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afrických státech 

Předkládaná práce se věnuje v českém demografickém prostředí méně obvyklému tématu, které je 

ovšem neméně aktuální. Je třeba konstatovat, že autorka si volbou tématu práci v mnoha ohledech 

poměrně ztížila, neboť se musela vypořádat nejen s dostupností víceméně jen zahraničních zdrojů 

dat a relevantních informací, ale i s problematikou neúplných či méně spolehlivých dat, nutností 

zorientovat se v náročném tématu a s omezenými možnostmi vlastní analýzy. 

Předkládaná práce má celkem 66 číslovaných stran vč. úvodních seznamů obrázků a tabulek 

a závěrečného 7stránkového seznamu použitých zdrojů. Text je rozdělen do sedmi kapitol, které na 

sebe logicky navazují. V úvodní kapitole si autorka definuje hlavní cíle práce: popsat současnou 

situaci incidence a úmrtnosti v důsledku tuberkulózy v osmi vybraných afrických státech a popsat 

vývoj incidence a úmrtnosti v důsledku tuberkulózy v těchto státech od roku 2000 do roku 2017. 

Kromě toho je specifická část práce věnována problematice tzv. multirezistentní tuberkulózy. 

Analyzované státy byly vybrány na základě publikovaných (WHO) seznamů tuberkulózou nejvíce 

zasažených zemí a hodnocení vývoje incidence a úmrtnosti v těchto státech je založeno především na 

srovnání s cílovými hodnotami definovanými v nadnárodních dokumentech a rozvojových 

programech. 

Druhá kapitola má obsahovat klíčová východiska práce. V úvodu diskuse s literaturou autorka 

zmiňuje velké množství potenciálních zdrojů dané mj. aktuálností tématu. Navzdory tomu se 

v samotném textu omezuje spíše na výčet publikací, ze kterých byly využity některé informace 

v dalším textu, nebo obecný přehled vybraných publikací zabývajících se tématem, se kterými se 

ovšem dále často nepracuje. Z tohoto pohledu tedy přehled literatury zcela neplní svou optimální 

funkci, a to ani vzhledem ke stanovení výzkumných otázek, které přímo nejsou v této kapitole 

citovanými zdroji podloženy. Práce s literaturou však představuje v mnohých pracích tohoto typu 

problém, proto uvedené nedostatky vnímám především jako upozornění pro autorku, na co se 

zaměřit ve své další práci. Druhá část kapitoly mapuje důležité mezinárodní programy a plány 

ukončení rozšíření tuberkulózy. 

Další kapitola popisuje datové zdroje a využívané ukazatele. Autorka neopomíná zmínit problematiku 

dostupnosti dat za rozvojové státy, ovšem pohybuje se spíše na obecné úrovni, informace 

o dostupnosti, omezeních a spolehlivosti dat nejsou přímo vztaženy k vlastní práci. Po čtvrté kapitole 

věnované charakteristice onemocnění, její léčbě a prevenci se autorka dostává k první analytické 

kapitole, kdy primárně za využití dat WHO mapuje úroveň incidence a úmrtnosti na tuberkulózu ve 

světě a postupně přechází k popisu situace ve vybraných analyzovaných státech. Struktura popisu 

výsledků je pro každý stát stejná, což na jednu stranu činí text přehledným, na druhou stranu se 

některé informace opakují. Souhrnné kapitoly pak ještě mapují incidenci tuberkulózy a úmrtnost 

v důsledku tohoto onemocnění ve všech studovaných státech od roku 2000. Poslední, šestá, kapitola 

je věnována specificky problematice multirezistentní tuberkulózy. V závěrečné kapitole se autorka 

vrací k výzkumným otázkám vymezeným v úvodu a shrnuje získané poznatky.  

Celkově lze konstatovat, že Tereza Chmelařová si pro svou práci nezvolila snadné téma a na jeho 

zpracování se bohužel projevila nezkušenost s podobným typem prací. Kromě zmíněné ne zcela 

ideální práci s literaturou nebo nejasně vyjádřeným kritickým přístupem k datům a zdrojům se v práci 

vyskytují i některé další formální či stylistické nedostatky (nejsou zcela respektována katedrová 

pravidla pro formální úpravu práce, pro čtenáře nepovažuji za snadnou orientaci v textu, který 



obsahuje poměrně velké množství zkratek, apod.). Na druhou stranu obdobné chyby jsou v tomto 

typu prací poměrně běžné a poskytují autorům možnost poučit se a svou práci dále zkvalitňovat. 

Navzdory náročnému tématu i zmíněným nedostatkům autorka prokázala schopnost samostatné 

práce a skutečný zájem o téma, které si zvolila sama vč. způsobu jeho zpracování. Vymezila si jasné 

výzkumné otázky a na jejich zodpovězení systematicky pracovala. Práci proto považuji za odpovídající 

nárokům běžně kladeným na tento typ prací. Z toho důvodu také předkládanou práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 21. 8. 2019      RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

             školitelka práce 

 

 

 


