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ÚVOD 
 

V súčasnom období globalizácie a multikultúrnej spoločnosti sme svedkami mnohých 

aktuálnych celospoločenských problémov, ktorých dôsledky pramenia a rovnako sa i odrážajú 

aj v oblasti výchovy a vzdelávania. A. King a B. Schneider hovoria o týchto hlavných 

globálnych problémoch sveta:  

  - rastúci  rozdiel  medzi  bohatými a chudobnými, 

  - rastúci rozdiel medzi tými, čo majú  a nemajú prístup ku vzdelaniu  a informáciám, 

  - diskriminácia menšín  rôzneho druhu a niekde aj starších ľudí, 

  - nedostatočná  vyváženosť  práv a povinností, výhod a zodpovednosti, 

  - nerovnováha medzi disciplínou a slobodou, 

  - protiklad medzi  ekonomickým  rastom  a životnými hodnotami, 

  - dobročinné spolky   a spoločenstvá  proti neosobnej  sociálnej starostlivosti  štátu, 

  - nedostatok  rovnováhy  medzi hmotnými a duchovnými potrebami (In Zelina, M., 

2004, s. 82).                

Vychádzajúc z uvedených myšlienok musíme konštatovať, že globálne spoločenské 

problémy je potrebné chápať v širších súvislostiach s výchovou a vzdelávaním. Na aktuálne 

problémy by mali reagovať i vzdelávacie systémy, ktorých cieľom je formovať 

plnohodnotných absolventov jednotlivých stupňov a typov škôl, pripravených na plnenie 

svojich budúcich profesionálnych a osobných úloh v živote. Jedným z prístupov, ktoré môžu 

riešiť negatívne dopady meniaceho sa globalizovaného sveta je zavádzanie globálneho 

rozvojového vzdelávania do vysokoškolskej výučby. 

Nakoľko úlohou vysokých škôl s ekonomickým zameraním je poskytovať vysoko 

kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied a súčasne ich pripravovať 

na prácu v rôznych medzinárodných organizáciách, korporáciách, a to v rôznych častiach 

sveta, vrátane rozvojových krajín, považujeme implementáciu globálneho rozvojového 

vzdelávania práve do tohto typu vysokoškolského vzdelávania za mimoriadne významnú.  

Publikácia „Globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách“ má ambíciu uľahčiť 

pedagogickú činnosť vysokoškolských učiteľov a poskytnúť im metodickú podporu pri 

zavádzaní globálneho vzdelávania do ich vlastnej edukačnej činnosti. Nie je iba inšpiráciou 

pre učiteľov v odbore ekonómia a manažment, ale veríme, že bude motiváciou pre všetkých 

učiteľov participujúcich na príprave budúcich ekonómov, manažérov, či budúcich učiteľov 

profesijných ekonomických predmetov rovnako však môže poslúžiť ako stimul 

v pedagogickej činnosti všetkých vysokoškolských učiteľov. 

Publikácia je výsledkom projektu KEGA „Implementácia globálneho rozvojového 

vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách“ - Projekt č. 006SPU-

4/2012, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu „Globálne rozvojové vzdelávanie pre 

ekonómov“, ktorá bola spracovaná so zámerom sprostredkovania problematiky a tém 

globálneho vzdelávania pre študentov ekonomických fakúlt a rovnako nadväzuje na 

monografiu „Globálne výzvy pre vzdelávanie ekonómov“. Všetky tri publikácie sú produktom 

členov riešiteľského kolektívu projektu, ktorý tvoria autori zaoberajúci sa vo svojej 

pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti rôznymi oblasťami záujmu edukačnými vedami 

počnúc cez matematiku až po oblasti ekonomických vied. Kolektív pozostáva z odborníkov 

z oblastí politológie, matematiky, pedagogiky, ekonómie a manažmentu. Týmto zložením 

riešiteľský kolektív podporuje hlavnú myšlienku globálneho rozvojového vzdelávania a to - 

interdisciplinárny prístup pri jeho realizácii. 
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Publikácia pre vysokoškolských učiteľov „globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických 

fakultách“ je rozdelená do troch častí, z ktorých prvá kapitola sa venuje všeobecnejšie 

metodickým aspektom výučby globálneho rozvojového vzdelávania, v nasledujúcej kapitole 

sú popísané príklady a návrhy výučby globálneho rozvojového vzdelávania vo vybraných 

predmetoch vyučovaných v príprave budúcich ekonómov a posledná kapitola sa bližšie 

venuje metóde prípadových štúdií, ktorá je efektívnou metódou v ekonomickom vzdelávaním 

a je rovnako vhodná pri implementácii globálneho rozvojového vzdelávania vo 

vysokoškolskej výučbe. V tejto kapitole sú rozpracované konkrétne príklady prípadových 

štúdií i s návrhmi pre ich implementáciu na konkrétne témy a predmety v ekonomickom 

vzdelávaní. 

Vysokoškolská učebnica pre pedagógov vysokých škôl s ekonomickým zameraním 

má charakter metodickej publikácie, ktorej cieľom je rozvíjať pedagogické kompetencie 

vysokoškolských učiteľov potrebné pri výučbe jednotlivých tém zameriavajúcich sa na 

globálnu rozvojovú problematiku a najmä motivovať učiteľov k modernizácii svojich 

didaktických postupov vo vyučovaní. 

 

 

.  
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1 METODICKÉ ASPEKTY VÝUČBY GLOBÁLNEHO 

   ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA NA EKONOMICKÝCH 

   FAKULTÁCH 
 

 

1.1 VÝCHODISKÁ GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

Absolvent vysokej školy adekvátne pripravený pre trh práce potrebuje disponovať 

odbornými vedomosťami, technickými zručnosťami, ale tiež by mal mať rozvinuté tzv. „soft 

skills“ - zručnosti dotýkajúce sa komunikácie, riešenia problémov a plnenia úloh. V súčasnom 

globalizovanom svete sa začína čoraz častejšie objavovať požiadavka rozvíjania globálnych 

zručností a kompetencií, ktoré sa v zahraničí rozpracovávajú najmä pod vplyvom nových 

potrieb zamestnávateľov  a medzinárodných spoločností. Oblasť globálnych zručností 

rozpracováva napr. D. Bourn (2011, s. 8,), ktorý uvádza príklad Londýnskej inštitúcie „Global 

skills College“, ktorá realizuje „workshopy“ a vzdelávanie v oblastiach ako tímová 

spolupráca, IT zručnosti, riešenie konfliktov a zručnosti riešenia problémov. Globálne 

zručnosti sa vysvetľujú v kontexte ekonomických globálnych potrieb, interkultúrnom 

porozumení a vo svetle zvýšenej pozornosti na oblasť prenosných zručností. Na druhej strane 

sa globálne zručnosti dostávajú do pozornosti edukátorov, ktorí sa venujú propagácií 

globálnych a medzinárodných rozvojových tém. Táto oblasť edukačnej praxe sa  objavuje pod 

názvom globálne rozvojové vzdelávanie. Globálne vzdelávanie  rozvíja základné 

kompetencie: informačnú gramotnosť, kritické myslenie, komunikáciu a spôsobilosť riešiť 

problémy a z hľadiska oblastí zamerania GV rozvíja ekonomické, sociálno-kultúrne a 

environmentálne kompetencie.  

Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) je prístup, ktorý je odrazom aktuálnych 

spoločenských potrieb, a ktorý sa pomaly začína zdôrazňovať už aj vo vysokoškolskej 

výučbe. GRV zatiaľ preniká na vysoké školy v SR najmä vďaka spolupráci s mimovládnym 

sektorom.  

Vychádzajúc z definície Maastrichtskej deklarácie „Globálne vzdelávanie je 

vzdelávanie, ktoré otvára ľuďom oči a mysle voči realite sveta a podnecuje ich k tomu, aby 

uviedli do sveta viac spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre všetkých. Globálne 

vzdelávanie je chápané tak, že v sebe zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských 

právach, vzdelávanie o trvalej udržateľnosti, vzdelávanie pre mier a predchádzanie 

konfliktom a medzikultúrne vzdelávanie a je globálnou dimenziou vzdelávania pre občianske 

práva a povinnosti.” (Maastricht Global Education Declaration, 2002) 

Východiská GRV vychádzajú z viacerých dokumentov na medzinárodnej i národnej 

úrovni, ktoré sa premietli do spracovania Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012 – 2016. Definícia podľa kľúčového dokumentu v SR - Národnej stratégie 

pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 (2012, s. 1) je nasledovná: 

„Globálne vzdelávanie (GV) je vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení 

(sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa 

týkajú každého jednotlivca, k rozvoju jeho kritického myslenia v týchto témach a k hlbšiemu 

porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta. Témy globálneho vzdelávania 

poskytujú priestor na  zmenu postojov jednotlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej úlohy vo 

svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho 

globálneho občana.” 
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Na Slovensku sa častejšie používa termín globálne vzdelávanie, ktoré je vnímané ako 

zastrešujúci princíp. Jeho súčasťou je globálne rozvojové vzdelávanie (vzdelávanie o 

problematike rozvojových krajín a chudoby vo svete), environmentálne vzdelávanie, 

multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie k ľudským právam 

v globálnom kontexte. 

Globálne rozvojové vzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu 

porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam 

riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na 

vek, ku skúmaniu otázok ako napr. chudoba,  a ich prepojenie s každodenným životom. 

Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne 

rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym 

zmenám v lokálnom aj globálnom merítku. (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012 – 2016) 

Pri definovaní obsahu globálneho vzdelávania je potrebné reagovať na aktuálne výzvy 

vo svete. Základné tematické celky, ktoré v sebe zahŕňajú čiastkové témy, ktoré sa môžu 

flexibilne dopĺňať sú podľa Národnej stratégie nasledovné: 

 1. Globalizácia a vzájomná prepojenosť – je základnou témou a zároveň princípom 

globálneho vzdelávania. Jedná sa o uvedomenie si prepojenosti rozvinutých a rozvojových 

krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie. 

 2. Globálne problémy a rozvojová spolupráca – základné témy, ktoré sa týkajú 

rozvojového vzdelávania ako dôležitej súčasti globálneho vzdelávania. Témy popisujú hlavné 

problémy súčasného sveta.  

 3. Multikulturalizmus – tematický celok, ktorý je východiskom pre 

multikultúrnu/interkultúrnu výchovu ako súčasť globálneho vzdelávania.  

 4. Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty – tento tematický celok je súčasťou, 

environmentálnej výchovy, ktorá tvorí jeden z celkov globálneho vzdelávania.  

 5. Ľudské práva – tematický celok, ktorý je východiskom k výchove k ľudským právam s 

cieľom ich ochrany a rešpektovania. 

 

„Globálne rozvojové témy sú homogénne a týkajú sa všetkých oblastí ekonomického, 

politického, sociálneho a kultúrneho života. Z tohto dôvodu je GRV dynamicky sa rozvíjajúca 

oblasť vzdelávania, ktorá sa formuje a pretvára tak rýchlo, ako sa mení náš „svetonázor“. 

V tejto súvislosti vieme nájsť viacero kontradikcií, ktoré nás len utvrdzujú v tom, že treba 

hľadať rovnováhu medzi lokálnym a globálnym, že vzdelávanie má smerovať k otvorenému, 

kritickému zmýšľaniu, a nie k formulácii a memorovaniu nemenných definícií.“ (Raslavská, 

I., 2009, s. 7)  

Vysokoškolskí učitelia by preto mali témy globálneho rozvojového vzdelávania 

zaraďovať do svojich predmetov do vyučovacieho procesu, ale to nespočíva iba v inovácií 

syláb predmetov, v dopĺňaní obsahu prednášok, seminárov a cvičení, ale stimulovať nielen 

k vzdelávaniu ale aj k výchove. Motivovať vysokoškolských študentov k mimoškolským 

aktivitám, k zveľaďovaniu svojho životného prostredia a sprístupňovať študentom nové 

dimenzie ponímania globálneho a lokálneho a ich vzájomnej prepojenosti. Prostredníctvom 

zadávania úloh a projektov, prostredníctvom školení a kurzov GRV, vytváraním sietí na 

národnej a medzinárodnej úrovni. (Šeben Zaťková, 2014). O to viac je táto požiadavka 

naliehavejšia v prostredí vysokoškolského vzdelávania s ekonomickým zameraním, kde sa 

pripravujú budúci odborníci, ktorí budú pôsobiť v rozmanitých pozíciách a participovať 

v podnikoch, organizáciách a spoločnostiach, ktoré sú dennodenne ovplyvňované realitou 

globalizovaného trhu. 
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1.2 MOŽNOSTI IMPLEMENTÁCIE GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO 

      VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

Vysoké školy vo všeobecnosti pripravujú určité skupiny odborníkov, pre ktorých je 

možné GRV realizovať v špecifických podobách.  

Ak vychádzame z čiastkových cieľov GV v národnej stratégii, zdôrazňuje sa tu 

potreba začleniť GV do štátnych vzdelávacích programov, zohľadniť témy globálneho 

vzdelávania v príprave budúcich pedagogických zamestnancov a kontinuálne vzdelávať 

pedagogických zamestnancov, aby reflektovali princípy, ciele a témy GV a rozvíjať 

vedomosti, zručnosti a postoje učiteľov potrebné pri začleňovaní GV do výučby. Na základe 

uvedeného sú učitelia pre globálne rozvojové vzdelávanie rozhodujúcimi aktérmi a tomu by 

mala zodpovedať aj ich príprava a celoživotné vzdelávanie.  

Ďalším čiastkovým cieľom GV je však aj zámer vytvoriť podmienky pre začlenenie 

rozvojových tém do študijných programov na vysokých školách nepedagogických smerov. Tu 

si však treba uvedomiť, že absolventi vysokých škôl sa uplatnia ako odborníci v rôznych 

oblastiach, môžu zastávať riadiace funkcie alebo sa uplatniť ako vedeckí pracovníci.   

Ciele GRV pre tieto kategórie sú nasledovné (Mistrík, E., 2014):  

Absolventi vysokých škôl, ktorí sa ocitnú v riadiacich funkciách, sú v dnešnom svete 

nútení akceptovať globálne súvislosti v odbore, ktorý riadia (rovnako stavbár, ako aj 

poľnohospodár, chemik, ekonóm či etnológ). Ich vedomie globálnej zodpovednosti by ich 

malo viesť k tomu, aby problémy pracoviska riešili s vedomím globálnych väzieb ľudskej 

činnosti. Na druhej strane sú nútení dôsledky globálnych problémov neustále vzťahovať ku 

každodenným problémom svojho pracoviska. Riadiaci pracovníci sú často v pozíciách, že 

môžu priamo vstúpiť do rozvojovej pomoci. Rozvojové vzdelávanie ich na vysokých školách 

môže na túto situáciu pripraviť.  Cieľmi rozvojového vzdelávania sú tu: 

- Rozvoj globálneho uvedomenia. 

- Rozvoj globálnej zodpovednosti, a hlavne zodpovedných postojov ku globálnym 

problémom. 

- Prehlbovanie schopnosti transformovať globálne problémy do lokálnych podmienok. 

- Prehlbovanie zručností hľadať efektívne riešenia s vedomím globálnych dôsledkov 

svojho konania. 

- Pochopenie zmyslu rozvojovej pomoci. 

 

Vysoké školy pripravujú aj budúce vedecké generácie. Už z princípu vedy a poznania, 

ktoré majú vždy globálne súvislosti, je nevyhnutné, aby si budúci vedci rozvíjali vedomie 

globálnych súvislostí svojej vedy a globálnych dôsledkov pri uplatnení jej výsledkov. Aj pri 

aplikácii výsledkov vedy musia vedci zvažovať, do akého globálneho kontextu ich produkty 

prichádzajú a snažiť sa aplikovať ich v smere udržateľného rozvoja. V tomto smere môžu 

svojimi produktmi často priamo vstúpiť do rozvojovej pomoci. Cieľmi rozvojového 

vzdelávania sú tu: 

- Rozvoj globálneho uvedomenia. 

- Rozvoj pocitu globálnej zodpovednosti a globálne zodpovedných postojov. 

- Rozvoj vedomia, že lokálne podmienky a globálne problémy sú úzko prepojené. 

- Pochopenie zmyslu rozvojovej pomoci. 

 

Vysoké školy pripravujú aj množstvo odborníkov, ktorí budú ako radoví profesionáli 

fungovať v rozvoji technológií, životného prostredia a pod. (lekári, chemici, ekonómovia, 

právnici a pod.). Rozvojové vzdelávanie musí aj ich pripraviť na to, aby si uvedomovali 

globálne súvislosti svojej činnosti, aby boli schopní prijať zodpovednosť za jej globálne 
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dôsledky. Ako profesionáli vo svojom odbore majú aj možnosti podporovať rozvojovú pomoc 

(priamo, svojimi produktmi a činnosťou, alebo nepriamo, svojimi postojmi a názormi).  

 

V kontexte čiastkového cieľa národnej stratégie – „Podporiť vedu a výskum na 

vysokých školách a univerzitách v oblasti rozvojovej problematiky“ sú práve vysoké školy 

a ich zamestnanci jediným aktérom, ktorí môžu systematicky rozvíjať teórie rozvojového 

vzdelávania, prostredníctvom cieľavedomého a dlhodobého výskumu. 

 

Základnou úlohou vysokých škôl a teda vysokoškolských učiteľov v globálnom 

rozvojovom vzdelávaní je pripraviť odborníkov, profesionálov s globálnym uvedomením a s 

globálnou zodpovednosťou, aby títo profesionáli vnímali svoj odbor v globálnom kontexte a 

vnímali dôsledky svojho odboru pre globálny vývoj.  

 

V edukačnom procese učitelia a študenti všeobecne oceňujú prínos GRV najmä v 

inovatívnom prístupe ku vzdelávaniu, ktorý využíva interaktívne metódy ako rolové hry, 

práca s textom, diskusia, práca s audiovizuálnymi nástrojmi (ako napr. film, či webový portál 

youtube).  Metódy GRV sú veľmi rozmanité. Pretože GRV sa nemôže zameriavať len na 

šírenie poznatkov o globálnych problémoch a témach, ale malo by rozvíjať názory, hodnotové 

orientácie a postoje, musia jeho formy a metódy zahŕňať skúsenostné a zážitkové učenie 

kombinované s kognitívnymi činnosťami a so sebareflexiou.  

Aj keď čiastkové ciele GRV možno rozdeliť na tri hlavné domény rozvoja osobnosti 

a to:   

1. kognitívne ciele (vedomosti),  

2. afektívne ciele (postoje a hodnoty),  

3. psychomotorické ciele (zručnosti, schopnosti), za východiskové domény sa považujú 

    afektívne a psychomotorické ciele.  

Pri kognitívnych cieľoch sa dôraz kladie najmä na vyššie myšlienkové operácie, ako 

napr. analýza, syntéza, hodnotenie, tvorivosť.  

Pretože je globálne rozvojové vzdelávanie tematikou mimoriadne rozsiahlou a 

rozmanitou, je ideálne na využitie širokého spektra moderných a aktivizujúcich vyučovacích 

metód, cvičení a aktivít. Vzdelávací proces v prostredí rýchlo sa meniaceho sveta si vyžaduje 

otvorený prístup vysokoškolského učiteľa ku globálnym výzvam a problémom a rovnako aj 

primerané všeobecné i odborné vzdelanie študenta, ktorý by mal globálne témy vnímať ako 

systém vzájomne prepojených a súvisiacich stránok. Aby globálne vzdelávanie bolo vhodne 

implementované vo vysokoškolskom prostredí je potrebné motivovať samotných 

vysokoškolských učiteľov k jeho uplatňovaniu v praxi. (In Šeben Zaťková, T., 2014 ) 

Odpoveď na otázku ako implementovať GRV do výučby na vysokých školách 

ekonomického zamerania nie je jednoznačná.  

M. McJimsey,  B. Ross, a S. Young (2013) odporúčajú pre zapojenie a angažovanie 

študentov do globálneho vzdelávania: 

• použiť interdisciplinárny prístup v rámci aj nad rámec spoločenských vied a uvádzať 

  odkazy na multikultúrnu edukáciu;  

• využiť technológie, vrátane internetu a e-mailu;  

• využívať primárne zdroje z iných krajín, (ústava, beletria,  artefakty);  

• zapojiť medzinárodne skúsené osoby; študentov, učiteľov a ďalších v komunite;  

• zdôrazniť interaktívne metódy, ako je napríklad model Organizácie spojených národov a 

  cezkultúrne simulácie a hranie rolí;  

• riešiť globálne témy s prístupom, ktorý podporuje viac hľadísk a intelektuálnu poctivosť 

  a činnosť;  
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• podporovať nové cesty výskumu na medzinárodnej scéne, a povzbudiť učiteľov k účasti 

  a / alebo využiť tento výskum vo vyučovaní. 

 

Možnosťou realizácie GRV v praxi vysokých škôl je napríklad aj akreditácia 

študijných programov, ktorých podstatný obsah spočíva v oblasti globálneho rozvojového 

vzdelávania. Inou alternatívou môže byť vytvorenie samostatných vyučovacích predmetov 

voliteľných, povinne voliteľných alebo povinných, ktorých podstatná náplň zahŕňa globálne 

témy a témy rozvojovej spolupráce.  

Možnosti vytvárania samostatných študijných programov a predmetov nie sú bežnou 

praxou slovenských vysokých škôl, ani nepredpokladáme, že sa situácia v dohľadnej dobe 

radikálne zmení k masovému zavádzaniu programov a samostatných predmetov na vysokých 

školách. Globálne vzdelávanie ako samostatný predmet s vlastnými sylabami má viacero 

nevýhod, okrem iného aj fakt, že globálne vzdelávanie ako samostatný predmet stojí v 

protiklade k svojmu interdisciplinárnemu charakteru. Takýto predmet by kládol veľké 

požiadavky aj na prípravu pedagógov, komplikované by bolo vytvorenie syláb predmetu, 

ktoré by mohli byť len veľmi orientačné, pretože obsah globálneho vzdelávania je 

dynamickejší ako obsah tradičných predmetov a častejšie musí reagovať na zmeny vo 

svetovom dianí.   

 

Reálnejšie možnosti implementácie GRV na vysokých školách ekonomického 

zamerania sú nasledovné (Šeben Zaťková, T., 2014): 

- Vysoké školy môžu spolupracovať s odborníkmi a expertmi z praxe formou 

vyžiadaných prednášok, môžu využívať skúsenosti z mobilitných programov a stáží 

svojich zamestnancov, ale i študentov apod.  

Realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti rozvojovej problematiky na vysokých školách 

od roku 2005 bola iniciovaná prevažne mimovládnym sektorom a v niekoľkých prípadoch 

vzdelávacími inštitúciami. Ako uvádza Národná stratégia pre globálne vzdelávanie (2012) 

Prednášajúcimi boli vo väčšine prípadov externisti z praxe. Z tohto dôvodu sa kládol dôraz na 

praktické zameranie výučby, interaktívne vzdelávanie a v niektorých prípadoch až neformálne 

vzdelávacie metódy. Tento stav v prevažnej miere pretrváva aj v súčasnosti, keďže v oblasti 

rozvojovej problematiky na Slovensku vyvíjajú najintenzívnejšiu činnosť nadácie a občianske 

združenia v rámci platformy mimovládnych rozvojových organizácií v SR. 

- Vysoké školy sa môžu venovať výskumu v oblasti výučby GRV a súčasne môžu 

uskutočňovať výskum zameraný na rozvojovú pomoc.  Pri vedeckej príprave je skôr 

výhodnejšie stanoviť ako obsah prípravy konkrétnu tému z GRV, pretože tak je možné 

rozvíjať teóriu globálneho vzdelávania (najmä cez práce pre získanie titulu PhD.). 

- Vysoké školy môžu v rámci ďalšieho vzdelávania svojich pedagogických 

zamestnancov začleňovať ciele, témy a princípy, didaktické aspekty  GV napr. formou 

kurzov, workshopov a pod. a tým motivovať vysokoškolských učiteľov k následnému 

začleňovaniu tejto problematiky do vlastnej výučby.  

- Do štúdia môžu byť zahrnuté rôzne formy kontaktnej výučby (prednášky, cvičenia, 

demonštrácie, simulácie atď), rovnako aj samostatná práca, a to ako individuálna, tak 

aj v skupinách. Vo všetkých formách je cieľom povzbudiť študentov, aby spoznali 

realitu a prepojenie tém, ktoré vedie k ucelenému chápaniu, osvojeniu základných 

zručností pre život v globálnej spoločnosti, tj. vštepiť kultúru učenia. 

- Metódy globálneho vzdelávania by sa mali využívať na rôznych predmetoch počas 

štúdia.  

- Vhodným riešením je vyčleniť GRV ako samostatnú časť iných predmetov - buď by 

jeho postupy boli explicitne menované v sylabe predmetu, alebo by tvorilo samostatnú 
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tému v danom predmete. Tematické celky a témy  vymedzené v Národnej stratégii 

(2012), predstavuje účelný postup globálneho vzdelávania v prípade, ak by sa 

v určitom predmete vyčlenilo ako samostatný celok. V prípade, ak by sa mu 

nevenoval ucelený čas, je možné vybrať len niektoré z  tém. Globálne vzdelávanie 

môže byť do vzdelávacieho procesu začlenené ako prierezová téma. Výhodou tohto 

prístupu sú medzipredmetové súvislosti, ktoré tvoria podstatu globálneho vzdelávania. 

Globálna dimenzia by bola optikou, cez ktorú sa nazerá na jednotlivé predmety. Takto 

definovaná globálna dimenzia v jednotlivých predmetoch predpokladá doplnenie syláb 

predmetov o globálne súvislosti. 

- Miesto globálneho vzdelávania v učebných plánoch závisí hlavne od zámerov fakulty 

a katedier. Uplatňovať celoškolský, resp. celofakultný prístup ku GRV. „Celoškolský 

prístup ku globálnemu vzdelávaniu sa prejavuje v skrytom kurikule. Škola ako 

inštitúcia má fungovať zodpovedne, čo sa má prejavovať pri šetrení energie, voľbe 

environmentálne zodpovedných dodávateľov, používaní lokálnych surovín na 

pracovisku, triedení odpadu, či používaní pomôcok zo spravodlivého obchodu. 

 

 

1.3 REALIZAČNÉ ASPEKTY GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 

Pri praktickej realizácii globálneho rozvojového vzdelávania by si mal vyučujúci 

uvedomiť niekoľko špecifických oblastí, ktoré je dôležité mať na zreteli. 

 

Dôležité body pri realizácii globálneho vzdelávania (podľa Miguel Carvalto da 

Silva et al., 2012, s. 32-37): 

Poznanie učebnej skupiny 

Vo všetkých formách a koncepciách vzdelávania  je dôležitým východiskom skupina 

študentov. Vek, počet účastníkov, sociálne a kultúrne odlišnosti v súvislosti s vybranými 

témami, čas, materiály a priestor ktorý je k dispozícii, je dôležité vziať do úvahy pri 

navrhovaní vzdelávacieho programu globálneho vzdelávania a pri výbere vhodných metód. 

Hlavným prvkom je poznanie študentov, ktoré je dôležité, aby sa mohli navrhnúť globálne 

vzdelávacie programy, ak nie je kurikulum predpísané. Najčastejšie používané metódy pre 

zisťovanie týchto potrieb a východísk pre témy a podujatia vzdelávacieho programu sú 

diskusie a dotazníky. 

 

Výber vhodného učebného prostredia 
Prostredie zamerané na študenta je založené na princípoch demokratického, 

participatívneho, kooperatívneho a skúsenostného učenia. V takomto interaktívnom prostredí 

sú kritické myslenie, demokratický dialóg a holistický pohľad oceňované a podporované v 

priebehu celého vzdelávacieho procesu. 

 

Tabuľka 1.1:  Učebné prostredie  

UČEBNÉ PROSTREDIE PRE 

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE MUSÍ BYŤ 

UČEBNÉ PROSTREDIE PRE 

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE: 

Demokratické a dialogické Podporuje sebavedomie 

Participatívne Podporuje vzájomné porozumenie a dôveru 

Starostlivé a podporujúce Stimuluje vzájomné učenie sa   

Príjemné  Predstavuje mikro-kozmos sveta  

Stimulujúce a inšpiratívne  

Zdroj: Miguel Carvalto da Silva et al., 2012, s. 32 (preklad T. Šeben Zaťková)  
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Rozvoj kritického myslenia 

Kritické myslenie sa rozvíja pomocou rôznych krokov a úrovní vzdelávania. Najskôr 

študenti musia spoznať realitu, aby si uvedomili globálnu spoločnosť a rozvíjali hodnoty 

zohľadňujúce právo každého človeka na dôstojný život. Potom im potrebujú  porozumieť na 

základe analýzy a syntézy. Analýza situácie prostredníctvom rozkladu do častí tvorí cestu pre 

otázky o tom, čo a prečo, namiesto odpovedí, dialóg na základe argumentov a otvorenosti 

voči rozdielom. Syntéza prostredníctvom spojenia rôznych častí sveta do tzv. „puzzle“ je 

dôležitým krokom k pochopeniu politických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych 

dimenzií každej situácie a vzájomnej závislosti rôznych ľudských realít a k rozvoju zmyslu 

pre zodpovednosť. Kritické myslenie je vlastne základná kompetencia, ktorú sa globálne 

vzdelávanie snaží rozvíjať. V dobe informačnej explózie je človek nútený triediť informácie a 

až na základe dôkladného zvažovania si vytvoriť vlastný názor a stanovisko.  

 

Stimulácia zvedavosti a tvorivosti:  
Stimulácia zvedavosti je veľmi dôležitým predpokladom pre rozvoj kritického 

myslenia. To možno dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom hľadania správnych otázok 

než hľadaním správnych odpovedí, ktoré v neistom svete zložitých otázok ani nemusia 

existovať. 

Stimulácia tvorivosti je tiež veľmi dôležitý predpoklad pre rozvoj perspektív a možností pre 

mierový a udržateľný svet. 

 

„Mikro-makro“ prístup: 

Hlavné formy: 

 Od lokálneho ku globálnemu, napr. od znečistenia alebo chudoby v našej oblasti sme 

vedení ku globálnemu rozmeru týchto problémov a späť na lokálnu úroveň 

(glocalisation).  

 Od osobného ku kolektívnemu, napr. z osobných príbehov a skúseností 

prezentovaných účastníkom multikultúrneho globálneho vzdelávacieho programu, 

sme vedení čeliť problému migrácie na kolektívnom základe.  

 Od emocionálneho k racionálnemu, napr. od emócií pociťovaných na individuálnej 

úrovni migračné príbehy, ktoré boli vyššie uvedené, sme vedení k objavovaniu 

všeobecných aspektov problému migrácie. 

 

Interdisciplinárny prístup:  

Globálne témy môžu byť rozvíjané prostredníctvom akéhokoľvek predmetu, či už v 

obsahu formálneho alebo neformálneho kurikula. Prepojenie špecifických a všeobecných 

vedomostí a prepojenie rôznych údajov pochádzajúcich z rôznych vied umožňuje multi-

perspektívny prístup, v ktorom je potrebné vnímať vedomosti ako jednotný systém, a tak 

pochopiť seba a iných v komplexnom, vzájomne závislom svete, kde sa reality našich životov 

môžu dopĺňať, ale aj byť v rozpore. Prechod z kultúry individualizmu ku kultúre partnerstva 

predpokladá transformáciu osobných kritérií jedinej pravdy na kolektívne kritériá rozličných 

realít. 

 

Tri rozmery času:  
Venovať sa všetkým trom časovým rozmerom je veľmi dôležité pre sprostredkovanie 

globálnej témy. Napríklad, najprv sa prirodzene zameriavame na to, aký sa problém v 

súčasnej dobe zdá. Avšak, musíme tiež vidieť jeho minulosť a preskúmať možnosti pre 

budúcnosť. 
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Tabuľka 1.2:  Rozmery času pri sprostredkovaní tém 

Definícia problému  História problému  
Hľadanie riešení a 

alternatív 

učastníci, miesta, 

dimenzie 
→ 

korene, príčiny, doterajšie 

pokusy riešenia 
→ 

využívanie príkladov 

z minulosti a od iných 

Súčasnosť  Minulosť  Budúcnosť 

Zdroj: Miguel Carvalto da Silva et al., 2012 (preklad T. Šeben Zaťková)  

 

Historicita vedomostí:  
Dôležité je uvedomiť si historickosť a limity individuálnych a spoločenských procesov 

v rôznych fázach vývoja javov, vzniku a zhoršenia, limity a možné vyčerpanie a zničenie 

akéhokoľvek systému (ekologické, sociálne, ekonomické, politické), aby sa dosiahlo 

primerané pochopenie situácií. 

 

Zaobchádzanie s kontroverziou:  
Očakáva sa, že globálne témy budú kontroverzné. Preto sa pri riešení týchto otázok 

nedá vyhnúť kontroverznosti, ale treba byť konfrontovaný vyváženým spôsobom, s cieľom 

syntézy názorov. Táto syntéza nie je, samozrejme, vždy možná. Napríklad otázky spojené s 

náboženstvom môžu byť veľmi kontroverzné; a závery nie. Avšak, takáto debata má význam 

sama osebe. Každý v skupine si uvedomí, že žijeme v rýchlo sa meniacom svete, v ktorom 

musíme prehodnotiť existujúce presvedčenie, hodnoty a postoje. 

 

Konfrontácia tém národnej a kultúrnej identity:  
Tieto témy sú zvyčajne spojené s migráciou, xenofóbiou, so stereotypmi a ľudskými 

právami, a preto môžu byť veľmi kontroverzné, a musia sa riešiť veľmi opatrne. Hoci 

globálna výchova znamená odolnosť proti status quo, avšak nikdy by nemala byť považovaná 

za hrozbu, ale vždy pozitívnou výzvou, ktorá môže obohatiť a rozšíriť národnú a kultúrnu 

identitu. 

 

Predstavenie prvku zmeny:  

Neustále zmeny, a teda neistota a nestabilita sú realitou v našom svete. Globálne 

vzdelávanie by malo pripraviť študentov, ako čeliť tejto skutočnosti a prispôsobiť sa 

pozitívnym, konštruktívnym spôsobom. To znamená, že sa hľadajú spôsoby, ako dosiahnuť 

akúsi dobrú rovnováhu medzi stabilitou a zmenou. Pre tento účel je potrebný holistický 

prístup, ktorý spája rôzne dimenzie bytia (fyzické, duševné, emocionálne a duchovné) s 

rôznymi rozmermi životného prostredia (prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické a 

politické). 

 

Inšpirujúci optimizmus a radosť:  

Globálna výchova je optimistická a prináša nádej. Ako sa vysporiadať s pesimizmom? 

Jeden pozitívny spôsob je zdôrazniť vieru v ľudskú prirodzenosť. Vráťme sa v histórii aj dve 

alebo tri generácie a uvidíme pokrok, ktorý sa dosiahol, napríklad v oblasti sociálneho 

zabezpečenia alebo šírenia vzdelania, aby bolo možné otvoriť pozitívne perspektívy.  

Globálne vzdelávanie musí byť príjemné. „Príjemnosť“ predstavuje prvok vzťahujúci sa k 

optimizmu. Humor tiež pomáha pri vytváraní šťastnej atmosféry. Použite aktívne, zábavné 

metódy, ktoré môžu mať drastický vplyv na rozvoj globálnych zručností a hodnôt a vedú k 

činnosti. 
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Vychádzať z osobných skúseností a simulácií:  

Osobné skúsenosti a simulácie sú formy skúsenostného učenia. Pedagogické teórie 

tvrdia, že "ľudia sa učia najlepšie prostredníctvom svojich vlastných skúseností, v situáciách, 

ktoré zahŕňajú poznávanie, emócie a aktivitu". Simulačné aktivity v globálnom vzdelávaní 

môžu vyvolať silné emócie, s ktorými nie je jednoduché sa vysporiadať. To je dôvod, prečo 

má byť edukátor pripravený vysporiadať sa so silnými emóciami a potrebuje vedieť a 

pochopiť každého člena v skupine. Emocionálne činnosti majú byť použité veľmi opatrne, v 

určitom časovom harmonograme, a to buď ako východiskové body, alebo ako súčasť celého 

programu.  Príliš veľa emócií môže oddialiť skupinovú prácu od  jej podstaty a reflexie. 

Metódy umožňujúce aj skúsenosti a reflexiu a harmonizujúce kognitívnu, emocionálnu 

a konatívnu úroveň sú najúčinnejšie pre globálne vzdelávanie. 

 

Stimulácia aktívneho zapojenia:  

Stimulácia aktívneho zapojenia je veľmi dôležitá pre zmenu hodnôt a postojov. 

Činnosti môžu byť navrhnuté študentmi, pre skupiny študentov a pre miestne komunity, na 

základe posúdenia ich potrieb. Účastníci sa môžu pokúsiť navrhnúť riešenie, alebo dokonca 

podniknúť kolektívnu akciu na podporu transformácie v ich prostredí, na mikro úrovni (v 

triede, škole, v komunite, obci, atď.), napr. prepojenie formálneho vzdelávania s neštátnymi 

neziskovými organizáciami (MVO). Prostredníctvom týchto procesov, študenti môžu 

spoznať, zúčastniť sa a reagovať na autentické potreby zlepšenia kvality života v komunite a 

veríme, že povedie k celoživotnej etike alebo službe a občianskej angažovanosti. 

 

Vytváranie sietí medzi národmi:  
Pri realizácii globálneho vzdelávania, vytváranie väzieb s inými krajinami a kultúrami 

je veľmi dôležité. Toto spojenie znamená viditeľnú, konkrétnu solidaritu skupín pracujúcich 

spoločne. Siete môžu napríklad pomôcť ľuďom v  rozvinutých regiónoch oceniť dedinský 

život v porovnaní s mestským životom, pochopiť, že nie všetci ľudia vo vyspelých krajinách 

„sa narodili so striebornou lyžičkou v ústach“. Na druhej strane, migranti z rôznych krajín 

existujú všade. Ich zapojením do vzdelávacieho procesu aktívne poukazujeme na našu 

vzájomnú závislosť a potrebu solidarity. 

 

Použitie viacerých zdrojov:  

Učitelia realizujúci globálne vzdelávanie by mali používať širokú škálu zdrojov  v 

súlade s realitou učebného prostredia (kde, kedy, kto, čo, a tiež obsah a kontext programu). 

Veľmi často objektívne ťažkosti eliminujú možnosť výberu prostriedkov. Globálni učitelia 

musia byť flexibilní a prispôsobovať svoje činnosti existujúcim zdrojom a aktivitám. V 

globálnom vzdelávaní nie je dôležitý prostriedok, ale ako ho používať. 

 

Používanie médií:  
Získavanie informácií z médií (tlač, televízia, internet), je súčasťou nášho 

každodenného života. Globálne vzdelávanie prostredníctvom médií je súčasne prostriedok aj 

cieľ - prostriedok vzhľadom k obrovskému množstvu a rozmanitosti informácií 

pochádzajúcich z rôznych doplnkových zdrojov a cieľ, pretože poznávanie sveta 

prostredníctvom masmediálnych zdrojov je najlepší spôsob, ako rozvíjať mediálne 

povedomie, čo je absolútne nevyhnutné pre globálnych občanov dneška. 

- Pochopenie médií ako cieľa globálneho vzdelávania:  

Mediálna výchova je v priamom vzťahu ku globálnemu vzdelávaniu, pretože 

podporuje kritické myslenie prostredníctvom kritického prístupu ku konkrétnemu 

zdroju informácií (objektívne alebo subjektívne, ideologicky a kultúrne orientované), 

prostredníctvom dekódovania znakov a symbolov akejkoľvek prenášanej informácie 
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(text, obrázky, zvuky, atď.), a prostredníctvom analýzy, odlišovaním a porovnávaním 

toho, čo je prípad a skutočná situácia, a to, čo je názor a čo výklad. Mediálna výchova 

podporuje globálne vzdelávanie, pretože to súvisí s rôznymi subjektmi v rámci 

formálnych a neformálnych programov 

- Použitie médií ako zdroja v globálnom vzdelávaní:  

Využitie informácií z médií v učebnom procese môže byť veľmi zaujímavé, na mikro 

úrovni- vedieť o mikrokozme skupiny študentov, pochopenie toho, ako miestne 

spoločenstvo reaguje na realitu sveta a analyzovať, ako ľudia žijúci okolo nás vnímajú 

informácie o globálnom kontexte. Je to tiež stimulujúci zdroj informácií na makro 

úrovni, k pochopeniu previazanosti sveta, v ktorom žijeme. V globálnom vzdelávaní 

pedagóg pomocou médií môže povzbudiť študentov, aby si boli vedomí globálnych 

problémov, aby boli  kritickým publikom pre akúkoľvek formu podávanej informácie, 

aby odstraňovali stereotypy, rozvíjali kultúru porozumenia a stali sa aktívnymi 

občanmi. Študenti používajúci médiá v globálnom vzdelávaní môžu byť aktívni 

výskumníci informácií a spolupracujúci účastníci procesu objavovania vedomostí. 

- Použitie médií ako prostriedku:  
Používanie médií je náročný spôsob, ako nielen získať, ale aj rozširovať informácie od 

skupiny k lokálnej alebo globálnej komunite, v prípade, že skupina pokračuje 

z učebnej činnosti ku konaniu v reálnom živote, alebo v kybernetickom priestore. 

Médiá možno použiť na zvýšenie povedomia ľudí a na zviditeľnenie jednotlivcov 

alebo kolektívnych aktivít spoločného záujmu (napr. aktivity solidarity a spolupráce 

pre blaho obce, protesty proti násiliu, multikultúrne podujatia, aktivity pre 

udržateľnosť). 

 

Dynamický proces:  

Aktivity globálneho vzdelávania nasledujú proces neustálej prípravy, činnosti a 

reflexie. Všetci účastníci tohto typu vzdelávania budú posudzovať potreby, rozvíjať návrhy, 

vytvárať akčné plány a zamýšľať sa a deliť sa o výsledky svojej činnosti so svojou skupinou. 

Interné hodnotenie je dôležitým pilierom celého procesu založeného na reflexii a spojené s 

cieľmi činnosti. Výsledky hodnotenia môžu byť východiskovým bodom pre zmenu činnosti 

alebo projektu, pre nové perspektívy a plány. Globálne vzdelávanie nie je statický, opakujúci 

sa postup, ale kontinuálny a dynamický proces reflexie a činnosti, teda prax. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme stručne zhrnúť odporúčania pre 

vysokoškolských učiteľov pre zapojenie a angažovanie študentov do globálneho vzdelávania 

nasledovne: 

 - použiť interdisciplinárny prístup v rámci aj nad rámec spoločenských vied a uvádzať 

odkazy na multikultúrnu edukáciu;  

- využiť technológie, vrátane internetu a e-mailu;  

- využívať primárne zdroje z iných krajín, (ústava, beletria,  artefakty);  

- zapojiť medzinárodne skúsené osoby; študentov, učiteľov a ďalších v komunite;  

- zdôrazniť interaktívne metódy, ako napríklad cezkultúrne simulácie a hranie rolí;  

- riešiť globálne témy s prístupom, ktorý podporuje viac hľadísk a intelektuálnu poctivosť 

  a činnosť;  

-  podporovať nové cesty výskumu na medzinárodnej scéne, a povzbudiť učiteľov k účasti 

   a / alebo využiť tento výskum vo vyučovaní. 
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1.4 METODICKÉ PRÍSTUPY A METÓDY PRE REALIZÁCIU GLOBÁLNEHO 

      VZDELÁVANIA  

 

Proces vyučovania v globálnom vzdelávaní by mal zahŕňať rôzne spôsoby výučby 

a bohatý a pestrý výber rôznych vyučovacích metód. Okrem tradičných postupov 

transmisívneho vyučovania na vysokej škole (odovzdávania hotových, ucelených poznatkov 

študentom), by to mali byť metódy a cvičenia kooperatívne a zážitkové, hranie rolí, metódy 

využívajúce zmyslové vnímanie a vizualizácie. Rovnako treba vytvoriť demokratické, 

spravodlivé a ľudské prostredie, napríklad pomocou metód vyžadujúcich zapojenie a aktívny 

prístup študentov. Ak splníme tieto požiadavky, obsah a forma globálneho vzdelávania budú 

v súlade.  Spolupráca, empatia, spravodlivosť, úcta a nenásilný prístup budú nielen teóriou ale 

aj praxou. 

Interaktívne, kooperatívne, problémové vyučovanie a diskusia sú prístupy v GRV, 

ktoré zodpovedajú požiadavke aktivity študentov vo vzdelávaní. 

Interakcia je významný pojem v GV. Predpokladá vzájomnú, obojstrannú interakciu 

medzi učiteľom a študentom a študentmi navzájom. Interakcia predstavuje potrebu aktivizácie 

všetkých účastníkov procesu výučby. V globálnom vzdelávaní nie je dôležité reprodukovať 

naučené vedomosti, memorovať a nekriticky preberať poznatky, ale vytvoriť si vlastný názor, 

rozvíjať svoje komunikačné schopnosti a dokázať presadiť vlastné myšlienky. Vzťah učiteľ – 

študent je založený na princípoch partnerstva a spolupráce, spája ich snaha o dosiahnutie 

spoločného cieľa. Študenti sú aktívnymi subjektmi edukačného procesu, ktorí ovplyvňujú 

jeho priebeh a podobu. 

Kooperatívne učenie a spolupráca sú ďalšou dôležitou súčasťou GRV. V 

kooperatívnom vyučovaní je pozitívna vzájomná závislosť medzi úsilím účastníkov sa učiť. 

Metódy kooperatívneho vyučovania umožňujú učenie prostredníctvom interakcie, zlepšujú 

komunikačné zručnosti účastníkov a posilňujú ich sebavedomie. Kooperácia je spojená so 

socializačným ideálom výučby. Je založená na skupinovej práci, je teda kontrastom 

frontálnych metód vyučovania.  

Problémové učenie je efektívnym spôsobom vzdelávania v GRV. Metodika 

problémového vyučovania povzbudzuje ľudí, aby sa pýtali a odpovedali na otázky, s využitím 

prirodzenej zvedavosti o konkrétnych udalostiach či témach. Účastníci sú vyzvaní k 

zamysleniu sa nad problémami, ktoré nemajú jednoduché riešenia alebo ľahké spôsoby 

riešenia a ktoré odrážajú zložitosť reálnych situácií. Problémovo založené učenie otvára cestu 

pre aktívny, na úlohy orientovaný a seba-riadený prístup k procesu učenia. 

Učenie založené na diskusii vytvára ústne interakcie medzi účastníkmi, podporuje 

výmenu nápadov. Funguje ako most medzi ľuďmi a vytvára priateľský priestor pre rozvoj 

myšlienok, úvah a návrhov, aj keď sú opozitné alebo iné. Diskusia pomáha rozvíjať 

komunikáciu a počúvanie, čím podporuje porozumenie rôznych otázok a hľadísk. Je to jedna 

z najdôležitejších metód globálnej výchovy a vzdelávania. 

Príklad štruktúrovanej diskusie podáva I. Raslavská (2009): 

1. Výber témy:  Téma štruktúrovanej diskusie – Oficiálna rozvojová pomoc. 

2. Novinové články ako podklady pre štruktúrovanú diskusiu obsahujú fakty 

a reprezentujú rôzne názory. 

3. Rozdelenie študentov do štvor - až päťčlenných skupín. Každému dajte nejaký článok 

alebo text. (Pripravené materiály môžu byť názorovo i žánrovo rôznorodé, ale mali by 

sa týkať danej témy.) Úlohou každej skupiny je zhrnúť najdôležitejšie myšlienky 

a vyselektovať jednu, ktorú považujú za najrelevantnejšiu. V rámci skupiniek si 

vybrané myšlienky študenti navzájom povedia, ale nevnášajú do diskusie vlastný 

názor, iba konštatujú fakty. 
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4. Vyberte si otvorenú otázku v súvislosti s vybranými článkami, tak aby vyvolávala 

kontroverzné názory a podnietila diskusiu. 

5. Rozdeľte študentov na dva tábory, ktoré budú zastávať opačnú pozíciu pri hľadaní 

odpovede na zadanú otázku. Študenti si zo zadaných materiálov vyberú iba tie fakty, 

ktoré podporia názor, ktorý majú zastávať. Každý člen skupiny by mal uviesť 

minimálne jeden argument. 

6. Jedna skupina predloží druhej vybrané argumenty, pokým druhá skupina počúva, 

zapisuje si poznámky. Potom začnú klásť otázky, ktoré im vysvetlia nejasnosti 

týkajúce sa témy a predneseného názoru. Potom si vymenia úlohy- svoje argumenty 

prezentuje druhá skupina a prvá skupina si robí poznámky a dopĺňa nejasnosti. 

7. Obe strany by mali byť schopné na základe poznámok zrekapitulovať najdôležitejšie 

body svojich protivníkov, v tejto fáze môžu študenti vyjadriť aj svoje vlastné názory 

a postoje, v diskusii hodnotia, ktoré názory sa im zdali zmysluplné a dôležité, prípadne 

ich dopĺňajú o vlastné skúsenosti. V závere by mali dospieť k spoločnému záveru, 

nájsť spoločnú odpoveď na zadanú otázku. 

8. Na záver diskusie je možné urobiť reflexiu o tom ako sa študenti počas diskusie cítili 

vo svojich úlohách, ktoré argumenty ich zaujali a presvedčili, čo sa im na diskusii 

páčilo, čo nepáčilo a pod. 

 

Autorka tiež odporúča využitie metódy názorová škála (Raslavská, I., 2009),  pri 

ktorej študenti vyjadrujú svoje názory a postoje ku kontroverzným  témam. Praktické 

prevedenie môže vyzerať napríklad, tak že na hárok papiera, ktorý sa zavesí na viditeľné 

miesto v učebni sa napíšu dve stanoviská, napríklad: súhlasím/nesúhlasím alebo áno/nie. 

Uvedie sa vyhlásenie, ku ktorému majú študenti zaujať svoj postoj.  Vyzvite študentov, aby sa 

postavili k stanoviskám, s ktorými sa stotožňujú a priebežne ich vyzývajte k zdôvodňovaniu 

svojich stanovísk. V priebehu aktivity študenti môžu na základe argumentácie i zmeniť svoj 

názor. V záverečnej diskusii venujte priestor názorom, ktoré zaujali, hľadajte kompromisné 

riešenia. Príklady otázok a vyhlásení k uplatneniu metódy: 

Globalizácia:  

Globalizácia prináša viac negatív ako pozitív. 

V globalizovanom svete majú moc najmä silné ekonomické skupiny a nadnárodné 

organizácie.    

 Antiglobalistické protesty nemôžu prispieť k riešeniu základných problémov vo svete.     

Rozvojová pomoc a spolupráca:  

Rozvojové štáty si môžu za problémy sami a poskytovaním pomoci budujeme len ich 

závislosť na prílive kapitálu. 

Som ochotný/á platiť vyššie dane, aby sa mohli zvyšovať objemy prostriedkov 

vydávaných na rozvojovú spoluprácu. 

Bohaté krajiny by mali podporovať chudobné krajiny budovaním priemyslu aj za cenu 

znečistenia životného prostredia. 

Spravodlivý obchod: 

„Fair trade“ výrobky nemajú šancu uspieť na našom trhu, pretože sú cenovo nedostupné 

a náš spotrebiteľ sa riadi najmä cenou.  

Predávajúci zneužívajú to, že za Fair Trade výrobky sú zákazníci ochotní platiť nadsadené 

ceny. 

Fair Trade je systémové riešenie problémov rozvojových krajín, ktoré v prístupe 

k rozvojovej spolupráci zatiaľ viditeľne chýbajú. 

I. Raslavská (2009) vo svojej publikácii  uvádza i ďalšie konkrétne príklady realizácie 

metód využiteľných vo vysokoškolskej výučbe s využitím prierezových tém globálneho 
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vzdelávania a to myšlienková mapa,  aktívna práca s textom, obrazovým materiálom 

a filmom a rolová hra. 

 

Globálne vzdelávanie, so širokým spektrom tém ponúka naozaj množstvo príležitostí 

pre uplatnenie najrozmanitejších vyučovacích metód vo vysokoškolskom vzdelávaní, od tzv. 

viac "klasických" až po viac "inovatívne". Čo by mali mať vysokoškolskí učitelia na pamäti 

je, že metóda predstavuje postup vo vyučovaní, ktorý priamo súvisí s cieľmi a formou 

vyučovania a tvorí ucelenú, dynamickú interakciu s obsahom každej témy a činnosti. Okrem 

toho je dôležitejšie, nie získavanie samotných vedomostí, ale proces, pri ktorom sa študenti 

učia. 

  

Tabuľka 1.3:  Kritériá pre výber a hodnotenie metód globálneho vzdelávania  

KRITÉRIÁ PRE VÝBER A HODNOTENIE METÓD GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA  

METÓDY GLOBÁLNEHO 

VZDELÁVANIA BY MALI BYŤ: 

METÓDY GLOBÁLNEHO 

VZDELÁVANIA: 

Zaujímavé Reflektívne 

 

Sú založené na 

dobrých zdrojoch 

Rešpektujú študentov 

 

Atraktívne Zamerané na rôznych 

ľudí 

 

Sú koherentné 

s obsahom 

globálneho 

vzdelávania 

Sú založené na 

humánnych 

hodnotách 

Motivujúce Rôznorodé a 

variabilné 

„Nevyučujú“ ale  

edukujú 

 

Rozvíjajú kritické 

myslenie 

Primerane náročné Zamerané na 

študenta 

 

Zvyšujú povedomie 

 

Spájajú lokálne 

s globálnym 

Participatívne Tvorivé 

 

Podporujú dialóg 

 

Stimulujú činnosť 

Založené na 

spolupráci 

Interaktívne 

 

Dávajú pocit 

spolupatričnosti 

 

Spájajú obsah 

s praxou 

Realistické ale 

optimistické 

Demokratické 

 

Vzbudzujú 

zodpovednosť 

každého jednotlivca 

Sú založené na 

„mikro/makro 

prístupe 

Povzbudivé Dynamické 

 

Angažujú ľudí 

 

Podporujú ľudské 

hodnoty 

Zdroj: Miguel Carvalto da Silva et al., 2012,  s. 31 (preklad T. Šeben Zaťková) 

 

Dôležitým aspektom globálneho vzdelávania je, že v každom prípade budeme pri 

uplatňovaní akejkoľvek metódy využívať metodické návrhy uvedené v predchádzajúcich 

častiach kapitoly. 

Učebné prostredie zamerané na študenta všeobecne vylučuje veľmi "klasické" metódy 

ako sú napríklad zdĺhavé prednášky zamerané na pasivitu študentov, dokonca aj keď sa 

využívajú moderné technológie pri tejto prednáške. Rovnako tak pracovné listy nemusia byť 

veľmi efektívne, ak sú založené na dlhých, suchých vedeckých textoch nasledovaných 

početnými "akademickými" otázkami vyžadujúcimi samostatnú odpoveď. Na druhej strane, 

príbehy (rozprávané alebo sprostredkované), prípadové štúdie a pod. v sprievode niekoľkých 

inšpiratívnych otázok, môžu lepšie motivovať študentov k hľadaniu odpovedí v skupinách a 
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diskutovať o aspektoch globálnych tém v participatívnom, kooperatívnom, skúsenostnom a 

predovšetkým, demokratickom vzdelávacom prostredí. 

„Napríklad, tému spravodlivého obchodu sa možno naučiť na príklade simulačnej hry. 

Každá skupina „hrá“ jednu rolu – pestovateľ banánov, vývozca/dovozca, či majiteľ veľkoob-

chodu. V skupine si rozdeľujú zisk z predaja banánov. Majú tak možnosť nazrieť do pravidiel 

svetového obchodu a zistiť, či je rozdelenie zisku podľa nich spravodlivé. Metódami ako 

reťazec príčin, či stromový diagram pátrajú po príčinách, dôsledkoch a riešeniach tém ako 

detská práca či chudoba v rozvojových krajinách.“ (Navojský, A., 2010, s. 10)   

Na tomto základe čokoľvek interaktívne v edukačnom procese je vítané: simulačné aktivity a 

hry, hranie rolí, brainstorming, cvičenia na riešenie problémov, diskusie, skupinové 

diskusie, panelová diskusia alebo diskusie pri okrúhlom stole, párové a skupinové cvičenia, 

výmena skúseností, výskum a prezentácie, študijné návštevy, participatívne umenie, 

prípadové štúdie, cvičenia na základe príbehov a povestí alebo vizuálne prostriedky 
(fotografie, filmy, koláže atď.). 

 

Diskusné súťaže tiež predstavujú veľmi atraktívny spôsob vedenia vyučovania v niektorých 

ekonomických predmetoch, prostredníctvom ktorého môžu byť študenti informovaní 

o súčasných otázkach globálneho vzdelávania. Môžu byť organizované pre skupiny, školy na 

miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, v závislosti od dostupných prostriedkov. 

Ciele súťaže sa zameriavajú na: 

 rozvoj reči a argumentačných zručností na základe kritického myslenia, 

 senzibilizáciu študentov na súčasné témy a vedenie ku kladeniu otázok 

      prostredníctvom skúmania týchto tém, 

 rozvoj kritického názoru, 

 rozvíjanie schopnosti kriticky prijímať informácie a rozvíjať kritickú odolnosť voči 

manipulácii. 

Hodnotiace kritériá súťaže sú nasledovné: 

 Obsah (presviedčanie, argumentácia, úroveň reči). 

 Všeobecný výraz (hlas, držanie tela, gestá, výraz). 

 Čas (dodržiavanie času). 

  

Najdôležitejším prvkom v tomto druhu súťaží nie je víťazstvo, ale účasť. Účastníci musia 

pochopiť, že význam je v motivujúcej ceste a nie vo výsledku. Počas tejto cesty sa získavajú 

skúsenosti a vedomosti, ktoré ich pozdvihnú ku globálnemu občianstvu. 

Účinnou metódou v GRV je aj projektová metóda, kedy práca na spoločnej globálnej 

téme, alebo jej aspektoch, je veľmi kreatívnou úlohou pre študentov. Aj v prípade, že projekt 

je spracovávaný individuálne, mal by mať kolektívny rozmer vrátane záverečnej prezentácie, 

diskusie a vyhodnotenia skupinou. Je vhodnejšie, ak je výsledkom tímovej práce, kde 

účastníci môžu prispieť niektorými alebo všetkými z vyššie uvedených prvkov podľa svojich 

záujmov a schopností. Terénna práca je tiež vítaná, ak je to možné, vychádza z lokálnej 

situácie. 

Špecifické postupy GRV formuluje pracovná skupina Global education Guidelines  

(Miguel Carvalto da Silva et al., 2012, s. 39-43), z ktorých uvádzame nasledovné využiteľné 

v praxi vysokoškolskej výučby: 

a) Metóda prepojenia sveta (The world-links method) 
Táto metóda môže dať skutočný základ projektovej metóde. Prenesenie globálnej reality do 

učebne (alebo do akéhokoľvek iného vzdelávacieho priestoru) má zásadný význam 

v globálnych vzdelávacích programoch. To sa môže realizovať mnohými spôsobmi: 

 spájať ľudí z iných krajín vo vzdelávacom procese, alebo dokonca navštíviť iné 

krajiny, kde je skupinová návšteva možná; 
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 vytváranie väzieb a sietí s ľuďmi z rôznych častí sveta prostredníctvom pošty alebo e-

mailovej korešpondencie; 

 privítanie návštevníkov z rôznych kultúr, napr. migranti žijúci v krajine, medzi 

učiteľský zbor a do učební škôl či miest konania globálneho vzdelávania; 

 organizovanie multikultúrnych podujatí, rautov, výstav alebo iných činností v školách 

a na verejných miestach a zapojenie ľudí z rôznych kultúr do týchto činností, vrátane 

rôznych štýlov jedla, hudby, tanca, apod.; 

 zaviesť študentov prostredníctvom exkurzií do oblastí, kde žijú chudobní ľudia, aby 

zažili danú situáciu, a ak je to možné, spolupracovať s nimi pri riešení miestnych 

problémov; 

 zapojenie študentov do aktivít zameraných na pomoc chudobným ľuďom alebo 

dobrovoľníckej práce iniciovanej zo strany mimovládnych organizácií, najmä v rámci 

formálneho vzdelávania; 

 organizovanie vzdelávacích podujatí pre učiteľov a študentov o multikultúrnych 

témach. 

 

b) Medzinárodné partnerstvá škôl 

Tento postup nadväzuje na predchádzajúci. Existujú stovky bilaterálnych vzťahov 

medzi vysokými školami. Vo väčšine európskych krajín existujú národné agentúry alebo 

mimovládne organizácie, ktoré poskytujú podporu školám, ktoré majú záujem 

o medzinárodné partnerstvá napríklad v podobe mobilitných prednáškových pobytov 

učiteľov, mobilít študentov, zahraničných stáží, letných škôl a pod.. Tieto  partnerstvá 

umožňujú: 

 lepšie porozumenie globálnej vzájomnej závislosti prostredníctvom priamych 

kontaktov medzi študentmi a pedagógmi v partnerských krajinách a školách, 

 prekonanie vzájomných stereotypov a predsudkov, 

 nárast študentskej a učiteľskej motivácie, 

 nová učebná  a vyučovacia kultúra, 

 ďalší vývoj dôležitých kľúčových kompetencií pre všetkých zúčastnených napr. 

spojených s modernými komunikačnými technológiami, riadením projektov, 

cudzojazyčné kompetencie, medzinárodná komunikácia medzi študentmi a učiteľmi. 

 

c) Participatívne umenie 

Táto metóda je z nášho pohľadu skôr vhodnejšia pre neformálne voľnočasové aktivity 

študentov (poznámka autorky). Participatívne umenie (PU) tvorí medzičlánok, kde facilitátori 

(umelci a / alebo iné osoby, ktoré majú špecifické pozadie) a neumelci spolupracujú s 

použitím pravidiel a nástrojov špeciálne pre dané predstavenie. Táto kolektívna vzdelávacia 

skúsenosť vedie účastníkov k inému druhu sebazlepšenia podporou zásady pre vytvorenie 

spoločného, bezpečného priestoru fyzickej a psychickej pohody. V tomto priestore 

pedagógovia (školitelia, učitelia, psychológovia, umelci) a študenti pracujú spoločne v 

partnerstve, založenom na rešpekte a rovnosti. Tento druh umelecko-formatívnej činnosti je 

odpoveď na potreby skupiny, ktoré boli  predtým identifikované použitím osobitných 

postupov. Vo vzťahu k vzdelávacím cieľom, v participatívnom umení je proces rovnako 

dôležitý ako konečný výsledok (výkon, happeningy, graffiti, sociálne divadlá, atď). 

Metóda PU odstraňuje všetky zábrany a nahrádza ich uspokojením potvrdzujúcim možnosti  

osobnosti a osobného úspechu. 

Divadelné fórum, ako metóda PU je využiteľná v rôznych kontextoch a na rôznych 

problémoch, ktorými sú konfrontované rôzne skupiny, s rôznymi záujmami, ktoré pochádzajú 

z rôznych socio-profesných skupín. Lektori používajú PU ako účinný spôsob, ako stimulovať 

aktivitu / zapojenie do sociálnych, politických a vzdelávacích úrovní. Metóda je založená na 
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jazyku divadla a na estetickom priestore s cieľom podporiť interaktivitu všetkých účastníkov. 

Stanú sa divákmi (spectator) aj hercami (actor) = (spect-actor), spojenými pri skúmaní, 

analyzovaní a prehodnocovaní väčšiny problémov skupiny, ku ktorej patria. Na začiatok , 

ukážeme scénu obsahujúcu problém (model), ktorý predvedie činnosť ako stimulant 

účastníkov, aby reagovali a pokúsili sa nájsť riešenie, alebo možné alternatívy nahradením 

hlavnej postavy a / alebo iných postáv, a tým priniesli nový vývoj v deji. Model scéna / 

problém musí obsahovať aspoň jeden neprijateľný prístup (násilie, diskriminácia, neúčasť, 

atď), ktoré budú zmenené a nahradené normálnym prístupom zo strany účastníkov. 

Fórum sa ukázalo byť užitočné pri analýze situácie, a to aj v prípade, že možné riešenia nie sú 

rozvinuté až do konca. Napriek tomu, pozitívne prístupy účastníkov sú už uspokojivý 

výsledok. V každom prípade, diskusia, fórum a samotný proces sú dôležitejšie ako 

navrhované riešenie, pretože jednoduchá konfrontácia myšlienok a výmeny dôvodov a 

argumentov stimuluje a vedie účastníkov k činnosti v reálnom živote. 

 

d) Komunitné učenie 
Túto metódu by sme tiež zaradili k mimoškolským aktivitám študentov, prípadne ako 

možnosť realizácie odbornej praxe v rámci štúdia ekonomických odborov štúdia. Táto 

technika zahŕňa komunitné služby a úvahy o týchto službách. To podporuje sociálnu 

zodpovednosť a záväzok voči užšej realite. Komunitné učenie môže byť tiež použité na 

aplikáciu  vedomostí a zručností na konkrétne témy alebo k učeniu sa ako previesť špecifické 

situácie. Toto je  spojené s myšlienkou spájania praktických činností s procesom budovania 

vedomostí. Obsah sa osvojuje nielen teoreticky, ale vychádza aj z pridanej hodnoty - terénna 

práca a postupy, ktoré prehlbujú teoretické pojmy skúsenosťami v realite.  

Komunitné učenie je vynikajúci spôsob v globálnom vzdelávaní, poskytujúce informácie a 

rozvíjanie zručností v "reálnych situáciách" z každodenného života a spoločnosti. 

 

Existuje mnoho metód tohto druhu a vysokoškolskí pedagógovia by s nimi mali byť 

oboznámení.  

Vzhľadom k tomu, že vysokoškolskí učitelia pôsobia nielen ako súčasť vzdelávacieho 

systému, ale aj ako jednotlivci a členovia neustále sa meniacej spoločnosti, inovatívne metódy 

sa často objavujú vo vzdelávaní, v dôsledku modernizačných snáh a snáh o neustále 

zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia. Byť  učiteľom zaoberajúcim sa globálnym 

vzdelávaním si vyžaduje rozvíjať svoje vlastné špecifické metódy, v závislosti od vlastných 

vedomostí, schopností, vzdelania, osobnosti, sebavedomia, tvorivých nápadov a motivácie. 

Používanie nových metódy je častokrát výsledkom sebareflexívnej činnosti učiteľa a snahou 

prispôsobovať sa najnovším vedeckým poznatkom. Niekedy aj samotní študenti vyžadujú 

nové a inovatívne metódy a sú kritickí voči tradičným, bežne uplatňovaným stereotypným 

postupom. Ale veľmi často si však vysokoškolskí učitelia mýlia a zamieňajú modernizáciu 

metód s využívaním nových prostriedkov, pomôcok alebo didaktickej techniky v presvedčení, 

že použitie týchto nástrojov  zmení metodiku a následne ovplyvní " účinnosť " vyučovacích 

hodín, bez toho, aby uvažovali o súdržnosti medzi prostriedkami, metódami, cieľmi a 

obsahom (čo, prečo, ako).  
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1.5 PROCES UČENIA A VYUČOVANIA V GLOBÁLNOM VZDELÁVANÍ 

 

Z didaktického pohľadu sú dôležitou súčasťou globálnej výchovy priame skúsenosti 

účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, čo konkrétne v procese vysokoškolskej výučby 

zahŕňa napr. projektové vyučovanie, práce v teréne, odborná prax, stáž, exkurzie a zapojenie 

sa do konkrétnych akcií a činností prostredníctvom takých vyučovacích metód, akými sú 

rôzne didaktické hry, situačná a inscenačná metóda, prípadové štúdie, heuristická a výskumná 

metóda. Všetky tieto metódy sú najefektívnejšie v spojení s kooperatívnym vyučovaním, 

v rámci ktorého sa rozvíjajú komunikatívne zručnosti študentov, spolupráca a participácia na 

zadaných úlohách.  

Vhodné je využitie akčného učenia, ktoré predstavuje učenie realizované na základe 

riešenia reálnych problémov prevzatých z každodenného života. Typickými prostriedkami, 

ktoré globálna výchova používa, sú rôzne diskusné techniky, simulačné hry, hry s rolami, 

kritické čítanie textu  a iné. Používa sa i tzv. Kolbov cyklus učenia zážitkom, takže aktivity 

prebiehajú v slede: stimulujúce prostredie – skúmanie problému – všeobecné závery – akcia.  

V GV sa preferuje formatívne hodnotenie (zamerané na spätnú väzbu a následnú 

korekciu). Vhodné je oceňovať u študentov napr. schopnosť chápať problémy z rôznych 

uhlov pohľadu, spolupracovať s inými v skupine, organizovať svoju prácu, počúvať pozorne 

ostatných, získavať informácie, atď.  

Pretože je globálne rozvojové vzdelávanie tematikou mimoriadne rozsiahlou a 

rozmanitou, je ideálne na využitie širokého spektra moderných a aktivizujúcich vyučovacích 

metód, cvičení a aktivít. Učenie založené na aktivitách a cvičeniach, ako uvádzajú G. Pike 

a D. Selby (2009, s. 25), zohráva pri globálnom vzdelávaní významnú úlohu z niekoľkých 

dôvodov: 

- Podstata cvičení kladie dôraz na sebaobjavovanie a učenie pomocou skúsenosti 

a zážitku. Učiteľovo vedenie a vstupy majú svoje miesto hlavne v záverečnej diskusii. 

Aj tu je však nutné opierať sa o vlastné úvahy študentov týkajúcich sa ich aktívnej 

účasti na vyučovaní. 

- Pri cvičeniach (často i v rámci jedného cvičenia) možno využiť rôzne štýly učenia. 

Študenti postupujú od vlastných úvah k diskusiám vo dvojiciach i skupinách ku 

spoločnému vytváraniu požadovaného výstupu. I na malej časovej ploche tak možno 

uspokojiť potreby väčšiny študentov a vyjsť tak v ústrety ich učebným preferenciám. 

- Cvičenia globálnej výchovy poskytujú relatívne bezpečné, ale dostatočne náročné 

a motivujúce nástroje, pomocou ktorých si môžu študenti rozvíjať a precvičovať súbor 

zručností dôležitých pre tvorivé zapojenie do globálnej spoločnosti. Sú to zručnosti 

ako komunikácia, spolupráca, rozhodovanie, vyjednávanie o riešení problémov. 

- Vďaka interakcii sa rozširuje rozsah možností a príležitostí k učeniu. Dynamické 

vzájomné pôsobenie rôznych myšlienok a názorov vytvára rovnako ako iné systémy, 

vlastnú hybnú silu, ktorá môže viesť k neočakávaným výsledkom, z ktorých ťažia 

všetci študenti. 

- Princípy, na ktorých sú cvičenia globálnej výchovy založené, pomáhajú študentom 

v globálnej triede vytvárať a upevňovať étos demokracie, ľudskosti a rovnoprávnosti. 

- Učenie založené na cvičeniach umožňuje v najvyššej možnej miere súlad obsahu 

a formy. Študenti skutočne spolupracujú a riešia konflikty. Prejavujú empatiu a úctu, 

správajú sa eticky a zodpovedne. 
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1.5.1 Cvičenia v globálnej výchove  

 

G. Pike a D. Selby (2009, s. 26) uvádzajú, že rozhodujúcim faktorom úspešného 

používania cvičení je udržiavanie zodpovedajúceho rytmu učenia, ktorý sa obvykle skladá 

z nasledujúcich fáz:   

Bezpečie  →  úloha a jej riešenie  →  reflexia a analýza  →  akcia  →  bezpečie 

Bezpečie – v tejto fáze zvyšujeme sebavedomie študentov k tomu, aby voľne vyjadrovali 

svoje myšlienky, vytvárame atmosféru bezpečia, dávame najavo, že si vážime príspevky 

a skúsenosti všetkých. Existuje veľké množstvo metód a cvičení, ktoré napomáhajú vytvárať 

atmosféru pokoja, pohody a družnosti.  

Úloha a jej riešenie- jednotlivci alebo skupiny reagujú na zadané úlohy, je žiaduce aby pri 

tom využili tvorivé myslenie, preukázali schopnosť riešiť problémy a rozhodovať sa, sú 

povzbudzovaní k experimentovaniu, navrhovaniu hypotéz a alternatív riešenia úloh.  

Reflexia a analýza  - dôležitá je fáza analýzy, reflexie a záverečnej diskusie, pri ktorej sa 

analyzujú skúsenosti z predchádzajúcej fázy a vyvodzujú sa závery. Táto fáza môže byť 

dobrým východiskom ďalšieho prehĺbenia skúseností- napr. prostredníctvom výskumných 

projektov, seminárnych prác a pod. Nech už má výstup akúkoľvek podobu, cieľom je 

dosiahnuť nové myšlienky a vedomosti, zdokonalenie zručností posun v postojoch. 

Akcia – v záverečnej fáze dostanú študenti príležitosť, aby si v bezpečnom prostredí 

vyskúšali použitie a aplikáciu získaných vedomostí a zručností. Výber činností je obrovský od 

individuálneho písomného spracovania projektu až po spoluprácu v rámci skupiny. Je 

potrebné uvedomiť si, že študenti na záver potrebujú návrat naspäť do bezpečia prvej fázy.  

Experimentovanie a riskovanie, ku ktorému sú študenti v rámci cviční globálneho vzdelávania 

povzbudzovaní sa môžu dotknúť citlivých miest, ktoréhokoľvek z nich. Skôr než ich 

postavíme pred ďalšie výzvy, úlohy, problémy, musíme znova pozdvihnúť ich sebavedomie. 

 

 

1.6 EVALUÁCIA V GLOBÁLNOM VZDELÁVANÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

  

Celková evaluácia globálneho vzdelávania sa musí odlišovať od tradičnej školskej 

praxe. V GRV ide o mnohostranný rozvoj osobnosti, dotýka sa najmä postojov a hodnotových 

orientácií. GRV bolo úspešné vtedy, ak študenti pochopia ciele a stanú sa súčasťou ich 

postojov. 

 Hodnotenie v príprave učiteľov má tri zložky - monitorovanie procesu, spätnú väzbu 

študentom, overovanie výsledkov výchovy.  Tieto tri zložky rozpracováva E. Mistrík (2000) 

na hodnotenie multikultúrnej výchovy, avšak v našom ponímaní ich možno vhodne aplikovať 

v globálnom vzdelávaní: 

 Monitorovanie procesu znamená, že vysokoškolský pedagóg priebežne sleduje, ako 

jeho študenti pracujú, či proces výchovy prebieha tak, aby sa v ňom uplatňovali základné 

hodnoty humanity a či plní ciele tohto kurikula. Predpokladom pre takéto monitorovanie je 

neustála sebareflexia seba ako učiteľa, reflexia svojho vzťahu ku študentom a reflexia 

spôsobu práce študentov (ako aj ich vzájomných medziľudských vzťahov). 

 V tomto procese musí pedagóg podporovať študentov v ich „samoučiacich“ aktivitách, 

musí sledovať, či sa rešpektujú individuálne alebo skupinové potreby študentov, musí 
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spoznávať, kedy a ako vznikajú nové potreby študentov. To všetko musí vzťahovať k svojmu 

plánu hodiny, či k svojmu programu GV. 

Spätnú väzbu musí pedagóg poskytovať študentom počas celého procesu edukácie. Je 

dôležitá preto, lebo globálne vzdelávanie nerozvíja len vedomosti študentov, ktoré by stačilo 

na záver vyučovacieho procesu vyhodnotiť vedomostným testom. Spätná väzba je založená 

na vstupnom poznaní potrieb a individuálnych vlastností (schopností, zručností) študentov 

tak, aby pedagóg vedel, ktoré individuálne vlastnosti musí u študentov rozvíjať viac a ktoré 

menej. V prípade, ak pracuje s kultúrne homogénnou skupinou, budú potreby odlišné od 

situácie, keď pracuje s kultúrne heterogénnou skupinou. 

 Spätná väzba musí byť zacielená tak, aby reakcie študentov na ňu pomáhali plniť ciele 

multikultúrnej výchovy a teda aj globálnej výchovy, čiže aby pomáhala formovať 

interkultúrne kompetencie: 

 Najjednoduchšie sú priebežné vedomostné otázky (testy), ktoré študentom ukazujú, do 

akej miery postupujú v procese poznávania globálnych tém. Táto spätná väzba hovorí 

o obsahových štandardoch. 

 Zložitejšia spätná väzba sa orientuje na zručnosti (výkonové štandardy). Pedagóg 

uvádza študentov do situácií, v ktorých musia preukázať svoje komunikačné zručnosti, 

svoje zručnosti v riešení konfliktov a v kritickom myslení a pod. Výsledok možno 

v týchto prípadoch relatívne ľahko a rýchlo pozorovať - študenti veľmi rýchlo zistia, 

že modelový konflikt neboli schopní na hodine vyriešiť, alebo že k určitému 

kultúrnemu faktu nezaujali dostatočne kritický postoj a nechali sa ním nekriticky 

ovládnuť. Spätná väzba orientovaná na zručnosti môže využívať hlavne rôzne 

modelové situácie a následné diskusie o nich, rôzne sebahodnotiace testy, ako aj rôzne 

metodiky porovnávania práce študentov. 

 Ešte zložitejšie postupy využíva globálna výchova pri spätnej väzbe orientovanej na 

schopnosti študentov (výkonové štandardy). Tiež však môže efektívne využívať rôzne 

modelové situácie, v ktorých študenti preukazujú schopnosti vcítiť sa do inej kultúry, 

rešpektovať individualitu druhého človeka, schopnosti prezentovať svoju vlastnú 

individualitu bez ubližovania druhým. Najťažšou časťou takejto spätnej väzby je 

následná diskusia po vyriešení modelových situácií. V nej musí vysokoškolský 

pedagóg postupovať veľmi opatrne, lebo pri rešpektovaní individuálnych schopností 

svojich študentov musí hodnotiť pokrok, ktorý urobili a nie primeriavať každého 

z nich k jednej absolútnej norme. To znamená individuálne viesť študentov 

v neobvyklých situáciách, akceptovať ich predchádzajúce skúsenosti a umožniť im, 

aby pochopili rôznu štartovaciu i cieľovú úroveň svojich schopností. 

 Najťažšie sa poskytuje spätná väzba smerom k postojom študentov (osobnostné 

štandardy). Postoje sú komplikované psychické stavy úzko späté s prežívaním, 

s charakterom, s hodnotovými orientáciami a pod. Poskytnúť spätnú väzbu voči 

premenám postojov študentov teda znamená nastavovať zrkadlo celej osobnosti. 

Vhodným začiatkom pre takéto zrkadlo a vo vzťahu k interkultúrnym kompetenciám 

je upozorňovanie na predsudky a rigidné mechanizmy v myslení či v správaní tak, aby 

učiteľ poukazoval na širšie zameranie postojov študenta, ak je ten postavený do určitej 

modelovej situácie.  Súčasťou spätnej väzby je aj nasmerovanie študenta do 

požadovaného smeru hodnotenia skutočnosti - vždy však s vedomím cieľov globálnej 

výchovy. 

 

Overovanie výsledkov GRV vôbec nie je jednoduché kvôli tomu, že na záver výchovno-

vzdelávacieho procesu nepostačujú vedomostné testy (ako v tradičnej vysokoškolskej 
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výučbe), ktoré nenapĺňajú celú šírku cieľov globálneho vzdelávania. Pretože v tomto procese 

ide o mnohostranný rozvoj osobnosti (schopnosti, vedomosti zručnosti aj postoje), na 

overovanie výsledkov nebudú stačiť len modelové školské situácie. Pre spoznanie úspešnosti 

či neúspešnosti globálneho vzdelávania je nutné sledovať študenta v reálnej situácii - počas 

jeho odbornej praxe, ktorá je súčasťou jeho štúdia na univerzite. Ak nie je možné využiť 

vlastnú odbornú prax študentov, potom sú pre záverečné hodnotenie najvhodnejšie aplikačné 

úlohy, v ktorých študenti modelovo riešia reálne úlohy.   

 

 

1.7 POŽIADAVKY NA GLOBÁLNEHO UČITEĽA VO VYSOKOŠKOLSKOM 

        VZDELÁVANÍ 

 

          Aby učitelia mohli efektívne učiť, musia byť vybavení určitými profesijnými 

kompetenciami nielen odbornými (z oblasti ekonómie a manažmentu) ale aj pedagogickými. 

Bohužiaľ pedagogická príprava vysokoškolských učiteľov nie je v slovenskom terciárnom 

vzdelávaní povinnosťou a zväčša je ponechaná na sebarozvoj a sebavzdelávanie jednotlivca. 

Na druhej strane však ani pedagogické vzdelanie nezaručuje pripravenosť týchto učiteľov na 

realizáciu globálneho rozvojového vzdelávania v ich vlastnej pedagogickej činnosti, keďže je 

to nová oblasť, ktorá sa len začína presadzovať v terciárnom vzdelávaní. Z tohto dôvodu je 

náročné realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti globálneho vzdelávania pre 

vysokoškolských učiteľov aj z hľadiska rôznorodej osobnej motivácie učiteľov.  

V súlade s aktuálnymi celospoločenskými potrebami, ktoré vychádzajú 

z celosvetových globalizačných procesov a z aktuálnych trendov multikultúrnej spoločnosti, 

je globálne vzdelávanie nanajvýš aktuálnou požiadavkou práve v príprave a v ďalšom 

vzdelávaní učiteľov ekonomických predmetov, keďže táto problematika je úzko spätá s ich 

odborným zameraním. Faktom však zostáva, že drvivá väčšina učiteľov na celom svete nie je 

schopná vysporiadať sa s každodennými výzvami a problémami v multikultúrnej študijnej 

skupine a nieto ešte, aby sa usilovali v plnej miere implementovať globálne rozvojové 

vzdelávanie do svojej pedagogickej činnosti bez predchádzajúcej prípravy. Tento deficit sa 

neprejavuje kvôli ich nedostatku etickej spravodlivosti alebo túžby konať dobro; to je 

jednoducho kvôli nedostatku zručností, prípravy (ktorá, samozrejme, by bola prospešná  

v širšom teoretickom  základe). Témy GRV jednoducho nie sú zahrnuté alebo sa len okrajovo 

dotýkajú väčšiny učiteľskej prípravy a ďalšieho vzdelávania. Aj keď sa už začínajú objavovať 

publikácie a materiály dostupné na internetových portáloch, ktoré sú poväčšine produktmi 

neziskových organizácií, osveta v tejto oblasti sa ešte len rozbieha.  

Vzdelávací proces v prostredí rýchlo sa meniaceho sveta si vyžaduje otvorený prístup 

vysokoškolského učiteľa ku globálnym výzvam a problémom a rovnako aj primerané 

všeobecné i odborné vzdelanie študenta, ktorý by mal globálne témy vnímať ako systém 

vzájomne prepojených a súvisiacich stránok. Aby globálna výchova bola vhodne 

implementovaná vo vysokoškolskom prostredí je potrebné motivovať samotných 

vysokoškolských učiteľov k jej uplatňovaniu v praxi a k stotožneniu sa s cieľmi GRV. 

Realizovať efektívne proces globálneho rozvojového vzdelávania môže iba „globálny učiteľ“. 

 GV kladie niektoré nové požiadavky na prácu vysokoškolského učiteľa. Napríklad 

autori D. Pike a  G. Selby (1994, s. 107-110) uvádzajú charakteristiky globálneho učiteľa 

nasledovne: 

- Globálny učiteľ pristupuje k riešeniu problémov z globálneho, celosvetového hľadiska 

a nie z hľadísk národnostných alebo etnických. 

- Globálny učiteľ umožňuje študentom zoznámiť sa s rozmanitosťou a bohatstvom 

najrôznejších kultúr. 

-  Globálny učiteľ je zameraný predovšetkým na budúcnosť. 
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- Globálny učiteľ vidí svoju úlohu predovšetkým v tom, že študentom umožňuje, aby 

samostatne dospeli k vedomostiam a osobným postojom. 

- Globálny učiteľ dáva svojim študentom najavo vieru v ľudské možnosti. 

- Globálny učiteľ kladie dôraz  na rovnomerný rozvoj všetkých zložiek osobnosti 

študentov- nie iba na získavanie vedomostí, ale i na rozvoj zložky citovej a sociálnej. 

- Globálny učiteľ využíva rôzne formy výučby. 

- Globálny učiteľ chápe učenie ako celoživotný proces. 

- Globálny učiteľ sa snaží, aby informácie, ktoré študentom odovzdáva, boli v súlade 

s použitou formou a s celkovou atmosférou. 

- Globálny učiteľ rešpektuje práva druhých. 

- Globálny učiteľ sa snaží svojim študentom ukázať vzájomné súvislosti medzi 

jednotlivými predmetmi. 

- Globálny učiteľ sa snaží začleniť život študijnej skupiny do života miestnej komunity. 

 

 Ak hovoríme o globálnom učiteľovi treba sa zamyslieť, či ho charakterizujú aj 

nasledujúce znaky: 

- je kritický k informáciám, stereotypom a konvenčným zdrojom, 

- je nedogmatický a nezaujatý, 

- je schopný dialógu a rešpektu k odlišným názorom, 

- je zručný v analýze globálnej reality a súčasných sociálnych údajov, 

- je obdarený hodnotami a postojmi globálneho občianstva, 

- je ochotný hodnotiť existujúce zdroje a hľadať nové, 

- je zodpovedný za vykonávanie úlohy globálneho vzdelávateľa, 

- je inšpirovaný a odhodlaný k výzvam v oblasti globálneho vzdelávania.  

  

Tak ako sa požiadavky na vysokoškolskú výučbu, jej obsah a samotný proces, menia 

v súlade s požiadavkami doby a spoločnosti, tak zaznamenávame i nové požiadavky a úlohy 

pre vysokoškolských učiteľov. V učiteľskej profesionálnej úlohe sa objavuje teoretický posun 

od modelu efektívneho odovzdávania poznatkov (model tzv. minimálne kompetencie) 

k modelu širokej profesionality. Učiteľ sa z úlohy transmisívnej dostáva do úlohy experta, 

ktorý má okrem iného podiel na socializácii študenta, na zvyšovaní zodpovednosti študenta za 

vzdelávanie a má schopnosť a povinnosť analyzovať vlastnú činnosť a jej vzdelávacie vplyvy.  

Výstupom vysokej školy by mal byť absolvent, ktorý disponuje okrem odborných 

vedomostí a zručností tiež osobnými postojmi a zručnosťami, ktoré zahŕňajú efektívnu 

komunikáciu, tímovú spoluprácu, tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, 

ochotu sa neustále učiť a vzdelávať atď. Predpokladom úspešného zvládnutia týchto úloh je 

rola globálneho učiteľa povzbuzovateľa, motivátora, „tútora“. Výučba by sa mala stať skôr 

určitým usmerňovaním študentov, kde vysokoškolský učiteľ okrem kognitívnych 

a psychomotorických cieľov sleduje i napĺňanie cieľov v afektívnej oblasti, ovplyvňovanie 

hodnôt a postojov budúcich odborníkov. 
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2 PRÍKLADY A MOŽNOSTI VÝUČBY VYBRANÝCH PREDMETOV 

   S VYUŽITÍM PRVKOV GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 
2.1 MATEMATIKA A GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE 

 

Globálnym rozvojovým vzdelávaním (GRV) rozumieme vzdelávanie, ktoré vedie k hlbšiemu 

porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam 

riešenia problémov s nimi spojenými. Ide o prepojenie vzdelávania s každodenným životom. 

Narúšaním stereotypov a neustálou podporou nezávislého samostatného myslenia sa snažíme 

pomocou globálneho rozvojového vzdelávania rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť 

k pozitívnym zmenám nie len v lokálnom, ale aj globálnom meradle. 

Globálne rozvojové vzdelávanie zahŕňa vzdelávanie o problematike rozvojových krajín, 

chudoby vo svete, environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové 

vzdelávanie, a tiež vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte (Národná stratégia 

pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, s. 1). 

Prostredníctvom neho má dochádzať k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k 

hlbšiemu porozumeniu týmto fenoménom, k rozvoju kritického myslenia. Na Slovensku sa 

tento nový vzdelávací prístup postupne  implementuje na všetkých stupňoch škôl s cieľom 

priniesť zmenu postojov. Študentom má napomáhať uvedomovať si postavenie a  úlohy vo 

svete. Žijeme a pracujeme totiž vo svete, v ktorom nás spája voľný pohyb informácií, financií 

ale aj ľudí, s ľuďmi žijúcimi vo vzdialených krajinách viac ako kedykoľvek predtým. 

Každodenne v ňom vykonávame mnohé rozhodnutia  o tom, čo zjeme, čo si oblečieme, ako 

pocestujeme do práce alebo do školy a podobne. Tieto rozhodnutia neovplyvňujú len nás, ale 

aj ľudí, ktorí pestujú potraviny, ktoré každý deň konzumujeme, ľudí, ktorí šijú naše oblečenie, 

vyrábajú dopravné prostriedky... Rovnako rozhodujeme o smerovaní medzinárodného 

rozvoja, politiky, o spôsoboch ekonomického rozvoja, lepšej kvality života, o tom, ako 

zaobchádzať so životným prostredím. Práve týmto otázkam  venujú pozornosť aj slovenské 

vzdelávacie inštitúcie, ktorých úlohou je pripravovať odborníkov pre prax v súčasnom 

globalizujúcom sa svete, pre pôsobenie na globálnom trhu. To je aj úloha ekonomických 

fakúlt, ktoré by mali na vývoj a zmeny v spoločnosti a na svetovom trhu pružne reagovať. Od 

budúcich ekonómov sa totiž očakáva, že uspejú v ostrej konkurencii, ktorá na tomto trhu 

panuje a bezproblémovo si budú plniť pracovné úlohy v rôznych inštitúciách po svete. To ale 

predpokladá získanie nielen odborných spôsobilostí, ale aj ďalších spôsobilostí, ktoré im 

umožnia vyrovnávať sa s novým prostredím, kde budú realizovať svoju prax. Práve tu môže 

byť prínosom nový vzdelávací prístup – Globálne rozvojové vzdelávanie. Doposiaľ sa GRV 

implementuje hlavne do niektorých spoločenskovedných predmetov a tiež odborných 

predmetov, ktoré sa vyučujú na katedre ekonomiky či manažmentu. Chceme poukázať na to, 

že aj do vysokoškolskej matematiky sa premietajú ciele globálneho rozvojového vzdelávania, 

a to najmä na ekonomických fakultách. 

Pre vysokoškolských študentov, a teda aj študentov ekonomických fakúlt, je žiaduce, aby 

získali kompetencie, ktoré im umožnia vidieť javy a procesy v globálnom prostredí vo 

vzájomných súvislostiach. Môžeme súhlasiť, že „na slovenských ekonomických fakultách je 

síce získanie najnovších poznatkov a kompetencií dôležitým predpokladom pre úspešné 

pôsobenie budúcich ekonómov na svetovom trhu, no celkom to nestačí“. (Svitačová, 2013, s. 

32) Mladí ekonómovia sa v súčasnom prepojenom svete budú musieť vyrovnávať nielen 

s rôznymi problémami a situáciami, ktorých riešenie si vyžaduje kompetencie a poznatky 

nielen z ekonomiky, ale aj z manažmentu a iných kľúčových vedných oblastí. Ich úspešné 
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pôsobenie v globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí predpokladá získanie aspoň 

základných vedomostí a zručností aj z matematiky. 

 

 

2.1.1 Globálne rozvojové vzdelávanie a matematika 

 

Matematika rozvíja u študentov logické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Každý človek používa matematické modely myslenia, 

či už logické alebo priestorové, taktiež využíva prezentácie, rôzne grafy, tabuľky, vzorce, 

modely, diagramy a podobne. Preto vyučovanie matematiky musí byť vedené s cieľom 

umožniť študentom, aby získavali nové vedomosti prostredníctvom riešenia úloh 

s rôznorodým kontextom, hlavne z reálneho života, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich 

pravdivosť, vedeli správne prezentovať matematický obsah, či už pomocou textu, tabuliek, 

grafov, diagramov, rozvíjali svoju schopnosť orientovať sa v rovine a priestore. Matematika 

má pomáhať rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich 

(Pechočiak, 2013, s.73). Takisto „informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie 

študentov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie 

riešenia problémov a overovať ich v praxi. Poslaním vyučovania informatiky je viesť 

študentov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s 

údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo 

vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri 

riadení školy.“ (Matematika a práca s informáciami, s.1) 

Prostredníctvom jednoduchých matematických vzťahov sa dajú objasňovať rôzne zložité 

spoločenské a ekonomické procesy. Často sa stretávame s tým, že nielen študenti, ale často aj 

vzdelaní ľudia nevedia pracovať so zlomkami a percentami, často si pletú milióny a miliardy 

a podobne. Preto si myslíme, že matematika so svojim aparátom patrí k základnému 

a všeobecnému vzdelaniu, ktorému treba venovať náležitý dôraz.  

Cárová a Kohanová (2012) považujú za najdôležitejšie tie kompetencie, ktoré sa rozvíjajú 

u študentov prostredníctvom globálneho vzdelávania. Medzi ne patria hlavne: 

 vidieť javy a procesy vo vzájomných súvislostiach, 

 analyzovať problém a hľadať spôsoby jeho riešenia, 

 využívať vlastné skúsenosti, vedomosti a skúsenosti iných pri výbere 

najoptimálnejšieho riešenia problému, 

 vedieť spolupracovať s ostatnými pri riešení úloh, 

 vedieť spracovať informácie, vytvoriť si vlastný názor, argumentovať, 

 dokázať prijať názor iných, 

 dokázať sa vcítiť do situácie iných, 

 pociťovať za seba zodpovednosť a uvedomiť si svoju úlohu vo svete, 

 dobrovoľne a nezištne sa podieľať na riešení problémov, 

 uvedomovať si význam spolupráce, 

 tolerovať iných ľudí, rešpektovať odlišné názory, 

 prejavovať solidárnosť voči ľuďom nachádzajúcim sa v zložitých životných situáciách 

a podmienkach. 

 

Vo vysokoškolskom vzdelávaní sa doposiaľ venuje málo pozornosti globálnemu vzdelávaniu 

a globálnemu rozvojovému vzdelávaniu v matematike. Oveľa väčšiu pozornosť venujú týmto 

novým vzdelávacím prístupom základné a stredné školy. Preto sme sa rozhodli uviesť 
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niekoľko úloh, ktoré by mohli slúžiť ako ukážka a námety pre využitie globálneho 

rozvojového vzdelávania aj v matematike na vysokých školách a univerzitách, nie len 

s ekonomickým zameraním. 

 

 

2.1.2 Príklady využitia tém globálneho rozvojového vzdelávania v matematike 

 

Na naše vysoké školy a univerzity prichádzajú študenti z rôznych typov stredných škôl, 

s rôznou úrovňou vedomostí a zručností z matematiky. Máme skúsenosti s tým, že napríklad 

na technickú fakultu sa prihlásia študenti, ktorí absolvovali konzervatórium alebo strednú 

odbornú školu so zameraním kuchár – čašník, lebo nemusia robiť „prijímačky z matematiky“. 

Preto na úvodných cvičeniach je potrebné zopakovať aj základné matematické úpravy a učivo 

zo základných škôl. Teraz uvedieme úlohu, na základe ktorej môžeme študentov oboznámiť s 

tým, čo je globálne rozvojové vzdelávanie. 

Úloha 1: Vyriešte dané príklady. Na základe ich výsledkov s použitím tabuľky 2.1.1 nájdite 

heslo v tabuľke 2.1.2. 
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Tabuľka 2.1.1:  Abeceda s výsledkami príkladov 
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Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka 2.1.2:  Výsledková tabuľka 

A 7. 5. 6. 10. 2. 5. 17. 16.    

B            

A 14. 6. 3. 15. 6. 8. 6. 15. 9.   

B            

A 15. 3. 12. 16. 5. 2. 15 18. 17. 4. 16 

B            

A – výsledok príkladu číslo... 

B – prislúchajúce písmeno abecedy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Po výpočte daných príkladov a správnom vyplnení tabuľky 2.1.2 študenti získajú heslo: 

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE. Vyučujúci potom môže študentov oboznámiť, 

čo je globálne rozvojové vzdelávanie, akými základnými problémami sa zaoberá a podobne. 

 

V nasledujúcej úlohe môžeme poukázať na vplyv globalizácie na používanie jazykov 

v bežnom živote. V matematike sa tieto úlohy dajú využiť pri precvičovaní základných 

matematických operácií, počítaní zlomkov, percent a pod. 

 

Úloha 2: 
Vo svete sa dnes hovorí okolo 3000 jazykmi. V niektorých zdrojoch sa uvádza rozpätie od 

2500 po 5000 jazykov. Ani jazykovedci neraz nedokážu rozlíšiť jazyky od nárečí, niektoré so 

zánikom či splynutím národov a kmeňov zanikajú, iné zase vznikajú. Okrem prirodzených 

jazykov sa tvoria aj umelé jazyky, ktoré slúžia na medzinárodné dorozumievanie. Jazyky 

môžeme rozlišovať podľa rozličných hľadísk, napríklad podľa zhôd a rozdielov v typoch 

jazykových prostriedkov, ale najčastejšie podľa pôvodu. V roku 1990 (Jazyky sveta, s.1) bolo 

na svete, myslených ako rodné jazyky, týchto 10 najpoužívanejších jazykov: angličtina, 

ruština, nemčina, španielčina, čínština, arabčina, portugalčina, japončina, hindčtina a 

bengálčina. V tabuľke 2.1.3 uvádzame dané jazyky aj s počtom ľudí, ktorí ními hovoria. 

 

Študenti by mohli riešiť nasledujúce podúlohy. 

Úloha 2a: Vytvorte aspoň 2 typy grafov pre údaje z tabuľky 2.1.3. 

Úloha 2b: Vytvorte vzostupné poradie jazykov podľa počtu ľudí. 

Úloha 2c: Zistite, aká časť ľudí z tejto vzorky hovorí po španielsky a portugalsky. 

Úloha 2d: Zistite, koľko percent ľudí z tejto vzorky hovorí po anglicky. 
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Tabuľka 2.1.3: 10 najpoužívanejších jazykov sveta s počtami ľudí 

Jazyk Počet ľudí v miliónoch 

angličtina 330 

ruština 160 

nemčina 91 

španielčina 265 

čínština 1 095 

arabčina 190 

portugalčina 155 

japončina 125 

hindčtina 250 

bengálčina 170 

Zdroj: Jazyky sveta. 

 

 

Riešenie úlohy 2a je na obrázku 2.1.1 a 2.1.2. 

 

Obrázok 2.1.1:  Stĺpcový diagram 
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Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 2.1.2:  Kruhový diagram 

angličtina

ruština

nemčina
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hindčtina

bengálčina

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Riešenie úlohy 2b  je v tabuľke 2.1.4 a graficky znázornené na obrázku 2.1.3. 

 

Tabuľka 2.1.4:  10 najpoužívanejších jazykov sveta s počtami ľudí 

                          usporiadaných vzostupne 

Jazyk Počet ľudí v miliónoch 

Čínština 1 095 

Angličtina 330 

Španielčina 265 

Hindčtina 250 

Arabčina 190 

Bengálčina 170 

Ruština 160 

Portugalčina 155 

Japončina 125 

Nemčina 91 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 2.1.3:  Počty ľudí v miliónoch hovoriacich 10 najpoužívanejšími jazykmi sveta 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Riešenie úlohy 2c: Najskôr musíme spočítať všetky počty ľudí hovoriacich týmito desiatimi 

jazykmi (súčet 1s ),  počty ľudí hovoriacich po španielsky a portugalsky (súčet 2s ) a potom 

vydeliť súčet 2s  súčtom 1s . 

28319112515516017019025026533010951 s , 

4201552652 s , 

100

15

2831

420

1

2  
s

s
p , 

teda po španielsky a portugalsky hovorí približne 
100

15
 ľudí z danej vzorky. 

 

Riešenie úlohy 2d: Úlohu môžeme riešiť prechodom cez 1 % a následne pomocou 

„trojčlenky“. 

100 %................................2831 

    1 %................................28,31 

    x %..................................330 

__________________________ 

31,28:3301: x      
31,28

330
x      66,11x , 

teda anglicky hovorí približne 11,66 % ľudí z danej vzorky. 
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Úloha 3: 

Poľnohospodárstvo patrí medzi najvýznamnejšie výrobné odvetvia. Jeho úlohou je výroba 

produktov potrebných pre výživu obyvateľstva, ale aj takých, ktoré slúžia ako suroviny pre 

priemysel. Pracuje v ňom značná časť činného obyvateľstva sveta, hlavne v menej 

rozvinutých krajinách. Zahŕňa dve základné odvetvia: rastlinnú a živočíšnu výrobu. 

Poľnohospodári prirovnávajú pôdu k jednému z najcennejších kovov – zlatu. S prudkým 

nárastom cien pôdy zdražujú aj ceny potravín. Rozloha poľnohospodárskej pôdy je vo svete 

viac-menej nemenná, nedá sa donekonečna zväčšovať.1 Hodnota pôdy za posledných 

niekoľko rokov mnohonásobne stúpla a dosahuje historické maximá. V Kanade stojí hektár 

poľnohospodárskej pôdy 14-tisíc eur, v USA 9-tisíc, v Anglicku 7,5-tisíc. U nás je to 

v priemere 2-tisíc eur. Pôda sa tým pádom stáva strategickým výrobným nástrojom. 

 V súvislosti s pôdou by študenti mohli riešiť nasledujúce úlohy. 

Na obrázku 2.1.4 je znázornená parcela pôdy s rozmermi 400 m a 300 m. Vo vnútri parcely je 

vytvorená okrasná záhradka, ktorú majiteľ rozdelil na štvorce so stranou 40 m. 

Úloha 3a: Akú časť parcely tvorí okrasná záhradka? 

Úloha 3b: Koľko pletiva by potreboval majiteľ a čo by ho to stálo, keby chcel oplotiť okrasnú 

záhradku, pričom 1 bm (bežný meter) pletiva stojí 1,4 €? 

Úloha 3c: Koľko kilogramov hnojiva potrebuje kúpiť majiteľ pozemku, ak okolo okrasnej 

záhradky na 
3

2
 zvyšku pozemku je vysiata tráva a na 10 2m  je potrebné 20 g hnojiva? 

 

Obrázok 2.1.4:  Parcela s okrasnou záhradkou 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

                                                           
1 Rozširovanie poľnohospodárskej je na úkor klčovania lesov (brazílske pralesy), vysúšania morského pobrežia 

stavaním hrádzí a jej následným odsoľovaním (napríklad v Holandsku) a pod. 
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Riešenie úlohy 3a: Vypočítame obsah celej parcely 1P . 

2
1 000120300400 mmmbaP   

Teraz vypočítame obsah okrasnej záhradky. Záhradka je tvorená 14 rovnakými štvorcami so 

stranami 40 m. Teda jej obsah 2P  je 

  .40022401414 222
2 mmcP   

Vydelíme obsah 2P  obsahom 1P : 

%67,181867,0
000120

40022

1

2 
P

P
, 

čiže okrasná záhradka tvorí 18,67 % z celkovej plochy pozemku. 

 

Riešenie úlohy 3b: Spočítame počet vonkajších strán štvorcov, ktoré tvoria okrasnú záhradku 

a vynásobením číslom 40 vypočítame obvod záhradky O. 

mmO 8004020  . 

Keďže 1 bm pletiva stojí 1,4 €, obvod vynásobíme touto sumou. 

12014,1800 c . 

Teda majiteľ potrebuje 800 m pletiva na ohradenie záhradky, ktoré bude stáť 1120 €. 

 

Riešenie úlohy 3c: Keďže celá parcela má rozlohu 120 000 2m  a záhradka 240022 m , tak 

okolie záhradky má veľkosť 

222
3 6009740022000120 mmmP  . 

3

2
 z tejto plochy sú  

22 7,0666560097
3

2
mmP  . 

Keďže na 10 2m  trávnika je potrebné 2 g hnojiva, čo je 0,0002 kg. 2m , tak plochu P 

vynásobíme číslom 0,0002. 

130002,07,06665  m , 

teda majiteľ bude potrebovať 13 kg hnojiva na trávnik. 

 

 Migrácia je ďalšia oblasť, ktorou sa zaoberá globálne rozvojové vzdelávanie.  

 

Úloha 4: Na svete dnes žije viac ako 230 miliónov ľudí mimo svojej krajiny pôvodu 

(UNDESA 2013a), čo predstavuje približne 3,2% svetovej populácie. Ich počet neustále 

rastie. Na začiatku 90-tych rokov bol tento počet 155 miliónov. Migrantmi označujeme 

všetkých ľudí, ktorí žijú mimo krajiny svojho pôvodu. Sú medzi nimi aj krátkodobí migranti, 

ale aj cudzinci dlhodobo žijúci v cieľovej krajine, ktorí však majú naďalej občianstvo krajiny 

pôvodu. Údaje o počte migrantov sa líši od údajov o počte cudzincov vzhľadom na to, že 

cudzincom môže byť aj jednotlivec bez migrácie – tým, že sa narodí rodičom, ktorí sú v danej 

krajine cudzinci. 

Rozdiel je aj medzi migráciou a medzinárodnou migráciou. Medzinárodnou migráciou 

rozumieme pohyb naprieč štátnymi hranicami, migrácia zahŕňa všetok pohyb, aj vnútroštátny. 

Väčšina migrácie sa odohráva v rámci hraníc štátov. Podľa celosvetového prieskumu agentúry 
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Gallup je na svete ďalších 381 miliónov vnútroštátnych migrantov (Esipova, Pugliese, Ray 

2013), OSN dokonca odhaduje tento počet až na 763 miliónov. 

Veľká väčšina migrantov migruje za prácou. Podľa Medzinárodnej organizácie práce tvoria 

až 90% migrantov pracujúci a ich rodiny (ILO 2014). Migrácia nie je ale novodobý fenomén, 

ktorý je dôsledkom globalizácie na prelome 20. a 21. storočia. Veľká migrácia ľudí sa 

uskutočnila už v 19. storočí, kedy bol počet migrantov vzhľadom k celkovému obyvateľstvu 

vyšší ako dnes. 

 Migrácia sa týka aj Slovenska. Slovensko ako člen skupiny bohatých krajín sveta sa 

postupne mení z tranzitnej na cieľovú krajinu. Avšak konzervatívna migračná politika spojená 

so všeobecnou skepsou až odporom verejnosti voči imigrácii bráni razantnejšiemu rastu počtu 

migrantov na tomto území. V tabuľke 2.1.5 uvádzame počty cudzincov žijúcich v rokoch 

2006 až 2012 na území Slovenska. Ako vidíme, tieto počty neustále rastú. Na hodinách 

matematiky by mohli študenti zistiť, koľko cudzincov bude žiť na našom území, ak 

predpokladáme, že nárast počtov cudzincov, vzhľadom na predchádzajúce roky, bude 

lineárny. Na tento výpočet použijeme metódu najmenších štvorcov. 

 

Tabuľka 2.1.5:  Počet cudzincov žijúcich na Slovensku v rokoch 2006 až 2012 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 

cudzincov 
32 130 40 904 52 545 62 882 67 976 70 727 72 925 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Demografia a sociálne štatistiky 

 

Úloha 4a: Na základe údajov v tabuľke 2.1.5 odhadnite počet cudzincov, ktorí budú žiť na 

Slovensku v roku 2015. 

Riešenie úlohy 4a: 

Závislosť medzi dvomi premennými sa často vyjadruje pomocou regresnej (trendovej) krivky. 

Na základe hodnôt, ktoré sme graficky znázornili v obrázku 2.1.5, predpokladáme, že 

regresnou krivkou bude parabola. V tom prípade priebeh závislosti medzi závisle premennou 

Y a nezávisle premennou X charakterizuje kvadratická funkcia 

2
210 XAXAAY  , 

ktorej grafom je parabola a jej odhadom je funkcia 

                                                         
2

210 iii xaxaay  .                  (1) 

Jej koeficienty 210 ,, aaa  odhadneme metódou najmenších štvorcov. Vytvorme odchýlky 

medzi skutočne získanými (empirickými) hodnotami iy  a odhadovanými hodnotami iy . Ich 

umocnením sa minimalizujú chyby, ktoré by vznikli pri sčítaní týchto odchýlok. Sčítaním 

druhých mocnín odchýlok vytvoríme funkciu 

                     
2

1

2

210

2

1

2

210

2

1





n

i

iii

n

i

iii

n

i

ii xaxaayxaxaayyyF  (2) 

s neznámymi 10 ,aa  a 2a . Úlohou je určiť minimum funkcie F, teda nájsť najmenší rozdiel 

medzi nameranými a odhadovanými hodnotami. Podľa nutnej podmienky existencie extrému 
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funkcie viac premenných platí, že ak funkcia má extrém, potom jej prvé parciálne derivácie sa 

musia rovnať nule. 

 

Obrázok 2.1.5: Počet cudzincov žijúcich na Slovensku v rokoch 2006 až 2012 aj  s trendovou 

parabolou 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Posledné tri rovnice nazývame sústavou normálnych rovníc. Riešením sústavy týchto troch 

normálnych rovníc s tromi neznámymi dostaneme koeficienty 10 ,aa  a 2a , ktoré sú odhadom 

koeficientov 10 , AA  a 2A  regresnej paraboly. 

Označme iT , 7,,1 i  koncové dvojčíslie daných rokov (napríklad roku 2008 prislúcha 

hodnota 083 T ) a ip  počet cudzincov v danom roku. V sústave normálnych rovníc 

nahradíme premennú ix  premennou iT  a premennú iy  premennou ip . 

 

Tabuľka 2.1.6:  Pomocné výpočty pre metódu najmenších štvorcov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné výpočty 

 

Vypočítané hodnoty súm z posledného riadka tabuľky 2.1.6 vložíme do sústavy normálnych 

rovníc, pričom za n dosadíme číslo 7 (mali sme údaje za 7 rokov): 

210 595637400089 aaa  , 

210 5859595633798263 aaa  , 

210 59731585959537474065 aaa  . 

Riešením tejto sústavy rovníc zaokrúhlené na 2 desatinné miesta sú hodnoty 36,868120 a , 

93,258691 a  a 43,10452 a . Tieto hodnoty dosadíme do rovnice (1): 

 
iT  ip  2

iT  
3

iT  
4

iT  ii pT   
ii pT 

2
 

 06 32 130 36 216 1296 192780 1156680 

 07 40 904 49 343 2401 286328 2004296 

 08 52 545 64 512 4096 420360 3362880 

 09 62 882 81 729 6561 565938 5093442 

 10 67 976 100 1000 10000 679760 6797600 

 11 70 727 121 1331 14641 777997 8557967 

 12 72 925 144 1728 20736 875100 10501200 

  63 400 089 595 5859 59731 3798263 37474065 



40 

243,104593,2586936,86812 xxy  . 

Za premennú x dosadíme hodnotu 14, lebo chceme vypočítať približnú hodnotu počtu 

cudzincov v roku 2014, teda 

  38,704621443,10451493,2586936,8681214 2 y . 

Čiže v roku 2014 odhadujeme, že počet cudzincov na Slovensku bude približne 70462. 

 

 Ak by sme za trendovú krivku zobrali priamku, ako to vidíme na obrázku 2.1.6, jej 

odhadovaná funkcia je daná rovnicou 

                                                               ii xaay 10  .               (3) 

 

Obrázok 2.1.6: Počet cudzincov žijúcich na Slovensku v rokoch 2006 až 2012 aj 

                         s trendovou priamkou 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Opäť využijeme hodnoty z tabuľky 2.1.6, čím získame rovnice 

10 637400089 aa  , 

  10 595633798263 aa  . 

Ich riešením sú hodnoty 36,63140 a  a 21,70521 a . Dosadením do rovnice (3) získame 

rovnicu 
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ii xy 21,705236,6314   

Za premennú ix  dosadíme hodnotu 14, teda 

  58,924161421,705236,631414 y . 

Čiže v roku 2014, ak uvažujeme, že počet cudzincov bude rásť lineárne, by malo na 

Slovensku byť asi 92417 cudzincov. 

 

 

2.1.3 Zhrnutie 

 

Takýchto podobných tém a oblastí, ktorými sa zaoberá globálne rozvojové vzdelávanie a dajú 

sa využiť aj v matematike, by sme našli ešte veľa. Študenti, ale nie len oni, by si mali 

uvedomovať prepojenosť rozvinutých a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie sa. 

Ekonomická globalizácia, obchod, etické podnikanie, udržateľný rozvoj, ale aj migrácia patria 

medzi základné pojmy globálneho rozvojového vzdelávania. V globálnom rozvojovom 

vzdelávaní by sa mali rozoberať problémy chudoby a nerovnosti, zdravia, výživy, konflikty 

vo svete, rozvojové ciele, humanitárna pomoc a podobne. Súčasťou globálneho vzdelávania 

by mala byť aj výchova k ľudským a občianskym právam, právam dieťaťa, ich rešpektovaniu 

a ochrany, rodová rovnosť, vládnutie a demokracia. Jednou zo súčastí globálneho vzdelávania 

je aj multikulturalizmus. Mladí ľudia by sa mali vedieť identifikovať v kultúre, tolerovať 

kultúrne rozdiely, viesť interkultúrny ale aj interreligiózny dialóg, zaoberať sa pojmami 

rasizmus, intolerancia, xenofóbia, rôznymi predsudkami. Dôležitou zložkou globálneho 

vzdelávania je environmentálna výchova. Zmena klímy, znečisťovanie vzduchu, vody, pôdy, 

odpadové hospodárenie, ale aj využívanie prírodných zdrojov, vytváranie alternatívnych 

zdrojov energií, by mali byť témy, s ktorými sa stretnú študenti vo výchovno-vzdelávacom 

procese. 

 Aj matematika je predmet, v ktorom sa dajú rozoberať problémy  globálneho 

rozvojového vzdelávania. Matematické vzdelávanie je totiž založené na realistickom prístupe 

k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre 

rozvíjanie mnohých schopností a zručností. Veľmi dôležité sú aj aplikácie matematických 

vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získavajú študenti matematické 

vedomosti a zručnosti novej kvality, ktoré by sa mali prelínať celým matematickým 

vzdelávaním a vytvárajú predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a v neposlednej 

miere aj pre celoživotné vzdelávanie. 
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2.2 NÁVRHY VYUŽÍVANIA TÉM GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO 

      VZDELÁVANIA A METÓD VÝUČBY NA PREDMETOCH ORIENTOVANÝCH 

      NA MARKETING A OBCHOD 

 

Dôležitou úlohou pre pedagógov pri aplikácii prvkov GRV do výchovnovzdelávacieho 

procesu je premyslená príprava hodiny, výber vhodných metód a zásad práce. Témy GRV sú 

spojené s reálnym životom a udalosťami, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, preto je 

potrebné zvoliť interaktívne, zážitkové a kreatívne metódy. Študenti ich prostredníctvom 

pochopia problém lepšie ako pri štandardnom hromadnom vyučovaní. Jednotlivé metódy sa 

zameriavajú na rozvíjanie kľúčových zručností študentov a môžu byť vhodným spestrením 

vyučovacej hodiny. O ich výbere, využití vo vyučovaní a úprave podľa potrieb a schopností 

študentov sa rozhoduje samotný pedagóg. (Lehotská, 2008) 

Na dosiahnutie cieľov je potrebné vopred si premyslieť štruktúru hodiny. Je potrebné 

v prvom rade vybrať tému hodiny a hľadať odpovede na nasledovné otázky: 

1. Prečo? - nájsť argumenty, ktoré pedagóga a študentov presvedčia o nutnosti témy. 

2. Čo? - vybrať si najpodstatnejší obsah hodiny, čo sa majú študenti naučiť. 

3. Komu? – každý ročník študentov predstavuje iné spoločenstvo, je potrebné vziať do úvahy, 

čo už študenti vedia a nájsť situácie, v ktorých môžu aplikovať to, čo sa na hodine naučili. 

4. Ako? - dosiahnutie plánovaného výsledku pri globálnom rozvojovom vzdelávaní pomôže 

využitie vhodného metódy vzdelávania. 

5. Ako overiť cieľ? - zistiť posun, ktorý študenti spravili počas hodiny, spoločne hľadať 

odpovede na otázky. 

Metódy, ktoré sa opierajú o súčasné trendy vo vzdelávaní a ich využitie je vhodné 

nielen v rámci spoločenskovedných predmetov, ale aj pri globálnom rozvojovom vzdelávaní: 

 

 

2.2.1 Navrhnuté témy globálneho rozvojového vzdelávania 

 

Nasledujúce témy a aktivity GRV nemajú za cieľ obsiahnuť všetky globálne problémy 

súčasného sveta, ale snažia sa zachytiť najdôležitejšie oblasti, ktoré sa priamo dotýkajú 

oblastí marketingu a obchodu vhodné pre zaradenie do výučby a syláb predmetov: 

Populačná explózia 

Obrázok 2.2.1:  Populácia 

 

Zdroj: http://www.sciencemediacentre.co.nz/2011/10/28/world-population 
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Vývoj ľudstva v uplynulých 50-tich rokoch priniesol mnoho protichodných trendov – 

negatívne však prevažujú natoľko, že sa dokonca hovorí o globálnej kríze ľudstva. Za 

najvýznamnejšie globálne problémy sú v súčasnosti považované:  

 environmentálne problémy ako globálna zmena klímy, skleníkový efekt, narušenie 

ozónovej vrstvy, odlesňovanie, vymieranie druhov, exploatácia prírodných zdrojov a 

znečistenie;  

 problémy politického vývoja ako rasová, etnická a náboženská diskriminácia, totalitné 

režimy, ozbrojené konflikty, násilie a organizovaný zločin, terorizmus a korupcia; 

 problémy sociálneho rozvoja obyvateľov v rozvojových krajinách ako nízka 

priemerná dĺžka života, chorobnosť vrátane AIDS, nedostatočný prístup k pitnej vode, 

chýbajúca zdravotná starostlivosť a výživa, analfabetizmus a chýbajúce vzdelanie, 

detská práca; 

 demografické problémy ako preľudnenie a vysoký populačný prírastok rozvojových 

krajín a stagnácia až úbytok obyvateľov rozvinutých krajín; 

 ekonomické problémy ako prehlbujúce sa rozdiely medzi globálnym Severom a 

Juhom, sústredenie bohatstva v rukách malej skupiny ľudí, priepastné rozdiely medzi 

bohatými a chudobnými. 

 

Ako príklad na cvičenia z predmetu Agrárny marketing môže byť stanovená 

nasledovná problematika produkcie potravín vo svete. 

 

Potraviny 

V minulosti sa ľudstvo hrozilo toho, že s rastúcou populáciou nebude schopné 

vyprodukovať dostatok jedla pre všetkých. Zatiaľ sa tak nestalo. Potravín je globálne 

dostatok, iba sú nerovnomerne rozdelené. Chudoba, prírodné katastrofy, politické násilie a 

ďalšie faktory narúšajú rovnomerné rozdelenie svetových potravinových zásob. 

Produkcia potravín v minulosti i dnes vyžadovala stále nové úrodné polia a nové 

spôsoby ich kultivácie. Avšak necitlivé mechanické obrábanie, nadmerné používanie hnojív a 

chemických postrekov a meliorácie či umelé zavlažovanie spôsobujú devastáciu pôdy i 

vodných zdrojov. Krajina trpí vodnou i veternou eróziou, zasoľovaním pôdy a kontamináciou 

vody použitými postrekmi a hnojivami. V chudobných regiónoch sa obrábajú i ľahko 

narušiteľné ekosystémy ako sú dažďové pralesy či močiare. Vedie to k ich zničeniu a vzniku 

púští či holín, ako i nenávratnému zániku unikátnych rastlinných a živočíšnych druhov. 

Rozvinuté krajiny navyše vyprodukovanými potravinami nezmyselne plytvajú. BBC 

napríklad v minulom roku uviedlo, že sa vo Veľkej Británii ročne neskonzumuje až 

šokujúcich 30-40% všetkých potravín, kým v Spojených štátoch je to dokonca 40-50%. Iba v 

samotnej Veľkej Británii sa ročne vyhodia potraviny za 38 miliárd amerických dolárov. 

Okrem finančných a morálnych škôd ide aj o zbytočné plytvanie použitými chemikáliami a 

pesticídmi, ako i pohonnými hmotami. V neposlednej miere nám i životnému prostrediu škodí 

skleníkový plyn metán vznikajúci pri rozklade týchto potravín na skládkach. A pritom zomrie 

ročne na svete v dôsledku podvýživy viac ako 20 miliónov ľudí. Ak by sa však spotreba mäsa 

vo svete znížila o 10 %, uvoľnilo by sa ročne viac ako 12 miliónov ton obilia, ktoré by 

spomenutých 20 miliónov podvyživených ľudí nasýtilo. 

Nadmerná konzumácia mäsa zvyšuje jeho produkciu, ktorá zas spotrebúva množstvo 

rastlinnej potravy použiteľnej na nasýtenie ľudí – napríklad na získanie jedného kilogramu 

hovädzieho mäsa spotrebujeme až 16 kilogramov sóje alebo obilia ako krmivo a rovnaká 

plocha poľnohospodárskej pôdy je schopná uživiť jedného človeka konzumujúceho mäso 

alebo 12 vegetariánov. Každý vegetarián ušetrí ročne až 4050 m2 lesa. Množstvo vody 
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potrebnej na produkciu 1 kg mäsa je 22 470 litrov, zatiaľ čo množstvo vody potrebnej na 

produkciu 1 kg pšenice je iba 224,7 litrov. Produkcia takého množstva živočíšnych 

produktov, aké spotrebuje priemerná štvorčlenná rodina za rok, uvoľní do ovzdušia 2 tony 

oxidu uhličitého, t.j. množstvo, aké uvoľní jedno auto v priemernej prevádzke za 6 mesiacov. 

(Hipš – Ďurišová, 2006) 

 

Rozdelenie bohatstva vo svete a spotreba 

 Už v roku 2050 bude ľudstvo pri zachovaní súčasného tempa rastu spotreby 

potrebovať dvojnásobok prírodných zdrojov, ktoré je Zem schopná za rok obnoviť. V roku 

2006 prekračuje spotreba zdrojov ich obnovu o jednu štvrtinu - prírodné zdroje, ktoré nám 

majú vystačiť na celý rok, totiž vyčerpáme už 9. októbra. Najznepokojivejšie je, že sa 

každoročne začína náš život na dlh o čosi skôr - v roku 1987 to bolo 19. decembra, v roku 

1995 bol týmto dňom 21. november. Ľudstvo tak každoročne vyrúbe viac stromov, ako sa 

dokáže obnovovať a chytá viac rýb, ako sa dokáže vyliahnuť. Za následok nezodpovedného 

správania sa môžeme považovať globálne otepľovanie, úhyn vzácnych živočíšnych a 

rastlinných druhov, ako aj úbytok lesov. 

 

Obrázok 2.2.2:  Amazónsky prales 

 

Zdroj:    http://www.brazilieweb.cz/amazonsky-prales-8 

 

Pri prepočte na jedného obyvateľa vyčerpávajú zdroje našej planéty najviac ľudia žijúci 

v Spojených arabských emirátoch, za nimi občania USA, Fínska, Kanady, Austrálie, 

Estónska, Švédska, Nového Zélandu, Nórska a Dánska – Slovensko je na 38. mieste, Česká 

republika na 20. Naša ekologická stopa (súčet spotreby jedného človeka prepočítaná na 

hektáre, ktoré sú potrebné na vyprodukovanie potravín, ale aj hektáre zničené ťažbou alebo 

zaťažené odpadmi) je až 3,2 ha, pričom biokapacita nášho územia je iba 2,8 globálneho 

hektáru na obyvateľa. 

 

Ekonomická globalizácia a jej dôsledky 

Ekonomickou globalizáciou spájajú jej zástancovia víziu svetovej prosperity a mieru. 

Kritici v nej vidia príčiny prehlbujúcej sa chudoby a devastácie životného prostredia vo svete. 

Rôzne názory sú aj na to, či je ekonomická globalizácia proces prirodzený a na ľuďoch 

nezávislý alebo či je človekom ovplyvniteľný. Ekonomická globalizácia je neoddeliteľne 

spojená so Svetovou bankou a Medzinárodným menovým fondom, čo sú medzinárodné 

finančné inštitúcie, ktoré do značnej miery ovplyvňujú hospodársku politiku v krajinách 

celého sveta. K nim sa zaraďuje aj Svetová obchodná organizácia, na ktorej pôde sa 

rozhoduje o deregulácii svetového obchodu. Tieto inštitúcie, v ktorých majú hlavné slovo 

ekonomicky najsilnejšie krajiny sveta prispievajú k tomu, že národné ekonomiky sú čoraz 

viac závislé na globálnom obchode. 

http://www.brazilieweb.cz/amazonsky-prales-8
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Obrázok 2.2.3:  Globalizácia 

 

Zdroj: http://tower.arcadia.edu/?p=688 
 

Za hybné sily a zároveň aj výsledky globalizácie sú pokladané ekonomické a technologické 

zmeny. Na celom svete nastal rast obchodu po tom, ako sa globálne trhy virtuálne „priblížili“ 

pomocou komunikačných technológií. Tie isté technológie spájajú vzdialené spoločnosti 

a uľahčujú im presúvanie ich aktivít do oblastí s nízkymi nákladmi. 

    

Globalizácia, resp. globalizmus je aj určitou teóriou založenou na presvedčení, že 

liberalizovaný globálny trh je nevyhnutný pre rast svetového hospodárstva. Zástancovia 

voľného trhu veria, že tento prístup zároveň podporuje zdravú medzinárodnú konkurenciu. 

Jednotlivé krajiny sa tak môžu špecializovať na produkciu tovaru, ktorý je pre ne 

najvýhodnejší a vyvážať ho do iných krajín bez obmedzení. Iba tí, ktorí produkujú tovar 

efektívne a za prijateľnú cenu, prežijú. Od deväťdesiatych rokov vo svete zároveň silnie 

hnutie poukazujúce na negatívne skúsenosti s dopadmi liberalizácie svetového hospodárstva, 

najmä na to, že silné nadnárodné spoločnosti z liberalizovaného medzinárodného obchodu 

profitujú, zatiaľ čo sociálne najslabšie skupiny obyvateľov musia znášať väčšinu negatívnych 

dopadov. 

 

Organizácia spojených národov (OSN) 

Organizácia spojených národov (UN – United Nations Organisation) vznikla v roku 

1945 a sídli v New Yorku. Zastupuje 191 členských krajín a Slovenská republika bola prijatá 

za člena 19.1. 1993 ako jeden z nástupníckych štátov ČSFR. Organizácia Spojených národov 

bola založená po skončení druhej svetovej vojny, aby pomohla stabilizovať medzinárodné 

vzťahy a dať mieru bezpečnejší základ. 

 

Obrázok 2.2.4: OSN 

 

Zdroj: http://www.un.org/en/ 

 

http://tower.arcadia.edu/?p=688
http://www.un.org/en/
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OSN je však viac, ako len udržiavateľka mieru a fórum pre riešenie konfliktov. Ona a 

pod ňu spadajúce agentúry rozvíjajú svoje aktivity v širokej oblasti a snažia sa zlepšiť životy 

ľudí po celom svete. 

Záchrana detí a ich vývoj, ochrana životného prostredia, ľudské práva, zdravie 

a medicínsky výskum, zmiernenie chudoby a ekonomický rozvoj, poľnohospodársky rozvoj a 

rybolov, výchova, vzdelávanie žien, pohotovosť a pomoc pri odstraňovaní katastrôf, vzdušná 

a vodná doprava, mierové využívanie jadrovej energie, práca a práva pracujúcich ... To je len 

skrátený zoznam oblastí, v ktorých sa OSN a jej zložky a orgány angažujú. 

 

Svetová banka, Medzinárodný menový fond a Svetová obchodná organizácia 

Svetová banka (World Bank - WB), Medzinárodný menový fond (International 

Monetary Fund – IMF) a Svetová obchodná organizácia (World Trade Organisation - WTO) 

sú pravdepodobne najsilnejšie medzinárodné inštitúcie, ktoré ovplyvňujú svetové 

hospodárstvo. Každá z týchto organizácií sa venuje jednej zo špecifických oblastí svetovej 

ekonomiky – Svetová banka sa zameriava na podporu rozvojových projektov ako sú výstavba 

ciest, priehrad, elektrární, projekty na odstraňovanie chudoby, atď.). Medzinárodný menový 

fond ovplyvňuje finančnú a menovú politiku štátov. Tieto dve inštitúcie spolupracujú pri 

zasahovaní do hospodárskej politiky krajín a odporúčajú vládam zmeny aj v iných sektoroch, 

ako sú napríklad systémy sociálneho zabezpečenia, či verejná doprava. Svetová obchodná 

organizácia je fórom, na ktorom sa rokuje o podmienkach medzinárodného obchodu. 

 

Obrázok 2.2.5:  Logá Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a Svetovej obchodnej 

                         organizácie 

   

Zdroj: http://www.worldbank.org/, http://www.imf.org/, http://www.wto.org/ 

 

Svetová obchodná organizácia 

Svetová obchodná organizácia je medzinárodná organizácia určujúca pre členské 

krajiny pravidlá medzinárodného obchodu. WTO bola založená s úmyslom odstrániť čo 

najviac bariér voľného obchodu, ktoré vlády jednotlivých štátov používajú na ochranu svojho 

trhu (dovozné clá, kvóty a iné prekážky na dovoz určitého tovaru a služieb). Takto môžu 

napríklad zmierniť neschopnosť domácich výrobcov obstáť v konkurencii alebo ochrániť 

vlastné poľnohospodárstvo. Úloha WTO nie je len dojednávanie nových obchodných dohôd, 

ale i hodnotenie existujúcich pravidiel, posudzovanie obchodných sporov, monitorovanie 

obchodnej politiky členských štátov, technická pomoc rozvojovým krajinám a spolupráca s 

inými organizáciami. 

 

Fair trade - Spravodlivý obchod 

Spravodlivý obchod (fair trade) predstavuje obchodné partnerstvo, ktorého cieľom je 

udržateľný rozvoj a zaistenie dôstojných podmienok pre znevýhodňovaných výrobcov v 

rozvojových krajinách. Ide o účinnú rozvojovú spoluprácu s krajinami Juhu, ktorá zaručuje 

osoh všetkým zúčastneným.  

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
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Obrázok 2.2.6:  Logo značky Fair trade 

 

Zdroj: http://pablomasvino.blogspot.sk/2011/09/fairtrade-wines.html 

 

Výrobcovia dostanú za vyprodukované suroviny spravodlivé ceny, nezávisle od cien 

na svetových trhoch. Takýmto spôsobom majú ľudia v rozvojových krajinách možnosť 

postarať sa sami o seba, zaistiť si živobytie a zlepšiť svoju situáciu v oblasti zdravia a 

vzdelania. 

Chutné, vysoko kvalitné potraviny sa do Európy dostanú priamym kontrolovaným 

distribučným kanálom – s garanciou pôvodu. 

Princípy spravodlivého obchodu: 

 spravodlivé ceny a zákonné minimálne mzdy,  

 pracovnoprávne minimálne štandardy,  

 zákaz vykorisťovateľskej detskej alebo nútenej práce,  

 záruka pôvodu a kontrolovaný tok tovarov do Európy,  

 priamy obchod a dlhodobé obchodné vzťahy,  

 trvalý a k životnému prostrediu šetrný spôsob hospodárstva,  

 ochrana dažďových pralesov, prírodného vodstva a pitnej vody,  

 cielená podpora biologického pestovania.  

 

Miléniové rozvojové ciele 

Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (Oficial Development Assistance - ODA) 

odráža spoluzodpovednosť Slovenska za globálny vývoj, záväzky a prísľuby vyplývajúce 

z členstva v medzinárodných organizáciách a iniciatívach, ako aj záujem našej republiky 

zaradiť sa do donorskej komunity a byť vnímané ako jej súčasť. 

 

Obrázok 2.2.7:  Logo miliónových rozvojových cieľov 

 

Zdroj: http://www.endexclusion.eu/learn-more/learn-about-end-exclusion/more-on-the-mdgs 

 

Slovensko sa pripojilo v roku 2000 k výzve OSN napĺňať Miléniové rozvojové ciele 

(Milenium Development Goals – MDGs). V súlade s ich napĺňaním sa na úrovni EÚ prijalo 

niekoľko záväzkov pre členské krajiny. Pre Slovensko z týchto záväzkov vyplýva, že sa 

budeme snažiť zvýšiť svoj ročný príspevok na ODA do roku 2010 na úroveň výdavkov vo 

výške 0,17 % HDP. Ak bude chcieť SR naplniť záväzok EÚ, budú sa musieť zvýšiť 
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prostriedky v štátnom rozpočte určené na ODA a pri priemernom 5% ročnom raste HDP to 

bude náročná úloha. Dôležité pritom bude zvýšiť podiel najmä bilaterálnej pomoci na 

celkovej slovenskej ODA, pretože práve tá najlepšie presadzuje ciele zahraničnej politiky 

nášho štátu. Ostatná, multilaterálna pomoc vyplýva z našich medzinárodných záväzkov a 

keďže sme malou krajinou, aj naše hlasovacie možnosti pri smerovaní pomoci z 

multilaterálnych fondov sú obmedzené. 

Miléniové rozvojové ciele a zámery vychádzajú z Miléniovej deklarácie, ktorú 

v septembri roku 2000 podpísalo 189 krajín vrátane 147 hláv štátov. Ciele a zámery 

Miléniových cieľov sú prepojené a mali by byť vnímané ako celok. Predstavujú partnerstvo 

medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, ktoré je podľa Deklarácie odhodlané “vytvoriť 

prostredie – rovnako na národnej i medzinárodnej úrovni – ktoré napomáha k rozvoju a 

odstráneniu chudoby“. (Hipš – Ďurišová, 2006) 

 

Uvedené témy odporúčame zaradiť do jednotlivých predmetov tak ako je to uvedené 

v tabuľke 2.2.1. 

 

Tab. 2.2.1:  Priradenie  jednotlivých navrhnutých tém k predmetom vyučovaných na 

                   Katedre marketingu 

Názov témy Názov predmetu 

Populačná explózia 

 

Medzinárodný marketing, Strategický 

marketing, Zahraničný agrárny obchod, 

Nákup a predaj 

Rozdelenie bohatstva vo svete a spotreba 

 

Agrárny marketing, Obchodné operácie, 

Zahraničný agrárny obchod, Nákup a predaj 

Ekonomická globalizácia a jej dôsledky 

 

Marketing, Agrárny marketing, 

Medzinárodný marketing, Obchodné 

operácie, Obchodné podnikanie, Zahraničný 

agrárny obchod, Nákup a predaj, Európsky 

spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, 

Medzinárodné organizácie (OSN, SB, MMF) 

 

Agrárny marketing, Obchodné operácie, 

Zahraničný agrárny obchod, Nákup a predaj 

Fair trade - Spravodlivý obchod 

 

Marketing, Medzinárodný marketing, 

Agrárny marketing, Európsky spotrebiteľ 

a spotrebiteľské správanie, Obchodná 

prevádzka a merchandising, Produkt 

a kvalita 

Miléniové rozvojové ciele 

 

Zahraničný agrárny obchod, Obchodné 

operácie, Manažment obchodnej firmy 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

2.2.2 Základné metódy pri začleňovaní globálneho rozvojového vzdelávania do výučby 

 

V súčasnej dobe technického pokroku je  nutné zapájať a využívať také vzdelávacie 

metódy, ktoré efekt získavania, ukladania a používania nových informácií a zručností u 

každého jednotlivca čo najviac zvýšia. 

Niektorí učitelia sa v rámci vzdelávacieho procesu neustále pridržiavajú jednej 

vyučovacej metódy, ktorú si počas vyučovacieho procesu osvojili a boja sa s novými 

metódami, s ktorými nemajú skúsenosť, experimentovať. Tento efekt učiteľovej „strnulosti“ 
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je nebezpečný v tom, že vzdelávacia metóda, ktorú vyučujúci neustále bez akejkoľvek zmeny 

využíva, hlavne pri vzdelávaní študentov na vysokých školách resp. dospelých, môže byť 

prekážajúcou a nevhodnou na prenos nových informácií alebo na osvojovanie si nových 

zručností, pretože každému dospelému vyhovuje iná vzdelávacia metóda. 

Jeden z možných dôvodov takejto učiteľovej strnulosti vychádza hlavne z 

nedostatočnej pozitívnej motivácie učiteľov a študujúcich. Veľmi veľa učiteľov nemá záujem 

učiť sa novým metódam, nakoľko svoje vlastné, dlhoročné používané a zaužívané učebné 

metódy považujú za tie najlepšie. Problém efektivity takéhoto vzdelávacieho procesu pramení 

v tom, že práve študenti tieto zaužívané vzdelávacie metódy za efektívne nepovažujú a 

vyhovuje im skôr iný spôsob, iná vzdelávacia metóda učenia, ktorú im vyučujúci v 

edukačnom procese neposkytne. (Tomengová, 2012) 

 

Na základe analýzy a návrhu tém GRV doporučujeme v procese výučby využiť a  najmä 

nasledovné metódy: 

 diskusné metódy - rozhovor, dialóg a diskusia, sokratovská metóda , brainstorming, 

 feedback -  spätná väzba., 

 kooperatívne vyučovanie, 

 prípadové metódy, 

 hranie rolí, 

 projektová metóda, 

 metódy objavovania, 

 výskumné metódy.  

 

 

2.2.3 Zhrnutie 

 

Z tém globálneho rozvojového vzdelávania, sa na Katedre marketingu využíva len 

málo tém (globalizácia, svetový obchod, udržateľný rozvoj, spravodlivý obchod – fair trade). 

Vytypovali sne nasledovných šesť tém, ktoré odporúčame zakomponovať do 

vyučovacieho procesu a rovnako tak do syláb jednotlivých predmetov: 

 Populačná explózia 

 Rozdelenie bohatstva vo svete a spotreba 

 Ekonomická globalizácia a jej dôsledky 

 Medzinárodné organizácie (OSN, SB, MMF) 

 Fair trade - Spravodlivý obchod 

 Miléniové rozvojové ciele 

 

Dôležitou úlohou pre pedagógov pri aplikácii prvkov GRV do výchovno-

vzdelávacieho procesu je premyslená príprava hodiny, výber vhodných metód a dodržiavanie 

optimálnych zásad práce. Každý učiteľ, ktorý sa výchovno-vzdelávacou činnosťou zaoberá, 

by mal preto poznať a vedieť využiť vo svojej práci aktivizujúce možnosti vzdelávania. Malo 

by byť jeho cieľom neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu, získavať poznatky o nových 

vzdelávacích metódach a snažiť sa o zapájanie týchto nových vzdelávacích metód do 

vyučovania, nebáť sa vo vzdelávaní experimentovať a snažiť sa neustále novými 

vzdelávacími metódami motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu. 
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2.3 GLOBÁLNE  VZDELÁVANIE A EKONOMIKA PODNIKOV  

 

Predmet Ekonomika podnikov sa zameriava na aplikovanie ekonomických teórií a 

metód do rozhodovania v podniku. Primárnym cieľom predmetu je zoznámenia študentov 

s odbornou terminológiou, ktorá je bežná v podnikovej praxi, a aby získané komplexné 

poznatky mohli následne prakticky využiť pri efektívnom riadení podniku a pri riešení jeho 

ekonomických problémov. Obsahovo je vo výučbe zahrnutá problematika teórií firmy, ktorá 

sa zaoberá vysvetlením jej trhového správania t.j. procesmi formovania ponuky. Pozornosť je 

venovaná aj kategórii nákladov a výnosov, ktorých poznanie je nevyhnutné pre zaistenie 

optimálnej situácie podniku prostredníctvom kategórie zisku. Koncepčne je s problematikou 

nákladových a výnosových kategórií spojená analýza bodu zvratu, ktorá umožňuje 

identifikovať vplyv zmeny tržieb, fixných a variabilných nákladov na ziskovosť podnikania 

a jej poznanie je nevyhnutné pri finančnom riadení a plánovaní podniku. Problematika 

prevádzkovej páky a finančnej páky je rozpracovaná tak, aby študenti pochopili význam ich 

pôsobenia a využitia vo finančnom riadení podniku. Predmet sa sústreďuje aj na oblasť 

kapitálovej vybavenosti podniku a stanovenia optimálnej kapitálovej štruktúry. Pre meranie 

úspešnosti podniku, či už k určitému časovému okamihu alebo za určité časové obdobie, je 

vysvetlený študentom princíp trhovej a ekonomickej pridanej hodnoty. Študenti sa tiež 

zoznámia so zložitou problematikou týkajúcou sa využitia rôznych metód stanovenia hodnoty 

podniku. Prostredníctvom témy o investičnom rozhodovaní kapitálu v podniku získajú 

študenti potrebné  informácie o metódach výberu efektívneho investičného projektu a o ich 

praktickom aplikovaní.  

 

Globálne vzdelávanie v predmete Ekonomika podnikov absentuje, a preto by bolo 

vhodné venovať tejto problematike značnú pozornosť, nakoľko výsledkom postupujúcej 

globalizácie je angažovanosť stále väčšieho počtu podnikov do medzinárodnej spolupráce. 

Globalizácia si vyžaduje podľa Gregovej a Dengovej (2008) spoluprácu firiem predovšetkým 

z dôvodu minimalizácie nákladov a rizík. Autorky uvádzajú, že efektívny model organizácie 

výroby existuje len v konkurenčnom prostredí a je smerovaný na rozvoj kooperácie medzi 

podnikmi v súčasnej globálnej ekonomike. Vzájomná spolupráca tak prináša výhody nielen 

pre veľké, ale aj malé a stredné podniky (nové trhy, rozšírenie distribučnej siete, atď.), a je 

jednou z príčin úspešného rozvoja malého a stredného podnikania vo vyspelých 

ekonomikách. Mihok, Žiga a Vida (2006) poukazujú na skutočnosť, že podnikanie sa 

zmedzinárodňuje a za výsledok globalizácie považujú rýchly rast medzinárodných transakcií, 

najmä medzinárodného obchodu a financií ako aj investičných tokov. Najvýraznejšie sa 

proces globalizácie prejavuje v oblasti medzinárodného podnikania v podobe:  

 zásahov do organizácie, výroby a odbytu výrobkov, ktoré umožnili podnikom úspešne 

sa etablovať na zahraničných trhoch, diverzifikovať a získať prístup k novým 

zdrojom, čo pozitívne ovplyvnilo ziskovosť a upevnenie resp. zmeny v pozícii 

najúspešnejších podnikov na svetových trhoch. Navyše, tieto podniky prispeli k tvorbe 

kapacít pre výrobu konkurencieschopných výrobkov pre domáci trh. 

 vzniku nových typov podnikateľských spoločenstiev prekračujúcich národné hranice 

a zmiešaných podnikov typu „joint ventures“, ktoré dovoľujú podnikom kombinovať 

aktíva, deliť náklady, vstupovať a udržovať sa na nových trhoch aj napriek 

ekonomickým stratám.  

Dôsledkom globalizácie v podnikaní je podľa Prividi (2007) tiež narastajúci rozsah 

cezhraničných ekonomických aktivít t.j. prenikanie konkurencie na domáce trhy, otváranie 

zahraničných trhov, medzinárodné akvizície, strategické aliancie. Za hlavnú príčinu fúzií a 

akvizícii na podnikovej úrovni  považuje autorka narastajúci význam nehmotných aktív 

(know-how, software, manažérske skúsenosti, atď.).  
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2.3.1 Príklady využitia tém globálneho rozvojového vzdelávania v ekonomike podnikov  

 

Ako už bolo spomenuté globalizácia spôsobuje, že čoraz viac podnikov vstupuje do 

finančných vzťahov so zahraničnými subjektmi. Fetisovová a kol. (2009) uvádzajú, že pri 

finančnom rozhodovaní v rámci týchto vzťahov treba brať do úvahy rozdielne miery inflácie 

a rozdielne úrovne úrokových sadzieb v jednotlivých krajinách. Za najdôležitejšie veličiny 

považujú devízové kurzy jednotlivých mien, v ktorých sa uvedené, ale aj ďalšie faktory 

odzrkadľujú. Na základe týchto skutočnosti, navrhujeme venovať pozornosť problematike 

devízových kurzov a menového rizika na hospodárenie podniku. Vzorovým príkladom pre 

vysvetlenie navrhovanej témy je nasledujúca úloha pre študentov. 

 

Úloha 1: Slovenský textilný podnik Olio, a.s. kúpil od indickej spoločnosti Dvala s.r.o bavlnu 

v hodnote 13 033 000 indických rupií (INR). Textilnému podniku vznikol záväzok 15. mája 

s termínom splatnosti 15. augusta.  V kúpno-predajnej zmluve bolo dohodnuté, že 

fakturovaná suma  bude INR a v tejto mene bude uskutočnená aj platba. Spotový kurz je 

0.01299 EUR/INR 15. mája. Finančný trh je pokladaný za dokonalý t.j. pohybu kurzu 

neobmedzujú žiadne administratívne zásahy, ani intervencie zo strany centrálnej banky. 

Slovenský importér má obavy, že v priebehu troch mesiacov od dodávky do jej splatnosti 

indická rupia voči euru posilní, čo by znamenalo pre podnik kurzovú stratu. Pre úvahy 

o možnosti hedgingu menového rizika importér berie do úvahy nasledujúce skutočnosti: 

 na peňažnom trhu môže získať úver v EUR pri úrokovej sadze 3,9% p.a. 

 depozitum v INR prináša úroky 2,25% p.a..  

 obchodná banka je ochotná predať trojmesačný forward na INR pri forwardovom 

kurze 0,01302 EUR/INR 

 spotový kurz dňa 15. augusta bol 0,01312 EUR/INR. 

 

1. Koľko by slovenský podnikateľ zaplatil za dodávku, ak by svoj záväzok istil kúpou 

INR za vypožičané EUR pri spotovom kurze 15. mája. Koľko by zaplatil za 1 INR? 

2. Koľko by zaplatil za dodávku, ak by sa istil kúpou forwardu na INR? 

3. Koľko by zaplatil, ak by sa neistil a konvertoval by EUR za INR pri spotovom kurze 

15. august? 

 

Riešenie:  

1. Podnik kúpi len toľko INR, aby suma zvýšená o úroky z jej deponovania po troch 

mesiacoch sa rovnala 13 033 000 INR 15. mája t. j. 13 033 000 x  1/ (1 + (0,0225/4)) 

=12 960 099,44 INR. Na nákup sumy, ktorú musí zaplatiť dodávateľovi si podnik 

vypožičia v 168 351,69 EUR (12 960 099,44 x 0,01299). Na úrokoch zaplatí 1 641,43 

EUR. Kurz, ktorý si transakciou zabezpečil je (169 993,12/13 033 000)= 0,01304 

EUR/INR. 

2. Ak by sa istil kúpou forwardu na INR  zaplatil by 169 689,66 EUR (13 033 000 x 

0,01302) 

3. Ak by sa neistil a konvertoval by EUR za INR pri spotovom kurze 15.augusta, zaplatil 

by 170 992, 96 EUR (13 033 000 x 0,01312) 

 

Bolo by prínosné venovať pozornosť pri globálnom vzdelávaní aj objasneniu 

internacionalizácie podnikových činností t.j. vysvetliť, čo zahrňuje cena tovarov 

v zahraničnom obchode, dodacie doložky INCOTERMS, platobné podmienky a iné. 

Kooperácia na medzinárodnej úrovni je spojená s vytváraním tzv. join ventures, spoločných a 

nadnárodných podnikov, medzinárodných fúzií a akvizícií,  ktorých rast sa označuje ako 
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globalizácia svetového hospodárstva (Synek a kol., 2011). Ich vysvetlenie je tiež jednou 

z možných tém pre doplnenie globálneho vzdelávania. 

 

Priame zahraničné investície (PZI)  úzko súvisia s globálnym rozvojovým 

vzdelávaním. Na úvod je dôležité vysvetliť študentom, aké sú pozitívne resp. negatívne efekty 

takýchto priamych zahraničných rozvojových investícií nielen z pohľadu investujúceho 

podniku, ale aj uviesť ich vplyv na rozvojovú krajinu (napr. zdroj ekonomického rozvoja, rast 

príjmov, zamestnanosti atď.). OECD (2003) uvádza, že prostredníctvom PZI sa vytvára 

konkurenčné obchodné prostredie a posilňuje sa rozvoj podnikania, čo pozitívne vplýva na 

ekonomický rast, ktorý je účinný v boji proti odstraňovaniu chudoby v rozvojových krajinách.  

Navyše, PZI môžu prispieť k zlepšeniu environmentálnych a sociálnych podmienok  a viesť 

tak k sociálne zodpovednejšej politike na úrovni podniku v rozvojových krajinách. 

Negatívnou stránkou PZI je zhoršenie platobnej rovnováhy v prípade, ak zisky plynú do 

krajiny pôvodu, dopad na životné prostredie najmä v prípade ťažobného a ťažkého priemyslu, 

strata politickej suverenity vnímaná predstaviteľmi hostiteľských krajín pri rastúcej závislosti 

na nadnárodných spoločnostiach, a iné. Medzi dopady PZI na prevzatý podnik možno zaradiť 

dosiahnutie synergie nadnárodnou korporáciou, zlepšenie ekonomickej efektívnosti, 

minimalizácia nákladov prípadne rozvinutie nových podnikových činností. Výška čistého 

zisku z priamej zahraničnej investície sa líši v závislosti od hostiteľskej krajiny. Medzi 

faktory, ktoré spôsobujú zníženie ziskov z PZI, patria: úroveň všeobecnej vzdelanosti 

a zdravia, technologická úroveň podnikov hostiteľskej krajiny, nedostatočná otvorenosť 

obchodu, slabá konkurencia, neadekvátne regulačné mechanizmy a nedostatočná 

infraštruktúra. Obrázok 2.3.1 a obrázok 2.3.2 znázorňujú situáciu prílevu PZI do rozvojových 

krajín v období od 1990-2013.  

 

Obrázok 2.3.1:  Prílev PZI do rozvojových krajín v mil. USD, 1990-2013 

  

Zdroj: vlastné spracovanie, UNCTAD 

 

Poznámka: US Dollars at current prices and current exchange rates in millions 
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Obrázok 2.3.2:  Prílev PZI do rozvojových krajín (% z celého sveta), 1990-2013 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, UNCTAD 

 

S týmito navrhovanými témami úzko súvisí akceptácia resp. zamietnutie investičných 

projektov smerovaných do rozvojových krajín. Nadväzujúc na navrhovanú tému sa študenti 

oboznámia s aplikovateľnou metódou posúdenia takýchto investičných projektov. Publikácia 

od Brealey et al. (2014) definuje dva spôsoby, akými môže spoločnosť vypočítať čistú 

súčasnú hodnotu zahraničného projektu. Prvý spôsob je založený na predpovedi cash flow 

zahraničnej meny, ktorý sa potom diskontuje za cenu zahraničného kapitálu. Druhý spôsob 

vychádza z prevodu cash flow zahraničnej meny na menu domácu, za predpokladu, že sú 

zaistené proti riziku menného kurzu. Tieto toky domácej meny sa následne diskontujú pri 

domácej kapitálovej hodnote. 

 

Úloha 2: Predpokladajme, že americká firma premýšľa o investícii v Číne. Pre výpočet čistej 

súčasnej hodnoty (NPV) projektu, odhaduje nasledujúci cash flow projektu. Cash flow 

investičného projektu sú v tabuľke uvedené v mene čínsky juan. 

 

Tab. 2.3.1:  Cash flow investičného projektu 

Cash flow (tis. CNY) 

Co C1 C2 C3 C4 C5 

- 1 300 354 456 484 540 590 

 

Riešenie: Pre správny výpočet čistej súčasnej hodnoty, musí americká spoločnosť tieto 

peňažné toky diskontovať za cenu kapitálu v mene čínsky juan. Predpokladajme, že cena 

kapitálu je vo výške 9%.  

       
CNYtisNPV .323,548

09,1

590

09,1

540

09,1

484

09,1

456

09,1

354
1300

5432
  

Pre konvertovanie vypočítanej čistej súčasnej hodnoty na americký dolár, sa NPV v čínskych 

juanoch vynásobí spotovým výmenným kurzom. V prípade ak napr. spotová výmenná sadzba 

je 0,164 USD/CNY, tak  NPV v dolároch bude:  548,323 tis. x 0,164= 89 925 USD. 
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Nakoľko medzinárodné investičné rozhodovanie je nielen ovplyvňované riadením rizika 

menového kurzu, ale aj politickým rizikom, je  preto dôležité objasniť aj túto oblasť. Politické 

riziká vznikajú z obavy, že vláda danej krajiny zmení pravidlá hry, t.j. poruší sľub, resp. 

dohodu po tom ako došlo k uskutočneniu investície (Brealey et al., 2014). V tabuľke 2.3.2 sú 

zverejnené hodnotenia politického rizika vo vybraných krajinách z roku 2008.  

 

Tabuľka 2.3.2:  Hodnotenie politického rizika vo vybraných krajinách, január 2008 

 A B C D E F G H I J K L ∑ 

Maximum 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 4 100 

Fínsko 9,5 9,5 12,0 11,0 11,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 93,5 

Švajčiarsko 9,0 10,5 12,0 12,0 11,0 4,5 6,0 4,5 5,0 4,0 6,0 4,0 88,5 

Nemecko 10,0 8,0 12,0 11,0 10,5 5,0 6,0 5,0 5,0 4,0 6,0 4,0 86,5 

Japonsko 6,5 8,0 11,5 10,5 9,5 3,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 4,0 79,0 

USA 6,0 8,0 12,0 10,0 7,0 4,0 4,0 5,5 5,0 5,0 6,0 4,0 76,5 

Čína 11,0 9,0 7,0 10,0 10,0 2,5 3,0 5,0 4,5 4,5 1,5 2,0 70,0 

Rusko 11,5 7,0 9,5 8,0 8,5 2,0 4,5 5,5 4,0 3,0 2,5 1,0 67,0 

Brazília 8,5 6,0 7,5 10,0 10,5 2,0 4,0 6,0 2,0 3,0 5,0 2,0 66,5 

India 6,0 5,5 8,5 6,5 10,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,5 6,0 3,0 61,0 

Pakistan 4,0 5,0 7,5 5,5 8,5 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 41,5 

Somálsko 5,5 0,0 2,0 4,0 4,0 1,0 1,0 3,0 0,5 2,0 1,0 0,0 24,0 

Zdroj: Brealey et al., 2014. p.824 

Poznámky: A- Stabilita vlády, B- Socioekonomické podmienky, C- Investičný profil, D- 

Vnútorný konflikt, E- Externí konflikt, F- Korupcia, G- Armáda v politike, H- Náboženské 

napätie, I- Zákon a poriadok, J- Etnické napätie, K- Demokratická zodpovednosť, L- 

Byrokratická kvalita  

 

Výpočet čistej súčasnej hodnoty investičných projektov je veľmi zložitý v prípade ak existuje 

v hostiteľskej krajine veľké riziko, ktoré býva mnohokrát charakteristické pre rozvojové 

krajiny. Publikácia od (Brealey et al., 2014) uvádza, že nadnárodné spoločnosti majú 

zavedené finančné opatrenia, ktoré nútia zahraničné vlády dodržiavať sľuby. Toto tvrdenie je 

vysvetlené na príklade podniku, ktorý premýšľa o investícii vo výške 500 mil. USD, aby 

mohol otvoriť baňu na ťažbu striebra v Peru. Vláda v hostiteľskej krajine súhlasila 

s investíciou do výstavby ciest a ďalšej infraštruktúry, ale pod podmienkou, že získa 20% 

produkcie striebra v podobe odvedených daní po dobu trvania dohody 25 rokov. Čistá súčasná 

hodnota projektu sa zdá byť  atraktívna, ale čo sa stane v prípade, ak sa dostane k moci iná 

vláda a tá zavedie 50% daň na všetky drahé kovy, ktoré sú z krajiny vyvážané? Samozrejme, 

žiadny kontrakt nezabráni vládnemu rozhodnutiu, ale minimálne môže upraviť financovanie 

projektu tak, aby prípadné vládne opatrenia mali negatívny vplyv na hostiteľskú krajinu. 

Môže ísť napríklad o otvorenie bane ako dcérskej spoločnosti, ktorá si požičia pomernú časť 

požadovanej investície od konzorcia hlavných medzinárodných bánk. Spoločnosť sa v tomto 

prípade môže zaručiť za splatenie pôžičky pod podmienkou, že vláda hostiteľskej krajiny 

dodrží svoje zmluvné podmienky. V takomto prípade, vláda hostiteľskej krajiny nebude 

chcieť porušiť zmluvné podmienky, pretože takýto krok by viedol následne k spôsobeniu 

nesplateniu pôžičky a prepadu kreditu krajiny v medzinárodnom bankovom systéme. Autori 

odporúčajú dohodnúť si financovanie časti projektu resp. záruku pôžičky proti politickému 

riziku napríklad so Svetovou bankou (prípadne s jednou z jej pobočiek), nakoľko len veľmi 

málo vlád by bolo odhodlaných súperiť so Svetovou bankou. Druhým variantom je získanie 

pôžičky  napríklad v hodnote 450 mil. USD prostredníctvom rozvojovej agentúry v danej 

krajine, ktorá si požičia finančné prostriedky na medzinárodných kapitálových trhoch, ktoré 
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následne poskytne podniku. Opäť podnik bude súhlasiť s podmienkami pôžičky, len vtedy, ak 

vláda hostiteľskej krajiny dodrží kontrakčné podmienky. V opačnom prípade, sa pôžička 

stáva záväzkom vlády.  

 

 

2.3.2 Zhrnutie 

 

 Nakoľko výsledkom postupujúcej globalizácie je angažovanosť stále väčšieho počtu 

podnikov do medzinárodnej spolupráce je nevyhnutné venovať sa v predmete ekonomika 

podnikov aj témam, ktoré súvisia s podnikaním v globálnom kontexte. V prvom rade je 

nevyhnutné objasniť, čo zahŕňa internacionalizácia podnikových činností, do akých foriem 

kooperácie na medzinárodnej úrovni podniky vstupujú a vysvetliť vplyv devízových kurzov 

a menového rizika na hospodárenie podniku. 

Jedným z miléniových cieľov je vytvoriť globálne partnerstvo pre rozvoj, ktoré by malo 

pozitívne vplývať na obchod a finančné systémy. V tomto smere je preto dôležité objasniť 

študentom prínosy  priamych zahraničných investícií pre rozvojovú krajinu a poukázať tak na 

hlavné rozvojové problémy, ktorým hostiteľské krajiny čelia (chudoba, nezamestnanosť, 

makroekonomická nestabilita, negramotnosť, a iné). Samozrejme, netreba zabúdať aj na 

vysvetlenie možných ekonomických či neekonomických negatívnych efektov v prípade 

prílevu priamych zahraničných investícií do rozvojových krajín.     
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3 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

 
Z pomedzi viacerých možností a metód využiteľných pre implementáciu GRV do 

vysokoškolskej výučby sa v nasledujúcich kapitolách budeme bližšie venovať teoretickému 

popisu a návrhom na využitie prípadových štúdií. Prípadová štúdia je metóda, ktorá sa 

v ekonomickom vzdelávaní s obľubou využíva najmä pre jej aktivizujúci a motivačný 

charakter a z odborného hľadiska maximálne spĺňa požiadavku na prepojenie teórie s praxou. 

Z pohľadu metodického postupu prípadová štúdia vychádza z empirickej skúsenosti, že 90 % 

z toho, čo sa človek naučí, získa tým, čo sám aktívne hovorí a sám robí.  Prípadová štúdia 

vedie študentov k logickému postupu v myslení. Musia si vytvoriť plán, ktorý zohľadňuje 

mieru ich vlastných vedomostí, zručností a skúseností. Pri realizácii plánu neustále reflektujú 

a premýšľajú v nadväznosti na ďalšie jednotlivé kroky a etapy prípadovej štúdie. Prípadová 

štúdia je jedna z najefektívnejších metód manažérskeho vzdelávania slúžiaca na rozvoj 

analytického myslenia, rozhodovacích schopností alebo nácviku skupinového riešenia 

problémov. 

Prípadová štúdia sa v sociológii popisuje ako deskriptívna správa o minulej 

problémovej situácii: uvádza, čo sa dialo, čo robil praktik a ako sa zmenila situácia. V 

prípadovej štúdii sa nepodáva analýza teoretických predpokladov a analýza rôznych udalostí, 

ktoré štúdia opisuje. Pre prax je dôležitá ako príklad, ktorý sa dá indukciou zovšeobecniť a 

zovšeobecnenie opäť dedukciou použiť pre nový prípad.  

Prípadová štúdia v slovenčine býva charakterizovaná ako hybridný žáner s vysokým 

stupňom analýzy. Preverí schopnosť uvádzača myslieť v súvislostiach, vyhodnocovať fakty, 

posudzovať javy, plánovať vývoj a navrhovať riešenie. Vytvára reálne alebo takmer reálne 

komunikačné situácie, v ktorých sa preveria kompetencie autora. 

 Prípadová štúdia ako vyučovacia metóda umožňuje študentom nahliadnuť do 

skúsenosti druhých ľudí, ktorá je písaná vo forme prípadu. Ide o čiastkové informácie, 

v ktorých je často ukrytý istý problém. Účastníci analyzujú prípad, odvodzujú z neho 

myšlienky a majú ho vyriešiť. I. Miklovič (2013) uvádza,  že účastníci riešia cudzí problém, 

na ktorom sa zároveň učia, čo sa však niekedy môže stať aj nevýhodou, pretože keď študenti 

rozoberajú len cudzie situácie, nemusia sa naučiť toľko, než keby hľadali riešenie na svoj 

konkrétny reálny problém. 

K základným znakom dobrej prípadovej štúdie patria (Greksáková, T., 2013): 

- Príbeh so zaujímavou zápletkou. 

- Reálnosť príbehu a jeho prepojenosť s praktickým životom. 

- Jasne stanovený edukačný cieľ. 

- Zameranie na rozvoj konkrétnych kompetencií. 

- Zadanie má provokovať diskusiu, názorovú diferenciáciu, hľadanie riešení, 

rozhodovanie sa. 

- Má umožniť zovšeobecnenie. 

- Spätná väzba po ukončení aktivity má viesť k naplneniu rozvojového cieľa. 

 

Ako pracovať s prípadovou štúdiou: 

1. Motivácia študentov, zaradenie do kontextu – prepojte prípadovú štúdiu s tým, čo sa 

študenti naučili doposiaľ, a s tým ako informácie, ktoré v závere získajú súvisia s ich 

odborom. Uveďte ich do témy, ktorou sa budete zaoberať. 

2. Zadanie inštrukcie – vysvetlite úlohu, čo je cieľom celej aktivity, čo majú študenti 

sledovať, čo majú s prípadovou štúdiou robiť, vysvetlite postup, priebeh celej aktivity, 

rozdeľte študentov do skupín (v prípade potreby), stanovte čas na štúdium prípadu. 

3. Priestor na analýzu prípadu – ponechajte študentom priestor na preskúmanie prípadu 

a vyvodenie záverov.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gia
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4. Prezentovanie postrehov. 

5. Rozprava. 

 

Podstata prípadovej štúdie, v pedagogickej teórii tiež nazývanej situačná metóda, spočíva 

v tom, že účastníkom sa  prezentuje opis situácie alebo prípadu z oblasti obchodu, 

medziľudských vzťahov, výroby, práva atď.  

Opis situácie obsahuje niekoľko úloh, ktoré majú účastníkov motivovať na riešenie 

problému, nájdenie východiska z opísanej situácie, či rozriešenie prípadu. Sú to otázky typu: 

zhodnoťte, zdôvodnite, doplňte, rozhodujte a pod. Opis situácie nemá obsahovať žiadny 

komentár učiteľa, aby si študenti vytvorili vlastný názor na riešený problém bez akýchkoľvek 

vplyvov. Opis situácie môžu byť realizovaný rôznou formou: písomná, magnetofónový 

záznam, videozáznam, film, fotografie atď. 

Po oboznámení sa s obsahom prípadu, situácie majú účastníci vyhradený čas na kladenie 

otázok, na ktoré odpovie vedúci zasadnutia (učiteľ, lektor) len vtedy, ak sa dotýkajú takých 

informácií, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie, zbytočne opis situácie neatomizujú, alebo ktoré 

sa nedostali do opisu pre chyby pri jeho zhotovovaní. Príliš podrobný opis totiž skôr 

skomplikuje analýzu situácie, než ju uľahčí. Pri odpovediach treba tiež dbať na to, aby 

obsahovali len informácie vyplývajúce priamo z otázky. Na etapu kladenia otázok sa 

odporúča stanoviť časový limit. Ako aktivizujúci činiteľ pôsobí skutočnosť, keď na niektoré 

otázky odpovedajú účastníci zasadnutia (študenti) a nie vedúci (učiteľ). Treba sa vyvarovať 

nanucovaniu vlastných názorov niektorými účastníkmi a ich uprednostňovaniu pri kladení 

otázok.  

Po vyčerpaní otázok nasleduje etapa spoločného hľadania optimálneho východiska z 

opisu situácie, prípadu. t.j. riešenie problému. K tomu je potrebné vyčlenenie podstatných 

údajov od nepodstatných, výber overených faktov súvisiacich s riešeným problémom, výber 

kritérií pre zhodnotenie riešenia a vytvárania návrhov riešení. Riešenia musia vychádzať z 

opisu situácie či prípadu, obsahu odpovedí na otázky v diskusii, ktorá nasledovala po opise 

situácie, z prijatých kritérií správnosti riešenia.  

Na záver sa prijme optimálne riešenie (napr. aj hlasovaním). Ak opis situácie, prípadu 

vychádzal zo skutočnosti, porovná sa navrhované riešenie s realizovaným.  

 

 

3.1 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE V TÉMACH MEDZINÁRODNÉHO MARKETINGU 

 

3.1.1 COCA COLA a PEPSI sa učia vzájomnej konkurencii v Indii 

         (Prípadová štúdia 1) 

 

Cieľ 

V kognitívnej oblasti: 

- vedieť charakterizovať a rozoznať základné rozdiely v medzinárodnom marketingu 

dvoch skúmaných spoločností: Coca Cola a Pepsi; 

- rozpoznať príčiny úspechu spoločnosti Pepsi a zároveň prvotný neúspech Coca Coly 

na indickom trhu; 

- vyhodnotiť plusy a mínusy vstupu na indický trh s nealkoholickým produktom; 

- vedieť posúdiť hlavné glokalizačné stratégie oboch spoločností. 

- zhodnotiť politický risk a vzťahy s indickou vládou a jej potrebami; 

- vedieť použiť poznatky o vyhodnotení načasovania si vstupu na trhu. 

 

Afektívna oblasť zahŕňa: 

- vyjadrenie postoju a úsudku k medzinárodnému marketingu oboch spoločností; 
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POMÔCKY A MATERIÁL:  

Data projektor, tabuľa, obrázky, papiere a internet  

 

ČASOVÉ TRVANIE:  

- približný čas zahŕňajúci prezentáciu a prečítanie si celej štúdie:  15 minút 

- riešenie prípadovej štúdie: 60 minút  

- vyhodnotenie a prezentovanie štúdie: 15 minút 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU/PROSTREDIA 

Minulosť skúmaných spoločností v Indii 

Coca Cola vstúpila na trh postupne od roku 1958 do 1977. V danom priemysle sa problémy sa 

objavili v roku 1988. Stav nealkoholického priemyslu do roku 1993: 

- 45% trhu patrilo malým podnikateľom, 

- 2,52 mil. € dosahovanie zisku na indickom trhu, 

- nízky dopyt po nápojoch sýtených oxidom uhličitým, 

o  priemer 3 porcie/ rok/ osoba v roku 1989 

o  priemer 1404 porcií/ rok/ osoba v USA v roku 2003 

- striktné zákony a meniace sa politické prostredie, 

- 6 obľúbených nápojov: kola, chladené citrónové,  mangové a pomarančové nápoje, 

sóda, 

- obľúbené značky: Parle Thums Up, Frooti, Pure drinks, Campa cola 

- priemerný Ind si kúpi ročne len 3 fľaše vody, Indovia vypijú ročne len 10 fliaš 

podobných nápojov na jedného obyvateľa. 

- v roku 2006 štát Kerala (30 mil. obyvateľov) zaviedol zákaz predaja a produkcie obom 

spoločnostiam z dôvodu podozrenia, že nápoje sú škodlivé (vysoký obsah pesticídov), 

ešte v tomto roku Indický najvyšší súd zákaz zrušil.  

 

Základné fakty o trhu nealkoholického priemyslu v Indii v súčasnosti 

Celosvetová spotreba nealkoholických nápojov predstavovala v roku 2013 viac ako 550 

miliárd litrov, na osobu okolo 80 litrov. Predané nealkoholické nápoje posilnili oproti skôr 

slabšiemu roku 2012 o takmer 4 %. Približne tretina všetkých celosvetovo predávaných 

nápojov sú nealkoholické, približne ďalšia tretina sú teplé nápoje. Poslednú tretinu si delia 

mlieko a alkoholické nápoje približne na polovicu.  

Hnacou silou pre narastajúcu spotrebu nealkoholických nápojov ostáva Ázia s približne 

jednou štvrtinou svetovej spotreby. India sa vyznamenala nárastom o 16 %, Čína o 14 %. 

Severná Amerika naďalej predstavuje pätinu svetového odbytu – v roku 2010 tu však spotreba 

mierne klesla. Nasledujúce regióny taktiež vykazujú výrazný rast, ale na nižšej úrovni: 

Africký trh, rovnako ako Stredný Východ ostáva pod hranicou 10 % svetovej spotreby. Zatiaľ 

čo v Ázii je priemerná spotreba nealkoholických nápojov 35 litrov na osobu, v Afrike a na 

Strednom Východe je to o 10 litrov menej. Aj v Latinskej Amerike boli v roku 2013 

nealkoholické nápoje v obľube. Nárast spolu o 5 % je poháňaný brazílskym trhom, ktorý 

zaznamenáva 30 % objemu predaja nealkoholických nápojov v Latinskej Amerike a v roku 

2013 narástol o 7 %. Výrazne sa spamätal tiež východoeurópsky trh, predovšetkým v Rusku. 

Klesajúci odbyt o menej ako 1 % zaznamenal západoeurópsky trh s nealkoholickými nápojmi 

– avšak s 18 % svetovej spotreby je stále na veľmi vysokej úrovni. 

V celkovom pohľade je budúcnosť nealkoholických nápojov predovšetkým na trhoch 

Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Dokopy ich spotreba predstavovala na prelome tisícročí 12 % z 

celosvetovej spotreby, do roku 2010 stúpla už na viac ako 20 %. Do roku 2015 je 

predpovedaný ďalší nárast až na 25 %. 
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Politické prostredie Indie 

- India sa javila ako nepriateľská a neatraktívna pre investorov na nasledujúce roky, 

- princíp domorodých prístupností, t.j. politika zákazu dovozu zahraničných produktov 

do Indie, 

- liberalizácia indickej vlády v roku 1991, čo znamená: 

o nová priemyselná politika 

o obchodné pravidlá a zjednodušená regulácia 

o nárast zahraničných investícii 

- Pepsi vstupuje na trh v roku 1986, Coca Cola pokračuje v internacionalizácií v roku 

1993 

- pokles predaja v tejto krajine kvôli kauze okolo pesticídov sa tu teraz obe firmy snažia 

presadiť okrem iného aj znížením cien. 

 

Indické právo 

- nezákonný vstup na indický trh pod domácim názvom spoločnosti 

o  z Pepsi sa stal názov „Lehar Pepsi“ 

o  Coca Cola sa spojila s Parle  a prezývala sa „Coca Cola India“ 

- odlišné zákony Pepsi a Coca Coly 

o  Coca Cola sa dohodla na predaji svojich 49 %  akcií ako podmienka vstupu na 

indický trh v spolupráci s indickou spoločnosťou. 

 

JADRO 

V súčasnosti je trhový podiel Coca Coly 56,7 % a Pepsi 34,1 %. Z toho: 

- CocaCola: 15 % Sprite, 14,8 % Thums Up, 8,3% Cola aj Fanta, 7 % Limca 

- Pepsi: 9,8 % Pepsi, 7,6 % Mirinda, 7,5 % 7 Up, 5,8 % Mountain Dew  

Americký koncern Coca-Cola plánuje v nasledujúcich ôsmich rokoch investovať v Indii 

ďalšie 2,40 mld. €. Najväčší svetový výrobca nealkoholických nápojov tak chce zvýšiť svoj 

podiel na rozvíjajúcom sa indickom trhu. Vysoký dopyt po výrobkoch koncernu je naďalej na 

rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú India, Argentína a Čína. V Severnej Amerike Coca-Cola zasa z 

dôvodu nárastu nákladov na suroviny zvýšila ceny. Objem predaných nápojov spoločnosti sa 

globálne zvýšil o 5 %. 

Aby získala súhlas indickej vlády pre svoj vstup, spolupracovala s Indickou obchodnou 

spoločnosťou. Ani domáci producenti nealkoholických nápojov ani anti-multinacionálne 

orientovaní tvorcovia legislatívy neboli priaznivo naklonení tomuto pokusu, a tak Pepsi 

musela urobiť takú ponuku indickej vláde, ktorú by mohla iba ťažko odmietnuť. Navrhla 

pomôcť Indii pri exporte jej poľnohospodárskych plodín v množstve, ktoré by kompenzovalo 

a presahovalo náklady na dovoz sirupu potrebného pre výrobu nealko nápojov spoločnosti. 

Pepsi takisto sľúbila, že svoju činnosť zameria i na zaostalé oblasti na spracovanie potravín, 

balenie a čistenie vody. Jednoducho, stratégiou Pepsi bolo ponúknuť výhody, ktoré by získali 

na ich stranu rôzne záujmové skupiny ovplyvňujúce rozhodnutie o vstupe na trh. 

 

Problémy vstupu Coca Coly na indický trh: 

- India donútila spoločnosť v roku 2002 k predaju 49 % imania indickej spoločnosti, 

Cola Cola žiadala o druhú výnimku do oddialenia do roku 2007 

- India poprela: 

o  že by značka Pepsi predala rovnaký podiel ako sa to žiadalo od Coca Coly, 

pretože vstúpili na indický trh skôr, 

o Cola Cola žiadala Radu pre zahraničné promočné investície blokovať 

hlasovanie indických akcionárov o kontrole 49% akcií Coca Coly na trhu. 
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Problémy vstupu Pepsi na indický trh: 

- problém Pepsi v Indii teda nebol iba použiť správne klasické „P“ (product, price, 

place, promotion), ale v prvom rade sa na tento trh vôbec dostať,  

- pri pokuse o to, pri nadväzovaní vzťahov s vládou a záujmovými skupinami v Indii 

musela Pepsi použiť ďalšie dve „P“ politiku (politics) a verejnú mienku (public 

opinion).  

 

Tabuľka 3.1.1:  Načasovanie vstupu na trh 

Spoločnosť Výhody Nevýhody 

Pepsi (skorší 

vstup do 

1989) 

vstúpila na trh skôr ako 

CocaCola a bola schopná 

dosiahnuť oporu na trhu, 

kým sa spoločnosť 

rozvíjala a dosiahla 26 % 

trhového podielu do roku 

1993. 

 

bola donútená zmeniť 

názov na Lehar Pepsi, 

predaj nealkoholických 

nápojov bol limitovaný 

na menej ako 25 % 

z celkového predaja a 

snažil sa odlíšiť od 

miestnej konkurencii 

Coca Cola 

(neskorší 

vstup do 

1993) 

 

bola schopná odkúpiť 4 

baliarenské spoločnosti 

s lídrom značky Parle, 

zároveň skúpila jej značky 

- Thums Up, Limca, Citra, 

Gold Spot a Mazaa 

vstúpila na trh neskôr 

ako Pepsi, ťažie 

dosahovala trhový 

podiel ako Pepsi, 

nesmeli odkúpiť 49 % 

vlastného imania 

 

 

Chyby a omyly Coca Coly na indickom trhu: 

- vstup na trh v zlom čase, Coca Cola musela dodržiavať mnoho zákonov a nariadení 

o zahraničnom investovaní, 

- snažila sa expandovať s investíciami: vláda povolila akvizíciu len keď Coca Cola bude 

súhlasiť s predajom 49 % imania na 2 roky, 

- Coca Cola sa pokúšala získať výnimky dva krát: India udelila prvú výnimku, ale 

zamietla druhú, 

- indická Coca Cola sa snažila poprieť hlasovanie indických akcionárov, a preto im 

Úrad pre udeľovanie povolenia zahraničného investovania v Indii zamietol tento 

návrh. 

 

Marketingový mix indického trhu pre Coca Colu a Pepsi 

 

Produktová politika: 

- katering indických chutí: vstup a priblíženie sa k produktom ako kola, ovocné džúsy, 

perlivým vodám 

- čakanie na predstavenie amerického typu nápoja: Coca Cola predstavila paralelne aj 

Sprite 

- predstavenie nových produktov pre indických konzumentov: balené vody  

- Pepsi predstavila odlišné veľkosti fliaš (200 ml), tri príchute: Mirinda, Pepsi blue, 

Aquafina perlivá voda 

- Coca Cola predáva mini balenia nápojov (100 ml až 200 ml) 

- obe spoločnosti konkurovali modifikovanými chuťami 

- Pepsi blue - limitovaná edícia, Coca Cola predstavila energetický nápoj Burn 

- Kinley balená voda od Coca Coly s 25 % trhovým podielom 
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Komunikačná politika: 

- obaja reklamovali a používali promočné materiály v Navrartri, Pepsi dávala ako 

prémiu - ryžu a cukríky, Coca Cola ponúkala voľné vstupenky, promočné darčeky, 

- použili odlišné kampane pre odlišné oblasti v Indii, Coca Cola: 

o India A „Life ho to Aisi“: kampane apelovali na ľudí žijúcich vo veľkých 

mestách, oslovuje 4% populácie, 

o India B „Thanda Matlab Coca Cola“: kampane apelovali na ľudí žijúcich na 

vidieku, oslovuje 96% populácie, v spolupráci s bollywodoskym hercom 

Amirom Khanom vytvorili príbeh reklám ako „Tapori“, „Hyderabadi 

shopkeerer“ „Punjabi farmer“.  

- orientované na mladých vo veku 18-25 rokov, 

- úspešná kampaň „Thandla Mathlab CocaCola“, 

- cez priame zahraničné investície podporuje vzdelávanie chudobných 

a nezabezpečených detí, prispieva kúpou PC a kvalifikovanie učiteľov, propaguje 

gramotnosť Indov, okrem toho vzdeláva ľudí v ochrane ich zdravia cez rôzne 

vzdelávacie programy a prednášky, 

- sponzoruje indický červený kríž a dílijsku štátnu vládu,  

- Pepsi: 

o  sa zamerala na propagáciu vo veľkých mestách ako Díli, či Bombaj. Známe 

osobnosti oslovili aj na indickom trhu hlavne pri tvorbe TV reklám. 

 

Cenová politika: 

- Pepsi štartovala s agresívnou cenovou politikou okamžite sa dostať k trhového podielu 

indických konkurentov, 

- Coca Cola znížila ceny o 15 - 25 % v roku 2003, ako pokus o zvýšenie spotreby 

a konkurencie voči  Pepsi k dosiahnutiu trhového podielu, 

- Pepsi a Coca Cola 200 ml a 300 ml fľaše za 0,09 - 0,13 € 

 

Distribučné usporiadanie: 

- výrobné závody a baliarenské podniky sú situované vo veľkých mestách po Indii, 

- viac pridaných produktov a veľa medzičlánkov v distribúcii. 

 

Glokalizačná stratégia Pepsi a Coca Coly 

- umiestňovanie produktu globálne, firmy majú väčšiu šancu na adaptovanie sa podľa 

špecifikácií danej lokality či kultúry, 

- obe spoločnosti úspešne implementovali glokalizáciu do praxe. 

 

Glokalizácia Pepsi 

- Pepsi vstúpila na indický trh ako joint venture s dvoma lokálnymi partnermi Voltas 

a Punjub Agro a spolu vytvorili koncept Pepsi Foods Ltd., 

- v roku 1999 Pepsi Foods Ltd. zmenili meno a ich produkt na Lehar Pepsi na základe 

požiadaviek zahraničnej spolupráce, 

- v nadväznosti na lokálne chute, Pepsi uviedla nový produkt Lehar 7 Up do kategórie 

citrónových nápojov, 

- Pepsi robí kampane počas rôznych festivalov ako Navrartri, ktorý trvá 9 dní hlavne 

v regióne mesta Gujarat, 

- najefektívnejšou glokalizačnou stratégiou Pepsi je sponzorovanie indických atlétov, 

hráčov kriketu či futbalistov. 
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Glokalizácia Coca cola  

- vstup na trh v spolupráci s lokálnym výrobcom snackov značky BritanniaIndustrias 

India Ltd. v 90-tych rokoch, 

- v roku 1993 vytvorila spojenie joint venture v spoluprácu s firmou Parle, 

- počas festivalu Navrartri ponúkala voľné vstupenky na podujatia,  kde sa predstavoval 

nápoj Thums Up, ľudia mohli rovnako vyhrať dovolenku do provincie Goa v západnej 

Indii, 

- v kampaniach spolupracujú s mnohými bollywodskymi osobnosťami, ktorí promujú 

ich produkty(napr. Aishwarya Rai alebo Vivek Oberoi). 

 

SWOT Pepsi pri vstupe na indický trh 

- Silné stránky: 

o  medzinárodná značka a globálne skúsenosti 

o  získanie vplyvu vďaka chybám  Coca Coly v Indii v rokoch 1958-1977 

o  dobrý marketingový prieskum indického trhu 

o  otvorená spolupráca a rešpektovanie indických zákonov 

- Slabé stránky:  

o  nedostatok skúseností s indickým trhom 

- Možnosti: 

o  skorý vstup na trh (1986), žiadna konkurencia na trhu 

o  obrovský trh a možnosťou využívania nerastného bohatstva (lokálne – ovocie) 

o  1988 lokálne značky vylúčili karcinogénne ingrediencie 

- Ohrozenia: 

o  nepriateľské politické prostredie a indické legálne siete (25 % predaj kolových 

nápojov) 

o  konkurencia od lokálnych výrobcov 

o  malý dopyt na indickom trhu po sýtených nápojoch 

o  heterogénny trh 

o  slabá infraštruktúra hlavne vo vidieckej časti 

 

SWOT Coca cola (1993) 

- Silné stránky: 

o  svetovo známa globálna značka 

o  prioritné znalosti indického trhu (1958-1977) 

o  spolupráca s lokálnou firmou (Britannia Ltd.) 

o  silný vplyv a spolupráca s lokálnymi podnikateľmi (baliarenské spoločnosti/ 

lokálne značky) 

- Slabé stránky: 

o nesprávne zhodnotenie indických zákonov pri vstupe na trh (49 % odpredanie 

imania lokálnym partnerom indickej vlády) 

- Možnosti: 

o  liberalizácia indickej ekonomiky po 1991 

o  možnosť lepšej infraštruktúry 

o  lokálne plnenie (kúpa 4 závodov spoločnosti Parle) 

o  lepšia akvizícia (nákup ThumsUp, Limca, citra, Gold Spot&Mazaa) 

o  rozsah marketingovej diverzifikácie produktov (ovocné nápoje, sóda, balené 

vody) 

- Ohrozenia:  

o  silná konkurencia Pepsi a lokálnych producentov 
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o  striktné politické predpisy 

o  pokles spotreby sýtených nápojov 

 

ÚLOHY 

Úloha 1: 
Ktoré ďalšie dopady politického a ekonomického prostredia mohli efekty úspešnosti na  

indickom trhu predpokladať prioritu vstupu na trh? 

Úloha 2: 
Ktorá spoločnosti by mohla byť úspešnejšia na indickom trhu? 

Úloha 3: 

Aké adaptačné a modifikačné podnety a činnosti spoločnosti vykonávajú na indickom trhu? 

(Zamerajte sa na príchute, obaly, etikety, jazyk, náboženské stimuly, ceny, predajnosť, 

komunikačné nástroje) 

Úloha 4: 

Pri pokuse o to, pri nadväzovaní vzťahov s vládou a záujmovými skupinami v Indii musela 

Pepsi použiť ďalšie dve „P“ politiku (politics) a verejnú mienku (public opinion). Čo myslíte, 

vedela by aj menej známa spoločnosť vyjednať takéto podmienky? 

Úloha 5: 

Doplňte k existujúcej SWOT analýze ďalšie marketingové body, ktoré sú pre obe spoločnosti 

v súčasnosti aktuálne. 

 

ZÁVERY A DISKUSIA: 

Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo plánuje do roku 2020 investovať v Indii 

4,33mld. €. Uvažuje spoločne so svojimi partnermi v Indii investovať do rozšírenia 

sortimentu, zdvojnásobenia výrobných kapacít a rozvoja predajných a distribučných sietí. 

Firma má v Indii 38 závodov na stáčanie nápojov a tri závody na výrobu potravín. Americký 

konkurent Coca-Cola, ktorý je najväčším producentom nealkoholických nápojov na svete, 

v roku 2011 oznámil, že v rokoch 2012 až 2020 investuje do rozvoja svojich aktivít v Indii 

celkom 3,94 mld. €.  

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA:  
Predkladaná štúdia môže byť realizovaná aj v teréne pre praktické zbieranie poznatkov 

a informácii o etablovaní sa a realizovaní marketingu oboch spoločností na slovenskom trhu. 

Naplnenie prípadovej štúdie môže priniesť poznatky do oblasti medzinárodného marketingu, 

z pohľadu eliminácie politického rizika, globálneho rozvojového vzdelávania, poznania 

prostredia a správneho načasovania vstupu na trh. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 

Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 15 bodov, z toho: 

- max.5 bodov za vlastný prínos študenta, 

- max.5 bodov prezentácia, 

- max.5 bodov písomné a vizuálne vypracovanie. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH:  

Medzinárodný marketing, Marketing, Marketingová komunikácia 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. 

ODBOROCH: 
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Obchodné podnikanie, Manažment podniku, Agrárny obchod a marketing 

MEDZI PREDMETOVÉ VZŤAHY: 

- Nadväznosť na témy: medzinárodný obchod, internacionalizácia, obchodné 

podnikanie, interkultúrne prostredie, spotrebiteľské správanie, politické marketingové 

prostredie 

- Nadväznosť na predmety: Medzinárodný obchod, Medzinárodný manažment, 

Obchodné podnikanie, Marketing, Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, 

Marketingová komunikácia 
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3.1.2 Medzinárodné marketingové prostredie: expanzia Dunkin´Donuts na 

slovenský trh 
          (Prípadová štúdia 2) 

 

CIEĽ 

V kognitívnej oblasti: 

- zhrnutie rozdielov ekonomického, kultúrneho a legislatívneho prostredia USA a 

Slovenska v rokoch 2005 - 2012  a zovšeobecniť vplyv rozdielneho legislatívneho 

prostredia na pozicioning Dunkin´ Donuts; 

- vedieť posúdiť a uviesť argumenty, v čom sú konkurenti Dunkin´Donuts silnejší 

a v čom zaostávajú za sledovaným frančisingovým reťazcom na americkom 

a slovenskom trhu; 

- opísať dôvody expanzie a výhod vstupu skúmaného reťazca na slovenský trh. 

Afektívna oblasť zahŕňa: 

- vedieť porovnať aktuálnu ponuku konkurentov Dunkin´Donuts na americkom 

a slovenskom trhu; 

- zdôvodniť adaptačné kroky spoločnosti predstaviť na oboch trhoch; 

- zaujať správny úsudok k návrhu cieľového segmentu a vhodnej stratégie pozicioningu 

Dunkin´Donuts na Slovensku. 

 

POMÔCKY A MATERIÁL:  

Data projektor, tabuľa, obrázky, papiere a internet  

 

ČASOVÉ TRVANIE:  

- približný čas zahŕňajúci prezentáciu a prečítanie si celej štúdie:  15 minút; 

- riešenie prípadovej štúdie: 60 minút;  

- vyhodnotenie a prezentovanie štúdie: 15 minút. 

 

Charakteristika problému 

 

Medzinárodné marketingové prostredie USA a Slovenskej republiky 

 

Tabuľka 3.1.2:  Základné informácie o skúmaných krajinách (informácie aktuálne 

                         k roku 2014) 

Informácie/ Krajina USA Slovenská republika 

štátne zriadenie federatívna republika Republika 

rozloha 9 631 418 km2 49 035 km2 

počet obyvateľov 316 668 567 5 408 148 

mena Americký dolár Euro 

vznik štátu 4.7.1776 1.1.1993 

nárast populácie 0,77 % 0,03 % 

Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html, vlastné 

           spracovanie 
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Ekonomické prostredie USA a SR 

 

Tabuľka 3.1.3:  Hrubý národný dôchodok/ obyvateľa/ rok (€) 

rok/ 

krajina 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 index 

SR 11 504 13 059 14 804 15 906 15 797 16 410 17 972 18 563  

USA 32 660 34 338 35 346 35 514 34 485 35 682 37 127 38 405  

Zdroj: http://databank.worldbank.org/, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 3.1.4:  Rast HDP v USA a na Slovensku v % 

rok/ 

krajina 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 index 

SR 6,66 8,35 10,49 5,75 -4,93 4,18 3 1,8  

USA 3,35 2,67 1,79 -0,29 -2,8 2,51 1,85 2,78  

Zdroj: http://databank.worldbank.org/, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 3.1.5:  Inflácia SR a U.S.A. (vyjadrená pomocou HDP deflátora v %) 

rok/ 

krajina 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 index 

SR 2,38 2,94 1,11 2,86 -1,18 0,49 1,86 1,25  

USA 3,21 3,07 2,65 1,95 0,77 1,21 1,96 1,75  

Zdroj: http://databank.worldbank.org/, vlastné spracovanie 

 

S ohľadom na ekonomické prostredie, ľudia na Slovensku sú citlivejší na cenu. Pozitívnym 

faktorom ale je, že momentálne je na SR nízka inflácia a rast ekonomiky, ktorý už nie je taký 

výrazný ako pred krízou v roku 2009. 

 

Kultúrne prostredie USA a SR 

Slovensko má s USA rôzny historický vývoj, tradície a zvyky. Jedným z rozdielov, ktorým by 

sa mohla spoločnosť Dunkin´Donuts prispôsobiť je adaptácia produktov na slovenský trh. 

Ako príklad by sa dal uviesť jeden z najzákladnejších produktov tejto spoločnosti „Donut“, 

ktorý je na Slovensku známy ako „Šiška“. Šiška ma na slovenskom trhu dlhú tradíciu a oproti 

americkej verzii tohto pečiva sa mierne odlišuje. Na obrázku 3.1.1 je americký donut,  

v strede s malým kolieskom, bez plnky a na povrchu s polevou, na obrázku 3.1.2 je slovenská 

verzia šišky, plnená rôznymi príchuťami. 

 

Obrázok 3.1.1:  Americký donut   Obrázok 3.1.2:  Slovenská šiška 

                

Zdroj: PENXA, Tomáš. 2014 
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Pre porovnanie spotreby kávy, oba trhy nepatria k najväčším konzumentom, ale predikcia na 

ďalšie roky 2013-2016 sa javí ako stagnácia, resp. jemná rastúca konzumácia.  

 

Tabuľka 3.1.6:  Spotreba kávy v kg/ osobu v USA a na Slovensku 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SR 3,1 2,4 3,2 3,3 3,2 2,9 3,3 3 3,5 3,6 3,6 3,7 

USA 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Zdroj: Štatistický úrad SR, http://www.ers.usda.gov, vlastné spracovanie 

 

Okrem donuts, čiže šišiek, kávy konzumenti navštevujú Donkin Donuts aj kvôli snackom, 

v podobe plnených sendvičov. Keďže oba trhy sa líšia aj v konzumácii mäsa, je vhodné 

v medzinárodnej marketingovej stratégií uvažovať aj nad adaptačnou stratégiou použitia mäsa 

v sendvičoch. Kým na Slovensku je najvyššia konzumácia bravčovho mäsa, na americkom 

trhu prvenstvo patrí hydine. Z uvedeného by sa dalo usúdiť, že spoločnosť by sa týmto 

preferenciám mala snažiť prispôsobiť.  

 

Tabuľka 3.1.7:  Spotreba jednotlivých druhov mäsa v kg/ osobu na Slovensku a v USA 

 SR USA 

druh 

mäsa 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Hovädzie 4,3 3,7 3,6 26,98 25,89 25,94 

Bravčové 30,8 31,6 30 21,46 20,5 20,6 

Hydina 19 19,9 17,7 37,63 37,87 36,74 

Zdroj: Štatistický úrad SR, http://www.ers.usda.gov, vlastné spracovanie 

 

Adaptačné ciele pre produkty Dunkin´Donuts: 

- zaradenie slovenskej šišky do produktovej rady a ponúknuť čo najvyšší možný počet 

jej variácii; 

- jazyková adaptácia tohto produktu, ponechanie pôvodného slovenského názvu šiška 

namiesto amerického „donut“; 

- rozšírenie ponuky o žemle s bravčovým mäsom, v americkej absentuje a na Slovensku 

je to naopak najčastejšie konzumované mäso; 

- jedným zo základných aspektov kultúry je jazyk;  

- na čínskom trhu sú najobľúbenejšie bagety s bravčovou šunkou alebo mäsom, ako aj 

mliečny čaj, v Indonézii prevažne kuracie mäso. 

 

V tabuľke 3.1.8 sú uvedené najčastejšie používané jazyky v jednotlivých krajinách a rovnako 

sú tam zatriedené etnické skupiny. 

- Dunkin´Donuts USA sa orientuje na etnické skupiny a to najmä pomocou reklamy 

a propagácie; 

- obrázok 3 ilustruje produkt Coolatta - žena afroamerického pôvodu, ktorá ma zaujať 

práve tuto minoritnú skupinu;  

- obrázok 4 je ústrižok z televíznej reklamy, rovnako na produkt Coolatta, v ktorom je 

muž ázijského pôvodu. 

- v Indii napríklad zákazníkov oslovila korenistý dunuts, čaj a mliečny šejk. 
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Tabuľka 3.1.8:  Jazyky a etnické skupiny USA/ na Slovensku (%) 

Jazyk Etnické skupiny 

SR USA SR USA 

Slovenský 78,6 angličtina 82,1  slovenská 80,7  biely 79,96  

Maďarsky 9,4  španielčina 10,7  maďarská 8,5 afro-

američania 

12,85 

Rómsky 2,3  ostatné 3,8  rómska 2  aziati 4,43  

Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.html,vlastné spracovanie 

 

Obrázok 3.1.3: Printová reklama na Coolattu   Obrázok 3.1.4: Televízna reklama na Coolattu 

                                    

Zdroj: http://www.behance.net/                  Zdroj: www.youtube.com, vlastné spracovanie 

 

Adaptácia sloganu a loga 

- v USA sa spoločnosť prezentuje aktuálnym sloganom „America runs on Dunkin“, čo 

v doslovnom preklade do slovenčiny znamená „Amerika frčí na Dunkine“ - vyjadruje, 

že produkty dopĺňajú energiu a pomáhajú spotrebiteľovi zvládnuť deň (obrázok 5); 

- na Slovensku by sa dal navrhnúť slogan „Energia pre Slovensko“, ktorý ma rovnaký 

význam ako ten americký. 

 

Obrázok 3.1.5:  Logo v USA 

 
Zdroj: www.postcardmania.com 

 

Legislatívne prostredie USA a SR 

 

- na rozdiel od USA porovnávacia reklama nie je obmedzená legislatívou, ako môžeme 

vidieť na príkladoch obrázku 3.1.6 a 3.1.7, v Slovenskej republike je porovnávacia 

reklama obmedzená § 4 zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z.; 

- „Priatelia nenechajú priateľov piť Starbucks“ - ani jeden z obrázkov nie je v súlade so 

slovenskou legislatívou.  

 

 

 

 

http://www.postcardmania.com/
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Obrázok 3.1.6: Dunkin vs. Starbucks 1 Obrázok 3.1.7: Reklama Dunkin vs. Starbucks 2 

                

Zdroj: www.fastcompany.com  Zdroj: www.mediabistro.com 

  

Mikroprostredie amerického a slovenského trhu 

 

Konkurencia a zákazníci 

- Dunkin´Donuts vo svojom dokumente definovala za svojich najväčších konkurentov 

na americkom trhu Starbucks (nie je zatiaľ na slovenskom trhu) McDonald´s 

(prevádzkuje McCafé na Slovensku); 

- okrem McCafé patrí medzi najohrozenejšieho konkurenta na slovenskom trhu rakúska 

spoločnosť Coffeeshop company, ktorá sa snaží vytvoriť podobný imidž ako 

spoločnosť Starbucks, okrem podobnej farebnej kombinácie ponúka aj podobný 

produktový rad a imidž ich prevádzok; 

- slovenský trh je pod vplyvom rozvoja „kaviarenskej kultúry“ v spojení s ponukou 

čokoládových praliniek, doma upečených koláčikov, zmrzliny a pod.; 

- slovenský zákazník si dopraje kávu v kaviarni, je rozmaznaný tým, že má možnosť si 

vybrať kam pôjde na kávu a sladkosť;  

- lokálne kaviarničky sú zaujímavé aj kvôli cene, ktorá je nižšia ako u zahraničných 

prevádzkovateľov; 

o káva: Starbucks Coffee 

o donuts: Krispy Kreme 

o poskytovanie služieb: McDonald´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrytie amerického trhu 

konkurenciou 

iný: 76,1 % 

McDonlad´s: 7,7% 

Burger King: 2,4 % 

Subway + Wendy´s: 2, 2 % 

Starbucks: 2 % 

Taco Bell: 1,7 % 

Dunkin´Donuts: 1,2 % 

 

Trhový podiel s kávou: 

Starbucks: 43 % 

Dunkin´Donuts: 27 % 

Iný: 23 % 

Tim Horton´s: 2 % 

Krispy Kreme: 5% 

 

Trhový podiel so 

šiškami/ zmrzlinou 

Dunkin´Donuts: 28,5 % 

Tim Horton´s: 27,9 % 

Dairy Queen: 20,2 % 

Baskin-Robbins: 8,6 % 

Krispy Kreme: 6,8 % 

http://www.fastcompany.com/
http://www.mediabistro.com/
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JADRO 

 

Charakteristika spoločnosti Dunkin´Donuts 

- Dunkin´Donuts spoločnosť, Inc., vlastní 18 000 prevádzok v 60 krajinách sveta a patrí 

k svetových lídrom v oblasti franchisingu reštaurácií s rýchlym občerstvením 

ponúkajúcich horúce a studené nápoje, pečivo a zmrzliny; 

- rok 2013 = predaj dosiahol 6,81 mld. €; 

- jedna z najznámejších firiem vyrábajúcich „donuty“; 

- založená v roku 1950 v Quincy, Massachusetts;   

- v Amerike je jednou z najobľúbenejších spoločností ponúkajúcich kávu a pečivo; 

- do roku 2010 nebola v Európe príliš aktívna, prevažnú časť reštaurácií má v Amerike - 

7 300; 

- každoročne predáva 1,7 mld. šálok kávy. 

 

Krajiny, v ktorých Dunkin´Donuts vlastní svoje prevádzky (mimo USA): 

- Aruba, Bahamy, Bulharsko, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Nemecko, Honduras, 

India, Indonézia, Kórea, Kuvajt, Libanon, Malajzia, Nový Zéland, Omán, Pakistan, 

Peru, Filipíny, Portoriko, Katar, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Španielsko, 

Thajsko, Spojená Arabské Emiráty, Anglicko, Vietnam 

 

Marketingový mix Dunkin´Donuts v USA 

 

Komunikačná politika 

- v roku 2008 spustila kampaň pod názvom „Dunkin poráža Starbucks“ (presvedčuje 

ľudí o kvalite kávy z Dunkin´Donuts); 

- hlavným cieľom je propagovať kvalitu a rýchlosť ponúkanú v ich predajniach;  

- na rozdiel od spoločnosti Starbucks sa nesnaží predávať kávu ako životný štýl a určitú 

kultúru, ale ponúka svoje produkty ako „palivo“ v podobe kofeínu, ktorý uspokojí 

potreby cieľového segmentu so sloganom - „Amerika jazdí na Dunkin“; 

- reštaurácie sú ľahko rozpoznateľné podľa ich ružovej a oranžovej farby; 

- prezentácia pomocou spoločenskej zodpovednosti firiem;  

- vyzdvihnutie diverzity ponuky menu; 

- web marketing (www.dunkindonuts.com/ www.dunkinbeatstarbucks.com); 

- sponziring: Boston Red Sox, od roku 2014 FC Liverpool; 

- priamy marketing: kupóny/ FREEquent visit card; 

- osobný predaj: priamo v prevádzkach; 

- public relations: tlačové správy na web stránke. 

 

Distribučná politika 

- v USA spoločnosť predáva svoje produkty prevažne v dvoch typoch predajní: 

o kamenné predajne: s miestom na sedenie; 

o predajne ako súčasťou určitého komplexu, napr. letiská, vlakové stanice alebo 

nákupné centrá, sú menšie a vo väčšine prípadov ponúkajú iba možnosť „take 

away“; 

- predajne sú sústredené predovšetkým na miestach, kde je pravdepodobnosť veľkého 

počtu ľudí, napr. letiska (v Boston Logan Airport sa nachádzajú 4), autobusové stanice 

(South Station, najväčšia autobusová stanica v Bostone), nákupné centrá (Wrenthem – 

outletové obchodné centrum) a pod.; 

- interiér prevádzok sa vrátil 55 rokov späť, snaží sa navrhovať koncept v retro štýle 

s prvkami modernizmu; 

http://www.dunkindonuts.com/
http://www.dunkinbeatstarbucks.com/
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- na Slovensku by sa mohol ujať koncept menších prevádzok, umiestnených v 

obchodných centrách, ktoré v súčasnosti patria k vysoko navštevovaným; 

- distribučné kanály: 

o  balená káva: producent - distribútor (Protect&Gamle) - maloobchodník (Wal-

Mart, Kroger) - zákazník; 

o  šišky/ jedlo/ online predaj: výrobca - spotrebiteľ. 

 

Výrobková politika 

- hlavnú produktovú radu spoločnosti Dunkin´Donuts tvorí viacero druhov kávy a šišiek 

(vyše 70 druhov po celom svete), okrem toho ponúka sendviče a žemle, všetko s 

mnohými rôznymi príchuťami; 

- Dunkin´Donuts predstavilo špeciálnu produktovú radu DD smart, ktorá by mala 

ponúkať výbornú chuť každému životnému štýlu; 

- nápoje a jedlo označené touto značkou obsahujú: 

o zredukované kalórie, tuky alebo sodík o minimálne 25 % v porovnaní s 

klasickým produktom alebo/a; 

o nutrične výhodné prísady; 

- láka zákazníkov na zdravú stravu a snaží sa obsadiť aj tento segment trhu; 

- ročne značka predá 1, 8 mld. šálok kávy za rok; 

- hitom sú smoothies z jogurtu a ovocia (Mango Passion Fruit/ Smoothie Strawberry 

Banana/ Vitamin C a Calcium Smoothie); 

- 5 najobľúbenejších príchutí kávy: Original pražená, Dunkin’ bezkofeínová, francúzska 

vanilka, vlašský orech či Dunkin’ čierna pražená; 

- diverzifikácia: malé sendviče za pár centov (v Indii bol pri otváraní prevádzok 

predstavený hlavne 1- centový donut) a vlastný návrh pizze. 

 

Tabuľka 3.1.9:  Produkty spoločnosti Dunkin´Donuts 

Horúce nápoje 

Box Joa (3 litre vybraného 

nápoja) 

Dankaccino (káva + horúca 

čokoláda) 

Vanila chai (vanilkový 

nápoj) 

Horúca čokoláda so slaným 

karamelom 

Kapučíno Horúca čokoláda 

Espreso Horúca čokoláda s mätou Horúca káva 

Late   

Ľadové nápoje 

Ľadový čaj Ľadový sladký čaj Ľadové late 

Zmrazené nápoje 

Karamelová coolatta Kávová collatta Mocha coolatta 

Mocha coolatta Vanilková coolatta Jahodová coolatta 

Pečivo 

Žemľa Koláčiky  mafiny 

Donuty(šišky) Ostatné druhy pečiva  

Sendviče 

Slanina, vajce, syr Vajce so syrom Omeleta v plochom chlebe 

Slanina a vajce v šiške Morčací sendvič so syrom Klobása s vajcom 

Sendvič s tuniakovým 

šalátom 

Kurací sendvič Iné... 

Zdroj: PENXA, Tomáš. 2014 
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Cenová politika 

- ceny v USA nie sú všade rovnaké, záleží to od ponuky, ktoré jednotlivé prevádzky 

majú a od miesta kde sa nachádzajú;  

- cena za šišku je približne 1 USD (0,73 €), mafina 1,63 USD (1,18 €) a žemľa 1,24 

USD (1,24 €); 

 

Tabuľka 3.1.10:  Ceny kávy Dunkin´Donuts (€) 

druh kávy malá káva stredná káva veľká káva 

Cena 1 € 1,23 € 1,37 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie, Prepočítané podľa aktuálneho kurzu NBS ku dňu 25.10.2014, 

EUR 1 = USD 1,2659 

 

- jedna krabička polievaných donuts: 

o  Dunkin´Donuts: 5,94 € 

o  Krispy Kreme: 5,54 € 

o  Yum Yum Donuts: 6,15 € 

o  Tim Horton´s: 4,35 € 

 

Segmentácia, targeting a pozicioningg sledovaného subjektu na slovenskom trhu 

- spoločnosť by mala využiť svoje silné stránky a obmedziť tie slabé 

- reťazec Dunkin´Donuts sa aktivizuje na Slovensku, na Úrade priemyselného 

vlastníctva SR si podal v júli 2013 žiadosť o registráciu svojej ochrannej známky - 

názvu. 

 

Tabuľka 3.1.11:  SWOT analýza spoločnosti Dunkin´Donuts na Slovensku 

 

Zdroj: Penxa, Tomáš. 2014 
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ÚLOHY 

Úloha 1: 
V ekonomickom popise marketingovej komparácie dvoch trhov sa dozviete informácie o 4 

ukazovateľoch. Doplňte ďalšie ekonomické ukazovatele, ktoré významne ovplyvňujú 

spoločnosť pri rozhodovaní expandovať na slovenský trh. 

Úloha 2: 
Čo naznačuje spotreba jednotlivých druhov mäsa pre medzinárodný marketing 

Dunkin´Donuts na Slovensku? Aké adaptačné prístupy by mohla spoločnosť zvoliť pri 

oslovení širšieho záberu potenciálnych konzumentov? V akom type produktovej ponuky by sa 

vedela spoločnosť adaptovať slovenskom trhu? 

Úloha 3: 

Navrhnite (nakreslite, resp. použite grafický softvér) adaptáciu náčrtu loga pre slovenský trh 

v nadväznosti na americký model. Využite svoju kreativitu v použití farieb, výstižného 

sloganu, možného zakomponovania obrázku a pod. 

Úloha 4. 

Analyzujte aktuálnu produktovú ponuku, slogan, interiér a umiestnenie prevádzok 

a vyzdvihnite najsilnejšie stránky Coffeeshop Company a McCafé na slovenskom trhu. 

Zaujmite stanovisko, pre a proti konkurencie voči Dunkin´ Donuts. Podobne doplňte ďalšie 

dopady konkurenčného ohrozenia skúmanej spoločnosti v komparácii s miestnymi lokálnymi 

kaviarničkami. 

Úloha 5: 

Navrhnite komplexný marketingový mix Dunkin´Donuts adaptovaný pre slovenský trh. Čo 

zostane štandardizované, čo bude adaptované a čo bude pod glokalizačnou stratégiou? 

 

ZÁVERY A DISKUSIA: 

S viac ako 3100 predajňami v 30 krajinách mimo USA, Dunkin´Donuts pôsobí na 

medzinárodnej úrovni viac ako 40 rokov. Od Ázie po Latinskú Ameriku, ponúka spoločnosť 

lahodnú káva, espreso,  rôzne lokálne príchute Coolatty či mrazených nápojov v miestnych 

chutiach, chutné šišky, chlebíčky a ďalšie. Spoločnosť Dunkin´Donuts patrí k špičke 

globálnych potravinových franchisingových reťazcov, ktorá vo svojej praxi aplikuje mnoho 

adaptačných stratégií, v produktovej línií - grepovú Coolattu pre kórejsky trh alebo Choco 

Nut Donut pre Thajčanov. Na indickom trhu musí praktizovať nízke nasadenie cien na úkor 

menších gramáži sendvičov alebo donuts v komparácií s americkým trhom, kde sú gramáže 

väčšie. Dunkin´Donuts spopularizovala raňajkové menu, ktoré obsahuje okrem tradičného 

„amerického menu“ aj červené fazule s lepkavou ryžou, sladké zemiaky a sezamové tofu. Na 

pitie je v ponuke horúce late z praženého jačmeňa, hnedej ryže a ďalších obilnín. Spoločnosť 

už uplatnila registráciu na slovenskom trhu, jej posledným krokom bude v budúcnosti 

otvorenie jej prvej prevádzky. 

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA:  
Predkladaná štúdia môže byť realizovaná aj v teréne pre praktické zbieranie poznatkov 

a informácii o možnom expandovaní a realizovaní medzinárodného marketingu skúmanej 

spoločnosti na slovenskom trhu. Naplnenie prípadovej štúdie môže priniesť poznatky do 

oblasti medzinárodného marketingu, z pohľadu franchisingovej formy vstupu na trh, 

globálneho rozvojového vzdelávania, poznania medzinárodného prostredia a nastavenia čo 

najbližších adaptačných prístupov pre potencionálneho slovenského zákazníka. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 
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Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 15 bodov, z toho: 

- max.5 bodov za vlastný prínos študenta, 

- max.5 bodov prezentácia, 

- max.5 bodov písomné a vizuálne vypracovanie. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH:  

Medzinárodný marketing, Marketing, Produkt a kvalita, Obchodné služby, Európsky 

spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketingová komunikácia 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. 

ODBOROCH: 

Obchodné podnikanie, Ekonomika podniku, Agrárny obchod a marketing 

 

MEDZI PREDMETOVÉ VZŤAHY: 

- Nadväznosť na témy: medzinárodný obchod, internacionalizácia, obchodné 

podnikanie, marketingová komunikácia, globálna stratégia, adaptácia, spotrebiteľské 

správanie, marketingové prostredie, expanzia na zahraničné trhy. 

- Nadväznosť na predmety: Medzinárodný obchod, Medzinárodný manažment, 

Obchodné podnikanie, Marketing, Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, 

Marketingová komunikácia, Obchodné služby, Produkt a kvalita, Manažment 

obchodnej firmy. 
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http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/svetovy-retazec-dunkin-donuts-sa-registruje-na-slovensku
http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/svetovy-retazec-dunkin-donuts-sa-registruje-na-slovensku
http://www.americasgreatestbrands.com/volume5/pdf/dunkin-donuts.pdf
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3.1.3 MATTEL - neúspech Barbie v Číne vplyvom interkultúrneho prostredia 

         (Prípadová štúdia 3) 

 

CIEĽ 

V kognitívnej oblasti: 

- vedieť popísať a definovať značku Barbie a jej medzinárodný vývoj a expanziu; 

- opísať dôvody súčasnej marketingovej stratégie spoločnosti Mattel; 

- špecifikovať interkultúrne prostredie Číny. 

 

Afektívna oblasť zahŕňa: 

- vedieť porovnať zámer spoločnosti Mattel presadenia sa na trhu s reakciou čínskych 

spotrebiteľov na produkty Mattel; 

- argumentovať hlavné kroky neúspechu bábiky Barbie na čínskom trhu s dopadom na 

neznalosť interkultúrneho prostredia; 

- zaujať správny úsudok k zlému načasovaniu a poziciovaniu bábiky Barbie na čínskom 

trhu. 

 

POMÔCKY A MATERIÁL:  

Data projektor, tabuľa, obrázky, papiere a internet 

 

ČASOVÉ TRVANIE:  

- približný čas zahŕňajúci prezentáciu a prečítanie si celej štúdie:  15 minút 

- riešenie prípadovej štúdie: 60 minút  

- vyhodnotenie a prezentovanie štúdie: 15 minút 

 

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI MATTEL INC.  

- ide o globálnu spoločnosť pôsobiacu v súčasnosti takmer vo všetkých štátoch Severnej 

a Južnej Ameriky, Európy a Ázie, 

- vznikla v roku 1945 v Kalifornii USA, jej prvým hračkárskym produktom boli 

domčeky pre bábiky, 

- v roku 1955 sa spoločnosť zamerala na propagáciu svojich výrobkov prostredníctvom 

televízneho programu Mickey Mouse Club, čo bol úplne inovatívny prístup v 

marketingu hračiek,  

- prvá bábika Barbie sa dostala do predaja v roku 1959 a onedlho priniesla spoločnosti 

celonárodný úspech, 

- pozicionovanie výrobku ako bábiky, prostredníctvom ktorej sa dievčatá môžu hrať na 

svoje vlastné sny prinieslo úspech a spoločnosť Mattel sa stala jedným z lídrov v 

hračkárskom priemysle, 

- postupne spoločnosť rozširovala značku Barbie o ďalšie produkty (Ken, Midge, 

Skipper), v roku 1968 začala spoločnosť Mattel vyrábať prvú bábiku Barbie zameranú 

na afroamerické etnikum „Christie“, 

- v 70-tych rokoch po kríze spoločnosti a obrovských stratách v nehračkárskych 

divíziách Mattel prehodnotila svoju stratégiu, odpredala stratové divízie a opäť sa 

zamerala primárne na hračkársky priemysel,  

- v roku 1986 začala spoločnosť podnikať na medzinárodnom trhu, keď odkúpila čínsku 

spoločnosť ARCO a vytvorila združený podnik s najväčším japonským producentom 

hračiek, spoločnosťou Bandai, neskôr odkúpila hračkárske podniky vo Francúzsku 

a Británii, 
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- v roku 1988 obnovila svoju spoluprácu so spoločnosťou Disney a zabezpečila si práva 

na výrobu a marketing hračiek pre deti založených na všetkých slávnych príbehoch 

filmovej spoločnosti, 

- v roku 1997 predstavila spoločnosť nový produkt, imobilnú Barbie na vozíčku, 

- od roku 2003 patrí pod značku Barbie aj odevná línia Barbie Couture, pre dospelé 

ženy a mladé dievčatá. 

 

JADRO 

 

Súčasná medzinárodná marketingová koncepcia spoločnosti  

 

„Mattel verí, že jej produkty patria medzi najuznávanejšie hračkárske produkty na svete“ 

(Mattel Inc., 2011, Annual Report)  

 

- agregované produktové značky:  

o Barbie,  

o Hot Wheels,  

o  FisherIPrice, 

o American girl (určená len pre americký a kanadský trh), 

- rozsiahly sortiment daných značiek je ponúkaný v rôznych kombináciách v štyroch 

produktových líniách:  

o pre najmenších a predškolákov,  

o dievčatá, chlapcov a dospelých, 

- trhové segmenty spoločnosti sú geograficky rozdelené na domáce a medzinárodné:  

o produkty umiestnené v medzinárodnom segmente sú vo všeobecnosti rovnaké 

ako tie, ktoré sú vyvinuté a umiestňované v domácom segmente, s výnimkou 

American Girl Brands, avšak niektoré sú vyvinuté alebo adaptované pre určené 

medzinárodné trhy  

- expanzia:  

o prostredníctvom skupovania podielov lokálnych hračkárskych spoločností,  

o poskytovanie licencií na výrobu či predaj svojich produktov 

sprostredkovateľom (napr. v SR sa produkty Mattel predávajú prostredníctvom 

siete Dráčik, All Toys a iné), 

o v rámci plnenia stanovených cieľov a globálnej koncepcie si v oblasti 

medzinárodného marketingu vybrala stratégiu priameho vstupu na zahraničné 

trhy, a to konkrétne formou vytvorenia vlastného exkluzívneho predajného 

miesta, 

- v oblasti marketingu patrí medzi základné stratégie spoločnosti: 

o zabezpečiť kontinuálny rast spoločnosti prostredníctvom jej kľúčových 

značiek, 

o posilňovať medzinárodnú pozíciu a posilniť finančné zdravie podniku,  

o zabezpečiť pokles nákladov a zvýšenie ziskov spoločnosti. 

  

Sumarizácia neúspechu Barbie na čínskom trhu  

 

- v marci 2009 spoločnosť otvorila na najdrahšej nákupnej ulici v meste Šanghaj 

samostatne stojacu šesť poschodovú predajňu Barbie v exkluzívnom štýle, v typicky 

ružovom dizajne, lemovanú výstavnými policami s bábikami Barbie, Barbie 

drogériou, barom s alkoholickými nápojmi, spa centrom, kaviarňou, dizajnovým 

štúdiom či predvádzacím mólom, 
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- ako nový produkt pre čínsky trh ponúkla aj sériu bábik a oblečenia americkej 

dizajnérky Patricie Field, známej z filmu Sex v meste, 

- čeliac klesajúcim predajom v USA a vzrastajúcej konkurencii Bábik Bratz spoločnosti 

MGA (obrázok 3.1.8), chcel Mattel oživiť imidž Barbie (obrázok 3.1.9) a vytvoriť 

lifestylovú značku, 

- zámerom spoločnosti bolo poskytnúť zákazníkom zážitok spojený s produktom, aby sa 

predajňa Barbie stala miestom, kde by mohli nielen dcéry, ale aj rodičia stráviť celý 

deň, a aby sa tak značka Barbie dostala hlbšie do povedomia čínskych spotrebiteľov, 

- náklady na otvorenie obchodu Barbie v Šanghaji boli 23,53 mil. €, Mattel mal veľké 

očakávania v oblasti návratnosti investície, až na úrovni 30 %, 

- počas existencie Šanghajskej predajne bola spoločnosť nútená prehodnocovať 

pôvodne projektované výkazy a niekoľkokrát znížiť očakávané zisky z predaja, 

- aktuálny trhový podiel Barbie na čínskom trhu v roku 2011 bol oveľa nižší než 

plánovaná predajnosť a spoločnosť Mattel po dvoch rokoch exkluzívnu predajňu s 

oficiálne neuvedenou stratou zatvorila. 

 

 

Obrázok 3.1.8: Bábika Bratz na čínskom trhu  

                         

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/amazingdollia/6177613097/  

 

Obrázok 3.1.9: Bábika Barbie na čínskom trhu 

               

Zdroj: http://www.barbiecollector.com/shop/doll/chinese-new-year-barbie-doll-j0928 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/amazingdollia/6177613097/
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Analýza interkultúrnych aspektov ako príčin zlyhania na čínskom trhu 

 

- napriek uplatňovaniu princípu diverzity v podnikovej kultúre podcenila kultúrnu 

diverzitu spotrebiteľov vo svete, 

- spoločnosť pri vstupe na čínsky trh stavila na globálnu stratégiu a pozíciu značky a 

vychádzala tiež z úspechu na argentínskom trhu - argentínsky trh už bol do Barbie 

zbláznený (obrázok 3.1.10); Barbie muzikál v štýle Broadway bol značne úspešný na 

pódiách v Buenos Aires.  

- Barbie bol relatívne nový koncept v Číne - Mattel čelila omnoho väčšiemu neznámu v 

Číne, než predtým v Argentíne, 

- Mattel nepoznala čínsky trh a čínsky trh nepoznal Barbie, takže došlo k dvojitému 

pochybeniu - hlavnou chybou bolo, že sa Mattel spoľahla na to, že stratégia vstupu, 

ktorá fungovala v Argentíne, bude fungovať aj v Číne, 

- úspešná priama investícia v Argentíne bol zjavný motivačný faktor toho, aby sa 

rozhodla podstúpiť riziko a rovnakým spôsobom preraziť aj v Číne, 

- Argentína patrí do konfuciánskeho klastra, ktorý je pomerne blízky angloamerickému 

klastru, t.j. kultúrna diverzita medzi trhom USA a trhom Argentíny nie je tak silná ako 

v prípade Číny, ktorá patrí do konfuciánskeho klastra,  

- kultúrne odlišnosti medzi trhmi USA a Číny sú veľmi výrazné, a bolo vopred 

determinovateľným iracionálnym rozhodnutím uplatňovať globálnu koncepciu a 

štandardnú marketingovú stratégiu, 

- bez dodatočného prieskumu trhu, ktorý by odhalil interkultúrne odlišnosti zákazníkov 

na lokálnom trhu, bolo príliš veľkým rizikom, a ako sa ukázalo aj hlavnou príčinou 

reálneho investičného neúspechu, 

- spoločnosť precenila globálnu pozíciu značky Barbie, očakávala, že na rastúcom 

čínskom trhu sa nájdu globálni spotrebitelia, a že tak využije príležitosť ďalšieho 

rastu. 

 

Obrázok 3.1.10:  Bábika Barbie pre argentínsky trh 

     

Zdroj: http://www.pattandbilly.com/barbies.htm 

 

Príčiny problému s úspešným umiestnením Barbie v Číne:  

- v USA má Barbie dlhoročnú tradíciu, poznajú ju celé generácie, predstavuje 

zosobnenie ideálov takmer každého amerického dievčatka, má teda pre spotrebiteľov 

vysokú hodnotu a spotrebitelia si k značke už vybudovali silnú lojalitu,  

- v Číne je značka Barbie pomerne nová, až tak ju nepoznajú, zákazníčky obchodu 

Barbie boli nespokojní s cenovou politikou, pretože sa im zdali ceny prehnané, čo nie 

je spôsobené obmedzovaním výdajov na nákup, pretože útraty čínskych žien stále 

narastajú, ale jednoducho sú konzervatívnejšie, sú ochotné utrácať veľa, ale nie za 

http://www.pattandbilly.com/barbies.htm
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sezónne produkty, ale za také produkty, ktoré môžu využívať každý deň niekoľko 

rokov, 

- je vidieť vplyv kultúrnej dimenzie dlhodobej časovej orientácie, ktorá sa odráža v 

nákupnom správaní čínskych spotrebiteliek, 

- ich segment čo do veľkosti i kúpnej sily narastá, a znamená tak pre podniky obrovskú 

príležitosť, avšak je nutné ponúkať im produkty, ktorých hodnota je dlhodobá - v 

produktoch značky Barbie túto hodnotu nevnímali, preto neboli ochotné do nej 

investovať, 

- napriek tomu sa spoločnosť rozhodla pre takú masívnu expanziu, akou je otvorenie 

rozľahlej predajne s tak komplexnou ponukou produktov a doplnkových služieb 

k produktu, 

- obrovský výber produktov a služieb znemožnil spoločnosti dopredu zistiť, ktoré z nich 

lokalizovať, ako veľmi lokalizovať, ktoré z nich vyhovujú zákazníkom, a koľko budú 

ochotní zákazníci platiť, rozsiahlosť stratégie spoločnosti bola zároveň prekážkou jej 

flexibility, schopnosti koordinácie aktivít a požiadaviek trhu, a potenciálu adaptácie 

podľa potrieb zákazníkov, 

- nebolo až tak neuvážlivé otvoriť veľký obchod, pretože pre Číňanov je veľkosť 

obchodu odrazom úspechu značky, na rozdiel od malých obchodov sa v nich môžu 

cítiť rešpektovaní a bez pocitu stiesnenosti  

- čínsky spotrebitelia veľkých miest preferujú veľké obchody s najmodernejšími 

produktmi svetových značiek, 

- chybou bolo zlá voľba umiestnenia predajného miesta,  

- pre Číňanov je trendom životného štýlu práve nakupovanie a celkovo trávenie 

voľného času vo veľkých obchodných centrách, kde majú pocit bezpečia pred 

vysokým znečistením ovzdušia v uliciach veľkých miest, 

- v tomto prípade pôsobili až dvainterkultúrne aspekty:  

o rozdielne zvyky spotrebiteľov,  

o a rozdielne vnímanie prírody,  

- bulváre sú možno obľúbeným miestom Američanov, ale čínski spotrebitelia majú 

úplne iný postoj, 

- priemyselný rozvoj Číny je naozaj masívny a environmentálna politika je slabá, čo sa 

odzrkadľuje na znečistenom životnom prostredí najmä vo väčších metropolách a má 

významný dopad na nákupné správanie obyvateľov a snahe vyhýbať sa pohybu mimo 

klimatizovaných priestranstiev, 

-  ďalším aspektom je rozdielne vnímanie samých seba a estetické cítenie cieľových 

segmentov, 

- Mattel sa zamerala na segment detí a ich matiek, resp. aj na segment mladých žien, 

- Barbie urobila chybu, že kládla príliš malý dôraz na lokálny spotrebiteľský vkus, 

- čínske ženy inklinujú k roztomilosti, dievčensky ružovému oblečeniu (v zmysle Hello 

Kitty), nie sexi a odvážnym kúskom „amerického dizajnu“, 

- Číňanky vidia sami seba radšej v podobe milých dievčat než sebavedomých a dravých 

žien (čo je typický vzor americkej kultúry) a preferujú oveľa jemnejší štýl obliekania, 

- Barbie modely navrhnuté americkou dizajnérkou a ponúkané spoločnosťou Mattel na 

čínskom trhu netrafili lokálne kultúrne vzory vnímania vlastnej osobnosti a estetiky 

obliekania (vhodnou alternatívou by mohla byť stratégia, ktorú spoločnosť uplatnila 

na indickom trhu:  

o kde zvolila glokálnu marketingovú koncepciu ponuky globálnej značky Barbie 

prostredníctvom adaptovaného marketingového mixu - zamerala sa výlučne na 

segment detí,  
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o komunikačný a propagačný nástroj si zvolila reklamné spoty cez televízne 

stanice vysielajúce obľúbené programy pre detských divákov,  

o svoju distribučnú politiku orientovala na väčšiu početnosť menších predajných 

miest umiestnených v rámci rôznych obchodných domoch a nákupných centier 

v krajine, 

- vstup na čínsky trh si zvolila práve globálnu stratégiu bez adaptácie na kultúrne 

podmienky - neexistujúce alebo slabé vzájomné vzťahy medzi lokálnymi obchodnými 

jednotkami v rámci spoločnosti Mattel, ktoré neumožňujú zdieľanie znalostí o 

úspešných stratégiách a postupoch, tzv. best practicies, 

- príčinou je prehnané seba referenčné kritérium neohrozenej globálnej pozície vlastnej 

značky, interkultúrna arogancia, zaslepenie z úspechu na argentínskom trhu, klamlivé 

presvedčenie o existencii globálnej kultúry a nevšímavosť voči potrebe adaptácie.  

 

Adaptácia bábik Barbie vo svete 

- afro-amerického trhu, Mattel predstavil prvý čierny Barbie, pretože pre deti na tomto 

trhu, tradičné Barbie, ktorá má vzhľad bieleho dievčaťa sa zdá byť trochu divné pre 

nich, a majú tendenciu prijímať ľahšie tých, ktoré majú rovnaký vzhľad ako oni,  

- v Japonsku, Mattel prvýkrát objavil miestnej verzii Barbie - Maba Barbie, ktorý je 

špeciálne určený pre japonské dievčatá v závislosti na ich zmysel pre estetiku.  

- na Blízkom východe, Barbie čelí opozícii v politických, náboženských a sociálnych 

dôvodoch a tieto krajiny považuje za škodlivejšie  

- komerčne propagované, miestna značka Fulla predáva bábiky v polohe modliacej sa, 

alebo ako pečie a pod., 

- do roku 2002 sa Barbie nepredávala ani na iránskom trhu, v tomto roku začala 

predávať bábiky len v teheránskych obchodoch, 

- rovnako aj na týchto trhoch nie je predstavovaná Barbie a Ken ako partneri či priatelia, 

ale lokálna verzia pre arabské trhy znie sestra Sara a brat Dara, čiže súrodenci nie 

partneri (obrázok 3.1.14 ) 

- Barbie nerozoznáva Severnú a Južnú Kóreu, takže sú len kórejské Barbie  

- napriek tomu, že Afrika je obrovská a je tam veľa štátov, Mattel na ňu často zabúda v 

kolekcií Bábik pre africké obyvateľstvo či etniká. 

- na trhu Saudskej Arábie čelí spoločnosť konkurencie značky Fulla bábiky (obrázok 

3.1.13) oblečenej v tradičnom oblečení abaya alebo hijjab, bábiky Barbie nemôžu byť  

 

 

Obrázok 3.1.11: Bábika Barbie na írskom trhu  

                   

Zdroj: 247moms.com/2012/03/you-saw-it-this-week-on-247-mocms-live-webcast-7/ 

 

 

 



81 

Obrázok 3.1.12: Bábika Barbie na indickom trhu 

                 

Zdroj: https://www.pinterest.com/cookieblng/my-doll-collection/ 

 

 

Obrázok 3.1.13:  Bábiky Fulla pre saudskoarabský trh      

                          

Zdroj:http://www.theacehglobe.com/2012/01/iran-cracks-down-on-moral-peril-of.html 

 

Obrázok 3.1.14:  Bábika Sara a Dara na iránskom trhu 

                      

Zdroj: http://www.kanoonintl.com/?p=1654 

 

ÚLOHY 

Úloha 1: 

Použite psychologické a kultúrne koncepty, diskutujte čo by mal Mattel urobiť, aby pomohol 

čínskym spotrebiteľom nakupovať viac vo veľkom „novootvorenom nákupnom dome Barbie“ 

v Číne. Čo ponúka medzinárodny marketing pre Mattel skúsenosti na čínskom trhu? 

Úloha 2: 

V súčasnosti čínske dievčatá prejavujú záujem o Mattel bábiky, čo by mala spoločnosť 

spraviť pre ich spokojnosť? 

Úloha 3: 

Citlivosť ku kultúre má zásadný význam pre úspech na medzinárodných trhoch. Vyhodnoťte 

Barbie adaptáciu produktov pre rôzne trhy - cez prispôsobenie sa etnickým skupinám, 

https://www.pinterest.com/cookieblng/my-doll-collection/
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národnostiam, a trhovým príležitostiam, ktoré bábiky Barbie by boli najadaptabilnejšie pre 

islamské trhy. Identifikujte kľúčové dôvody. 

Úloha 4: 

Pokúste sa navrhnúť bábiku Barbie pre krajiny V4, následne ako by sa vedela značka Barbie 

rozšíriť na trhoch V4 a aké hlavné interkultúrne špecifiká by bala dodržiavať? 

 

ZÁVERY A DISKUSIA: 

Spoločnosť Mattel sa po úspechu argentínskeho obchodného domu rozhodla na počesť 50. 

výročia značky Barbie expandovať s ňou rovnakým spôsobom aj na čínsky trh. V roku 2008 

spoločnosť otvorila svoj prvý vlastný rozľahlý obchodný dom značky Barbie v metropole 

Argentíny Buenos Aires, ktorý sa stretol s obrovským úspechom. O rok neskôr sa rovnakým 

spôsobom pokúsila expandovať aj na čínsky trh „s 15 % maloobchodným predajom v Číne v 

roku 2009 bol Mattel na správnej ceste poobzerať sa po rentabilnom raste pre značku Barbie“  

Avšak kým v Argentíne zožala spoločnosť úspech a priamy vstup so značkou Barbie na 

argentínsky trh, rovnaká marketingová stratégia vstupu na čínsky trh sa ukázala ako úplne 

nevhodná a znamenala pre spoločnosti Mattel obrovský neúspech. Dnes sa situácia 

s predajom ustálila, a imidž Barbie bábik stále narastá a čínske zákazníčky prejavujú záujem 

o daný produkt. 

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA:  

Predkladaná štúdia môže byť realizovaná aj v teréne pre praktické zbieranie poznatkov 

a informácii o etablovaní sa a realizovaní marketingu oboch spoločností na slovenskom trhu. 

Naplnenie prípadovej štúdie môže priniesť poznatky do oblasti medzinárodného marketingu, 

z pohľadu eliminácie politického rizika, globálneho rozvojového vzdelávania, poznania 

prostredia a správneho načasovania vstupu na trh. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 

Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 15 bodov, z toho: 

- max.5 bodov za vlastný prínos študenta, 

- max.5 bodov prezentácia, 

- max.5 bodov písomné a vizuálne vypracovanie. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH:  

Medzinárodný marketing, Marketing, Marketingová komunikácia 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. 

ODBOROCH: 

Obchodné podnikanie, Agrárny obchod a marketing 

 

MEDZI PREDMETOVÉ VZŤAHY: 

- Nadväznosť na témy: medzinárodný obchod, internacionalizácia, obchodné 

podnikanie, interkultúrne prostredie, spotrebiteľské správanie, kultúrne marketingové 

prostredie 

- Nadväznosť na predmety: Medzinárodný obchod, Medzinárodný manažment, 

Obchodné podnikanie, Marketing, Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, 

Marketingová komunikácia, Výskum trhu 
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3.2 POROVNANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY V ROZVINUTÝCH A 

 ROZVOJOVÝCH ŠTÁTOCH SVETA  

 

Svetové poľnohospodárstvo je po priemysle druhé najvýznamnejšie výrobné odvetvie. Jeho 

hlavnou úlohou je výroba produktov potrebných pre výživu obyvateľstva.  Vedľajšia úloha 

poľnohospodárstva je vo výrobe produktov, ktoré slúžia ako suroviny pre priemysel. Pracuje 

v ňom značná časť činného obyvateľstva sveta, hlavne v menej rozvinutých krajinách. Zahŕňa 

dve základné odvetvia a to rastlinnú a živočíšnu výrobu. V súčasnosti sa veľký dôraz kladie 

na multifunkcionalitu poľnohospodárstva, ktoré okrem výrobných funkcií plní ďalšie úlohy a 

to v prospech celej spoločnosti, ako je tvorba verejných statkov, ochrana a zveľaďovanie 

prírodných zdrojov, udržiavanie kultúrneho rázu krajiny, zachovanie zamestnanosti a 

vidieckej štruktúry osídlenia. (Krížová – Belešová – Chrastinová, 2013., s. 30) 

 

 

3.2.1 Typy poľnohospodárstva vo svete 

         (Prípadová štúdia 1) 
 

Cieľ 

V kognitívnej oblasti: 

 charakterizovať a rozoznať základné rozdiely v jednotlivých typoch 

poľnohospodárstva vo svete; 

 vyhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých typov poľnohospodárstva; 

 

Afektívna oblasť zahŕňa: 

 vyjadrenie postoju a úsudku k problematike jednotlivých typov poľnohospodárstva vo 

svete; 

 

POMÔCKY A MATERIÁL: 

Data projektor s počítačom, tabuľa, atlas sveta a internet  

 

ČASOVÉ TRVANIE: 

 približný čas zahŕňajúci prezentáciu a prečítanie si celej štúdie:  15 minút 

http://jingxu19801212.over-blog.com/article-11788231.html
http://www.businessweek.com/globalbiz/content/apr2011/gb20110421_445230.htm
http://www.ukessays.co.uk/essays/marketing/the-american-girls%20goes-global.php
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 riešenie prípadovej štúdie: 30 minút  

 vyhodnotenie a prezentovanie štúdie: 10 minút 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU: 

V súčasnom svete  existuje veľmi veľa rôznych typov poľnohospodárstva, ktoré sú 

sformované v určitých prírodných, sociálnych a ekonomických podmienkach (napr. 

pastierstvo, roľníctvo, rodinné farmy, monokultúry, prímestské poľnohospodárstvo a iné). 

Úsilím takmer všetkých štátov sveta je, aby bolo samostatné poľnohospodárstvo sebestačné a 

pokrylo domácu spotrebu poľnohospodárskych produktov v daných štátoch sveta.  

 

JADRO 

Prvým typom poľnohospodárstva je tradičné poľnohospodárstvo. Tradičné 

poľnohospodárstvo sa zameriava na samozásobovateľskú výrobu potravín a surovín.  Z 

hľadiska lokality a predmetu produkcie rozlišujeme nasledovné druhy alternatívneho 

poľnohospodárstva: 

• Poľnohospodárstvo horúcich oblastí: zameriava sa prioritne na rastlinnú výrobu. V 

rámci daného typu sa poľnohospodárstvo venuje pestovaniu  manioku, batátov, jamu, 

tara, kukurici, prosa a iným poľnohospodárskym komoditám. Z hľadiska 

geografického patria sem oblasti vlhkých trópov ako je pobrežie Guinejského zálivu, 

oblasť Amazonskej nížiny, subekvatorálne oblasti Afriky a Južnej Ameriky. 

• Tradičné stredomorské poľnohospodárstvo orientuje sa rovnako na rastlinnú ako aj na  

živočíšnu výrobu. Priaznivé prírodné podmienky umožňujú pestovanie širokej škály 

poľnohospodárskych a citrusových plodín, čo odsunulo živočíšnu výrobu až tak, že sa 

stala pre hospodárstvo týchto oblastí nepodstatná. Z hľadiska geografického ako už z 

názvu vyplýva je typické pre Európske Stredomorie, Severnú Afriku a pre Blízky 

východ. 

• Tradičné závlahové poľnohospodárstvo je charakteristické pestovaním ryže. Je typické 

tým, že poskytuje úrodu viac krát do roka. Z hľadiska geografického sa využíva v 

regiónoch Južnej a Juhovýchodnej Ázií. 

• Ďalším systémom je pastierskeho nomádstvo. Môžeme ho nachádzať v troch väčších 

oblastiach na Zemi. V Saharskej, arabskej a v oblasti mongolských stepí. Pre 

pastierstvo je typický hovädzí dobytok, ovce a kozy, z ktorých produkujú mäso, 

mlieko, kožu a vlnu. 

• Obdobným systémom predchádzajúceho typu je polárne nomádstvo, ktoré je 

charakteristické chovom sobov, lovom rýb a zveri. (Spišiak,  2007, s. 25) 

Druhým typom poľnohospodárstva je moderné poľnohospodárstvo, ktoré sa zameriava na 

tovarovú produkciu. Člení sa na nasledovné typy: 

• Severoamerické tovarovo špecializované poľnohospodárstvo, ktoré je typické vysokou 

úrovňou mechanizácie a nízkym počtom obyvateľov pracujúcich v 

poľnohospodárstve. Z hľadiska komodít orientuje sa na produkciu obilní z toho najmä 

produkcii pšenice, kukurice, ďalej sa orientuje na produkciu bavlny, sóje a rovnako 

tak aj produkcii ovocia. Už z názvu vyplýva, že z hľadiska geografického je typické 

pre Severnú Ameriku z toho pre USA pre štáty Florida a Kalifornia. 

• Novodobý chov hospodárskych zvierat zaoberá sa chovom oviec, najmä pre vlnu či 

väčšieho hovädzieho dobytka pre mäso, avšak môžeme natrafiť aj na chov koní či 

iných, pre dané oblasti typických zvierat. Je však dôležité povedať, že takíto farmári 

neostali len pri živočíšnej výrobe, ale aj pri pestovaní krmovín pre svoje stáda, 

ktorými ich môžu dokrmovať napríklad aj pri nepriaznivých prírodných podmienkach. 

Je typické pre oblasti juhu USA, Južnej Ameriky, Austrálii a Nového Zélandu. 
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• Zmiešané európske poľnohospodárstvo - Zmiešané obrábanie pôdy v západnej a 

severnej Amerike je z väčšej časti mechanizované a chemicky podporované 

poľnohospodárstvo v trhovom systéme západnej, severnej a dnes už aj centrálnej 

Európy, Japonska, niektorých oblastiach vyspelej Severnej Ameriky, v menšom už aj 

v Južnej Amerike a juho-centrálnej Austrálii. Technické vybavenie umožňuje 

vysádzať aj plodiny, ktoré by sa v daných oblastiach za normálnych podmienkach 

nevyskytovali, pričom veľký dôraz sa dáva aj na riadený chov veľkého dobytka, 

hydiny či ošípaných. Vysoký pomer mestského obyvateľstva si vyžaduje zásobovanie 

čerstvým mäsom, mliekom, maslom, zeleninou, ovocím. 

• Juhoeurópsky typ sa zameriava na rastlinné produkty ako sú ovocie, víno, zelenina a 

olivy. Živočíšna výroba je iba ako doplnková výroba. 

• Plantážne poľnohospodárstvo Keď že sa takýmto pestovaním získavali hlavne 

suroviny typu kakao, káva, cukrová trstina, čaj či banány, hovoríme teda o veľmi 

teplých a vlhkých obradníkových lokalitách, hlavne v latinskej Amerike, najjužnejších 

častiach tej Severnej, ale aj v teplejších oblastiach Juhovýchodnej Ázie. Aj keď sa už 

práca otrokov zrušila, stále ostalo to, že väčšina ziskov z úrody ide na kontá veľkých 

spoločností, dodávajúcich tieto komodity. Na druhej strane priamo pracujúci 

plantážnici dostávajú za svoju ťažkú prácu len nepatrné mzdy.  

• Poľnohospodárstvo priamo riadené štátom bolo charakteristické pre bývalé 

socialistické štáty (spoločné vlastníctvo pôdy, centrálne plánovanie). Rovnako tak v 

súčasnosti sú vo svete štáty, kde takýto typ poľnohospodárstva existuje.  

 

ÚLOHY 

Úloha 1: 
Ktoré ďalšie typy poľnohospodárstva existujú vo svete, charakterizujte ich ? 

Úloha 2: 
Do akého typu by ste zaradili slovenské poľnohospodárstvo a prečo? 

Úloha 3: 

Vypíšte pri každom type poľnohospodárstva príklady aspoň 10-tich krajín. 

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA: 
Predkladaná štúdia môže byť realizovaná v počítačovej miestnosti, aby každý študent mal 

možnosť zbierať poznatky a informácie o jednotlivých typoch poľnohospodárstva vo svete. 

Naplnenie prípadovej štúdie môže priniesť poznatky do oblasti Agrárneho marketingu, 

Zahraničného agrárneho obchodu,  a Medzinárodného obchodu z pohľadu globálneho 

rozvojového vzdelávania a poznania prostredia.. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 

Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 10 bodov, z toho: 

- max.5 bodov za vlastný prínos študenta, 

- max.5 bodov prezentácia. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH: 

Agrárny marketing, Zahraničný agrárny obchod, Medzinárodný obchod 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. ODBOROCH 

Obchodné podnikanie, Manažment podniku, Agrárny obchod a marketing, Ekonomika 

podniku 
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3.2.2 Marketingové prostredie svetového agrárneho trhu 

         (Prípadová štúdia 2) 

 

Cieľ 

V kognitívnej oblasti: 

 vedieť charakterizovať základné ukazovatele  marketingového prostredia 

poľnohospodárstva vo svete; 

 vedieť vypočítať ďalšie pomerové ukazovatele vychádzajúce zo základných 

ukazovateľov; 

Afektívna oblasť zahŕňa: 

 vytvorenie komentárov k podrobnej analýze základných ukazovateľov svetového 

poľnohospodárstva; 

 

POMÔCKY A MATERIÁL:  

Data projektor s počítačom, tabuľa, kalkulačka a internet  

 

ČASOVÉ TRVANIE:  

 približný čas zahŕňajúci prezentáciu a prečítanie si celej štúdie: 15 minút 

 riešenie prípadovej štúdie: 30 minút  

 vyhodnotenie a prezentovanie štúdie: 10 minút 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU: 

Špecifické postavenie pôdohospodárstva v rámci ekonomických odvetví vyplýva z funkcií, 

ktoré plní pre spoločnosť. V pôdohospodárstve ide nielen o produkciu potravín, ale tiež 

výrazne formuje tvár krajín vo svete, zasahuje do kvality životného prostredia, má 

nenahraditeľnú environmentálnu funkciu a predstavuje cestu na zvyšovanie potenciálu pre 

rozvoj cestovného ruchu. V tejto súvislosti je analýza základných ukazovateľov 

poľnohospodárstva základom pre stanovenie cieľových hodnôt parametrov základných 

trhových ukazovateľov na jednotlivých svetových trhoch. Je takto základom pre definovanie 

súčasného i budúceho postavenia pôdohospodárstva v rámci sveta. Východiskom pre 

stanovenie cieľových hodnôt parametrov základných trhových je analýza základných 

ukazovateľov poľnohospodárstva ako sú Hrubý domáci produkt, zamestnanosť, výmera 

poľnohospodárskej pôdy, výmera ornej pôdy a iné. 

 

JADRO 

Hrubý domáci produkt (HDP) svetového poľnohospodárstva, podieľajúci sa na svetovom 

HDP, má za ostatné roky každoročne klesajúcu tendenciu, napriek tomu má toto odvetvie 

nenahraditeľný význam v produkcii poľnohospodárskych surovín a v rozvoji a osídlení 

vidieka každej krajiny. Zvyšujúcou sa populáciou Zeme vzrastajú nároky na 

poľnohospodársku produkciu z hľadiska zabezpečenia potravinových zdrojov. 

Rozvoj poľnohospodárstva je značne diferencovaný a produkčne sa koncentruje väčšinou do 

hospodársky rozvinutých štátov, ktoré dosahujú vysokú produkčnú výkonnosť a produktivitu 

práce a nízku zamestnanosť. Okrem vyspelých štátov podiel poľnohospodárstva na národnej 

ekonomike je rozhodujúci aj v rozvojových krajinách, kde je zdrojom obživy a práce  

vysokého podielu obyvateľstva. 

Výmera poľnohospodárskej pôdy na svete - Zemi predstavuje, podľa ostatných údajov z 

Faostatu, 4,9 mld. hektárov, čo je 37,8 % z celkovej pôdy na svete (13,0 mld. hektárov). 

Rozloha poľnohospodárskej pôdy menej rozvinutých štátov (3,3 mld. ha) prevyšuje rozlohu 

poľnohospodárskej pôdy hospodársky vyspelých štátov (1,6 mld. ha).  
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Podiel ornej pôdy na poľnohospodárskej pôde, t.j. stupeň zornenia dosahuje v súčasnosti 28,4 

%. Najvyššia výmera poľnohospodárskej pôdy je v Číne, Austrálii, USA, Brazílii a v Rusku, 

kde je aj najvyššia výmera ornej pôdy. Najvyšší podiel ornej pôdy na poľnohospodárskej pôde 

je v Japonsku (93,7 %), Indii (87,5 %) a v Nórsku (83,3 %). V Európskej únii je to 57,6 % a 

od roku 2009 stagnuje. 

Na jedného poľnohospodársky aktívneho pracovníka pripadá v celosvetovom meradle 3,7 ha 

poľnohospodárskej pôdy a v Európskej únii 18,2 ha. Najviac poľnohospodárskej pôdy na 

aktívneho poľnohospodárskeho pracovníka má Austrália (892,4  ha), Kanada (206,4 ha) a 

USA (164,3 ha). Najmenej India (0,7 ha) a Čína (1,1 ha).  

 

Tabuľka 3.2.1:   Poľnohospodárska pôda na Zemi v roku 2011 

Krajina 

Poľnoh.   

pôda  

v mil. ha 

Orná pôda v 

mil. ha 

Orná p./ p.p. 

v % 

Počet ha na  

poľn. 

aktívneho 

pracovníka 

Svet - Zem 4 911,6 1 396,3 28,4 3,7 

EÚ 186,6 107,5 57,6 18,2 

Argentína 147,5 38,0 25,8 100,6 

Austrália 409,7 47,7 11,6 892,4 

Brazília 275,0 71,9 26,1 24,6 

Kanada 62,6 43,0 68,7 206,4 

Čína 519,1 111,6 21,5 1,1 

India 179,8 157,4 87,5 0,7 

Japonsko 4,6 4,3 93,7 3,5 

Mexiko 103,2 25,5 24,7 13,2 

Nový Zéland 11,4 0,5 4,2 61,4 

Nórsko 1,0 0,8 83,3 11,6 

Rusko 215,2 121,5 56,5 35,4 

Juhoafr. rep. 96,3 12,0 12,5 86,0 

Švajčiarsko 1,5 0,4 26,8 11,2 

Turecko 38,2 20,5 53,7 4,9 

USA 411,3 160,2 38,9 164,3 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013 

 

Obrázok 3.2.1:  Výmera poľnohospodárskej pôdy na osobu v poľnohospodárstve 

 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013 
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Podľa údajov FAO za rok 2012 podiel hrubého domáceho produktu (HDP) 

poľnohospodárstva na celkovom HDP dosiahol v celosvetovom meradle 5,9 %. 

V hospodársky vyspelých štátoch sa podiel HDP poľnohospodárstva na celkovom národnom 

HDP pohyboval od 1,2 % do 4,8 %. Najvyšší podiel dosiahli India (17,0 %),  Argentína (10,3 

%), Čína (9,7 %), a Turecko (8,9 %). Najnižší podiel dosiahli vysoko rozvinuté krajiny, ktoré 

sa úrovňou nachádzali pod priemerom EÚ-27 (1,8 %), a to Japonsko (1,7 %), USA (1,2 %) a 

Švajčiarsko (1,3 %).  

 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve v celosvetovom meradle je významná a tvorí až 39,1 %-

ný podiel na celkovej zamestnanosti vo svete. Podiel zamestnanosti v poľnohospodárstve na 

celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve bol vyšší v priemyselne menej rozvinutých 

krajinách.  

 

V priemere EÚ dosiahol podiel zamestnanosti v poľnohospodárstve na celkovej 

zamestnanosti EÚ 4,1 %. Najvyšší podiel poľnohospodárskej zamestnanosti bol v  Číne (59,6 

%), Indii (53,5%), Turecku (30,9 %) a v Mexiku (15,3 %). Najnižší podiel zamestnanosti v 

poľnohospodárstve na celkovej zamestnanosti krajiny mali USA (1,5 %), Kanada (1,6 %) a 

Japonsko (2,0 %). (Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013, 2014, 

Príloha1 ) 

 

Obrázok 3.2.2:   Podiel HDP poľnohospodárstva na  celkovom HDP krajiny  v % 

 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013 

 

Poľnohospodárstvo, tak ako ho poznáme a funguje dnes nemôže do budúcnosti nakŕmiť svet, 

a ani dnes tomu tak nie je. Jedna tretina svetovej produkcie pšenice sa používa na výkrm 

dobytka. Z najpestovanejšej plodiny, kukurice, ľudia konzumujú len 1% z celkovej produkcie. 

Väčšina ide na výrobu palív a kŕmenie dobytka. Prečo pri takejto produkcii určití ľudia našej 

planéty hladujú? Každý človek by mal mať právo pestovať či kupovať jedlo, ktoré potrebuje a 

to je hlavná vízia trvale udržateľného poľnohospodárstva. 

 

Farmári vo svete dokazujú, že my všetci si môžeme dopriať zdravé jedlo, a každý z nás má 

možnosť k tomu prispieť. Musí sa preto zvrátiť tok peňazí v poľnohospodárstve, ktoré je dnes 

ovládané veľkými nadnárodnými spoločnosťami.  

 

Rozvoj poľnohospodárstva vo svete je značne diferencovaný a produkčne sa koncentruje 

väčšinou do hospodársky rozvinutých štátov, ktoré dosahujú vysokú produkčnú výkonnosť a 
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produktivitu práce a nízku zamestnanosť. Okrem vyspelých štátov podiel poľnohospodárstva 

na národnej ekonomike je rozhodujúci aj v rozvojových krajinách, kde je zdrojom obživy a 

práce  vysokého podielu obyvateľstva. 

 

Zabezpečenie dostatku potravín pre pokrytie aspoň základné kalorickej potreby (základné 

denné dávky potravín, vyjadrené v kalóriách), ako ju odporúča Organizácia pre 

poľnohospodárstvo a výživu pri OSN (FAO), musí byť v rozvojových krajinách prvoradou 

úlohou poľnohospodárstva.  

 

Tabuľka 3.2.2:  Vybrané ukazovatele svetového hospodárstva a poľnohospodárstva 

                          v roku 2012 

Krajina, zoskupenie 
Podiel HDP poľn. na 

celkovom HDP 

Podiel zamestnanosti  

v poľnohosp. na celkovej 

zamestnanosti 

Merná jednotka  %  % 

SVET 5,9 39,1 

EÚ-27 1,8 4,1 

Argentína 10,3 7,1 

Austrália 4,0 3,8 

Brazília 5,4 10,2 

Kanada 1,8 1,6 

Čína 9,7 59,6 

India 17,0 53,5 

Japonsko 1,7 2,0 

Mexiko 3,7 15,3 

Nový Zéland 4,8 7,7 

Nórsko 2,7 3,2 

Rusko 4,4 7,7 

Juhoafr. republika 2,4 6,0 

Švajčiarsko 1,3 3,1 

Turecko 8,9 30,9 

USA 1,2 1,5 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013 

 

Počas posledných desiatich rokov sa produkcia potravín na osobu celosvetovo zvýšila takmer 

o 25%, napriek tomu podiel hladujúcich ľudí stále rastie. Táto skutočnosť a existujúce 

nadprodukcia v poľnohospodárstve vyspelých krajín spochybňujú nutnosť neustáleho 

zvyšovania objemu produkcie potravín v celosvetovom meradle a zvyšovanie tlaku na 

využívanie prírodných zdrojov. Do akej miery je produkované množstvo potravín skutočne 

nedostačujúce a do akej miery ide "iba" o geograficky nerovnomernú distribúciu potravín, 

alebo dokonca o "potravinovú politiku" zámerného udržiavanie nerovnomerné distribúcie a 

využívania potravín ako strategického prostriedku, zostáva otvorenou otázkou. (Reinöhlová, 

2000, s. 1) 

 

Rozvinuté krajiny plytvajú väčším množstvom jedla než rozvojové a celé ľudstvo každoročne 

nespotrebuje 11 miliárd ton potravín. V južnej a juhovýchodnej Ázii, kde dochádza k 
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nezužitkovaniu štvrtiny globálnej produkcie jedla, sa takmer 90 percent potravín znehodnotí 

pri výrobe, skladovaní a preprave. 

Oproti tomu v Severnej Amerike a Oceánii temer 61 percent jedla vyplytvajú samotní 

konzumenti. Regiónom, ktorý sa k jedlu správa najšetrnejšie, je Latinská Amerika, kde sa 

miera plytvania jedlom približuje k 15 percentám jeho ročnej produkcie. 

Riešením tohto problému by mohla byť optimalizácia technológie výroby potravín, 

investovanie do infraštruktúry ako sú cestné komunikácie a chladiace zariadenia i podpora 

zodpovedných maloobchodov. 

 

ÚLOHY 

Úloha 1: 
Charakterizujte slovenské poľnohospodárstva z hľadiska ukazovateľov uvedených 

v jednotlivých tabuľkách? 

Úloha 2: 
Vypracujte rovnako podrobnú analýzu všetkých členských štátov Európskej únie (28 štátov) 

na základe uvedených ukazovateľov použitých v jednotlivých tabuľkách. 

Úloha 3: 

Doplňte do tabuliek charakteristiku ďalších 5 rozvojových a 5 rozvinutých štátov sveta. 

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA:  
Predkladaná štúdia môže byť realizovaná v počítačovej miestnosti, aby každý študent mal 

možnosť zbierať poznatky a informácie o jednotlivých štátoch sveta. Naplnenie prípadovej 

štúdie môže priniesť poznatky do oblasti Agrárneho marketingu, Zahraničného agrárneho 

obchodu,  a Medzinárodného obchodu z pohľadu globálneho rozvojového vzdelávania a 

poznania prostredia.. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 

Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 10 bodov, z toho: 

- max.5 bodov za vlastný prínos študenta, 

- max.5 bodov prezentácia. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH:  

Agrárny marketing, Zahraničný agrárny obchod, Medzinárodný obchod 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. 

ODBOROCH: 

Obchodné podnikanie, Manažment podniku, Agrárny obchod a marketing, Ekonomika 

podniku 

 

 

3.2.3 Organizácie vo svete zaoberajúce sa výživou a produkciou potravín 

         (Prípadová štúdia 3) 

 
Cieľ 

V kognitívnej oblasti: 

 vedieť charakterizovať základné organizácie zaoberajúce sa problematikou výživy a 

produkcie potravín vo svete; 

Afektívna oblasť zahŕňa: 
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 vytvorenie názorov študentov na postavenie organizácii zaoberajúce sa problematikou 

výživy a produkcie potravín vo svete; 

 

POMÔCKY A MATERIÁL:  

Data projektor s počítačom, tabuľa a internet  

ČASOVÉ TRVANIE:  

 približný čas zahŕňajúci prezentáciu a prečítanie si celej štúdie: 15 minút 

 riešenie prípadovej štúdie: 30 minút  

 vyhodnotenie a prezentovanie štúdie: 10 minút 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU: 

Potraviny a výživa zásadne ovplyvňujú život a vývoj nielen jednotlivcov, ale celej 

spoločnosti. Výživa ako taká v sebe spája zdravotné, produkčné a ekonomické aspekty. 

Spotreba potravín výrazne vplýva na zdravotný stav obyvateľstva a formuje zdravotnú 

kondíciu všetkých štruktúr spoločnosti. 

Výživa, zdravie a hospodárstvo sú navzájom prepojené systémy Problematikou výživy a 

produkcie potravín vo svete sa zaoberajú najmä nasledovné svetové organizácie: Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO a Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 

(FAO) 

 

JADRO 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)so sídlom v Ženeve, zodpovedá za koordináciu 

zdravia v rámci Organizácie spojených národov (OSN). Zaoberá sa chronickými a infekčnými 

chorobami, duševným zdravím, výživou, bezpečnosťou potravín, epidémiami, 

bionebezpečenstvami, ekonomikou zdravia a prevenciou chorôb. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má vedúce postavenie v oblasti celosvetových 

záležitostí (ako je napríklad chrípkový vírus H1N1), financuje výskum, pripravuje normy, 

tvorí politiku na báze dôkazov, monitoruje trendy v oblasti zdravia a poskytuje technickú 

pomoc jednotlivým štátom. Ústredie WHO v Ženeve koordinuje aj prácu šiestich satelitných 

úradov, ktoré pokrývajú hlavné svetové regióny. Európsky úrad WHO je v Kodani (Dánsko). 

odkiaľ dohliada na zdravie obyvateľov viac ako 50 európskych štátov. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zohľadňuje potreby chudobných a ohrozených 

národov, ale i vyspelejších krajín. Aktivity WHO v oblasti bezpečnosti potravín, výživy a 

stravovania prislúchajú dvom oddeleniam:  

1. Výživa a zdravie;  

2. Bezpečnosť potravín a zoonóz. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) úzko spolupracuje so Stálou komisiou OSN pre 

výživu, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie o podvýžive, mobilizovať zdroje na riešenie 

problémov na svetovej, regionálnej a národnej úrovni a podporovať medzinárodné politiky na 

zvýšenie potravinovej dostatočnosti. 

Bezpečnosťou potravín sa zaoberá aj Medzinárodná sieť orgánov pre bezpečnosť potravín 

(INFOSAN), ktorá zahrnuje 177 národných orgánov pre bezpečnosť potravín. 

 

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)s ústredím v Ríme je ďalšou 

dôležitou organizáciou v oblasti bezpečnosti potravín a výživy v rámci OSN. Jej prvoradou 

úlohou je zlepšovať úroveň výživy, zvyšovať produktivitu poľnohospodárstva, skvalitňovať 

život vidieckeho obyvateľstva a prispievať k rastu svetovej ekonomiky. Táto organizácia 
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pôsobí aj ako neutrálne fórum, kde sa stretávajú rôzne štáty pri debatách o medzinárodnej 

politike a vyjednávajú dohody. 

 

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) má osem oddelení. Problematika 

bezpečnosti potravín a výživy patrí do oddeleniu poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľov. 

FAO pokrýva široký rozsah tém o potravinách, napr. zloženie potravín, prídavné látky, 

vzdelávanie v oblasti výživy, odhad rizík či zabezpečovanie kvality. Dôraz sa kladie na 

pomoc krajinám ohrozeným nedostatkom potravín. Tak sa práca FAO prelína s prácou WHO 

pri identifikácii ľudí ohrozovaných podvýživou a pri definovaní lokálnych politík na zvýšenie 

dostupnosti potravín. FAO má však špeciálnu expertízu v oblasti výroby potravín, chorôb 

zvierat a rastlín a obchodu.( Kto je kto v bezpečnosti potravín a výživy vo svete a v EÚ,2014) 

 

ÚLOHY 

Úloha 1: 
Vymenujte ďalšie dôležité úlohy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Svetovej 

organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). 

Úloha 2: 
Charakterizujte ďalšie organizácie zaoberajúce sa problematikou výživy a produkcie potravín 

vo svete. 

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA:  
Naplnenie prípadovej štúdie môže priniesť poznatky do oblasti Agrárneho marketingu, 

Zahraničného agrárneho obchodu,  a Medzinárodného obchodu z pohľadu globálneho 

rozvojového vzdelávania a poznania prostredia.. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 

Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 10 bodov, z toho: 

- max.5 bodov za vlastný prínos študenta, 

- max.5 bodov prezentácia. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH:  

Agrárny marketing, Zahraničný agrárny obchod, Medzinárodný obchod 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. 

ODBOROCH: 

Obchodné podnikanie, Manažment podniku, Agrárny obchod a marketing, Ekonomika 

podniku 

 

 

3.2.4 Zhrnutie prípadových štúdií 

 

Svetové poľnohospodárstvo je po priemysle druhé najvýznamnejšie výrobné odvetvie. 

Význam poľnohospodárstva pre existenciu modernej civilizácie si dnes väčšina ľudí vôbec 

neuvedomuje. Na farmárov sa dnes pozerá ako na profesiu minulosti. 

Spájanie štátov do zoskupení zvyšuje význam poľnohospodárstva a prináša nové hospodárske 

i sociálne výzvy pre svetovú poľnohospodársku politiku. Niektoré rozvojové štáty majú 

obrovský poľnohospodársky potenciál z hľadiska využívania ľudských zdrojov, technického 

vybavenia a z hľadiska využívania poľnohospodárskej pôdy. Je však potrebné plne si 
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uvedomiť tento potenciál. V oblasti poľnohospodárstva vládnu medzi rozvojovými a 

rozvinutými štátmi výrazné sociálne a hospodárske rozdiely. 

Svetová populácia neustále rastie. Do roku 2050 budeme musieť zdvojnásobiť produkciu 

jedla.  

Problematikou výživy a produkcie potravín vo svete sa zaoberajú najmä nasledovné svetové 

organizácie: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetová organizácia pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO) 

 

Slovník:  

• tradičné poľnohospodárstvo – je poľnohospodárstvo, ktoré sa zameriava na 

samozásobovateľskú výrobu potravín a surovín. 

• moderné poľnohospodárstvo – je poľnohospodárstvo, ktoré sa zameriava na tovarovú 

produkciu. 

 

Použité skratky:  

EÚ – Európska únia 

FAO – Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 

ha - hektár 

HDP – Hrubý domáci produkt 

USA – Spojené štáty americké 

USD – Americký dolár 

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia 

 

Register: tradičné poľnohospodárstvo, moderné poľnohospodárstvo, výmera 

poľnohospodárskej pôdy, podiel poľnohospodárskej pôdy na jedného poľnohospodársky 

aktívneho pracovníka, podiel hrubého domáceho produktu (HDP) vytvoreného v 

poľnohospodárstve na celkovom HDP, zamestnanosť v poľnohospodárstve, 

poľnohospodárska produkcia  
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3. 3 MIGRAČNÉ POLITIKY KRAJÍN OECD 

 

Cieľ 

V kognitívnej oblasti: 

- vedieť charakterizovať a rozoznať základné rozdiely v migračných politikách krajín 

- poznať rôzne nástroje migračných politík 

- vedieť analyzovať prvky migračných politík a zaradiť ich do príslušnej kategórie; 

- vedieť posúdiť vhodnosť migračných nástrojov pre danú krajinu a jej politické, 

ekonomické a kultúrne charakteristiky 

Afektívna oblasť zahŕňa: 

- hodnotenie jednotlivých migračných nástrojov z hľadiska politickej a ekonomickej 

efektívnosti ako aj z hľadiska etiky a politickej filozofie 

 

POMÔCKY A MATERIÁL:  

Počítač, internet 

Alternatívne aj: data projektor, reproduktory, papier, pero 

 

ČASOVÉ TRVANIE:  

- prečítanie si štúdie: 15 minút 

- riešenie prípadovej štúdie, diskusia: 60 minút  

- prezentovanie štúdie: 15 minút 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU/PROSTREDIA: 

 

Stručná charakteristika súčasnej migrácie 

Napriek tomu, že migrácia ľudí sa dnes často spája s globalizáciou 20. a 21. storočia, nie je to 

čisto súčasný fenomén. Ľudia migrovali vždy; čo sa postupne menilo bol charakter, rozsah 

a príčiny migrácie.  

Počet medzinárodných migrantov sa ťažko získava, lebo neexistujú jednotné štatistiky, avšak 

najčastejšie odhady dnes hovoria o približne 230 miliónoch, čo je skoro 3,5% svetovej 

populácie. Tento počet zároveň označuje ľudí, ktorí žijú v inej ako krajine pôvodu. Môže ísť 

o ľudí, ktorí sa narodili v krajine rezidencie aj o ľudí, ktorí sa narodili mimo nej a imigrovali 

do nej z krajiny pôvodu.  

Celkovo sa muži a ženy podieľajú približne polovicou na medzinárodnej migrácii, aj keď 

v prípade niektorých krajín prevláda jedno pohlavie nad druhým. Napríklad v prípade Filipín 

emigruje oveľa viac žien ako mužov, čo je spôsobené historickými väzbami a súčasným 

charakterom migrácie Filipínčaniek a Filipínčanov, v ktorom je významná najmä migrácia 

zdravotníckeho personálu a opatrovateliek.  

Migrácia nie je len medzinárodná, ale aj vnútroštátna. Tento typ migrácie sa sleduje oveľa 

menej napriek tomu, že je častejší. Obyčajne sa však považuje za „prirodzený“ a „normálny“, 

čo sú kvality, ktoré bývajú medzinárodnému pohybu pripisované len zriedka.  

Hlavným dôvodom pre toto videnie je štátne usporiadanie globálnych vzťahov, v ktorom štáty 

figurujú ako jedinečné politické entity so suverénnym právom spravovať svoje územie 

a obyvateľstvo. Štátna moc sa snaží určovať aj kultúrne charakteristiky a socio-ekonomické 

usporiadanie spoločnosti. Takýmto spôsobom sa legitimizuje existencia a kontrola štátnych 

hraníc, monitorovanie cudzincov na danom území a špecifická legislatíva jednotlivých krajín 

voči domácemu obyvateľstvu a cudzincom žijúcim na danom území. 
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História migrácie v Európe 

Migrácia v Európe bolo dlho neregulovaná, resp. regulovaná nepriamo. Až v 17. storočí došlo 

k prvému používaniu sprievodných dokumentov, ktoré mali cestovateľom uľahčiť vstup 

a prechod cudzím územím. V priebehu 18. storočia už väčšina európskych krajín zaviedla 

obdoby súčasných pasov. Regulácia pohybu však nebola tak prísna ako dnes; aj preto, že 

pohyb osôb bol menej intenzívny.  

S rozmachom železnice v 19. storočí navyše došlo k úpadku vtedajšieho systému pasových 

kontrol, ktoré nedokázali kontrolovať rýchlo vzrastajúci počet európskych cestovateľov. Až 

prvá svetová vojna zastavila túto liberalizáciu pohybu a z bezpečnostných a politických 

dôvodov obnovila pasové a vízové povinnosti, ktoré sa odvtedy rozvíjali až do dnešnej 

podoby. 

Dejiny európskej migrácie posledných dvoch storočí sú úzko spojené s politickými 

a vojenskými konfliktami na tomto území. Najmä prvá a druhá svetová vojna prinútili milióny 

ľudí dočasne alebo trvalo opustiť svoje domovy. Množstvo nadväzujúcich spoločenských 

procesov a politických zmien však viedlo k ďalšiemu pohybu obyvateľstva. Súvisí to najmä 

s rozpadom európskych impérií a novým nacionalistickým usporiadaním európskej 

geopolitiky.  

Formácia tzv. národných štátov prebiehajúca od druhej polovice 18. storočia viedla ku 

konštituovaniu národných entít. Ľudia získali národnú a občiansku identitu a politiky 

nacionalizmu vytvárali v ľuďoch vedomie kultúrnej jedinečnosti a prináležitosti k svojmu 

národu.  

Migračné politiky európskych krajín teda priamo vyplývali z prístupu k vlastnej štátnej 

suverenite ako aj z chápania historickej konštitúcie národného spoločenstva danej krajiny.  

Súčasné migračné trendy toto historické chápanie konfrontujú. Migračné politiky by preto 

mali flexibilne reagovať na potreby svojich krajín ako aj na širší geopolitický vývoj. Ich úzke 

prepojenie s ideou štátnej suverenity a kultúrnej jedinečnosti z nich však zatiaľ robia skôr 

konzervatívne a ťažkopádne nástroje neschopné sa prispôsobovať dynamickým zmenám. 

 

JADRO: MIGRAČNÉ POLITIKY VYBRANÝCH KRAJÍN 

 

Nemecko 

 

Základné princípy a prístup k občianstvu: 

 

 Nemecko sa riadi primárne princípom jus sanguinis. Znamená to, že nárok na 

nemecké občianstvo sa v princípe získava medzigeneračným dedením (doslovne „po 

krvi“) od rodičov na deti. 

 Tento princíp sa upravil v roku 1999, odkedy sa Nemcami môžu stať aj deti rodičov 

bez nemeckého občianstva, resp. ľudia dlhodobo žijúci v Nemecku.  

 Pôvodný zákon bol v platnosti od r. 1913 až do 1999 s krátkodobými zmenami počas 

nacistickej vlády v čase druhej svetovej vojny. Jasne sa tu ukazuje vyššie zmienený 

konzervativizmus. 

 Od 1.1.2000 môžu získať nemecké občianstvo aj deti, ktoré sa narodia rodičom bez 

nemeckého občianstva, ak aspoň jeden z nich má v Nemecku trvalý pobyt alebo žije 

v krajine aspoň 8 rokov. 

 Občianstvo možno získať aj v prípade pobytu minimálne 8 rokov v Nemecku. Zároveň 

je potrebné splniť ďalšie formálne a symbolické náležitosti (dostatočne ovládať 

nemecký jazyk, podporovať nemecké politické inštitúcie, atď.). 
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Štatistiky migrácie: 

 V roku 2013 imigrovalo do Nemecko 1 226 000 ľudí. Zároveň z neho emigrovalo 

789 000 ľudí. Migračné saldo teda je 437 000. 

 Podiel ľudí s tzv. migračnou históriou (migrant, jeho rodičia alebo starí rodičia 

imigrovali do Nemecka) tvorí 20%. 

 Viac ako 7,5 milióna ľudí v Nemecku nemá nemecké občianstvo.  

 V posledných rokoch bola zaznamenaná zvýšená imigrácia Bulharov a Rumunov 

v nadväznosti na ich vstup do EÚ. 

 Približne 60% imigrantov pochádza z krajín EÚ.  

 

Údaje sú zo Štatistického úradu Nemecka (www.destatis.de).  

 

Vybrané politiky a pracovný trh: 

 Občania EÚ nepotrebujú víza alebo pracovné povolenia. 

 Na základe nového nástroja vnútornej politiky EÚ, tzv. modrej karty, získali 

vysokokvalifikovaní pracujúci migranti možnosť opakovane obnovovať pracovné 

povolenie v prípade, že zarábajú viac ako 46 400 euro ročne. Povolenia sa zároveň 

vzťahujú aj na ich rodiny.  

 Vysokokvalifikovaní migranti môžu získať 6-mesačné víza na hľadanie si práce. 

Absolventi nemeckých škôl si môžu hľadať prácu až 18 mesiacov. 

 Zahraniční študenti môžu pracovať až 120 dní ročne.  

 Nemecko vydalo v r. 2012 približne 70-tisíc pracovných povolení pre cudzincov z tzv. 

tretích krajín (krajín mimo EÚ). Polovica z nich boli absolventi nemeckých vysokých 

škôl. 

 Približne 200-tisíc študentov z tretích krajín sa v r. 2012 prihlásilo na nemecké 

univerzity. Najviac z nich pochádza z Číny (12%) a Ruska (5%).  

 V dôsledku negatívneho demografického vývoja môže Nemecko prísť do roku 2030 

o 6 miliónov pracujúcich. Tento výpadok bude musieť nahradiť, ak bude chcieť 

udržať zdravý vývoj ekonomiky.  

 

Údaje sú zo Štatistického úradu Nemecka (www.destatis.de) a dát OECD (www.oecd.org).  

 

Francúzsko 

 

Základné princípy a prístup k občianstvu: 

 

 Francúzsko sa riadi primárne princípom jus soli. Na francúzske občianstvo tak 

v princípe získava nárok každý, kto sa narodí na francúzskom území nezávisle od 

pôvodu rodičov. 

 V praxi sú podmienky náročnejšie. Dieťa narodené vo Francúzsku získa francúzske 

občianstvo automaticky len v prípade, že jeden z rodičov sa narodil vo Francúzsku. 

 V prípade, že ani jeden z rodičov sa nenarodil vo Francúzsku, získa občianstvo po 

dovŕšení 18. roku života, avšak len ak medzi 11. a 18. rokom žil aspoň 5 rokov vo 

Francúzsku.  

 Po 18. roku života možno žiadať o občianstvo aj v prípade, že migrant žil v krajine 

minimálne 5 rokov a má hlavný finančný príjem vo Francúzsku. Zároveň musí splniť 

ďalšie formálne a symbolické náležitosti (dostatočne ovládať francúzsky jazyk, 

podporovať francúzske politické inštitúcie, atď.). 

 

http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/
http://www.oecd.org/
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Štatistiky migrácie: 

 

 V roku 2012 imigrovalo do Francúzska okolo 330-tisíc ľudí. Tento údaj je síce 

posledná dostupná štatistika Eurostatu, no neodráža vysoký nárast obnovenej 

európskej migrácie po doznení najsilnejších prejavov – stále prebiehajúcej – finančnej 

a hospodárskej krízy. Aktuálny ročný prírastok imigrantov vo Francúzsku je teda 

určite vyšší.  

 Viac ako 4 milióny ľudí žijúcich vo Francúzsku nemá francúzske občianstvo. Asi dve 

tretiny z nich nepochádza z členského štátu EÚ.  

 V roku 2012 udelilo Francúzsko tretí najvyšší počet občianstiev spomedzi krajín EÚ 

(po Veľkej Británii a Nemecku). Zároveň však zaznamenalo aj druhý najvyšší 

medziročný pokles udelených občianstiev spomedzi krajín EÚ. 

 

Údaje sú z Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).  

 

Vybrané politiky a pracovný trh: 

 

 Migračná politika sa snaží obmedzovať vstup nízko kvalifikovanej pracovnej sily 

a podporovať skôr vysoko kvalifikovaných migrantov. 

 Francúzska integračná politika zdôrazňuje občiansku jednotu všetkých Francúzov, 

nezávisle od ich etnického pôvodu. Z tohto dôvodu napríklad zakazuje verejnú 

prezentáciu náboženstva prostredníctvom náboženských symbolov (nosenie 

kresťanských krížov, nosenie moslimskej šatky a pod.). V mnohých situáciách je 

zakázané získavať a prezentovať informáciu o etnicite (napr. v médiách, pri 

štatistickom prieskume a pod.). 

 Sobáše realizované za účelom zisku trvalého pobytu alebo občianstva sa stávajú 

nevýhodnými, nakoľko 10-ročné povolenie na pobyt je udelené až po troch rokoch 

manželstva. Podobne, aj politika zjednocovania rodín bola sprísnená a predlžuje 

lehoty, po ktorých možno žiadať o pobyt. 

 

Údaje sú z OECD www.oecd.org. 

 

Veľká Británia 

 

Základné princípy a prístup k občianstvu: 

 

 Veľká Británia kombinuje princípy jus soli aj jus sanguinis. Občianstvo tak môže 

získať dieťa, ktoré sa narodí na britskej pôde rodičom, spomedzi ktorých má aspoň 

jeden britské občianstvo (alebo v niektorých prípadoch dlhodobo žije vo Veľkej 

Británii). V prípade, že sa narodí v zahraničí, môže „zdediť“ britské občianstvo 

v prípade, že aspoň jeden z rodičov má britské občianstvo a nenadobudol ho 

„zdedením“ (ale napríklad naturalizáciou a pod.). 

 Britské občianstvo môžu získať osoby staršie ako 18 rokov v prípade, že už predtým 

získali trvalý pobyt (resp. ekvivalent) a vo Veľkej Británii žili už aspoň 5 rokov. 

Okrem toho musia splniť iné formálne náležitosti (urobiť občiansky test, splniť 

jazykové kritériá, atď). Pobyt 5 rokov sa skracuje na 3 v prípade, že žiadateľ má 

manžela alebo manželku s britským občianstvom. 

 

Údaje sú z informačného portálu britskej vlády www.gov.uk.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.oecd.org/
http://www.gov.uk/
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Štatistiky migrácie: 

 

 V roku 2013 imigrovalo do Veľkej Británie 560-tisíc ľudí a emigrovalo 316-tisíc ľudí, 

migračné saldo teda bolo 243-tisíc ľudí; nárast oproti roku 2012 o cca 70-tisíc.  

 Približne 265-tiscíc imigrantov v roku 2013 pochádzalo z tzv. tretej krajiny (mimo 

EÚ). 

 Viac ako 8 miliónov ľudí žijúcich vo Veľkej Británii sa narodilo mimo Veľkej 

Británie, viac ako 5 miliónov ľudí žijúcich vo Veľkej Británii má občianstvo inej 

krajiny.  

 Podiel Londýnčanov, ktorí sa narodili mimo Veľkej Británie, oproti celkovému počtu 

Londýnčanov, je v závislosti od mestskej časti 32% (Outer London), resp. 40% (Inner 

London). 

 

Údaje sú Národného štatistického úradu Veľkej Británie (http://www.ons.gov.uk/) a z dát 

Migration Observatory (http://migrationobservatory.ox.ac.uk/).  

 

Vybrané politiky a pracovný trh: 

 

 Občania tretích krajín potrebujú na vstup na britský pracovný trh pracovné víza, ktoré 

reguluje tzv. points-based system, t.j. bodové hodnotenie jednotlivých kategórií 

migrantov. Napríklad kategória č. 1 (Tier 1) pokrýva výnimočne talentovaných 

migrantov, Tier 4 zahraničných študentov a pod.  

 Každý kto sa chce uchádzať o víza v rámci niektorej kategórie, musí najprv získať 

potvrdenie prijímajúcej inštitúcie v Británii, ktorá na to zas potrebuje potvrdenie 

britských úradov.   

 V roku 2013 bolo vydaných celkovo 154-tisíc pracovných víz (ide len o občanov 

mimo EÚ), čo je nárast o 7% oproti roku 2012. 

 

Údaje sú z informačného portálu britskej vlády www.gov.uk.  

 

ÚLOHY 

Úloha 1: 
Porovnajte nástroje jednotlivých migračných politík a zhodnoťte ich pozitívne a negatívne 

stránky pre jednotlivé krajiny. V čom sú odlišné? V čom sú rovnaké? Aký to môže mať dopad 

na jednotlivé krajiny? 

Úloha 2: 
Ktoré nástroje uvedených migračných politík považujete za neefektívne a aké zmeny by ste 

navrhli? 

Úloha 3: 

V krátkosti si naštudujte slovenskú migračnú politiku a porovnajte ju s migračnými politikami 

Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie. V čom sú odlišné? V čom sú rovnaké? 

Úloha 4: 

Diskutujte o dôvodoch prečo ľudia migrujú do krajín EÚ. Použite štatistiky o migrantoch od 

Medzinárodnej organizácie pre migráciu (www.iom.int), Svetovej banky 

(www.worldbank.org) alebo iných medzinárodných organizácií. 

Úloha 5: 

Diskutujte o postojoch Slovákov k migrácii a migrantom. Odkiaľ tieto postoje pochádzajú 

a ako s nimi narábať? Ako by malo Slovensko pristupovať k cudzincom? 

 

 

http://www.ons.gov.uk/
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.iom.int/
http://www.worldbank.org/
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ZÁVERY A DISKUSIA: 

Migrácia ľudí – vnútroštátna aj medzinárodná – je prirodzený proces, ktorým ľudia 

a spoločnosti reagujú na ekonomickú nerovnosť, politickú neslobodu, násilie, prírodné 

katastrofy či zmeny v lokálnych ekosystémoch. Migrácia je však zároveň aj kreatívny akt, 

prostredníctvom ktorého si ľudia napĺňajú osobné ambície, skvalitňujú a rozvíjajú svoj život 

ako aj životy iných. Migrácia vytvára dynamické prostredie, v ktorom vznikajú nové hodnoty. 

Ich spoločenský význam do istej miery formujú migračné politiky štátov. Vzhľadom na 

vzrastajúci význam migrácie v krajinách OECD budú preto migračné politiky naberať na 

dôležitosti. 

 

ODPORÚČANIA, IMPLEMENTÁCIA:  
Prípadová štúdia ponúka možnosť diskutovať rôzne prístupy k migrácii a občianstvu a dáva 

ich do kontextu konštituovania tzv. národných štátov v Európe. Migračné politiky nie sú 

vysvetlené podrobne; štúdia skôr ukazuje rôzne druhy hlavných nástrojov migračných politík, 

ktoré sa v krajinách EÚ používajú. Tri vybrané krajiny reprezentujú tri prístupy k občianstvu 

a nacionalizmu podľa princípov jus sanguinis, jus soli a kombinácie oboch.  

 

SPÔSOB HODNOTENIA ŠTUDENTOV: 

Študenti budú za riešenie prípadovej štúdie hodnotení pridelením príslušného počtu bodov, 

ktoré sa započítajú do záverečného hodnotenia študenta v predmete. 

Hodnotenie prípadovej štúdie: maximálny počet 10 bodov, z toho: 

- max.7 bodov za prínos študenta v diskusii a analýze, 

- max.3 bodov za prezentáciu výsledkov v písomnej či vizuálnej podobe. 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V PREDMETOCH:  

Medzinárodná migrácia, Globalizácia, Medzinárodné vzťahy, Politológia 

 

MOŽNÉ VYUŽITIE ŠTÚDIE V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH RESP. 

ODBOROCH: 

Medzinárodné vzťahy, Politológia, Sociológia, Európske štúdie 

 

REFERENCIE: 

Informačný portál britskej vlády www.gov.uk.  

Medzinárodná organizácia pre migráciu www.iom.int 

Svetová banka www.worldbank.org 

Národný štatistický úrad Veľkej Británie http://www.ons.gov.uk/ 

Migration Observatory http://migrationobservatory.ox.ac.uk/ 

OECD www.oecd.org. 

Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Štatistický úrad Nemecka www.destatis.de 

 

3.4 ZHRNUTIE VYUŽITEĽNOSTI PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ NA EKONOMICKÝCH 

      FAKULTÁCH 

Metóda štúdia prípadu je metódou, ktorá je využívaná v rôznych vedných odboroch 

(psychológii, sociológii, pedagogike, antropológii, etnografii, práve, medicíne, ekonómii, 

teórii riadenia a i.) a má viacero významov, respektíve oblastí využívania. Prioritne sme sa v 

tomto texte zaoberali jej využitím ako pedagogicko-didaktickej vyučovacej metódy vo 

vzdelávaní na ekonomických fakultách. Jej uplatňovanie je v praxi najčastejšie najmä vo 

http://www.gov.uk/
http://www.iom.int/
http://www.worldbank.org/
http://www.ons.gov.uk/
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/
http://www.oecd.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.destatis.de/


100 

vzdelávaní dospelých, v profesionálnej príprave manažérov a v oblasti tzv. pomáhajúcich 

profesií. V prípadovej štúdii ide o zachytenie zložitosti prípadu, popis vzťahov v ich 

celistvosti. V závere sa skúmaný prípad začleňuje do širších súvislostí, môže sa tiež porovnať 

s inými prípadmi. 

Hartl (2000) ju charakterizuje ako didaktický postup využívaný najmä pri 

profesionálnej príprave dospelých, ktorým je možné doplniť alebo prípadne aj nahradiť 

systematické štúdium teórie. Účastníkom vzdelávania je možné predložiť prípadové štúdie, 

ktoré sami riešia, alebo je možné prezentovať hotové vyriešené prípady s prípadným využitím 

záznamovej techniky.  

Ako metódu výučby zaviedla prípadové štúdie ako prvá Harvard Graduate School of 

Business Administration. V súčasnosti sa využívajú najmä pri vzdelávaní manažérov 

a tvorivých pracovníkov. Ide o skutočné alebo vymyslené organizačné problémy. Jednotliví 

účastníci alebo malé skupinky tieto prípady študujú, snažia sa diagnostikovať situáciu a 

navrhnúť riešenie problému. Ak sú dobre pripravené, pomáhajú rozvíjať analytické myslenie, 

schopnosť diagnostikovať podstatu problému, schopnosť strategického rozhodovania, ako aj 

schopnosť nachádzať riešenia problémov a formulovať odporúčania pre prax. Ak sa 

prípadová štúdia týka konkrétnej situácie v určitom podniku v dostatočne vzdialenej 

minulosti, je možné konfrontovať analýzu a riešenie účastníkov vzdelávania so skutočným 

riešením problému, ktoré bolo zvolené v praxi, aj s jeho výsledkami. Táto metóda popri 

svojich nesporných výhodách naráža na dve veľké riziká – kladie totiž mimoriadne 

požiadavky na výber a prípravu dobrej prípadovej štúdie, ako aj na prípravu a schopnosti 

školiteľa – moderátora (Koubek, 1995, Kita, 1997 In Fuchsová, K., 2007 ). 

 V texte boli spracované tri prípadové štúdie  v témach medzinárodného marketingu, 

rovnako ďalšie tri štúdie zamerané na porovnanie poľnohospodárskej výroby v rozvinutých 

a rozvojových štátoch sveta a prípadová štúdia orientovaná na migračné politiky krajín 

OECD.  

Metodické spracovanie a štruktúra uvedených vzorových prípadových štúdií boli rozvrhnuté 

do častí : 

 

1. Cieľ: (čo sa majú študenti naučiť, ktoré kompetencie si budú prostredníctvom riešenia 

štúdie rozvíjať, aké vedomosti, zručnosti budú mať rozvinuté,....) Ciele sú formulované 

prostredníctvom aktívnych slovies, ktoré popisujú činnosti študentov. 

2. Pomôcky a materiál: (čo bolo počas riešenia prípadovej štúdie použité: napr. data 

projektor, tabuľa, výstrižky z novín, fotografie, kalkulačka, ......) 

3. Časové trvanie: (približný čas riešenia prípadovej štúdie zahŕňajúci prezentáciu, riešenie 

a vyhodnotenie prípadovej štúdie v minútach) 

4. Charakteristika problému/prostredia: (počiatočný popis problému) 

5. Jadro: (podrobná charakteristika stavu problému, vzťahov, jednotlivých súčastí 

problematiky) 

6. Návrh úloh pre riešenie študentov  

7. Závery a diskusia: (zhrnutie prípadovej štúdie, formulácia spoločných záverov) 
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8. Odporúčania pre implementácia prípadovej štúdie:  

9. Návrh spôsobu hodnotenia študentov pri realizácii danej štúdie: 

10. Návrhy na možné využitie štúdie v ďalších vyučovacích predmetoch:  

11. Možné využitie štúdie v študijných programoch resp. odboroch: 

12. Medzipredmetové vzťahy: (Nadväznosť na ďalšie témy a predmety)  

13. Referencie: (súpis odporúčanej literatúry a k ďalšiemu štúdiu problematiky riešenej 

prípadovou štúdiou) 

 Prípadové štúdie obsiahnuté v tejto metodickej príručke sú mnohostranne využiteľné 

vo vzdelávaní na ekonomických fakultách nielen ako vhodná metóda, ktorú možno uplatniť 

vo vyučovaní povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v ekonomickom 

vzdelávaní ale ich zámerom je inšpirovať vysokoškolských učiteľov k zostavovaniu ďalších 

prípadových štúdií a ich reálnemu uplatňovaniu vo výchovno-vzdelávacom procese. Dôraz je 

tu kladený na aspekty globálneho rozvojového vzdelávania, ktorý je obsiahnutý v obsahovom 

spracovaní jednotlivých štúdií. Samozrejme, uvedomujeme si, že témy globálneho 

rozvojového vzdelávania sú komplexnejšie a zahŕňajú širšie možnosti ich implementácie vo 

vzdelávaní na ekonomických fakultách a z dôvodu rozsahu tejto publikácie nie je možné 

obsiahnuť ich všetky. Úlohou učiteľa je „inovovať prístupy a formy sprostredkovania 

informácií, využívať netradičné metódy, aktivizujúce metódy, zvýšiť spoluprácu školy 

s vonkajším svetom (Hanuliaková, J., 2011, s. 61). Našim zámerom bolo naznačiť možnosti 

pre pedagogický proces, motivovať a rovnako poskytnúť metodickú podporu učiteľom 

k realizácií globálneho rozvojového vzdelávania v rámci ich odborného pedagogického 

zamerania. Metodické spracovanie a štruktúra vzorových prípadových štúdií je ukážkou pre 

vytváranie vlastných prípadových štúdií. Na záver je vhodné konštatovanie , že „študenti sú 

ponorení v mori faktov, sotva im trčí nos nad vodou a my učitelia im prilievame namiesto 

toho, aby sme ich učili postaviť čln alebo im aspoň hodili záchranné lano. Sme toho názoru, 

že uvedené prirovnanie je veľmi výstižné a motivujúce k tomu, aby sme hľadali optimálne 

metódy a formy edukácie.“ (Petlák, E. a kol., 2011, s. 7) 

ZÁVER 

 

Školy sa zaraďujú medzi kľúčových aktérov pri realizácii Národnej stratégie pre GRV. 

Implementácia GRV do edukačného procesu na školách je dôležitá vzhľadom na nové 

princípy výchovy a vzdelávania, ktoré obsahuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej 

republike na roky 2010-2014. Cieľom GRV je pripravovať mladých ľudí na život v súčasnom 

prepojenom, rýchle sa meniacom svete, viesť ich k demokracií, a hlavne napomáhať im 

adaptovať sa na nové podmienky. GRV podporuje prepájanie trhu vzdelávania a trhu práce, 

čo je jednou z priorít vonkajšej aj vnútornej premeny škôl, školských zariadení, výchovy a 

vzdelávania vôbec. Táto úloha je nanajvýš aktuálna aj pre vysoké školy, nakoľko práve 

vysoké školy a univerzity majú pripravovať vysokokvalifikovaných odborníkov pre 

pôsobenie v novej, vedomostnej spoločnosti a výraznou mierou prispievať k demokratickému 

rozvoju, vedecko-technologickému pokroku, hospodárskemu rastu či sociálnemu 

zabezpečeniu, zvyšovaniu zamestnanosti a podobne. 

Vzdelanie v problematike tém GRV zvyšuje kvalifikáciu budúcich expertov o 

poznatky z rôznych spoločensko-vedných odborov, čím im súčasne napomáha uplatňovať sa 

na trhu práce, a tiež vo svetovej ekonomike, a to nielen v rôznych medzinárodných 
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inštitúciách vo vyspelých krajinách ale i v rozvojových krajinách. Okrem vedomostí sa 

prostredníctvom GRV u študentov rozvíjajú schopnosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré im 

umožňujú porozumieť globálnym výzvam v meniacom sa svetovom hospodárstve. Rozsah 

zmien, ktoré prebiehajú v národnej aj vo svetovej ekonomike je totiž oveľa širší, nakoľko 

ovplyvňujú sociálne a kultúrne, technologické, ekologické a ďalšie podmienky. 

Na záver si dovolíme konštatovať, že implementácia moderných koncepcií 

vzdelávania, ktoré vychádzajú z aktuálnych trendov spoločnosti, ale i z moderných poznatkov 

pedagogickej teórie,  do procesu vysokoškolskej výučby je efektívnym nástrojom podpory 

kvality a excelencie vysokých škôl. Nie je to len implementácia koncepcie GRV, ktorá určite 

nie je jediným možným riešením súčasných celosvetových problémov, ale sme zástancami 

aplikácie prvkov i iných moderných koncepcií, ktoré môžu byť prínosné. V našom prípade 

konkrétne globálna výchova a GRV môžu prispieť k: 

- hlbšiemu porozumeniu rôznorodostí a nerovností na svete,  podporiť väčší záujem o 

súčasné problémy planéty a ľudstva, 

-  oboznamovaniu sa s úlohami humánneho, sociálneho a kultúrneho kapitálu  v 

ekonomickom rozvoji a s prekážkami, ktoré  takému rozvoju bránia, 

- internacionalizácii vzdelávania, súčasne posilniť prestíž a atraktívnosť vysokých škôl 

vo svete (kvalita sa následne prejaví napríklad v náraste kvalifikovanej pracovnej sily 

ako i v konkurencieschopnosti ekonomických subjektov, v ktorých budú absolventi 

vysokých škôl aktívne pôsobiť po ukončení štúdia), 

- rozvoju kritického myslenia vysokoškolských študentov a zároveň k motivácii  aktívne 

sa zaujímať o súčasné problémy vo svete, ako aj aktívne sa spolupodieľať na ich 

riešení, 

- získavaniu ďalších potrebných vedomostí ako i sociálnych zručností či spôsobilostí 

potrebných  pre profesijnú kariéru na globalizujúcom sa ekonomickom trhu a v 

súčasnej rýchlo sa meniacej spoločnosti. GRV sa tým výrazne podieľa na formovaní 

odborného profilu absolventov vysokých škôl. (Svitačová, E., Mravcová, A., Zaťková, 

T.,  2013,  s. 25) 

Y. Bertrand (1998, s. 227) uvádza, že „najlepšou“ teóriou vzdelávania je tá, ktorá 

u učiaceho sa podporuje získanie odborných vedomostí založených na pochopení 

ekologických, sociálnych a kultúrnych problémov. Podľa neho je úlohou dnešných študentov 

premeniť spoločnosť z hľadiska iných hodnôt než je súťaživosť, segregácia, rasizmus atď.  Na 

základe vyššie uvedeného konštatujeme, že súčasná škola a vysokoškolské vzdelávanie by 

mali spočívať v „nových“ vzdelávacích stratégiách, ktoré budú primeranejšie globálnemu 

riešeniu problémov planéty. 
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SUMMARY 

 

Schools are among the key actors in the implementation of the National Strategy for 

GDE. Implementation of GDE to the educational process in schools is important from the 

aspect of the new principles of education, which are included in The Manifesto of the 

Government of the Slovak Republic 2010-2014.  Aim of GDE is to prepare young people for 

life in today's interconnected, rapidly changing world, to lead them to democracy, and 

especially helping them to adapt to new conditions. GDE supports linkage of education 

market to the labor market, which is one of the priorities of external and internal 

transformation of schools, educational institutions and education at all. This task is also 

highly important for universities, especially since the colleges and universities have to prepare 

highly qualified specialists for the operation of the new, knowledge-based society and greatly 

contribute to democratic development, scientific and technological progress, economic 

growth and social welfare, increasing employment, etc.  

Education in the GDE topics  increases the qualifications of future experts in different 

social science disciplines, helping them to apply for  the labor market, and also to be 

successful  in the global economy, not only in various international institutions in developed 

countries but also in developing countries. In addition,  knowledge of GDE themes develop 

students' abilities, skills, attitudes and values that enable them to understand the global 

challenges in a changing global economy. The scope of the changes taking place in the 

national and the world economy is in fact much broader as they affect social and cultural, 

technological, environmental and other conditions.  

Finally, we would like to note that the implementation of advanced learning concepts, 

which are based on current trends in society, but also on knowledge of modern educational 

theory, in the process of university teaching is an effective tool for promoting quality and 

excellence of universities. It's not only the implementation of the GDE approach, which is 

certainly not the only possible solution of the current global challenges, but we advocate the 

application of components of any other educational conceptions and approaches that may be 

beneficial. In our case, global education and GDE can contribute to:  

- deeper understanding of diversity and inequality in the world, to promote greater interest in 

current issues of the planet and of the humanity,  

- explanation and understanding of the tasks of human, social and cultural capital in economic 

development and the obstacles that hinder such development,  

- internationalization of education, while enhancing the prestige and attractiveness of 

universities in the world (Quality will be reflected for example in the increase of skilled labor 

as well as in the competitiveness of economic entities in which graduates will be active after 

graduation). 

 - development of critical thinking of students and also motivate active interest in current 

problems in the world, and actively interact to solve them,  

- the acquisition of necessary additional knowledge as well as social skills and competences 

necessary for professional careers to globalizing economic market and the current rapidly 

changing society. GDE is thus significantly in shaping the professional profile of graduates. 

(Svitačová, E., Mravcová, A., Zaťková, T., 2013, p. 25)  

Y. Bertrand (1998, p. 227) states that "the best" theory of education is that which 

supports the learners´ acquisition of professional knowledge based on understanding of 

ecological, social and cultural problems. According to him, the role of today's students is to 

transform the society in terms of other values than the competition, segregation, racism etc. 

According to the above mentioned, the present school and higher education should consist of  

"new" educational strategies that will adequately address global problems of the planet. 
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