.sme.sk/c/338226/Afrika-nie-je-stat.html

2. Zoznam nezávislých štátov a závislých teritórií v Afrike  
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_ 
 dependent_territories_in_Africa
3. Mesík J., 2012: Obor a trpaslík, Slováci, Česi a perspektívy  
 Afriky. Bratislava: Nadácia Pontis 2012. 
 www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/oat_final_0.pdf

  Obr. 2: Aká veľká je Afrika?
 http://cdn3.collective-evolution.com/assets/uploads/2013/07/ 
 true-size-africa.gif
 Obr. 3: Ako by vyzeralo Slovensko na mape Afriky?
 http://mapfight.appspot.com/sk-vs-africa/slovakia-africa- 
 size-comparison
 Obr. 4: Porovnanie rozlohy Afriky s Európou
 http://mapfight.appspot.com/africa-vs-europe/africa-europe- 
 size-comparison
 Obr. 5: Celé Slovensko by bolo len malo časťou Alžírska,  
 najväčšieho afrického štátu.  
 http://mapfrappe.com/?show=26744
 Obr. 6: Vo vodách Viktóriinho jazera (Ukerewe) by sa stratilo 
  celé Slovensko. http://mapfrappe.com/?show=17821

Mýtus 3: Všetci hovoria jedným jazykom – afričtinou a žijú 
v tradičných kmeňových zväzkoch.
1. Interaktívna mapa venovaná jazykom afrického kontinentu:  
 www.ethnologue.com/region/Africa/***EDITION*** 
2. Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story
 www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_ 
 single_story
3. Národy, kmene a etnické skupiny v Afrike
 www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/ 
 ethiopia/nation-tribe-and-ethnic-group-africa 
4. Etnické skupiny v Tanzánii
 www.africa.upenn.edu/NEH/tethnic.htm 
5. Etnické skupiny v Etiópii
 www.nationsencyclopedia.com/Africa/Ethiopia-ETHNIC- 
 GROUPS.html#ixzz2zXJczEeD

 Obr. 7: Päť hlavných jazykových skupín v Afrike
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/ 
 African_language_families_en.svg

Mýtus 4: Všetci Afričania vyzerajú rovnako.
1. Wilson, E. O.: The social conquest of Earth. New York:  
 Liveright 2012. 
2.  Schuster, S.: Complete Khoisan and Bantu genomes from  
 southern Africa. Nature 463, 943 – 947, 2010.
3. Farárik, P.: Afrika nie je štát, 2013
 http://fararik.blog.sme.sk/c/338226/Afrika-nie-je-stat.html
4. Mesík J.: Obor a trpaslík, Slováci, Česi a perspektívy Afriky.  
 Bratislava: Nadácia Pontis 2012. 
 www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/oat_final_0.pdf
5. Relethford, J. H., 2000: Human skin color diversity is   
 highest in sub-Saharan African population, Human biology,  
 and international record of research 5 (72): 773 – 80  
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126724
6. Hrabovský, M.: Rasová mytológia. Bratislava: Kalligram 2011.

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE
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7. Dawkins, R.: Příběh předka. Praha: Academia 2008. IN:  
 Hrabovský, M.: Rasová mytológia. Bratislava: Kalligram 2011.
8. Stanovisko k „rase“ (Americká antropologická asociácia)
 www.aaanet.org/stmts/racepp.htm
9. James, M.: Race. Stanford Encyclopedia 2008
 http://plato.stanford.edu/entries/race/
10. Hrabovský, M.: Rasová mytológia. Bratislava: Kalligram 2011.
11. National Geographic: The Human Family Tree facts:  
 http://channel.nationalgeographic.com/channel/a-night-of- 
 exploration/articles/the-human-family-tree-facts/ 
12. Rezolúcia európskeho parlamentu 2000/43/EC z 29. 6. 2000  
 implementujúca princíp rovnakého zaobchádzania s ľuďmi  
 bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod 
 www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/pravni_dokumenti/ 
 direktiva_rasna_enakost.pdf

 Obr. 8: Farba pokožky vo svete od najsvetlejšej po najtmavšiu
 http://i30.photobucket.com/albums/c317/Yoshi1684/04-skin-color- 
 map_cl.png

Mýtus 5: Väčšina ľudí v Afrike je chudobná a hladuje.
1. The Millenium Development Goals Report, 2012: United  
 Nations, New York.
2. Poverty & Equity 
 http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSA
3. The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in  
 Africa. African Development Bank Group 2011.
4. Human Development Index 2013: The rise of the South:   
 Human progress in a diverse world. UNDP, NY, 2013.
5. Undernourishment around the world in 2012, in FAO:  
 The state of food insecurity in the world 2012.
6. Keats, S., Wiggins, S.: Future diets: implications for agricul- 
 ture and food prices. London, January 2014

 Obr. 9: Úroveň chudoby v jednotlivých regiónoch Kene  
 (2005 – 2006)  https://www.opendata.go.ke/Poverty/Poverty- 
 Rate-by-District/i5bp-z9aq 

Mýtus 6: Africké krajiny sú ekonomicky zaostalé. 
1. World Economic Outlook Database, April 2014, International  
 Monetary Fund, April 2014.
 www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf 
2. The sun shines bright 
 www.economist.com/node/21541008 
3. The world factbook
4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 rankorder/2003rank.html
5. The world‘s fastest-growing middle class
 www.uhy.com/the-worlds-fastest-growing-middle-class/
6. A technology revolution in Kenya‘s schools:  
 www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/201371212332315642.html
7. Portuguese escape austerity and find a new El Dorado in Angola
 www.theguardian.com/world/2012/sep/16/portuguese-exodus- 
 angola-el-dorado 
8. Angola pours oil money into debt-ridden Portugal
 www.theguardian.com/world/2011/nov/18/angola-boom-debt- 
 riddled-portugal
9. 50 things you did not know about Africa
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ 
 AFRICAEXT/0,,contentMDK:20563739~menuPK:1613741~ 
 pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html 
10. South Africa‘s automotive industry 
 www.southafrica.info/business/economy/sectors/automotive- 
 overview.htm#.U1_y1E3R9NA 
11. BMW, GM, Toyota hit by Egypt unrest
 www.autonews.com/article/20130708/GLOBAL/ 
 307089965#axzz2Z9EjaxI0
12. Toyota Launches $4.9m Assembly Plant In Kenya
 www.ventures-africa.com/2013/02/toyota-launches-4-9m- 
 assembly-plant-in-kenya/

13. Honda Establishes New Motorcycle Subsidiary in Kenya
 http://world.honda.com/news/2013/c130327Motorcycle-Subsidiary- 
 Kenya/index.html
14. Made In Nigeria Nissan Patrol Rolled Out In Lagos
 www.ventures-africa.com/2014/04/made-in-nigeria-nissan-patrol 
 rolled-out-in-lagos/
15. Top Five Largest Beer Brewing Companies in the World
 www.therichest.com/expensive-lifestyle/entertainment/top-five- 
 largest-beer-brewing-companies-in-the-world/4/
16. The hopeful continent – Africa rising
 www.economist.com/node/21541015
17. 30 Most Promising Young Entrepreneurs in Africa 2014
 www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2014/02/04/30-most- 
 promising-young-entrepreneurs-in-africa-2014/

 Obr. 10: Graf rastu HDP vybraných štátov Afriky v porovnaní  
 s Čínou (Google Public Data) http://bit.ly/rast-HDP

Mýtus 7: Afrika je zaostalý kontinent a väčšina jej obyva-
teľov je negramotných.
1. www.ushahidi.com/
2. www.icow.co.ke/
3. Zorad, L.: TEDx@Nairobi 2012: prezentácia modernej „Afriky“
 http://zorad.blog.sme.sk/c/298467/TEDxNairobi-2012-prezentacia- 
 modernej-Afriky.html#ixzz2zQolOTw7
4. The world factbook
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 fields/2103.html, 
5. Education for all, Global monitoring report 2006, Chapter 5: 
 Why literacy matters, Unesco
 www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt5_eng.pdf

 Obr. 11: Úroveň gramotnosti vo svete
 www.uis.unesco.org/literacy/Pages/literacy-data-release-2014.aspx

Mýtus 8: Všade v Afrike sú konflikty a každému tam hrozí 
smrteľné nebezpečenstvo.
1. Is Traveling in Africa Dangerous?
 http://goafrica.about.com/od/healthandsafety/a/dangers.htm

Mýtus 9: Demokracia v Afrike nefunguje a všade vládnu 
krutí diktátori.
1. Meredith, M.: The state of Africa: A History of the continent  
 since independence. London: Simon & Schuster 2013.
2. Corruption perceptions index 2014
 www.transparency.org/cpi2014/results
3. African democracy, A glass half-full
 www.economist.com/node/21551494

 Obr. 12: Mapa porovnávajúca politické režimy v Afrike  
 v roku 1985 a 2012 ukazuje trend zmeny režimov z autokra- 
 tických k demokratickým.
 www.ourworldindata.org/data/political-regimes/democratisation/ 
 #world-maps-of-political-regimes-1800-to-today-max-roserref

Mýtus 10: Afričanky rodia veľa detí.
1. List of sovereign states and dependent territories by  
 fertility rate http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_ 
 states_and_dependent_territories_by_fertility_rate
2. Svetová populácia
 http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
3. Demografické zmeny
 http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition
4. Demografia Slovenska
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Demografia_Slovenska#Preh.  
 C4.BEad_pohybu_obyvate.C4.BEstva_.281919_.E2.80.93_2010.29
5. Kontrola pôrodnosti v Afrike
 http://en.wikipedia.org/wiki/Birth_control_in_Africa
6. Family planning in sub-Saharan Africa: progress or stagnation?
 www.who.int/bulletin/volumes/89/2/10-077925/en/
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7. Arab Spring: Demographics in a region in transition: 
 www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/AHDR%20 
 ENG%20Arab%20Spring%20Mirkinv3.pdf
8. Nigeria expected to have larger population than US by 2050
 www.theguardian.com/global-development/2013/jun/13/nigeria- 
 larger-population-us-2050
9. Migration and migrant population statistics
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 
 Migration_and_migrant_population_statistics
10. List of countries by median age
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_median_age
11. Population Pyramids of the World from 1950 to 2100
 http://populationpyramid.net

 Obr. 13: Grafické znázornenie teórie demografickej revolúcie  
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 
 5/5e/Stage5.svg/2000px-Stage5.svg.png
 Obr. 14: V Nigérii je miera pôrodnosti stále veľmi vysoká,  
 obyvateľstva rýchlo pribúda. Mladí ľudia tvoria najväčšiu  
 časť obyvateľstva a tento trend sa do roku 2050 pravdepo- 
 dobne zmení len v relatívne malej miere. Rast obyvateľstva  
 sa však bude spomaľovať.
 http://populationpyramid.net/nigeria/2015/,  
 http://populationpyramid.net/nigeria/2050/
 Obr. 15: Príklad úspešného prechodu Botswany k udržateľnej- 
 šej populácii. Štát už v roku 2011 dokázal znížiť pôrodnosť na  
 2,7 dieťaťa na ženu. Miera pôrodnosti sa bude ďalej znižovať.
 http://populationpyramid.net/botswana/,  
 http://populationpyramid.net/botswana/2050/
 Obr. 16: Súčasná miera pôrodnosti v najrozvinutejších  
 štátoch sveta, Slovensko nevynímajúc, povedie k postupnému  
 starnutiu obyvateľstva a predpokladanému poklesu celkového  
 počtu. Už dnes neklesá počet obyvateľov viacerých európskych  
 štátov len vďaka imigrácii. 
 http://populationpyramid.net/slovakia/2015/,  
 http://populationpyramid.net/slovakia/2050/

Mýtus 11: Ľudia v Afrike majú AIDS a umierajú na „exotic-
ké choroby“, ako sú napríklad malária a ebola.
1. Na vlastnej koži. Toto je AIDS postihnutá Keňa
 www.noviny.sk/c/zahranicie/na-vlastnej-kozi-toto-je-aids- 
 postihnuta-kena 
2. The global HIV/AIDS epidemic 
 http://kff.org/global-health-policy/fact-sheet/the-global- 
 hivaids-epidemic/ 
3. HIV and AIDS estimates – Kenya
 www.unaids.org/en/regionscountries/countries/kenya/ 
4. Global Report, UNAIDS report on the global AIDS epidemic,  
 joined United Nations Programme on HIV/AIDS, 2013.
 Liberia‘s Ellen Johnson Sirleaf urges world help on Ebola 
 www.bbc.com/news/world-africa-29680934
5. Nigeria Is Ebola-Free: Here’s What They Did Right 
 http://time.com/3522984/ebola-nigeria-who/ 

 Obr. 17: Mapa zobrazuje percento obyvateľstva žijúce s víru 
 som HIV vo svete. Poznámka: Niektoré krajiny Afriky majú  
 podobný podiel výskytu nakazených ľudí ako Severná Amerika. 
 http://kff.org/report-section/the-basics-of-global-health/ 

 Obr. 18: Mapa výskytu epidémie eboly v roku 2014
 www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/03/ 
 map-the-africa-without-ebola/

Mýtus 12: Afrika nemá moderné umenie.
1. Léopold Sédar Senghor in Meredith, M.: The state of Africa,   
 2005, strany 60 – 61. 
2. African creative industries – The sleeping giant, Cover story.  
 The African bussiness magazine, číslo 405, Londýn, február  
 2014, strany 14 – 27. 
3. Zoznam 10 najlepších spisovateľov z afrického kontinentu  
 podľa profesora Johna Mastersona 
 www.citypress.co.za/lifestyle/the-10-best-african-writers-who- 
 arent-chinua-achebe/
4. Zoznam 10 mladých afrických autorov, ktorých by ste mali poznať
 http://flavorwire.com/186592/10-young-african-writers-you- 
 should-know/1/
5. Oficiálna facebooková stránka Chimamandy Ngozi Adichie  
 www.facebook.com/chimamandaadichie
6. Oficálna facebooková stránka Binyavanga Wainainu   
 www.facebook.com/pages/Binyavanga-Wainaina  
 /187012861340837?fref=ts 
7. Wole Soyinka 
 www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1986/ 
 soyinka-bio.html
8. Léopold Sédar Senghor 
 http://africanhistory.about.com/od/senegal/ig/Senegal-Image- 
 Gallery/Leopold-Sedar-Senghor.htm 
9. Ngũgĩ wa Thiong‘o 
 www.ngugiwathiongo.com/
10. Krystal pupeteers
 www.nation.co.ke/counties/puppeteers-telling-African-story/- 
 /1107872/2233224/-/1aqfmm/-/index.html
11. Nigérijská spisovateľka Adichie o móde 
 www.elle.com/life-love/personal-style/personal-essay-on-style- 
 by-chimamanda-ngozi-adichie?click=main_sr
12. Jak psát o Africe 
 http://literarky.cz/predplatne/1219-jak-psat-o-africe
13. Zomrel kráľ konžskej rumby Tabu Ley 
 www.france24.com/en/20131201-africa-mourns-congo-music- 
 rumba-tabu-ley-rochereau/
14. Music is the weapon (Hudba ako zbraň), hudobný dokument,  
 1982, Francúzsko  
 https://www.youtube.com/watch?v=JRwCxLvNwmA 
15. Tonny Allen
 www.africanmusiciansprofiles.com/tonyallen.htm 
16. Zoznam 50 najzaujímavejších umelcov a umelkýň z afrického 
  kontinentu podľa magazínu The Independent
 www.independent.co.uk/news/world/africa/art-of-africa-the- 
 50-best-african-artists-426441.html 
17. Profily významných afrických hudobníkov a hudobníčok   
 www.africanmusiciansprofiles.com/profiles.html 
18. Portál o súčasnej africkej hudbe v českom jazyku
 http://afro.cz/

Mýtus 13: Všade pobehujú levy a nebezpečné divé zvieratá.
 Obr. 19: Historické a súčasné hranice rozšírenia leva afrického 
 www.panthera.org/sites/default/themes/panthera/images/ 
 rangemaps/lion.jpg

Mýtus 14: V Afrike je všade teplo.
1. Mapa Koppenovej klimatickej klasifikácie:
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_Koppen_Map.png
2. Klimadiagramy 
 http://en.climate-data.org/

 Obr. 20: Sneh v pohorí Atlas na severe Afriky 
 https://flic.kr/p/4Ap4ir
 Obr. 21: Lyžiarske stredisko Afri-Ski v Lesothe 
 https://flic.kr/p/agz95K

Odporúčané webové stránky na populačné pyramídy 
a vekovú štruktúru obyvateľstva:
Interaktívna mapa k vekovej skladbe obyvateľstva: 
http://populationaction.org/Publications2/Data_and_Maps/
Shape_of_Things_to_Come/Summary.php
Populačné pyramídy v pohybe: 
www.worldlifeexpectancy.com/world-population-pyramid
http://populationpyramid.net
Simulátor populačných pyramíd:  
www.learner.org/courses/envsci/interactives/demographics/
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Mýtus 15: Afrika je odkázaná na pomoc bohatých krajín. 
1. Mesík J.: Obor a trpaslík, Slováci, Česi a perspektívy Afriky.  
 Bratislava: Nadácia Pontis 2012. 
 www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/oat_final_0.pdf
2. Andrews N.: Foreign aid and development in Africa:  
 What the literature says and what the reality is 
 www.academia.edu/202805/Foreign_aid_and_development_ 
 in_Africa_What_the_literature_says_and_what_the_reality_is
3. An open letter to Madonna
 www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/12/madonna- 
 open-letter-africans
4. Ngozi Okonjo Iweala: Want to help Africa? Do business here.  
 https://www.ted.com/talks/ngozi_okonjo_iweala_on_doing_ 
 business_in_africa 
5. Koherencia politík pre rozvoj
 www.mvro.sk/sk/rozvojova-spolupraca/ludske-prava-a-rozvoj/26- 
 uncategorised/391-len-rozvojova-pomoc-uz-nie-je-riesenim-chudoby
6. Illicit Financial Flows from Africa: track it, stop it, get it
 www.un.org/africarenewal/magazine/december-2013/illicit- 
 financial-flows-africa-track-it-stop-it-get-it
7. Illicit Financial Flows and the problems of net resource  
 transfers from Africa: 1980 – 2009, joined report by African  
 Development Bank and Global Financial Integrity, May 2013.
 www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/Africa 
 NetResources/gfi_afdb_iffs_and_the_problem_of_net_resource_ 
 transfers_from_africa_1980-2009-web.pdf

8. Eurofondy – koľko Slovensko skutočne získalo 
 http://europskaunia.sulik.sk/eurofondy-dostanu-slovensko-do-straty/
9. Togo – Net official development assistance and official aid received  
 www.indexmundi.com/facts/togo/net-official-development- 
 assistance-and-official-aid-received

 Obr. 22: Nezisková organizácia „Afrika pre Nórsko“ vo svojich  
 kampaniach kopíruje podobné kampane humanitárnych  
 a rozvojových organizácií z krajín Globálneho severu.  
  http://bit.ly/radi-aid-africa-for-norway

V skratke: Niektoré ďalšie stereotypy o čiernych Afričanoch
1. Helliwell J., Layard R., Sachs J.: World happiness report 2013
 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappiness 
 Report2013_online.pdf 
2. Happy planet index 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index
3. Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za mier  
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_nosite%C4%BEov_ 
 Nobelovej_ceny_za_mier
4. The 100 most influential people in the world 
 http://time.com/time100-2014/

2. ČASŤ: AKTIVITY

Aktivita 2: Aká veľká je Afrika? 
1. Mercatorova mapa sveta 
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercator_projection_SW.jpg
2. Robinsonova mapa sveta
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robinson_projection_SW.jpg
3. Petersova mapa sveta  
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gall%E2%80%93Peters_ 
 projection_SW.jpg
4. Fiktívny príbeh je spracovaný na základe  
 www.bu.edu/africa/outreach/resources/curriculum/ 
 curriculum-guide/ 

Aktivita 3: Európsky zápas o Afriku
Zdroje použitých obrázkov:
 Veľká Británia
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_ 
 Kingdom_%283-5%29.svg 
 Francúzsko 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
 Portugalsko
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
 a/a1/Flag_Portugal_%281830%29.svg 
 Belgicko
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium.png 
 Nemecko
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_German_ 
 Empire.svg 
 Španielsko
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Flag_ 
 of_Spain_%281785-1873_and_1875-1931%29.svg 
 Taliansko  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_national_flags# 
 mediaviewer/File:Flag_of_Italy_%281861-1946%29.svg 

Aktivita 4: Príbehy úspešného podnikania
Príbeh 1:
1. www.solerebels.com/
2. www.bbc.com/news/world-africa-18998898
3. http://ourworld.unu.edu/en/ethiopia%E2%80%99s-solerebels- 
 handcraft-eco-shoes-and-win
4. www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2012/01/05/africas- 
 most-successful-women-bethlehem-tilahun-alemu/
Príbeh 2:
1. http://udeozochibuzo.wordpress.com/2013/02/21/566/
2. http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/business/2014/ 
 01/01/spc-african-start-up-stawi-foods-fruits.cnn.html
3. www.ventures-africa.com/2012/08/vanguard-agripreneur- 
 builds-empire-on-banana-value-addition/
Príbeh 3:
1. http://edition.cnn.com/2013/12/05/business/from-street-vendor- 
 to-factory-owner/
Príbeh 4:
1. http://edition.cnn.com/2014/01/23/business/paper-bag-empire- 
 andrew-mupuya/index.html
Príbeh 5:
1. www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2013/02/24/five-lessons- 
 from-zimbabwes-richest-man-strive-masiyiwa/
2. www.econetwireless.com/chairman.html
3. www.econetrenewable.com/



Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková mimovládna organizácia, zalo-
žená na Slovensku v roku 1999. Jeho poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia 
dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. 
Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa snaží prispieť k budovaniu 
otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Od roku 2003 realizuje projekty globálneho vzdelávania vo formálnom a neformál-
nom vzdelávaní. Školám poskytuje bohatý výber publikácii a metodických príručiek, 
ktoré pomáhajú mladým ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, se-
bavedomie, podporovať účasť na verejnom živote a prispieť k zlepšeniu života iných.

OZ Človek v ohrození administruje portál www.globalnevzdelavanie.sk.
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Mala som 19 rokov. Moja americká spolubývajúca bola 
šokovaná. Spýtala sa ma, kde som sa tak dobre naučila 

anglicky a bola zmätená, keď som jej povedala, že v Nigérii 
používame angličtinu ako oficiálny jazyk.

Chimamanda Ngozi Adichie, nigérijská spisovateľka, 2009

V celej Afrike má každé väčšie spoločenstvo vlastnú, 
osobitú kultúru, originálny systém zvyklostí, svoj jazyk 

i svoje tabu, a všetko je to nesmierne komplikované, nesmier-
ne zložité a  tajomné. Preto významní antropológovia nikdy 
nehovoria „africká kultúra“, či „africké náboženstvo“, lebo 
vedia, že nič také nejestvuje, že podstatou Afriky je jej neko-
nečná rôznorodosť. Na kultúru každého kmeňa hľadia ako na 
špecifický, jedinečný a neopakovateľný svet. Zatiaľ čo európ-
ske myslenie, náchylné na radikálny redukcionizmus, na ška-
tuľkovanie a  zjednodušovanie, rado strká všetko africké do 
jedného vreca a uspokojuje sa s lacnými stereotypmi.

Ryzsard Kapuscinski, poľský reportér a novinár, 1998

Hlavné mesto Beninu je úžasné. Keď doň vkročíte, ocitnete 
sa na širokej ceste dlhej asi štyri míle. Bránu, ktorou som 

vošiel, obklopoval vysoký a hrubý hlinený múr. Domy v meste 
vyzerajú veľmi úhľadne a sú blízko pri sebe ako u nás v Holand-
sku. Kráľovský palác je obrovský. Sú v ňom nekonečne veľké 
dvory. Ľudia sú veľmi pracovití a čistí. V mnohých ohľadoch mi 
Benin pripomínal Amsterdam, akurát že Amsterdam je špinavší 
a ľudia sú menej čestní.

Piet Van Hujis, holandský cestovateľ, 1602


