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Jana Vostrá: Problematika a otázky onemocnění tuberkulózou v Subsaharské Africe.

Rozsah práce: 52 stran textu s 8 tabulkami, 5 grafy a 1 obrázkem, 31 stran příloh s
                       10 tabulkami, 9 kartogramy a 10 grafy. V seznamu literatury je uvedeno
                      42 pramenů informací   

Hodnocení práce: Důvodem zadání tohoto tématu byla snaha poukázat na příkladu 
Subsaharské Afriky na některé specifické problémy rozvojového světa, s kterými se setkává   
jeho zdravotnictví. Neustále pokračující divergence mezi hospodářsky vyspělými zeměmi a
oblastmi ekonomické periferie světa přináší  problémy i pro hodnocení zdejší zdravotní 
situace. Práce měla upozornit na fakt, že zdravotní statistické reference o převážné části 
Subsaharské Afriky jsou nedostatečné, pokud vůbec jsou a jejich využití  pro relevantní 
závěry je velice omezené často i na základní úrovni. Potvrzením toho jsou výsledky, které na 
jejich základu zjistila autorka při verifikaci svých jednotlivých hypotéz. Lze tvrdit, že jsou
dokonce inverzní vůči stavu, který je potvrzen v rozvinutých zemích. Závažnost zjištěné
skutečnosti spočívá v tom, že studie poukazuje již i na základě jednoduchých metod přístupu 
k problematice na naprostou absenci podstatných informací o nebezpečných onemocněních 
mezi početnou populaci na rozsáhlém území. Na podstatě věci v zásadě nic nemění ani 
poměrně úspěšná léčebná strategie DOST či jiné. Obdobné zkušenosti i když s jinou 
problematikou ( chudoba ) byly získány v 90. letech Karlsonem a o desetiletí později Paulem 
Collierem . Vzniká otázka kam je poskytovaná pomoc ze zahraničí směřována a jak je 
efektivní, když neexistují v potřebné míře nutné vstupní informace? Na obdobné otázky by 
bylo alespoň částečně možno odpovědět až po dalším hlubším prostudování problematiky.
                               Značný podíl rozsahu studie byl kompilačně zpracován na podkladu 
poměrně bohaté literatury a ostatních zdrojů. Výběr přejatých informací má především těžiště 
ve zdravotnických charakteristikách a to zejména souvisejících s onemocněním tuberkulózou.
Nejrozsáhlejší kapitola se zabývá analýzou šíření tuberkulózy ve zvoleném regionu. Jde 
v tomto ohledu o určitý  nástin tradičně uvažovaných faktorů, které v bakalářské práci nejsou 
hlouběji propracovány. Přesto se ukázalo, že i tato úroveň jejich rozvedení dostačuje a 
podrobnější rozbory by stejně nepřispěly z již uvedených důvodů k jiným závěrům a staly by 
se samoúčelnými. Kapitola o důsledcích tuberkulózy pro Subsaharskou Afriku ukazuje 
v náznacích na otázky, které by bylo možno sledovat při dalším zkoumání.
                              V práci se vyskytují formální nedostatky. Především v mnoha případech se 
objevuje nedůslednost v pojmenování studovaného regionu – Subsaharská Afrika / 
subsaharská Afrika. Str. 11 – 14. ř. místo …bojují pro…. má být: bojují proti. Str.12- 20. ř. a 
jinde - proč jsou velká písmena slov názvu Strategie globální stop TB ? a proč je v práci i jiný 
slovosled? ...... Str.14- 5.ř chybí slovo …údaji…Str.29 – 19.ř. …z citované věty vyplývá, že 
státy mají výdaje na korupci…snad spíše s korupcí?.. Str.30 - tabulka – nedůslednost: mezi 
uváděnými rostlinami nemá být palmový olej, ale palma olejná a dále ani cukr, ale cukrová 
třtina  …..7.ř….. má být: které je pěstováno…..Str.31- 12.ř. místo osobní potřebu má 
být:……..osobní dopravu….14.ř. věta začínající .. Díky nově…….je kostrbatá – a má být: 
Díky nově vybudovaným železnicím upadaly staré obchodní cesty a dříve využívaná města? i 
přístavy. Na téže straně - asi není třeba uvádět Tunisko. Str.32 – 10 ř. ve větě nahradit tvar 
slova nedostatkem ..asi.. velkými nedostatky či problémy trpí…V následující větě místo slov: 



chodí do práce ….užít: starat se o obživu. Str.42 ve větě dole začínající: Nejmenší počet 
lůžek…je třeba vložit : a dále …. Na téže str. opravit 2x název Čadu. Str.45 druhý odstavec 
pod tabulkou – první věta….opravit: konfekcí na koinfekcí .
                              Grafické přílohy jsou přehledné a esteticky působící
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