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Jaký je Tvůj pohled na svět? 

Faktomluva: deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu 

na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. 

Hans Rösling 

 

Autor: Zdeněk Kadeřábek 

Anotace:  

Vzdělávací materiál vychází z knihy Faktomluva od H. Röslinga a pracuje s daty z webu 

gapminder.org. Cílem textu je naučit studenty interpretovat data prostřednictvím faktů 

z globálního vývoje lidské společnosti a při společné diskuzi vyvracet zažité stereotypy nebo 

formulovat reálnější hypotézy o dnešním světě. Tento materiál je úvodem k diskuzi před 

dalšími dvěma materiály inspirovanými Faktomluvou (Ověřování správnosti tvrzení, Instinkt 

lineárnosti).  

V úvodu se studenti dozvědí základní myšlenky z citované knihy, nad kterými diskutují: 

 Jak se mění chudoba ve světě? Je na tom svět lépe nyní nebo před 50 lety.  

 Jaký je trend vývoje průměrné doby života v jednotlivých zemí? Kolik narozených dětí 

připadá v průměru na jednu ženu a jaká je jejich mortalita?  

 Jaký je rozdíl mezi bohatými a chudými zeměmi?  

Pracovní list je určen pro starší studenty ZŠ a studenty SŠ, jeho časová délka odpovídá 3 – 4  

vyučovacím hodinám. Nad pracovním listem učitel vede diskusi se studenty, komentuje grafy 

a dbá, aby studenti správně zdůvodňovali svá tvrzení. 
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Jaký je Tvůj pohled na svět? 

Vyplňte odpovědi na pár otázek z testu uvedeném v knize Faktomluva (Hans Rösling) a ověřte si, zda 

je váš pohled na dnešní svět spíše optimistický, pesimistický nebo realistický.  

1. Kde žije většina světové populace? 

a. V zemích s nízkým příjmem 

b. V zemích se středním příjmem 

c. V zemích s vysokým příjmem 

2. Jak se během posledních 20 let změnil podíl světové populace žijící v extrémní chudobě? 

a. Téměř se zdvojnásobil 

b. Zůstal víceméně stejný 

c. Snížil se téměř na polovinu 

3. Jak se za posledních 100 let změnil ve světě roční počet úmrtí způsobený přírodními 

katastrofami? 

a. Vzrostl více než dvojnásobně 

b. Zůstal zhruba na stejné úrovni 

c. Snížil se na méně než polovinu 

4. Kolik procent ročních dětí je dnes celosvětově naočkováno proti nějaké nemoci? 

a. 20 % 

b. 50 % 

c. 80 % 

  Jaký byl váš výsledek? Co jste si uvědomili? 

 

 

 

       Výsledky naleznete ve zdrojích. 

 

V následujícím textu se podíváme podrobněji na globální problémy naznačené v testu. Na každou věc 

se lze podívat z různých úhlů. Než si uděláte finální názor, zkuste prozkoumat problém z více stran. 

Optická a globální iluze 

Podívejte se na dvě vodorovné čáry dole. Která z nich je delší? 

  

  

 

 

Müller-Lyerova iluze 
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Rozvojové a rozvinuté země 

Do kolika kategorií členíte v zeměpisu státy podle vyspělosti? Často se stává, že se člověk podívá 

do atlasu a řekne, toto je rozvojová země, tato země je vyspělá (rozvinutá).  

 Jak si představit rozvojovou zemi? Jak početné rodiny v nich žijí? Jaký je průměrný věk dožití? 

 Je toto rozdělení správné? 

Instinkt: Svět je rozdělen do dvou částí – rozvojové a rozvinuté země (developing, developed). 

Realita: Svět byl rozdělen na dvě části v roce 1965, viz levý obrázek, dnes takové rozdělení neplatí. 

Osmdesát pět procent lidstva již žije v tzv. rozvinutém světě. Zbývajících 15 % žije mezi rozvojovým 

a rozvinutým rámečkem. Pouze 13 zemí, které reprezentují 6 % světové populace, zůstává i nadále 

v rámečku rozvojové země.  

Na následujícím grafu je znázorněn počet dětí na jednu ženu a dětská úmrtnost ve všech zemích 

světa. Každá bublina představuje jednu zemi, velikost bubliny znázorňuje velikost populace dané 

země. 

Rozdělení světové populace do čtyř příjmových úrovní.  

V knize Faktomluva pracuje H. Rösling se spravedlivějším rozdělením populace do čtyř úrovní podle 

příjmu v „dolarech“ na osobu na den. V obrázku níže značí jeden panáček miliardu obyvatel. 

 Dollar street vám umožní prozkoumat běžný život v různých částech světa: 

https://www.gapminder.org/dollar-street 

 

1965 

Poznámka: 

Znak „dolaru“ neodpovídá 

měně USA. Je to jednotka, která 

zahrnuje paritu kupní síly 

v jednotlivých zemí, aby byly 

příjmy srovnatelné.  

O výpočtu $ se dozvíte více na 

https://www.gapminder.org/do

llar-street/about   

https://www.gapminder.org/dollar-street
https://www.gapminder.org/dollar-street/about
https://www.gapminder.org/dollar-street/about
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Kolik je světové populace v jednotlivých příjmových kategoriích? 

Odkaz u graf umožňuje rozkliknout jednotlivé země v obrázku, kde poznáte blíže rozložení příjmů 

ve světové populaci.  

Obrázek: Rozdělení světové populace podle příjmu (QR kód na další straně) 

 

Na webu https://www.gapminder.org/tools/ můžete tvořit své grafy. 

Podívejte se na Dollar street a popište, jak dnes žije největší část lidské populace. Pro lepší 

představu se podívejte na video:  

https://www.gapminder.org/videos/everyone-lives-on-dollar-street/  

Promyslete si: • Jaká příjmová úroveň odpovídá největšímu počtu lidí ve světě?  

• Naleznete rodiny z této úrovně i v „bohatých“ státech? • Jak vypadá život v této úrovni? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gapminder.org/tools/#$state$marker$stack$spaceRef=entities&scaleType=ordinal;;;&chart-type=mountain
https://www.gapminder.org/tools/
https://www.gapminder.org/videos/everyone-lives-on-dollar-street/
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Extrémní chudoba klesá 

V roce 1997 žilo v extrémní chudobě 42 % populace v Číně i Indii. Do roku 2017 se v Indii tento podíl 

snížil na 12 %, v extrémní chudobě žilo o 270 milionů obyvatel méně, než tomu bylo před dvaceti lety. 

V Číně klesl podíl ve stejném období do konce na sedm desetin procenta, přes extrémní práh chodby 

se dostlala další půl miliarda lidí. V Latinské Americe se podíl snížil ze 14 % na 4 %, tj. o 35 milionů lidí 

méně. 

  

   

Rozdělení světové populace podle příjmu     Vytvoř si svůj bublinový graf 

Video – Kolik dětí připadá na jednu ženu? 

 

https://www.gapminder.org/tools/#$state$marker$stack$spaceRef=entities&scaleType=ordinal;;;&chart-type=mountain
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles
https://www.gapminder.org/answers/how-did-babies-per-woman-change-in-the-world/
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Úkol 1: Ověřte, zda následující tvrzení odpovídá dnešnímu světu. Pokud je tvrzení mylné, 

formulujte svou přesnější hypotézu o dnešním světě a dokažte ji.  

 Využijte nástroje na webu: https://www.gapminder.org/tools/ 

QR kód vám nabízí jeden z grafů. Zkuste se podívat i na jiné závislosti než jsou pod odkazem a 

v návodných otázkách. 

Tvrzení: Muslimské rodiny mají více dětí než křesťanské. 
 

Zamyšlení nad formou tvrzení:  

 Jak je tvrzení myšleno?  

Ve všech muslimských rodinách…, Ve většině rodin..., 

V některých rodinách… ? 

 Není tvrzení manipulativní? Opravdu záleží jen 

na náboženství? 

 Jak formulovat realističtější hypotézu? Je vhodné použít 

obecný kvantifikátor? 

 

Návodné otázky: 

 Jak závisí porodnost žen na příjmech domácností a na mortalitě dětí. Závisí také 

na náboženství?  

 Zobrazte si v grafu země podle většinového náboženství. Začněte grafem pod QR kódem. 

Co jste zjistili o počtu dětí na jednu ženu? Má vliv náboženství nebo spíše mortalita dětí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gapminder.org/tools/
https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=2019;&marker$opacitySelectDim:0&axis_x$domainMin:null&domainMax:null&zoomedMin:null&zoomedMax:null&scaleType=genericLog&spaceRef:null;&axis_y$which=children_per_woman_total_fertility&domainMin:null&domainMax:null&zoomedMin:null&zoomedMax
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Úkol 2:  

Co lze říct o vývoji počtu dětí na jednu ženu ve světě za posledních 20 let z následujících grafů?  

--> Jaké mohou být příčiny? Grafy: https://www.gapminder.org/tools/ 

 Vytvořte graf znázorňující průměrnou délku života člověka a počtu dětí na ženu, viz níže, 

na webu  https://www.gapminder.org/tools/ 

Pod grafem si spusťte animaci, která znázorňuje data v čase. Graf se bude měnit postupně 

od roku 1800 po dnešek. Tento vývoj vám udělá dobrý obrázek o vývoji ve světě. 

 

 

  

https://www.gapminder.org/tools/
https://www.gapminder.org/tools/
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Co lze z uvedených grafů pozorovat? Potřebujete další informace k stanovení hypotézy? 

 Jaké jsou podle vás příčiny poklesu porodnosti i v chudých zemích? 

 Jak závisí porodnost žen na příjmech domácností nebo na mortalitě dětí? 

 Všimněte si trendu u nejlidnatějších států světa. Co vývoj v Africe? Jaký má vliv na průměrné 

hodnoty Afrika? 
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Zdraví a bohatství v ČR od roku 1919 do roku 2019 

Na grafu níže vidíte jednotlivé země světa v závislosti na příjmových kategorií a průměrné délce 

lidského života. Žlutá trajektorie odpovídá naší zemi a vývoji uvedených kategorií za posledních 

100 let. Na webu https://www.gapminder.org/tools/ si můžete spustit animaci pohybu naší země 

grafem, kde uvidíte i vývoj ostatních zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 Svá zjištění z průběhu grafu zapište zde. 

  

Úkol 3: Jaké události měli největší vliv na vývoj naší země? Přiřaďte do grafu důležité události 

pro naši zemi. Graf je zde: https://www.gapminder.org/tools/ 

 Kdy jsme se dostali do třetí a čtvrté příjmové úrovně? 

 V jakém období došlo k delší stagnaci průměrné délky života? Co má vliv na průměrnou 

délku života? 

 Jak se mění zdraví a bohatství v ČR od sametové revoluce? Došlo k poklesu příjmů? Kdy? 

https://www.gapminder.org/tools/
https://www.gapminder.org/tools/
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Úkol 4: Zvolte si kategorii, jejíž vývoj ve světě vás zajímá, a vytvořte si příslušný graf.  

 Co jste si zvolili a jaký je vývoj světa ve vašem grafu? Ukazují data pozitivní či negativní trend?  

 Co má na vývoj vaší kategorie vliv? 

  Uveďte graf s komentářem. 
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Zdroje: Text je značně inspirován následující knihou Faktomluva. 

 ROSLING, Hans, Ola ROSLING a Anna ROSLING RÖNNLUND. Faktomluva: deset důvodů, proč 

se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. Přeložil Eva NEVRLÁ. V 

Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-056-9. 

 GAPMINDER [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: https://www.gapminder.org/tools/  

- Tvorba grafů v materiálu a zdroje dat. 

 How Does Income Relate to Life Expectancy? Web GAPMINDER [online]. [cit. 2020-11-01]. 

Dostupné z: https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-

expectancy/ 

 BUKÁČEK, Miloš. KNIHA FAKTOMLUVA ANEB ZNÁTE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME? Systém 

podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: 

http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/749-kniha-faktomluva-aneb-

znate-svet-ve-kterem-zijeme.html  

- Úvodní test z knihy Faktomluva a vysvětlené odpovědi na jednotlivé otázky. 

Odpovědi na otázky na úvodní straně: 1b, 2c, 3c, 4c 

 

 

 

 

  

https://www.gapminder.org/tools/
https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/
https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/
http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/749-kniha-faktomluva-aneb-znate-svet-ve-kterem-zijeme.html
http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/749-kniha-faktomluva-aneb-znate-svet-ve-kterem-zijeme.html
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Je tvrzení Muslimské rodiny mají více dětí než křesťanské pravdivé? 

 

 

Odpověď: Náboženství není jediným a dominantním prvkem pro 

velikost rodin, protože chudé i bohaté země s rozdílným 

náboženství vykazují často podobnou porodnost. Porodnost bude 

dána spíše výškou mortality dětí. Pokud se úmrtnost dětí sníží, 

nejsou pak ženy nuceny rodit tolik dětí, protože se každé dožije 

své dospělosti. Tento trend je vidět v grafu níže. 

Reálnější hypotéza: 

Země s vysokou mortalitou dětí mají větší počet dětí na jednu 

ženu. 

 

Počet dětí na jednu ženu se snižuje s úmrtností dětí. 
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Umíte ověřit správnost tvrzení o dnešním světě? 

Pracovní list 

 

Autor: Zdeněk Kadeřábek 

Anotace:  

Vzdělávací materiál vychází z knihy Faktomluva od H. Röslinga a pracuje s daty z webu 

gapminder.org. Cílem textu je naučit studenty interpretovat data prostřednictvím faktů 

z globálního vývoje lidské společnosti a při společné diskuzi vyvracet zažité stereotypy. Dále 

se po studentech chce, aby rozuměli kvantifikátorům ve výrocích, uměli je správně použít 

a zamysleli se nad složitostí nebo jednoznačností definic pojmů z běžného života. Lze 

jednoznačně formulovat silné závěry (výroky s obecnými kvantifikátory) k následujícím 

tématům? 

Studenti budou dokazovat, zda  

1. porodnost žen a úmrtností dětí závisí na vyspělosti země,  

2. průměrný věk dožití je dán bohatostí země, 

3. demokratické země jsou bohatší, lidé v nich jsou zdravější (déle se dožijí) a vykazují větší 

ekonomický růst. 

Pracovní list je určen pro starší studenty ZŠ a studenty SŠ. Časová délka materiálu závisí 

na míře diskuse, která se rozvine ve třídě, a odpovídá asi dvěma vyučovacím hodinám. 

Pracovní list je myšlen tak, že studenti v rámci hodiny nebo doma pracují s webem 

gapminder.org a snaží se proniknout do naznačených problémů. Studenti své výsledky pak 

diskutují v rámci vyučovací hodiny a formulují přesnější tvrzení. 

 

  



 

Pohledy na svět – důkazy a protipříklady  

Války, násilí, přírodní katastrofy, katastrofy způsobené člověkem, korupce. Celkově je na tom svět 

špatně a máte pocit, že se vše jen pořád zhoršuje? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do ještě 

větší chudoby, počet chudých se neustále zvyšuje, a pokud se nestane něco zásadního, brzy 

vyčerpáme všechny přírodní zdroje. Ano, to je obraz, který většina západní populace vidí v médích 

a nosí ve své hlavě. 

Ale je tohle opravdu skutečný svět konce druhého desetiletí 21. století? Nebo jen virtuální realita, 

kterou si v našich myslích pomalu přetváříme ve skutečnost?  

Jak se dívat na svět realisticky a nenechat se oklamat? 

 

 

• Hans a Ola Rösling vám v následujícím videu vysvětlí, jak se dívat realističtěji na náš svět: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg


Ověřte, zda následující tvrzení odpovídají dnešnímu světu. Pokud jsou tvrzení mylná, formulujte 

své přesnější hypotézy o dnešním světě. Podívejte se na svět v roce 2019 a 1990. Své hypotézy 

můžete ověřit i delším pohledem do historie. 

• Využijte nástroje na webu: https://www.gapminder.org/tools/ QR kódy vám usnadní 

vyhledávání příslušných grafů.  

→ Podívejte se i na jiné závislosti než jsou pod odkazy a návodnými otázkami. 

• Zamyslete se i nad formou tvrzení. Vyskytuje se ve tvrzení obecný nebo existenční 

kvantifikátor? 

• Při diskuzi se často stává, že oponenti pod stejným pojmem chápou různé věci. Formulujte si 

přesnější definici sporných pojmů a následně se dohodněte na společné odpovědi. 

 

1. V rozvojových zemích mají hodně dětí a hodně z nich umře. Ve vyspělých zemích máme málo  

dětí a málo z nich umírá. 

Na tvrzení se podívejte ve dvou rovinách. Nalezněte případné protipříklady a zkuste vytvořit 

realističtější hypotézu. Existuje jediné správné tvrzení? 

 

Zamyšlení nad formou tvrzení:  

• Poznejte šíři platnosti tvrzení. Co nám říká tvrzení, když v něm obměníme kvantifikátor? Je 

správnější použít obecný nebo existenční kvantifikátor při vaší hypotéze? 

➔ Ve všech rozvojových zemích…, Ve většině rozvojových zemích…, V některých 

rozvojových zemích… 

➔ Existují protipříklady k tvrzení nebo vaší hypotéze? Jak se s nimi vyrovnat? 

• Společná definice základních pojmů může zefektivnit diskuzi.  

➔ Co chápat pod pojmem rozvojová nebo vyspělá země? 

• Není tvrzení manipulativní? 

➔ Závisí porodnost (úmrtnost) pouze na míře vyspělosti země nebo je problém 

komplexnější? Zamyslete se I nad jinými ukazateli. 

 

Návodné otázky: 

• Porodnost 

- V jakých zemích je porodnost nejvyšší? Jak souvisí porodnost s příjmy domácností? 

- Jaký je trend v posledních dvaceti letech? Jaká porodnost je v nejlidnatějších zemí světa? 

• Úmrtnost dětí 

- Klesla úmrtnost dětí za posledních 30 let i v chudých zemích? 

- Platí, že bohaté země mají nejnižší úmrtnost? Porovnejte země USA, Srí Lanka, Kuba, ČR, 

Černá Hora, Ukrajina. Čím jsou způsobeny rozdíly, příp. podobnosti? 

• Souvisí porodnost s příjmy domácností nebo s úmrtností dětí? 

  

https://www.gapminder.org/tools/


Poznámky: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet dětí na jednu ženu                        Počet dětí na ženu/ úmrtnost dětí 

   Úmrtnost dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formulujte tvrzení realističtěji: 



2. V bohatých zemích se lidé dožívají vyššího věku. 

Zamyšlení nad formou tvrzení:  

• Jak je tvrzení myšleno?  

Ve všech bohatých zemích…, Ve většině bohatých zemí..., V některých bohatých zemích…? 

• Snažte se definovat základní pojmy a následně diskutujte.  

➔ Jaké lze považovat země za bohaté? Jsou stejné pojmy bohaté země a vyspělé země? 

➔ Co znamená vyšší věk dožití?  

- Má být při ověřování tvrzení stanoven určitý věk a podívat se na státy nad tímto věkem 

nebo se zaměřit i na míru růstu věku za určité období?  

- Je důležitý při ověřování platnosti tvrzení průměrný věk bohatých a chudých zemí nebo 

je nutné se zaměřit na existenci protipříkladů?   

 

Návodné otázky: 

• Podívejte se, jak se vyvíjí průměrný věk dožití v chudých a bohatých zemích. Zvyšuje se 

průměrný věk jen v bohatých zemích? 

• Platí, že vysoký průměrný věk dožití mají jen bohaté země? Porovnejte průměrný věk 

v Etiopii, Somálsku, USA, ČR nebo na Kubě. Na čem nejspíše závisí průměrný věk? Co 

vypovídá o dané zemi? 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formulujte tvrzení realističtěji: 



3. Demokratické země jsou bohatší, lidé jsou zdravější (déle se dožijí) a vykazují větší ekonomický 

růst. 

Zamyšlení nad formou tvrzení:  

• Není tvrzení manipulativní? Říká tvrzení něco o bohatosti nebo zdraví lidí v nedemokratických 

zemí? 

• Jak formulovat realističtější hypotézu? Je vhodné použít obecný kvantifikátor? 

• Jaká je definice pojmů vyskytujících se ve tvrzení? Existuje jednotná definice nebo se 

odborníci neshodují?  

Zkuste se shodnout aspoň na základních bodech před diskuzí. 

➔ Co je myšleno pod pojmem demokratická země? Jaké země lze zařadit do této skupiny 

a proč? 

➔ O jakou definici pojmu Demokratické skóre se opírá zdroj Gapminder.org? Je tato 

definice relevantní? Zkuste porovnat země na různých žebříčcích demokracie a najděte 

případné rozpory.  

➔ Jak porovnávat ekonomický růst a co si pod pojmem představit?  

 

Návodné otázky: 

• Demokratické skóre a příjem domácností – Platí, že jsou bohaté země jen ty demokratické? 

Porovnejte Indii, Čínu, Singapur, USA, Kubu, ČR nebo Saudskou Arábii. 

• Demokratické skóre a průměrný věk dožití – Porovnejte Indii, Čínu, Rusko, Singapur, USA, 

Kubu, ČR nebo Saudskou Arábii. Naleznete nějaký obecný závěr? 

• Demokratické skóre a růst HDP – Vykazují vyšší růst HDP demokratické země nebo spíše 

bohaté země? Nezáleží na světadíle, kde se země nachází? Lze učinit nějaký obecný závěr 

z dat? 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulujte tvrzení realističtěji: 



 

Demokratické skóre/příjem       Demokratické skóre/HDP 

Demokratické skóre/věk dožití  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení pracovního listu 

Umíte ověřit správnost tvrzení o dnešním světě? 

Závěry získané z dat lze formulovat různými způsoby, ale ve většině případů nelze používat obecné 

kvantifikátory v tvrzeních – málokdy platí něco pro každou zemi, všechny obyvatele apod. Je rozumné 

hlídat studenty, aby byli při svých úvahách korektní. Pokud neumí dokázat všeobecnou platnost 

tvrzení, měli by volit opatrnější formulace (pro většinu zemí místo pro každou zemi apod.).  

Je vhodné, aby si studenti uvědomili, že v matematice často dokazujeme tvrzení např. pro každé sudé 

číslo, což nelze snadno aplikovat na společenskovědní (ekonomické) charakteristiky. Toto by ale 

člověka nemělo odradit od snahy formulovat závěry nebo mluvit o trendech ve vývoji. 

Zároveň si studenti musí uvědomit, že je při diskuzi nutné vycházet ze shodných předpokladů. Často 

si studenti rozporují, protože si pod stejným pojmem představuje každý něco jiného. Zde je nutné 

zdůraznit v čem je důležitá definice pojmu a snažit se o korektní definici nejen v matematice, ale i 

v jiných oblastech. Bez společné definice je každá diskuze postavená na vodě. 

Následující odpovědi neberte jako jediné možné. Různé skupiny mohou na problém pohlížet z jiných 

úhlů a dojít také ke správným závěrům. Podstatné je, aby studenti dokázali svá tvrzení a volili 

korektní jazyk z pohledu výrokové logiky. 

 

Možné odpovědi a příslušné grafy: 

1. V rozvojových zemích mají hodně dětí a hodně z nich umře. Ve vyspělých zemích, máme málo 

dětí a málo z nich umírá. 

Dříve se rodilo ve velkém počtu zemí více dětí na jednu ženu, ale dnes se více dětí rodí především 

v Africe, což bude způsobeno extrémní chudobou v těchto zemích. Někde v intervalu 1,5 až 2,5 

dětí na ženu jsou už i Indie a Čína. Porodnost se snižuje všude, i v Africe. 

 

Korekce tvrzení: Většina obyvatel planety má maximálně 3 děti na jednu ženu. V zemích 

s vysokou mírou úmrtnosti dětí se rodí více dětí, což je dnes spíše v Africe. Za posledních 30 let 

klesá porodnost i úmrtnost dětí téměř ve všech zemích. 

- Mnoho zemí považovaných za rozvojové země má porodnost na jednu ženu srovnatelnou 

jako země vyspělé.  



- Obecně neplatí, že vyspělé země mají nízkou úmrtnost, což je vidět třeba na USA, které mají 

vyšší úmrtnost než Kuba nebo srovnatelnou se Srí Lankou.  

 

  

Úmrtnost na 1000 narozených: USA 6,58, Srí Lanka 7,2, Kuba 4,9, ČR 3,29, Černá Hora 2,45, Ukrajina 

8,46. 

Z grafu je vidět, že bohaté USA jsou na tom s úmrtností dětí hůře než Kuba nebo Černá Hora, i když 

jde o chudší země. 

 



 

 

 

 

 Počet dětí na jednu ženu se snižuje s úmrtností dětí, jak ukazuje následující graf. 

 

 

 

  



 

2. V bohatých zemích se lidé dožívají vyššího věku. 

Lidé se dožívají čím dál vyššího věku a mají se čím dál lépe – všichni, i ti v Africe. V Etiopii je průměrný 

věk dožití 69,1 (v roce 1990 to bylo 47,1), nejchudší země světa Somálsko má 59,2 (1990 bylo 50,1), 

Kuba 78,5 (74,8 v 1990). V USA 78,6 (75,7 v 1990), v ČR 79,5 (71,5 v 1990). 

- Vyšší věk dožití závisí mnohem více na dostupnosti zdravotní péče, ta se zlepšuje i v chudých 

zemích. 

- Nelze říct, že bohaté země se dožívají vyššího věku obecně. Bohaté USA má průměrný věk 

dožití stejný jako chudší Kuba. Naše země není tak bohatá jako USA a přesto je náš věk dožití 

vyšší. 

Korekce tvrzení: Ve většině zemí se lidé dožili vyššího věku než jejich rodiče. 

 

  



 

3. Demokratické země jsou bohatší, lidé jsou zdravější (déle se dožijí) a vykazují větší ekonomický 

růst. 

Definice demokratického režimu není úplně jednoznačná a lze se na ni dívat pod různými úhly. Na 

základních parametrech demokracie se studenti jistě shodnou, dokáží vybrat země s nízkou mírou 

demokracie a nejspíše bude míra demokracie vybraných zemí odpovídat demokratickému skóre na 

Gapminder.org. Parametry demokratického skóre, z kterého vychází grafy na webu, naleznete na 

odkazu pod otazníkem u popisku osy.  

Z následujícího grafu je vidět, že demokratické skóre se značně mění u zemí se stejnou mírou HDP 

na člověka. Existuje mnoho zemí s vysokým demokratickým skóre, které jsou chudé – Indie je chudší 

než Čína a přitom má větší demokratické skóre. V pravé části grafu je vidět, že u velmi bohatých zemí 

převažují země s vyšším demokratickým skóre, ale není to pravidlem. Bohaté země s nízkým 

demokratickým skóre jsou například Kuvajt, Katar, Spojené Arabské Emiráty.  

➔ Z demokracie neplyne bohatost země. 

 

Demokratické skóre/příjem       Demokratické skóre/věk dožití 

  



 

Na následujícím grafu je vidět, že se lidé dožívají vysokého věku i v zemích, kde je nízké demokratické 

skóre. Opět to je vidět na Indii, kde se lidé dožívají nižšího věku než v Číně s mnohem nižším 

demokratickém skóre.  

➔ Z demokracie obecně neplyne vyšší věk dožití. 

 

Poslední graf ukazuje, že například v USA je v přepočtu nižší HDP na obyvatele než v Číně, přitom má 

USA výrazně vyšší demokratické skóre.  

 

Z našeho malého průzkumu je patrné, že míra demokracie není 

rozhodujícím faktorem pro bohatost země nebo zdraví obyvatel. 

Korektnější tvrzení: Ve většině zemí je demokratický režim.  

 

 



Zdroje: Text je značně inspirován následující knihou Faktomluva. 

• ROSLING, Hans, Ola ROSLING a Anna ROSLING RÖNNLUND. Faktomluva: deset důvodů, proč 

se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. Přeložil Eva NEVRLÁ. 

V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-056-9. 

• GAPMINDER [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: https://www.gapminder.org/tools/  

- Tvorba grafů v materiálu a zdroje dat. 

• Dušek, V. Jak moc se mýlíme v pohledu na svět?  

https://medium.com/@vlada.dusek/jak-moc-se-m%C3%BDl%C3%ADme-v-pohledu-na-

sv%C4%9Bt-16cf70df5c8c 

• BUKÁČEK, Miloš. KNIHA FAKTOMLUVA ANEB ZNÁTE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME? Systém 

podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: 

http://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/749-kniha-faktomluva-aneb-

znate-svet-ve-kterem-zijeme.html  
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