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Předložená práce představuje v rámci nejen studentských prací, ale i celé naší politické 
geografie unikátní počin, neboť se zabývá nejen exotickou oblastí, ale zejména v geografii 
netradičním tématem – problematikou nepřímých obětí ozbrojených konfliktů na periferii. 
Práce má 37 stran textu a 7 stran příloh. Vzhledem k specifickému tématu, práce využívá 
prakticky jen zahraničních studií (17 z celkových 19) a jen zahraniční zdroje a šetření.  

Práce je dobře strukturovaná, obsahuje rozsáhlou diskusi literatury, která má spíše charakter 
zhodnocení vybraných studií úmrtnosti ve významných ozbrojených konfliktech po konci 
studené války (DR Kongo, Súdán, Irák). V rámci věcného řešení je cenné využití výsledků 
terénních šetření k dokumentaci odhadů vývoje a struktury obětí, jež představuje hlavní přínos 
práce. Ze šetření se však dalo vytěžit více. 

Práce představuje poměrně zdařilou kompilací poznatků jiných studií a zpráv a jejím 
základním cílem je zhodnotit výsledky šetření příslušných odborníků (převážně lékařů) 
v uprchlických táborech a finální odhady počtů nepřímých obětí a tyto konfrontovat.   

Nejdůležitější (praktický) přínos práce však lze spatřit v tom, že se autor pokusil s využitím 
uvedených šetření a dalších zdrojů odhadnout vliv nepřímých obětí na demografický vývoj 
postižené oblasti Dárfúru a korigovat údaje o vývoji počtu obyvatel. V této souvislosti lze 
poukázat na pozoruhodnou praxi, když řada studií populačního vývoje uvažuje vliv AIDS na 
úmrtnost, ale nepřímé oběti bojů často opomíjí. Pro přesnější odhad však mohl autor použít 
srovnání tradičních metod demografické prognózy s těmi, které uvažují vliv válek a 
ozbrojených konfliktů (např. Brunborg, Tabeau, Urdal 2006 The Demografy of Armed 
Conflict), a mohl se pokusit o srovnání populačního vývoje všech postižených súdánských 
provincií, resp. provincií v rámci Dárfúru (Západní, Severní a Jižní Dárfúr). Ocenění 

Práci, která je téměř celá napsána kvalitně v dobrém slohu, v závěru mírně poškozují nepříliš 
dobré formulace a používání špatné transkripce džanzavíd místo džandžavíd – zjevně neprošla 
závěrečnou kontrolou. 

Autor v práci prokázal schopnost analytického přístupu, zvládl využít řadu zahraničních 
pramenů a zpracoval téma, které má další potenciál rozvoje, a proto ji doporučuji k přijetí. 
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