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Instrukce: Přepiš si výpisky do sešitu, na otázky pod textem odpověz ze zadu do školního sešitu. 

Globalizace a její problémy 

Přelidnění 

V roce 1800 dosáhl počet lidí na Zemi první miliardy. 

- Do roku 1930 se lidstvo stačilo zdvojnásobit. 

- V roce 1960 (za 30 let) jsme přivítali třetí   miliardu. 

- Šestou miliardu ohlásili demografové v roce 1999. 

-V právě ukončeném roce - počet lidí na Zemi 7,7 miliard 

-Každý den přibude čtvrt milionu lidí. 

- S devátou se počítá v roce 2045 

Rozevírající se ekonomické nůžky 

• Rozvojové země řeší problém hladu, zdravotní péče, antikoncepce, nemocí, vzdělání. 

• Země rozvinuté naopak potravinami plýtvají, lidé umírají na civilizační choroby.  

Války a terorismus 

• Stále trvá nebezpečí válek, lidé mají dokonalejší a tím pádem ničivější zbraně. 

• Velkým problémem je nebezpečí terorismu, násilí proti civilním obyvatelům, vyhrožování, 

vydírání, teroristické útoky. 

• V rozvinutých zemích umírají lidé na choroby vyvolané nevhodným způsobem života 

(přejídání, stres, málo pohybu). K těmto nemocem patří nemoci oběhového systému 

(infarkty), rakoviny, cukrovka, alergie… 

Ekologické problémy 

• Znečištění ovzduší, vod, půdy 

• Problém odpadů 

• Ozonová díra 

• Kácení deštných pralesů 

• Globální oteplování 

• Omezené zdroje energie  

      (vytěžení tradičních surovin) 

• Problém pitné vody 

Druhy globalizace 

• Globalizace obchodu  



• Globalizace ve světové ekonomice 

• Globalizace v kultuře 

 

Zápory globalizace 

• Proces globalizace s sebou přináší i různé problémy. 

•  Jedním z nich je například přílišná odlišnost některých kultur, která vede k nestabilitě v 

některých zemích. Typickým příkladem mohou být země v západní Evropě, kde dochází občas 

k nepokojům mezi většinou a přistěhovalci.  

Klady globalizace 

• Růst objemu globálně obchodovatelného zboží. 

• Rychlost a komplexnost přímých investičních toků (přímých investic). 

• Ekonomický růst původně rozvojových zemí (zejména Jižní Korea, Tchaj-

wan, Malajsie, Hongkong), které jsou dnes zeměmi s vyspělými ekonomikami. Globalizace 

povzbuzuje rozvoj dalších zemí, které se do globalizačních procesů zapojily později a které 

postupně začínají představovat ekonomické hráče globálního významu (Čína, Brazílie, Indie) 

ale i země menšího významu (Indonésie, Filipíny, Mexiko). 

 

Otázky: 

1. Uveď alespoň 3 globální problémy lidstva 

2.  Vyber 1 globální problém lidstva a napiš vše co o něm víš 

3. Uveď alespoň 2 ekologické problémy 

4. Uveď alespoň 2 tzv. civilizační choroby 

5. Uveď 2 druhy globalizace 

6. Napiš 1 klad a 1 zápor globalizace 

 

 


