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Bakalárska práca študentky Jany Vostré v odbore Geografia a kartografia sa zameriava 

na geografické aspekty rozšírenia tuberkulózy (TBC) v regióne subsaharská Afrika, ako aj na 
ďalšiu problematiku s týmto ochorením spojenú. Jedná sa o socioekonomické, demografické 
a politické otázky súvisiace s rozšírením i stále pretrvávajúcim sa šírenia nákazy, chorobnosť 
a úmrtnosť vo vybraných štátoch, opatrenia a projekty zamerané na kontrolu a potlačenie 
nákazy, ako aj na prepojenosť diagnózy TBC u pacientov vo vzťahu k ich HIV pozitívnym 
nálezom. Súčasťou cieľa práce sú aj 3 pracovné hypotézy, ktoré sa autorka snaží overiť.  

Samotná práca pozostáva z 52 strán textu vrátane zoznamu literatúry a 31 strán 
ďalších tabuľkových a kartografických príloh. Práca je vnútorne členená dokopy do 10 
kapitol, ktoré sú následne delené na príslušné, logicky nadväzujúce, podkapitoly. 

V 1. kapitole autorka vymedzuje a konkretizuje ciele a štruktúru bakalárskej práce, 
pričom následne v 2. kapitole dokumentuje dostupnú literatúru pojednávajúcu o príslušných 
problémoch. Zároveň načrtáva metódy, ktoré mieni v analýze použiť. Jedná sa o jednoduché 
štatistické ukazovatele – Pearsonov korelačný koeficient, ukazovateľ územnej koncentrácie 
(Lorenzova krivka), Giniho koeficient koncentrácie. V ďalšej časti územne vymedzuje región 
subsaharskej Afriky, pričom nezabúda na novovzniknutý štátny útvar – Juhosudánsku 
republiku. Vzhľadom však na stručnosť a krátkosť tejto kapitoly by som príslušnú časť 
odporúčal vymedziť pôvodne ako podkapitolu širšej, všeobecnejšie zameranej kapitoly, napr. 
v súlade s  kapitolou nasledujúcou, charakterizujúcou ochorenie TBC z klinickej, etiologickej, 
epidemiologickej i geografickej perspektívy. Autorka správne poukazuje na aktuálnosť 
problematiky spojenú so šírením TBC najmä v nadväznosti na jej dvoma novovzniknutými, 
voči bežnej medikamentóznej liečbe rezistentnými typmi (MDR-TB, XDR-TB). Zároveň 
dokumentuje snahu medzinárodného spoločenstva v boji o kontrolu nad šírením TBC vo svete 
pomocou cielene orientovaných programov Svetovej zdravotníckej organizácie. Túto tému 
bližšie rozvíja v nasledujúcej 5. kapitole.   

V kapitole 6 podáva stručnú analýzu TBC z priestorového hľadiska, pričom, okrem 
iného, využíva už vyššie spomenuté metodické nástroje. Autorka v texte uvádza, že podľa 



údajov z roku 2009 bolo 50 % pacientov nakazených TBC koncentrovaných na území 
tvoriacom 85,2 % plochy subsaharskej Afriky (doplnok do 100 % = 14, 8 %). Príslušný 
ukazovateľ územnej koncentrácie (Lorenzova krivka) týmto hodnotám však vizuálne 
nenapovedá. Podľa prepočtov oponenta, vychádzajúcich z údajov dokumentovaných v prílohe 
bakalárskej práce, je príslušná hodnota mediánu 90,63 % (resp. 9,37 %), čo s príslušnou 
krivkou korešponduje citeľne viac. 
 V kapitole 6 sa práca zameriava na analýzu vybraných faktorov súvisiacich so šírením 
infekcie TBC – sociálnych, ekonomických, demografických, kultúrnych a politických, pričom 
si autorka osobitne všíma aj problém chudoby, pod/výživy a úrovne poskytovaných 
zdravotníckych služieb. V kapitole na jednej strane vidieť snahu podať výstižný a ucelený 
obraz príslušných faktorov na celkovú socioekonomickú klímu obyvateľstva žijúceho 
v regióne, na strane druhej sú však niektoré aspekty analyzované v tejto kapitole pomerne 
vzdialené od nastolenej problémovej otázky, ktorou je ich dopad na  šírenie  ochorenia  TBC  
v populácii. Jedná sa napr. o podrobný výpis najfrekventovanejších plodín pestovaných 
v jednotlivých štátoch, či profil najvýznamnejších nerastných surovín a zdrojov ťažených 
v týchto krajinách, pričom autorka v texte opomína vykreslenie priamych či nepriamych 
väzieb tejto hospodárskej činnosti na šírenie ochorenia. Naopak, v podkapitolách venujúcich 
sa problémom chudoby, podvýživy a zdravotnej starostlivosti už ich väzby na výskyt TBC 
prítomné sú, a to v jasnej a relevantnej forme. V súvislosti s touto kapitolou oponent ešte 
poukazuje na nutnosť správneho používania termínu „pracovná sila“ (labour force) 
a nenahradzovať ho v texte nepresným a neodborným slovným spojením „ľudská sila“.  
 Kapitola 8 sa venuje ekonomickým a demografickým dopadom šírenia sa nákazy TBC 
pre štáty subsaharskej Afriky. Využívajú sa tu jednoduché grafické, štatistické a kartografické 
metódy, pričom autorka vzájomne hlbšie porovnáva vybrané dve krajiny z pohľadu vývoja 
ich intenzitných ukazovateľov, a to hrubej miery incidencie a úmrtnosti od roku 1990 do roku 
2010. Zároveň sa snaží overiť prvé dve hypotézy postavené ešte v cieľoch práce. V tomto 
ohľade treba konštatovať, zo štatistického uhla pohľadu, veľmi jednoduché, možno až trochu 
naivné a zároveň odborne nie veľmi presné postavenie príslušných hypotéz. Prvá hypotéza, 
overujúca vzájomnú asociáciu medzi HDP krajiny a počtom infikovaných pacientov 
s potvrdenou diagnózou TBC v absolútnych číslach by pomocou Pearsonovho korelačného 
koeficientu možno vykazovala o čosi silnejšiu väzbu, ak by sa príslušné veličiny 
zrelativizovali (t.j. HDP/obyv. v PKS; počet prípadov TBC/obyv. v danom roku). Zároveň nie 
je z textu explicitne jasné, či autorka pracuje s dátami udávajúcich aktuálne registrovaný 
počet pacientov s ochorením k danému dátumu (prevalencia) či počtom novovzniknutých 
prípadov za príslušné časové obdobie (incidencia).  

Na margo toho ako autorka viackrát píše: „Druhá hypotéza se snaží dokázat ... (napr, 
s.11)“ je potrebné striktne upozorniť, že v princípe žiadna hypotéza sa v geografickom, a ani 
v žiadnom inom výskume, nikdy nesnaží nejaké tvrdenie „dokázať“. Autorke oponent 
pripomína, že v prípade či už štatistického testovania hypotéz alebo iného hľadania dôkazov 
o platnosti hypotézy sa výskumník snaží danú hypotézu podoprieť relevantnými dôkazmi, 
pričom pri rozhodnutí o prijatí hypotézy alebo jej zamietnutí si je daný výskumník vždy 
vedomý i možnej štatistickej chyby. Tento koncept je potrebné mať vždy na pamäti. Oponent 
upozorňuje na túto skutočnosť hlavne z dôvodu, že absenciu príslušnej koncepčnej 
„pozornosti“ je cítiť i na mnohých ďalších miestach práce, nielen teda v 8. kapitole.    

V kapitole 9 sa práca venuje asociácii medzi výskytom TBC u pacientov a ich HIV  
pozitívnym nálezom. Oponent vyzdvihuje zaradenie príslušnej kapitoly do obsahu práce, 
nakoľko podiel pacientov s príslušnou koinfekciou je v súčasnosti v populáciách štátov  
subsaharskej Afriky citlivým problémom a vyžaduje si osobitnú prístup a starostlivosť. 
Takisto sa tu overuje platnosť tretej, exploratívne orientovanej pracovnej hypotézy, a to opäť 
pomocou použitia naivného korelačného koeficientu. Autorka správne poukazuje na problémy 



štatistickej analýzy v danej oblasti spojené najmä s neúplnou evidenciou skutočného počtu 
pacientov, ktorý je citeľný predovšetkým v afrických štátoch. Oponent si opäť dovoľuje 
upozorniť na trochu uponáhľadnú, a zo štatisticko-konceptuálneho pohľadu nie úplne správnu 
interpretáciu získaných výsledkov v podobe parametrického, Pearsonovho korelačného 
koeficientu. 

Text bakalárskej práce je doplnený jednoduchými grafickými, tabuľkovými a 
kartografickými  výstupmi. Kvalita týchto výstupov je na pomerne dobrej úrovni, vzhľadom 
na študijné zameranie autorky v odbore kartografie by však oponent očakával o niečo väčšiu 
angažovanosť v oblasti kvality a možno i estetickej nápaditosti výstupov, okrem iného napr. 
aj prostredníctvom jednoduchej deskriptívnej štatistiky v podobe histogramov rozloženia 
početností sledovaného javu v štátoch a príp. ďalšej, informatívne orientovanej deskripcie 
a zobrazenia dát, čo náležite podporuje výpovednú a analytickú hodnotu prezentovaného 
výstupu. 

Napriek uvedeným pripomienkam oponent pozitívne hodnotí kvalitu i aktuálnosť 
výberu literatúry a disponibilných dát, použitých ako nosné zdroje v celej práci. Autorka 
celkovo dokazuje schopnosť hľadať a pracovať s domácou i zahraničnou literatúrou, podať 
pomocou nej ucelené a zrozumiteľné výstupy, nastoliť výskumný problém a hľadať naň 
relevantné odpovede. 

Bakalársku prácu oponent odporúča na obhajobu, pričom ako hodnotiacu známku 
navrhuje 
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v Prahe, 05.09.2012       Mgr. Ladislav Kážmér 


