
Příloha č. 1: Procento populace žijící za méně než 1 dolar denně (2007/2008) 

 

Zdroj: Wikimedia, 2011  



Příloha č. 2: Procento populace trpící podvýživou 

 

Zdroj: Wikipedia, 2013  



Příloha č. 3: Procento dětí ve věku do pěti let trpících podvýživou (2000 – 2008) 

Zdroj: Reliefweb, 2010   



Příloha č. 4: Zápisový poměr do základního vzdělání (2000 - 2006) 

 

Zdroj: UNICEF, 2013  



Příloha č. 5: Míra gramotnosti ve světě (2007/2008) 

 

Zdroj: Wordpress, 2011  



Příloha č. 6: Přehled Rozvojových cílů tisíciletí a indikátorů jejich plnění        

Cíle a úkoly Indikátory plnění 

1. Cíl: Odstranit extrémní chudobu a 
hlad 

 

Úkol 1.A: Do r. 2015 snížit na polovinu podíl 
lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD/den 

1.1 Podíl populace pod hranicí 1 USD na den. 
1.2 Poverty gap ratio1 
1.3 Podíl nejchudších domácností na spotřebě 

Úkol 1.B: Dosáhnout plné a produktivní 
zaměstnanosti a slušné práce pro všechny, 
včetně žen a mladých lidí 

1.4 Tempo růstu HDP k počtu zaměstnaných 
osob.  
1.5 Poměr zaměstnaných v populaci. 
1.6 Podíl zaměstnaných lidí s příjmy nižšími než  
jeden USD na den.  
1.7 Podíl samoživitelů a pomocníků v  
domácnosti na celkové zaměstnanosti 

Úkol 1.C: Do r. 2015 snížit na polovinu podíl 
lidí, kteří trpí hladem 

1.8 Výskyt podvyživených dětí ve věku do pěti 
let.  
1.9 Podíl populace s příjmem potravy pod hranicí  
energetického výživového minima. 

2. Cíl: Dosáhnout základního vzdělání 
pro všechny 

 

Úkol 2.A: Do r. 2015 zajistit, aby mohly děti 
kdekoliv na světě, dívky i chlapci, dokončit 
základní školu 

2.1 Čistý zápisový poměr v základním vzdělávání 
2.2 Podíl žáků od 1. stupně, kteří dosáhnou 
posledního ročníku primárního vzdělání 
2.3 Míra gramotnosti žen a mužů ve věku od 15 
do 24 let 

3. Cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a 
posílit roli žen ve společnosti 

 

Úkol 3.A: Do r. 2015 odstranit nepoměr 
pohlaví v základním a středním školství a do r. 
2015 na všech úrovních vzdělávacího systémů 

3.1 Poměr dívek a chlapců v primárním, 
sekundárním a terciárním vzdělávání 
3.2 Podíl žen v zaměstnání mimo zemědělství 
3.3 Podíl křesel v držení žen v národním 
parlamentu 

4. Cíl: Snížit dětskou úmrtnost  

Úkol 4.A: Do r. 2015 snížit o dvě třetiny 
úmrtnost dětí do věku pěti let 

4.1 Míra úmrtnosti dětí do pěti let 
4.2 Kojenecká úmrtnost 
4.3 Podíl jednoročních dětí očkovaných proti 
spalničkám 

5. Cíl: Zlepšit zdraví matek  

Úkol 5.A: Do r. 2015 snížit o tři čtvrtiny míru 
mateřské úmrtnosti 

5.1 Mateřská úmrtnost 
5.2 Podíl porodů za účasti kvalifikovaných 
zdravotnických pracovníků 

6. Cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a 
dalšími nemocemi 

 

Úkol 6.A: Do r. 2015 zastavit a zvrátit šíření 
HIV/AIDS 

6.1 Prevalence HIV u obyvatelstva ve věku 15-24 
let 
6.2 Použití kondomu u vysoce rizikového 
pohlavního sexu 
6.3 Podíl populace ve věku 15-24 let s komplexní 

                                                           
1
 Poverty gap ratio je jedním z ukazatelů, pro nějž není využíván český překlad. 



mi znalostmi o HIV/AIDS 
6.4 Poměr školní docházky sirotků ve věku 10-14 

Úkol 6.B: Do r. 2015 zastavit a zvrátit šíření 
malárie a dalších závažných onemocnění 

6.5 Výskyt malárie a úmrtnost spojená s malárií 
6.6 Podíl dětí mladších 5 let spící pod insekticidy 
ošetřenými postelovými sítěmi 
6.7 Podíl dětí mladších 5 let, kteří jsou léčeni 
Vhodnými léky proti malárii 
6.8 Incidence, prevalence a úmrtnosti spojení s 
tuberkulózou 
6.9 Podíl zjištěných a léčených případů 
tuberkulózy během lékařsky ověřené doby 
 

7. Cíl: Zajistit udržitelný stav životního 
prostředí 

 

Úkol 7.A: Integrovat principy udržitelného 
rozvoje do politiky a programů jednotlivých 
států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů 

7.1 Podíl rozlohy pokryté lesem 
7.2 Emise CO2 na hlavu a za 1 dolar HDP (PPP) 
7.3 Spotřeba látek poškozujících ozonovou 
vrstvu 
7.4 Podíl ryb v rámci bezpečných biologických 
limitů 
7.5 Podíl celkových využívaných vodních zdrojů 
7.6 Podíl chráněných suchozemských a mořských 
oblastí  
7.7 Podíl druhů, jimž hrozí vyhynutí 

Úkol 7.B: Do r. 2015 snížit na polovinu počet 
lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu 
k nezávadné pitné vodě a základní hygieně 

7.8 Podíl populace s přístupem k nezávadným 
zdrojům pitné vody 
7.9 Podíl obyvatelstva s přístupem k lepším 
hygienickým zařízením 

Úkol 7.C: Do r. 2020 dosáhnout výrazného 
zvýšení kvality života minimálně 100 milionů 
obyvatel příměstských chudinských čtvrtí 
(slumů) 

7.10 Podíl městského obyvatelstva žijícího ve 
slumech 

8. Cíl: Budovat světové partnerství pro 
rozvoj 

 

Úkol 8.A: Dále rozvíjet otevřený obchodní a 
finanční systém založený na jasných 
pravidlech, předvídatelnosti a absenci 
diskriminace 

Některé z níže uvedených indikátorů se sledují  
zvlášť pro nejméně rozvinuté země (LDCs), Afriku, 
země bez přístupu k moři a malé ostrovní státy.  
 
Oficiální rozvojová pomoc (ODA) 
8.1 Čistá úroveň ODA, celková a ODA směřující  
do nejméně rozvinutých států, jako procento z 
hrubého národního příjmu dárcovských zemí 
OECD/DAC  
8.2 Podíl celkové bilaterální a sektorové ODA  
zemí OECD/DAC na základních sociálních 
službách (základní vzdělání, primární zdravotní  
péče, výživa, pitná voda a hygienické služby)  
8.3 Podíl bilaterální ODA dárců z OECD/DAC jež  
není vázaná  
8.4 ODA proudící do rozvojových zemí bez  
přístupu k moři a její podíl na hrubém národním  

Úkol 8.B: Řešit specifické potřeby nejméně 
rozvinutých zemí 

Úkol 8.C: Řešit specifické potřeby 
vnitrozemských států a malých ostrovních 
rozvojových států 

Úkol 8.D: Komplexně řešit problém zadlužení 
rozvojových zemí prostřednictvím národních 
a mezinárodních opatření s cílem zajistit 
dlouhodobou udržitelnost dluhu u 
zadlužených zemí 

Úkol 8.E: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi 
vytvořit a realizovat strategie směřující 
k zajištění slušné a produktivní práce pro 
mladé lidi 



příjmu těchto zemí  
8.5 ODA proudící do malých ostrovních států a  
její podíl na hrubém  
národním příjmu těchto zemí 
8.6 Podíl dovozů vyspělých států z rozvojových  
zemí a LDCs, jež nepodléhají clu (nezahrnuje  
obchod se zbraněmi)  
 
Přístup na trh  
8.7 Průměrné tarify používané ve vyspělých  
zemích na zemědělské produkty a textilní  
výrobky z rozvojových zemí  
8.8 Podpora zemědělství v zemích OECD v  
procentech jejich hrubého domácího produktu  
8.9 Podíl ODA určené na pomoc budování  
obchodních kapacit  
8.10 Celkový počet nejchudších zemí zahrnutých  
v procesu oddlužování  
 
Zadlužení  
8.11 Závazky k oddlužení podle inciativ HIPC a  
MDRI  
8.12 Dluhové služby vyjádřené v procentech  
vývozu zboží a služeb 

Úkol 8.F: Ve spolupráci s farmaceutickými 
firmami poskytnout přístup k dostupným 
základním lékům v rozvojových zemích 

8.13 Podíl lidí v populaci, kteří mají udržitelný  
přístup k nejpodstatnějším lékům 

Úkol 8.G: Ve spolupráci se soukromým 
sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím 
výhody nových technologií především 
v informační a komunikační oblasti 

8.14 Počet telefonních linek na 100 obyvatel  
8.15 Počet uživatelů mobilních telefonů na 100  
obyvatel  
8.16 Počet uživatelů internetu na 100 obyvatel 

Zdroj: The World Bank, 2008, vlastní úprava 

  



Příloha č. 7: Konflikty a katastrofy zhoršují chudobu a hlad 

 

Zdroj: United Nations, 2005a, vlastní úprava 

 


