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Rozsah práce: 51 stran textu, 5 obrázků-schémata, 6 tabulek a 3 grafy. Seznam zdrojů 
informací obsahuje 18 titulů literatury, 18 internetových pramenů a 5 internetových  portálů. 
 
 
Hodnocení práce: Práce je členěna podle desetinného systému do 5 kapitol plus úvod, cíle a 
závěr. Počet stran textu je v mezích předepsaného rozsahu. Stěžejní a stránkově nejrozsáhlejší 
je čtvrtá kapitola pojednávající o geografickém rozšíření studovaného onemocnění. Ostatní 
kapitoly jsou stránkově omezenější a zhruba stejně zastoupeny. Autorka si vybrala  toto téma 
bakalářské  práce  vzhledem ke svému oboru studia, to je učitelství biologie-geografie. Z 
předloženého textu je patrné, že se snažila využít své dosavadní znalosti a dovednosti 
z biologie pro řešení úkolu v rámci  geografické problematiky. Vzhledem k jejímu zaměření 
studia volila takové metody práce, které jsou v pedagogické praxi nejvíce užívány. Zároveň si 
však je vědoma, že pouze s touto metodikou kompilace a komparace nelze vystačit při řešení 
zadaného tématu v rámci jí uvažované budoucí magisterské práce. 
Celá práce je pojata jako vstup do problematiky a seznámení se s některými odbornými 
otázkami na základě prostudování a uspořádání mnoha základních informací z dostupných 
pramenů, zejména cizojazyčných. Autorka studie na několika místech poukazuje  na  některé 
problémy, které by bylo nutno hlouběji rozpracovat, tak aby jejich výstupy řešení nezůstávaly  
pouze v jakési popisné rovině. Důležitým činitelem v tomto ohledu byla dosavadní omezená 
zkušenost studentky  se zpracováním informací, které měla k dispozici. Z toho vycházelo také 
celé pojetí studie během níž  autorka postupně získávala dovednost zpracování získaných  
informací a zacházeni s nimi.  V tomto ohledu vznikají obvykle vždy obtíže při využívání 
zdravotnické statistiky, zejména rozvojových zemích, což vyžaduje dobrou orientaci 
v problematice. Přesto se nedopustila  faktografických chyb, které by zkreslovaly přejímané 
údaje. Závěry, ke kterým autorka dospěla vycházejí především z induktivních a deduktivních 
úvah nad přejatými i vlastními výstupy. 
V práci je několik formálních chyb z nichž uvedu např:  str. 7- .5.  vymýcení malárie …ve 
skutečnosti nikdy nebylo…str.10  .2. ř.  věta je  poněkud zmatená…..     nepravděpodobnost 
výsledků některých dat..?   vývoj počtu obyvatel .. nemá být nakažených? str. 13…1.a 2. 
ř….není pravda, že v jiných částech světa se podvýživa nevyskytuje!....  snad jde o hladomor?  
….kap. 3. .. některé opakující se citace jsou zbytečné, často jde o všeobecně známé 
věci…str..14 .. anemie není správně definována.. str. 13…k vysvětlení stoupajícího počtu 
malarických onemocnění a úmrtí se nabízí také všestranná rozvrácenost zemí… V Mali je 
možnost šíření nemoci také díky pravidelným záplavám ve vnitřní deltě Nigeru.  ..V Čadu je 
také možnost zvýšeného výskytu malárie v bažinách kolem jezera Čad. … str 44  .. 
otrokářství je až záležitostí pol.17. stol. Zaostalost má své kořeny především v oblasti 
sociálního uspořádání  tj. kmenovém a rodovém systému. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze 8. 6. 2010                                                                     V. Frajer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                               
 
                                                                                                   
 
 
 
 


