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Současná situace incidence a úmrtnosti v důsledku tuberkulózy ve vybraných 

afrických státech 

Tuberkulóza patří v současnosti k nejrozšířenějším infekčním nemocem s vysokou úmrtností 
a vyskytuje se především v rozvojových zemích. Z tohoto pohledu je téma bakalářské práce 
velmi aktuální. Předkládaná práce má rozsah 66 stran včetně obsáhlého seznamu literatury 
a je členěna do 7 kapitol. V stručném úvodu (kap. 1) jsou zahrnuty nejen cíle práce, ale 
zmíněny i mezinárodní programy, časové vymezení práce a její obsah. Druhá kapitola 
představuje tzv. východiska práce. Dvě stránky textu, označené jako diskuze s literaturou 
(2.1), jsou spíše popisem obsahu vybraných mezinárodních publikací a zpráv. Informace o 
výzkumu a publikacích českých autorů jsou velmi stručné a neposkytují „ucelený přehled“, 
jak se autorka domnívá (str. 13). Část druhé kapitoly (2.2) je věnována mezinárodním 
aktivitám a závazkům v boji proti šíření TBC. V závěru druhé kapitoly jsou uvedena kritéria 
výběru zkoumaných afrických států a jejich seznam. V třetí kapitole autorka informuje o 
zdrojích dat, jejich dostupnosti a konstrukci použitých ukazatelů. Zajímavá čtvrtá kapitola 
zahrnuje obecné informace o charakteristikách, prevenci a možnostech léčby TBC.  

První část práce (kap. 1-4) je věnována problematice TBC obecně a v širším kontextu, další 
kapitoly jsou již zaměřeny na vybrané africké státy. V úvodu páté kapitoly (5.1) je situace 
v Africe hodnocena v celosvětovém kontextu, další subkapitoly, týkající se vybraných 
afrických států, mají shodné uspořádání. Úvodní stručná informace o možnostech 
monitorování zdravotní situace obyvatelstva a plnění cílů mezinárodních programů (OSN) je 
v další části dokumentována tabulkami za sledované země. První z nich zahrnuje vybrané 
ukazatele odhadu zatížení tuberkulózou (rok 2017), druhá informuje o plnění programu Cíle 
udržitelného rozvoje (za rok 2018). V závěru páté kapitoly autorka sleduje vývoj incidence a 
úmrtnosti na TBC ve sledovaných státech v letech 2000 – 2017. Text je doplněn přehlednými 
grafy. Závěrečná šestá kapitola je věnována závažné problematice multirezistentní TBC ve 
vybraných zemích. V závěru práce je uveden rozsáhlý seznam literatury (7 stran) s výraznou 
převahou mezinárodních zdrojů.  

Práce je zajímavá a zvolené téma je v současnosti velmi aktuální, zároveň však zahrnuje 
celou řadu problémů, které se promítly i do předkládané práce. Obecně je epidemiologické 
studium omezeno nejen dostupností a kvalitou dat, ale často i nepřesnými definicemi 
studovaných jevů (zdraví/ nemoc atd.). Práci chybí v úvodu podrobnější upozornění na tuto 
problematiku, obecně možnosti hodnocení (přehled ukazatelů) a vysvětlení jednotlivých 
pojmů. Namátkou autorka v celé práci nezmiňuje rozdíl mezi počtem onemocnění a počtem 
nemocných osob. K diskuzi je i uspořádání práce, především její první části (kap. 1-4). 
Obecné charakteristiky, uvedené v kap. 4, by byly vhodnější v úvodu práce, informace se 
v textu často opakují, použité zkratky mezinárodních organizací nejsou jednotné, tuberkulóza 
někdy TBC ale i TB apod. Druhá část práce je z tohoto pohledu již přehlednější, je to dáno 
zřejmě větší konkrétností tématiky. 

I přes uvedené připomínky je z celé práce patrný zájem autorky o problematiku zdravotního 
stavu populací rozvojových zemí. Autorka vytýčené cíle splnila a prokázala schopnost 
orientace v dané problematice, předkládaná práce má i všechny požadované náležitosti. 
Bakalářskou práci Terezy Chmelařové doporučuji přijmout k obhajobě.  
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