
Dictionnaire critique de la mondialisation (Kritický slovník 
globalizácie).

„Globalization is a concept that is often discussed 
but little understood.“

Encyclopedia of Globalization: Volume One, 
A to E

interdependencia
globalizácia

Routledge History of In-
ternational Organizations – From 1815 to the Present 
Day

The Palgrave 
Encyclopedia of World Economic History since 1750

globalizácia

The Globalization of Marketing
„stupe  rozvoja globálnych sie-

tí“
„vz ah, v ktorom sa hlavné ažisko prenáša na me-

dzinárodné dejisko. Pri tomto prenose sa tvoria ce-
loplanetárne informa né, obchodné, kapitálové, infra-
štruktúrne, medzi udské a iné siete“

„rôzne stránky civiliza nej mon-
dializácie (zosvetš ovania), ako napríklad westernizá-
cia, europeizácia, amerikanizácia, ale i homogenizácia 
alebo degradácia (životného prostredia)“

„rozvoj technológií, liberalizá-
cia obchodu, kultúra, internet, ochrana životného pros-
tredia, trh, formovanie spolo ného vedomia“ 

Ve ká eko-
nomická encyklopédia (v

„rozvoj a prehlbovanie 
medzinárodných ekonomických vz ahov v celosvetovom 
meradle. Prispieva k rastu technologického pokroku. 
Tento trend je podporovaný liberalizáciou a rastom 
konkurencieschopnosti, najmä v komunika ných a do-
pravných službách“ 

Slovníku zna-
lostnej ekonomiky 
„proces postupnej medzinárodnej integrácie (interna-
cionalizácie aj interdependencie) subjektov, objektov 
a procesov v oblasti: ekonomickej – vo vede, výskume, 
výrobe a výmene tovarov, služieb, kapitálu, technológií 

a informácií; spolo enskej – integrácia a internaciona-
lizácia rôznych spolo enských inštitúcií, kultúry, športu, 
ochrany zdravia, životného štýlu skupín a jednotlivcov; 
politickej – integrácia dominantných politických strán 
a síl až do celosvetového dosahu; ekologickej – ochra-
na a riadenie životného prostredia pod a nad povrchom 
našej planéty; bezpe nostnej – obranné systémy, ce-
losvetový boj proti najrôznejším druhom kriminality 
a ochrana udských práv, a to z lokálnej, štátnej a re-
gionálnej úrovne až na úrove  celosvetovú/globálnu, 
napr. v dynamickom procese informatizácie – internet, 
googlizácia“ „Alternatívami, niekedy 
aj protiprúdmi i protipólmi globalizácie sú: fragmen-
tácia – lenenie na najnižšie/miestne stupne riadenia; 
s celosvetovou tendenciou sa vynoril relatívne nový 
termín glokalizácia, vyjadrujúci proces fragmentácie – 
lokalizácie, tendujúci do globálneho rozsahu.“
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la globali-
sation la mondialisation la planétarisation 

globalisation globalisierung globalization mon-
dialisation worldization internationalization

Dictionnaire critique de la mon-
dialisation

enjeux societaux, idéologiques et politiques
Ve kej

ekonomickej encyklopédie (v
Slovníkom znalostnej ekonomiky 
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„agence de notation“ „cluster“ „crise“
„décroissance“ „empreinte écologique“
„géolocalisation“ „gouvernance“ „mobilité“
„progrès (social)“ „reconnaissance mutuelle“

Encyclopedia of Globalization

„commodifi cation“ „economic globalization“
„investment disputes“ „think tanks“ „transgovern-
mental relations“
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Denisa iderová

The
Palgrave Encyclopedia of World Economic Histo-
ry since 1750.
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Globalistika – poznávanie 
a riešenie problémov sú asného sveta

Slovník znalostnej eko-
nomiky

Routledge History of 
International Organizations – From 1815 to the 
Present Day

Encyclopedia of Globaliza-
tion: Volume One, A to E

Ve ká ekonomická encyk-
lopédia: výkladový slovník A-Ž


