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Růst populace 

  

 

 

Obor: 41 – 51 – H / 01 Zemědělec - farmář 



GLOBÁLNÍ PROBLÉM POJEM 

 

Problém je věc, nebo skutek 

jednotlivce či většiny, který je 

potřeba vyřešit  

 

Globální problém je věc nebo 

skutek většiny, který je potřeba 

vyřešit 



Problémy jsou velice závažné a 

mají vliv na všechny živé tvory 

planety – tedy vliv na existenci 

lidstva, zvířat a další společenský 

vývoj.  

 



GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

 

DĚLENÍ: 

 1) Intersociální problémy 

 

 2) Ekosociální problémy 

 

 3)Antroposociální problémy 

 



 

1)Intersociální problémy  

 

vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi 

 

- problém války a míru 

 

- problém překonání sociálně ekonomické - 

zaostalosti měně rozvinutých (rozvojových) zemí 

 

- problém mezinárodní zadluženosti 

 



- pramení z porušených vazeb mezi   

přírodou a lidskou společností  

(relace člověk - příroda) 

 

- potravinový (nutriční) problém 

 

- surovinový a energetický problém 

 

- ekologický problém 

 

2. Ekosociální problémy 

 



populační problém  rok 2011  - 7miliard lidí  

 

odhad: rok 2050 – 11/12 miliard lidí 

            rok 2100 – cca 50 miliard lidí 

 

 

evropský kontinent zaznamenává neustálý 

pokles, opakem je situace v Asii, Africe a 

Latinské Americe 



explozivní nárůst počtu obyvatel 

během posledního století 

 

 

v roce 1650  - 500 mil lidí 

v r. 1900 – 1,6 miliardy 

v r. 1950 – 2,6 miliardy 

v r. 1971 – 3,7 miliardy 

v r. 1987 – 5 miliard 

v r. 2000 – 6 miliard 

v r. 2011 – 7 miliard 

 

 

 větší podíl v chudých státech světa 

 v bohatých trend klesající porodnosti 

Růst lidské populace a přelidnění 



 

3. Antroposociální problémy 

týkají se budoucností člověka : 

 

všelidské problémy sociální, humanitární 

a kulturní – tzv. problém budoucnosti 

člověka 

 

  - problém absolutní chudoby 

 - problém šíření epidemií a drogových závislostí 

 - problém nekontrolované mezinárodní migrace 

 - problém terorismu 
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