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Výuka     zeměpisu     a     ekonomie     ve     3.     ročníku     na     téma   „  Globalizace  “  

- příklad možného propojení dvou epoch zaměřených na svět jakožto jeden celek -

Obě epochy na sebe bezprostředně navazovaly díky možnosti výměny s jinou epochou 
a dodatečného předsunutí epochy ekonomie. Jedná se o první výuku tématu globalizace v rámci 
dvou předmětů, které byly propojeny nejen tématicky, ale také časově. 

Níže uvedený popis průběhu obou epoch sleduje tématickou návaznost v jejich lineárním sledu, 
který pro větší přehlednost dělím do dnů. Ve skutečnosti však témata doznívala a přesahovala do 
následujícího dne a předjímala navazující téma.

Obě epochy ve třídě ještě doznívaly na základě zajímavých ukázek z prací studentů, které jinak 
okamžitě zapadají do zapomnění. Ukázky byly vyvěšeny na třídní nástěnce i po skončení epochy 
(viz přílohu I.)

K jednotlivým částem výuky jsou uvedeny časové údaje, které jsou jen rámcové a je nutné vždy 
počítat s tím, že každá třída má jinou dynamiku a některá témata studenty zaujmou více a jiná 
méně. 

Každá z epoch trvala 10 dnů (tj. 24 vyučovacích hodin). Tématu globalizace jsme se tak věnovali 
celkem 4 týdny. 

Epocha     zeměpisu  

1.     den:     Globalizace     v     našem     životě  

Trojúhelníky v pohybu (20 min.)

Jedná se o aktivitu, která měla studenty nejen probudit brzy ráno po neděli, ale také o proces, který 
zrcadlí princip, že všechno souvisí téměř se vším (napříč hospodářským, společenským, politickým 
aj. rovinami).

Zadání: 

• při celé aktivitě studenti nemluví (vše činí dle pokynů učitele)

• studenti se mají rozestavět po prostoru

• každý ze studentů si vybere další dva studenty, a to takovým způsobem, že se o tom 
nedozvědí – vybírá tedy jenom pohledem

• nyní budou studenti mít chvíli na to, aby bez jakékoliv domluvy vytvořili rovnostranný 



trojúhelník (tj. všechny strany trojúhelníku jsou stejně dlouhé a svírají vždy úhel 60o); 
v jednom z vrcholů daného trojúhelníku stojí daný student a ve zbývajících dvou pak dva 
z jeho spolužáků, které si vybral

• celá skupina studentů se začíná postupně hýbat a snaží se najít žádoucí stav

Učitel na tuto aktivitu nechá tolik času, kolik je potřeba k tomu, aby se tomu tak podařilo, v případě 
nezdaru může aktivitu ukončit dříve. 

V této třídě se to zdařilo poměrně brzy. Studenti se sice nedokázali zdržet slov, ale nevyzradili, kdo 
patří k dalším dvěma vrcholům jejich trojúhelníku. 

Po té, co všichni stojí v požadovaném trojúhelníku, zeptala jsem se několika z nich, zda věděli, kdo 
si je vybral jako vrcholy svého trojúhelníku a tudíž se podle nich musel přizpůsobovat. Mnozí 
studenti to odhadli velmi přesně.  

Globalizace je, když …. (40 min.)

Epochu jsme zahájili pojmem „globalizace“, jež nám je dobře znám, ale pro každého znamená něco 
jiného. V úvodu do epochy jsme se o této skutečnosti společně se studenty pobavili. Poté jsem 
studenty požádala o písemný popis jednoho dne z jejich života a jak se v něm objevuje celý svět. 
Několik příkladů jsme si přečetli. Společně jsme našli podobné charakteristiky a taktéž odlišnosti.  

Pro příklady viz přílohu I. 

Poté navazovalo zadání domácího úkolu: sepsat několik příkladů výrobků a jejich značek, včetně 
země, odkud značka pochází, a země, v níž se surovina, z níž je výrobek vyroben, musela vytěžit či 
vypěstovat. 

V čem je globalizace pro … pozitivní a v čem negativní? (50 min.)

Na základě společné diskuze o podobách propojení (či nepopojení) světa dostali studenti 
samostatný úkol. V menších skupinách popsali negativa a pozitiva, jaká zažívají v důsledku procesu 
globalizace následující osoby: 

• francouzský novinář

• majitel rodinného pivovaru v Čechách

• slovenský učitel

• australský farmář

• zaměstnanec v čínské textilní továrně

• Indka bojující za dětská práva

• etiopská žena pracující na kávovém poli 

• italský módní návrhář

• bankéř z newyorské burzy

Během této skupinové práci se ukázalo, že studenti sice již mnohé vědí a dokáží si propojit, ale že 
také mají mnohé otázky. Na tyto otázky jim měla pomoci odpovědět právě následující dvě epochy, 
během nichž se budeme po dobu 4 týdnů věnovat vybraným aspektům globalizace. 



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• si uvědomuje souvislosti, v nichž se nachází a v nichž vždy jedná

• si uvědomuje sama sebe jako aktéra (nikoliv jako nestranného diváka)

• si uvědomuje, že jeho hodnoty, rozhodnutí a činy mají vliv na další věci a lidi, kteří na něm 
dokonce mohou být i závislí (není tedy jakýmsi bezmocným či nevýznamným článkem 
celku)

• si uvědomuje a konkrétně pojmenovává, jakým způsobem se globalizace týká i jeho (ať už 
chce či nechce, je její aktivní součástí)

• rozvíjí svoji empatii a vciťuje se do jiných lidí, snaží se porozumět různorodým okolnostem, 
které jejich životy utváří 

Inspirace a podklady k dnešní výuce jsem převzala z materiálů Variant (vzdělávací sekce Člověka 
v tísni) a Amnesty International.

2.     den:     Mezinárodní     obchod     dříve     a     dnes  

Propojení světa (40 min.)

Za domácí úkol si studenti vypsali příklady výrobků, s nimiž se každodenně dostávají do kontaktu 
(od oděvu, elektroniku a jídlo po kosmetické přípravky a nábytek). Studenti navázali na svůj úkol 
během práce ve skupině. Každá skupina dostala velkou (A1) mapu světa do níž měla znázornit 
země původu svých výrobků – jednak země, z nichž pochází dané značky (adidas, IKEA, Lipton, 
…) a země, odkud pochází surovina, z níž je produkt zhotoven (kde se daný čaj vypěstoval, kde se 
dané tričko ušilo nebo kde se vypěstovala bavlna pro toto tričko apod.). Ačkoliv studenti neměli 
všechny potřebné informace, přece jenom dokázali mnohé do mapy zanést. Zajímavé bylo, že 
všechny mapy se shodovaly ve dvou aspektech: 

1) značky výrobků pochází z Evropy nebo USA

2) surovina či práce těchto výrobků pochází z jihu světa (z rozvojových zemí)

Tyto poznatky jsme si ucelily při prezentaci jednotlivých map a také si ještě jednou připomněli, 
cože míníme rozvojovou zemí a co zemí hospodářsky vyspělou.

Další efektivní aspekt studentských map, byl „pavouk“, který vznikl propojením míst původu, 
zpracování a spotřeby daných výrobků. Šipky směřovaly z celého světa do Evropy či USA.

Povaha současného světového obchodování 

a) z pohledu způsobu přepravy a povahy zboží (30 min.)

b) z pohledu obchodníka (30 min.)

Téma bylo zahájeno vyprávěním z dávné minulosti, kdy se „mezinárodní“  obchody ještě 



uskutečňovaly na stezkách hedvábné stezky, kdy samotné obchodování a vyjednávání mělo zcela 
jiný ráz než tomu je dnes. Jednalo se o výklad, který byl studenty místy doplněn jejich znalostmi. 

Jako první jsme se zaměřili na cesty, po níž se zboží přepravovalo (jakým způsobem a jak dlouho to 
trvalo) a to jsme srovnávali s tím, jak je tomu dnes. 

Poté jsme se zaměřili na povahu mezilidského setkávání, k němuž během směny a obchodu 
docházelo. Jaké vlastnosti musel mít člověk v minulosti a jaké dnes, aby uspěl a prosadil se na půdě 
mezinárodního obchodu? Jakým způsobem musel jednat (obchodovat), aby obstál v konkurenčním 
boji? 

Následovala samostatná práce studentů, v níž měli vystihnout, jaké vlastnosti, dovednosti a 
schopnosti „by měl“ mít dobrý obchodník v současném globalizovaném světě. 

Následovala zajímavá debata, během níž také zazněla třetí důležitá otázka: Co to vlastně znamená 
být úspěšným obchodníkem? 

Viz příklady v příloze I.

Zadání referátů (10 min.)

Jelikož je téma globalizace velmi široké a svým způsobem abstraktní, pokud se stále zevšeobecňuje, 
měli studenti také za úkol připravit něco, co by je zatáhlo více do konkrétních situací a životních 
podmínek konkrétních lidí. Proto si studenti mohli vybrat zemi, která je zajímá, něčím je zaujala 
nebo v ní byli a chtěli by o ní povědět i svým spolužákům. 

Zadání referátů také mělo přispět k tomu, aby se studenti mohli zahloubat do jedné země a 
prozkoumat, jakým způsobem se právě tam projevuje globalizace (zcela jinak je tomu např. u 
Afghánistánu a jinak u Švédska). 

Studenti neměli dána žádná omezení, mohli si skutečně vybrat jakoukoliv zemi světa. Samozřejmě 
si někteří vybrali zemi, kterou již znali, a jiní zase zemi, která pro ně byla naprostou neznámou. 
Někteří vycházeli z cestovních průvodců či vlastních cest, jiní zase z beletrie nebo z vyprávění 
svých přátel či rodinných příslušníků.

Výběr si studenti mohli promyslet do dalšího (popř. přespříštího) dne. Očekávaná pestrost byla 
naplněna (viz 6. - 9. den). 

Ke své zemi měli studenti vždy uvést:

• regionální vymezení a další základní faktografické údaje,

• hlavní hospodářská odvětví, 

• kulturní, historické, společenské či přírodní zajímavosti, 

• v čem spočívá „jedinečnost“ dané země,

• jejich zážitky (pokud v dané zemi byli) anebo z čeho vychází jejich zájem o danou zemi 
(pokud v ní ještě nebyli) 



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• přesněji popíše, jak se ho týká hospodářská globalizace, tj. které země jsou přímo spojeny s 
jeho chováním coby spotřebitele,

• přenese do mapy a vysvětlí pomocí zhotovené mapy, jak se současný propojený svět stává 
skrze výrobky mnohem bližší lokálnímu životu (viz moto „Jednej lokálně, mysli globálně.“) 

• si uvědomuje a pojmenuje, jak se propojením a „zmenšením“  světa mění podoba 
obchodování 

• vyvodí a zdůvodňuje odlišné požadavky, které takto pozměněný mezinárodní trh klade na 
současné obchodníky

• polemizuje a uvědomuje si pozitiva i negativa současné hospodářské globalizace 

• vyvozuje nejen důsledky, ale i výzvy (především na morální rovině v oblasti humanity a 
přístupu k přírodě)

• rozumí principu trvale udržitelného rozvoje a dokáže do něho zapojit také různé principy, 
které by měly doprovázet naše chování v ekonomickém životě

• rozlišuje mezi vlastním prospěchem a zodpovědností, které do jisté míry máme (my v 
hospodářských zemích) i za ostatní lidi světa (především v rozvojových zemích)

• si ujasňuje a uvede, které z předložených hodnot mu jsou osobně blízké 

Inspirace a podklady k dnešní výuce jsem převzala především z knihy Wirtschaften. Was ist das? 
(napsal Erhard Fucke).

3.     den:     Nejobchodovanější     komodity.     Bavlna.  

O vybraných komoditách (50 min.)

Výuka byla pojata více frontálně než v předcházejících dnech. Začala jsem výkladem o 
nejobchodovanějších komoditách světa (včetně osvětlení toho, co vlastně komoditami myslíme). 
Představila jsem země, kde se pěstují či těží, a odkud a kam se přepravují. Studenti dané cesty měli 
dané země zanést do mapy světa. Také si do sešitu na závěr vypracovali přehled všech 
nejvýznamnějších vývozců následujících komodit:

• káva a kakao,

• čaj a rýže, 

• ropa, uhlí, železná ruda,

• bavlna.



Historie a současnost bavlníku (60 min.)

Bavlně jsme se věnovali hlouběji, protože se jedná o surovinu potřebnou pro výrobu oděvů, s nimiž 
se studenti dostávají dennodenně do styku. 

Výklad zahrnoval vývoj pěstování bavlny (kde, kdy a v jaké intenzitě se bavlna pěstovala a 
pěstuje). Představila jsem a popsala bavlník coby rostlinu a její růstový cyklus. Dále náročnost 
bavlny na vodu a její náchylnost na různé škůdce. Součástí výkladu také bylo přestavení způsobu 
práce, které je pro pěstování bavlny zapotřebí, a porovnání, jak vypadal a v historii a jak dnes (u 
malého farmáře nebo na velkých plantážích). 

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• rozumí pojmu „komodita“ a „burza“ a oba pojmy charakterizuje

• zná nejobchodovanější komodity světa

• zná největší producenty výše zmíněných komodit

• zná historii, vývoj pěstování a využití bavlníku

• má základní představu o pěstování bavlníku a následného zpracování bavlny

• rozlišuje různé podoby pěstování bavlníku (velké plantáže, malí pěstitelé, kvalitní a méně 
kvalitní bavlna, …)

• vyjmenuje 3 – 5 důsledků, které má intenzivní pěstování bavlníku na místní přírodní poměry

• student zná 5 vlastností bavlněné látky (její výhody v porovnání s jinými látkami) 

Inspirace a podklady (především pak faktografického rázu) jsem převzala především z co 
nejaktuálnějších zdrojů přístupných v rámci různých průzkumů a srovnávání, která jsou uváděna na 
četných internetových stránkách různé povahy (OSN, CIA, MZV ČR, Člověk v tísni, portály 
různých periodik, ať už společenský či přírodovědně zaměřených). 

4.     den:     Aralské     jezero  

Veškerý čas jsme se věnovali jenom problematice Aralského jezera, jež je spjato s pěstováním 
bavlny a s určitým hospodářským uvažováním, jež mělo za následek přírodní katastrofu, jejíž 
důsledky jsou sice velmi znatelné na lokální úrovni, ale mnohé vedlejší efekty se táhnou přes celý 
asijský kontinent!

Studenti již věděli, jak náročné je pěstování bavlny, nejen na postřiky proti škůdcům, ale především 
na vodu. Právě Aralské jezero také spadá do oblasti tzv. bavlníkového pásu, tj. pásu vhodného na 
pěstování bavlny. S tím také souvisí někdejší velkolepé vize SSSR a zbudování Karakumského 
kanálu. 

Studenty jsem nejprve uvedla sama do problematiky. Pracovala jsem při tom s mapou. (30 min.) 

Poté jsme zhlédly dva dokumenty, které zachycují důsledky tohoto kdysi velkolepého plánu. Oba 



dokumenty byly v angličtině a poměrně krátké a studenti jim velmi dobře rozuměli. (40 min.)

Následovala krátké shrnutí a poté samostatná práce s pracovním listem (viz přílohu Aralské jezero). 
Jedná se několikastránkový text, na který navazují otázky. (20 min.)

Po vypracování otázek následovala zajímavá diskuze. (20 min.)

Některé úvahy nad danými otázkami jsou uvedeny v příloze I.

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• popíše záměr, jejž sledoval bývalý SSSR výstavbou Karakumského kanálu

• ukáže na mapě Aralské jezero, Kazachstán a Uzbekistán, řeky Amudarja a Syrdarja, poušť 
Karakum, města Aralsk a Munjak a Východočínské moře

• rozumí obecnému sdělení středně náročného dokumentu v angličtině 

• převypráví vlastními slovy hlavní myšlenky daného dokumentu

• samostatně čte snadno srozumitelný text delšího rozsahu a vyhledává v něm konkrétní 
informace potřebné ke zodpovězení daných otázek

• vlastními slovy popíše poměrně komplexní problematiku 

• na základě předložených fakt a na základě vlastní úvahy sám interpretuje příčiny a důsledky 
problematiky kolem Aralského jezera 

Inspirace a podklady k dnešní výuce jsem převzala z různých zdrojů, jež se danou problematikou 
zabývají. Viz příloha II.

5.     den:     Světová     doprava     a     zpětná     vazba  

Jelikož jsme se  předcházející den dotkly problematiky životního prostředí, následovala krátká 
zpětná vazba na loňskou epochu zeměpisu, která byla zaměřena na ochranu životního prostředí a 
byla propojena s ekologickým praktikem, které na ni navazovalo. Pro daná témata viz přílohu II. 
(40 min.)

V návaznosti na zpětnou vazbu jsme si ještě připomněli některé ekologické souvislosti spjaté s 
vývojem Aralského jezera. (10 min.)

Dále jsme se zabývali dopravou a zaměřili jsme se blíže na celosvětovou námořní nákladní 
dopravu. Také jsme zmiňovali nejvýznamnější světové přístavy. Blíže jsme se věnovali objemům 
přepravovaného množství a významu přístavů pro dané země či kontinenty. (40 min.)

Následovala samostatná práce s atlasem, kde studenti dané přístavy vyhledávali a zakreslovali 
námořní trasy, tj. jeden z důležitých typů tras „globálního propojení“. (20 min.) 



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• si vybavuje nejdůležitější důrazy předešlé epochy zeměpisu

• využívá dlouhodobé paměti (poslední epocha zeměpisu se uskutečnila před 5 měsíci)

• propojuje a aplikuje poznatky z poslední epochy zeměpisu s problematikou Aralského jezera

• zná největší přístavy světa, jejich význam pro daný kontinent 

• zná nejvytíženější trasy světové námořní nákladní dopravy

• rámcově popíše (příp. přirovná) velikost, podobu a možné využití nákladních lodí

• vyhledává v atlase pomocí tématických map požadované informace

• propojuje části (přístavy) do celku (námořní trasy) 

• vysvětlí význam tohoto propojení nejen pro současnou hospodářskou globalizaci, ale také 
pro jednotlivce, který je „jenom“ spotřebitelem přepravovaných produktů či surovin 

Inspirace a podklady k dnešní výuce vyplývají z předešlých témat. Podklady k celosvětovému 
propojení na základě námořní dopravy jsem čerpala z různých aktualizovaných zdrojů.  

6.     -     9.     den:     Příspěvky     studentů  

Referáty studentů byly různě dlouhé, zpravidla mezi 10 a 20 minutami. Pokud zbyl v daném dni 
čas, doplnila jsem referáty o další informace především v souvislosti s globalizací. 

Referáty byly uspořádány podle kontinentů:

6. den: Velká Británie, Skotsko, Irsko, Island, Švédsko, Finsko, Christiánie, Monako, Španělsko.

7. den: Tunisko, Český Banát, Ukrajina, Turecko, Izrael, Spojené Arabské emiráty, Gruzie. 

8. den: Afghánistán, Indie, Thajsko, Mongolsko, Japonsko, Nový Zéland, Austrálie. 

9. den: Peru, Mexiko, Brazílie, Jamajka, Kuba, stát Oregon (USA).

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• strukturuje komplexní téma

• rozlišuje mezi podstatnými a méně podstatnými informacemi

• přednáší před třídou srozumitelným způsobem

• si samostatně pořizuje zápis nejpodstatnějších informací, které zazněly v referátu spolužáka

• klade doplňující otázky

• dokáže na základě základních informací přibližně popsat charakter zapojení dané země do 



procesu globalizace

• si uvědomuje důležitost odlišných světových kultur a důležitost zachování svébytnosti a 
přírodního bohatství každého národa světa (byť sebemenšího či z hospodářského hlediska 
velmi chudého)

• srovnává různé země z různých úhlů pohledu (hospodářská situace, kultura, podnebí,  ...)

10.     den:     Závěrečné     opakování     

V rámci této epochy jsme pracovali více než v loňském roce jak s atlasem, tak především s mapou. 
Během referátů také zazněla hlavní města a sousední země a jejich hlavní města, a proto součástí 
opakování bylo cvičení z fyzického zeměpisu, během něhož studenti pracovali se slepou mapou. 
Studenti měli za úkol pojmenovat označené země a jejich hlavní města. Taktéž měli pojmenovat 
označená místa moří, oceánů, ostrovů apod. Jednalo se o samostatnou práci, která byla hodnocena. 
(30 min.)

Závěrečná písemná práce jako taková také zahrnovala práci s mapou, a to s mapou světa, na níž 
studenti měli zvýraznit směry dopravy, země, které jsou největšími vývozci probíraných komodit 
apod.  Součástí písemné práce také bylo představení komplexní problematiky kolem Aralského 
jezera. (50 min.)

Pro obě varianty této písemné práce viz přílohu II.

Ve zbývajícím čase si někteří studenti doplňovali sešit, který také sloužil jako podklad k hodnocení 
a jehož úplnost a odevzdání byly podmínkou pro absolvování předmětu. (20 min.)

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• se orientuje na slepé mapě a téměř bezchybně pojmenuje vyznačené země, jejich hlavní 
města, sousední země, moře, ostrovy apod.

• znázorní na mapě hlavní světové producenty vybraných komodit

• znázorní na mapě hlavní námořní trasy, na nichž se dané komodity převáží

• znázorní na mapě země, pod jejichž značkou se prodávají produkty, jež jsou z vybraných 
komodit vyrobeny

• bez jakýchkoliv zdrojů vlastními slovy popíše podstatu velmi komplexní problematiky 
Aralského jezera



Epocha     ekonomie  

Na rozdíl od epochy zeměpisu, se tato epocha výhradně opírala o příručku O globalizovaném 
hospodářství na příkladu bavlny (autoři: Jochen Ketels, M. Michael Zech; Stuttgart 1994), jež byla 
pro účely výuky (nejen na naší škole) také přeložena do češtiny. 

Kromě toho byla tato epocha také více zaměřena na formulování hodnot a vytváření postojů ke 
společensky problematickým, diskutabilním a složitým tématům.

1.     den:     Srovnání     hospodářských     ukazatelů     u     vybraných     zemí  

Navázali jsme na právě uzavřenou epochu zeměpisu a podívali jsme se na úvod na vybrané 
ekonomické ukazatele, z nichž se některé na první pohled nezdají být přímo ekonomickými, ale 
více společenskými. Jedná se o následující ukazatele:

• Giniho index

• Index šťastné planety

• Index lidského rozvoje

• Hrubý domácí produkt

• Míra nezaměstnanosti

• Míra zaměstnanosti v jednotlivých hospodářských odvětvích

Po té, co jsem jednotlivé ukazatele vysvětlila (co měří a proč se používají vedle klasického HDP), 
dostali studenti samostatnou práci. (30 min.)

Studenti si připravili srovnání údajů k zemím, které si vybrali a prezentovali v rámci epochy 
zeměpisu. Číselné údaje propojovali s informacemi, které si k zemím sami zjišťovali (kultura, 
zvyky, přírodní podmínky, …). (20 min.) Svá zjištění prezentovali ostatním. (30 min.)

Pomocí těchto ukazatelů jsme si ukázali, že klasický ukazatel HDP často nemusí vypovídat o celé 
skutečnosti. Např. růst jednoho ukazatele nemusí nutně znamenat růst všech ukazatelů. Kromě toho 
jsme si také mohli ukázat, že mnohdy stojí za to „měřit“ (samozřejmě, do jaké míry je to možné) i 
subjektivní hodnocení samotných obyvatel určité země. (30 min.)

Viz přílohy Vybraní ukazatelé č. 1 a č. 2.

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• rozumí významu vybraných hospodářských ukazatelů 

• samostatně vyhodnocuje číselné hodnoty

• srovnává různé ukazatele 



• argumentuje na základě doložených skutečností 

• neulpívá na stereotypech

• aktivně naslouchá spolužákům a klade otázky

• strukturuje a srozumitelně prezentuje svoji práci

2.     den:     Graf     demografické     revoluce  

Věnovali jsme se vývoji lidstva po hospodářské stránce. Z dnešního pohledu můžeme říci, že 
docházelo k určitému vývoji, jež měl znatelné přelomy, které často nazýváme revolucemi. S tím 
také souvisí proměna charakteru společnosti. 

Dva rysy, které se sledují společně s proměnou hospodářských aktivit, představují natalita a 
mortalita. Co se dále v grafu demografické revoluce sleduje, je vývoj podílu populace pracující v 
jednom ze tři (respektive pěti) hospodářských sektorů. 

Nejprve jsme se věnovali výkladové části spjaté s ideou demografické revoluce a její spojitosti s 
proměnou hospodářského života. Poté byl čas vyhrazen na překreslení daného grafu. (40 min.)

Poté studenti sami přiřazovali země, kterými jsme se zabývali, protože se graf demografické 
revoluce aplikuje nejen na historický vývoj, ale také na současný stav hospodářského života v 
různých zemích. Předpokládá se, že si tímtéž vývoje projdou všechny společnosti. 

Když studenti „přiřazovali“  země do určitého stádia vývoje, nebylo vždy zcela jednoznačné, kam 
daná země patří. (30 min.)

V závěru epochy jsme se podívali blíže na otázku, zda skutečně všechny země budou procházet 
podobným vývoje a k čemu to může v globálním měřítku vést. 

Další otázkou také bylo, jaký bude další vývoj těch společností, které se řadí mezi hospodářsky 
nejvyspělejší a vyznačují se nízkou mírou nejen mortality, ale i natality. S tím je pak také spjata 
otázka stárnutí populace. Jaké výzvy s sebou přináší jednotlivá stádia, jaké revoluce je oddělovaly a 
jaká revoluce čeká nás?  (40 min.)

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• vysvětlí graf demografické revoluce 

• interpretuje jeho sdělení

• aplikuje ideu grafu na vybrané země

• formuluje vlastní nápady, které argumentuje jak historickou zkušeností, tak vývojem, který 
vnímá v současné společnosti

• vnímá sebe sama jako aktéra tohoto dění

• neulpívá na stereotypech



3.     den:     Textilní     průmysl     v     jeho     začátcích  

Navázali jsme na epochu zeměpisu, kdy jsme se věnovali bavlně. Jelikož jsem se rozhodla zaměřit 
se v rámci globalizace na textilní průmysl, začala jsem u jeho začátcích v Anglii. Čerpala jsem 
především z výše zmíněné příručky o globálním hospodářství a vyprávěla a  životních podmínkách 
lidí, kteří začali urbanizovat evropská průmyslová centra. O délce pracovní doby, věku dělníků v 
továrnách, o využívání přírodních surovin a vůbec o prvních náznacích globálního hospodářství, jež 
má své kořeny právě v průmyslové revoluci, samozřejmě jen v určitých aspektech. (40 min.) 

Poté jsem vyprávěla o textilní továrně v Lanarku a sociální revoluci (na tehdejší dobu), kterou 
prosadil R. Owen. V souvislosti s tím jsme se také dotkli vzniku první waldorfské školy a její ideje. 
(20 min.)

Posléze se studenti věnovali zápiskům do sešitu, v nichž zmínili hlavní rysy tehdejší doby a hlavní 
ideje (o fungování společnosti a role jedince v ní), s jakými přicházel továrník Owen. (30 min.)

Pro zpestření jsme si poslechly anglickou píseň, která o tehdejší době vypráví. Po poslechu 
následovala taky obrazová část ilustrující tehdejší životní podmínky. Pracovali jsme s anglickým 
textem písně Mika Hardinga: „King Cotton“, viz přílohu III. (20 min.) 

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• zná životní podmínky v průmyslových centrech v období 18. a 19. století

• zná hlavní ideje a přínos R. Owena

• globálně rozumí anglickému textu (na úrovni B1)

4.     den:     Textilní     průmysl     v     současnosti  

Nejprve proběhlo společné opakování jak předešlých dnů, tak i některých témat z epochy zeměpisu. 
Znovu bylo zdůrazněno, že globalizace představuje velmi širokou a komplexní problematiku, z níž 
se zaměřujeme jen na některé dílčí aspekty. (20 min.)

Poté jsme se podívali na konkrétní příklad ze současné ekonomické globalizace. Jednalo se o 
kalhoty, které vznikají na různých místech napříč několika kontinenty. Viz přílohy Globální kalhoty 
a Globální náklady. (20 min.)

Po výkladu si studenti zakreslili popsané cesty a procesy. U globálních nákladů byly doplněny 
konkrétnější informace o pracovních podmínkách, v nichž ta či ona činnost probíhá, dále o jak 
náročnou práci se jedná, resp. jaké schopnosti vyžaduje a jak je finančně ohodnocena. (40 min.)

Závěrečnou část hodiny jsem studentům vyprávěla o pracovních podmínkách textilních továren v 
Bangladéši a Kambodži, jak velký podíl představuje vývoz textilu na celkovém HDP země a jak do 
této situace zasahují, popř. nezasahují vlády daných zemí.

Ve svém  výkladu jsem se opírala o zjištění, která jsem získala při svém pobytu v Kambodži, a o 
informace, které zveřejňují neziskové organizace, které se zasazují o důstojné pracovní podmínky 
továrních pracovníků v rozvojových zemích. (30 min.)

Poslední část hodiny představovala úvod do následujícího dne.  



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• srovnává odlišně nastavené pracovní a platové podmínky z etického a morálního hlediska

• rozvíjí cit pro solidaritu a spravedlnost

• uvědomuje si důležitost lidské důstojnosti v životě jednotlivce i společnosti

• uvede konkrétní příklady pracovních podmínek továrních pracovníků v rozvojových zemích

5.     den:   „  Za     jakou     cenu?  “  

Studenti dostali za úkol vypočítat cenu trička na základě konkrétních údajů, tj. cena bavlny, mzda 
dělníka, náklady na reklamu apod. (20 min.)

Poté studenti dostali tentýž úkol, ale již k výrobě džín. Tento úkol řešili ve dvou skupinách. Třída se 
rozdělila na představenstvo a na dělnice a dělníky. Další zadání dostali zvlášť, takže nevěděli, co 
dělá druhá část třídy. 

Představenstvo dostalo za úkol propočítat cenu kalhot, jak si myslí, že je to ekonomicky co 
nejvýnosnější. Měli mj. za úkol co nejvíce snížit náklady (jak mzdové, tak výrobní), přičemž se 
měli co nejvíce držet povoleného minima, jež vláda v dané zemi nastavila.  

Dále představenstvo mělo určit pracovní podmínky dělníků, a to takovým způsobem, aby se co 
nejvíce snížily náklady. 

Dalším úkolem představenstva byla příprava na setkání s odbory. Měli zahrát charakter členů 
představenstva, který vyplývá s rozhovoru s p. Seefrankem (viz přílohu III.).

Skupina dělnic a dělníků, resp. švadlen, se také připravovala na setkání odborů a představenstva a 
měli si určit pracovní podmínky, které jim přijdou důstojné. K většímu vžití se do situace, dostali 
vyprávěný životopis jedné skutečné švadleny, který také dobře ukazuje, proč jako mladá dívka již 
začala v textilních továrnách šít. K tomuto úkolu dostali příklad etického kodexu, který je v 
některých zemích tamními odbory skutečně vyžadován, viz přílohu III.

Kromě toho měli i švadleny propočítat náklady na výrobu  kalhot, aby konečná cena zahrnovala 
mzdu, která skutečně odpovídá vynaložené práci dělníků. 

Na přípravu měli obě skupiny okolo 40 min.

Následovalo velmi zajímavé setkání představenstva a švadlen, přičemž se nejdříve představilo 
představenstvo ve své pompéznosti a namýšlenosti. Poté přišly na řadu švadleny, jež jim popsali 
podmínky, v nichž pracují a proč jsou nuceny zde setrvávat. 

Jelikož ani jedna z obou skupin nevěděla, co je při setkání bude čekat, byli někteří studenti dojati a 
velmi silně prožívali svoji roli. (30 min.)

Následovala krátká reflexe, ve které se ukázalo, že se pro některé jednalo o velmi silné okamžiky a 
že se do své role skutečně vžili (jak představenstva, tak odborářů). (20 min.)



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• se snaží co nejlépe zahrát přidělenou roli a zpětně ji reflektuje

• se učí empatie

• si uvědomuje závažnost některých principů, pomocí kterých současná celosvětová 
ekonomika funguje

• naslouchá spolužákům

• uvede na základě jednoho konkrétního příkladu obecné morální zásady, které by v 
globálním obchodování měly fungovat 

• aktivně se zamýšlí na změnami, ke kterým by ve společnosti mělo dojít, aby bylo možné 
zajistit lidskou důstojnost všem bez rozdílu

6.     den:     Konkrétní     příklady     z     textilního     průmyslu  

Celou epochu jsme věnovali zápisům k předešlým dvěma dnům, konkrétně zápisům zachycujícím 
skutečné pracovní podmínky, které v současnosti existují, a iniciativ, které vyžadují a aktivně se 
zasazují o dodržování minima etického kodexu. 

V konkrétních příkladech jsme se stále drželi Bangladéše  a Kambodži

Přibližné časové rozvržení: 

• společné shrnutí (40 min.)

• samostatné zápisy (40 min.)

• příklady vytvořených textů, doplnění textů (30 min.)

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• samostatně vyhotovuje zápisky probrané komplexní problematice 

• rozlišuje mezi podstatnými a méně podstatnými informacemi 

• ve svém pojednání vyzdvihne klíčové momenty 

• formuluje závěr, který shrnuje probrané téma 

• formuluje výzvy na současnou společnost



7.     den:     Práva     pracovníků  

Zabývali jsme se srovnáním pracovního práva, které platí v tzv. průmyslových zónách (viz přílohu 
III.), pracovního práva, které vyžaduje ILO (viz přílohu III.) a lidská práva, která jsou zaručena 
všem lidem na světě bez ohledu na původ, vyznání, apod. Všeobecnou deklarací lidských práv. 
(Úvod – 10 min.)

Skupinky dostali za úkol prostudovat a představit ostatním jednu z výše jmenovaných tří nejen 
„pracovněprávních norem“. (20 + 20 min.)

Poté jsme si důkladně prošli Všeobecnou deklaraci lidských práv, bod po bodě, a říkali jsme si ke 
každému z nich konkrétnější příklady ze zemí, které jsme probírali v epoše zeměpisu. (20 min.)

Dále jsme srovnávali, které z těchto práv jsou porušována, pokud švadleny v textilních továrnách 
pracují v takových podmínkách, o kterých jsme se bavili. (20 min.)

Na závěr jsme si pustili krátkou ukázku z informačních videí INKOTY a spjatých organizací (viz 
přílohu III.). (20 min.)

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• stručně popíše historii vzniku OSN

• jmenuje základní ideu Všeobecné deklarace lidských práv

• stručně popíše vznik, aktivity a význam ILO 

• srovnává pracovní práva na základě obecně platných lidských práv

8.     den:     The     Song     of     Sparrows  

Závěrečné dva dny (předposlední) představují alternativy k současnému globalizovanému 
hospodářství, tj. alternativní doplnění k tomu, co můžeme pozorovat ve většině případů (viz dosud 
probrané aspekty z textilního průmyslu). 

Jedním z opačných (ne přímo alternativních) příkladů představuje nepsané smluvní právo v Íránu. 
Převážnou část výuky jsme se dívali na příběh jedné íránské rodiny. Základním tématem byl způsob 
obživy, ke kterému byla rodina „nucena“  jak sociálním postavením ve společnosti (které v tomto 
případě bylo dáno movitým majetkem), tak větší volností v podnikatelské sféře. (80 min.)

Posléze studenti měli srovnat pracovní právo (ať už psané nebo dohodnuté ústně) a s ním spjatá 
další práva (popř. povinnosti) týkající se např. zdravotního pojištění, vyplácení důchodu, placení 
daní apod. Konkrétně měli studenti srovnat pracovně-právní podmínky v ČR a v Íránu. (zápis + 
společné shrnutí 30 min.) Do svého srovnání také měli zahrnout míru a podobu zapojení do 
globální ekonomiky (viz přílohu I.).



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• sleduje cizojazyčný film s anglickými titulky (úroveň A2)

• na základě zhlédnutého filmu srovnává různé aspekty, které jsou charakteristické pro odlišně 
nastavené ekonomické systémy

• propojuje lokální pracovní podmínky s principy a podmínkami, které utváří globální 
ekonomické vztahy

9.     den:     Asociativní     hospodářství  

Jelikož studenti již znají různé ekonomické systémy (zvykový, příkazový, tržní a smíšený), 
zopakovali jsme si jen jejich základní charakteristické rysy. (20 min.)

Jako další hospodářský „systém“  jsme si představili tzv. asociativní hospodářství, konkrétně na 
příkladu Sekemu v Egyptě (viz přílohy I. a III.). Podívali jsme se na jednotlivé principy, na kterých 
asociativní hospodářství zakládá své ekonomické aktivity. (20 min.) 

Poté studenti dostali delší text, který fungování Sekemu představuje (viz přílohu III.). Měli za úkol 
si ho pročíst a jednotlivé principy vyhledat. Následovalo shrnutí a zodpovězení doplňujících otázek 
(viz přílohu III.). (20 + 20 min.)

Krátce jsme se také dotkli principů férového obchodu (fair trade). 

Poté jsme společně srovnali principy čistě tržního systému a asociativního hospodářství. Studenti si 
srovnání znázornili i v sešitě. (20 + 10 min.)

Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• neulpívá na stereotypech

• uvádí alternativy k současnému globálnímu hospodářství

• srovnává principy, které jsou charakteristické pro odlišně utvářené globální podnikatelské 
aktivity 

• utváří vlastní postoje,  které budou charakteristické pro její / pro jeho pohled na současnou 
globální ekonomiku

10.     den:     Shrnutí     

Poslední den byl věnován dokončování úkolů a zápisů, jež byly součástí podmínek pro zvládnutí 
předmětu. Následovalo odevzdání sešitu a průběžných úkolů. (30 min.)

Dále následovala a celou epochu uzavírala závěrečná písemná práce, která ověřovala nejen 
vědomosti, ale i postoje, které si studenti během epochy ekonomie utvořili, viz přílohy I. a III. 
(90 min.)



Rozvíjené klíčové dovednosti: 

Student/ka: 

• pojedná o globální ekonomice na základě konkrétních příkladů 

• uvádí morální výzvy současné ekonomické globalizace 

• si utváří o určitém tématu vlastní názor na základě dostupných informací 

• srovnává různé přístupy k utváření globální ekonomiky 

• neulpívá na stereotypech

• vnímá sebe sama nejen jako součást, ale také jako aktéra a tvůrce podoby současné globální 
ekonomiky

• si uvědomuje svoji dílčí odpovědnost za své chování 

• ví o možnostech, jak se v globální ekonomice angažovat takovým způsobem, aby byla více 
prosazována lidská důstojnost lidí z rozvojových zemí 

Závěr
Jednalo se o dvě epochy, které z pohledu probrané látky, šly do hloubky. Z toho důvodu jsme témat 
sice probrali méně, než by za daný čas jinak bylo možné. Na druhou stranu však třída velmi 
angažovaně spolupracovala. Také bylo zřejmé, že o probíraných tématech většina studentů skutečně 
se zájmem přemýšlela. 

Domnívám se, že pokud je možné s třídou pracovat tímto způsobem, pak je potřeba toho využít 
právě u společenskovědních témat. Měla jsem možnost jak pracovat s tvůrčím potenciálem mladých 
lidí, tak spolupracovat s jejich vnitřními sílami, kterých je právě v současné globalizovaném světě 
zapotřebí více než kvantum informací, které dříve či později upadnou v zapomnění a které je možné 
velmi snadno dohledat.



Přehled příloh – globalizace (epochy zeměpisu a ekonomie)

Příloha I.

1. Ozvěny obou epoch

Příloha II.

2. Aralské jezero (4. den epochy zeměpisu)

3. Zpětná vazba (5. den epochy zeměpisu)

4. Závěrečné opakování (10. den epochy zeměpisu)

Příloha III.

5. Vybraní ukazatelé, 1. a 2. část (1. den epochy ekonomie)

6. King Cotton (3. den epochy ekonomie)

7. Globální kalhoty (4. den epochy ekonomie)

8. Globální náklady (4. den epochy ekonomie)

9. Portrét švadleny (5. den epochy ekonomie)

10. Rozhovor (5. den epochy ekonomie)

11. Cena (5. den epochy ekonomie)

12. Zóny volného obchodu (7. den epochy ekonomie)

13. Etický kodex (7. den epochy ekonomie)

14. Všeobecná deklarace lidských práv (7. den epochy ekonomie)

15. Sekem (9. den epochy ekonomie)

16. Závěrečné opakování (10. den epochy ekonomie)



OzvOzv    ěny zěny z          epoch zeměpisu a ekonomieepoch zeměpisu a ekonomie    

Příklady ze studentské dobré práce (úkoly zpracované samostatně či ve skupině)

Jaké „vlastnosti“ by měl mít dobrý obchodník v     souasném globalizovaném světě?  

- trpělivost, schopnost snášet nepříjemné zákazníky

- umění nalákat zákazníka na nabízené zboží

- schopnost navázat konverzaci i o jiném tématu než je obchod

- porozumění zákazníkovi a jeho situaci

- mít přehled

(M. R.) Povaha současného mezinárodního obchodování:

- přeprava je rychlá, nejčastěji letecká nebo lodní

- obchodní vztahy jsou více neosobní

- cestování je méně rizikové, je kratší

- přeprava je méně nákladná

(M. R.)



Člověk, co chce dnes dobře obchodovat, by měl mít a musí mít pro přežití a prosperitu tyto vlastnosti:

- musí mít nápad

- nesmí se nechávat ovlivňovat svými pocity

- musí být manipulativní takovým způsobem, aby to nebylo 
znát

- musí se umět vyznat v lidech

- musí si umět hledat výhody

- musí mít srovnané priority

- musí si jít za svým a musí to stejné chtít i od svých 
pracovníků

- musí se umět přetvařovat

- musí být výřečný a musí umět obhájit své zboží

- musí mít cit pro dohadování

- musí umět „chodit přes mrtvoly“

- musí umět předpovědět, jaké kroky udělá jeho konkurence

- musí být zcela oddaný své práci

- musí umět vycítit, co lidé chtějí a jak to chtějí

- musí umět sledovat trendy nové módy

- musí působit seriózním dojmem

- musí si stát za svým slovem

- musí umět odůvodnit své činy

- musí se umět „vetřít“ se svým zbožím

- musí umět plánovat dopředu, stejně jako své plány na 
poslední chvíli měnit

- měl by umět být vstřícný

- musí být schopen držet se svých cílů

- musí mít vizi

- nesmí být líný něco udělat

- musí se umět přizpůsobit

- musí si umět vydobýt respekt svým chováním a úspěchem, 
nikoliv vynucováním a strachem

(Š.P.)



Globalizace je, když ...

- se probudím na zvonění finského mobilu na písničku švýcarské kapely a obleču si čínské oblečení,

- na snídani si dám české pečivo se slovenskou marmeládou,

- na záda si dám slovenský batoh a nastoupím do metra vyrobeného německou firmou.

(T. J.)

Globalizace je, když ...

...  se ráno probudím na české matraci v pyžamu ze Srí Lanky. Postavím se na podlahu stvořenou českými řemeslníky z německého 
buku. Probudí mě telefon irské firmy vyrobený v Číně. Obléknu se do oblečení neurčitého původu a vyčistím si chrup švýcarským 
kartáčkem.

(A. A.)

Požadavky odbor  ů   na zlepšení pracovních podmínek v     textilní továrn  ě     

(skupinová práce, převzato z jednoho sešitu):

- mít smlouvu o práci

- fixní pracovní doba (8 – 10) + dobrovolné a placené přesčasy

- pravidelné vyplácení mzdy – úměrná práci



- lidské zacházení se zaměstnanci – neponižovat je

- nárok na placenou dovolenou

- 1 den v týdnu volno

- pauza po 2 hodinách + chodit na záchod kdykoli je potřeba

- pauza na oběd s možností si něco koupit

- vylepšit hygienické podmínky – filtr na vodu, lepší záchody

- lepší (standardní) pracovní prostředí – okna, čerstvý vzduch

(K.K.)

Globalizace je, když ...

… ráno vstanu a podívám se na mobil, který byl vyrobený v Číně, nebo aspoň jeho baterka. Nasnídám se, jím hommos, který je 
z Izraele, a poté si čistím zuby s kartáčkem ze Švýcarska. Jdu do školy a vytahuju tužky z penálu, který byl vyroben v Anglii, V poledne 
si solím oběd peruánskou solí a piju čaj ze Srí Lanky. 

… večer jdu ven se svým indickým přítelem a bavíme se anglicky, občas prohodíme slovo hindsky. On obdivuje můj šátek vyrobený 
v Indii a parfém vyvinutý ve Francii. Poté jdeme domů a já si dám před spaním ještě ovoce ze Španělska a jdu do postele, která se 
vyrobila v Německu.

(E.V.)



V čem se odlišují podmínky na trhu práce, srovnání Iránu s     ČR   

(na příkladu příběhu z íránského filmu „The Song of Sparrows“)

V Íránu je pro lidi z vesnice pravděpodobně těžké najít práci ve městě. Záleží na vzdělání a kvalifikaci. Ale na druhou stranu se v ČR 
nestanete taxikářem náhodou a bez licence. V ČR musíte mít povolení a stává se to vaším zaměstnáním. V Íránu vám někdo naskočí na 
motorku, zaplatí vám po dohodě a stáváte se taxikářem, pokud chcete. 

Nejspíš to bývá tak, že pokud uděláte ve své práci chybu, vede to k vyhazovu. Lidé z vesnice se snaží vydělat si tím, co jim podmínky 
umožňují (prodej různých výrobků, plodin, květin).

Často v chudých rodinách pracují nebo pomáhají v práci děti. V Evropě se v tomto věku děti věnují škole. Je zajímavé, že ty nejstarší a 
kdysi nejvyspělejší civilizace dnes považujeme za rozvojové a „zaostalé země“. Území Íránu je kolébkou jedné z nejstarších civilizací 
vůbec.  (E. V.)

Povaha současného světového obchodování z     pohledu dopravy:   

V dřívějších dobách obchodníci jezdili do dalekých zemí několik let – až desítky. Vznikly obchodní stezky – jantarová, hedvábná. 

Tehdy své zboží obchodníci převáželi na koních, velbloudech, oslech. Cesta byla nebezpečná. Obchodník byl na dlouhou dobu odloučen 
od své rodiny. Projel celým světem, naučil se mnoho jazyků, poznal mnoho kultur. 

Poplatky – místní právo panovníků. 

V dnešní době trvá cesta zboží jen pár dní. Cesta je mnohem rychlejší a míň nebezpečná. Svět má větší kontrolu nad tím, jak se jaké 
zboží dováží. Zboží je pro všechny dostupné, ale o kultuře, odkud přišlo už ani sami obchodníci moc nevědí. Vše se dováží v mnohem 
větším množství: letadlem, lodí nebo kamionem. 

Poplatek – právo mezinárodní.  (B. E.)



Aralské jezero (vybrané odpovědi)

Člověk by neměl tak radikálně zasahovat do přírody. Je jasné, že se příroda mění a některá jezera sami vysychají, ale člověk by tomu 
neměl napomáhat. Hlavně, když se s jeho „pomocí“ celý proces urychlí. Neměla by se pěstovat bavlna na úkor života lidí.

Když se podíváte na celou situaci, jak hodnotíte plány, s     kterými tehdejší Sov  ě  tský svaz p  ř  išel, a jejich d  ů  sledky?  

Sověti začali vytvářet zemědělské farmy (pšenice, bavlna, ...) a velká umělá koryta řek. Farmy byly zásobovány vodou z Amudarje, 
z řeky, která ústila do Aralského jezera. Tím průtok vody rychle klesal. Dalším problémem jsou koryta. Kvůli betonovému korytu se 
voda rychleji odpařuje - až  o ¾  více, než se odpaří z řeky, která teče korytem vytvořeném přírodou. 

... Tímto se zlepšila zemědělská situace. To však platilo jen krátkodobě. Například v řece Syrdarja se kvůli korytu přísun vody do 
jezera prakticky zastavil. To způsobilo zvýšení salinity vody, vymírání ryb a jiných živočichů. A na základě toho zkrachoval (místní) 
rybářský průmysl. Vysychání Aralského jezera také způsobilo změnu klimatu: extrémní teploty, výskyt pesticidů – těžko obyvatelné.   

Jednalo se o dobrý hospodářský počin? 

Osobně si nemyslím, že to byl dobrý hospodářský počin. Sověti tak zasáhli do přirozeného koloběhu a zničili ho, spustili tak řetězec 
problémů, které ovlivnily jak rostliny a zvířata, tak i lidi. 

(A. M. F.)

Jak si p  ř  edstavujete pr  ů  b  ě  h pracovního dne v     Sekemu a jak v     textilní továrn  ě  ?   

Sekem: 

Od 7.00 Abdul do snídani zalévá své pole salátu – s tím, že také vytrhává plevel a odhání a sbírá škůdce (slimáky). V 8.30 končí a má 
přestávku. V 9.00 jde na jiné pole, kde sklízí, co mu už vyrostlo. V 11.30 mu začíná přestávka na oběd, kdy může jít navštívit svoji dceru 



do školky a sníst si s ní oběd v jedné z jídelen. Ve 13.00 jde obhlédnout dobytek. Ve 14.00 ale musí být na slunečnicovém poli, kde sklízí 
s ostatními. Okolo 15.30 má přestávku a od 16.15 dělá to, co je zrovna potřeba. 

Textilní továrna v     Bangladéši:  

V 5.00 musí Kesha odjíždět nebo odcházet (záleží na počasí) z domova, aby se dostala do továrny na 6.30, kdy se dozvídají denní kvótu. 
Od 7.00 pracuje u stroje, kde sešívá dohromady nohavice. V 9.00 si může dojít na záchod, ale má jenom 5 min. Poté zase sešívá až do 
16.00, kdy může opět na záchod. Má 5 minut. Pak sešívá až do 19.00, kdy pokud je kvóta splněna, může jít domů. Pokud ne, zůstává a 
sešívá a možná dostane i zaplaceno za přesčas. 

(Š. P.)

Jakou osobní hodnotu zažívají zam  ě  stnanci Sekemu? A jak je to se zam  ě  stnanci textilní továrny v     Bangladéši?   

Sekem: 

Cítí se asi docela dobře, jsou potřební. Ostatní zajímá, co si myslí. Děti dostávají za lehkou práci vzdělání. Cítí se asi jako lidé. 

Textilní továrna v     Bangladéši:   

Myslím, že se cítí hodně nesebevědomě. Asi jako nějaký stroj. Nikoho nezajímají a ještě se k nim chovají jako k dobytku. Myslím, že 
jsou hodně v sobě ztracení. Neumějí si představit seberealizaci. 

(K. M.)



Co se v Sekemu d  ě  lá jinak než u v  ě  tšiny podnikatelských aktivit? Srovnejte Sekem s     tím, co víte o textilních továrnách   
v     Bangladéši.  

Sekem:

Snaží se ukázat, že spolupráce může fungovat na základě vztahů, na důvěře. Snaží se uspokojit potřeby, které má každý člověk …

Textilní továrna v     Bangladéši:   

Nezabývají se lidmi, berou lidi jako „něco“, co jim vydělává peníze a na čem za každou cenu musí vydělat a ušetřit nejvíce peněz. 

(L. P.)

Jakou osobní hodnotu zažívají zam  ě  stnanci Sekemu? A jak je to se zam  ě  stnanci textilní továrny v     Bangladéši?   

Sekem:

Sekem je podobný oáze na poušti. Nikdo není méněcenný. Zaměstnanci mají dobré zázemí, přestávky, obědy a možnost studia pro děti. 
Je zde možné komunikovat.

Textilní továrna v     Bangladéši:  

Zaměstnanci zde nemají žádné osobní práva. Jsou zde utlačováni dozorci, nemají možnost přestávek ani obědů. Jsou podřadní. Nulová 
možnost komunikace. 

(P. K.)



Jaký je podle vás obchodní duch, který určuje pracovní podmínky v textilní továrně:

Všichni dělají to stejné pořád dokola - jeden kousek oblečení. Umí jen jedinou věc, například přišít knoflík, a ani neví, jak bude na konci 
vypadat to, co každý den dělají. 

Neví, kam se kus jejich práce posílá, kdo ho dostane. Spotřebiteli jde o levnost nebo značku firmy, která továrny vlastní. Spotřebitel se 
většinou ani nedozví, v jaké zemi výrobek byl vyhotoven. 

(M. G.)

Na příkladu farmy Sekem se nám nabízí obraz globalizace docela jiného druhu. Jak byste ji charakterizovali? A jak byste 
charakterizovali globalizaci na příkladě textilní továrny?

Sekem:

• spolupráce, vědomí sounáležitosti, celku, smysl výroby produktů,

• neustálý rozvoj, cesta k lepšímu životu, ponaučení z minulosti, využívání přírodních, levnějších a šetrnějších prostředků,

Textilní továrny v     Bangladéši:   

• anonymita, co největší výkon, 

• stres, zisk, masovost,

• nezájem o lidské osudy ze strany zaměstnavatele,

• „pokrok“ spějící do záhuby,

• vykořisťování ( B. E.)



Jakou roli v     hospodářském životě hrají etické hodnoty a morálka?   

Sekem:

• velkou:

• lidé zde mají možnost změny a rozletu, 

• nikdo je nenutí dělat, co nechtějí, 

• mají zajištěnou stravu, vzdělání pro své děti a školení pro ně samotné.

Textilní továrna v     Bangladéši:   

• téměř žádnou: 

• švadleny jsou jako stroje a slouží jen na práci, pokud se jim to nelíbí, řekne se jim, že mohou odejít,

• u dveří je hlídač, který kontroluje, zda nechodí často na záchod apod., 

• pracují zde velmi mladé dívky za mizivou výplatu.

(Š. Š.)



Jak se rozvíjí schopnosti, dovednosti a v  ě  domosti u zam  ě  stnanc  ů   Sekemu a jak u zam  ě  stnanc  ů   textilní továrny?  

Sekem: 

• mají různá školení

• malé děti chodí do školy

• pomáhají si

• kdokoliv může dělat cokoliv, protože o všem ví – učí se o celku ne jen o jedné části

Textilní továrna (Bangladéš):

• pořád dělají to samé

• nic se nemění a nerozvíjí

(V. P.)

Co podle Vás mluví pro a co proti ideji tržního hospodá  ř  ství?  

Pro:

• nízké ceny zboží – může si ho dovolit hodně lidí

• zboží je lehce přístupné ve všech zemí světa

• každý stát světa má právo podílet se na výrobě

• nesoulad s přírodou v některých ohledech



Proti:

• nízké platy, nedostatek zdrojů obživy

• hodně peněz za reklamu, málo za „opravdovou“ práci

• zboží procestuje za měsíc větší vzdálenost než člověk, který si dané zboží koupí, procestuje za svůj celý život

• kvalitní zboží se neuchytí, protože je dražší, lidé si radši koupí nekvalitní zboží, protože je levné

• netransparentnost – lidé nevědí, co si jejich kalhoty „prožily“, jak byly vyrobeny

• kvůli tomu, abychom my měli levné zboží, nemají lidé např. v Asii jídlo, vzdělání, dobrou hygienu, fungující rodinu, …

(K. S.)



Příloha II. - epocha zeměpisu

Obsah:

1. Aralské jezero

2. Zpětná vazba

3. Závěrečné opakování
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Aralské jezero: příběh jedné tragédie

Tomáš Eyem, For Men, 6.4.2012 

Bývalo prosperující oázou na Hedvábné stezce a čtvrtým největším jezerem světa. Z většiny 
zůstala  slaná  a  jedovatá  poušť.  Stále  ale  existuje  naděje,  že  se  podaří  zvrátit  jednu  z 
nejhorších ekologických katastrof způsobených člověkem.

Při  pohledu  z  vesmíru  vypadají  i  jeho  zbytky  jako  ohromné  smaragdy  pohozené  uprostřed 
vyprahlého písku. Už jen naznačují, kde bývaly břehy omývané ještě v šedesátých letech vodou 
Aralského  jezera.  Fotografie 
zrezivělých  rybářských  lodí 
rozesetých  v  nekonečné  poušti 
jsou  symbolem  zkázy  jezera 
starého  přes  pět  milionů  let. 
„Posílali  jsme  rybí  konzervy do 
celého světa, do Československa, 
do  každého  státu  Sovětského 
svazu, do dalších zemí, třeba do 
Španělska,“  říká  v  působivém 
dokumentu Aral, El mar perdido 
(Aral,  ztracené  moře)  obyvatel 
kdysi  prosperujícího  rybářského 
města Mujnak.

Starší  muž  postává  před 
rozpadající  se  lodí  a  vzpomíná, 
jak kdysi chodil  po kapitánském 
můstku.

Metr za metrem

V  uzbeckém  Mujnaku  začátkem  šedesátých  let  žilo  čtyřicet  tisíc  lidí.  Místní  konzervárny 
zpracovávaly tisíce tun ryb a Aralské jezero se rozlohou blížilo velikosti Irska. Obyvatelé města se 
opalovali na pláži, děti si hrály v mírných vlnách, ale pak začala voda ustupovat. Rybáři nejdřív 
přístav s vodou propojili kanály, později museli úlovky převážet vrtulníky, protože nebylo kudy do 
města doplout. A lidé začali odcházet.

Teď jich v Mujnaku žije pár tisíc. „Nikdy jsme si nedokázali představit, že to takhle dopadne. Přišlo 
to po roce 1975. Jeden den jste se mohli koupat tady, a druhý den jste museli jít někam jinam.
Jezero  mizelo  rychle,“  popisuje  v  dokumentu  z  roku  2010  bývalý  námořník  rychlost,  s  jakou 
přicházeli on i jeho kolegové o obživu.

Mujnak zůstal rozpadajícím se pomníkem někdejší rybářské slávy a na dovolenou sem už nikdo 
nejezdí. Leda otrlí západní turisté, kteří chtějí na vlastní oči vidět kdysi obrovskou flotilu lodí, teď 
rozežíranou rzí. „Byl jsem šokovaný,“ prohlásil před dvěma lety generální tajemník OSN Pan Ki-
mun. V rámci svého středoasijského turné zavítal také k uzbecké části Aralského jezera. Nebo spíš k 
tomu, co z něj zbylo. „Je to jedna z nejhorších ekologických katastrof na světě... Vyzývám vůdce 
(středoasijských zemí), včetně uzbeckého prezidenta Karimova, aby zasedli k jednacímu stolu a 
našli v této otázce konečně řešení.“ Zůstalo nakonec zase jen u rozčarování a prázdných slov.

„Politikům stále chybí vůle, Uzbekové se chovají tak trochu jako Severní Korea. Nejsou ochotní 
něco udělat, dokud jim tam svět nenapumpuje nějaké peníze nebo jim nedá nějakou náhražku za 

http://www.rozvojovka.cz/download/img/2863.jpeg


bavlnu,“ hodnotí situaci na jižní straně Aralu prof. Bohumír Janský z katedry fyzické geografie a 
geoekologie Přírodovědecké fakulty UK. Naráží na klíčový problém a základ celého problému – 
bavlnu.

Bílé zlato

Ten nápad se začal rodit už ve třicátých letech dvacátého století. Sovětský svaz chtěl zkrotit přírodu 
a  jedním  z  míst,  kam  komunističtí  plánovači  upřeli  pozornost,  byla  mohutná  řeka  Amudarja, 
nejdelší vodní tok Střední Asie. První kapky vody sbírá z ledovcových vrcholků Hindúkuše a po 
dvou a půl tisících kilometrů dlouhé cesty ústí širokou deltou do jižního cípu Aralského jezera. 
Tedy, tak to bývalo, než Sověti v šedesátých letech začali ve věčně vyprahlé stepi budovat obří 
zemědělské farmy a živit je vodou právě z Amudarji. V roce 1965 řeka sytila tři miliony hektarů 
(víc než třetina rozlohy ČR) pšenice a bavlny, jedněch z nejžíznivějších plodin vůbec. Průtok vody 
v této řece rázem dramaticky klesl.

Příkladem toho, jak obrovský byl zásah do původních přírodních podmínek, je Karakumský kanál. 
Skoro čtrnáct set kilometrů dlouhá „řeka“ se vyděluje z Amudarji a namíří si to do Turkmenistánu. 
„Kdysi se Sovětský svaz chlubil, že postavil největší umělý kanál světa, a také to byla pravda. Teče 
v něm devět kubických metrů vody za vteřinu. Je to otevřené betonové koryto zhruba deset metrů 
široké a dva metry hluboké. Voda protéká Karakumskou pouští a až tři čtvrtiny se jí zde odpaří. My 
to na přírodovědecké fakultě ukazujeme studentům jako odstrašující příklad,“ říká prof. Janský o 
tom, jak sovětští inženýři využili vodu z Amudarji.

Podobný závlahový systém umělých kanálů vznikl také na severním přítoku Aralu na řece Syrdarja. 
Výsledek? Přísun vody do jezera se začátkem osmdesátých let prakticky zastavil. Kdysi mírně slaný 
Aral postupně dosáhl salinity mořské vody. Původní druhy ryb v takovém prostředí nedokázaly 
přežít. Rybáři proto vysadili druhy zvyklé na slanou vodu. Byl to ovšem jen marný pokus udržet 
neudržitelné. Podobně dopadla ostatní zvířata a rostliny, které nebyly na extrémně slané prostředí 
zvyklé. Zkáza jezera pokračovala dále. V roce 1990 se jezero rozdělilo na větší jižní uzbeckou část 
a severní kazašskou a do roku 1996 Aral ztratil přes padesát procent z původních téměř 68 000 
kilometrů čtverečních rozlohy. Zdaleka to ale nebyl konec! Před třemi lety mělo jezero pouhou 
desetinu původního objemu. Z obří  masy vody nakonec zůstaly čtyři  menší víceméně oddělené 
části.

Až  na  pár  desítek  tisíc  obyvatel  kolem  Aralu  celou  dobu  problém  nikoho  netrápil.  Sovětští 
plánovači kdysi s takovým scénářem počítali a někteří dokonce pokládali Aralské jezero za „omyl 
přírody“.  Rozhodující  byl  úspěch  v  pěstování  bavlny.  Kazachstán  se  stal  jedním  z  největších 
producentů „bílého zlata“ a šestou příčku ve světovém žebříčku si drží dodnes. Cena za takový 
úspěch je však vysoká. Oblast se dnes stala jen těžko obyvatelnou. Aral ve své původní velikosti 
fungoval jako jakýsi „regulátor klimatu“. Když zmizel, teploty začaly stoupat k extrémům, zimy 
jsou zde mrazivější a léta mnohem sušší než dřív. Jezerní dno se proměnilo v poušť zanesenou solí a 
pesticidy z intenzivního zemědělství. Každých pár týdnů zvedne písečná bouře do vzduchu tuny 
jedovatého prachu a odnáší ho i stovky kilometrů daleko.

Jedovatý prach z Aralu se najde dokonce až v přes pět tisíc kilometrů vzdáleném Východočínském 
moři! Solí kontaminovaný písek z jezera zanáší i obrovské plantáže bavlníku a dalších plodin, takže 
je potřeba stále více vody, aby se produkce udržela. Je to uzavřený kruh, na jehož okraji stojí lidé,  
kteří  ještě  ve  městech  a  vesnicích  kolem Aralu  zůstali.  Dramaticky  mezi  nimi  vzrostl  výskyt 
rakoviny  hrtanu  a  jícnu,  nemocí  spojených  s  dýchacími  problémy,  stoupla  rovněž  úmrtnost 
novorozenců.



Zachránit alespoň něco

Plánů na obnovu Aralu existuje mnoho. Některé pocházejí ještě z dob někdejšího Sovětského svazu 
a hraničí s megalomanskými projekty, které vedly ke zkáze jezera. Jeden z nich dokonce počítal s 
možností odklonit toky řek Volhy, Obu a Irtyše z Ruska a plnit  vyschlou aralskou pánev jejich  
vodou. Odhady ceny takového projektu šplhají k padesáti miliardám dolarů a téměř nikdo rozumný 
už o podobné variantě neuvažuje.

Jedinou nadějí Aralu tak zůstávají přirozené a odkloněné přítoky. Realita je ale neúprosná. I kdyby 
Uzbekistán naráz přestal zavlažovat svůj bavlník vodou z Amudarji a ta plnou silou znovu tekla do 
Aralu, trvalo by podle optimistických propočtů pětasedmdesát let, než by se jezero znovu naplnilo! 
Pro sentiment tady nezbývá místo.  Uzbekistán se svého hlavního vývozního artiklu nevzdá bez 
kompenzací za ztráty, které by mu to přineslo. Podle hydrologa Bohumíra Janského proto pozornost 
zůstává  u  severní  strany,  takzvaného  Malého  Aralského  jezera  v  Kazachstánu.  „Je  tady  malá 
varianta. Znamená zachránit, co se dá, tedy severní třetinu, a zbytek nechat být.“ Kazachstán začal 
uvažovat o obnově svého cípu Aralu už krátce po rozpadu Sovětského svazu a rozhodnutí to tehdy 
bylo radikální. Radnice města Aralsk poslechla doporučení odborníků a nechala postavit provizorní 
přehradu,  která  odřízla  celý  zbytek  vysychajícího  jezera  od  přísunu  vody  ze  severu.  Sice  se 
několikrát  zhroutila,  vláda  ale  nakonec  dohodla  se  Světovou  bankou  projekt  ve  výši  bezmála 
devadesáti  milionů  dolarů,  který  pomohl  postavit  přehradu  Kok-Aral.  Třináctikilometrová  hráz 
dokončená v roce 2005 zatím drží.

Hladinu zvedla o několik metrů a salinita vody se blíží původním hodnotám ze šedesátých let. Voda 
se sice přibližuje  k původním břehům, stále  ale  zůstává zhruba dvacet  kilometrů od přístavu v 
Aralsku,  odkud  rybáři  kdysi  vyráželi  za  svými  úlovky.  Mírný  optimismus  je  ale  namístě:  „Ta 
přehrada,“  řekl  před dvěma lety Joop Stoutjesdijk,  zmocněnec Světové banky pro oblast  Aralu, 
„ukázala, že se něco udělat dá.“ Do Aralského jezera se nevrací jen voda. Hráz pomohla obnovit 
deltu Syrdarji a ekosystém mokřadů. Znovu zde bují rostliny, které roky dusil slaný písek, míří sem 
po dlouhých rocích také stěhovaví pelikáni, plameňáci nebo kachny. Po malých nesmělých krůčcích 
se znovu probouzí  rybářský průmysl.  Systém kvót  je  sice přísný,  ale  v  Aralsku znovu běží  tři 



továrny na zpracování ryb. Místní jich můžou z vody vytáhnout dva a půl tisíce tun každý rok.

Kazašská vláda nedávno ohlásila začátek druhé fáze obnovy jezera, která má vodu přivést až k 
Aralsku. Odhady počítají s  termínem do roku 2020, ale může k tomu dojít  i  dřív.  Je to trochu 
paradoxní, ale optimistům v tomto případě nahrává globální změna klimatu. Jak potvrzují výzkumy 
týmu Bohumíra Janského, Syrdarja má v posledních letech víc vody kvůli rychleji tajícím ledovcům 
v Kyrgyzstánu.  Na druhé straně  ale  také  rostou nároky na  odběry z  řeky pro potřeby rostoucí 
populace, průmyslu a samozřejmě zemědělského zavlažování.

Přestože Kazachům pomáhá Světová banka, většinu peněz do obnovy Aralu dávají ze svého. Jako 
osmnáctému největšímu producentovi ropy na světě jim do karet hrají vysoké ceny této suroviny. 
Prezident Nazarbajev by rád z jezera udělal turistickou destinaci. Jeho zájem podtrhlo, když před 
čtyřmi lety ohlásil, že dá ze státní kasy 250 milionů dolarů na obnovu Aralu. Symbolicky přitom 
stál na přehradě Kok-Aral a nešetřil optimismem. Ten ale rozhodně chybí na jihu. Finální cíl, k 
němuž by resuscitace Aralu měla dospět, je propojení severní a západní části jezera, která zatím 
také vzdoruje úplnému vyschnutí.

Jih  je  podle  většiny odborníků už  definitivně  ztracený.  „Za  současných  podmínek  není  možné 
Aralské jezero obnovit na jeho původní úroveň,“ uvádí jedna z posledních zpráv Mezinárodního 
fondu na záchranu Aralského jezera (IFAS).

„Není ale pochyb o tom, že větší efektivita při využívání vodních zdrojů může významně zlepšit 
podmínky a zvrátit trend směřující k úplnému vyschnutí Aralského jezera.“ Na uzbecké straně břeh 
ustoupil zhruba o dvě stě kilometrů, hranice se střídavě mění. Před třemi lety jihovýchodní jezero 
vyschlo úplně, pak se ale díky podzemním vodám a dešťům znovu částečně naplnilo. „Z jiného 
pohledu, člověk si může říct, proč ho zachraňovat,“ naznačuje pragmatický postoj Bohumír Janský. 
„V tropech je spousta jezer, která zanikla v naší době nebo dřív. Další v oblastech kolem obratníků 
spějí k zániku, protože výpar výrazně převládá nad přítoky a srážkami. Tak se to prostě v přírodě 
děje.“  Vyhlídky  jsou  neúprosné.  S  mohutným  bavlníkovým  průmyslem  v  zádech  někdejším 
kapitánům rybářských lodí, kteří ještě zůstali, zbývá odejít, nebo chovat velbloudy a dobytek.

„Na kazašské straně jezero žije. Tam je to v pořádku,“ říká v dokumentu Aral, El mar perdido jeden 
z obyvatel Mujnaku. „Lidé v Kazachstánu tam mohou znovu rybařit. Tady to je ale všechno v háji,“ 
máchne rukou a smířeně odchází prašnou cestou do města, které bývalo rybářským rájem.



Úkoly k textu:

1) Čím ovlivnily lidské zásahy proměnu Aralu? K jakým následkům to vedlo?

2)  Jak  se  vyvíjela  situace  v  uzbeckému  Mujnaku?  Jaké  jsou  vyhlídky  tamních  obyvatel  do 
budoucna?

3) Proč je kazašská strana optimistická? Jak do situace zasahuje?

4) Jaký je Váš postoj k názoru Bohumíra Janského:

„Z jiného pohledu, člověk si  může říct,  proč ho zachraňovat,“ naznačuje pragmatický postoj  
Bohumír  Janský.  „V  tropech  je  spousta  jezer,  která  zanikla  v  naší  době  nebo  dřív.  Další  
v oblastech  kolem  obratníků  spějí  k  zániku,  protože  výpar  výrazně  převládá  nad  přítoky  a  
srážkami. Tak se to prostě v přírodě děje.“

Souhlasíte či nesouhlasíte? Proč?

5) Když se podíváte na celou situaci, jak hodnotíte plány, s kterými tehdejší Sovětský svaz přišel, a 
jejich důsledky – vyjádřete se k nim z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy.

6) Jednalo se o dobrý hospodářský počin? Ano či ne? A proč si to tak myslíte?



Zpětná vazba k výuce zeměpisu v 2. ročníku

Téma I: „Voda a životní prostředí“

1) K úkolu přistupujte s tvůrčím duchem a napište ke každému pojmu příklad z Vašeho života, který
vystihuje význam slova a bude nutně subjektivní. Viz příklad.

– životní podmínky: „Když bude stále zataženo a nebude svítit slunce a neporostou žádné 
stromy a rostliny, pak se tady v tom smogu udusím.“

– environmentalistika:

– ekologie:

– ochrana životního prostředí:

– ekosystém

– antropogenní zásahy

– biodiverzita

– slum

– pasáty

– monzuny

2) Pokuste se napsat „desatero“, které by mohlo být hlavním obsahem brožurky s názvem
„Průvodce úspěšnou revitalizací vodních toků“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)



3) Napište krátká pravdivá tvrzení o vodě formou „objektivních výpovědí“ 
(vymyslete jich alespoň pět):

Příklady:
„Voda je regulátorem podnebí.“
„Země je planeta vody.“

1)

2)

3)

4)

5)

Téma II: „Pěstování květin v souvislostech“

Která z možností odpovídá současné praxi pěstování a obchodování s květinami?

1. Každá třetí růže prodaná v Evropě na Svátek svatého Valentýna pochází z
a) Keni.
b) Číny.
c) Španělska.

2. Cesta květiny z pole v Keni, Etiopii nebo Ugandě do českého květinářství trvá okolo
a) 20 dní.
b) 10 dní.
c) 5 dní.

3. ... z 50 růží prodaných v současnosti v České republice pochází od domácího dodavatele.
a) Polovina ….
b) Třetina ….
c) Pouze jedna ...

4. Velká většina květin se do ČR dováží z aukcí květin v
a) Německu.
b) Nizozemí.
c) Anglii.

5. V dnešní době jsou květiny obchodované na nizozemských aukcích dováženy z Afriky, Asie nebo 
Latinské Ameriky, kde je příznivější klima k celoročnímu pěstování. Z těchto kontinentů jsou 
přepravovány
a) letecky.
b) po moři.
c) po souši.



6. Téměř třetina světové květinářské produkce pochází z …., která do Evropy každoročně vyváží na 
85.000 tun květin.
a) Keni
b) Ugandy
c) Ekvádoru

7. K produkci jednoho hektaru (tj. 100 x 100 m) růží je za rok potřeba
a) až 5.000 litrů vody.
b) až 10.000 litrů vody.
c) až 30.000 litrů vody.

8. Každá růže potřebuje denně
a) 0,5 l vody.
b) 1,5 l vody.
c) 10 l vody.

9. Květinářské farmy se ve výše zmíněných zemích často umisťují do oblastí, které
a) trpí nedostatkem vody.
b) mají dostatek vody.
c) mají dostatek pravidelných srážek.

10. Na květinářských farmách jsou používány chemikálie (různé druhy pesticidů), které
a) nezpůsobují pracovníkům potíže, protože jim jsou poskytnuty ochranné prostředky.
b) způsobují pracovníkům zvýšenou únavu, nevolnost a zvracení, bolesti hlavy, závrať, podráždění 
kůže a očí.
c) jsou zakázány.



ŘEŠENÍ:

1. Každá třetí růže prodaná v Evropě na Svátek svatého Valentýna pochází z
a) Keni.

2. Cesta květiny z pole v Keni, Etiopii nebo Ugandě do českého květinářství netrvá déle než
c) 5 dní.

3. c) Pouze jedna ...
….. z 50 růží prodaných v současnosti v České republice pochází od domácího dodavatele.

4. Velká většina květin se dováží z aukcí květin v
b) Nizozemí.

5. V dnešní době jsou květiny obchodované na nizozemských aukcích dováženy z Afriky, Asie nebo 
Latinské Ameriky, kde je příznivější klima k celoročnímu pěstování. Z těchto kontinentů jsou 
přepravovány
a) letecky.

6. Téměř třetina světové květinářské produkce pochází z …., která do Evropy každoročně vyváží na 
85.000 tun květin.
a) Keni

7. K produkci jednoho hektaru růží je za rok potřeba
c) až 30.000 litrů vody.

8. Každá růže potřebuje denně
b) 1,5 l vody

9. Květinářské farmy se ve výše zmíněných zemích často umisťují do oblastí, které trpí
a) nedostatkem vody.

10. Na květinářských farmách jsou používány chemikálie (různé druhy pesticidů), které
b) způsobují pracovníkům zvýšenou únavu, nevolnost a zvracení, bolesti hlavy, závrať, 
podráždění kůže a očí.



Závěrečné opakování k epoše zeměpisu      

(1. varianta)

1)  Úkol k mapě č. 1: jmenujte 10 světových přístavů, které se nachází  v západní Evropě nebo v Americe – svoji 
odpověď zakreslete do mapy (název můžete spojit s daným místem šipkou). 

2) Úkol k mapě č. 2: odkud kam vedou hlavní námořní trasy pro přepravu ropy a uhlí – zakreslete šipkou do mapy. 

3) Úkol k mapě č. 3: zakreslete do mapy přibližnou (!) polohu největších producentů (ne značek) kávy, čaje a ropy (od 
každé komodity  právě 5 zemí). Země odlište barevně podle komodity a spojte dané země šipkou či číslem s jejich 
názvem. 

4) Úkol k mapě č. 4: do mapy zakreslete země právě 5 značek kávy (znázorněte země jejich původu – spojte název s 
přibližným místem šipkou).

5) Představte stručně, ale srozumitelně problematiku Aralského jezera. Pojměte svůj text jako vyprávění někomu, kdo 
ani neví, kde Aralské jezero je, jak se tam žije apod. Váš text by měl mít charakter popisu (včetně faktografických  
náležitostí) s minimálním rozsahem půl stránky.   

6) Vyberte si právě tři země, které jste nezpracovával/a v rámci skupinového úkolu a charakterizujte je co do kultury či 
životních podmínek – „nakreslete“ svými slovy pomyslný obrázek dané země, jak si ji představujete, její obyvatele a  
jejich život. Nejde nyní o délku či kvantitu, ale o „výmluvnost“ toho, co napíšete. Může se jednat o jakýsi  „první 
dojem“, který ve Vás země zanechala. Viz příklad.

Příklad: V Kambodži žijí Khmérové, kteří se stále usmívají a nikam nespěchají. Mají rádi jídlo, i když většina z nich se  
nají jen z toho, co sama vypěstuje na polích či chytí ve vodách Mekongu. Obojí je závislé na pravidelných monzunových  
deštích a řekách, které sem mají namířeno až z dalekých Himalájí. 

(2. varianta)

1) Úkol k mapě č. 1: jmenujte 10 světových přístavů, které se nachází v  západní Evropě a v Asii  – svoji odpověď 
zakreslete do mapy (název můžete spojit s daným místem šipkou). 

2) Úkol k mapě č. 2: odkud kam vedou hlavní námořní trasy pro přepravu železné rudy – zakreslete šipkou do mapy. 

3) Úkol k mapě č. 3: zakreslete do mapy přibližnou (!) polohu největších producentů (ne značek) kakaa, bavlny a rýže 
(od každé komodity právě 5 zemí). Země odlište barevně podle komodity a spojte dané země šipkou či číslem s jejich 
názvem. 

4) Úkol k mapě č. 4: do mapy zakreslete země  právě 5 značek čokolády (znázorněte země jejich původu – spojte 
název s přibližným místem šipkou).

5) Představte stručně, ale srozumitelně problematiku Aralského jezera. Pojměte svůj text jako vyprávění někomu, kdo 
ani neví, kde Aralské jezero je, jak se tam žije apod. Váš text by měl mít charakter popisu (včetně faktografických  
náležitostí) s minimálním rozsahem půl stránky.  

6) Vyberte si  tři země,  které jste nezpracovával/a v rámci skupinového úkolu a charakterizujte je co do kultury či 
životních podmínek – „nakreslete“ svými slovy pomyslný obrázek dané země, jak si ji představujete, její obyvatele a  
jejich život. Nejde nyní o délku či kvantitu, ale o „výmluvnost“ toho, co napíšete. Může se jednat o jakýsi  „první 
dojem“, který ve Vás země zanechala. Viz příklad.

Příklad: V Kambodži žijí Khmérové, kteří se stále usmívají a nikam nespěchají. Mají rádi jídlo, i když většina z nich se  
nají jen z toho, co sama vypěstuje na polích či chytí ve vodách Mekongu. Obojí je závislé na pravidelných monzunových  
deštích a řekách, které sem mají namířeno až z dalekých Himalájí. 



Příloha III. - epocha ekonomie

1. Vybraní ukazatelé, 1. a 2. část (viz samostatný soubor ve formátu pdf)

2. King Cotton

3. Globální kalhoty (viz samostatný soubor ve formátu pdf)

4. Globální náklady (viz samostatný soubor ve formátu pdf)

5. Portrét švadleny

6. Rozhovor

7. Cena (viz samostatný soubor ve formátu pdf)

8. Zóny volného obchodu

9. Etický kodex

10. Všeobecná deklarace lidských práv

11. Sekem

12. Závěrečné opakování

------------------------------------------------------



Přehled vybraných zemí s vybranými 
hospodářskými a dalšími ukazateli  

Vybrané země odpovídají Vašim příspěvkům (ne ke všem 
zemím jsou vždy k dispozici aktuální informace).
 
Vybraní ukazatelé:

• HDP  
• HDI
• Giniho index
• Happy planet index
• Míra nezaměstnanosti
• Zaměstnanost v jednotlivých sektorech

Údaje jsou převzaty z různých internetových zdrojů jako 
např. stránky CIA nebo OSN apod.
Jedná se o poslední údaje, což neznamená, že jsou to vždy 
nejaktuálnější údaje, ale o údaje poslední. 

Úkoly k Vašim zemím můžete zpracovávat i na 
základě příspěvků Vašich spolužáků
(viz zápisky ve Vašich sešitech).

1) Odpovídá +/- pořadí HDP  pořadí ostatních 
ukazatelů? Konkrétně:

a) HDP a HDI?
b) HDP a Giniho index?
c) HDP a Happy planet index?

Čím si své zjištění vysvětlujete?

2) Srovnejte HDP a zaměstnanost v 
jednotlivých hospodářských sektorech.

Nacházíte zde nějakou souvislost? Odpovídá Vaše 
zjištění tvrzení, že „chudší“ země se profilují 
především v primárním sektoru? 

HDP

Pořadí 
(2010)

Země
HDP 

(USD)
růst (%)

12 Austrálie 41 000 2,7

17 Švédsko 39 100 5,5

18 Island 38 300 -3,5

20 Irsko 37 300 -1,0

24 Spojené království 35 400 1,3

26 Finsko 34 800 3,1

28 Japonsko 34 000 3,9

30 Monako
30 000 
(2006)

N/A

32 Izrael 29 800 4,6

33 Řecko 29 600 -4,5

34 Španělsko 29 400 -0,1

37 Nový Zéland 27 700 1,5

38 Česko 25 600 2,3

64 Mexiko 13 900 5,5

70 Kazachstán 12 700 7,0

72 Turecko 12 300 8,2

73 Rumunsko 11 600 -1,3

78 Brazílie 10 800 7,5

85 Kuba 9 900 1,5

89 Tunisko 9 400 3,7

90 Peru 9 200 8,8

92 Thajsko 8 700 7,8

94 Jamajka 8 300 -1,1

106 Ukrajina 6 700 4,2

121 Gruzie 4 900 6,4

132 Mongolsko 3 600 6,1

133 Indie 3 500 10,4

137 Uzbekistán 3 100 8,5

185 Afghánistán 900 8,2

http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mongolsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thajsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunisko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazachst%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monako
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Island
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Australia.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Sweden.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Iceland.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Ireland.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_the_United_Kingdom.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Finland.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Japan.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Monaco.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Israel.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Greece.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Spain.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_New_Zealand.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Mexico.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Kazakhstan.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Turkey.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Romania.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Brazil.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Cuba.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Tunisia.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Peru.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Thailand.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Jamaica.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Ukraine.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Georgia.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Mongolia.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_India.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Uzbekistan.svg&page=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Afghanistan.svg&page=1


HDI (2010) – v závorce je uvedeno pořadí vzhledem ke 
všem zkoumaným 194 zemím

velmi vysoký HDI:
Austrálie (2)
Nový Zéland (3)
Irsko (5)
Švédsko (9)
Japonsko (11)
Izrael (15)
Finsko (16)
Island (17)
Španělsko (20)
Řecko (22)
Spojené království (26)
Česká republika (28)

vysoký HDI:
Rumunsko (50)
Mexiko (56)
Peru (63)
Kazachstán (66)
Ukrajina (69)
Brazílie (73)
Gruzie (74)
Jamajka (80)
Tunisko (81)
Turecko (84)

střední HDI:
Thajsko (92)
Mongolsko (100)
Uzbekistán (102)
Indie (119)

nízký HDI:
Afghánistán (155)

Monako (neuvedeno)

Giniho index (CIA, 2012)
(poslední údaje pochází z různých let)

12      Thailand             53.6
16      Brazil               51.9
18      Mexico               51.7
35      Peru                 46.0
39      Jamaica              45.5
56      Georgia              40.8
59      Turkey               40.2
66      Israel               39.2
75      Japan                37.6
78      Uzbekistan           36.8
79      India                36.8
81      Mongolia             36.5
83      New Zealand          36.2
91      United Kingdom       34.0
93      Ireland              33.9
97      Romania              33.3
99      Greece               33.0
104     Spain                32.0
109     Czech Republic       31.0
113     Australia            30.5
121     Iceland              28.0
122     Ukraine              27.5
126     Finland              26.8
127     Kazakhstan       26.7
136     Sweden               23.0

No information about: Monaco, Tunisia, 
Afghanistan, Cuba



Happy planet index

Pořadí Jméno 
srovnávaného státu 

HPI/2012 

6. Jamajka 58,5 

12. Kuba 56,2 

15. Izrael 55,2 

20. Thajsko 53,5 

22. Mexiko 52,9 

24. Peru 52,4 

28. Nový Zéland 51,6 

32. Indie 50,9 

39. Tunisko 48,3 

41. Spojené království 47,9 

44. Turecko 47,6 

45. Japonsko 47,5 

52. Švédsko 46,2 

54. Uzbekistán 46,0 

55. Gruzie 46,0 

62. Španělsko 44,1 

70. Finsko 42,7 

73. Irsko 42,4 

75. Rumunsko 42,2 

76. Austrálie 42,0 

83. Řecko 40,5 

88. Island 40,2 

92. Česká republika 39,4 

100. Ukrajina 37,6 

109. Afghánistán 36,8 

119. Kazachstán 34,7 

145. Mongolsko 26,8 

Bez údaje: Monako

Unenployment rate (%)

Country Latest 2011 2010

Australia 5.40 5.20 4.90

Brazil 5.30 4.70 5.30

Czech Republic 8.40 8.60 9.60

Finland 7.10 7.40 7.90

Georgia 15.10 15.10 16.30

Greece 25.10 20.70 14.20

Iceland 4.90 7.32 7.97

India 3.80 3.80 9.40

Ireland 14.80 14.60 14.40

Israel 7.00 5.40 6.60

Japan 4.20 4.50 4.90

Kazakhstan 5.20 5.40 5.50

Mexico 5.01 4.50 4.94

Mongolia 3.60 3.60 3.60

New Zealand 6.80 6.40 6.80

Peru 6.60 7.00 7.70

Romania 7.60 7.70 7.30

Spain 24.63 22.85 20.33

Sweden 7.40 7.50 7.40

Thailand 0.92 0.43 0.68

Tunisia 18.10 18.30 13.00

Turkey 8.40 9.20 11.40

Ukraine 9.10 8.60 8.80

United Kingdom 7.90 8.40 8.10

Uzbekistan 0.20 0.20 0.10

No informations about Monaco, Afghanistan, Cuba

http://www.tradingeconomics.com/uzbekistan/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/ukraine/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/tunisia/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/thailand/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/spain/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/romania/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/peru/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/new-zealand/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/mongolia/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/mexico/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/kazakhstan/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/israel/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/ireland/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/india/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/iceland/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/greece/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/georgia/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/finland/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/czech-republic/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/brazil/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/australia/unemployment-rate
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$GridView1','Sort$2010')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$GridView1','Sort$2011')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$GridView1','Sort$2011')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$GridView1','Sort$Country')


Labor force by occupation (most recent datas):

Countries Description

Afghanistan agriculture 80%, industry 10%, services 10%

Australia agriculture 3.7%, industry 26.4%, services 70%

Brazil agriculture 20%, industry 14%, services 66%

Cuba agriculture 21.2%, industry 14.4%, services 64.4%

Czech Republic agriculture 4%, industry 38%, services 58%

Finland
agriculture and forestry 4.4%, industry 18.6%, construction 6%, commerce 
16.3%,  finance,  insurance,  and  business  services  13.9%,  transport  and 
communications 7.6%, public services 33.2%

Georgia agriculture 40%, industry 20%, services 40%

Greece agriculture 12%, industry 20%, services 68%

Iceland
agriculture,  fishing  and  fish  processing  10.3%,  industry  18.3%,  services 
71.4%

India agriculture 60%, industry 17%, services 23%

Ireland agriculture 8%, industry 29%, services 64%

Israel agriculture 18.5%, industry 23.7%, services 50%, other 7.8%

Jamaica agriculture 20.1%, industry 16.6%, services 63.4%

Japan agriculture 4.6%, industry 27.8%, services 67.7%

Kazakhstan agriculture 20%, industry 30%, services 50%

Mexico agriculture 18%, industry 24%, services 58%

Mongolia
herding/agriculture 42%, mining 4%, manufacturing 6%, trade 14%, services 
29%, public sector 5%

New Zealand agriculture 10%, industry 25%, services 65%

Peru
agriculture 5.9%, mining and quarrying (*těžba) 0.4%, manufacturing 12.6%, 
construction 5.3%, commerce 26.3%, household work 4.9%, other services 
44.6%

Romania agriculture 31.6%, industry 30.7%, services 37.7%

Spain
agriculture  5.3%,  manufacturing,  mining,  and construction  30.1%,  services 
64.6%

Sweden agriculture 2%, industry 24%, services 74%

Thailand agriculture 49%, industry 14%, services 37%

Tunisia services 55%, industry 23%, agriculture 22%

Turkey agriculture 35.9%, industry 22.8%, services 41.2% (3rd quarter, 2004)

Ukraine agriculture 24%, industry 32%, services 44%

United Kingdom agriculture 1.5%, industry 19.1%, services 79.5%

Uzbekistan agriculture 44%, industry 20%, services 36%

Monaco without informations.

http://www.nationmaster.com/red/graph/lab_lab_for_by_occ-labor-force-by-occupation&ob=ws
http://www.nationmaster.com/country/uz-uzbekistan/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/uk-united-kingdom/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/up-ukraine/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/tu-turkey/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/ts-tunisia/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/th-thailand/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/sw-sweden/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/sp-spain/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/ro-romania/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/pe-peru/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/nz-new-zealand/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/mg-mongolia/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/mx-mexico/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/kz-kazakhstan/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/ja-japan/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/jm-jamaica/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/is-israel/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/ei-ireland/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/in-india/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/ic-iceland/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/gr-greece/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/gg-georgia/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/fi-finland/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/ez-czech-republic/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/cu-cuba/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/br-brazil/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/as-australia/lab-labor
http://www.nationmaster.com/country/af-afghanistan/lab-labor


King Cotton
(Mike Harding)

See how the lint flies out over the moorland,
See how the smoke to the valley clings,

See how the slate roofs shine in the drizzle,
This is the valley where Cotton is King.

See how houses cling to the hillside,
Hear how the streets of children sing,

Wake to the scream of the factory hooter,
This is the valley where Cotton is King.

See how hunger has eaten the faces,
Tired flesh to the bones just clings,

There's dust in the lungs and the bodies are twisted,
This is the valley where Cotton is King.

Sleep is washed from the broken faces,
Morning clogs on the cobbles ring,
Off to the mill, the weavers hurry,

This is the valley where Cotton is King.

Work all day to the looms' hard rhythm,
Scrabble and toil till your tired bones sing,

Then you crawl back home as the gaslights flicker,
This is the valley where Cotton is King.

This is the land where children labour,
Where Life and Death mean the self same thing,

Where many must work that the few might prosper,
This is the valley where Cotton is King.

…..

From Folk Songs of Lancashire, Mike Harding, 1980.

Harding wrote:
"In Newcastle and Durham it was Old King Coal who shaped the lives of the people, while in 
Lancashire it was King Cotton. This is not an historical song. The people with dust in their lungs 
and twisted bodies can still be seen walking the streets of the cotton towns and the houses are still 
strung along the sides of the valley, jerry-built, tumbling grey worms with smoky backs. A London 
visitor once complained to a Lancashire mill owner that the hoses he built weren't fit for people to 
live in... "Ah built t' factory for 'em to live in", the mill owner replied. "Ouses is nobbut fer sleepin' 
in". I wrote this song after a long walk along the Rossendale valley one rainy, smoky November
afternoon." 

"King  Cotton"  was  a  common  term.  "Lint"  is  not  a  contraction  of  "linnet"  (!)  but
simply lint; cotton-fibres. 
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Kdo dostane těch 100 euro, které zaplatím za mé nové sportovní boty?

Náklady na výrobu celkem 12 %
Z toho: 
náklady na výrobu jako takovou 2 %
zisk továrny 2 %
použitý materiál 7,6 %
 platy 0,4 % Přeprava a daně 5%

Daň 
z přidané hodnoty 20 %

Maloobchodní přirážka 30%

Značkový výrobce 33 %
Z toho:
zisk 13,5 %
výzkum 11 %
reklama 8,5 %

Bota představuje objem veškerých nákladů na její výrobu: 

- náklady, které si účtuje výrobce (továrna), představují špičku boty

- náklady, které vznikají převozem a odvodem různých daní, představují tkaničky bot
- daň z přidané hodnoty v zemi prodeje představuje patu boty

- „cenu“, kterou si účtuje podnik za to, že jeho značka je známá, představuje 1/3 boty
- přirážku, která vytváří zisk přímému prodejci, představuje 1/3 boty

-  samotné platy těch, kteří doslova stáli při výrobě této boty, a vložili fyzickou práci do jejího  
vzniku,  představují  jakýsi  neznatelný  „ozdobný přílepek“  v  rozsahu 0,4% z  celkové boty  
(vezmeme-li příklad ceny 100 €, tak na tuto část připadne 40 centů!)



Portrét švadleny

„Je mi právě 19 let, ale mám už tři roky zkušenosti s prací v textilní továrně. Pocházím z vesnice  

na jihu. Jsem nejstarší z 6 dětí (4 děvčata a dva chlapci). Až do roku 2000 jsem chodila do školy.  

Tehdy jsem chodila do 7. třídy. U mého otce se čím dál častěji začaly projevovat poruchy, něco na  

způsob  zmatku.  Museli  jsem školu  opustit,  protože  otcova  nemoc  vedla  k  tomu,  že  už  nemohl  

pracovat.  Byla jsem proto nucena začít  pracovat,  abych něčím přispívala do rodinného příjmu.  

Vyrůstala jsem na vesnici,  bylo mi 16,  vychodila jsem školu do 7.  třídy,  a to mi moc možností  

nedávalo. Všechno, co jsem mohla najít, bylo akorát místo v textilní továrně. 

V roce 2004 jsem tedy tzv. vstoupila na  pracovní trh. Dostala jsem pracovní místo v továrně XY,  

kde se vyrábí oděvy. Továrna je vzdálena od domu mých rodičů jednu hodinu chůze.  Rikša by stála  

15 taků, musela jsem tedy do práce chodit pěšky, tam i zpět, společně s další dívkou z vesnice.  

Nicméně někdy jsem  si rikšu vzít musela. 

Začala jsem pracovat jako pomocná síla s 930 taky měsíčně (to je asi  9,30 euro). Nyní jsem  

švadlena a dostávám 1.800 taků (asi 18 euro) za měsíc. Před nástupem do továrny proběhlo něco  

na způsob přijímacích zkoušek: dopodrobna se mě vyptávali na vesnici, z které pocházím. V továrně  

jsem mohla začít, ale nedostala jsem ani pracovní smlouvu a ani potvrzení o přijetí do zaměstnání. 

V továrně jsem denně pracovala po tu dobu, která byla nařízena. Nařízení a pracovní úkoly  jsou  

takové povahy, že nám nedovolí nedovolí po 8 hodinách práce odejít. Každá pracovnice má pevně  

dané množství práce, které musí zvládnout před tím než odejde. Docela dobře znají naše možnosti a  

naše schopnosti, a schválně od nás požadují víc. Ví, že k tomu, abychom všechno zvládly, musíme jít  

nad naše síly. Pokud pracovnice chce odejít dřív, protože bydlí hodně daleko, řekne se jí, že tu práci  

přeci dělat nemusí, že ji tu nikdo nedrží a že to všechno může na místě hodit za hlavu. Někdy také  

musíme pracovat v pátek.  V posledním týdnu jsem pracovala sedm dní,  i  v pátek.  Abych práci  

neztratila,  musím být připravena pracovat  kdykoli  a souhlasit  s každou pracovní  dobou. Často  

pracuji celou noc, továrna mi zaplatí banán a kus chleba (v hodnotě 2 taků). Továrny upřednostňují  

neprovdané ženy. Mohou nás nutit pracovat déle, protože jinak přeci nemáme co na práci. 

Nepravidelné vyplácení mzdy, špatné propočty její výše, žádná dovolená, časté klamání – to jsou  

mé zkušenosti z mé práce. Továrna nám vyplácí mzdu až 23. dne následujícího měsíce, ale i tato  

dlouhá lhůta nebývá vždy dodržována. Zaplacení přesčasů se odkládá na ještě delší dobu. 

Při vyplácení mzdy býváme různými způsoby klamány. Bývá vypočítávána na základě tzv. „karty  

přítomnosti“.  Karta  musí  na  být  na  konci  měsíce  předána  dozorci.  Ačkoliv  pracovnice  např.  

nechyběla ani jeden den, počítá se při stanovení výše mzdy s dny její nepřítomnosti. Její mzda je  

pak  o  tuto  dobu  nepřítomnosti  krácena.  Kdo  protestuje,  bývá  označován  za  lháře  a  bývá  mu  



vyhrožováno, především propuštěním. Pokud přesčas přesáhne 28 hodin, nezaznamenávají se na  

„kartě  přítomnosti“.  Vše,  co  tento  počet  hodin  přesahuje,  bývá  zaznamenáno  na  odděleném  

seznamu. Za každou hodinu, kterou pracuji přesčas, dostávám 10 taků. 

Nevím, jestli to tak je správně.

V práci mě neustále shazují a ponižují.  My pracovnice býváme při každé příležitosti uráženy,  

obtěžovány  a  psychicky  odrovnávány.  Nejvíce  se  bojíme  výčitek,  že  jsme  chyběly;  obvinění  z  

nepřítomnosti je trestem za všechno. Nepřítomnost znamená snížení platu. Někdy si požádáme o  

volný den nebo jen o pár volných hodin, a to jenom tehdy, když je to opravdu nutné. Ale oni pak  

řeknou, no tak si prostě zůstaňte pryč, nejste tu. To znamená snížení mzdy. 

A pak nám nadávají, když si požádáme o dovolenou. Je to stahující, tak beznadějné, nerozumím,  

proč s námi jednají tak podle. Prostě pro ně nic neznamenáme.  Vždycky, když odcházíme, říkají  

nám, že ať si jenom jdeme, že tu bude vždy dost žen, které naši práci rády převezmou. 

Je to skutečně tak: v továrně se cítím, že se každým okamžikem musím udusit. Často některá z nás  

omdlí. Toalety jsou prostě strašné, úplně se bojím je používat. Voda, kterou tu pijeme, není čistá. Byl  

sice instalován filtr na vodu, ale nefunguje. 

Přeji si, a nejsem jediná, abychom měly odbory. Ale kdo se jednou zapojí do protestů, okamžitě  

ztratí svoji práci. Policie, tzv. ochranka, byla dvakrát požádána továrnou, aby se rozestavili před  

její budovu. Bylo to kvůli tomu, aby nám ukázali, kdo je silnější, a aby nás zastrašili. V naší továrně  

nemáme žádnou možnost, abychom řekli něco proti našim nadřízeným. Dokonce, když udělají něco  

zlého, je naší povinností, abychom uposlechly jejich příkazům. 

Trávím většinu svého života v továrně, nemám čas pro sebe samu, pro mého nemocného otce a  

moji rodinu. Nemáme televizi, nemůžeme si ji dovolit. Abych se trochu rozptýlila, třeba u televize,  

musím zajít k sousedům. 

Nevím, co budu dělat a co ze mě bude.“ 

Převzato z Kampaně za čisté oděvy (2008)



Rozhovor s panem Sefrankem, ředitelem společnosti Mustang Jeans:

Jeans Mustang zredukovala svá pracovní místa v Německu a vytvořila nové pracovní možnosti v Portugalsku, Polsku, 

Rusku a Maďarsku. Ale už po několika málo letech se objevily výhodné podmínky pro pracovní místa i ve východní  

Evropě: polská sekce Mustangu byla uzavřena, a o tomtéž se uvažuje i v Maďarsku. V roce 2003 oznámil ředitel 

Mustangu, že začne brzy vyrábět v Asii: „Maďarsko je mnohem dražší než Čína.“ Ale: společnost Mustang zvýšila v 

předcházejícím roce náklady na propagaci o téměř 30% , vyhouply se tak na 6,7 mil. euro. 

V dnešní době vždy dochází k určitému druhu komunikace skrze nabízené výrobky. Dochází 

k předávání určité zprávy. Jaký postoj chcete Vy na základě výrobku  Mustang Jeans sdělit 

ostatním ? 

Komunikace se pro značku Mustang velmi silně orientuje kolem samotného jména značky. Stojí za  

ním plemeno divokého koně zvaného mustang. Nejedná se o žádnou herku, která by táhla povozy s  

pivními sudy, která by byla zapřažena do chomoutu v německém spřežení a pochodovala by po  

asfaltu.  Naopak,  jedná  se  o  divokého  koně,  který  cválá  přes  rozlehlé  prérie.  Do  této  míry  je  

ústředním poselstvím svoboda, „be free“. Kromě toho v centru naší komunikace také stojí určitá  

přirozenost,  mužský  šarm,  která  také  souvisí  s  mustangem –  dohromady  s  funkčností.  To  jsou  

základní prvky. Naše poselství je tradičně silně zakořeněno v produktu jako takovém, v jeho kvalitě  

a střihu, který padne každému. 

Neobáváte se,  že  by na značce  Mustangu mohlo ulpět  něco z  „image“ pokašlávajícího a 

rakovinou onemocnělého kovboje?

Ne. To si tak nemyslím. Zaprvé: džíny nejsou nebezpečné životu. Zatím nás vrchní státní zástupce  

nenutil k tomu, abychom na naše džíny něco psali, např. že vyvolávají rakovinu. Naopak, vlastně se  

už těšíme na ten den, kdy komunikace tabákových značek takovým způsobem již nebude dovolena.  

Myslím  si,  že  pak  může  Mustang  přímo  nastoupit  do  reklamní  kampaně  Marlbora.  Ve  středu  

poselství by bylo zmíněné „be free“ a americký obraz svobody by se pak už koncentroval vyloženě  

jenom na Mustang. Samozřejmě, mezi světem Mustangu a světem Malbora přirozeně existují velmi  

úzké paralely. 

Byl byste ochoten zaplatit více za bavlnu, coby surovinu, než za reklamu? 

Myslím si, že pokud by bavlna byla všude k dostání za výrazně vyšší ceny, než je tomu dnes, pak  

bychom pravděpodobně byli  nuceni zaplatit  více za surovinu než za reklamu, protože bavlny se  

nemůžeme  vzdát.  Pro  dobré  umístění  na  trhu  je  samozřejmě  smysluplnější  dát  více  peněz  do  

reklamy a nakupovat výhodněji. Vývoj totiž směřuje určitě tím směrem, že pořizovací náklady – ať  



už se jedná o výrobu džín nebo o náklady na získání suroviny – budou klesat a podíl na marketingu  

bude stále stoupat. Kdyby se surovina zdražila, pak by se za ni patrně muselo vydat více peněz. V  

posledních 20 nebo 30 letech tomu však nikdy tak nebylo. 

Samozřejmě vycházíte  z  logiky podnikatele.  Ale představte si,  že  jste  drobný zemědělec, 

pěstitel bavlny v jedné z nejchudších zemí světa. Pak byste tímto tématem byl dotčen úplně 

jiným způsobem. Dokážete si sám sebe představit v situaci tohoto člověka?

Dokážu se vžít do jeho situace, ale na druhé straně zde máme realitu trhů. Otázka nezní: „Co  

jsem ochoten zaplatit?“ ale otázka zní: „Co je za to ochoten zaplatit spotřebitel?“

Ale za reklamu také platí spotřebitel.

Ano, za reklamu platí, ale díky reklamě samozřejmě získá  i určitou přidanou hodnotu. Protože,  

když budu dělat více reklamy, pak dostane i on přidanou hodnotu z reklamy. Dostane více reklamy  

nebo kvalitativně lepší reklamu.

Džíny při tom však zůstaly tytéž. Otázka by spíš měla znít:  Měl by člověk být solidárnější s  

reklamními tvůrci nebo by radši měl zaplatit drobným zemědělcům? 

O tuto otázku tu ale vůbec nejde.  Samozřejmě mohu být solidárnější  s drobnými zemědělci  a  

zaplatit jim na rozdíl od naší konkurence podstatně více. Ale co pak bude mít z toho, že neprodám  

ani jeden kus, protože ho jiní nabízí laciněji? Pak mi prodá onen zemědělec za vysokou cenu nula  

metrů bavlny. Co z toho bude mít?

Pokud by zákazník věděl o souvislostech a vědomě se rozhodl – tedy pokud by věděl, že  

Mustang nyní věnuje méně zdrojů reklamě, ale zato platí víc zemědělcům – pak by to mohl 

být argument …

To  by  sice  mohl  být  argument  pro  některé,  nicméně  by  to  byla  naprosto  okrajová  skupina  

obyvatelstva, která cítí solidárnost s jakýmsi drobným zemědělcem tam někde ve světě. To je však  

velmi ideologické a idealistické myšlení,  a od toho jsme hodně vzdáleni.  Lidem jde o vzhled a  

kvalitu výrobku. Současné možnosti  internetu,  e-mailu a všech těch zemí,  které leží  velmi těsně  

vedle  sebe,  umožňují  zákazníkovi,  aby  si  udělal  optimální  srovnání  cen  a  prostě  si  zvolil  

nejvýhodnější nabídku. Pokud by bavlna, o které mluvíte, měla lepší kvalitu nebo jakoukoliv jinou  

přednost, pak by samozřejmě bylo možné požadovat i vyšší cenu.  Ale pro ideologii samotnou – a o  

tom si nedělám žádné iluze – nezaplatí žádný člověk ani o jeden cent více.

Převzato z pracovní složky k DVD „King Cotton“.



Jaká je cena trička a kalhot?

Oba  přehledy  možných  nákladů  na  výrobu  1  ks  daného  oděvu  jsou  propočteny  na  základě 

informací z Mönninghoff, Wolfgang: King Cotton. (Str. 201) a podle pracovní složky v doprovod-

ném materiálu k DVD „King Cotton“. (Str. 47  a 59.)

a) tričko:

- 200 – 400 g bavlny na světovém trhu:   

- náklady na výrobu 200 g bavlny v Číně:

(s nejmodernější technikou z Německa)

- mzdy za šití v Číně:

(měsíční plat ca. 100,00 €, tj. ca. 0,40 € za hodinu)

- částka průměrné ceny v Číně:

- náklady na přepravu do Hamburku (přepočtenona jedno tričko):

1 kontejner nákladu stojí zhruba 1.000,00 € (pojme ca. 30.000 triček)

1 loď pojme na 10.000 kontejnerů

- přístav v Hamburku 

(průměrná cena za jedno tričko pro velkoobchodníky ):

- velkoobchodní přirážka:

- přirážka maloobchodníka:

- průměrná prodejní cena v obchodě:

0,20 €

1,10 € (ca.)

0,10 €

---------------

1,40 € (ca.)

0,20 €

---------------

1,80 € 

100 %

100 %

---------------

7,00 €



b) džíny (např. jeden pár džín značky Mustang „made in Germany“):

- 1 kg bavlny:

- barva, knoflíky, zip, apod.:

- výroba látky:

(spřádání, barvení, tkaní – náklady továren ve východní Evropě)

- šití:

(v Rusku: měsíční plat 150,00 €, tj. ca.  0,70 € za hodinu)

pro srovnání: hodinová sazba v textilním průmyslu v Německu: 24 €

- organizace, náklady na přepravu nákladními auty:

- celková částka (tovární cena v Rusku):

- přeprava do Německa: 

- značkový podnik: 

(ca. 50% za reklamu, 50% za design, správu a zisk)

- maloobchod:

- „mezicena“

- daň z přidané hodnoty (19%):

- pravděpodobná prodejní cena v obchodě:

0,60 €

0,60 €

2,00 – 3,00 € (ca.)

0,70 € (ca.)

2,00 – 3,00 € (ca.)

---------------

7,00 € (ca.) 

5,50 €

12,50 € 

25,00 €

--------------- 

50,00 €

10,00 € (ca.)

---------------

60,00 €



Zóny volného obchodu (příklad z     textilního průmyslu)  

Mnoho chudých zemí má málo vlastního průmyslu, který by nabízel pracovní místa. Proto se 
pokouší do své země přilákat velké zahraniční firmy a vytvořit tak pracovní místa. Proto od 70. let v 
mnohých zemí vznikají  tzv.  zóny volného obchodu, aby si do své země přitáhly finančně silné 
podnikatele z USA a západní Evropy.

V zónách volného obchodu se firmy těší výhodám, které by ve svých domácích zemích neměly. 
Pracovní  postupy,  které  vyžadují  hodně  pracovní  síly,  jako  např.  nastříhání  a  šití  ,  se  proto 
překládají  do  zón  volného  obchodu  v  zahraničí.  V  těchto  zónách  neexistují  téměř  žádná 
hospodářská  omezení,  která  by  podniky  musely  dodržovat.  V  popředí  stojí  zájmy  a  výhody 
podnikatelů:   

1) Osvobození od daní: po dobu několika let se v zónách volného obchodu nemusí platit daně. 

2) Osvobození od cla: podniky nemusí platit clo za materiál a stroje, které pro svoji výrobu do 
země přiváží.

3) Výhodné výrobní podmínky: zóny volného obchodu se často nachází poblíž přístavů a letišť, 
které zjednodušují převoz surovin a hotového zboží. Také jsou již k dispozici dodávky elektřiny a 
vody, což jinak v mnohých z těchto chudých zemí není samozřejmostí.

4)  Nízká mzdová sazba:  pracovníci zaměstnaní v zónách volného obchodu bývají často velmi 
málo  finančně  ohodnoceni.  10  pracovních  hodin  denně  při  6-  až  7denním pracovním týdnu  a 
neplacených přesčasů představuje měsíční plat v závislosti na dané zemi zhruba 90 euro.  

5) Zákaz odborů: ve většině zón volného obchodu jsou odbory zakázány. Členství v odboru, 
který se zasazuje za práva pracovníku, se často považuje za důvod pro výpověď.

6)  Výjimky  z  opatření  pro  ochranu životního  prostředí: v zónách  volného  obchodu  jsou 
podniky do velké míry osvobozeny od dodržování ekologických opatření.

7)  Chybějící  právní  rámec  pro  pracovní  podmínky:  v zónách  volného  obchodu  většinou 
neexistují žádné zákony, dovolené, nemocenské a pravidla týkající se pracovní doby.

To zajímavé na volných exportních zónách je osvobození od daní, platného práva země a od práv 
odborů a mezinárodně platných sociálních standardů.

Zóny  volného  obchodu  nabízí  podnikům  nejlepší  výrobní  podmínky  a  dovolují  jim,  aby 
vykořisťovali své zaměstnance. Zákaz odborů zároveň zabraňuje tomu, aby se pracovníci proti této 
nespravedlnosti  bránili.  Jelikož  země  se  zónami  volného  obchodu  obvykle  disponují  větším 
množstvím pracovní síly než je zapotřebí, nemohou se zaměstnanci vzepřít, protože mohou být bez 
problémů z ničeho nic nahrazeni někým jiným.

Zóny volného exportu zatím existují ve více než 106 zemí. Čína jich má už na 2000.



Základní požadavky etického kodexu CCC  (Clean Clothes Campaign)

Základní požadavky etického kodexu Clean Clothes Campaign (Kampaň za čisté oděvy) jsou v 
souladu se základními pracovními normami Mezinárodní organizace pro práci, ILO (International 
Labour Organization):

1. Zaměstnávání na základě dobrovolnosti
Zákaz nucené práce, včetně otroctví a práce ve vězení (viz ILO, články 29 a 105). Pracovníci a 

pracovnice nesmí být nuceni odevzdávat svému zaměstnavateli „kauci“ nebo své osobní doklady.

2. Zákaz diskriminace při zaměstnání
Musí být zajištěna rovnost příležitostí a stejného zacházení bez ohledu na odlišnost ras, barvy 

pleti, pohlaví, náboženství, politického názoru, národnosti, sociálního původu nebo jiných znaků 
odlišnosti (viz ILO, články 100 a 111).

3. Zákaz dětské práce
Zákaz využívání dětské práce. Mohou být zaměstnáni jen osoby starší 15ti let nebo dospívající, 

kteří  překročili  věk  povinné  školní  docházky  (viz  ILO,  článek  138).  Propuštěným  dětským 
pracovníkům a pracovnicím se nabídne dostatečné finanční vyrovnání, které jim umožní návrat k 
nevýdělečným činnostem, nebo se jim nabídnou konkrétní možnosti vzdělávání.

4. Respektování svobody se shromažďovat a práva na vyjednávání tarifů
Na mezinárodní úrovni je přijato jak právo všech pracovníků a pracovnic, aby zakládali odbory a 

angažovali se v nich, tak i právo na vyjednávání tarifů. (viz ILO, články 87 a 98). Pracující, kteří 
tímto způsobem zastupují své spolupracovníky a spolupracovnice nesmí být diskriminováni a musí 
mít  přístup ke všem pracovním místům potřebným pro výkon jejich zástupné funkce (viz  ILO, 
článek 135 a doporučení 143). Zaměstnavatelé by měli mít pozitivní postoj vůči práci odborů a být 
otevřeni vůči jejich aktivitám spjatým s náplní jejich činnosti.

5. Vyplácení přiměřené mzdy
Mzdy a jiné  příplatky za  normální  pracovní  týden musí  odpovídat  alespoň zákonem danému 

minimu nebo pro danou průmyslovou oblast platnou minimální mzdu. Výše této vyplácené mzdy 
musí  být  pokaždé  dostačující,  tj.  musí  pokrýt  náklady  s  uspokojením základních  potřeb  dané 
pracovnice či pracovníka a jejich rodiny. Kromě toho musí obsahovat i částku, s kterou mohou 
dotyční zaměstnaní volně disponovat dle vlastního uvážení.

Nejsou dovoleny srážky ze  mzdy jako nástroje  trestání,  stejně tak  nejsou dovoleny jakékoliv 
srážky bez výslovného svolení dané pracovnice či pracovníka a srážky, které nejsou odůvodněny 
mezinárodním právem. Každá zaměstnanec obdrží ještě před nástupem na smluvené pracovní místo 
písemné a srozumitelné informace o platových podmínkách k danému časovému rámci.  



6. Zákaz příliš dlouhé pracovní doby
Délka pracovní doby musí být v souladu s platnými zákony a normami daného odvětví. Není 

dovoleno  od  zaměstnanců  pravidelně  vyžadovat  práci  o  více  než  48  hodinách  týdně.  Během 
jednoho 7denního cyklu musí mít zaměstnanci alespoň jeden den naprostého volna. Přesčasy musí 
být odpracovány na základě dobrovolnosti, nesmí v rámci jednoho týdne překročit 12 hodin a nesmí 
být nařizovány pravidelně. Přesčasy musí být vždy kompenzovány odpovídajícími příplatky navíc 
ke stávajícímu základnímu platu.

7. Důstojné pracovní podmínky
Je potřeba zajistit  bezpečné a hygienicky nezávadné pracovní prostředí a podpořit  co největší 

ochranu  zdraví  a  bezpečnosti  na  pracovním  místě  a  to  na  základě  aktuálních  poznatků 
průmyslového odvětví a možných specifických nebezpečí. Fyzické zneužívání, vyhrůžky jeho užití, 
neobvyklé  způsoby  trestání  a  disciplinárních  opatření,  sexuální  či  jiné  obtěžování  a  jakýkoliv 
způsob zastrašování ze strany zaměstnavatele, to vše je přísně zakázáno.

8. Pevně daný pracovní vztah
Pracovní  a  sociálně-právní  povinnosti  vůči  zaměstnancům,  kteří  se  nachází  v  regulérním 

pracovním  vztahu,  nesmí  být  obcházeny  jednostrannými  smlouvami,  které  zavazují  jenom 
pracovníka  či  pracovnici,  či  vzdělávacími  programy,  které  nevedou  ke  skutečnému  předání 
schopností  a nejsou zaměřeny na vykonávání skutečné činnosti.  Mladší pracovnice a pracovníci 
mají obdržet možnost, aby se účastnili vzdělávacích a školících programů.

Převzato z iniciativy INKOTA. Viz www.inkota.de nebo www.cleanclothes.org.  

Pozn. k ILO: 

International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce)
ILO  byla  založena v roce  1919,  od roku 1946 je  zvláštní  organizací  OSN se sídlem v Ženevě. 
V roce  1969 obdržela  Nobelovu cenu míru.  ILO usiluje  o prosazování  sociální  spravedlnosti  a 
mezinárodně  uznávaných  pracovních  práv.  Vytváří  mezinárodní  pracovní  standardy,  které  mají 
sloužit vládám členských zemí (v současnosti 183 zemí) při vytváření jejich vlastních pracovních 
podmínek.

http://www.inkota.de/
http://www.cleanclothes.org/


Všeobecná deklarace lidských práv (New York, 1948)

U vědomí toho,
že  uznání  přirozené  důstojnosti  a  rovných  a  nezcizitelných  práv  všech  členů  lidské  rodiny  je  
základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo  
k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbaveni  
strachu a nouze, budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu  
že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se,  
když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě  
znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a
hodnotu lidské osobnosti; v rovná práva mužů i žen a rozhodl se podporovat sociální pokrok a  
vytvořit lepší
životní podmínky ve větší svobodě, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy že  
členské  státy  převzaly  závazek  zajistit  ve  spolupráci  s  Organizací  spojených národů všeobecné  
uznání a zachování lidských práv a základních svobod a že stejné chápání těchto práv a svobod má  
nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.
Valné  shromáždění  vyhlašuje  tuto Všeobecnou deklaraci  lidských práv jakožto  společný  cíl  pro  
všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán společnosti,  
maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a  
svobodám  a  zajistit  postupnými  opatřeními  vnitrostátními  i  mezinárodními  jejich  všeobecné  a  
účinné a uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež  
jsou pod jejich pravomocí.

1 Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.

2 Každý má všechna práva a všechny svobody, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, 

barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo 

sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

4 Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu 

s otroky jsou zakázány.

5 Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestu.

6 Každý má právo, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost/subjektivita.

7 Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez 

jakéhokoli rozlišování.

8 Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu.

9 Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství.



10 Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces.

11 Právo na to být považován za nevinného dokud není soudem prokázána vina.

12 Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova 

nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst.

13 Právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř státu. Každý má právo opustit 

kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země.

14 Právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.

15 Právo na státní příslušnost. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani 

práva svou státní příslušnost změnit.

16 Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny.

17 Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven.

18 Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

19 Právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo zahrnuje právo vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.

20 Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.

21 Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb.

22 Každý člen společnosti má právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla

zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva.

23 Právo na práci za uspokojivých životních podmínek a právo zakládat odbory.

24 Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení 

pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.

25 Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit zdraví a důstojný 

život jeho i jeho rodiny. Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc.

26 Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a 

základních stupních. Vzdělání má směřovat k rozvoji osobnosti, k posílení porozumění 

ve společnosti a k úctě k lidským právům.



27 Každý má právo účastnit se kulturního života společnosti, užívat plodů umění a vědeckého 

pokroku. Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají 

z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby (např. autorská práva).

28 Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém 

by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny.

29 Každý má povinnosti vůči společnosti. Každý je při výkonu svých práv a svobod 

podroben jen zákonem stanoveným omezením za účelem zajistit uznání a zachovávání 

práv a svobod ostatních.

30 Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo komukoli jakékoli právo 

vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv 

nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.



Farma Sekem

V roce 1977 založil egyptský farmaceut Ibrahim Abouleish farmu na 

80  ha  pouště  v  blízkosti  delty  Nilu.  Ve  spolupráci  s  evropskými 

odborníky chtěl  založil  zemědělský  podnik  na  základě  biologicko-

dynamických pěstitelských principů.

V  současnosti  na  tomto  pozemku  fungují  různé  hospodářské 

podniky, které provozují svoji činnosti ve farmaceutické, potravinové 

a  textilní  oblasti  a  jejichž  bioprodukty  si  probojovaly  cestu  na 

egyptský trh. Společně pak ve spolupráci se zahraničními obchodními partnery vyváží své výrobky 

do celého světa. 

Jedná  se  o  integrovaný  hospodářský,  sociální  a  kulturní  projekt,  v  němž hrají  důležitou  roli 

nejenom kvalifikace jeho spolupracovníků odpovědných za dané činnosti, ale především zlepšení 

jejich životních podmínek v oblasti zdraví, sociálního života a vzdělání. Práce skupiny Sekem se dá 

podrobněji popsat následujícím způsobem:

2000 lidí denně proudí na centrální území farmy, které je podobno oáze v poušti: vysoko vzrostlé 

a na stín bohaté stromy lemují aleje. Mezi nimi se rozprostírají rozlehlá pole, meze, cesty, květinové 

záhony a velký počet  bílých budov.  V pěti  velkých kuchyních je  pro každého spolupracovníka 

připravován oběd.  Jednotlivé  závody produkují  rostlinné  farmaceutické produkty (pro potíže  se 

srdcem, s látkovou výměnou, pro psychická onemocnění nebo rakovinová onemocnění),  byliny, 

koření a čaje (značky ISIS), čerstvá zelenina, olejné výrobky a med, bavlna a přírodní textilie. 

Počet  dojných  krav  vzrostl  v  roce  2008  na  500  kusů.  Odbytištěm je  kromě  Egypta  většina 

arabských zemích tak jako četné evropské země, USA, Kanada, Japonsko, Korea, Nový Zéland a 

Jihoafrická Republika. Roční růst dosahuje 20% a díky tomu dochází k neustálému rozšiřování a 

zakládaní nových firem. Ze zisků těchto firem je z velké části  financován provoz přidružených 

sociálních a kulturních zařízeních. 

Tato zařízení, jež jsou součástí farmy Sekem zahrnují školu se školkou (s celkovým počtem 300 

žáků,  kteří  přichází  převážně  z  okolních  vesnic),  učiliště  (s  200  žáky),  léčebně-pedagogické 

zařízení, lékařské centrum (v němž je denně ošetřeno na 1.000 lidí), skupinu sociálních pracovníků 

(ti  se  v  přilehlých  vesnicích  angažují  v  různých  oblastech,  jako  např.  odstraňování  odpadů, 

zdravotní pojištění, osvěta v oblasti hygieny, posilňování postavení a práv žen). 

K tomu se jedná  v rámci Egypta o jedinečný projekt i z toho důvodu, že zahrnuje dalších 100 dětí 

ve věku od 9 až 14 let,  které za lehkou práci na farmě – otrhávání heřmánkových květů (jako 



alternativu  za  jinak  běžnou  dětskou  práci)  dostávají  základní  vzdělávání.  Kromě  toho  Sekem 

zahrnuje školu nabízející eurytmické vzdělávání, pak školu, která má stejný koncept jako německé 

„Volkshochschulen“,  tj.  školu,  které  nabízí  další  vzdělávání  či  odborný výcvik pro již pracující 

dospělé. K tomu všemu byla v roce 2008 v Kairu založena vlastní univerzita Sekemu.

Základním principem filozofie  projektu Sekem je  zohledňování  přirozených cyklů a  rozvíjení 

spolupráce všech zúčastněných lidí. Do přirozeného (nebo můžeme říci „přírodního“) cyklu patří 

např. dojné krávy z Allgäu (jižní Německo), které stály na začátku celého biologicko-dynamického 

hospodářství, poskytly „materiál“ pro prvotní kompostování a obohacování půdy. 

Spolupráce v hospodářsko-sociální oblasti se odehrávána na rozličných rovinách. V současnosti 

spolupracuje se Sekem 350 farem z celé země. Jejich zemědělci jsou proškolováni v metodách 

biologického pěstitelství. Své produkty pak mohou dodávat na trh prostřednictvím Sekemu. 

Malé či větší pracovní skupiny jsou pravidelně tvořeny na základě principu spolupráce všedního 

dne.  Díky  otevřenosti,  transparentnosti  a  neustálé  ochoty  k  rozhovoru  bylo  možné  několikrát 

překonat  počáteční  předsudky ze  strany egyptské  společnosti  vůči  neznámým novým metodám 

Sekemu. To se podařilo jak na lokální úrovni ve vesnicích v nejbližším sousedství, jejichž obyvatelé 

se domnívali, že lidé ze Sekemu nejsou pravověrnými muslimy, tak také na úrovni širší veřejnosti 

díky  spolupráci  s  novináři,  zemědělskými  odborníky  a  s  vládou.  Např.  poté,  co  se  ukázala 

praktičnost a úspěšnost biologického způsobu boje se škůdci bavlníků, jakého se používá v Sekemu, 

vydala i egyptská vláda zákaz postřikování pesticidů z letadel na bavlníkové plantáže v celé zemi. V 

roce 2007 navštívila farmu manželka tehdejšího prezidenta Mubaraka,  aby se blíže seznámila s 

inovativním projektem „heřmánkových dětí“.   

Díky spolupráci na mezinárodní úrovni profitují různé podniky z externího odborného vědění. 

Pravidelná spolupráce se odehrává především v německy mluvících oblastech.  Zhruba polovina 

všech výrobků nachází svůj odbyt za hranicemi Egypta. V tomto smyslu se nejedná o egyptský 

projekt,  ale  o  podnikatelský  projekt  v  globalizovaném  světě,  který  navíc  spojuje  arabskou  a 

evropskou kulturu a je od samého začátku založen na mezinárodní spolupráci. 

V letech 2003 a 2004 byl projekt pro svůj inovativní a perspektivní charakter poctěn udělením 

alternativní Nobelové ceny a cenou Schwab-Foundation (pořadatele každoročního hospodářského 

fóra v Davosu) za „vynikající sociálně angažovaný podnik“. 

Informace byly kromě jiného převzaty z: www.dreigliederung.de/Texte/2004/Abouleish. Viz také na www.sekem.com. 

http://www.sekem.com/
http://www.dreigliederung.de/Texte/2004/Abouleish


• „Co dělá Sekem jinak než většina podnikatelských aktivit?“

• „Jaké jsou principy Sekemu?“

• „Co rozumíme pod pojmem „asociace“?“

• „Jakou osobní  hodnotu podle Vás zažívají  zaměstnanci  Sekemu?“ (můžete  srovnávat  se  

švadlenami z asijských textilních továren)

Pozadí: 

„Žít v ideji znamená zabývat se nemožným, jako by bylo možným.“ (Goethe, Maximy a Reflexe)

Egyptská iniciativa zvaná  Sekem je fenomén. Jak jindy jen zřídka, právě zde jasně vyvstává, jak 

hospodářské  skutečnosti  jsou  utvářeny  duchovními  impulsy,  jak  zrcadlí  duchovní  život  svých 

tvůrců. Její zakladatel Ibrahim Abouleish ve své biografii popisuje, jak na začátku praktické cesty k 

realizaci farmy a následně celého podniku stála jeho vnitřní vize.

Při své cestě za tajemstvím úspěchu tohoto projektu jsem se dostal v květnu 2008 do pouštních 

oblastí v blízkosti Kaira, kde jeho působivá vnější podoba poskytne návštěvníkovi dech beroucí 

podívanou. Nicméně bližší se dozvíte až v rozhovoru se zúčastněnými, popř. pozorným studiem 

zveřejněných fakt, která osvětlí vnitřní stránku tohoto integrálního rozvojového projektu. Bylo mi 

vysvětleno, že „Sekem je kontinuálním procesem učení se“, ke kterému bych dodal, že se zcela 

zřetelným západně-východním a východně-západním nasměřováním. 

Je Sekem modelem? Vezmeme-li v úvahu samotná vnější data, je zřejmé, že tento „koncept“ není 

možné opakovat  na jiném místě  či  kopírovat  jako rozvojový model.  Nicméně vývoj  v  Sekemu 

zůstává ukázkovým modelem a nedá se uchopit jednostranně, ať už z pohledu materialistického či 

idealistického. Naopak vyžaduje integrální způsob pohledu, pohledu na svět, který poznal, jak se z 

idejí stávají fakta, a jak skutečnosti mění ideje a jaké vnitřní pohyby se odehrávají v zapojených 

aktérech. 



Vyvstává nám zde obraz globalizace docela jiného druhu:

„Jednotliví zemědělci se zcela reálně podílí na hospodářském řetězci. V Sekemu si osvojí „know-

how“,  učí  se  na  základě  certifikace  takovým  kritériím,  která  uspokojí  odběratele.  Svoji  práci  

zažívají jako součást proudu, který směřuje do exportních zemí. 

Na druhé straně jsou spotřebitelé, kteří chtějí vědět, odkud výrobky, které nakupují, pochází. Nyní  

se vrací proud opět nazpátek k pěstitelům.   

Tím asociace vytváří vědomí početných kooperativních procesů v době, které je ráda podsouvána  

anonymita.  To dává větší  šíři  rozhledu zemědělci,  který svůj celý život pracuje na svém poli,  a  

spotřebiteli bližší náhled na původ výrobků, který v obchodě s potravinami obvykle už nevidí.“

Rozvoj a vzdělání

„Proto se jednoduše nejedná o vytváření přidané hodnoty, ale o vzdělávání lidí.“

Myšlenky a podněty pro rozhovor s žáky: 

Na základě sebevědomí a nasazení zodpovědnosti můžeme vědomě ovlivnit (světové) hospodářské 

dění. Jak je to možné? Můžu si při nákupech uvědomovat své po/city. Pozoruj sama sebe, jak se ti 

při nákupech daří. 

• „Kde nakupuji?“

• „Na co se při nákupech ptám?“ 

• „Do jaké míry se sebevědomě vměšuji?“

• „Jak dosahuji pocitu a vědomí mé moci coby spotřebitele?“



V globalizovaném světě to vlastně není tak složité, aby člověk ovlivnil hospodářství, protože si dnes 

můžeme sehnat velké množství informací velmi jednoduchým způsobem. Ke globalizaci dochází v 

čase informací. 

• „O co jde v hospodářství?“ 

• „Co mluví pro a co proti ideji tržního hospodářství?“

• „Existují všeobecně platná hospodářská pravidla?“

• „Jak mohou ti, kteří se zasazují o spravedlivější a férovější hospodářský život, omezit čistě  

tržní síly?“

• „Jak se může rozvíjet hospodářství, které nesází všechno na trh?“

• „Do jaké míry jsou hospodářské procesy ovlivněny idejemi?“

• „Je hospodářské dění řízeno všeobecně platnými zákony nebo cíli a idejemi lidí?“

• „Proč v Česku (ještě) neexistuje značka pro masový oděvní trh, která by měla poznávací  

značku ´férově a ekologicky´“?

• „Jakou roli v hospodářském životě hrají hodnoty a morálka?“

Teze: 

• „Je  známo,  že  cena  je  utvářena  vzájemným  proměnným  vztahem  mezi  nabídkou  a  

poptávkou.“ Zaujměte k tomu postoj.

• „Tržnímu hospodářství na důsledcích jeho cen nezáleží.“



Doplnění: 

 Díváme se na člověka,  na jeho skutečné potřeby.  Ty mají  být  pokryty hospodářským zbožím. 

Chceme kapitál, který se nám vrátí, které však nefunguje jako soukromé vlastnictví a neslouží k 

férovým právním a pracovním podmínkám, lidským právům či příjmu, který by pro každého pokryl 

jeho základní potřeby, svobodné rozvíjení jeho schopností a svobodný rozvoj jeho osobnosti. 

„Stali se z nás lidé, kteří se chovají,  jako by pro nás bylo důležité už jen to, abychom se stali  

většími, významnějšími, rychlejšími a mocnějšími než ostatní. V hospodářském životě se tento postoj  

projevuje takovým způsobem, že si někteří  z disponibilních statků berou více a druhým zůstane  

méně. Zároveň se staly přepracování, stres a závislost na práci  rozšířeným fenoménem. V mnohých  

případech zasahuje naše práce neslučitelným způsobem nebo dokonce ničivě do přírodního rytmu 

planety.

Principiální rozpad, zdánlivě neřešitelný rozpor mezi touhami  jednotlivce a potřebami společenství  

a  univerza,  se  stal  součástí  kultury,  která vzhlíží  jenom sama v sobě.  Tento životní  styl  a  úhel  

pohledu  se  stává  součástí  problému.  Se  změnou  může  začít  každý,  kdo  si  uvědomí  působení  

dualismu (na jedné straně  tu je oddělení a straně druhé jednota a propojení) a vyvine vnitřní pocit  

pro tyto dva odlišné mody bytí.“ 



Tržní hospodářství Asociativní hospodářství

Vědomí konkurence a osobních výhod Vědomí spolupráce a rozdělování

Výrobce Výrobce

Obchod(ování)

Spotřebitel

Vertikální spolupráce 

v rámci vytvořených 

vztahů

Vnímání sebe 

navzájem

Vyrovnání zájmů

Anonymita Trh Nepřítomnost  

vztahů

Spotřebitel



Závěrečné opakování (varianta A)

Úkoly  na této stránce (1 – 4)  nemůžete vědět přesně,  zkuste však země seřadit  (či  je  doplnit)  na  
základě toho, co jste se o nich dozvěděli.

1) Tabulka uvádí pořadí zemí a výši HDP. 
Doplňte do ní následující země: Afghánistán, Austrálie, Brazílie, Finsko, Španělsko

Pořadí 
(2010)

Země HDP (USD)

12 41 000
26 34 800
34 29 400
78 10 800
185 900

2) Seřaďte země podle HDI od nejvyššího k nejnižšímu: 
Česká republika, Island, Jamajka, Nový Zéland, Rumunsko

3) Dopište k následujícím zemím, který z hospodářských sektorů u nich dominuje (vybrala jsem jen ty země, 
kde nejsilnější hospodářský sektor představuje více než 60% HDP): 

Afganistán - 
Austrálie - 
Řecko - 
Japonsko - 
Island - 

4) Vybavujete si nějakou z probraných zemí, která má nízký Giniho index? Vzpomenete si alespoň na tři? 

5) Charakterizujte co nejlépe hospodářsky vyspělé země. Uveďte alespoň 5 takových vyspělých zemí. 

6) Co měříme HDP? Uveďte tři libovolné země, o kterých si myslíte, že mají vysoké HDP a tři libovolné 
země, o kterých si myslíte, že mají nízké HDP.

7) Co měříme „Happy planet index“? Uveďte tři  libovolné země, o kterých si  myslíte,  že mají  vysoký 
„Index šťastné planety“ a tři libovolné země, o kterých si myslíte, že mají nízký „Index šťastné planety“.

8) Průmyslové zóny (nebo také: zóny volného obchodu) nabízí následující výhody – charakterizujte trochu 
více dané body (jsou příliš abstraktní, vystihněte je konkrétněji, můžete uvést příklady z hodin) 

1. Daňové úlevy:

2. Celní úlevy:



3. Výhodné výrobní podmínky/lokalizace:

4. Nízká mzdová sazba:

5. Nepřítomnost odborů:

6. Výjimky z opatření pro ochranu životního prostředí:

7.   Chybějící právní rámec pro pracovní podmínky:   

9) Zaujměte vlastní postoj (vyjádřete vlastní názor) k následující tezi (můžete uvádět důvody pro Váš 
souhlas či nesouhlas, apod.): 

„Tržnímu hospodářství na důsledcích jeho cen nezáleží.“

10)  Vlastními  slovy charakterizujte  tržní  a  asociativní  hospodářství  na  základě  vztahů,  které  jsou mezi 
spotřebiteli, výrobci a trhem (obchodem). 

11)  O co  se  podle  Vás  jedná  v  hospodářství?  Odlišuje  se  realita  nějak  od  toho,  o  co  se  podle  Vás  v  
hospodářství má jednat? V čem? 

Na následující otázky můžete odpovídat srovnáním 
(otázek je celkem 5, stačí odpovědět na tři libovolné otázky!): 

Otázky (12 - 14) Sekem (příklad)
Textilní továrna 

v Bangladéši  či v Kambodži 
(příklady)

12) Co dělá Sekem jinak než 
většina podnikatelských 
aktivit? A co dělá textilní 
továrna stejně jako většina 
nadnárodních koncernů?

13) Jakou osobní hodnotu 
zažívají zaměstnanci 
Sekemu/textilní továrny?

14) Na příkladu farmy 
Sekem se nám nabízí obraz 
globalizace docela jiného 
druhu. Jak byste ji 
charakterizovali? A jak byste 
charakterizovali globalizaci 
na příkladě textilní továrny?



Otázky (15 a 16) Sekem (příklad)
Textilní továrna 

v Bangladéši či v Kambodži 
(příklady)

15) Jak si představujete 
průběh pracovního dne v 
Sekemu/ textilní továrně? 
Pro bližší představu si sami 
určete časy, kdy se co děje 
(od … do … apod.).

16) Text o Sekemu 
pozměňte a přepište pod 
textilní továrnu, aby 
vyjadřoval charakter jejího 
„obchodu“. 

„Jednotliví zemědělci se zcela reálně 
podílí na hospodářském řetězci. 
V Sekemu si osvojí „know-how“, učí se na 
základě certifikace takovým kritériím, 
která uspokojí odběratele. 
Svoji práci zažívají jako součást proudu, 
který směřuje do exportních zemí. 
Na druhé straně jsou spotřebitelé, kteří 
chtějí vědět, odkud výrobky, které 
nakupují, pochází. Nyní se vrací proud 
opět nazpátek k pěstitelům.   
Tím asociace vytváří vědomí početných 
kooperativních procesů v době, které je 
ráda podsouvána anonymita. 
To dává větší šíři rozhledu zemědělci, který  
svůj celý život pracuje na svém poli, a 
spotřebiteli bližší náhled na původ 
výrobků, který v obchodě s potravinami 
obvykle už nevidí.“



Závěrečné opakování (varianta B)

Úkoly  na této stránce (1 – 4)  nemůžete vědět přesně,  zkuste však země seřadit  (či  je  doplnit)  na  
základě toho, co jste se o nich dozvěděli.

1) Tabulka uvádí pořadí zemí a výši HDP. 
Doplňte do ní následující země: Gruzie, Indie, Řecko, Spojené království, Švédsko

Pořadí 
(2010)

Země HDP (USD)

17 39 100
24 35 400
33 29 600
121 4 900
133 3 500

2) Seřaďte země podle HDI od nejvyššího k nejnižšímu: 
Jamajka, Japonsko, Mexiko, Mongolsko, Thajsko

3) Dopište k následujícím zemím, který z hospodářských sektorů u nich dominuje (vybrala jsem jen ty země, 
kde nejsilnější hospodářský sektor představuje více než 60% HDP): 

Nový Zéland - 
Indie - 
Spojené království - 
Brazílie - 
Irsko - 

4) Vybavujete si nějakou z probraných zemí, která má vysoký Happy planet index? Vzpomenete si alespoň 
na tři?

5) Charakterizujte co nejlépe rozvojové země. Uveďte alespoň 5 rozvojových zemí. 

6) Co měříme HDI? Uveďte tři libovolné země, o kterých si myslíte, že mají vysoké HDI a tři libovolné 
země, o kterých si myslíte, že mají nízké HDI.

7) Co měříme Giniho indexem? Uveďte tři libovolné země, o kterých si myslíte, že mají vysoký Giniho 
index a tři libovolné země, o kterých si myslíte, že mají nízký Giniho index.

8)  Některé  odbory  (z  textilních  továren)  požadují  dodržování  následujícího  etického  kodexu  (je  příliš 
abstraktní, doplňte ho konkrétnějšími příklady, co se jednotlivými body míní):

1. Zaměstnávání na základě dobrovolnosti

2. Zákaz diskriminace při zaměstnání



3. Zákaz dětské práce

4. Respektování svobody se shromažďovat a práva na vyjednávání tarifů

5. Vyplácení přiměřené mzdy

6. Zákaz příliš dlouhé pracovní doby

7. Důstojné pracovní podmínky

8. Pevně daný pracovní vztah

9) Zaujměte vlastní postoj (vyjádřete vlastní názor) k následující tezi (můžete uvádět důvody pro Váš 
souhlas či nesouhlas s tím, že tomu tak je apod.): 

„Je známo, že cena je utvářena vzájemným proměnným vztahem mezi nabídkou a poptávkou.“

10) Všeobecná deklarace lidských práv má 30 bodů, vlastními slovy jmenujte obsah 5 bodů z těch, které si 
pamatujete: 

11) Co podle Vás mluví pro a co proti ideji tržního hospodářství?

Na následující otázky můžete odpovídat srovnáním 
(otázek je celkem 5, stačí odpovědět na 3 libovolné otázky!): 

Otázky (12 - 14) Sekem (příklad)
Textilní továrna 

v Bangladéši či v Kambodži 
(příklady)

12) Jaké jsou hospodářské 
principy Sekemu/textilní 
továrny?

13) Jak se rozvíjí 
zaměstnanci Sekemu/textilní 
továrny po vědomostní 
stránce, v dovednostech či 
schopnostech?

14) Jaká práva jsou či nejsou 
zajištěna zaměstnancům 
Sekemu/textilní továrny?



Otázky (15 a 16) Sekem (příklad)
Textilní továrna 

v Bangladéši či v Kambodži 
(příklady)

15) Jakou roli v 
hospodářském životě hrají 
etické hodnoty a morálka?

16) Změňte text tak, aby 
odpovídal povaze 
podnikatelských záměrů 
Sekemu. 

„Stali se z nás lidé, kteří se 
chovají, jako by pro nás bylo 
důležité už jen to, abychom se 
stali většími, významnějšími, 
rychlejšími a mocnějšími než 
ostatní. 
V hospodářském životě se tento 
postoj projevuje takovým 
způsobem, že si někteří z 
disponibilních statků berou více  
a druhým zůstane méně. 
Zároveň se staly přepracování, 
stres a závislost na práci 
rozšířeným fenoménem. 
V mnohých případech zasahuje 
naše práce neslučitelným 
způsobem nebo dokonce ničivě 
do přírodního rytmu planety.
Principiální rozpad, zdánlivě 
neřešitelný rozpor mezi touhami 
jednotlivce a potřebami 
společenství a univerza, se stal 
součástí kultury, která vzhlíží 
jenom sama v sobě.“ 
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