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Anotace 

Absolventská práce se zaměřuje především na problematiku života v afrických zemích, 

konkrétně v Somálsku. Na začátku práce je popsána Afrika jako kontinent, druhá část se 

zabývá Somálskem detailně, je zde popsán náročný každodenní život jeho obyvatel. Poslední 

část má za úkol seznámit lidi s pojmem adopce na dálku. 

 

Annotation 

This thesis focuses primarily on issues of society in African countries, particularly in Somalia.  

At the beginning of the work Africa is described as a continent.The second part deals with 

Somalia in detail, and describs a demanding daily life of its inhabitants. The last part 

introduces foreigners people with child sponsorship in Somalia. 
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1. ÚVOD 
Hlavním cílem mé závěrečné práce je seznámení lidi s problematikou života v rozvojových 

zemích, konkrétně v Somálsku a také detailněji představit pojem adopce na dálku. 

Toto téma jsem si zvolila, protože se už delší dobu zajímám o život v zemích trpících 

chudobou, nedostatkem vody, jídla a peněz, a moc ráda bych situaci přiblížila i ostatním. 

Přála bych si, aby moje závěrečná práce pomohla především mladým lidem, aby si uvědomili,  

jak rozdílný a složitý život vedou obyvatelé v jiných částech světa. 

Při psaní této práce mi pomáhala především paní učitelka J. Šindelářová. Za pomoc jsem jí 

moc vděčná. 
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2. AFRIKA JAKO KONTINENT 

2.1. Poloha 
Africký světadíl se rozkládá na obou stranách rovníku a na západní i východní polokouli. 

Díky její poloze ji můžeme označit jako nejteplejší světadíl. Se svou rozlohou neuvěřitelných 

30 319 000 km2 je hned po Asii druhým největším kontinentem a zabírá více než pětinu 

veškeré pevniny. Břehy Afriky omývají dva oceány-Indický a Atlantský, s Asií je spojena 

Suezskou šíjí (úzký pevninský pruh dlouhý přibližně 120km) a od Evropy ji odděluje 

Gibraltarský průliv (14 km) ve Středozemním moři.  

 

                                                                                                        

     

 

                                                                            Letecký pohled na Afriku 

2.2. Členitost pobřeží a krajní body 
Členitost pobřeží Afrického kontinentu je poměrně nízká. Největším africkým ostrovem je 

Madagaskar, který je od pevniny oddělen Mosambickým průlivem, dále podstatně menším, 

ale známým ostrovem je Sokotra a k Africe patří také několik menších souostroví (Komory, 

Maskarény, Seychely, Kanárské ostrovy a Kapverdské ostrovy). Afrika má jeden poloostrov  

-Somálský. 

Nejzazší bod Afriky na severu je Bílý mys, na jihu je to potom Střelkový mys, 

nejzápadnějším bodem je Zelený mys a nejvýchodněji leží mys Hafůn. 

 

2.3. Hospodářství 
Vzhledem k tomu, že je Afrika nejchudším kontinentem, její hospodářství je nejzaostalejší. 

Většina států patří mezi rozvojové země, což znamená, že je v těchto zemích nerozvinutý 

průmysl, převládá zde chudoba a nízká úroveň vzdělanosti.  

Pro africké země je důležitá těžba nerostných surovin, kterých je v Africe mnoho. Těží se  

 

především paliva jako je ropa a zemní plyn (zejména v severní Africe na Sahaře), paliva  
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z Afriky se v obrovském množství vyvážejí do USA. Dále je tento kontinent poměrně bohatý                       

                 

na kovy, nejvíce je zde zastoupené zlato (Jihoafrická republika), měď, cín a bauxit se těží   

v Kongu, Nambii a v okolí řeky Zambezi. Na jihu Afriky jsou potom obrovská diamantová 

ložiska. 

Z hlediska zemědělství se obyvatelstvu nejvíce daří v subtropech, kde se pěstují ve velkém 

množství citrusy, vinná réva a olivy. Na severu hojně rostou palmy datlové, kokosové 

a olejné. V tropické části Afriky (zhruba uprostřed) se na plantážích pěstují bavlníky, 

podzemnice olejné, proso a banány. Tyto suroviny se vyvážejí do Evropských zemí. 

 

2.4. Africké geografické rekordy 
 Nejdelší řeka je Nil (6695 km), Nil je druhá nejdelší řeka světa. Amazonka, která se 

nachází v Jižní Americe, je o asi 500km delší. V okolí Nilu začaly vznikat první 

africké civilizace.  

 Nejvyšší vrchol-horský masiv - Kilimanjaro, konkrétně vrchol Uhuru-5895m. 

 Největší ostrov Afriky- Madagaskar, jehož rozloha je 587 000km2. Činí ho tak  

4. největším ostrovem světa 

 Nejlidnatější stát- Nigérie, která má téměř 178 milionů obyvatel. V Nigérii žije 

pětina obyvatel celého Afrického kontinentu. Hustota zalidnění je 189 obyvatel  

na km2 

 Největší jezero- Viktoriino jezero (69 485km2). Je po Hořejším jezeru v Severní 

Americe druhým největším sladkovodní jezero na světě. 

 

Kilimanjaro 
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3.ROZVOJOVÉ ZEMĚ 

    3.1Vysvětlení pojmu 
Za rozvojovou zemi bývají označovány země s nízkou úrovní života obyvatelstva, 

nerozvinutým průmyslem a nízkým HDI (index lidského rozvoje). Tyto země bývají často 

označovány jako země třetího světa. 

 

 

                Mapa rozvojových zemí ( zelená-nejhorší) 

    3.1.1HDI 
HDI je měřítko pro srovnání klíčových rozměrů lidského vývoje v dané zemi, jedná se o 

geometrický průměr určených indexů - délka života, vzdělání a hrubého národního produktu. 

  

 

     3.2Typické znaky pro tyto země jsou:  
 Migrace obyvatel do větších měst (život ve městech je na vyšší úrovni než  

na venkově) 

 Vysoká míra chudoby a nízká úroveň vzdělanosti 

 Nerozvinutý průmysl a vysoce znečištěné prostředí 

 Nízký průměrný věk – jen málo lidí se dožívá více než 35 let 

 Špatně funguje státní správa, veřejné statky jako zdravotnictví, školství a obrana jsou 

na nedostačující úrovni 

 

                                                                                        



 
 

9 
 

 

 

    3.3Dělení zemí třetího světa 
Rozvojové země se dále dělí na: 

 nejméně rozvinuté země-ty se nacházejí na úplném konci žebříčku 

  nově industrializované země, situace v těchto zemích se postupně zlepšuje a země 

dosahují lepších výsledků než ostatní země třetího světa,  

  zhroucené státy.  

 

 3.3.1Zhroucené státy 
V případě zhroucení státu dochází k celkovému kolapsu státních struktur, které 

provází zásadní hospodářsko- ekonomické změny zvláště ve vztahu občana ke státu. Pro 

takové státy je charakteristické, že centrální vláda není schopná kontrolovat celé státní území 

a vzhledem k tomu, že státní instituce ztratily autoritu, probíhá boj mezi vládou a dalšími 

aktéry jako je např. armáda, nebo náboženské skupiny. 

Mezi další typické znaky patří špatná hospodářská situace, zvyšování státního zadlužení a 

korupce. V zemi také narůstá počet nezákonných emigrantů. Všechna tato negativa nahrávají 

kriminálnímu prostředí, umožňují obchod s drogami či působení teroristů. To vše je 

doprovázeno nefunkčním sociálním systémem, chudobou a hladem, občané jsou v situaci,  

kdy nemohou fungování státu ovlivňovat. Občané ztrácí důvěru ve svůj stát. 
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4.SOMÁLSKO 

   4.1Základní údaje o státu 
Somálsko, neboli Somálská federativní republika, vznikla 1.července roku 1960. Před tím 

bylo Somálsko rozděleno do dvou kolonií, jedna patřila Velké Británii a druhá poměrně menší 

byla připisována k Itálii.  

Je to stát ležící na Somálském poloostrově ve Východní Africe.  Má tři sousedící státy a to 

Keňu, Etiopii a Džibutsko. Rozloha Somálska je  637 650km2, z toho plyne, že velikostně se 

nejedná o moc velký stát (přesto by se do ní vešla ČR asi 8krát). V tomto státě žije přibližně 8 

milionů lidí, z toho více než      vlajka Somálska 

2 miliony lidí (1čtvrtina) přebývá ve hlavním a zároveň největším městě - Mogadišu. 

Somálsko je označováno jako zhroucený stát, tudíž patří mezi nejchudší země na světě vůbec, 

díky špatné ekonomické a i hospodářské situaci lidé v Somálsku trpí chudobou a na následky 

hladu zde umírají denně stovky lidí a to zejména malých dětí.                       

        
   

 

 

 

 

  Vlajka Somálska                                                                     Somálsko na mapě                      

 

    4.2Obyvatelstvo 

Počet obyvatel v Somálsku se od vzniku státu roku 1960 značně zvýšil a to z původních  

3,4 milionů na něco málo přes 8 milionů lidí, to znamená že se zvýšil asi 2,3krát. Většina 

Somálců mluví somálsky, asi 10 procent mluví arabsky. Pokud se chceme bavit  

o náboženství,tak 99% obyvatel vyznává islám, několik tisíc jsou potom křesťané. Z hlediska  
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etnicity jsou Somálci ,,míšenci“ negroidní a europoidní rasy. Většina lidí ze Somálska žije v 

takzvaných klanech. Nejznámější klany jsou Saab, Irir, a Daarood.  

 

 

      4.2.1 Život v Somálsku 

V normální Somálské domácnosti žije otec, matka a 6-10 dětí.  Rodiče se starají především o 

základní potřeby svých dětí, jako potravu, výchovu a přístřeší. Co se týče výchovy dětí, je 

spíše autoritativní, rodiče za své děti rozhodují a děti musí poslechnout. Na vrcholu rodinné 

hierarchie jsou muži. Ženám náleží tradiční role v domácnostech a v péči o děti. Pro rodiny 

jsou významným faktorem nejen příbuzenské ale i klanové vztahy. Asi 60 % Somálců žije 

kočovně, chovají spíše dobytek (ovce, velbloudy, krávy a kozy), a méně než čtvrtina obyvatel 

jsou farmáři. Je tedy zřejmé, že somálská ekonomika se opírá především o zemědělství, které 

tvoří téměř 50 % HDP (hrubý domácí produkt), z toho asi 2% doplňuje rybolov. 

 Průměrná délka života v Somálsku je zhruba 45 let.   

 Novorozenecká úmrtnost činí 5,5%  

 Z 1000 dětí se více než 100 nedožije ani 1 roku 

 45% populace je mladší 15 let 

 30% dětí je zapsaných ke školní docházce 

 Obyvatel starších 60 let jsou zde pouhé 2% 

 Přístup k pitné vodě má asi 30% populace 

 Každé 10. dítě zde trpí podvýživou 

 

   4.3 Potravinová situace v Somálsku 

Přijímání potravy je základní potřeba člověka. Bohužel v případě Somálska a ostatních 

zhroucených zemích není tato potřeba dostatečně naplňována. Podle světové banky žilo v roce  

 2006 v Somálsku téměř 45% obyvatel v extrémní chudobě - příjem menší než 1USD (24 Kč) 

na osobu denně. Díky tomu asi 72% nemá dostatečný přísun potravin. Somálsko je zemí s 

nejvyšším stupněm podvýživy na světě, děti kvůli podvýživě trpí opakovanými chorobami, 
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především průjmy.  Přesto, že se situace od poslední potravinové krize v letech 2010 – 2012 

pomalu lepší, podle údajů Světového potravinového programu při OSN zůstává pořád ještě  

 

mnoho obyvatel v kritické situaci a 1,7 milionu venkovských i městských obyvatel má vážné 

problémy s pokrytím své denní dávky jídla. Příčiny tohoto stavu lze hledat jednak v konfliktní 

politické situaci, jednak v zaostalém hospodářství či ve vysokém přírůstku obyvatel a nízké 

úrovni vzdělanosti. Samozřejmě svou roli hrají přírodní podmínky, protože na území 

Somálska dochází k výraznému střídání období sucha a období dešťů. 

 

    4.4 Školství 

Školství v Somálsku se o moc neliší od školství v ostatních rozvojových zemích Afriky. 

Somálské děti se v minulosti učily dovednostem nezbytným pro život i opatřování živobytí od 

svých rodin. Ty jim předávaly zejména takové dovednosti, jako zpracovávání kovů a 

hrnčířství. Dnes už je po celém Somálsku vystavěno mnohem více základních a středních škol 

než dříve. Všechny děti však možnost vzdělávat se nemají. 

Somálské školy jsou většinou polorozpadlé hliněné budovy s tmavými místnostmi, v nichž 

děti sedí na studených kamenech a naslouchají výkladu látky. 

Jakékoli učební pomůcky prakticky nejsou k dispozici. Modely, mapy a náčrty si učitelé tvoří 

sami občas i s pomocí žáků ve svém volném čase.  

Možnost studovat střední školu je zde mnohem menší než dostat se na základní školu. Afričtí 

studenti se obvykle učí alespoň jeden evropský jazyk- hlavně francouzštinu nebo angličtinu. 

Mimo to se učí také jeden nebo více jazyků místních. 

Dnes se mnoho organizací snaží zvýšit dostupnost vzdělávání hlavně proto, že je to jeden z 

nejlepších nástrojů pro boj proti chudobě. S rostoucí mírou vzdělání rostou příjmy, zrychluje 

se zavádění nových technologií, a tím i ekonomický růst. Vzdělání je také důležitým 

politickým nástrojem. 

 

                      



 
 

13 
 

                                                                                                       

4.4.1 Příčiny nedostupnosti vzdělání 

 Nedostatek škol a vybavení (stavba nových škol nedrží krok s rostoucím počtem 

obyvatel) 

 Zaměstnané děti ( mnoho dětí ve věku 5-15 let musí denně pracovat, a proto na školu 

nemá čas) 

 Podvýživa, mentální a fyzické postižení, nemocnost 

 Učitelé (nedostatek učitelů) 

 Špatná bezpečnostní situace a ozbrojené konflikty (v mnoha místech se válčí a z toho 

důvodu bývají školy zavřené) 

 Cena vzdělání (v některých školách jsou třeba uniformy, nebo se platí školné, a to si 

většina rodin nemůže dovolit) 
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5. ADOPCE NA DÁLKU 
   5.1Seznámení s pojmem 

Adopce na dálku (sponzorování dětí) je způsob dobročinnosti, kdy rodina nebo jednotlivec z 

vyspělé země pravidelně finančně podporuje ,,své adoptované dítě“ z chudé rodiny žijící v 

rozvojové zemi. Adopce trvá po dobu školní docházky dítěte a během této doby mají obě dvě 

strany možnost si mezi sebou vzájemně dopisovat.  

 

   5.2 Jak adopce na dálku probíhá 

Zletilá osoba z vyspělé země si přes  zvolenou společnost nebo organizaci, vybere jakékoli 

dítě (není podmínka vybrat si jen jedno dítě), které bylo do projektu zařazeno a telefonicky, 

nebo osobně se zaměstnancem společnosti( je možnost i přes internetové stránky) vyplní 

formulář, který bude obsahovat základní informace o nadcházejícím ,,adoptivním rodiči“, 

který bude sloužit jako doklad (smlouva) že byla adopce vyřízena. Během rozhovoru bude 

také dohodnuta buďto měsíční, nebo roční finanční částka, ze které se bude hradit školné,  

                                                                                                                                 

uniforma, školní pomůcky, batoh, obuv a základní zdravotní péče. Tato částka bývá u různých 

organizací odlišná, většinou se ale pohybuje od 600kč po 1000kč měsíčně. Adopce bývá 

vyřízena max. do 14 dnů od podepsání smlouvy.  Během adopce je možné si s dítětem 

dopisovat. Minimální doba podporování vybraného dítěte je 12 měsíců, dříve není možné 

adopci zrušit. Podporování dítěte trvá většinou 9 let - do ukončení základní školní docházky. 

Je možnost adoptovat si i dospělou osobu, která se chystá studovat střední školu. Podpora  

ro studium střední školy bývá ale finančně náročnější. 
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    5.2 Konkrétní organizace 
 UNICEF-  hlavní světová organizace, zabývající se ochranou dětí 

 (z rozvojových zemí), zlepšováním jejich životních podmínek a zajišťováním 

vzdělání. 

 CENTRUM NAROVINU- Česká organizace, která se zaměřuje především na zajištění 

vzdělání dětem v Keni 

 WORLD VISION – Patří mezi největší světové křesťanské organizace. 

Funguje již od roku 1950. Jejím hlavním cílem je zbavit se chudoby v 

rozvojových zemích.  Tato organizace působí ve více než 100 zemích. 

 COMPASSION INTERNATIONAL- Křesťanská organizace. Podporuje 

zhruba 1 700 000 dětí po celém světě. 

 OXFAM- sdružuje celkem 13 národních organizací, které už od roku 1942 

bojují proti chudobě 

 SAVE THE CHILDREN (zachraňme děti) -nezisková organizace, která v roce 

2019 bude slavit 100let působení ve 120 zemích. 
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   5.3 Přínosy adoptování dětí na dálku 
 Pokud si adoptujete děťátko z jakéhokoliv místa na zemi, kde lidé trpí hladem, 

chudobou a negramotností, darujete mu možnost vzdělávat se, kterou mu jeho rodina 

nemůže dopřát. 

 Finanční částka (měsíční nebo roční) pokryje školné, zdravotní péči, platí se z ní 

uniforma, boty a batoh pro dítě, takže pouhých 600 korun měsíčně zajistí dítěti lepší 

život 

 Díky tomu, že malé procento z měsíční částky, kterou platí adoptivní rodiče se 

odebírá na stavbu a vybavení nově postavených škol, dítě zůstává v prostředí svého 

domova. 

 Vzdělání má vliv nejen na samostatného absolventa, ale také na rozvoj celého 

regionu, popřípadě i celé země, ve které žije. To znamená, že se zvýší šance jednou 

zlepšit situaci v rozvojových zemích. 
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6. ADOPCE NA DÁLKU NA NAŠÍ ŠKOLE 
 
Naše škola je od minulého roku zapojena do projektu adopce na dálku. Dala tak možnost 

vzdělávat se dvěma dětem. Obě dítka pochází z Haiti, Haiti se nachází na západní polokouli a 

patří mezi nejchudší země. Je to oblast zasažena silným zemětřesením. 

Obě děti bydlí ve městečku Baie de Henne a navštěvují školu Saint Maria Gorreti. Holčička 

se jmenuje Genése Charles, má 10 let a mezi její záliby patří malování a sport. Chlapec se 

jmenuje Jordensky St. Bray. Narodi sel v roce 2005, je mu 11 let. Rád sportuje a má rád 

hudbu. Jednou by chtěl být truhlářem. Děti nám posílají dopisy, které jsou v příloze. 

 

Na naše děti přispívají jednou za měsíc žáci, ale rádi vždy přispějí i učitelé. Aby se dokázala 

shromáždit roční částka, vybírá se postupně každý měsíc 800 Kč. Každý žák by tak měl 

přispět 8 korunami za měsíc. Přispívání je ale dobrovolné. Zatím se nám ve vybírání peněz 

pro obě děti daří. 

 Letos v lednu jsme vybrali 971 Kč, v únoru 1 144 Kč, v březnu 1 137 Kč, v dubnu 

 961 Kč a za měsíc květen 994 Kč. Jsem moc ráda, že se naše škola rozhodla podporovat děti 

a doufám,  že vzdělání jim jednou pomůže k lepší budoucnosti. 
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7. ZÁVĚR 
Cílem absolventské práce bylo seznámit lidi s problematikou života v rozvojových zemích a představit 

adopci a dálku. Myslím, že jsem to splnila.  

Při psaní této práce jsem se dozvěděla mnoho nových informací a díky tomu jsem si rozšířila znalosti 

týkající se života v rozvojových zemích.                 
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