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Úvod 

 Globální problémy se stávají v České republice v posledních letech čím dál tím 

diskutovanějším tématem a je pro nás existenčně důležité naučit se přispívat, dle svých 

možností, k jejich řešení. Je tomu tak hlavně díky narůstajícímu vlivu globalizace  

a interdependence. Většina lidí se ale bohužel stále stará jen sama o sebe a nebere v potaz 

důsledky a dopady svého jednání. Nemají pocit, že jsou pro nás tato témata důležitá, a to  

až do doby, dokud se jich přímo nedotknou. V tu chvíli je již pozdě. Nutná prevence i v tomto 

případě předchází pozdějším vážnějším následkům. 

   Na strunu našeho sobectví hrají i média, která nám servírují vše jen tak, jak se jim 

hodí. Znají naši lenivost, a tak vědí, že si jejich pravdy mnohdy neověříme. Pokud by u nás 

však globální výchova měla větší prioritu, mohl by se tím tento problém zmírnit. Zjistili jsme 

již, že díky rychlosti a možnostem naší doby není možné uvažovat pouze o jedinci, národu 

nebo kontinentu. Je nezbytné naučit se uvažovat globálně – celoplanetárně. 

 Důležitý je tedy přerod, který má před sebou naše civilizace, jedná se o tzv. přerod, 

dle dělení teoretických fyziků, z civilizace typu nula na civilizace typu jedna (Sedláček 2017). 

Teoretičtí fyzikové rozlišují civilizace podle schopnosti využití energie, kdy právě civilizace 

typu jedna dokáže „sklidit“ energii celé své planety, civilizace typu dva celé své nejbližší 

hvězdy a civilizace typu tři dokonce energii celé své galaxie. Důležité také je, že civilizace 

typu nula je místní civilizací, protože nedokáže komunikovat napříč celým světem, na rozdíl 

od civilizace typu jedna, která je civilizací planetární. Tento přerod již probíhá, protože jsou 

věci, které do fáze jedna již přešli. Jako na příklad internet nebo ekonomika (Sedláček 2017). 

Na rozdíl od politiky. Ta je bohužel stále hluboko v úrovni nula. Ale jak už řekl pan Sedláček, 

již není možné budovat silný stát na úkor oslabení států ostatních, a tak je jediný způsob, jak 

vybudovat velké a silné státy. Velké a silné státy vybudujeme pouze tehdy, vybudujeme-li 

velké a silné kontinenty a následně velkou a silnou planetu. Budoucnost států, a tedy  

i politika, ať chceme nebo ne, je tedy čím dál tím více směřována ke spolupráci na globální 

úrovni. 

   Globální výchova by tedy u nás měla získat mnohem větší prioritu, než jakou měla 

doposud. Dalo by se tím zabránit omylům, kterých jsme se dopouštěli, a kterých se možná 

dopouštíme i právě teď. 
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1. Cíle 

 Cílem této práce je poukázat na možný problém nedostatečné informovanosti  

o globálních problémech v České republice. Pro mou bakalářskou práci byly stanoveny dva 

cíle. Prvním cílem je charakterizovat jednotlivé aspekty, jež ovlivňují vývoj, nárůst vlivu  

a směr globalizace a globálních problémů jako takových. Také obsahuje definice a dělení 

globálních problémů (GP) podle různých hledisek a kritérií. Vyvozuje taktéž důležitost 

tématu. Tato část se objeví v části rešerše literatury a je základním pilířem celé mé práce.  

 Dalším cílem je zhodnocení vymezené oblasti na základě dotazníkového výzkumu  

a zjištění konkrétního stavu informovanosti o globální problematice u studentů prvních 

ročníků středních škola a gymnasií. Na základě analýzy dat budu sledovat schopnost žáků 

pojmenovat a charakterizovat GP jako takové a zároveň vyhodnocovat, zda studenti ví, jak 

mohou přispívat k napravení či vylepšení stavu různých jimi uvedených problémů.  

Tato oblast bude vyobrazena také za pomoci grafů a tabulek pro lepší vizualizaci. Budu se zde 

také zaměřovat na zdroje, ze kterých se o problému žáci dozvěděli a zda je tento zdroj 

důvěryhodný. V tomto případě budu rozlišovat informace ze školy, od rodiny a známých 

 a informace z médií. Následně na základě výsledků dotazníkového šetření vyvrátím 

 či potvrdím výzkumnou otázku: "Zda je, dostatečná informovanost studentů státních 

středních škol a gymnasií, tedy studentů se zakončeným základním vzděláním,  

o problematice globálních problémů" a zároveň se tak pokusím popsat současný stav 

"Znalosti globálních problémů u žáků 1. ročníků státních středních škol a gymnasií 

 v Plzni".  Zaměřuji se na studenty právě proto, že věřím, že vychovat generace s vlastním 

názorem na globální problematiku, které jsou podloženy kvalitními informacemi, je jedním 

 z možných řešení globálních problémů.  
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2. Teoretická část – rešerše literatury 

 Pokud se chceme jakýmkoli způsobem zajímat o globální problémy, musíme 

 si je nejprve definovat. Jedním z podmínek vzniku globálních problémů je narůstající vliv 

globalizace. 

 Definovat globalizaci jako takovou je velmi složité. "Na definici tohoto pojmu si 

netroufá ani renomovaná Encyklopedie Britanika." (Holý 2007, str. 6.). Avšak v jedné  

z definic globalizace, kterou v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce České 

Republiky spolu s Ministerstvem zahraničních věcí použil Člověk v tísni, je uvedeno, 

 že: "Globalizace je souborem mnoha různorodých procesů, které obsahují ekonomické, 

technologické, sociální, kulturní a politické aspekty. Tyto procesy jsou vzájemně provázané  

a navzájem se podmiňují" (Člověk v tísni 2008). 

 Za hlavní aktéry globalizace se považují jak nadnárodní společnosti, nejvyspělejší 

státy a jejich uskupení, tak i mezinárodní obchod, internet (Rowntree 2005) a mezinárodní 

organizace, kdy nejmocnějšími z nich jsou Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová banka 

(WB) a Světová obchodní organizace (WTO) (Mezřický 2003). 

 Globalizace, jak nám říká i Bedřich Moldan (2009), provází lidstvo odedávna. Člověk 

se vždy snažil zdokonalovat, rozšiřovat svůj vliv a pole působnosti, a dosáhnout na hranice 

svých možností. Postupem času, s rozvojem civilizace, začali vznikat záležitosti, které se čím 

dál tím častěji dotýkali celé planety Země. Jejich vlivy a důsledky měly jak pozitivní, tak 

negativní dopad na život obyvatel. V názorech na to, zda se v konkrétních případech jednalo 

 o dopady kladné či záporné, se postoje odborníků různí. "Pro ocenění pozitiv a negativ 

globalizace neexistují žádná objektivizující kritéria. Spíše záleží na výchozím teoretickém 

postoji, kterým je v zásadě kladný, či naopak skeptický postoj k těmto procesům. Snadno tak 

dochází k tomu, že co jedna strana pokládá za klady, druhá strana má za zápor – pokaždé 

 z jiného úhlu pohledu na budoucí vývoj a osud světové společnosti."(Mezřický 2003, 

 str. 14). A tak tedy můžeme hovořit pouze o jakémsi pokusu o výčet hlavních kladů a záporů 

globalizace. Za klady považujeme například: růst objemu zboží, rychlost a komplexnost 

investic, ekonomický růst původně rozvojových zemí, vznik nových nadnárodních 

politických organizací atd. Záporem můžeme naopak označit prohlubující se sociální 

nerovnosti (sociální darwinismus), oslabování role státu (ztrátu vlivu na chod ekonomiky), 

zvětšující se tlak na globálním trhu, kulturní invazi anebo mediální formování sociálních 
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vztahů. Faktem také je, že země s menšími požadavky na ochranu životního prostředí  

a zároveň s velkými zásobami nerostných surovin (NS) jsou cílem aktivit nadnárodních 

společností (Mezřický 2003). 

 O vzniku samotných globálních problémů lze hovořit od druhé poloviny 20. století 

(Kunc a Skokan 1999). Předmětem intenzivního výzkumu se ale stávají až od sedmdesátých 

let 20. století. Tehdy je přinesla průmyslová éra spolu s nespočtem nesporných kladů, jakými 

byly lepší materiální zajištění a zlepšení kvality života (výrazné zlepšení zdravotní péče 

 a vzdělanosti anebo stále se prodlužující věk dožití) (Nováček 2010). Zájem 

 o globální problémy vzniká v reakci na ropnou krizi v roce 1973. Pro lepší pochopení 

globálních problémů jako takových je dobré si uvést alespoň jednu z mnoha definic 

globálních problémů. Definice Hany Kuté, říká: „Jedná se o soubor problémů různého 

charakteru (ekonomické, environmentální, sociální apod.), které se dotýkají každého člověka 

na této planetě. Nemusí se však nutně projevovat v každém prostředí na každém místě na 

světě, ale i přes to mají globální charakter.“ (Kutá 2011, str. 11.) 

 Je tedy jasné, že v době zvýšeného zájmu o globální problémy, také začíná boom 

pesimisticky laděných prací, v čele s knihou Meze růstu (Meadows 1972). Tato práce vznikla 

díky jedné z nejznámějších organizací, zabývající se globálními problémy Římskému klubu. 

Římský klub byl založen v roce 1968 jako nevládní organizace, a právě díky této práci si ve 

světě získal pozornost. Tato publikace upozorňuje na to, že svět má pouze omezené množství 

zdrojů a varuje před jejich brzkým vyčerpáním, pokud se bude dále pokračovat ve stejných 

trendech. V knize, která byla vydána jako její pokračování, s názvem Překročení mezí 

(Meadows 1995) se autoři vracejí ke svým původním tezím a vysvětlují, že první díl byl 

špatně pochopen a že neměl být pouhým proroctvím zkázy, ale varováním a návodem, jak 

dosáhnout udržitelného rozvoje. To bohužel nic nemění na tom, jakým se toto dílo, díky 

nesprávné interpretaci a zalíbení médií v katastrofických scénářích, stalo motorem pro tvorbu 

zkreslených, rádoby odborných prací následně publikovaných. 

 Kniha Překročení mezí (Meadows 1995), ať už je její obsah jakkoli subjektivní, se 

snaží poskytnout určitý návod, jak zachovat planetu pro budoucí generace za využití 

vynalézavosti a tvořivosti, díky nekompromisním limitům zdrojů naší planety. "Jako 

ekonomové musíme být autorům vděčni za to, že nám ukazují, kde současná cesta lidstva hrozí 

překročením mezí, a za ilustraci toho, čím musí ekonomie a jiné obory přispět, aby napomohli 
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splnění velikého úkolu lidstva – odstranit války, hladomor, nemoci, znečištění a připravit 

trvale udržitelnou budoucnost." (Jan Tinbergen, laureát Nobelovy ceny za ekonomii, 

Překročení mezí str. 16.). Dostává se nám zde také, dle mého názoru, velmi trefného 

přirovnání globálních změn a vývoje společnosti k "překmitu", kdy na základě příliš rychlých 

změn, opožděných, neúplných, zkreslených, přehlížených nebo odmítavých signálů a pomalé 

reakci na ně musíme čelit buď katastrofě anebo se pokusit nápravou či lehkým zvolněním  

o změnu vzniklé situace (Meadowsová a kol. 1995). Ať už tedy budeme tuto knihu brát 

jakkoli, nemůžeme ji upřít fakt, že se díky jejímu vydání obrátila pozornost světa na globální 

problémy a jejich řešení. Další knihou vydanou Římským klubem a prozatím poslední  

z trilogie je Faktor čtyři. Hlavní myšlenkou je zde možnost a způsob hospodářské politiky 

 s cílem dosažení dvojnásobného blahobytu za využití a spotřeby pouze poloviny přírodních 

zdrojů (Weisäcker a kol. 1996). 

 Všechny knihy, věnující se problematice globálních problémů, se každopádně více či 

méně snaží vyřešit problém udržitelného rozvoje. Co to ale ten udržitelný rozvoj vůbec je? 

Jeho podstatu krásně vystihl Pavel Nováček v práci Křižovatky budoucnosti, kde říká, že 

udržitelný rozvoj je: "Požadavek učení se z budoucnosti a přijetí principu předběžné 

opatrnosti. Musíme si osvojit učení založené nejen na zkušenostech získaných v minulosti, ale 

také na předvídání možných důsledků našich dnešních činností." (Nováček 1999, str. 36.) 

Dále se vyjadřuje k faktu, že máme vůči budoucím generacím jistou povinnost, ale že způsob, 

jakým se k této výzvě postavíme, je založen čistě jen na našem rozhodnutí: "Jsme tedy 

konfrontováni se závažnými globálními problémy a máme tu vizi demokratické alternativy 

 k dnešní koncepci neustálého ekonomického růstu, vizi udržitelného rozvoje. Je na nás, jak se 

zachováme a jaká bude naše volba." (Pavel Nováček 1999). 

 Dalším důležitým bodem při studiu Globálních problémů je konkrétní definování, 

o jaké klíčové skupiny problémů se jedná. Snaha o určení přesného počtu globálních 

problémů je nemožná, a navíc naprosto irelevantní. Není pro nás totiž důležité, kolik 

globálních problémů je. Mnohem důležitější je určení, v jakých oblastech se tyto problémy 

vyskytují a jaký mají dopad na život člověka a planetu Zemi. Konkrétní počet skupin 

globálních problémů tedy kolísá mezi 10–40, kdy z nich je prioritních přibližně 9–10 (Kunc 

1999). 
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Hlavní globální problémy tedy jsou: 

1) problém odzbrojení, udržení míru a odvrácení války 

2) ekologický problém 

3) demografický problém 

4) problém s energetikou 

5) surovinový problém 

6) problém výživový nebo také potravinový 

7) vyřešení využití světového oceánu 

8) problematika mírového ovládnutí kosmu 

9) překonání zaostalosti rozvojových zemí 

          (Kunc 1999) 

 Dalším, velmi příhodným rozdělením, mi přijde novější rozdělení od Vladimíra 

Jeníčka a Jaroslava Foltýna (2010). Problémy dělí do tří hlavních skupin. Intersociální, 

přírodně-sociální a antroposociální. Přesto je hlavních kategorií GP opět 9. Vlastní rozdělení 

vypadá následovně: 

Intersociální problémy – vznikají na základě střetu různých společenských  

a ekonomických skupin a systémů 

1) problém války a míru  

2) problém překonání sociálně ekonomické zaostalosti 

rozvojových zemí 

3) problém mezinárodní zadluženosti 

4) problém mezinárodních ekonomických vztahů 
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Přírodně-sociální 

5) populační problém 

6) potravinový / nutriční problém 

7) surovinový a energetický problém 

8) ekologický problém 

Antroposociální problémy 

9) tzv. problém budoucího člověka (epidemie, chudoba, migrace, 

nezaměstnanost…)  

(Jeníček, Foltýn 2010) 

 

A taktéž přidávám dělení dle OSN: 

1) Afrika (pomoc při tom, aby si Afrika „pomohla sama“) 

2)  Stárnutí (snaha o omlazení) 

3)  AIDS (podpora při léčbě a zabránění šíření této nemoci) 

4)  Atomová energie 

5)  Děti (každé dítě má právo na zdraví, vzdělání a ochranu) 

6)  Klimatické změny 

7)  Dekolonizace 

8)  Demokracie (zajištění ochrany a efektivní přístup při realizování 

lidských práv) 

9)  Jídlo (problém hladu, pomoc v léčbě nemocí) 

10)  Zdraví 

11)  Lidská práva 

12)  Mezinárodní právo a spravedlnost (postavení mezinárodního 

práva a spravedlnosti na třech pilířích – mezinárodní mír  

a ochrana, ekonomický a sociální pokrok a rozvoj, lidská práva  

a základní svobody) 

13)  Oceány a mořské právo 

14)  Mír a bezpečnost (nedopustit další světovou válku) 

15)  Populace (zmírnit tempo růstu obyvatelstva v některých částech 

světa) 



 

14 
 

16)  Uprchlíci 

17)  Voda (zkvalitnění hygieny a zpřístupnění pitné vody) 

18)  Ženy (respektování lidských práv pro všechny, bez rozdílu rasy, 

pohlaví, jazyka anebo víry) 

(OSN 2017) 

Dělení podle OSN je unikátní především svou aktuálností. Další jeho zvláštností je, že 

nedefinuje GP, ale „Globální výzvy“ (OSN 2017). V příloze C: Globální výzvy podle OSN 

jsem tyto výzvy záměrně ponechala v originálním znění a přidala také kopie obrázků 

 a doslovných popisů z originálních webových stránek OSN. Ty totiž nejlépe vystihují jejich 

podstatu. Ve volném překladu jsem i v předcházejícím výpisu stručně shrnula, čím se která 

výzva zabývá.  

 A proč je pro nás důležité globální problémy řešit? Česká republika se donedávna 

nepotýkala s výrazným vlivem globalizace. Tedy přesněji řečeno dennodenně se nás 

nedotýkala otázka kácení deštných pralesů, hladovění v Africe či Asii, devastování světových 

oceánů nebo válka v Sýrii. Tyto informace jsme samozřejmě měli, ale pohodlně jsme se drželi 

toho, co říká české přísloví:" Nehas, co tě nepálí!". Jenže intenzita dopadu globalizace mezi 

tím neuvěřitelně zesílila. Propojenost světa není jednostranná a dopady této "komunikace" se 

začaly čím dál tím více promítat na obě strany. A tak se naše vlast najednou musela potýkat  

s náporem migrantů z Afriky, kteří utíkali před nelidskými životními podmínkami v jejich 

vlasti. Přitom by se dalo říci, že se nás situace v jejich zemi nijak netýká. A tak přesto, že tady 

globalistika, disciplína zabývající se zkoumáním globálních problémů, byla již od přelomu 

60.-70. let, její důležitost a nutnost jejímu porozumění se nám v praxi odkrývá až nyní. 

 Domnívám se tedy, že by se znalost globalistiky měla stát jednou ze složek základního 

vzdělání. Danému tématu porozumíme pouze v případě, máme-li o něm dostatek informací. 

Jedině pak si dokážeme jeho stav kvalitně aktualizovat a můžeme najít způsob, jak o něm dále 

rozhodnout. Poslední dobou se bohužel potýkám s obrovským množstvím lidské hlouposti, 

necitelnosti a lhostejnosti, založené právě na špatných, klamných nebo dokonce žádných 

informacích. I v tomto případě medializace a atraktivita bulváru vyhrává nad zdravým 

rozumem. Doufám tedy a domnívám se, že i tomuto stavu by se dalo zabránit zařazením  

a zintenzivněním výuky o globálních problémech.  

 Globální výchova je velmi mladý inovativní pedagogický směr. Vznikl v osmdesátých 
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letech 20. století ve Velké Británii na univerzitě v Yorku. Do České Republiky se dostal spolu 

s publikací Globální výchova, a díky jejím předním představitelům Grahamu Pikovi a Davidu 

Selbymu v roce 1994, kdy byla tato publikace přeložena a vydána v češtině. Cílem je 

formovat osobnost žáka na čtyřech základních úrovních -  porozumění problému, orientování 

se v prostoru, naučení se pracovat s časovým vývojem a trendy a uvědoměním si vlastní 

potřeby celoživotního vývoje všestranného rozvoje a osobního růstu pro své i globální blaho 

(Pike a Selby 1994). Sbírka Globální výchova je sestavena z konkrétních činností pro 

výchovu dětí od 6 do 18 let a snaží se obsáhnout klíčové způsoby řešení stávajících úkolů 

globální problematiky. Spolu s touto publikací se na našem trhu objevuje velké množství 

dalších učebních pomůcek anebo knih s globální problematikou. Dovoluji si připomenout 

například publikace jako Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

(Struncová a kol. 2011), Můžeš změnit svět: příručka světoobčana 21. (Lászlo a kol. 2009), 

Cvičení a hry pro globální výchovu 1 a 2 (Pike, Selby 2000), Hry a výchova k trvale 

udržitelnému rozvoji (Church a kol 1996), Výchova a budoucnost. - Hry a techniky o životním 

prostředí a společnosti (Činčera a kol 2005), Místo na slunci: Globální výchova pro děti 5–10 

let (Fountain 1994), Globální problémy jako program integrované tematické výuky (Hruška 

2004), Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekončí (Kolářová 2006) nebo Výchova pro 

budoucnost: cesty ekologické výchovy (Ledvinová 1992). 

 Jak tedy knih s globální problematikou, tak i učebnic se u nás vyskytuje pěkná řádka. 

Potíž je ovšem s jejich obsahem. Problém, se kterým se tyto publikace potýkají je většinou 

neúmyslné, ale často také zcela cílené zkreslování a přibarvování faktů, srovnávání zcela 

nesrovnatelného anebo vynechávání důležitých údajů při rádoby odborných výzkumech 

(Lomborg 2006). Autoři se tak snaží šokovat a hrát na city čtenáře. Jednou z takových knih, je 

na oko velmi odborná kniha, vydaná za podpory a mnoha kladných recenzí předních 

představitelů nejprestižnějších českých univerzit. Kniha Žaluji od Emila F. Smidaka (1997) je 

dle mého názoru parodií na odbornou knihu. Obsahuje nejen nepřesné informace, zkreslující 

fakta a neúplné tabulky, ale ještě čtenáře uráží vulgárním stylem psaní, jakým jsou například 

celé odstavce tučně zvýrazněného textu. Jako by se za ně snažila svou neodbornost skrýt 

a pokusila se čtenáři vnutit své jediné možné vyobrazení světa, světa jako naprosté dystopie. 

Není v možnostech běžného čtenáře odhalit klamy, které nám tato kniha nutí. Avšak o její 

věrohodnosti nám může něco vypovědět i fakt, že autor, odborník na tuto problematiku si 

dovolí na 23. straně knihy uvést takový údaj jako: "Kdysi majestátní ledový příkrov 
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Antarktidy, kde kry pluly pod modrou oblohou a na němž tučňáci a lední medvědi lovili ryby, 

se vzhledem k mizící ozónové vrstvě a vytrvalému slunečnímu záření rychle rozpouští." 

(Smidak 1997, Žaluji str. 23.). Bohužel byla tato kniha vydána s přáním, aby se dostala do 

rukou každého pedagoga a tím se také mohla stát velmi negativní vizitkou globální výchovy. 

Tyto takzvané "litanie", jak je trefně nazval Bjørn Lomborg ve své knize Skeptický ekolog 

(2006), se na nás valí ze všech stran. Paradoxně na nás tyto zprávy radikálních ekologických 

organizací jako jsou Greenpeace, ale bohužel také i renomovaných organizací, kterými jsou 

Světový fond na ochranu přírody (WWF) anebo Worldwatch Institute působí spíše odpudivě. 

Každoroční mediální masáž a vize globální katastrofy naše smysly již tak otupila, že tyto 

otázky přecházíme. Tyto knihy pak ztrácejí i to, oč se hlavně autor pokoušel – šokovat nás 

natolik, abychom něco změnili. Domnívám se, že tímto vnucováním spíše prohlubují naši 

averzi k tomu, jakkoli globální problémy řešit. 

 Doufám tedy, že se na globální výchovu bude klást větší důraz a že vzdělávací  

a odborné práce s touto tématikou budou natolik kvalitní, že bude velmi obtížné jimi otřást.  
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3. Metodika 

 

3.1 Teoretický rámec – explorace, analýza a zpracování 

problematiky 

 Zpracování teoretického rámce je prvním základním kamenem mé bakalářské práce. 

Bez kvalitního zpracování dostupných informací k danému tématu nemůžeme provádět 

jakýkoli další výzkum. Zpracování dat bylo tedy zaměřeno na zhodnocení a definování 

globálních problémů a řešení témat jakými je např. globalizace. Pokusila jsem se zde, za 

pomoci induktivních procesů a studia dostatečného množství relevantních dat k tématu – tedy 

metodou explorace, dojít k patřičnému názoru na výše hlouběji diskutovaná témata. Tato část 

práce se promítá v teoretické části, která je zároveň rešerší literatury a vychází z výše 

uvedených zdrojů. Zde se také nachází historie, vývoj, budoucnost a náznak potencionálního 

problému při pokračování v daném trendu. Výsledkem teoretického rámce je formování teorie 

ve formě výzkumné otázky. 

 Dalším krokem byla analýza tohoto teoretického rámce. Zde se dostávám  

k subjektivnímu zhodnocení dostupných metadat. I tato část práce se nachází v rešerši 

literatury. 

 Následuje zpracování podkladů pro validní zachycení reálného stavu problematiky. 

Zde bylo nutné vytvořit co nejkvalitnější dotazníky pro porovnání výzkumné otázky s reálnou 

situací ve vymezeném regionu. Bylo také důležité dbát na zadávání správných otázek  

a vyvarovat se tak napovídání studentům k odpovědi. Proto jsem pro svůj výzkum zvolila 

otázky otevřené, i přes fakt, že jejich zpracovávání je o dost složitější, než je tomu  

u vyhodnocování otázek uzavřených. Dotazníkové šetření se týkalo studentů z později přesně 

vymezené cílové skupiny. 
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3.2 Empirický výzkum – sběr dat, vymezení oblasti lokalizace 

výzkumu, vzorek respondentů a způsob vyhodnocení 

dotazníkového šetření 

 Dle vymezených parametrů proběhlo dotazníkové šetření v krajském městě v regionu 

NUTS3 Plzeňský kraj. Výzkum měl probíhat na každé jedné státní střední škole a gymnasiu  

v Plzni se zaměřením na žáky prvních ročníků. V krajském městě Plzeň je to konkrétně 16 

státních středních škol a gymnasií o celkové kapacitě do tří tisíc žáků v prvních ročnících 

středoškolského studia. Konkrétně se dle online databáze škol (SeznamŠkol.eu 2016) z níž 

byla zjištěna data pro školní rok 2016/17 jedná cca 1819 studentů, kteří byli přijati do prvního 

ročníku středoškolského studia. Tento vzorek byl zvolen záměrně, jelikož výstupem mé práce 

je analýza míry informovanosti o globálních problémech studentů se završeným základním 

vzděláním. Bohužel se po kontaktování všech výše uvedených škol tento počet zúžil pouze na 

3 školy, které byly ochotné se dotazování zúčastnit. Jmenovitě to bylo Gymnázium Luďka 

Pika, Střední průmyslová škola dopravní Plzeň a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola v Plzni. Zbylé střední školy a gymnasia se buď z účasti omluvili z důvodu častého 

narušování výuky, odpověděli negativně anebo vůbec nevyjádřili. Dotazníkového šetření se  

i tak zúčastnilo nad 10 % studentů, v prvních ročnících středoškolského studia v každé jedné 

výše uvedené škole. Jedná se tedy konkrétně o 185 respondentů. 

 Samotný dotazník (dostupný jako Příloha A: Dotazník) se skládá z několika otázek, 

které jsou určeny pouze pro zařazení respondenta dle školy a oboru, který právě studuje a také 

podle pohlaví. Dále se dostáváme k definici charakteristiky globálních problémů a ke GP 

samotným. Respondent měl za úkol vypsat až 10 hlavních globálních problémů, následně 

zhodnotit jejich závažnost, i to, zda je nějak může ovlivnit a zda je ovlivňuje, popřípadě 

upřesnit jakým způsobem. Nakonec měl uvést z jakého zdroje se o nich dozvěděl. Tento 

způsob, jak doufám, dával prostor k zamyšlení nad samostatným vyhodnocením konkrétních 

hlavních globálních problémů, přičemž zároveň neprozrazoval žádné z nich. Dotazování 

probíhalo v lednu a v únoru 2017 a shromážděná data jsem co možná nejobjektivněji  

a nejsvědomitěji vyhodnotila na základě následujících pravidel.  
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          První otázka – „Jak bys charakterizoval globální problémy“ byla vyhodnocena 

procentuální shodností a byla subjektivně posouzena na základě jejího obsahu.  Posuzována 

byla podle definice „Jedná se o soubor problémů různého charakteru (ekonomické, 

environmentální, sociální apod.), které se dotýkají každého člověka na této planetě. Nemusí se 

však nutně projevovat v každém prostředí na každém místě na světě, ale i přes to mají 

globální charakter.“ (Kutá 2011, str. 11.) Samozřejmě definic GP je spousta a tato je jen 

jedna z mnoha. Všechny se však ve svém obsahu více či méně shodují. Nejdůležitější tedy 

byly pojmy jako celosvětové, společně řešené, dotýkající se všech … a různé jejich variace  

a obměny. Procenta byla určena dle množství výskytu klíčových slov a shodnosti významu na 

skupiny. 25 % při obsahu alespoň jednoho z výše uvedených slov, 50% pokud se zde 

vyskytovala alespoň polovina z významu této definice, 75% byla-li téměř celá až na drobné 

nedostatky a 100% nechybělo-li ji naprosto nic a obsahově se s definicí shodovala úplně. 

   Otázky týkající se GP byly vyhodnocovány následovně. Žáky vypsané položky 

byly rozděleny do kategorií 1–9 dle rozdělení Karla Kunce z roku 1999 a podle rozdělení 

Vladimíra Jeníčka a Jaroslava Foltýna (2010). Konkrétně každému z nich bylo přiřazeno číslo 

dle následujícího vzoru:  

1= Problémy odzbrojení, udržení míru a odvrácení války 

2= Ekologické problémy 

3= Problémy demografické a populační  

4= Surovinové a energetické problémy 

5= Výživové nebo potravinové problémy 

6= Problémy překonání zaostalosti rozvojových zemí 

7= Problémy sociální = problémy “budoucího člověka“  

8= Problémy mezinárodní zadluženosti 

9= Problémy mezinárodních ekonomických vztahů 

(vlastní zpracování) 
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    Následně byly všechny vypsané kategorie spočítány a z konečného počtu žáky 

vypsaných položek byla vypočítána četnost každé z kategorií. Zároveň bylo spočítáno i to 

kolik z deseti možných položek bylo vypsáno. V neposlední řadě byla vyhodnocena 

procentuální hodnota toho, kolik z deseti možných položek a kolik kategorií z 9 možných 

respondenti vypsali.   

 U vypsaných problémů byl následně napsán zdroj, odkud se respondent o daném 

problému dozvěděl. Dle čistě subjektivního hodnocení v tomto případě usuzuji, že pokud byla 

informace přijata ze školy, je její důvěryhodnost a kvalita vyšší, než přijal-li ji student v tomto 

věku z jiného zdroje. Je velmi diskutabilní, zda informace z médií, od přátel, známých anebo 

rodiny je podložena kvalitními, politicky a kulturně nezaujatými zdroji a zda je tedy, 

obzvláště v současné době, důvěryhodná. Jsem také v tomto ohledu velmi skeptická  

a nemyslím si, že si tito studenti ověřují spolehlivost každé informace. Myslím, že vzhledem 

k tomu jsou v tomto ohledu velmi ovlivnitelní a manipulovatelní. Pro vyhodnocení této 

otázky jsem opět využívala četnosti jevu.  

  Další bod, který jsem analyzovala z dotazníků, byla uvědomělost o tom, co s daným 

GP může student osobně udělat. Výsledek by měl být vždy kladný, protože každý svým 

chováním ovlivňuje vše, čím se GP zabývají. Každá akce v tuto chvíli vyvolává reakci  

a všech se také vše týká. Hranice států se díky vyspělosti naší doby již dávno nenávratně 

daleko posunuly a možnosti, jež se nám tím otevřely spolu s odpovědností, která k nim náleží, 

jsou tedy dlouho řešeny na úrovni celoplanetární ne-li galaktické. Vědomí o tomto faktu nám 

dává velikou moc a zároveň i obrovskou odpovědnost. Je tedy jen na nás tento fakt šířit  

a bojovat tím s jeho neznalostí, jež je pro nás velkou hrozbou. 

 Stejně tak jsem pak vyhodnocovala, jak moc jsou studenti v řešení GP aktivní a zda 

když chtějí k jeho vyřešení přispět, opravdu ví jak na to. Za kladné hodnocení, za odpověď 

„ANO“ a za správné řešení příslušné položky jsem vždy udělila jeden bod. Naopak za 

negativní hodnocení, odpověď „NE“ a za špatné nebo žádné řešení jsem udělila 0 bodů.  

   Posledním kritériem, které student k problému zadával, byla jeho závažnost. 

Závažnost určoval student na stupnici 1 až 5, kdy 1 jsou podle nich GP nejzávažnější a 5 jsou 

ty nejméně závažné. Stupnice je taktéž rozepsaná pod každým jedním dotazníkem, aby se v ní 

student orientoval. Závažnost byla posléze vypočítána pro každou danou kategorii průměrem 

zadávaných hodnot.  
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 Výstupem je krom slovního hodnocení i různé grafické znázornění stavu, v jakém se 

informovanost o globálních problémech u studentů státních středních škol a gymnasií nachází. 
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4.  Analýza a hodnocení empirického výzkumu 

  Výstupem analýzy zvoleného regionu je ukazatel míry informovanosti absolventů 

základních škol o globálních problémech. Výsledek empirického šetření mi poskytl potřebné 

informace pro vytvoření co nejkompaktnějšího závěrečného hodnocení, ve kterém se pokusím 

co nejlépe vyobrazit skutečný stav informovanosti sledované skupiny respondentů, zvolené 

jako reprezentativní vzorek pro tento výzkum. 

 Celkem bylo při analytickém výzkumu vyplněno 185 dotazníků. Z tohoto počtu bylo 

celkem 139 žen, 45 mužů a jeden respondent, který uvedl, že je genderově nevymezen.  

Obrázek 1: Graf rozdělení respondentů dotazníkového šetření podle pohlaví 

 

 (vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 Výzkum probíhal na Gymnáziu Luďka Pika, Střední průmyslové škole dopravní  

a Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole v Plzni. Celkem bylo 26 dotazovaných  

z Gymnázia Luďka Pika, 38 respondentů ze Střední průmyslové školy dopravní a 121 

studentů ze Střední zdravotnické školy. 
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Obrázek 2: Graf rozdělení respondentů dotazníkového šetření podle typu školy 

 

  (vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 Pokud budeme chtít tato místa výzkumu ještě podrobněji vyhodnotit, můžeme tak 

učinit na základě rozdělení do oborů, které respondenti studují. Na Gymnáziu Luďka Pika se 

jedná pouze o studijní program všeobecná studia, ale na Střední průmyslové škole dopravní 

jsou to obory Provoz a ekonomika dopravy logistika, Provoz a ekonomika silniční dopravy 

 a Provoz a ekonomika doprava a zasilatelství. Obory na Střední zdravotnické škole jsou 

Zdravotní lyceum, Zdravotní asistent, Laboratorní asistent a Masér sportovní a rekondiční.  

 

Tabulka 1: Rozdělení respondentů dotazníkového šetření podle oboru a typu školy 

Provoz a ekonomika dopravy logistika 18 

Střední průmyslová 

škola dopravní 

 

Provoz a ekonomika dopravy silniční doprava 13 38 

Provoz a ekonomika dopravy, logistika a 

zasilatelství 

7  

Zdravotní lyceum 29 

Střední zdravotnická 

škola 

 

Zdravotní asistent 57 121 

Masér sportovní a rekondiční 11  

Laboratorní asistent 24  

Všeobecná studia 26 
Gymnázium Luďka 

Pika 
26 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 

21%

65%

14%

Respondenti dle typu školy

Střední průmyslová škola dopravní
Plzeň

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola

Gymnázium Luďka Pika
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Obrázek 3: Graf rozdělení respondentů ze Střední zdravotnické školy podle oboru 

 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 

Obrázek 4: Graf rozdělení respondentů ze Střední průmyslové školy dopravní podle 

oboru 

 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 Vyhodnocení první otázky, která se týkala charakteristiky GP jako takových, mne v 

celku mile překvapilo. Průměrně přesahovala správnost její definice čtvrtinu tedy konkrétně 

25,9 %. Tento výsledek byl překvapivý už díky faktu, že 69 respondentů (37 %) na tuto 

otázku vůbec neodpovědělo anebo odpovědělo úplně špatně. Přesto musím bohužel říci, že 

jsem při hodnocení této otázky byla velmi mírná. Většinou jsem 25 % udělovala za jedno 

24%

47%

9%

20%

Střední zdravotnická škola

Zdravotní lyceum

Zdravotní asistent

Masér sportovní a rekondiční

Laboratorní asistent

47%

34%

19%

Střední průmyslová škola dopravní

Provoz a ekonomika dopravy
logistika

Provoz a ekonomika dopravy
silniční doprava

Provoz a ekonomika dopravy
logistika a zasilatelství
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slovné nebo dvouslovné spojení, vyjadřující povětšinou - „problémy celosvětové“. Ale i tak 

tento výsledek vidím pozitivně. Je na něm alespoň vidět, že si studenti uvědomují, jaký rozsah 

GP mají. 

Tabulka 2: Výsledky definice GP z dotazníkového šetření podle % správnosti 

Definice GP v %: Počet 

definic: 

Procenta 

z celkového 

počtu definic:  

Definice vůbec nezodpovězená nebo zodpovězená úplně špatně 0% 69 37 % 

Definice zodpovězená správně z 25% 57 31 % 

Definice zodpovězená správně z 50% 47 25,5 % 

Definice zodpovězená správně ze 75% 10 5,5 % 

Definice zodpovězená 100% správně 2 1 % 

 (vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

GP jako takové jsem vyhodnocovala, jak už bylo řečeno, na základě rozdělení do  

9 hlavních kategorií. Studenti do těchto kategorií vypsali celkem 1176 položek globálních 

výzev. Z deseti možných kategorií jich studenti průměrně vypsali jen šest a těmto kategoriím 

přiřadili průměrně závažnost 2,1. Nyní je tedy vyhodnotím jednotlivě na základě výše 

rozdělených kategorií.  
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Tabulka 3: Výsledky dotazníkového šetření podle četnosti položek v jednotlivých 

kategoriích GP 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 

 

 

 

 

 

Číslo 

kategorie 

Zkrácený 

název 

kategorie 

Počet 

vypsaných 

položek 

v kategorii 

Procento 

vypsaných položek 

z celkového počtu 

(%) 

Průměrná 

závažnost 

kategorie 

 

Průměrná 

ovlivnitelnost 

kategorie (%) 

 

1 Válka a mír 134 11 2,08 9,7 

2 Ekologie 512 44 2,3 47,4 

3 Demografie 67 5,7 2,3 9,9 

4 Suroviny a 

energetika 
80 6,8 2,3 9,2 

5 Výživa 117 9,9 2,4 29,7 

6 
Zaostalost 

rozvojových 

zemí 

22 1,9 2,3 6,5 

7 Sociální 

problémy 
227 19 2,5 28 

8 Mezinárodní 

zadluženost 
2 0,2 2,55 0 

9 
Mezinárodní 

ekonomické 

vztahy 

15 1,3 2,55 1,6 
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1) Problémy odzbrojení, udržení míru a odvrácení války 

 Položek patřících do této kategorie vypsali studenti 134 ze 1176. Tedy 11 % 

z celkového množství vypsaných položek. Posuzují je jako velmi závažné, jelikož jim 

průměrně přidělili známku 2,08. Podle vyhodnocení se tak zároveň jedná o nejzávažnější 

skupinu GP. Přesto mají studenti jen v necelých 10 % případů pocit, že s těmito problémy 

mohou něco dělat a jen v 6 % vědí co. Pouhých 3,5 % respondentů s tímto problémem něco 

dělá, ale jen 2,7 % to dělá správně. Nebezpečný mi také přijde výsledek, který říká, že 61 %  

z tázaných se o těchto GP dozvědělo z médií, 15 % od rodiny nebo známých a jen 24 %  

o něm ví ze školy. 

  Obávám se, že vzhledem k závažnosti a složitosti tohoto tématu, je především 

důležitá nestrannost a nezaujatost zdroje. Mám tedy strach, že hlavně média, ale často ani 

rodinní příslušníci, kamarádi nebo známí, nejsou ve většině případů této nestrannosti schopni. 

Je možné, že kdyby studenti dostali ve škole o těchto tématech a závažných věcech aktuální 

 a pravidelné informace, mohli by je pak lépe posoudit a vyhodnotit názory a „pravdy“ 

ostatních. Také by si pak nemuseli myslet, že je nikdy ničím neovlivní, protože jsou, jak 

napsal jeden z dotazovaných: „jen malý pán“.  

  2) Ekologické problémy 

 Skupina těchto problémů byla dotazovaným nejvlastnější. Žáci do této kategorie 

v dotazníku zařadili 512 položek ze 1176 a tím dosáhli necelé poloviny (43 %) ze všech 

vypsaných položek globálních výzev. Ekologické problémy se tak staly zároveň nejpočetnější 

kategorií ze všech. Závažností se kategorie pohybuje průměrně na 2,3. Míra závažnosti je tedy 

podle dotazovaných opět velmi vysoká. Taktéž je tato kategorie dle studentů oblastí, která se 

dá nejvíce ovlivnit (47,4 %) a zároveň i v necelých 44 % případů ví jak na to. Dokonce jsou 

to i GP, pro jejichž změnu toho studenti sami nejvíce dělají (necelých 34 %). V případě 

ekologických problémů se vliv školy a médií liší pouze o 7 % ve prospěch médií. I v osobním 

životě se o nich žáci dozvídají ve velké míře (17 %) od svých přátel, rodiny a známých. 

 Věřím, že právě díky tomu jsou výsledky tak pozitivní. Na této skupině GP je hezky 

vidět, jak velký vliv může mít správně cílená nauka o globální problematice. Dobré také je, že 

student si v tuto chvíli i sám uvědomuje to, že může něco ovlivnit a že by měl pro planetu, na 

které žije, také občas něco udělat. Stejně tak jako ekologie, jež „pronikla“ do našeho 

povědomí, bych byla ráda, aby se tomu tak postupem času stalo i u všech dalších témat.  
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3) Problémy demografické a populační 

Nyní se dostáváme do jedné z kategorií, která nedopadla příliš dobře. Do této 

kategorie bylo celkem zařazeno 67 položek ze 1176 (tedy jen 6 %) a její závažnost se 

pohybuje na 2,3. Respondenti jsou přesvědčeni pouze v 10 % případů, že tyto problémy 

mohou ovlivnit. V dotaznících 11 studentů uvedlo, že proti přelidněnosti budou bojovat tím, 

že nebudou mít moc dětí, nebo dokonce děti žádné. Opak je ale pravdou. Pokud 

nepředpokládáme, že někteří z dotazovaných byli z rozvojových zemí, kde by opravdu pokles 

porodnosti pomohl, je trend Evropy zcela opačný (FreeGlobe 2016). V evropských zemích by 

pomohl spíše nárůst populace, aby některé národy jednou zcela nevymřely.  

 Smutné také je, že si myšlenku o tom, že pomohou přelidnění tím, že nebudou mít 

potomky, mohli odnést ze školy. Ve škole si jen, dle mého názoru, špatně vysvětlili, jak tento 

stav mohou změnit. V tomto případě je třeba důsledně odlišovat, v jakém regionu se 

pohybujeme a co je pro nás tedy opravdu hrozbou. Podíl školy i médií byl v tomto případě 

opět skoro stejně vysoký. Ze školy si o těchto GP odnesli informace studenti ve 42 %, z médií 

v 51 % případů a z okruhu svých přátel a rodiny v 7 %. 

 4) Surovinové a energetické problémy 

 Počet položek v této kategorii byl 80 ze 1176 (tedy 7 %) a závažnost opět 2,3. 

Nejčastěji studenti uváděli nedostatek pitné vody nebo ropy, ale problém také viděli 

v energetice. V pouze 9 % případů měli pocit, že se tento problém dá nějak ovlivnit, 

 a povětšinou jej řešili šetřením/neplýtváním anebo alternativními zdroji. Bohužel však opět 

jen 5,4 % s tím opravdu něco dělá, a dokonce v tomto případě jen půl procenta opravdu ví co 

a jak. I zde vítězí na plné čáře média s 55 %, škola se pohybuje na 36 % a na posledním místě 

jsou informace od rodiny a známých s 9 %. 

5) Výživové nebo potravinové problémy 

 Položky s touto tématikou se v dotaznících vyskytovali konkrétně 117 ze 1176 (10 %) 

s vážností na 2,4. Nejčastěji se zde objevovala tématika hladu-hladomoru a obezity. Ve skoro 

30 % případů měli žáci pocit, že s tímto problémem mohou něco dělat a ve většině případů 

také správně určovali co.  Ke správné realizaci této myšlenky však došlo pouze 12 %. Jednou 

z perliček tohoto tématu bylo řešení: „budu bohatým brát a chudým dávat“. Toto téma bylo 

dle respondentů druhé nejovlivnitelnější. Dozvěděli se o něm v 54 % z médií, 
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 v 31 % ze školy a v celkem vysokých 15 % od ostatních.  

  6) Problémy překonání zaostalosti rozvojových zemí 

 Právě se dostáváme do kategorie, u které jediné vyhrála jako informační zdroj škola 

nad médii, a to o celých 5 %. Konkrétně se jednalo o 45 % média, 50 % škola a 5 % rodina  

a známí. Bohužel je to možná dáno faktem, že je tato kategorie jednou z 3 nejméně početných 

v celém výzkumu. Jedná se pouze o 22 položek ze 1176 (3 %), které byly v této kategorii 

uvedeny. Závažnost kategorie je 2,3 a ovlivnitelnost pouhých 6,5 % a z toho jen polovina 

respondentů se sama o nějakou změnu tohoto GP pokouší. Byla jsem tím vcelku překvapená, 

protože jsem čekala, že je tato problematika populárnější, ale je možné, že studenti zahrnují 

„Afriku“ spíše pod hlad než pod negramotnost, a proto byl výsledek takový, jaký byl. 

7) Problémy sociální = problémy „budoucího člověka“ 

 Právě se dostáváme do kategorie, která se se svými 227 položkami z celkových 1176 

(19 %) stala po kategorii Ekologických problémů druhou nejpočetnější. Studenti zde 

vypisovaly nejčastěji problémy jako chudoba, nemoci, nezaměstnanost anebo migrace. 

Závažnost jim průměrně přiřadili o výši 2,5. Se svými 28 % se také stala tato kategorie po 

problémech ekologických a výživových třetí nejovlivnitelnější. Ještě o stupeň si polepšila při 

hodnocení, kdy žáci napsali, že pro její změnu něco dělá necelých 15 % z nich, a to navíc 

ještě správným způsobem. I v této kategorii opět vyhrála média s 48 %, za nimi vcelku těsně 

skončila škola 31 %, a na posledním, ale v tomto případě přesto velmi četném třetím místě 

s 21 %, skončila rodina a známí.    

 Některé problémy z této kategorie jsou nyní velmi kontroverzními tématy. Jedním 

z nich je například téma uprchlictví a migrace. Jsou to témata, jak na webových stránkách 

lidevpohybu.eu v metodice ke kontroverzním tématům hezky napsali, která: „jsou 

charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či 

komunitu (rodinu, oddíl). Je to dáno tím, že u nich lidé silně zastávají určitá přesvědčení, 

protichůdná vysvětlení a řešení, založená na předpokladech, zkušenostech, zájmech 

a hodnotách. Otázky spojené s kontroverzními tématy nemohou být vypořádány jednoduše 

odvoláním se k důkazům a faktům.“ Je zde také velmi výmluvně vysvětleno, proč tomu tak je. 

A dále je zde také řečeno, že se kontroverzním, může stát jakékoliv téma. Je zde metodicky 

popsán způsob, jakým by se mělo při řešení takových témat postupovat a jak je možné je 
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studentům, v jejich případě skautům, předat. Při čemž píší, že: „Programy o kontroverzních 

tématech vyžadují: 

 umožnit pojmenovávání vlastních pocitů, které ve mně (každém jednotlivě) konkrétní témata či 

situace vyvolávají 

 vyjasňování si hodnot, které jsou pro mne dlouhodobě i v dané situaci důležité 

 vyjasňování, zpochybňování, ověřování a utváření vlastního názoru a předpokladů, na nichž 

stojí 

 důraz na konkretizaci a vztahování se k datům 

 naslouchání a schopnost uznat perspektivy jiných 

 učit se myslet za sebe, což předpokládá rozvoj sebevědomí ustát si svůj nesouhlas a současně 

být otevřen změně svého názoru“ 

 (Lidevpohybu.eu 2017) 

 S tímto přístupem naprosto souhlasím a vidím ho jako jednu z možností, jak nejen na 

problémy této kategorie GP, ale na všechny z nich, můžeme a měli-bychom nahlížet. Přijde 

mi to také jako velmi dobrý způsob, jak bychom měli informace o GP předávat okolí. Pak by 

se dle mého názoru i zmírnila „vyostřenost“ při řešení takových témat, protože lidé by byli 

schopni respektovat, vyslechnout a přemýšlet i nad jiným názorem než jen nad svým 

vlastním. 

8-9) Problémy mezinárodní zadluženosti a Problémy mezinárodních 

ekonomických vztahů 

 Tyto dvě skupiny jsem si vzhledem k množství vypsaných položek, jež obsahují, 

dovolila dát do jednoho vyhodnocení. Vyskytuje se zde celkem 17 položek ze 1176 (tedy 

pouhé 1 %). Dle tohoto výsledku usuzuji, že studenti ekonomické problémy jako globální 

převážně nevyhodnocují. Také jejich závažnost je nejnižší ze všech a to 2,55, přesto je i zde 

míra závažnosti hodnocená jako velmi vysoká. Ovlivnitelnost je v tomto případě také nejnižší 

ze všech kategorií a nedosahuje ani 1 %.  

Problémy, které nebyly zařazeny do žádné kategorie, jelikož do žádné nepatří 

  Samostatnou kategorií, by mohla být právě tato skupina problémů. Většina 

z nich byla velmi humorná a pro pobavení tedy vypisuji nejlepší z nich: „Yamaha už nevyrábí 

DT“ a dokonce podle dvou respondentů velmi závažným GP byl „Donald Trump“. Takové 

problémy a jim podobné, jsem do vyhodnocení nezařadila. Celkem bylo takovýchto 
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nesmyslných problémů uvedeno 11, což by tedy hypoteticky odpovídalo necelému procentu 

(0,9%).  

Tabulka 4: Procentuální zastoupení položek v jednotlivých kategoriích, rozdělená podle 

oboru respondentů 

obor 
Kategorie (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Laboratorní asistent 12 49 5 4 6 2 21 0 1 

Provoz a ekonomika dopravy, logistika a 

zasilatelství 14 28 0 10 14 3 28 3 0 

Masér sportovní a rekondiční 17 34 3 8 11 3 23 0 1 

Provoz a ekonomika dopravy logistika 10 56 6 6 10 3 10 0 0 

Provoz a ekonomika dopravy silniční doprava 11 44 6 3 6 0 28 0 3 

Všeobecná studia 13 32 15 9 16 1 15 0 0 

Zdravotní asistent 10 42 5 8 11 2 20 0 2 

Zdravotní lyceum 10 55 3 5 6 2 17 1 1 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

Tabulka 5: Procentuální zastoupení položek v jednotlivých kategoriích na Gymnázium 

Luďka Pika, rozdělená podle oboru respondentů 

Gymnázium Luďka Pika 
Kategorie (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Všeobecná studia 13 32 15 9 16 1 15 0 0 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

Tabulka 6: Procentuální zastoupení položek v jednotlivých kategoriích na Střední 

zdravotnické škole, rozdělená podle oboru respondentů 

Střední zdravotnická škola 
Kategorie (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Laboratorní asistent  12 49 5 4 6 2 21 0 1 

Masér sportovní a rekondiční 17 34 3 8 11 3 23 0 1 

Zdravotní asistent 10 42 5 8 11 2 20 0 2 

Zdravotní lyceum 10 55 3 5 6 2 17 1 1 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 
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Tabulka 7: Procentuální zastoupení položek v jednotlivých kategoriích na Střední 

průmyslové škole dopravní, rozdělená podle oboru respondentů 

Střední průmyslová škola dopravní 
Kategorie (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Provoz a ekonomika dopravy, logistika a 

zasilatelství 14 28 0 10 14 3 28 3 0 

Provoz a ekonomika dopravy logistika 10 56 6 6 10 3 10 0 0 

Provoz a ekonomika dopravy silniční doprava 11 44 6 3 6 0 28 0 3 

(vlastní zpracování na základě výsledků šetření) 

 Na základě procentuálního vyhodnocení kategorií GP podle oborů mohu říci, že 

stejně jako v celkovém hodnocení je i v hodnocení dle oborů ve všech oborech nejčetnější 

skupina Ekologických problémů. Pouze v oboru Provoz a ekonomika dopravy, logistika 

 a zasilatelství se o prvenství dělí dvě kategorie Ekologické a Sociální problémy. Nejméně 

procent měly na všech dotazovaných středních školách v průměru GP z kategorie Problémy 

mezinárodní zadluženosti. Pokud bychom chtěli najít nejméně četné GP po oborech, bylo by 

to už složitější. U Všeobecných studií na Gymnáziu Luďka Pika byly nejméně četné GP 

v kategorii 8 a 9, tedy u Problémů mezinárodní zadluženosti a Problémů mezinárodních 

ekonomických vztahů. Na Střední zdravotnické škole to byla u všech oborů skupina Problémů 

mezinárodní zadluženosti a pouze u žáků studujících Zdravotní lyceum to byly opět skupiny 

obě, tedy Problémy mezinárodní zadluženosti spolu s Problémy mezinárodních 

ekonomických vztahů. Střední průmyslová škola dopravní se v prvním případě, konkrétně  

u oboru Provoz a ekonomika dopravy logistika, opět řadí s nejnižší četností jevu do kategorií 

dvou posledních. U oboru Provoz a ekonomika dopravy, logistika a zasilatelství je tomu však 

jinak. Zde žáci nejméně zapisovali GP z kategorií týkajících se Problémů demografických  

a populačních spolu s kategorií zahrnující problematiku Mezinárodních a ekonomických 

vztahů. Provoz a ekonomika dopravy, silniční doprava naopak nejméně uvedla GP z kategorie 

Problémy překonání zaostalosti rozvojových zemí a celkem již tradičně z kategorie 

Mezinárodních a ekonomických vztahů. 
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5.  Syntéza a interpretace výsledků – závěr 

 Výsledné potvrzení či vyvrácení původního předpokladu pomocí deduktivních procesů 

je zhodnocené v následujících odstavcích. "Zda je, dostatečná informovanost studentů 

státních středních škol a gymnasií, tedy studentů se zakončeným základním vzděláním,  

o problematice globálních problémů" a popsání současného stavu "Znalosti globálních 

problémů u žáků 1. ročníků státních středních škol a gymnasií".  

 Výzkumná otázka v tomto ohledu byla spíše potvrzena než vyvrácena. Nemohu však 

hovořit s absolutní jistotou, že je tomu tak opravdu u všech studentů 1. ročníků v Plzni, 

jelikož vzorek respondentů nebyl příliš vyvážený i přesto, že se procentuálně jednalo o vzorek 

reprezentativní. Pro hlubší rozbor této oblasti by bylo vhodnější větší procento respondentů 

z rozmanitějších druhů škol. To bohužel díky neochotě většiny škol nebylo možné. Zároveň 

by tato odpověď vypovídala stejně jen o stavu ve městě Plzeň.  

 Přesto tedy mohu mluvit spíše o potvrzení mého předpokladu. Jedním z důvodů, které 

mne k tomuto názoru vedou, je už jen fakt, že celkem bylo sice vypsáno respondenty celých 

1 176 položek s různou globální problematikou, ale to je bohužel jen 

 63 % z 1 850 možných položek, které měli možnost do tabulky vypsat. Navíc se ve většině 

případů jednalo o GP, které se řadily pouze do necelé poloviny (42 %) kategorií. Dle 

výsledků se dá tedy říci, že studenti jsou schopni vyjmenovat přes polovinu určitých 

globálních problémů, ale tyto problémy spadají většinou jen do kategorie týkající se ekologie, 

v lepším případě ještě oblasti války a sociálních problémů. 

 Nedostačující byla také odpověď na definici GP jako takových. Zde mne sice mile 

překvapilo, že celá čtvrtina odpovědí na tuto otázku byla správná, přesto si myslím, že by 

studenti středních škol mohli tyto problémy definovat lépe než jen slovy „problémy 

celosvětové“. Sice vyjadřují myšlenku, která by mohla alespoň směřovat k tomu, že máme 

tyto problémy společně řešit a že jsou pro nás všechny důležité, ale tuto tezi vyvrací ukazatel 

další. V dalším bodě studenti hodnotili, zda si myslí, že se jimi uvedené položky dají ovlivnit. 

Průměrně tedy z výzkumu vyplynulo, že ovlivnit se dá, dle jejich názoru, pouze 15 %  

z kategorií. To ve většině případů dle jejich názoru znamenalo, že můžeme ovlivnit problémy 

ekologické, ale jinak v jinak žádné další.  

 Přesto se většina jimi uváděných problémů pyšní známkou s velkou důležitostí  

a značí velký problém, který je nutno řešit. V průměru totiž závažnost GP uvedených 
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v dotazníku nepřekročila 2,35. Připomínám, že nejzávažnější problémy se měly označit 

známkou jedna a ty nejméně závažné známkou pět.  

  Stejně tak si v průměru pouze 13 % dotazovaných ví rady s tím, co by mohli s jakým 

problémem udělat, aby jeho stav zlepšili. Dokonce jen necelých 8 % z respondentů pro změnu 

tohoto problému opravdu něco dělá. 

 Z dotazníků se také dají vyčíst zdroje, z kterých se žáci o GP dozvěděli. Nejčastěji se 

zde opět vyskytují média, která informovala o problému průměrně v 51 % případů, za nimi se 

zařadila škola s 33 % a na posledním místě se nacházejí rodina a známí s 16 %. Jak jsem již 

zde několikrát psala, obávám se, že média v případě takto mladých lidí, nejsou příliš dobrým 

informačním zdrojem. Samozřejmě je tato myšlenka diskutabilní a může být i mylná, přesto si 

myslím, že tomu tak opravdu bohužel je. Taktéž nevěřím tomu, že by ověřování dané 

informace studenti věnovali tolik času, aby si její pravdivost potvrdili, či vyvrátili. Stejně tak 

jako tomu je mnohdy i u některých dospělých.  

 Vzhledem k těmto všem důkazům a faktům si myslím, že informovanost žáků  

o globálních problémech je na školách, kde byl prováděn výzkum nedostatečná.  
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6. Zkratky: 

GP – globální problémy 

IMF – International Monetary Fund -  Mezinárosní měnový fond 

NS – nerostné suroviny 

WB – World Bank -  Světová banka 

WTO – World Trade Organization – Světová obchodní organizace 
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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast znalostí globálních problémů u žáků prvních ročníků 

státních středních škol a gymnasií. V práci jsou popsána vybraná témata, která nám pomohou 

při orientaci v globální problematice. Jsou to například termíny jako globalizace, globalistika 

anebo kategorie globálních problémů. Jedná se o vyhodnocení aktuálního stavu případové 

studie, znalosti globálních problémů u žáků prvních ročníků státních středních škol a 

gymnasií, pro město Plzeň. Výsledné hodnocení a potvrzení či vyvrácení výzkumné otázky 

vychází ze statistického vyhodnocení dotazníků a je založeno na jejich analýze, za pomoci 

navržené metodiky. 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the area of knowledge of global issues among students of first year of  

state high schools. The paper describes selected topics that will help us with the orientation in 

global issues. For examle, terms like globalization, globalistics or category of global issues. It 

is the valuation of the current state of case studies, knowledge of global issues wiht students 

the first year of state high schools, in the city of Pilsen. The sesulting rating confirms or refute 

the research yuestions which are based on statistical evaluation of the questionnaires analysis, 

with the assistance of the proposed methodology. 
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