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Ú V O D 

Základní charakteristikou naší společnosti je stále větší celosvětové 

propojování všech oblastí lidské existence - ekonomiky, politiky, společenského 

života, kulturního dění atd., které nazýváme globalizace. Proces globalizace se stal 

předmětem mnoha analýz, ale stále není jednoznačně vymezen. V souvislosti s ním 

se objevuje řada otázek, které je nutné řešit. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na rozporuplnou problematiku procesu 

globalizace. Popíši ji s ohledem na multidimenzionalitu tohoto fenoménu a 

na aspekty, které obsahuje. Budu hledat příčiny, které globalizační tendence 

urychlily, a důsledky, kterými se globalizace projevuje. Pokusím se zjistit, z čeho 

nejasná představa o globalizaci vyplývá, jak můžeme globalizaci hodnotit a co nás 

k tomu vede. Dalším cílem diplomové práce je zachycení procesu globalizace 

ve vzdělávání, respektive jak se odráží nové potřeby a požadavky globalizované 

společnosti v pedagogických koncepcích a v českém vzdělávacím systému. 

Toto téma jsem si vybrala ze dvou důvodů. První důvod je osobní - zajímá 

mě, jak může globalizovaná společnost ovlivňovat kvalitu našich životů. Druhý 

důvod je profesní - každý učitel základů společenských věd by měl danou 

problematiku dobře znát, sledovat její vývoj, a uvědomovat si, jaký dopad má 

na oblast výchovy a vzdělávání. 

Ve své práci používám metody srovnávací, deduktivní a induktivní. 

Problematiku analyzuji a nakonec vyvodím vlastní závěr. Potřebná data jsem 

vyhledala v odborných knihách, článcích a studiích, dále na internetových stránkách 

různých organizací zabývajících se otázkami globalizace. Vzhledem k velkému 

množství literatury a z důvodu aktuálnosti získaných dat jsem se při výběru omezila 

na literaturu vydanou po roce 1995 do současnosti, která je dostupná odborné 

veřejnosti. 

Největším problémem bylo třídění materiálu a výběr základních publikací, 

které mi měly poskytnout dostatečný přehled o zkoumané problematice. Bylo nutné 
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vytvořit kritéria, na jejichž základě jsem literaturu vybírala. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V prvních třech 

kapitolách budu rozebírat problematiku globalizace z teoretického hlediska. 

Představím proces globalizace a různá úskalí, která se objevují při jeho 

vymezování. Uvedu příklady několika definic, se kterými se můžeme setkat 

v odborné literatuře. Dále se zaměřím na dosud nepřesně určená historická 

východiska tohoto procesu. Samostatnou kapitolu věnuji jednotlivým dimenzím 

globalizace - dimenzi ekonomické, politické, sociální a kulturní. V následující části 

uvedu příčiny, které ke globalizaci vedly, a pozitivní a negativní důsledky, které 

globalizace vyvolává. Také se zmíním o možnostech kontroly procesu globalizace a 

jeho hodnocení. 

V poslední kapitole se budu zabývat dopadem procesu globalizace na oblast 

výchovy a vzdělávání. Představím dvě pedagogické koncepce, které nejvíce 

reflektují problematiku globalizace, a to globální a multikulturní výchovu. Na závěr 

popíši, jakým způsobem je fenomén globalizace zakomponován do Rámcového 

vzdělávacího programu pro gymnázia. 

6 



1. P R O C E S G L O B A L I Z A C E 

1.1 Základní vymezení 

Co je globalizace? Jakou úlohu v dnešním světě sehrává? A je spíš 

prospěšná, nebo škodlivá? Takové otázky si dnes může položit každý člověk, neboť 

všichni žijeme v tzv. globalizovaném světě. 

S globalizací se setkáváme dennodenně v mnoha jejích podobách. Kdykoli 

jdeme nakupovat, sledujeme televizi, posloucháme hudbu nebo telefonujeme, 

stáváme se (a často nevědomky) účastníky globálních procesů, které propojují 

životy lidí v různých zemích, na různých kontinentech. 

Někdy je těžko představitelné, že náš nový mobilní telefon, nebo značkové 

džíny vznikaly zčásti vyrobených třeba v Hong Kongu, Jižní Koreji, Jihoafrické 

republice, Kanadě, Německu, Irsku a ještě dalších zemích. Přesto je dnes tato 

propojenost světa běžnou praxí výrobců a nadnárodních společností, která s sebou 

přináší další jevy a tendence, projevující se v ekonomikách jednotlivých zemí, 

v unifikaci kultury a společnosti vůbec, v přesouvání politického vlivu ze státní 

úrovně na ekonomické instituce, v negativních dopadech na životní prostředí 

v určitých oblastech atd., atd. Co je však opravdu způsobeno globalizací a co do ní 

už nepatří? 

Právě nastíněná šíře a různorodost celé problematiky často vede k matení 

pojmů nebo k zúženému pohledu na globalizací, a ta se tak stává nepřehlednou a 

nejasnou. 

Další komplikace přináší i nejednotnost názorů a pohledů na to, čím jsou 

způsobeny nežádoucí dopady globalizace. Někteří odborníci se domnívají, že 

globalizací je třeba usměrňovat, a to především určitými restrikcemi a kontrolou 

tak, aby se zmenšila rizika, která globalizační procesy vyvolávají. Například 

V. Mezřický ve své knize uvádí několik návrhů ke kontrole globalizace. Je to 

Tobinova daň (viz podkapitola 3.5), která by měla omezit příliš volný a rychlý 
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pohyb kapitálu, nebo tzv. zelené účetnictví, což by byl satelitní účet životního 

prostředí, který by obsahoval informace o dopadu jednotlivých aktivit na životní 

prostředí (Mezřický 2003). 

Jiní odborníci naopak tvrdí, že současné problémy způsobené globalizací 

vyplývají z nedostatečné svobody a z omezování nevhodnými pravidly. V knize 

Globalizace od J. Norberga se dočteme, že globalizace se nemusíme bát, neboť není 

ničím jiným, než procesem, který umožňuje lépe dosahovat cílů, které si lidé přejí. 

Autor se domnívá, že k tomu, aby globalizace přinášela blahobyt a prosperitu všem 

lidem, je třeba ještě výraznějších demokratických reforem a ekonomické 

liberalizace. J. Norberg požaduje více ekonomické svobody, resp. liberální 

ekonomiku se svobodnou konkurencí (Norberg 2006). 

Z těchto dvou protichůdných názorů vyplývá, že jednoznačné není ani 

hodnocení procesu globalizace ani postoj, který k němu můžeme zaujmout. Proto 

je nutné zamyslet se nad globalizací komplexně a objektivně a zdůvodnit příčiny 

odlišných postojů odborníků na tutéž problematiku. 

1.2 Mnoho literatury a „definic" 

Odborná literatura se v posledních dvaceti letech věnuje procesu globalizace 

velmi často. Existuje řada studií, odborných statí, článků a knih, které popisují toto 

terna z odlišných úhlů pohledu. Stačí v jakékoli knihovně zadat heslo globalizace a 

zobrazí se vám mnoho odkazů na literaturu, která se této problematiky různorodě 

dotýká. Jak se v takovém množství materiálu orientovat a dospět k objektivním 

informacím? 

První a v současné době rozhodující kritérium je datum vydání. 

V globalizované společnosti (a především u tématu globalizace) platí, že vědecký 

pokrok je velmi rychlý a nové poznatky a informace rychle stárnou. Literatura, 

která je starší patnácti let, pracuje se zastaralými fakty a nezohledňuje všechny 

aspekty. Čím aktuálnější informace získáme, tím více se přiblížíme skutečnému 
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stavu popisovaného jevu. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, do jaké míry jsou 

čerstvé informace, dosud neprověřené a neposouzené kritikou, pravdivé a 

hodnověrné. Proto je důležité, a to u jakékoli odborné literatury, ověřit si zdroj 

informací a pokud je to možné i prameny, z kterých daný text vychází. 

Dalším kritériem pro třídění literatury o globalizaci by mohlo být oborové 

zaměření, tzn. zda se jedná o studie ekonomické, sociologické, politologické, 

antropologické, ekologické atp. Někdy je možné zařadit daný materiál 

k příslušnému oboru už podle názvu, jindy to bohužel nejde a tuto informaci 

zjistíme až z anotace, případně z obsahu. Podle příslušného oboru můžeme lépe 

porozumět tomu, z jakého hlediska autor problematiku sledoval, jaké metody 

uplatňoval atd. 

Jiným kritériem může být samotný autor. Některý se danou problematikou 

zabývá ojediněle, nahodile, jiný profesionálně a dlouhodobě. Podle odborníků, kteří 

jsou v souvislosti s globalizaci již známí a uznávaní, pak můžeme odvodit, zda je 

na problematiku nahlíženo z pohledu neoliberálního ekonoma, ekologického 

aktivisty nebo třeba katolického sociologa. 

Po roztřídění literatury je pro objektivnost získaných informací důležité 

pokrýt celé názorové spektrum. Proto jsem vybrala zástupce několika názorových 

skupin a uvedu jejich definice, které více či méně postihují podstatu globalizace. 

V naučných slovnících (v knižní podobě) se definice procesu globalizace 

zatím nevyskytuje, proto jsem vyhledala příklad z on-line slovníku na internetu. 

Ke globalizaci je zde uvedeno: „Termín z konce 20. století, popisující proces 

vzájemného propojování původně oddělených ekonomik jednotlivých států 

do celosvětových a regionálních celků. Pro globalizaci je charakteristický volný 

pohyb kapitálu, přesun výrobců do oblastí s nižšími náklady a uniformizace výrobků 

či služeb. Odtud sloveso globalizovat apod. " (http://www.vseved.cz) 

Mezinárodní měnový fond, který je jedním z hlavních aktérů procesu 

globalizace, globalizaci definuje ,,jako rostoucí ekonomickou vzájemnou závislost 

zemí ve světovém měřítku v důsledku rostoucího objemu a druhu přeshraničnícli 

transakcí zboží a služeb a toku mezinárodního kapitálu, jakož i rychlejšího a 
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rozsáhlejšího šíření technologií". (Mezřický 2003, s. 10) 

E. Cihelková vymezuje globalizaci z ekonomického hlediska jako 

„kvalitativní změny ve světovém hospodářství, umožněné pokrokem informačních, 

komunikačních a počítačových technologií, které znamenají, že svět je v 90. letech 

vnímán jako jeden vzájemně propojený celek". (Cihelková 2001, s. 26) 

Podle sociologa R. Robertsona jde v globalizaci o „univerzalizaci 

partikulárního" - globální rozšíření západní kultury, vyrostlé z křesťanských 

základů, a zároveň o „partikularizaci univerzálního" - západní kultura se těsněji 

setkává s ostatními kulturami a tím je relativizována (Mezřický 2003, s. 134). 

Antropologický rozměr uplatňuje ve vymezení globalizace I. Mucha, který ji 

chápe jako „pokračování procesu sekularizace, racionalizace a modernizace". 

(tamtéž, s. 115) 

Z pohledu neoliberálního ekonoma J. Norberga je globalizace pozitivní 

proces, „v němž lidé, informace, obchod, investice, demokracie a tržní ekonomika 

stále častěji překračují hranice mezi jednotlivými státy, které nás stále méně 

omezují". (Norberg 2006, s. 10) 

Naopak sociolog a ekolog J. Keller, odpůrce konzumu a globalizace, které 

považuje za způsob kolektivní sebevraždy, tvrdí, že globalizace je největší hrozba 

pro lidstvo. Je to proces, kdy ta rizika, která byla doposud na pokrajích systému a 

tvořila ostrůvky v jinak celkem bezpečném terénu, se začínají slévat celoplanetárně 

a tlačí se z okraje do středu ". (http://www.darius.cz/jankeller) 

Z těchto uvedených příkladů vyplývá, že každý z odborníků uplatňuje 

při vymezování globalizace jiné hledisko a uvádí vždy jen některé aspekty 

globalizace. Tyto definice mají svůj význam mezi odborníky, a hlavně v daném 

kontextu, méně však mezi širokou veřejností nebo ve školách. 

Vedle definic, které vymezují globalizaci zúženě, najdeme i obecnější, které 

více odpovídají požadavkům exaktního popsání určitého jevu a které by se tudíž 

mohly objevit i ve výuce: 

„Pojem globalizace označuje proces vytváření globálních tj. 

celoplanetárních struktur v jednotlivých oblastech společenského života a lidských 
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činností, zvyšování jejich komplexity (systémové složitosti) a postupné propojování 

těchto dílčích globálních struktur. " (Lehmannová a kol. 2003, s. 9) 

„Globalizace je dlouhodobý proces vzájemného sbližování zájmů lidí celé 

planety na všech úrovních společenského života. " (Rolný, Lacina 2004, s. 13) 

„Globalizace znamená rostoucí propojování světa ve všech oblastech života 

lidí. " (Nádvorník 2004, s. 96) 

Podle M. Ehla (2001, s. 32) je natolik složité globalizaci definovat, neboť 

„každý vědní obor (související s tímto procesem) poskytuje do její definice nějaký 

atribut, nějakou vlastnost...", že je možné tyto projevy pouze ^esumarizovat" 

(tamtéž, s. 33). Dále uvádí, že „globalizace je proces zasahující čím dál víc všechny 

obory lidské činnosti", (tamtéž, s. 33) 

1.3 Historická východiska 

Jako každý jiný proces musí mít také globalizace své počátky. V tomto 

případě se ale jedná o důležitý mezník, jeden z faktorů ovlivňujících postoj, který 

k ní zaujmeme. I tady se objevuje řada odlišných stanovisek. 

Někteří odborníci, zacházející do nejranějších období, se domnívají, že 

globalizace souvisí už se vznikem směny. Antickou civilizaci, v dobách jejího 

největšího rozkvětu, považují za první globální tržní společnost. Jiný názor najdeme 

u skupiny autorů, kteří vznik globalizace spojují s objevnými cestami v 15. a 

16. století. Domnívají se, že zámořské plavby, které umožnily vzájemné poznávání 

a komunikaci mezi lidmi všech kontinentů, vedly ke vzniku světového trhu. 

Podle dalších odborníků bylo rozhodující až 18. století a průmyslová revoluce, 

kdy začala vznikat moderní infrastruktura (průplavy, silnice, železnice, paroplavba, 

telegraf). A nakonec se můžeme setkat i s názorem, že globalizace se objevuje až 

v 80. letech 20. století, po skončení konfliktu mezi východním a západním blokem. 

Shoda nepanuje ani v tom, kdo poprvé použil slovo globalizace. Uvádí se, že 

o toto prvenství mezi sebou vedou spory vědci z bývalého Sovětského svazu, 
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Angličané i Američané. Nejčastěji se v této souvislosti uvádí americký ekonom 

Theodore Lewít, který jím chtěl v roce 1985 popsat vývoj světového hospodářství 

v předešlém desetiletí 20. století. 

Jak tedy můžeme vidět, na počátcích globalizace se odborná literatura 

neshodne. Odtud pramení i první problém s vymezením globalizace. Historická 

východiska jsou určující pro její hodnocení i celkové chápání. Pokud totiž nevíme, 

kdy globalizace skutečně začala, těžko se můžeme shodnout na tom, které jevy s ní 

spojované jsou opravdu jejím důsledkem a které nikoli. Stejně tak těžko 

rozhodneme, zdaje procesem neodvratitelným, zakládajícím se hluboko v minulosti 

a vycházejícím z podstaty lidské společnosti, nebo zda je produktem moderního, 

pohodlného a konzumního způsobu života. 

Jediným mezníkem, na němž se teoretikové shodují, je konec 20. století, 

kdy se globalizační tendence začaly naplno projevovat. Tehdy vznikaly první 

teorie a reflexe této objevující se propojenosti a závislosti, jež začala prostupovat 

do všech sfér lidského života. 

Druhým nezpochybnitelným faktem je, že globalizace byla nejdříve 

vnímána jako soubor ekonomických aktivit a začalo se o ní mluvit v souvislosti 

s intenzifikací a extenzifikací světového obchodu. Co se tedy skutečně podílelo 

na růstu mezinárodního obchodu po druhé světové válce? 

Od 50. let 20. století se začal ve velkém vyvážet kapitál, a to v zájmu 

přesunu průmyslu do zemí s nižšími výrobními náklady, lacinější pracovní silou, 

s nižšími daněmi atd. 

Umožňovaly to i institucionální změny. V roce 1944 dohody z Bretton-

Woods v USA položily základ nového měnového uspořádání. Konference se 

účastnilo 44 zemí včetně naší republiky. Cílem přijatých pravidel bylo odstraňování 

překážek, jež bránily volnému pohybu zboží a služeb, dále zavedení vzájemné 

směnitelnosti národních měn a rozvoj mezinárodního obchodu. Roku 1947 pak 

vznikla Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and 

Trade - GATT), jejímž úkolem bylo postupné omezování celních a tarifních 

restrikcí. Ta byla roku 1995 nahrazena Světovou obchodní organizací (World Trade 
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Organization - WTO) s mnohem rozsáhlejšími pravomocemi. Výsledkem jejího 

působení bylo výrazné snížení celních bariér a také zvyšování počtu signatářských 

zemí. Po pádu železné opony se do WTO zapojily i země východní a střední 

Evropy, roku 2001 byla přijata Čína. 

Výrazný podíl na rozvoji světového obchodu měly snižující se dopravní a 

komunikační náklady. Jejich vývoj v letech 1920-1990 uvádí tab. č. 1: 

Tab. č. 1 

Vývoj dopravních a komunikačních nákladů v období 1920 - 1990 

(konstantní ceny r. 1990, USD) 

(Rolný, Lacina 2001, s. 168) 

Lodní doprava 
(prúm. náklady námořní 

přepravy tuny nákladu 

s dodáním v přístavu) 

Letecká doprava 
(prům. náklady na 

pasažéra a leteckou míli) 

Telefonní hovor (USA - Evropa) 
(cena tříminutového hovoru 

New York - Londýn) 

1920 95 - -

1930 60 0,68 244,65 

1940 63 0,46 188,51 

1950 34 0,30 53,20 

1960 27 0,24 45,86 

1970 27 0,16 31,58 

1980 24 0,10 4,80 

1990 29 0,11 3,32 

Revoluce v elektronice, ve sdělovací technice a informatice ještě umocnila 

ekonomický rozvoj. Snižování dopravních nákladů a zapojování dalších 

národních ekonomik do světového obchodního systému vedlo k zvyšování 

celkového objemu obchodované produkce (viz grafe. 1). 
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Graf č. 1 

Vývoj absolutních hodnot mezinárodního obchodu v letech 1950 - 1 9 9 3 

(Rolný, Lacina 2001, s. 169) 
* 

Objem obchodů 
(1950 = 100) 
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Rozvoj mezinárodního obchodu můžeme posoudit i z jiného hlediska, a to 

podle míry otevřenosti či uzavřenosti národních ekonomiky (tzn. do jaké míry se 

země zapojují do mezinárodních obchodních vztahů). K měření otevřenosti 

ekonomiky slouží ukazatel vyjádřený poměrem exportu a importu k hrubému 

domácímu produktu. Vzrůstající objem podílu vývozu a dovozu na HDP ve světové 

ekonomice dokazuje tab. č. 2: 

Tab. č. 2 

Vývoj relativních hodnot exportu a importu ve vztahu k HDP ve světové 

ekonomice v % 

(Rolný, Lacina 2001, s. 170) 

a) export 

Vývoz/HDP 

1913 

11,2 

1950 

8,3 

1973 

18,0 

1985 

23,1 
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b) import 

1880- 1900 1901-1913 1948- 1958 1959- 1972 1973 - 1987 

Dovoz/HDP 12,4 13,3 10,1 15,4 21,7 

Globalizační tendence se neustále prohlubují a umocňují. 21. století směřuje 

k celosvětové unifikaci obyvatelstva, umožňuje zanikání jednotlivých rozdílů 

mezi národy, kulturami a ekonomikami a způsobuje, že naše generace vnímá celý 

svět jako jeden vzájemně propojený celek. Globalizace však není jediným 

nedělitelným procesem, ale spíše souborem mnoha procesu, které jsou provázané a 

navzájem se podmiňují. V jakých procesech, respektive dimenzích se projevuje 

fenomén globalizace? Tím se budu zabývat v další kapitole. 
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2. D I M E N Z E G L O B A L I Z A C E 

Většina novějších publikací věnujících se globalizaci se shoduje v tom, že 

jde o soubor různorodých procesů, které obsahují aspekty ekonomické, politické, 

sociální a kulturní. 

Tento fakt dobře vystihuje O. Nádvorník, který označuje globalizaci 

za „ multidimenzionální soubor procesů, které vytvářejí, zmnožují, rozšiřují a 

intenzifikují celosvětové vzájemné závislosti a výměny a zároveň způsobují, že si lidé 

více uvědomují vztahy a propojení mezi věcmi blízkými a vzdálenými". (Nádvorník 

2004, s. 97) 

Vedle různých dimenzí globalizace můžeme rozlišovat také tři roviny, 

v nichž globalizace probíhá: 

1) Globalizace oficiální, která zahrnuje volný pohyb kapitálu, volný přístup 

k trhům, komunikaci, nadnárodní korporace, masovou kulturu, masovou 

produkci a masovou spotřebu. 

2) Globalizace negativní, rozkladná, ale silná a těžce kontrolovatelná, která 

představuje globalizaci podsvětí, mafie, drog, masového obchodu 

se zbraněmi, s ženami, praní špinavých peněz, daňové úniky a finanční 

podvody. (I tato globalizace využívá svobodu a moderní prostředky 

komunikace.) 

3) Globalizace zahrnující nevládní organizace, hnutí, sekty, kterou tvoří lidé 

hledající nové zdroje uspokojení potřeb, neboť jim je společnost neumožňuje. 

Dochází tak k oslabení státu a rozvoji různých typů nestátních a nevládních 

forem. Hodnotu získává společenství, které však nelze kontrolovat 

(Kapuscinsky 2001). 

Globalizace propojuje svět v těchto třech rovinách především v oblasti 

ekonomické, politické, sociální a kulturní. 
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2.1 Globalizace ekonomická 

Globalizace ekonomická, která byla vnímána jako počátek celého 

globalizačního procesu, vede k rostoucí propojenosti a vzájemné závislosti 

národních ekonomik. Spočívá v zapojování všech společností do světových 

ekonomických vazeb, s využitím informačních, komunikačních a počítačových 

technologií. 

Patří k aktuálním problémům současné světové ekonomiky a abychom 

mohli pochopit její podstatu, je třeba všímat si nových tendencí a jevů, jež se 

v ekonomice objevují. 

2.1.1 Internacionalizace, transnacionalizace, integrace 

Podle E. Cihelkové je pro vymezení a pochopení globalizace světové 

ekonomiky nutné posoudit její vztah k dalším ekonomickým jevům, označovaným 

termíny internacionalizace, transnacionalizace a integrace (Cihelková 2001). 

Internacionalizace se vztahuje k rostoucímu geografickému šířeni 

ekonomických aktivit přes národní hranice. Je to sbližování národních ekonomik 

na základě postupného odbourávání různých překážek. V éře globalizace se 

internacionalizace stává kvalitativně pokročilejší a komplexnější, což je umožněno 

především rozvojem a uplatněním moderních informačních technologií. 

Dalším jevem je transnacionalizace, která vede k monopolizaci světové 

ekonomiky. Označuje rozvoj velkých transnacionálních korporací a jejich systémů 

(též nadnárodních, multinaeionálních společností). Tyto korporace se snaží ovládat 

stále větší část světového trhu, a tím si diktovat podmínky obchodování s ostatními 

subjekty (viz podkapitoly 2.1.2 a 3.2). 

Posledním souvisejícím procesem je integrace. Díky ní dochází z původních 

zakladatelských subjektů k vytvoření nového integračního seskupení. 

Pro globalizaci je důležitá zejména integrace funkcionální, tj. propojování 
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produkčních a dalších souvisejících aktivit podnikatelských subjektů, a integrace 

institucionální, tj. závazné postupy národních států dojednané zpravidla v rámci 

některé mezinárodní organizace při uplatňování liberalizace obchodu a investic. 

E. Cihelková dále uvádí, že tyto tři procesy „nelze s globalizací ztotožňovat, 

neboť jsou vůči ní v podřízeném postavení". (Cihelková 2001, s. 22) 

Globalizaci je tedy možné považovat za dlouhodobý vývojový proces 

ve světové ekonomice, který v závislosti na technickém pokroku, liberalizačních 

procesech a zostřeném konkurenčním prostředí vedl k obrovskému růstu 

mezinárodního pohybu kapitálu, zboží, služeb, informací a osob. Je to vyšší forma 

internacionalizace. Globalizační procesy se z ekonomického pohledu projevují 

především v globalizaci finančních a informačních toků, od 90. let v rostoucí 

globalizaci se zbožím a službami a nakonec v globalizaci trhu práce, ke které 

dochází zatím nejpomaleji (Kunešová, Cihelková 2006). 

2.1.2 Hlavní aktéři globalizace 

Jedním z nej významnějších subjektů ekonomické globalizace jsou 

nadnárodní společnosti (NNS). (V odborné literatuře se můžeme setkat také 

s pojmy transnacionální korporace /TNK/, multinacionálních společnosti /MNS/, 

mnohonárodní firmy či v méně přesném pojetí i s termínem monopoly.) Jedná se 

o společnosti, které vlastní, řídí a kontrolují výrobní jednotky v několika zemích. 

Jsou motivovány snahou o maximalizaci zisku a spějí ke globalizaci výroby a 

spotřeby. 

L. Lacina uvádí, že „vsoučasné době vyrábí NNS více než 25% světové 

produkce a obchod mezi zakládající firmou a jejími zahraničními společnostmi tvoří 

více jak 30% světového obchodu-, některé NNS jako Exxon, General Motors, 

Microsoft jsou opravdu gigantické, stržní kapitalizací desítek miliard dolarů". 

(Rolný, Lacina 2001, s. 204) 

Přehled deseti největších společností v roce 1999 uvádí tab. č. 3: 
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Tab. č. 3 

10 největších světových firem podle tržní kapitalizace 

(Rolný, Lacina 2004, s. 247) 

Pořadí r. 1999- FIRMA (ZEMĚ) 

1. Microsoft (USA) 

2. General Electric (USA) 

3. IBM (USA) 

4. Exxon (USA) 

5. Royal Dutch/Shell (Niz./Brit.) 

6. Wal-Mart Stores (USA) 

7. AT&T (USA) 

8. Intel (USA) 

9. Cisco Systems (USA) 

10. BP Amoco (Británie) 

L. Lacina dále popisuje, jakým způsobem získávají nadnárodní korporace 

svoji převahu. Hlavní důvod spočívá v konkurenční výhodě, která vyplývá 

z kombinací různých faktorů: 

1. celosvětová výroba a distribuce (úspory z rozsahu) - umožňuje 

přizpůsobovat výrobky místním podmínkám, preferenci zákazníků; 

2. specializace výroby, která souvisí s výzkumem, vývojem a 

získáváním informací o trhu, dále s kvalifikovanými pracovníky a 

technikou, což si nemohou dovolit menší firmy; 

3. výhodnější rozložení investic, které umožňuje tzv. diverzifikaci 

rizika (přizpůsobení investic různému průběhu hospodářského 

cyklu); 

4. možnost přesunu svých komponentů do zemí s menším daňovým 

zatížením (Rolný, Lacina 2001). 
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Dalším významným aktérem globalizace jsou mezinárodní organizace. 

Jedná se především o Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund -

IMF; v češtině se běžně používá také zkratka z domácího názvu MMF), Světovou 

banku (World Bank - WB; a rovněž česká zkratka SB) a již zmiňovanou Světovou 

obchodní organizaci (WTO). 

Světová banka a Mezinárodní měnový fond vznikly v roce 1944, sídlí 

ve Washingtomu a v roce 2000 měly 182 členů. Cílem WB je podpora 

ekonomického a sociálního rozvoje v rozvojových zemích. WB je investiční 

bankou, která poskytuje chudším zemím úvěry na dobu 1 2 - 1 5 let. IMF podporuje 

mezinárodní měnový systém a mezinárodní měnovou součinnost. Má za úkol 

zkracovat dobu hospodářských krizí členských zemí tím, že jim poskytuje finanční 

půjčky. Fond své půjčky podmiňuje opatřeními, která vedou ke zlepšení platebních 

bilancí těchto zemí, aby byla zajištěna návratnost půjček IMF. V průběhu 90. let byl 

IMF kritizován za zastaralá a neúčinná řešení, a proto byl vytvořen reformní 

program snažící se o zdokonalení mezinárodního měnového a finančního systému. 

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace je platná od roku 1995 a 

navazuje na Všeobecnou dohodu a clech a obchodu (GATT). WTO stanovuje 

pravidla a principy fungování mezinárodního obchodu na základě konsenzu 

mezi členskými státy a řeší mezinárodní obchodní spory. Jejím hlavním úkolem je 

liberalizace mezinárodního obchodu prostřednictvím odbourávání obchodních 

bariér. V současné době se snaží snížit rizika uzavírání regionálních obchodních 

jednání a přijmout opatření, jež by měla prospět zejména nejchudším zemím. 

2.1.3 Regionalismus versus globalizace 

V souvislosti s globalizací bývá v poslední době často zmiňován pojem 

regionalismus. Jaký mají mezi sebou tyto procesy vztah? 

Od 50. let 20. století se v ekonomické terminologii začal užívat pojem 

regionalismus a stejně jako u globalizace neexistuje jeho exaktní definice. Jedná se 

20 



o proces sblížení dvou a více ekonomik vedoucí kjejich vzájemné integraci. 

Nevyřešený je poměr regionalismu a globalizace. V odborných diskuzích se 

můžeme setkat s protichůdnými názory - podle jednoho stanoviska se procesy 

globalizace a regionalizace vzájemně doplňují a posilují, podle druhého naopak 

působí proti sobě. 

Základem regionalismu je region, což je seskupení několika zemí, ktere 

mezi sebou spolupracují na určitém stupni integrace. Rozeznáváme tyto 

formy/stupně (od nejnižší knejvyšší míře integrace): regionalizace, regionální 

fórum, státem podporovaná regionální integrace, zóna volného obchodu, celní unie, 

společný trh, měnová unie, hospodářská unie a politická unie. 

Podle E. Cihelkové dochází uvnitř těchto regionů ke stejným snahám a 

tendencím, tzn. k liberalizaci, zvyšování konkurence, zvětšování trhů apod., jako 

u procesu globalizace. Ve svém důsledku tedy působí oba procesy „stejným 

směrem, vzájemně se podporují a vykazují shodné efekty". (Kunešová, Cihelková 

2006, s. 109) 

Pozitivním řešením vztahu globalizačního a regionalizačního procesu je 

koncepce „otevřeného regionalismu". „ Takováto integrace nediskriminuje nečleny 

a vede kpodpoře multilaterální liberalizace, tedy slouží ke vtažení aktérů integrace 

do globálních ekonomických vztahů. " (tamtéž, s. 111) 

O regionalismu můžeme uvažovat také z hlediska geografického. Jedná se 

o rozdělení světa na ekonomické regiony, v mezinárodní úrovni mluvíme 

o makroregionech. Po druhé světové válce došlo k zformování tří hlavních 

makroregionů - tří rozhodujících oblastí ekonomiky - evropského, jehož centrem je 

Evropská unie, severoamerického, jehož centrem jsou USA, a 

asijskotichomořského, jehož centrem je Japonsko (jsou také označovány jako 

tzv. triáda světové ekonomiky nebo hlavní centra světové ekonomiky). 

Jednotlivá centra vycházejí z různých podmínek a potřeb ekonomického a 

sociálního rozvoje, a tak zvolila odlišné formy integrace a spolupráce. 

E. Cihelková uvádí, že jsou to „základní skladební jednotky světové 

ekonomiky, jejichž bází je kromě ekonomické a politické spolupráce i regionální 
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integrace", (tamtéž, s. 117) 

Postavení těchto tří center můžeme posuzovat podle několika ekonomických 

ukazatelů. Zaprvé podle podílu na světovém HDP, který udává ekonomickou 

velikost daného centra, a zadruhé podle podílu na světovém obchodu, který udává 

stupeň internacionalizace dané ekonomiky (viz tab. č. 4). 

Tab. č. 4 

Postavení tří center ve světové ekonomice, vybrané údaje a ukazatele, 1995 

(Rolný, Lacina 2004, s. 219) 

' Země I 

(centrum) 

Obyvatel 

v mil. 

osob 

Hrubý domácí produkt % podíl 

na HDP 

světa 

% podíl na ' Země I 

(centrum) 

Obyvatel 

v mil. 

osob 

mil. USD HDP/obyv. 

v USD 

% podíl 

na HDP 

světa 

světovém 

vývozu 

světovém 

dovozu 

Evropa 369 8 420 22 840 32,1 40,6 37,4 

USA 260 6 952 26 415 26,7 11,6 15,2 

Japonsko 125 5 110 21 823 19,5 8,8 6,6 

Ekonomická dimenze globalizace je v literatuře popisována nejčastěji. Je to 

zřejmě proto, že se zde globalizace projevila nejdříve. Rozvoj mezinárodního 

obchodu ji uvedl do našich životů, otázkou zůstává, kdy přesně. Často je v této 

oblasti spojována s jistými riziky, problémy a negativy, která podrobněji rozeberu 

v podkapitole 3.4. Při jejím objasňování je nutné vymezit i další procesy, jako je 

internacionalizace, transnacionalizace, integrace a regionalismus, neboť 

v porovnání s nimi nabývá globalizace jasnějších rozměrů. 

Globalizační proces však neznamená pouze ekonomické propojování světa. 

Je to proces multidimenzionální, který souvisí také se změnami v politické sfere, 

s větší propojeností mezi lidmi a s kosmopolitní kulturou. 
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2.2 Globalizace politická 

Politická globalizace se projevuje ve vzájemné integraci a propojování 

států, což ovlivňuje jejich postavení, orientaci státní politiky a také strukturu 

světového politického systému. 

Často se hovoří o podstatném omezení suverenity zemí. V důsledku 

působení mezinárodních subjektů, jako je Organizace spojených národů, Evropská 

unie, Severoatlantická aliance, či politicky vlivných ekonomických institucí, jako je 

Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová obchodní organizace, dochází 

k přesouvání politického rozhodování na mimopolitické a kjeho přenášení 

z národní úrovně na úroveň nadnárodní. 

Mezi odborníky, politiky i širokou veřejností se objevují různé pohledy 

nato, do jaké míry je v rámci procesu globalizace skutečně oslabeno postavení 

jednotlivých národních států na úkor nadnárodních politických institucí. 

Podle O. Nádvorníka „je jisté, že k přenosu jistých politických práv 

nad rámec jednotlivých států v současné době dochází a že role globálních 

politických institucí celkově roste ". (Nádvorník 2004, s. 98) 

Moderní národní stát ztrácí část své suverenity především z důvodů 

ekonomických. To dokládá i názor V. Mezřického - nejpodstatnějším důsledkem 

globalizačního procesu je skutečnost, že ekonomická, sociální a politická stabilita 

jsou závislé na pohybech na světových finančních trzích. To pak bohužel vede 

k tomu, že v mnoha státech afrického kontinentu je úpadek státní autority téměř 

naprostý, což současná forma globalizace není schopna řešit, pokud sama situaci 

rovnou nezhoršuje (Mezřický 2003). 

Vedle těchto vnějších hrozeb působících na postavení státu se vytvářejí i 

hrozby vnitřní. Národní stát v globálním světě přestává být státem jednoho 

národa. Zvyšující se počet menšin a etnik v něm žijících souvisí s otázkami národní 

loajality a efektivity národního státu (problém národního vzdělávání, sociální 
politiky apod.). 

Reakcí na tyto negativní dopady globalizačního procesuje vznik a působení 
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řady nevládních organizací a sociálních hnutí, které otevřeně kritizují sociálně 

nezodpovědné chování mezinárodních finančních institucí, nadnárodních 

korporací i vlád samotných států. Stále častěji se objevují různé formy protestu 

- petice, demonstrace, stávky apod., které vyjadřují nesouhlas s konkrétními 

aspekty politické globalizace. 

Mnohem nebezpečnější formou protestu je narůstající agresivita, 

nacionalismus, genocida a fundamentalismus. Podle některých odborníků je 

vyvolává a uvolňuje tlak vzniklý působením globalizace. 

„Násilné protesty proti globalizaci, jež se odehrály v Seattlu, v Praze, 

v Janově, stejně jako události z 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu, je 

třeba vnímat jako manifestaci širokých procesů, které mají protiglobalizačm 

charakter, bez ohledu na pluralitu motivací, které k těmto reakcím vedly. " 

(tamtéž, s. 21) 

Další důležitý rozdíl oproti dobám minulým souvisí s pojetím občana. 

V moderní globalizované společnosti má člověk nejen svá práva a povinnosti, ale 

navíc se chová participačně, tzn. je uvědomělý, umí a chce se účastnit politických 

procesů. Liberalizace politiky znamená průhlednost a předvídatelnost ve vztahu 

občan versus stát a zároveň uznání občana jako individua s nezadatelnými právy a 

potřebami. 

Na druhé straně vzniká problém identifikace jedince. Národní státy byly 

dosud nejdůležitějším faktorem pro utváření sociální identity jejich občanů. 

Stíráním hranic se ale objevuje nová kategorie, tzv. „světoobčané", kteří mají 

problém se svým zařazením k určitému společenství. Národ, národnost (a z nich 

vyplývající sociální a politická příslušnost) jsou dosud vymezovány především 

teritoriálně. Sociologický slovník uvádí: „Národ je osobité a uvědomělé kulturní a 

politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a 

společné území. " (Klener 1996, s. 668-669) 

Jak je tedy vidět, i globalizace politická přináší nové aspekty do života lidí. 

Co způsobí dalším generacím změna v postavení států a existence globálních 
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občanů, to ukáže budoucnost. Řešením pro nás, jak se s těmito problémy vyrovnat, 

by mohla být globální a multikulturní výchova (viz podkapitoly 4.2 a 4.3). 

2.3 Globalizace sociální 

Projevem sociální globalizace je nárůst propojenosti 

mezi společnostmi a lidmi navzájem. 

„Sociální propojování" bylo umožněno migrací, tedy mechanickým 

pohybem obyvatelstva, k němuž docházelo už od počátků lidstva. Jedná se 

o proces stěhování lidí za hranice trvalého bydliště. Migrace může být 

dobrovolná, vyplývající z vlastní iniciativy migrantů, či nedobrovolná, 

vynucená veřejnou mocí; dále individuální, kdy se stěhují jednotlivci a rodiny, 

nebo kolektivní (hromadná, masová), při větším počtu migrantů. Je vyvolána 

různými příčinami, a to především ekonomickými, rodinnými, politickými, 

náboženskými, rasovými a národnostními. 

V důsledku rozvoje dopravy, která se pro přepravované zjednodušila, 

zrychlila a zlevnila, se objevily nové možnosti pohybu. To s sebou přineslo 

rozvoj cestovního ruchu, turismu a v poslední době také nárůst mezinárodní 

migrace. E. Cihelková píše, že „mezinárodní globalizace, která se v současném 

světě dotýká všech zemí, se stala globálním fenoménem ". (Kunešová, Cihelková 

^006, s. 85) (Vzhledem k tomu, že důvody mezinárodního pohybu osob bývají 

většinou ekonomické, je tento fenomén zařazován k charakteristice současné 

světové ekonomiky. Není však pochyb o tom, že migrace má celospolečenský 

dopad, a proto ji uvádím v rámci globalizace sociální.) 

Migrace vyvolává pozitivní i negativní důsledky jak v zemích 

hostitelských, tak v zemích mateřských. I když zůstává do značné míry 

omezována určitými opatřeními (vízová povinnost, povolení k pobytu, pracovní 

povoleni atd.), počet imigrantů, jak můžeme vidět v následující tabulce, 

v posledních desetiletích rychle rostl. 
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Tab. č. 5 

Počet zahraničních imigrantů v regionech, 1996 - 2000 (v mil.) 

(Kunešová, Cihelková 2006, s. 89) 

Region 1960 1970 1980 1990 2000 

Svět 75,9 81,5 99,8 154,0 174,9 

Rozvinuté země včetně SSSR 32,1 38,3 47,7 89,7 110,3 

Rozvojové země 43,8 43,2 52,1 64,3 64,6 

Migrace z geografického hlediska 

Afrika 9,0 9,9 14,1 16,2 16,3 

Asie* 29,3 28,1 32,3 41,8 43,8 

Latinská Amerika a Karibik 6,0 5,8 6,1 7,0 5,9 

Severní Amerika 12,5 13,0 18,1 27,6 40,8 

Oceánie 2,1 3,0 3,8 4,8 5,8 

Evropa** 14,0 18,7 22,2 26,3 32,8 

SSSR 2,9 3,1 3,3 30,3 29,5 

Poznámky: * Mimo asijské členské státy SSSR (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Turkmenistán, Uzbekistán). 

" Mimo evropské členské státy SSSR (Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie, 

Ruská federace, Ukrajina). 

Nejnovějším trendem v některých oblastech (např. EU) je uplatňování 

proimigrační politiky z důvodu nízké porodnosti, stárnutí populace, 

nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných odborníků. Západní Evropa, 

Severní Amerika (také viz podkapitola 3.4) „vymírají", a tak se hovoří o tom, že 

jejich budoucnost (a např. důchodovou politiku) zajistí právě imigranti z jiných 
částí světa. 

Specifickou formou migrace, zejména v rozvojových zemích, je 

tzv. „odliv mozků" (též „únik mozků"). Ten může vést ke snížení technické, 
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kulturní i ekonomické úrovně mateřské země. Proto zde vznikají einigrační 

politiky, jež mají za cíl udržet si kontakt se svými odborníky. 

Cestovat však nemusíme „pouze" fyzicky, ale mnohem snadněji a 

rychleji virtuálně, a to díky médiím a komunikačním technologiím. Ty 

umožňují okamžitou výměnu informací v nebývalé šíři. 

A. Giddens upozorňuje, že nejdůležitější silou působící v globalizačních 

procesech je transformace času a prostoru v našem životě. Ta ma 

za následek, že „ vzdálené skutečnosti, ať již ekonomické, nebo jiné, nás 

ovlivňují mnohem příměji a zejména bezprostředněji, než tomu bylo 

v minulosti". (Giddens 1998, s. 35) 

Proto se můžeme setkat s označeními jako „časoprostorové zmenšení 

světa" nebo „svět jako globální vesnice". 

Novou mobilitu a rychlý přenos informací si však nemohou dovolit 

všichni. Stejně jako u globalizace ekonomické a politické, existují i zde velké 

rozdíly mezi zeměmi a společnostmi rozvinutými, které mají přístup k novým 

vymoženostem, a zeměmi a společnostmi chudými, kterým jsou zmiňované 

výhody odepřeny. 

2.4 Globalizace kulturní 

Kulturní globalizace znamená zintenzívnění kontaktu mezi kulturami a 

jejich vzájemné sbližování. 

Cestování, obchodování a komunikace umožnily poznávání, šíření 

kulturních jevů a kulturní výměnu. Všechny společnosti, až na těch několik 

izolovaných výjimek (existují ještě takové?), se neustále dostávaly do kontaktu 

s moderní civilizací, což vedlo k proměně tradičních společností. Moderní způsob 

života je ovlivnil natolik, že někteří odborníci předpovídají vznik jediné světové 

kultury a hovoří o její unifikaci, standardizaci nebo o společné kosmopolitní 

kultuře. 
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Představa o předpokládané kulturní unifikaci se ale zatím nenaplnila. 

Objevují se sice určité oblasti kulturního života, kde k unifikaci dochází 

(např. rozšiřování angličtiny jako světového dorozumívacího jazyka), ale to 

neznamená, že všichni lidé na světě uznávají stejné hmotné a duchovní 

hodnoty. Přesto se můžeme setkat s pojmem Jednotná globální kultura", který 

je nepřesně použit ve významu „dominantní kultura z globálního hlediska". 1 ou 

je dnes bezesporu kultura západní (též nazývaná jako liberální, americká, 

euroatlantická apod.). 

Odpůrci kulturní globalizace však trvají na svém. Kulturní rozmanitost 

se snižuje, společnost spěje k povrchnímu a konzumnímu způsobu života, 

v němž vítězí kult spotřeby. Nejlépe to ilustrují pojmy jako westernizace, 

macdonaldizace, McWorld, amerikanizace, coca-kolonizace světa apod. Tento 

fakt ale není nijak podložen. V celkovém pohledu se zdá, že kulturní 

rozmanitost se radikálně snižuje, na druhé straně jsou rozvíjeny nové kulturní a 

sociální formy. Dokonce se objevuje názor, že čím více dochází k střetávání 

lokálních kultur s globalizačními tendencemi, tím více zdůrazňují lokální 

kultury svou identitu, což vede k tzv. glokalizaci. 

Je důležité si uvědomit, že kultury nebyly nikdy zcela izolovány. Vždy 

byly v kontaktu, navzájem se ovlivňovaly, a tudíž i přizpůsobovaly jedna druhé 

(nebo se vymezovaly vůči sobě). Rozdíl oproti minulosti spočívá v tom, že dnes 

jsou kultury vystavovány vlivům mnohem intenzivnějším a globálním. 
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3. P Ř Í Č I N Y A D Ů S L E D K Y G L O B A L I Z A C E 

A J E J Í H O D N O C E N Í 

Příčin, které napomáhají vzniku a rozvoji globalizace, je hned několik. 

Některé jsem již zmiňovala při vymezování globalizace jako takové a nebo 

u ekonomických, politických, sociálních a kulturních aspektů globalizace. Nyní 

bych se chtěla pozastavit u těch nejvýznamnějších, které se objevily v druhé 

polovině 20. století a bezpochyby vedly k rozšíření globalizačních procesů. Je to 

stoupající úroveň ekonomických aktivit, rozvoj služeb a zvyšující se kvalita a 

propracovanost komunikačních a informačních technologií. 

3.1 Vědecky pokrok 

Jedním z důležitých faktorů globalizace je nebývalý rozvoj vědy ve všech 

jejích sférách a ve velmi krátkém časovém úseku. Podle některých odborníků 

dochází k historicky ojedinělému „technickému skoku". Vytváří se celosvětová, 

globální informační infrastruktura, rozvíjejí se nové vědní obory (genetika, biomka, 

kvantová fyzika aj.), objevují se moderní technologie - internet, satelity, mobilní 

telefony, optické kabely, biotechnologie, nanotechnologie a další. Odborníci mluví 

o informační a technické revoluci. 

Vědecký pokrok vedl ke vzniku kvalitnějších výrobních technologií, 

úspěšnějších forem marketingu a obchodu (např. elektronický obchod), lepších 

způsobů řízení podniků. Zároveň je důležité, že je tento typ technického rozvoje 

pracovně i kapitálově úspornější, s čímž souvisí eliminace všeho zbytečného, 

pomalého a nákladného. 

V období post-průmyslové revoluce docházelo ve vyspělých zemích 

k rozvoji terciárního sektoru, tj. sektoru odvětví služeb (podíl tohoto sektoru 

na celkové zaměstnanosti přesáhl 70 %). Nyní však nastupuje nové období, v němž 
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se z odvětví služeb vydělují íntelektualízované služby - věda, výzkum, školství a 

zdravotnictví, tvořící tzv. kvartérní sektor. 

Informační a technická revoluce, společně s novou kvalitou v rozvoji 

intelektualizovaných služeb zásadně změnila (a mění) celou strukturu 

ekonomiky a společnosti, což podporuje globalizační tendence. 

3.2 Liberalizace a monopolizace 

Další příčiny podporující globalizaci vyplývají z ekonomických aktivit. 

Na jedné straně dochází k ohromné liberalizaci trhů, která umožňuje jejich 

propojení v celosvětovém, globálním měřítku. Padají skoro všechny bariéry 

mezinárodního obchodu. To znamená, že spojení této liberalizace s možnostmi 

informačních a komunikačních technologií umožňuje poslat neomezené množství 

investic na druhý konec zeměkoule. Ale stejně tak je tam možné poslat i spekulační 

vlnu kapitálu a vyvolat finanční krizi (viz podkapitola 3.4). 

Na druhé straně dochází, zejména se vznikem multinacionálních společností, 

k výrazné monopolizaci ekonomik. Dvě třetiny světového obchodu ovládá několik 

stovek NNK, a to buď přímo - jako svůj vnitropodnikový trh, nebo formou 

kooperační závislosti. Monopolizace způsobuje omezení základního předpokladu 

tržní ekonomiky - soutěžního trhu. Trh se stává trhem nerovných subjektů, kam 

multinacionální společnosti jen tak nepouštějí další obchodní partnery a kde si 

jednostranně diktují ceny. Příkladem nerovné soutěže či ovlivňování státních 

rozhodnutí je např. lobbování, financování volebních kampaní nebo personální 

provázanost mezi NNK a státním aparátem. 

Takovou míru monopolizace patrně světová ekonomika ještě nezažila. 

Monopolizace došla nesrovnatelně dál, než na přelomu 19. a 20. století. Přestože 

vzniká antimonopolní politika, většinou není důsledně prosazována. NNK totiž 

disponují značnou ekonomickou mocí, která je v dnešní mezinárodní politice přímo 

úměrná moci politické. 
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Existencí liberalizace a monopolizace zároveň vzniká neustálé napětí. Obě 

tendence se maximalizují, což vede k zesilování nerovnoměrného ekonomického 

vývoje. Silnější subjekty prosazují své zájmy na úkor slabších, a to vyvolává 

urychlování dynamiky globalizačních procesů. 

3.3 Pozitiva globalizace 

Globalizace bezesporu pozměnila náš svět. Otevřela nám další možnosti, 

přinesla nové poznatky, zkvalitnila způsob života. Tyto jevy můžeme nazvat 

pozitivy globalizace. Mezi pozitivními důsledky globalizaěního procesu se 

v odborné literatuře nejčastěji uvádí: 

• Růst světového obchodu, který je povzbuzen nebývalou liberalizací. 

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

• Internacionalizace podnikání, která stimuluje ekonomický růst. 

• Ekonomický růst i některých původně rozvojových zemí (Jižní Korea, 

Tchaj-wan, Malajsie, Hong Kong), které se staly zeměmi s vyspělými 

ekonomikami, a povzbuzení rozvoje dalších zemí z téže původní skupiny 

(Indonésie, Filipíny, Brazílie, Mexiko). 

• Rostoucí konkurence, s níž souvisí růst životní úrovně. Lidé 

v ekonomicky nejsvobodnějších zemích jsou téměř desetkrát bohatší 

než lidé v zemích nejméně svobodných. 

• Snižování chudoby. V roce 1820 žilo za méně než dolar na den kolem 85 % 

světové populace, do roku 1950 se toto číslo snížilo na 50 % a do roku 1980 

na 31 %. Podle WB klesla absolutní chudoba od roku 1980 na 20 %. 

• Růst spotřeby. V roce 1975 činila 12 bilionů USD, v roce 1998 to bylo již 

24 bilionů USD. 

• Zmírnění hladu. Od 60. let 20. století vzrostl příjem kalorií na obyvatele 

v zemích třetího světa o 30 %. 

31 



• Nárůst v úrovni vzdělání. V 50. letech 20. století dosahoval počet 

negramotných 70 % populace rozvojového světa, dnes je to 25 - 30 %. 

• Demokratizace - nebývalé rozšíření demokracie, volebního práva a 

svobody názorů (až 40 % obyvatel světa - což je historicky nejvyšší číslo -

žije v demokratické zemi, kde lidé mají občanská práva). 

• Ekonomický rozvoj a růst souvisí na celém světě se zvyšováním ochrany 

životního prostředí, prosperita přináší více regulací upravujících kvalitu 

životního prostředí. 

• Vzniká kultura tzv. druhé moderny nebo také „translokální kultura", 

která je díky masmédiím otevřená vlivům působícím globálně. Kulturní 

střety, které globalizace přináší, snižují riziko, že lidé zůstanou uvězněni 

v jedné kultuře. 

3.4 Negativa globalizace 

Vedle pozitiv globalizačního procesu je třeba uvést i jeho negativa - často 

jsou označována pojmem globální problémy (též globální hrozby či globální 

výzvy). Jedná se o určitá rizika spojená s procesem globalizace, k nimž dojit muže, 

a skutečně negativní důsledky, které s sebou tento proces již přinesl či přináší. 

Seznam negativ je v odborné literatuře vždy obsáhlejší (čemuž se nevyhnu ani já) a 

mnohem méně jednotný než u pozitiv. Různí autoři uvádějí různé počty globálních 

problémů, jež značně kolísají. Velmi dlouhý a alarmující výčet uvádějí skeptici a 

odpůrci globalizace. 

Zajímavý je i fakt, že obě strany - kritici i příznivci - mohou považovat 

tentýž důsledek za svůj argument. To vyplývá jednak z odlišného teoretického 

postoje (názoru na svět a život vůbec - pro někoho je například pluralita škodlivá, 

vedoucí k „rozmělňování", pro jiného naopak příznivá a inspirativní), a také 

ze zmanipulovaných podkladů a důkazů. Údaje, statistiky a čísla mohou být 

nepodložené, nepřesné nebo zavádějící, porovnávají se neporovnatelné ukazatele, 
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vytvářejí se zkreslené scénáře vývoje, neodpovídající prognózy apod. 

Na druhé straně je nutné zdůraznit, že globalizace je procesem neustále se 

vyvíjejícím, který probíhá v určitých ekonomických, politických, sociálních a 

kulturních podmínkách, a proto může být skutečně doprovázen řadou negativních 

jevů. Nejzávažnější rizika a negativa spojená s globalizací uvádí následující 

přehled: 

• Nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je několikanásobně 

vyšší než objem obchodovaného zboží. To představuje riziko ekonomických 

kolapsů a šoků, k nimž také několikrát došlo. V posledním desetiletí 

postihly finanční krize řadu zemí: Argentinu v 80. letech a v r. 2002, 

Mexiko vr . 1994, Indonésii a Jižní Koreu v r. 1997, Rusko v r. 1998, 

Brazílii v r. 1999. 

• Zpomalení ekonomického růstu vyspělých zemí. Ekonomická úroveň 

(HDP na obyvatele) roste ročně asi jen o 1 %. V předchozí poválečné éře 

(tzv. „zlatý keynesiánský věk"), až do ropných krizí, docházelo naopak 

ke zrychlení růstu světové ekonomiky - ekonomická úroveň rostla asi o 3 % 

ročně. Tento růst byl přitom odstupňován převážně ve prospěch méně 

vyspělých zemí. Tím docházelo ke zmenšování rozdílů v ekonomické úrovni 

mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi. Obdobně docházelo i 

ke sbližování životní úrovně mezi sociálními skupinami „uvnitř" zemí. 

• Extrémní polarizace bídy a bohatství - tzv. rozevírání ekonomických 

nůžek. „Protekcionistický" postup liberalizace zahraničního obchodu 

způsobuje, že výsledky ze zemí rozvojových nebo chudších si přerozdělují 

země vyspělé, které tak ještě více zesilují svou převahu. Třebaže globálně 

spotřeba roste, 20 % nejchudších obyvatel světa, tj. asi 1,4 miliardy lidí, trpí 

hladem, nedostatkem pitné vody a negramotností. Příjmové rozdíly 

mezi 20 % nejchudších obyvatel a 20 % nejbohatších obyvatel světa 

od 60. let do současnosti stouply z poměru 1 : 30 na 1 : 86. Na světě se 

pouze 20 % světové populace v zemích s nejvyššími příjmy podílí na 86 % 
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celkových soukromých výdajů na spotřebu, naopak nejchudších 20 % 

populace se podílí na těchto výdajích pouhým 1,3 %. Získávají ti, kdo mají 

lepší předpoklady k růstu. Jejich ekonomiky se dále rozvíjejí, protože mají 

lépe vzdělanou populaci, jsou orientováni na výměnu informací. 

• Přelidnění planety. Lidská populace neustále roste, dochází 

k tzv. populační explozi. Objevují se hrozby hladomoru, epidemií a 

pandemií atd. Významnými faktory, které populační explozi umožňují, jsou 

pokles úmrtnosti a prodloužení délky života. Růst populace však není 

rovnoměrný, v některých zemích mají hlavní fázi růstu za sebou, v jiných 

počet obyvatel stále narůstá (viz tab. č. 6). 

Tab. č. 6 

Vývoj počtu obyvatelstva světa (v mil.) 

(Jeníček, Foltýn 2003, s. 95) 

REGION 1950 1990 1995 2025 

Afrika 223 967 632 669 728 074 1 495 772 

Evropa 548 711 721 734 726 999 718 203 

Severní a stř.Amerika 219 633 423 658 454 229 615 549 
Jižní Amerika 111 690 293 131 319 791 462 664 
Asie 1 402 725 3 186 446 3 457 957 4 959 664 

Oceánie 12 612 26 428 28 549 41 027 
Svět 2 519 748 5 284 832 5 716 426 8 294 341 

• Roste nerovnost sociálních skupin uvnitř zemí. V rozvinutých 

průmyslových zemích rostou rozdíly v příjmech, např. 20 % amerických 

domácností s příjmem vyšším než 180 tisíc USD se podílí na národním 

bohatství 80 %. Naopak - i v některých zemích Evropské unie přesahuje 

podíl chudých 20 % obyvatel. Zvyšující se sociální rozdíly mohou vyvolat 
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silné vnitřní pnutí uvnitř společnosti, což může vést k sociální explozi. 

Roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových 

zemích. Je to způsobeno jak rozvojem techniky a uplatňováním lepších 

metod podnikového řízení, tak také zejména přesunem výrob a služeb 

do zemí světové semiperiferie a periferie. 

Zvyšování ekologických rizik. Zrychlení životního stylu mělo za následek 

zvýšení spotřebitelů, výrobků i odpadů. Často se hovoří o globální 

ekologické krizi. Podle I. Chlapcové je „ekologická krize především 

odrazem narůstajícího rozporu mezi utvářející se globální civilizací a 

biosférou" (Lehmannová a kol. 2003, s. 47). Zhruba od počátku minulého 

století dochází k růstu životní úrovně (a také k růstu spotřeby a znečištění). 

Ještě závažnější může být narušení planetárních systémů, jako je 

hydrologický cyklus, stratosférická ozonová vrstva a klimatický systém 

atmosféry a oceánu. Civilizace je ohrožena nadměrným a rychlým čerpáním 

zdrojů obnovitelných (voda, živé organismy, půda) i neobnovitelných 

(nerostné suroviny). Ekologickými problémy se zabývá stále více vědců, 

kteří přicházejí s mnoha koncepcemi, jak neudržitelný stav řešit. Znamenalo 

by to však změnu politiky, přechod na používání obnovitelných materiálů, 

upřednostňování lidské práce před strojovou, opatření proti růstu populace 

atd.; jsou to však změny, které jsou náročné finančně i institucionálně, jejich 

prosazování je složité. 

Globalizace oslabuje roli národního státu. Státy ztrácejí vliv na chod 

ekonomiky a jsou často stále více odkázány na libovůli nadnárodních 

společností a na rozhodování mezinárodních a světových organizací 

(Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizace). 

Tlak globálních trhů vede v zemích semiperiferie a periferie k destrukci 

tradičních zemědělských praktik a struktur zemědělské výroby, 

nahrazuje diverzitu zemědělské produkce monokulturami nebo plodinami 

využitelnými komerčně (např. rostlinami sloužícími k výrobě léčiv). 

Kromě negativních důsledků pro ekologickou stabilitu krajiny tyto změny 
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negativně působí i na sociální strukturu a soudržnost tradičních 

venkovských společností. Zároveň se nastoluje nebo alespoň zvyšuje 

závislost těchto zemí na zahraničních trzích, zejména trzích průmyslově 

rozvinutých zemí. 

• Vlivem médií a informačních technologií vzniká technologicky 

prostředkované druhé prostředí, které působí na formování sociálních 

vztahů. V důsledku prudce probíhajících společenských změn národní a 

kulturní společenství zažívají „globalizační šok". Informační technologie 

zvyšují množství informací, ale neusnadňují jejich interpretaci. 

• S nerovnoměrným rozdělením přístupu k informacím, zdrojům a 

technologiím narůstá sociální a informační propast mezi bohatou 

menšinou, koncentrovanou především ve státech rozvinutých, a chudou 

většinou ve zbytku světa. 

• Rozmanitost kultury je ohrožena tendencemi směřujícími k její 

unifikaci. Tou se rozumí určitý stejný životní styl, na který už narazíme 

téměř kdekoli na světě (stejné trendy, služby, výrobky a hypermarkety, 

stejná snídaně u McDonald's...). Jde o globalizační tlak, který se snaží 

o přizpůsobování se odlišných kultur západnímu stylu. Rozvojové země se 

chtějí přiblížit západnímu vzoru, z čehož nejvíce těží nadnárodní korporace. 

S touto nebezpečnou monokulturou souvisí i fakt, že slábne vliv tradice a 

náboženství na člověka západní, vyspělé kultury. Kulturní invaze, 

zprostředkovaná procesy globalizace, vede k růstu kulturních antagonismů, 

zejména v důsledku migrace, nezaměstnanosti a destrukce životního 

prostředí. 

S komplexnějším pohledem na globální problémy přicházejí v české 

odborné literatuře V. Jeníček a J. Foltýn. Podle nich se musíme snažit globální 

Problémy co nejvíce popsat a pochopit jejich příčiny, abychom byli schopni 

Předcházet katastrofám, ke kterým by mohly vést. To je také cílem globalistky, 

nově se formující nauky, která se má zabývat prognózováním globálních problémů, 
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jejich studiem, ale rovněž hledáním cest a nástrojů k zmírňování jejich důsledků. 

V poslední době se globální problémy zmnožují a dramatizují, a tak se jejich 

inventarizace a kategorizace stává obtížnější. Navíc žádný z problémů nelze úplně 

jasně definovat a vymezit ho nejen vůči ostatním, ale také k různým stránkám 

života lidské společnosti (Jeníček, Foltýn 2003). 

Přes uvedené nejasnosti je obecně přijímáno dělení globálních problémů 

na tři velké skupiny, a to: 

1. globální problémy intersociální, které jsou považovány za hierarchicky 

nejvyšší a vyplývají ze změn ve společensko-sociálních a ekonomických 

vazbách (je to např. hrozba globálních konfliktů; sociální a ekonomická 

zaostalost rozvojových zemí; globální zadluženost; změna 

mezinárodních vztahů v nových podmínkách, daných zejména vědecko-

technickým pokrokem atd.); 

2. globální problémy přírodně sociální, které pramení z porušených 

vazeb mezi přírodou a lidmi (problém ekologický, surovinový a 

energetický, populační, potravinový, resp. nutriční); 

3. globální problémy antroposociální zahrnující všelidské problémy 

sociální, kulturní a humanitárně etické povahy (např. nerovný přístup 

ke vzdělání, k zdravotní péči, k lidským právům, překotná urbanizace 

atd.) (tamtéž). 

Všechny globální problémy spolu navzájem souvisí, mají společné příčiny a 

mohou mít i společné důsledky. Každý globální problém je nebezpečný, a přestože 

globální problémy hierarchizujeme, nemůžeme jednoznačně říci, které jsou 

pnoritnější a které nikoli. „Mnoho autorů dnes tvrdí, že jeden každý z globálních 

problémů může při nekontrolovatelném samovývoji ohrozit celou lidskou civilizaci 
írl"' \ rive se to obecně přiznávalo jen nebezpečí globálního jaderného konfliktu)." 

(Jeníček, Foltýn 2003, s. 7). 

Přehled hlavních globální problémů, které považuje asi 200 vědců z 50 
zemi za důležité v blízké budoucnosti, uvádí tab. č. 7: 
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Tab. č. 7 

Hlavní problémy globálního rozsahu pro budoucnost 

(Jeníček, Foltýn 2003, s. 80-81) 

Globální problém Závažnost v % 

Změna klimatu 51 

Nedostatek sladké vody 29 
Odlesnění/dezertifikace 28 
Znečištění sladké vody 28 
Špatná správa věcí veřejných 27 
Ztráta biodiverzity 23 
Růst počtu obyvatelstva a jeho pohyb 22 
Změna společenských hodnot 21 
Likvidace odpadů 20 
Znečištění ovzduší 20 
Degradace půdy 18 
Fungování ekosystémů 17 
Chemické znečištění 16 
Urbanizace 16 
Úbytek ozónu 15 
Spotřeba energie 15 
Nové typy nemocí 14 
Úbytek přírodních zdrojů 11 
Potravinová nejistota 11 
Narušení biochemických cyklů 11 
Průmyslová emise 10 
Chudoba 9 
Informační technologie 7 
Války a konflikty 7 
Snížení odolnosti vůči chorobám 7 
Přírodní katastrofy 7 
Invazivní druhy 6 
Genetické inženýrství 6 
Znečištění moří 6 
Zhroucení rybolovu 5 
Oceánské proudění 5 
Degradace pobřežních zón 5 
Ohrožení z kosmického prostoru 4 
Perzistentní bio-akumulativní látky 4 
Efekt El Niňo 3 
Stoupání mořské hladiny 3 
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3.5 Hodnocení a kontrola procesu globalizace 

Globalizace je procesem v mnoha směrech rozporuplným. Odborníci se stále 

neshodli na její definici, pokaždé ji vymezují jinak. Neobjevili počátek ani 

konkrétní východiska globalizačního procesu a velmi se liší v názorech, co všechno 

vlastně globalizace způsobuje a zda to přináší pozitivní nebo negativní důsledky. 

Jak tedy globalizaci nakonec hodnotit a jaký postoj k ní zaujmout? 

Z odborné literatury vyplývá, že nejnovější ukazatele hovoří v její prospěch. 

Např. E. Cihelková uvádí, že „z ekonomického hlediska je globalizace vnímána 

vcelku pozitivně" (Cihelková 2001, s. 23); J. Norberg ji bez váhání a podpořen 

řadou argumentů označuje za „recept na prosperitu" (Norberg 2006). 

Přesto (a to i z řad příznivců globalizace) se objevují různé návrhy, jak 

globalizační procesy kontrolovat: 

Nejradikálnějším, ale nevhodným řešením je snaha globalizaci zastavit. 

To však není možné. Globalizace souvisí s technickým a vědeckým pokrokem a 

s celospolečenským vývojem. I kdyby se někdo pokusil o násilné zastavení 

pokroku, vedlo by to k výrazné destrukci společenského systému. 

Zavést určitá omezení nebo regulace - např. zvláštní zdanění 

krátkodobých finančních transakcí. Příkladem takové daně je Tobinova daň, která je 

sice nízká (0,05 - 0,25 %), ale měla by být uvalena na veškeré mezinárodní finanční 

toky. Tím by se omezil spekulativní pohyb kapitálu - investoři by byli nuceni více 

přemýšlet. Jiným typem regulace je Směrnice pro nadnárodní společnosti, kterou 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala v roce 2000, aby 

zabránila NNS zanedbávat určité zásady ve snaze získat nepřiměřenou konkurenční 

výhodu. 

Vytvořit nové mezinárodní instituce a upravit mezinárodní měnový 

systém podle vzoru bretton-woodské reformy z r. 1944. Tato změna však bude 

velmi komplikovaná - novou podobu systému je třeba vytvářet dlouhodobě, 

Postupně, a především v rámci mezinárodní spolupráce. 

Poslední návrh, jak globalizaci kontrolovat, je přistupovat k jejímu řešení 
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komplexně. Především do něj zapojit všechny politické, hospodářské a finanční 

subjekty, nevyjímaje ani ty soukromé; prosazovat určité normy chování a 

transparence hospodářských dat a usilovat o stabilní ekonomický vývoj (Kunešová, 

Cihelková 2006). 

Co se týká postoje k procesu globalizace, můžeme zaujmout jeden ze dvou 

základních postojů. 

Při utváření názoru na globalizaci býváme ovlivněni názorem 

ekonomickým. V soudobé ekonomii rozlišujeme dvě hlavní koncepce hospodářské 

politiky. Na jedné straně je to liberální hospodářská politika, která se domnívá, že 

trh a tržní mechanismus, pokud existují podmínky pro fungování trhu a konkurenční 

prostředí, je dostačujícím regulátorem ekonomiky a vede k rovnováze 

ekonomického systému. Tato koncepce vychází z myšlenek tzv. neoklasické 

ekonomie (navazující na ekonomii klasickou), která odmítá státní zásahy 

do hospodářství, a proto prosazuje zásady hospodářského liberalismu. 

Koncepčním základem těchto úvah je představa, že ekonomika má své vlastní, 

vnitřní „přirozené" zákony a že tržní ekonomika ponechána sama sobě řeší 

optimálním způsobem všechny problémy trhu (tzv. „neviditelná ruka trhu" -

koncepce A. Smithe). 

Druhou koncepcí, z tohoto hlediska opačnou, je intervencionistická 

hospodářská politika. Podle ní trh v určitých oblastech selhává (např. v oblasti 

veřejných statků - školství, zdravotnictví, veřejné sítě apod.), nedokáže hospodařit 

s externalitami, a dokonce zamezuje konkurenčnímu prostředí (vytvářením 

monopolů, které si pak diktují ceny). Proto jsou nutné zásahy státu, které budou 

rizikům a problémům trhu bránit, případně budou negativní dopady zmírňovat. 

Intervencionistická hospodářská politika vychází z myšlenek keynesiánství a 

dalších neokeynesovských teorií. Podle nich je ekonomický systém vnitřně 

nestabilní a z tohoto důvodu je žádoucí a nutná aktivní politika státu založená 

na stimulaci poptávky. Tržní ekonomika totiž sama o sobě nezaručuje plné 

využívání ekonomických zdrojů. 
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Podle těchto stanovisek tedy můžeme buď souhlasit s tím, že v rámci 

globalizace jsou omezování a regulace ekonomických procesů státem (a dalšími 

institucemi) nevhodné, nebo s tím, že jsou naopak naprosto nutné. 

S procesem globalizace se můžeme vyrovnat a vnímat ho jako vesměs 

pozitivní a přirozený proces vývoje společnosti, který nevyžaduje zásadní omezení 

a zásahy zvnějšku. Tak se postavíme na stranu globalistů. Vzhledem k tomu, že ale 

nehovoříme o globalistech radikálních, tak i tito „střízliví" globalisté přicházejí 

s potřebou nové globální etiky, která by omezovala rizika globalizace. 

Nebo můžeme globalizaci vnímat negativně a celkově ji kritizovat. Proto 

bude naším cílem tento proces omezovat a regulovat. Připojíme se tak na stranu 

antiglobalistů (kritiků, odpůrců globalizace), kteří ji více či méně aktivně odmítají. 
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4. G L O B A L I Z A C E V P R O C E S U V Z D Ě L Á V Á N Í 

Vlivem procesu globalizace dochází k proměně celé společnosti ve všech 

jejích sférách. Tento fakt se musí projevit i v oblasti výchovy a vzdělávání, ale 

jakým způsobem? 

Globalizace a prosperita výroby přinesla lidem ve vyspělých zemích různé 

možnosti, jak se uplatnit, jak trávit volný čas - cestovat, poznávat kulturu a přírodu, 

rozvíjet své zájmy, pečovat o své zdraví apod. Tlak na výrobní prosperitu ale 

souvisí i s řadou'negativních stránek, které mají dopad nápodobu vzdělávání. 

Sociální a majetkové rozdíly, konkurenční boj aj. zvyšují rizika nezaměstnanosti a 

hospodářské migrace. Dalšími negativními důsledky jsou projevy agresivity, 

nesnášenlivosti, vandalismu, extremismu nebo dokonce terorismu. Ve výchově tak 

nabývají na významu kvality, které se týkají osobního i občanského života -

odpovědnost, důstojnost, osobní statečnost, respekt k právům i svobodám jiných, 

ohleduplnost a tolerance, porozumění a solidarita se znevýhodněnými atd. 

Rozvoj technologií a nárůst informací vedl k tomu, že prosperita jedinců i 

celých společností závisí na rychlém zvládnutí poznatků, vhodném využití objevů a 

prosazení vlastních nápadů a produktů v konkurenci ostatních. S tím souvisí i 

zásadní změna charakteru práce a jiné požadavky na pracovní schopnosti. Nutností 

se stává sledovat rychlý vývoj pracovních oborů, rekvalifikovat se i několikrát 

během života, být aktivní a flexibilní. Zájem na trhu práce je proto o lidi 
s převažujícím všeobecným vzděláním, kteří se snadněji adaptují na jakékoli 
změny, také o lidi tvořivé, iniciativní, s netradičním myšlením, kteří jsou schopni 

rychle se rozhodovat a pracovat v týmu. 

Samo vzdělávání je nakonec považováno ze jeden z nejdůležitějších faktorů 

ekonomického růstu, který slouží mimo jiné ke zvyšování konkurenceschopnosti 

ekonomiky, k růstu produktivity práce, k snižování nezaměstnanosti. Vzdělání 
Zvyšuje kvalitu života. Proto má nezastupitelný význam ve společnosti a je mu 

věnována značná pozornost. 
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Z těchto důvodů je konec 20. století charakteristický hledáním dalších 

horizontů a koncepcí v oblasti výchovy a vzdělávání, které by reagovaly na nové 

postavení člověka ve společnosti a na změnu společnosti vůbec. Dosavadní 

vzdělávací modely je třeba zefektivnit a přizpůsobit novodobým potřebám. 

Vzdělání, které žáci a studenti získají, totiž musí vycházet z reality a dostatečně 

připravovat na život v dnešním problematickém světě. 

Konkrétní důvody pro vznik nových pedagogických koncepcí bychom mohli 

shrnout do tří oblastí: 1) nutnost změny chování člověka, který žije na straně jedné 

ve výkonném, usnadňujícím, rychlém a pohodlném světě, ale na straně druhé 

ve světě ohrožovaném tzv. globálními problémy; 2) rozvoj věd o člověku a nové 

pohledy na lidskou osobnost, její chápání a vývoj, což s sebou přináší i další 

možnosti a šance ve výchově a vzdělávání; 3) krize školy a výchovy, která není 

schopna uspokojivě plnit své funkce, což se projevuje především v neschopnosti 

vzdělávacího systému připravit mládež pro život v dnešní rychle se měnící 

společnosti (Horká, Hrdličková 1998). 

Proto se formovaly nové pedagogické koncepce, mezi nimiž na globalizační 

tendence nejvíce reagují globální a multikulturní výchova. 

4.1 Objasnění pojmů souvisejících s globální a multikulturní výchovou 

Obě koncepce - globální i multikulturní výchova - jsou poměrně mladé 

disciplíny a v dnešní pedagogice se teprve ustalují. To způsobuje, že jejich 

Pojmový aparát, stejně jako oblast zkoumání, nejsou dosud vyjasněné. Proto je třeba 

vymezit, čím se zabývají, a vysvětlit pojmy, které se v daném kontextu používají a 

často zaměňují. 

Přesné vymezení předmětu zkoumání nebude jednoduché, neboť obě 

disciplíny se vážou ke stejné problematice a svým zájmem a cíli se překrývají. 
V e dle toho komplikují situaci další oblasti vzdělávání, které jsou známé spíše 
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ze zahraničí, nicméně se určitým způsobem začleňují i do české výuky (ať už 

ve formě samostatných výchov, nebo připojením k jiným výchovám). Jedná se 

především o rozvojové vzdělávání (též známé jako globální rozvojové vzdělávání), 

environmentální výchovu (též ekologické vzdělávání), výchovu k lidským 

právům a výchovu k občanství (též výchova k světovému občanství). 

Všechny tyto typy výchov a vzdělávání mají společné znaky: 

rozvoj základních postojů a hodnot, jako je respekt k sobě a k druhým, 

smysl pro společenskou zodpovědnost, smysl pro sounáležitost a aktivní 

přístup k učení sebe sama i ostatních; 

společný soubor myšlenek a znalostí, který se týká technologických 

změn, nerovností v životních podmínkách a šancích obyvatel různých 

částí světa, občanství, demokracie atd.; 

potřebu rozvíjet klíčové schopnosti a znalosti, tzn. kompetence 

komunikační, sociální, občanské, pracovní, k řešení problémů a 

kompetence učit se; 

zájem zajistit tvůrčí příležitosti a aktivity v průběhu vzdělávacího 

procesu (sdílení odpovědnosti za výsledky učení, individuální a 

společná práce, spoluúčast apod.). 

Odlišnosti v těchto vzdělávacích oblastech najdeme především 

v tématickém zaměření a v cílech, které se však vzájemně prostupují, podporují a 

doplňují. Mohou rovněž pracovat s odlišnými technikami, jak konkrétní 

kompetence rozvíjet (Nádvorník, 2004). 

Zatímco u nás se v odborné literatuře setkáváme s rovnocenným postavením 

globální a multikulturní výchovy - obě jsou na téže úrovni, reflektují stejné 

problémy, ale každá zdůrazňuje jiné aspekty, podle pojetí institutu North South 

Centre při Evropské radě je globální výchova (Global Education) pojímána jako 

zastřešující disciplína, která obsahuje globální rozvojové vzdělávání, 

environmentální výchovu, výchovu k občanství, vzdělávání o lidských právech, 

interkulturní vzdělávání a výchovu pro mír a prevenci konfliktů (viz obr. č. 1). 
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Obr. č. 1 

Globální výchova 

(Nádvorník 2004, s. 17) 

Ani pojmový aparát obou pedagogických koncepcí není ustálen. Globální 

výchova bývá zaměňována za globalismus. Oba směry sice vycházejí ze stejného 

pojmu, ale liší se svým zaměřením i obsahem. Globalismus souvisí s obdobím 

pedagogického reformismu a s tzv. principem celostnosti ve výchově. Vycházelo 

se z předpokladu, že prostředí, které obklopuje člověka je celistvé („globální"), a 

tímto způsobem ho vnímá i člověk. Proto vznikalo „celistvé" učení, které rušilo 

vyučovací předměty, propojovalo teoretické přípravy s aplikací a bylo postaveno 

na přizpůsobování školního vyučování psychice dítěte. Tento způsob se však 

neosvědčil, neboť docházelo k narušování systematického osvojování poznatků, 

k omezování rozvoje logického a abstraktního myšlení. 
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Globální výchova je odlišná koncepce, která je podmíněna společensky a 

ekologicky. Východiskem je globální, systémové chápání světa a všech existujících 

jevů jako vzájemně propojených, ovlivňujících se a dynamicky se vyvíjejících 

skutečností. „Podstatou globální výchovy je chápání souvislostí světa jako celku a 

komplexní odpovědnost za svět lokání a globální..." (Horká, Hrdličková 1998, 

s. 17). 

V souvislosti s multikulturní výchovou se objevuje ještě více označení, 

nejčastěji to jsou: interkulturní výchova, interetnická výchova, multietnická 

výchova. Podle J. Průchy, který tuto problematiku podrobně zpracoval, se jedná 

o synonyma: 

Multikulturní výchova (Multicultural Education) je nejčastěji se 

vyskytující termín uplatňovaný v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, ale i 

v mezinárodních publikacích, encyklopediích a ve sbornících. Tento termín 

najdeme také ve speciálních terminologických slovnících a kodifikujících tezaurech 

- např. Unesco: IBE education thesaurus (1991) - a mnohé další informační zdroje. 

Interkulturní výchova (Intercultural Education) je termín souběžně 

užívaný jako synonymum k termínu multikulturní výchova. Je používán často 

v Evropě v mezinárodní vědecké komunikaci: např. je vydáván časopis Intercultural 

Education, působí Mezinárodní asociace pro interkulturní výchovu - Internacional 

Association for Intercultural Education (IAIE) apod. Termín interkulturní výchova 

se také převážně uplatňuje v německé jazykové oblasti - interkulturelle Erziehung. 

Tento termín je dosti běžný také v Polsku - edukacja miedzykulturowa. 

Interetnická/multietnická výchova (Interethnic/Multiethnic Education) 

jsou další termíny, které se používají v USA, v Evropě zřídka. Význam obou výrazů 

je do značné míry shodný s předchozími termíny. 

Vedle těchto termínů se v literatuře objevují ještě další pojmy, které s danou 

problematikou souvisejí, ale obsahují určitý významový posun, takže jejich 

zaměňování s multikulturní výchovou je chybné: mezinárodní výchova 

(International Education) a již zmiňované - globální výchova (Global Education) a 
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výchova k světovému občanství (Education for World Citizienship). Tyto termíny 

označují odlišné koncepce, které zdůrazňují jiné aspekty - co je globální výchova, 

je vysvětleno v následující podkapitole, v případě výchovy ke světovému občanství 

se zdůrazňuje hledisko právní a sociální. 

V české odborné terminologii se převážně používá termín multikulturní 

výchova. V současné době je tento termín u nás více či méně běžný také v jiných 

vědách (etnologii, sociologii aj.) a v oblastech edukační praxe. Kromě tohoto 

termínu se můžeme v české odborné literatuře setkat i s dalšími terminologickými 

variantami: interkulturní výchova, interkulturní vzdělávání, a dokonce 

interkulturální nebo mezikulturní výchova (Průcha 2001). 

V projektu „Varianty - projekt IKV" , který realizovala společnost Člověk 

v tísni při České televizi, o.p.s., naopak dali přednost termínu interkulturní výchova 

a svůj názor obhájili takto: „...dáváme přednost termínu interkulturní výchova 
před termínem multikulturní výchova, a to proto, že lépe vystihuje, oč jde: jde 

o interakce mezi příslušníky různých kulturních a sociálních skupin." 

(Košťálová 2005, s. 10) 

4.2 Globální výchova 

Globální výchova není v českém prostředí propracována a popsána tak 

podrobně jako výchova multikulturní. Je to dáno i množstvím odborné literatury, 

která se tímto tématem zabývá. Teoreticky ji vymezují zahraniční práce G. Pikea a 

D. Selbyho, dále pak útlá brožurka H. Horké a A. Hrdličkové. Další publikace, 

které by se věnovaly výhradně globální výchově, u nás v současné době nenajdeme. 

Globální výchova usiluje o novou kvalitu výchovy v rychle se měnícím 

světě, o nový vzdělávací systém, překračující tradiční hranice. Klade důraz 

na systémové chápání světa, který je vnímán jako propojená, mnohovrstevná síť. 

Z hlediska pedagogického přistupuje k člověku (žákovi) jako k individualitě 

sjedinečnými fyzickými, duševními, intelektuálními a emočními schopnostmi. 
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Výchovu a vzdělání považuje za proces všestranně aktivní a celoživotní. Akcentuje 
zejména ekologický rozměr ve vzdělávání, který směřuje k etickému vztahu 

k životnímu prostředí. Globální výchova chápe a představuje současný svět jako 

mnohovrstevný a nejednoznačný systém a snaží se vybavit studenty schopnostmi 

pro spoluřízení tohoto systému. 

Základní principy globální výchovy lze formulovat takto: 

=> Vzdělání pro rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty 

demokracie a humanity. Proces učení musí obsahovat obohacování a 

prohlubování vztahů k sobě samému, k rodině, společnosti, lidstvu a k planetě. 

=> Respektování žáka, studenta jako člověka a respektování jeho 

individuality, úcta k němu, princip vzájemného učení a ovlivňování. Do tohoto 

principu je zakomponováno pojetí každého z nás jako jedinečné a plnohodnotné 

bytosti. Ve výchovném procesu je vítána rozmanitost osobnostních charakteristik, 

zejména s cílem vypěstovat v žácích smysl pro toleranci a respekt vůči odlišnostem. 

=> Centrální úloha zkušenosti. Tento fakt vychází z potvrzené pravdy, že 

učení je ve své podstatě záležitost osobní zkušenosti. Důležitý je proto kontakt 

mezi jedincem a okolním světem, který vede k nenahraditelné, autentické 

zkušenosti. 

=> Systémové pojetí výchovy a vzdělání. Koncepce globální výchovy 

požaduje ucelenost výchovného a vzdělávacího procesu. Znamená to, že jednotlivé 

vyučovací předměty (vědní disciplíny) sice přistupují k popisovaným jevům jinak, 

ale opravdový smysl jejich snažení vychází až z celku poznání. Tento celek je 

neustále otevřený a relativně platný. 

=> Nová role učitele a vzdělávacích institucí. Učitelé a celé školství by 

neměli být přetíženi byrokracií, ale skutečně se zabývat svým posláním. Učitelé by 

měli přistupovat k žákům individuálně a podporovat je (při spolupráci s rodiči) 

v rozvoji jejich osobnosti. 

=> Svoboda výběru. Vlastní proces učení se musí odehrávat 

ve svobodném atmosféře, s nejrůznějšími možnostmi a alternativami ve vzdělávání. 
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Vzdělání jako participace na demokracii. Globální výchova sama 

uplatňuje principy demokracie (vyslechne všechny členy skupiny, dá prostor 

odlišným názorům, menšinám atd.) a zároveň tyto principy předává žákům. Ti se 

s nimi seznamují jak teoreticky, tak především prakticky. 

=> Vzdělání pro globální občanství (světoobčanství). V dnešní 

globalizované společnosti se dostáváme do častějších a intenzivnějších kontaktů 

s cizími kulturami, hodnotami a s odlišnými pohledy na svět. Na to chce reagovat 

globální výchova překonáváním dosavadních rozporů, podporou kulturní 

rozmanitosti a poznáváním a uchováváním univerzálních lidských hodnot. 

Vzdělání pro uvědomělou péči o Zemi. Koncepce globální výchovy je 

založena na ekologickém přístupu, který zdůrazňuje souvislost a vzájemnou 

závislost přírody a lidského života. Důležitá je péče o Zemi, úcta ke všem formám 

života a uvědomělá zodpovědnost každého jedince za budoucí existenci naší 

planety. 

=> Duchovní rozměr ve výchově a vzdělání. Chybějící duchovní rozměr 

výchovy a vzdělávání způsobuje kulturní úpadek a ztrátu vnitřních hodnot. Proto je 

nutné tuto absenci odstraňovat, vést žáky k duchovnímu rozvoji, k zvnitřnění 

kulturních hodnot a morálních zásad (Horká, Hrdličková 1998). 

Globální výchova reflektuje proces globalizace nejen svým názvem, ale také 

svými cíli a metodami. Koncepce globální výchovy se snaží reagovat na aktuální 

požadavky globalizované společnosti s důrazem na ekologické aspekty. Její 

podstatou je chápání souvislostí, porozumění přírodním a společenským 

zákonitostem, komplexní zodpovědnost za svět, respekt k pluralitě v přírodě i 

společnosti. Uvědomuje si potřebu transformace společnosti směrem k trvalé 

udržitelnosti života na Zemi. Vede k překonávání rozporů mezi člověkem a 

přírodou, k harmonizaci vztahů člověka k sobě a druhým lidem a k harmonizaci 

života a výchovy. 

Toto vymezení globální výchovy podporuje i velmi široká definice uvedená 

v Pedagogickém slovníku: „ Globální výchova je přístup ve vzdělávání, podporující 
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porozumění a spolupráci mezi lidmi. Zahrnuje učení o problémech a jevech, které 

přesahují hranice států, které jsou celosvětové, globální povahy, zvi. ekologické, 

kulturní, ekonomické, politické a technické problémy. Zdůrazňuje společné 

perspektivy, potřeby a vize, vnímání a chápání problémů z různých pohledů, 

kooperativní učení, kritické myšlení a zodpovědné jednání, respektující rozdíly 

interkulturní, etnické, národní, regionální, lokální, skupinové i individuální. 

V zahraničí představuje nový proud ve vzdělávání, který má již povahu hnutí. 

Realizuje se především na středních a vysokých školách ve formě praktických 

aktivit, mezipředmětových témat a komplexních projektů." (Průcha, Walterová, 

Mareš 2003, s. 69) 

4.3 Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je v českém prostředí známá a rozšířená 

mnohem více než výchova globální. Potvrzuje to odborná literatura, ale také 

obecné povědomí o multikulturní výchově mezi odbornou i širokou veřejností. 

Předním českým odborníkem na multikulturní výchovu je prof. PhDr. Jan Průcha, 

DrSc. Věnoval jí několik publikací: Multikulturní výchova: Teorie - praxe -

výzkum, Interkulturní psychologie a Multikulturní výchova: Příručka (nejen) 

pro učitele. 

Pojem multikulturní výchova se uplatňuje nejen ve sféře pedagogiky či jiné 

sociální vědy, ale také v médiích. Na stránkách novin a časopisů, v televizních a 

rozhlasových pořadech se objevují názory, že je u nás zapotřebí provádět 

multikulturní výchovu. Tyto výzvy mají různé příčiny: 

• Mnozí žurnalisté a politici argumentují tím, že po vstupu do Evropské unie 

by mělo být české obyvatelstvo připraveno na intenzivní kontakty 

s příslušníky jiných zemí, národů a etnik. Samotná Evropská unie a Rada 

Evropy rozvíjejí četné aktivity zaměřené na multikulturní výchovu, 

na vzájemné informování občanů jedněch zemí o jiných zemích apod. 
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V pedagogice se tyto aktivity projevují jako prosazování „evropské 

dimenze ve vzdělávání". 

• Jiní autoři poukazují na konflikty projevující se v soužití Čechů s romskou 

minoritní populací, na nepříznivé postoje v České republice vůči uprchlíkům 

a žadatelům o azyl z různých evropských a mimoevropských zemí. Objevují 

se i názory o údajných rasistických postojích českého obyvatelstva, o jejich 

nacionalistických postojích aj. 

• Zároveň Evropa prožívá v současné době příliv imigrantů z Afriky, Asie, 

zemí bývalého Sovětského svazu atd. a tento jev postupně zasahuje i Českou 

republiku. Dozvídáme se z médií, že podle studie Populační divize OSN 

Evropu zachrání od hrozícího vymírání jen imigranti - v důsledku 

zvyšujícího se počtu starých lidí a snižující se porodnosti, a na druhé straně 

to, že v Evropě nyní sílí proticizinecké nálady (Průcha, 2001). 

Při zkoumání multikulturní výchovy můžeme narazit na různé definice. 

Zpočátku byla tato disciplína vnímána pouze jako záležitost pedagogická, 

v poslední době je vnímána komplexněji. Podle Pedagogického slovníku je 

multikulturní výchova „jednak interdisciplinární oblast teorie a výzkumu, jednak 

soubor praktických aktivit. Usiluje o to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, 

eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. Má značný praktický 

význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, 

kultur, ras apod. " (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 129) 

V knize Multikulturní výchova: Teorie - praxe - výzkum je definice 

multikulturní výchovy ještě rozvedena - je to transdisciplinární oblast, v níž se 

spojují přístupy pedagogiky, kulturní antropologie, interkulturní psychologie, 

sociolingvistiky aj., ale její jádro leží v pedagogice. Základní poslání multikulturní 

výchovy je odvozováno z přesvědčení, že na základě určitých vzdělávacích obsahů 

začleněných do školních kurikul a určitých vyučovacích postupů lze formulovat 

v žácích pozitivní postoje k příslušníkům jiných kultur apod. Multikulturní výchova 
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tedy je - oblast vědecké teorie, a to transdisciplinárního charakteru; 

- oblast výzkumu; 

- systém informační a organizační infrastruktury; 

- praktická edukační činnost (Průcha 2001). 

Multikulturní výchova je jednou z možností, jak můžeme všechny žáky 

připravovat na pluralistickou nebo kulturně rozmanitou společnost. 

Multikulturní výchova má podporovat hodnotovou rozmanitost kultur v našich 

zemích a pomáhat žákům vidět, co mají jednotlivé skupiny společného. Vytvářet 

kladné multikulturní prostředí znamená: 

=> učitel očekává od všech žáků dobré výsledky bez ohledu na jejich rasu, 

pohlaví, třídu, kterou navštěvují, a etnickou příslušnost, přičemž učební 

prostředí podporuje kladné interakce mezi jednotlivými žáky; 

=> vyučovací materiály jsou kontrolované, zda nejsou jednostranné; 

=i> v kurikulu jsou zařazena témata odrážející historickou zkušenost všech 

kultur; 

=> je vyvíjeno úsilí o dosažení většího pochopení a uznání všech kultur; 

=> vzdělávací cíle a didaktické techniky odrážejí kulturně podmíněné učební 

styly všech žáků; 

=> je věnován čas na odstraňování nesprávných názorů, stereotypů a 

předsudků; 

=> na nástěnkách a třídních výstavkách jsou obrázky lidí pocházejících 

z mnoha různých prostředí apod. (Pasch aj. 1998). 

V rámci prosazování a uplatňování multikulturní výchovy vznikla v České 

republice příslušná centra a sdružení, která mají informovat o nových zprávách, 

dokumentech a analýzách týkajících se této problematiky, jsou to například: 

Infoservis společnosti Člověk v tísni 

Cílem Infoservisu (http://www.infoservis.net; http://www.clovekvtisni.cz) je 

poskytovat zprávy a analýzy o státech, o kterých česká média informují jen zběžně. 

52 

http://www.infoservis.net
http://www.clovekvtisni.cz


Usiluje o to, aby česká veřejnost věděla, co se děje v zemích s autoritativními 

režimy, v zemích postižených válečnými konflikty a ve státech, kde nejsou 

dodržována základní lidská práva. Zaměřuje se proto také na popis humanitární 

situace, informace o podmínkách uprchlíků a na svědectví o válečných zločinech a 

vážném porušování lidských práv. 

Multikulturní centrum Praha 

Multikulturní centrum Praha (http://www.mkc.cz) se zaměřuje na vytváření 

prostoru pro komunikaci, poznání a výzkum rozmanitých evropských i 

neevropských kultur a identit, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Zabývá se 

problematikou multikulturní výchovy, migrace a imigrantů, národnostních menšin 

aj-

Mládež pro interkulturní porozumění 

Toto občanské sdružení (http://www.osmip.cz) chce připomínat a rozvíjet 

hodnoty kulturní rozmanitosti v českých zemích, ale vždy také s ohledem na obecný 

evropský i světový kontext. Vedle brněnské skupiny vznikly v roce 2002 ještě další 

centra v Olomouci a Praze. Sdružení MIP působí především v České republice, ale i 

v zahraničí, a to prostřednictvím různých akcí, výstav, koncertů, diskusí, seminářů, 

publikací, workcampů atd. 

V souvislosti s koncepcí multikulturní výchovy poukazují někteří odborníci 

také na její negativní stránky a problémy, které se při její realizaci objevují: 

Multikulturní výchova může vést k separatismu. Tím, že je kladen důraz 

na rozdílnosti kultur, potlačuje se u příslušníků minorit vědomí občanské 

sounáležitosti a spoluzodpovědnosti v dané zemi (Průcha 2001). 

Přes působení multikulturní výchovy existuje rozpor 

m e z i proklamovaným pozitivním postojem k imigrantům a nízkým zájmem 

o jejich kulturu. Ve srovnávacích výzkumech prováděných mezi mládeží 

v Kanadě a Izraeli, tedy v zemích s vysokou migrací, se zjistilo, že žáci a studenti 

sice proklamují obecně pozitivní postoje k imigrantům, avšak v hlubší analýze se 

ukazuje, že nejeví ochotu učit se od spolužáků - imigrantů něco z jejich kultury 
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(jazyk, tradice, písně apod.) (Průcha 2000). 

Školní kurikula jsou stále jedním ze zdrojů kulturních předsudků. 

Ve výzkumech se zjišťuje, že i v rámci výuky v pozitivním multikulturním 

prostředí jsou učebnice v různých zemích „kulturně zkresleny". Prezentují totiž 

takový obraz o sousedních zemích nebo jiných národech, etnikách apod., který 

může vést u žáků k negativním postojům k nim (tamtéž). 

Vysoké nároky a požadavky na učitele, kteří sami musí projít 

multikulturní přípravou. Podle L. Gulové a E. Štěpařové „musí být multikulturní 

výchova skutečnou výchovou a nikoliv jen pouhým multikulturním informováním. To 

je ovšem velice závažný fakt, neboť vede ke zcela jiným a podstatně vyšším nárokům 

na práci učitele stejně jako omezuje počet žáků ve třídě, v níž má být tohoto 

výchovného efektu dosaženo. " (Gulová, Štěpařová 2004, s. 52) 

Multikulturní výchova tedy reaguje na proces globalizace především 

tím, že se snaží vyrovnávat s existující pluralitou a multikulturalitou 

ve společnosti. Soustředí se zejména na sociální a kulturní aspekty globalizace, 

které nechce (a ani nemůže) měnit, ale snaží se je pochopit, a k tomuto 

pochopení a porozumění vést žáky a studenty. 

J. Průcha v závěru své knihy Multikulturní výchova uvádí: „Multikulturní 

výchova může za určitých podmínek vybavovat žáky a studenty takovými poznatky, 

které jim umožní pochopit existující multikulturalitu, její mnohotvárnou realitu a 

s ní spjaté problémy. " (Průcha 2006, s. 252) 

4.4 Globalizace v kontextu českého školství 

Na popisovaný stav (respektive neustálý vývoj) globalizované společnosti 

reagovalo reformou také české školství. 

Nejdůležitějším dokumentem české vzdělávací politiky je Národní 

program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha). Tento dokument vytyčuje obecné 
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cíle vzdělávání v českých školách, které vycházejí ze základních principů 

vzdělávací politiky Evropské unie: 

> Princip rovnosti příležitosti ke vzdělání. Všichni občané by měli mít 

zajištěny rovné šance v přístupu ke vzdělání, k čemuž slouží celá řada 

opatření (programy pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, zavedení 

studijních podpor a půjček, zvýšení počtu studijních míst apod.). 

> Princip celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je důležitou 

vzdělávací strategií pro získání a udržení kvalifikací při rychlém vývoji 

pracovní oborů, technologií atd. 

> Princip individualizace a diferenciace. V procesu vzdělávání je třeba 

vycházet z odlišných potřeb, možností a schopností jednotlivých žáků. 

> Princip internacionalizace. Vzdělávací politika zaujímá ve většině zemí 

významné místo a stává se také záležitostí mezinárodní spolupráce a 

do určité míry i nadnárodní koordinace (Brdek, Vychová 2004). 

Reflexi procesu globalizace můžeme najít ve všech těchto principech, které 

jsou zároveň základními myšlenkovými koncepty, z nichž vzdělávací politika 

vychází. Princip rovnosti příležitosti ke vzdělání a princip individualizace a 

diferenciace reagují na pluralitu a multikulturalitu dnešní společnosti. Chtějí 

zabraňovat diskriminaci ve vzdělávání a zohledňovat rozmanitost vzdělávacích 

potřeb. Princip celoživotního vzdělávání je zase jedinou možnou odpovědí 

na velmi rychlý technologický vývoj společnosti, který přináší nové poznatky, 

produkty, objevy atd. A nakonec princip internacionalizace, který proklamuje snahu 

vytvořit společný model vzdělávání umožňující kvalitní soužití všech lidí 

v globalizovaném světě. 

Kromě obecných cílů zavádí Bílá kniha do vzdělávací soustavy také nový 

systém kurikulárních dokumentů, které jsou vytvářeny na úrovni státní a školní. 

Státní úroveň představují Národní program vzdělávání (NVP) a rámcové 

vzdělávací programy (RVP). NVP formuluje celkové požadavky na vzdělávání, 

RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy, tzn. předškolní 
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(RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), základní 

(RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) a střední 

vzdělávání (RVP G - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP GSP -

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; RVP SOV -

Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání). Rámcové 

vzdělávací programy jsou celostátně závazným východiskem pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání 

na jednotlivých školách. 

Model vzdělávacích programů vychází z nové strategie vzdělávání. Ta se 

primárně zaměřuje na obsahovou stránku vzdělávání (nikoli na organizační 

strukturu). I v obsahu vzdělávání dochází ke změnám - mnohem důležitější než 

množství poznatků je jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a využitelnost 

pro život. Akcentuje se syntéza a mezioborové souvislosti. Ustupuje se od přesně 

definovaného výčtu poznatků, kjejich „rámcové" množině, kterou bude možné 

obměňovat, doplňovat, aktualizovat. Další významnou ideou je zavádění větší 

autonomie rozhodování do škol (uvolnění striktního počtu hodin, možnost 

rozhodování o podobě vzdělávacích předmětů, větší volnost při výběru učiva, 

metod a forem výuky atd.). Tím se zvětšuje pružnost a otevřenost pro změny, která 

je v době globalizace nutností. Vzdělávací programy vycházejí z koncepce 

celoživotního vzdělávání a největší pozornost věnují klíčovým kompetencím. 

Klíčové kompetence jsou určité komplexní kvality potřebné pro orientaci a 

uplatnění člověka ve společnosti. Jedná se o soubor znalostí, dovedností, návyků a 

postojů, konkrétněji: schopnost učit se, kriticky hodnotit a řešit problémy, 

komunikovat ve svém i v cizích jazycích, ovládat informační a komunikační 

technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, 

uplatňovat obecný kulturní přehled, spolupracovat v týmu, být zodpovědný k sobě a 

k druhým atd. 

Za těmito principy, cíli a zásadami můžeme jasně rozeznat snahu 

o zefektivnění vzdělávacího systému, který by odpovídal požadavkům dnešní 

společnosti. 
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Při podrobnějším rozboru jednoho z rámcových vzdělávacích programů se 

zaměřím na RVP G, neboť se jedná o dosud připravovaný dokument. Je zveřejněn 

na internetových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ve své 

pracovní verzi, která byla vytvořena v říjnu 2006. Proto má stále význam vyjadřovat 

se k jeho podobě a zapojovat se do diskuze k tomuto tématu. 

V následující analýze se pokusím zjistit, zda se RVP G dostatečně dotýká 

problematiky globalizace a na jakých místech konkrétně. 

Cílem RVP G je vybavit žáky klíčovými kompetencemi a všeobecným 

rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit 

především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, 

profesní specializaci i pro občanský život. 

Z důvodu integrace poznání je vzdělávací obsah na čtyřletých gymnáziích a 

na vyšším stupni víceletých gymnázií v RVP G rozdělen do osmi vzdělávacích 

oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo 

více obsahově blízkými vzdělávacími obory: 

1) Jazyk a jazyková komunikace 

(Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk); 

2) Matematika a její aplikace 

(Matematika a její aplikace); 

3) Člověk a příroda 

(Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); 

4) Člověk a společnost 

(Občanský a společenskovědní základ, Dějepis); 

5) Člověk a svět práce 

(Člověk a svět práce); 

6) Umění a kultura 

(Hudební obor, Výtvarný obor); 

7) Člověk a zdraví 

(Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); 

8) Informační a komunikační technologie 
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(Informační a komunikační technologie). 

Syntézu poznatků akcentují i tzv. průřezová témata, která pomáhají 

doplňovat či propojovat to, co si žáci během studia osvojili. Týkají se v současnosti 

aktuálních otázek a jejich důležitým aspektem je vedle stránky vzdělávací, rovněž 

stránka výchovná, tedy působení na postoje, jednání a hodnotový systém žáků. Tato 

témata jsou povinnou součástí vzdělávání, ale je možné je realizovat různými 

způsoby: začlenit je do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, věnovat jim 

samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod., případně je realizovat jako 

samostatný vyučovací předmět. V RVP G jsou zařazena tato průřezová témata: 

1) Osobnostní a sociální výchova; 

2) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; 

3) Multikulturní výchova; 

4) Environmentální výchova; 

5) Mediální výchova. 

V RVP G se problematika procesu globalizace objevuje na těchto místech: 

Proces globalizace je zařazen především ve vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost, s největším důrazem pak v oboru Občanský a společenskovědní základ. 

Přímo je mu věnován jeden z tematických okruhů - Mezinárodní vztahy, globální 

svět, který má žákovi poskytnout základní vhled do dané problematiky a 

terminologie. Se stavem současného světa je žák seznámen také v oboru Dějepis, 

v tematickém okruhu Moderní doba II - soudobé dějiny. 

Globalizace je nepřímo reflektována ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace, kde se zdůrazňuje potřeba ovládat cizí jazyky. V úvodní 

charakteristice se uvádí, že „aktivní znalost cizích jazyků je v současné epoše 

nezbytná jak z hlediska globálního, neboť přispívá k účinnější mezinárodní 

komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, protože usnadňuje přístup k informacím 

a k intenzivnějším osobním kontaktům, čímž umožňuje vyšší mobilitu žáka a 

rychlejší orientaci žáka " (RVP G 2006, s. 13). 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda reaguje na možné negativní dopady 

procesu globalizace ve svých cílech: „předvídání možných dopadů praktických 
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aktivit lidí na přírodní prostředí" a „ochrana životního prostředí, svého zdraví i 

zdraví ostatních lidí" (tamtéž, s. 27). Do vzdělávacího oboru Biologie je zařazena 

ekologická tématika, pozornost se věnuje ekologickému významu živých organismů 

a problematice ohrožených druhů. V oboru Geografie se globální dimenze uplatňuje 

v tematických okruzích Přírodní prostředí, Sociální prostředí, Životní prostředí a 

Regiony. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce celkově zohledňuje realitu 

globalizované společnosti. Žák má být připraven na profesní i občanský život 

s ohledem na aktuální požadavky současného světa. „Ve svém budoucím profesním 

životě se žák neobejde bez základních znalostí tržní ekonomiky, světa financí, 

hospodářských struktur státu i Evropské unie a vlivu globalizace světového trhu ani 

bez znalostí světové ekonomiky", nutná je „znalost moderních informačních 

technologií" (tamtéž, s. 46). 

Problematika plurality a multikulturality ve společnosti se objevuje 

ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Žák je veden k tomu, aby se „aktivně 

podílel na vytváření vstřícné a podnětné atmosféry (na základě porozumění, 

tolerance, ale i kritičnosti) pro poznávání a porozumění kulturním hodnotám, 

projevům a potřebám různorodých sociálních skupin, etnik a národů..." (tamtéž, 

s. 51). 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se klade důraz na výchovu 

ke zdravému životnímu stylu, tělesné kultuře a posilování fyzické odolnosti a také 

na „osvojování praktických postupů vhodných pro všestrannou aktivní podporu 

osobního, ale i komunitního a globálního zdraví" (tamtéž, s. 56). 

Důležitou úlohu v době globalizace má vzdělávací oblast Informační a 

komunikační technologie, která vede žáka k praktickému využívání moderních 

informačních technologií. Ty „usnadňují komunikaci mezi jednotlivci a institucemi, 

zvyšují dostupnost vzdělávání žákům a usnadňují orientaci v dynamicky se 

rozvíjejícím digitálním světě" (tamtéž, s. 62). 

Na proces globalizace a jeho reflexi jsou zaměřena všechna průřezová 

témata, zejména však jedno z nich - Výchova k myšlení v evropských a 

59 



globálních souvislostech. Toto téma „představuje kritický pohled na aktuálně 

chápané globalizační a rozvojové procesy současného světa" (tamtéž, s. 68). Je 

rozděleno do pěti tematických okruhů: 

1. Globalizační a rozvojové procesy - tento okruh je zaměřen na teoretické 

vymezení procesu globalizace, jeho historický vývoj, aspekty a dimenze, 

zejména s důrazem na kulturní globalizaci a proměnu chápání jedince 

v globálním kontextu. Teoretické vymezení odpovídá současným trendům 

v pojetí globalizace. U ekonomické globalizace bych zařadila její vztah 

k dalším ekonomickým procesům - internacionalizaci, transnacionalizaci, 

integraci a regionalismu. 

2. Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - okruh obsahuje seznam 

globálních problémů bez jakékoli kategorizace; nejsou zde konkrétně 

uvedeny příčiny ani pozitivní důsledky globalizace. Tento přístup směruje 

učitele k probíraní globálních problémů jednotlivě, např. podle aktuálnosti, 

ožehavosti problému (což je samozřejmě možné); ve výuce by bylo vhodné 

doplnit seznam o celkový přehled globálních problémů, zdůraznit jejich 

provázanost, souvislost. Pro objektivitu je nutné zmínit i pozitivní přínosy 

globalizace. 

3. Humanitární pomoc a mezinárodní spolupráce - okruh se týká 

mezinárodních aktivit, mezinárodních institucí, různých dimenzí lidského 

rozvoje. Tato problematika bude pro s t u d e n t y přínosnější, pokud ji bude 

vyučující orientovat co nejvíce prakticky, ale to závisí na jeho metodickém 

zpracování. 

4. Žijeme v Evropě - velmi široký okruh zasahující až k historickým kořenům 

Evropy; integrační proces je vymezen příliš institucionálně, měl by být 

zdůrazněn jak z hlediska teoretického - ve vztahu ke globalizaci, tak 

z hlediska praktického - jaké změny, možnosti apod. přináší EU do našeho 

života. V souvislosti s integrací v Evropě je třeba probrat také další 

integrační bloky. 

5. Vzdělávání v Evropě a ve světě - toto téma má svůj význam především 
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proto, aby se žáci a studenti seznámili s novými trendy a principy 

ve vzdělávání, které pro ně budou důležité nejen ve škole, ale v celém 

životě. 

Další průřezové téma, které se týká aktuálních problémů globalizace, je 

Multikulturní výchova. Odráží v podstatě novou pedagogickou koncepci -

multikulturní výchovu (viz podkapitola 4.3). Multikulturní výchova se v RVP G 

„zaměřuje zejména na poznání a pochopení kulturních diferencí mezi lidmi 

nejrůznějšího původu, mezilidské vztahy, interkulturní komunikaci a přizpůsobení 

životu v multikulturní společnosti" (tamtéž, s. 71). Podle J. Průchy není problém 

ve vymezení multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích programech, to dané 

požadavky splňuje, ale ve skutečném naplňování a dosahování vytčených cílů. 

„ Vytyčované postuláty jsou jistě správné - ovšem z teoretického hlediska. Z pohledu 

praxe vypadá záležitost jinak. Vždy je snadnější formulovat určité vzdělávací cíle 

nebo kompetence žáků, než tyto plánované (ideální) požadavky dosahovat 

ve vzdělávacích výsledcích žáků. " (Průcha 2006, s. 27) 

Po tomto rozboru můžeme konstatovat, že problematika globalizace a 

s ní spojené důsledky jsou v RVP G zmiňovány dostatečně a v souladu 

s potřebami dnešního školství. Proces globalizace je zahrnut téměř do všech 

vzdělávacích oblastí, a dokonce je prezentován také v samostatném průřezovém 

tématu - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Podmínkou účinnosti průřezového tématu je zaprvé jeho propojenost 

se vzdělávacím obsahem konkrétních vzdělávacích oborů (interdisciplinární 

přístup) a zadruhé znalost celé problematiky, její vhodné zpracování a pojetí 

učitelem s využitím inovačních a netradičních výchovných a vzdělávacích forem, 

metod, technik a postupů (projektové vyučování, kooperace mezi žáky, mimotřídní 

formy výuky apod.). Důležité je, že RVP G přistupuje k procesu globalizace 

komplexně, v jeho rozporuplnosti, různorodosti a šíři. Na některých místech 

bychom sice mohli obsahovou stránku upravit, ale to nakonec samotný koncept 

vzdělávacího systému předpokládá. 
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Z Á V Ě R 

Globalizace patří k základním charakteristikám naší společnosti. Stala 

se předmětem řady odborných analýz, pronikla do životů nás všech, ale stále ji 

neumíme jednoznačně vymezit a popsat. Kolem procesu globalizace vyvstává 

mnoho nevyjasněných otázek, které dosud nejsou uspokojivě zodpovězeny. 

Způsobuje to především různorodost celé problematiky a její nekomplexní pojetí. 

Nevyřešeným problémem je určení historických východisek procesu 

globalizace. I když se na nich odborníci neshodnou, jisté je, že globalizační 

tendence se začaly naplno projevovat koncem 20. století, kdy také vznikaly první 

teorie a reflexe této propojenosti a závislosti. Druhým nezpochybnitelným faktem 

je, že globalizace byla nejdříve vnímána jako soubor ekonomických aktivit a začalo 

se o ní mluvit v souvislosti s intenzifikací a extenzifikací světového obchodu. 

K rozvoji globalizace napomohly také institucionální změny - bretton-woodské 

dohody a vznik Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). 

Novější pohledy na globalizaci se shodují v tom, že není jediným 

nedělitelným procesem, ale spíše souborem různorodých procesů, které obsahují 

aspekty ekonomické, politické, kulturní a sociální. Tyto dílčí procesy je možné 

označit za dimenze globalizace. 

Ekonomická globalizace vede k rostoucí propojenosti a vzájemné závislosti 

národních ekonomik. Pro její správné pochopení je třeba vymezovat ji vůči dalším 

ekonomickým jevům, označovaným termíny internacionalizace, transnacionalizace 

a integrace. Globalizační procesy se z ekonomického pohledu projevují především 

v globalizaci finančních a informačních toků, v rostoucí globalizaci se zbožím a 

službami a nakonec v globalizaci trhu práce. Za hlavní aktéry ekonomické 

globalizace jsou považovány nadnárodní společnosti a mezinárodní instituce, které 

svým působením podporují liberalizaci mezinárodního obchodu. Ve světovém 

hospodářství probíhá nejen proces globalizace, ale zároveň s ním i proces 

regionalizace, který vede k polycentrické (multipolární) světové ekonomice. 
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Politická globalizace se projevuje ve vzájemné integraci a propojování 

států, což ovlivňuje jejich postavení, orientaci státní politiky a také strukturu 

světového politického systému. Kritizuje se podstatné omezení suverenity zemí, 

neboť dochází k přesouvání politického rozhodování na mimopolitické a k jeho 

přenášení z národní úrovně na úroveň nadnárodní. Dalším novým rysem je moderní 

pojetí občana, který se chová participačně a chce se účastnit politických procesů, ale 

také ztrácí svou identitu, protože stírání geografických hranic vede k problému se 

zařazením jedince k určitému společenství. 

Příčinou sociální globalizace je větší propojenost mezi společnostmi a lidmi 

navzájem. Dochází k nárůstu mezinárodní migrace, což vyvolává pozitivní i 

negativní důsledky. Některé země jsou nuceny z důvodu stárnutí populace, 

nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných odborníků uplatňovat proimigrační 

politiku, naopak některé, zejména rozvojové země trpí „odlivem mozků". Díky 

rozvoji médií a komunikačních technologií dochází k okamžité výměně informací, a 

tak se dnes mluví o „časoprostorovém zmenšení světa" nebo o vzniku tzv. „globální 

vesnice". 

Kulturní globalizace znamená zintenzivnění kontaktu mezi kulturami a 

jejich vzájemné sbližování. Jejím negativním důsledkem by mohla být kulturní 

unifikace, ale prognózy o jejím vzniku se zatím (naštěstí) nenaplnily. Naopak 

lokální kultury pod vlivem globalizačních tendencí ještě více zdůrazňují svou 

identitu, což vede k tzv. glokalizaci. V celkovém pohledu se zdá, že kulturní 

rozmanitost se radikálně snižuje, na druhé straně jsou rozvíjeny nové kulturní a 

sociální formy. 

Příčin, které napomáhají ke vzniku a rozvoji globalizace, je několik, ale 

k těm nejdůležitějším patří informační a technická revoluce a dále nebývalý rozvoj 

ekonomických aktivit. Vědecký pokrok a neustálé napětí mezi liberalizací a 

monopolizací vyvolaly urychlování dynamiky globalizačních procesů, což zásadně 

změnilo (a mění) celou strukturu světového hospodářství a společnosti vůbec. 

Globalizace bezesporu pozměnila náš svět a přinesla jak pozitiva, tak 

negativa. Mezi pozitivní důsledky globalizačního procesu můžeme zařadit 
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např. růst světového obchodu, rychlost a komplexnost přímých investic, 

ekonomický růst i některých původně rozvojových zemí, rostoucí konkurenci, s níž 

souvisí růst životní úrovně, snižování chudoby, růst celosvětové spotřeby, zmírnění 

hladu, nárůst v úrovni vzdělání, demokratizaci, zvyšování ochrany životního 

prostředí a vznik tzv. translokální kultury. Negativa procesu globalizace, též 

označovaná jako globální problémy, globální hrozby či globální výzvy, je třeba 

důkladněji popisovat a pochopit, abychom byli schopní předcházet katastrofám, 

které by mohly způsobit. Obecně je přijímáno dělení globálních problémů na tři 

velké skupiny, a to na: globální problémy intersociální, globální problémy přírodně 

sociální a globální problémy antroposociální. 

Globalizace je procesem v mnoha směrech rozporuplným. Tento fakt 

dokazuje i široké spektrum navrhovaných možností, jak globalizaci „řešit": 

od snah globalizaci úplně zastavit, přes návrhy na určitá omezení a restrikce, až 

po požadavek ještě větší svobody a liberalizace než doposud. Nejlepším návrhem je 

komplexní přístup k řešení globalizace, který by vyplýval z důkladné analýzy 

celého problému a zohledňoval by všechny aspekty, kterých se dotýká. 

Jedním z cílů této práce bylo zjistit, proč je problematika globalizace tolik 

nevyjasněná. Důvodem je její proměnlivost, neboť proces globalizace se stále 

vyvíjí. Pokud chtějí odborníci popsat určitý jev objektivně a exaktně, je třeba ho 

nejprve uchopit. To se zatím u globalizace nedaří, neboť každý může začít 

s „měřením", „vážením" a porovnáváním odjinud. Dalším důvodem je nastíněná 

komplikovanost tohoto fenoménu. Globalizace není jedna, ale probíhá jich hned 

několik najednou, nebo spíš - dostává se do všech oblastí a sfér lidského života. To 

samozřejmě opět znesnadňuje její vymezení. Proces globalizace nelze postihnout 

z pozice jedné vědní disciplíny, ale je k ní nutný přístup interdisciplinární, 

s využitím různých vědeckých metod. A posledním důvodem je, že neexistují 

žádná objektivizující kritéria, podle nichž bychom mohli globalizaci posoudit. 

Nevíme, jak při hodnocení postupovat, stále hledáme relevantní měřítka. Zatím tedy 

závisí hodnocení globalizace mnohem více na našem subjektivním teoretickém 

postoji než na globalizaci samotné. Proces globalizace ovlivňuje také oblast 
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výchovy a vzdělávání. Formují se nové pedagogické koncepce, zefektivňují se 

dosavadní vzdělávací systémy, a to tak, aby byly schopné reagovat na požadavky 

globalizované společnosti. Na globalizační tendence nejvíce reagují globální a 

multikulturní výchova. Jsou to mladé pedagogické disciplíny, jejichž pojmový 

aparát i vymezení předmětu zkoumání se teprve ustalují. Obě koncepce se váží 

ke stejné problematice a svým zájmem a cíli se překrývají, odlišují se tematickým 

zaměřením a zdůrazněním jiných aspektů. 

Globální výchova je podmíněna společensky a ekologicky. Její podstatou je 

chápání souvislostí světa jako celku a komplexní odpovědnost za svět lokální a 

globální. Uvědomuje si potřebu transformace společnosti směrem k trvalé 

udržitelnosti života na Zemi. Vede k překonávání rozporů mezi člověkem a 

přírodou, k harmonizaci vztahů člověka k sobě a druhým lidem a k harmonizaci 

života a výchovy. V českém prostředí není zpracována tak podrobně jako výchova 

multikulturní. 

Multikulturní výchova je transdisciplinární oblast, v níž se spojují přístupy 

pedagogiky, kulturní antropologie, interkulturní psychologie, sociolingvistiky aj., 

ale její jádro leží v pedagogice. Vychází z přesvědčení, že na základě určitých 

vzdělávacích obsahů a vyučovacích postupů lze formulovat v žácích pozitivní 

postoje k příslušníkům jiných kultur, připravit žáky na pluralistickou nebo kulturně 

rozmanitou společnost, odstraňovat u žáků nesprávné názory, stereotypy a 

předsudky. Multikulturní výchova je v České republice známá a rozšířená mnohem 

více než globální výchova. Vyplývá to jednak z množství odborné literatury, která 

se této problematice věnuje, a také z projektů a institucí, které zde na podporu 

multikulturní výchovy vznikly. 

Problematika globalizace se odráží také v českých pedagogických 

dokumentech. Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) vytyčuje 

obecné cíle vzdělávání v našich školách, které vycházejí ze základních principů 

vzdělávací politiky Evropské unie a reagují na změnu společnosti a její potřeby 

na počátku 21. století. 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia je problematika 
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globalizace reflektována jednak v klíčových kompetencích, jichž má středoškolsky 

vzdělaný člověk dosáhnout, jednak ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, 

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, ale i v dalších např. 

Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a zdraví. 

Největší prostor je procesu globalizace věnován v průřezovém tématu Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Podle provedené analýzy mohu 

konstatovat, že problematika globalizace je do RVP G zakomponována dostatečně a 

její vymezení odpovídá současným trendům v pojetí globalizace. Důležité je 

zdůraznění interdisciplinárního přístupu, s využitím inovačních a netradičních 

výchovných a vzdělávacích metod, technik a postupů. 

Znamená to tedy, že proces globalizace se nejen významně projevuje 

ve všech oblastech života lidí, včetně oblasti výchovy a vzdělávání, ale zároveň 

je jako významný fenomén vnímán a reflektován a je mu proto věnována stále 

větší pozornost. 
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