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Pracovní list
1) Porovnej prvních 15 států v tabulkách HDP na osobu a HDI a najdi státy, u kterých
se výrazně liší pořadí nebo které se v jedné tabulce nevyskytují.
2) Porovnej postavení České republiky, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Estonska, Srbska a
Chorvatska v tabulkách HDP na osobu a HDI.
3) Najdi na mapě státy z konce tabulky HDI. Kde se vesměs nacházejí?
4) Uveď některé z příčin chudoby rozvojových států a uveď příklady, ve kterých
státech hrají rozhodující roli.
5) Co je příčinou relativní chudoby ve vyspělých státech. Je situace například v ČR
řešena?
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Pracovní list – řešení:
1)
stát
Norsko
Austrálie
USA
Nizozemsko
Německo
Nový Zéland
Irsko
Švédsko
Švýcarsko
Japonsko
Kanada
Jižní Korea
Kuvajt

2)

stát

Česká republika
Slovensko
Estonsko
Chorvatsko
Srbsko
Rusko
Ukrajina

pořadí podle
HPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
47

pořadí podle HDP poznámka
3
5
10
14
21
24
16
7
4
12
8
34
11

pořadí podle HPI

pořadí podle HDP

28
31
34
51
60
65
69

41
42
43
52
96
47
105

životní prostředí
životní prostředí

životní prostředí
životní prostředí
životní prostředí
životní prostředí
životní prostředí
asijský tygr
muslimský stát

poznámka

3) Téměř všechny státy leží v subsaharské Africe až na Afghánistán – zmítaný občanskou
válkou a Haiti postihované přírodními katastrofami.
V tabulce podle HPI je posledních 22 zemí ze subsaharské Afriky.
4) Například:
a) Ozbrojené konflikty – Afghánistán, Súdán,
b) Nedůsledné embargo na dovoz zbraní - Afghánistán, Súdán,
c) Autoritářské a diktátorské režimy- Kuba, KLDR,
d) Kulturní a náboženské tradice – Indie – kastovní systém, postavení žen
islámské země – postavení žen
e) Nedostatečná zdravotní péče a výskyt závažných onemocnění, nedostatek vzdělání a
kvalifikace, nedostatečná dopravní a technická infrastruktura – zejména africké země

Ukazatele životní úrovně – HDI, HPI a problémy chudoby

VY_32_INOVACE_Z.2.07

Autor VM: PaedDr. Alena Vondráčková

Pracovní list – řešení:
5) Řešením se zabývá především Ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro sociální
a ekonomické strategie.
Důležité je zvýšit objem financí na sociální výdaje
Cestu ke snižování chudoby vidí náměstek ministra práce a sociálních věcí Jan Dobeš v
investicích do sociálního začleňování, výhled do roku 2020 má ministerstvo předložit vládě k
projednání ještě letos. Hlavním nástrojem má být podpora přístupu k zaměstnání, sociálním
službám a k sociálnímu bydlení. Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Martin
Potůček řešení spatřuje ve zvýšení objemu financí na sociální výdaje. Uvedl, že český stát
zatím do této oblasti investuje jen dvě třetiny průměru v rámci Evropské unie. "Zásadní by
mělo být, abychom dokázali nabídnout základní sociální práva, než postavit politiku na
neustálých škrtech,"

