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Posudek oponenta na bakalářskou práci Filipa Šusty „Charakteristika epidemie HIV v Rusku“  

Bakalářská práce Filipa Šusty „Charakteristika epidemie HIV v Rusku“ má celkový rozsah 67 stran. Textová 

část práce je strukturována standardně a je rozdělena do sedmi základních kapitol včetně úvodu a závěru. 

Doplňují ji seznamy obrázků, citované literatury a zdrojů dat a použité zkratky. 

Cílem předkládané práce je popsat specifika, vývoj a problematiku epidemie HIV v Rusku a z různých 

hledisek zanalyzovat faktory, které vedly k současnému rozšíření tohoto onemocnění. Dalším cílem je 

potom i kritické zhodnocení současné situace v Rusku s pomocí dostupné literatury a zdrojů dat, dále pak 

upozornění na různé datové zdroje, které se liší svou kvalitou. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autor představuje cíl a strukturu práce, 

následuje kapitola zabývající se použitou literaturou včetně výzkumných otázek. Ve třetí kapitole jsou 

popsány použité datové zdroje. Čtvrtá a pátá kapitola se potom zaměřuje na rozšíření onemocnění 

HIV/AIDS nejprve ve světě a následně v Rusku. Šestá kapitola nastiňuje perspektivu budoucího vývoje 

onemocnění na území Ruska. V závěru jsou potom hlavní poznatky shrnuty. 

Filip Šusta si pro svou práci zvolil aktuální téma jedné z velmi diskutovaných infekčních nemocí, jejíž šíření 

v některých zemích v posledních dekádách nabývá rozměrů epidemie. Jednou z takových zemí je i Rusko, 

kde je tato problematika stále na okraji zájmu, protože nezapadá do politického vidění velkého a silného 

státu. 

Z hlediska obsahu je práci potřeba vytknout především následující nedostatky: 

1. Abstrakt práce je velmi nekonkrétní, neobsahuje prakticky žádné výsledky nebo závěry, ke kterým 

autor dospěl. 

2. V seznamu zkratek jsou některé názvy uváděny česky a jiné anglicky, ačkoli mají český ekvivalent, 

česko-anglicky je potom vysvětlena zkratka IHRA jako „Mezinárodní asociace pro Harm reduction“. 

3. Kapitola 1.1 Cíl a předpoklady práce žádné předpoklady neobsahuje. 

4. Kapitola 2 Přehled použité literatury obsahuje řadu článků, z nichž část je již z hlediska současné 

situace zastaralá (kolem roku 2005) a u většiny se čtenář nedozví, co je jejich obsahem či k jakým 

závěrům jejich autoři dospěli. 

5. Velkým problémem jsou korektní citace použité literatury v textu (např. u studií s několika autory je 

v textu opakovaně uváděn jen první autor a je o něm psáno v jednotném čísle – týká se studií Beyrer 

a kol., 2017; Moran a kol., 2007; Pokrovskaya a kol., 2014; Pokrovskaya a kol., 2016; Taraphdar a kol., 

2011; Twigg, Skolnik, 2005; zpočátku korektní citace Zhu, 2015 se od strany 29 mění na zdroj 

Kathleen, 2015, ačkoli jde o křestní jméno a jako Kathleen, 2015 je text uveden i v seznamu literatury) 

a často citace zcela chybí (např. kapitola 4.2.2 neobsahuje žádné citace). Některé v textu použité 

zdroje nejsou uvedeny v seznamu literatury (např. Rosstat, 2018; Scientific Research Institute, 2016; 

Taraphdar a kol., 2011), naopak jiné položky ze seznamu se neobjevují v textu (např. DVTV, 2017; 

DVTV, 2018; HIV/AIDS in Eastern Europe, 2010; Jasenčáková, 2014; Kalibová, 2001). 

6. Na str. 17 je uvedeno, že z rešerše literatury vyplynulo, že se Rusko potýká s epidemií, která má 

absolutně odlišný charakter než země, které jsou vysokou nemocností onemocněním HIV známy, nic 

takového však ze studované literatury nevyplynulo a na straně 16 je dokonce uvedeno, že velmi 

podobný charakter nákazy HIV jako v Rusku má Ukrajina, jiné srovnání různých zemí se zatím v textu 

neobjevilo. 
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7. Str. 19 obsahuje tvrzení, že všechny instituce jsou povinny hlásit svá zjištění Ruské agentuře zdraví 

a lidských práv, která byla založena Vladimirem Putinem v roce 2004. Kromě toho, že se uvedená 

agentura anglicky jmenuje Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection 

and Human Wellbeing, takže uvedený překlad neodpovídá, existuje dle svých oficiálních stránek již 

více než 90 let. 

8. Některé názvy kapitol nejsou zvoleny příliš vhodně (např. kapitola 4.1 HIV/AIDS, 4.2.1 Incidence, 

4.2.2 Prevalence, 5.1 Vývoj HIV/AIDS na území Ruska, 5.3 Ruský vládní přístup k HIV/AIDS, 

5.3.3 Původ oficiálních dat, 6.3 Matematický model vývoje HIV v Rusku). 

9. V některých případech nelze rozlišit, zda je v textu řeč o prevalenci nebo incidenci onemocnění – 

např. na str. 23 je uvedeno, že „v první polovině nového desetiletí hodnoty nakažených oscilovaly 

kolem 28 milionů nakažených lidí ročně“, což by značilo incidenci onemocnění. 

10. Nevhodné je použití grafu s dvěma osami y pro znázornění incidence (obr. 2) a prevalence (obr. 3) 

HIV ve světě, které opticky zkresluje zásadní rozdíl mezi hodnotami ukazatelů v Subsaharské Africe 

a ostatních regionech. Podobně zkreslené je díky použití grafu s dvěma osami y také srovnání 

incidence (obr. 4) HIV v Jižní Africe a dalších vybraných státech světa. 

11. Kapitola 5.1.1 se dle názvu má zabývat obdobím mezi lety 1987 a 1991, v textu však obsahuje 

informace od roku 1982. 

12. Na str. 29 autor píše, že „vůbec první ruský případ AIDS byl diagnostikován u 35letého muže v Moskvě 

roku 1985“, na předchozí straně 28 je ale uvedeno, že první případ byl zaznamenán již před rokem 

1982. 

13. Práce poukazuje na různé souvislosti, které však bez dalšího vysvětlení nedávají smysl – např. 

souvislost mezi zvýšenou konzumací alkoholu po rozpadu Sovětského svazu a růstem počtu 

nakažených HIV (str. 30), nejvyšší hodnoty prevalence onemocnění ve věkové skupině 30 až 39 let 

dokládající, že infekce HIV hrozí během celého života a riziko nákazy roste s věkem (str. 32), nárůst 

přenosu onemocnění mezi homosexuály a naopak pokles mezi uživateli drog jako zvyšující se riziko 

nákazy pro většinovou společnost (str. 34), vztah mezi urbanizací a nejrizikovější skupinou pro nákazu 

ve věku do 30 let (str. 45), vztah mezi šířením nákazy HIV a stárnutím obyvatelstva a oslabováním 

ekonomiky (str. 54). 

14. Ačkoli je hodnocení různých datových zdrojů jedním z cílů práce, autor rozdíly v datech publikovaných 

různými institucemi prakticky nekomentuje a nijak nevysvětluje (např. str. 32), zároveň se ani 

nezabývá jejich kvalitou nebo možnými omezeními (např. nekritické přijetí údajů týkajících se způsobu 

nákazy HIV/AIDS, ačkoli není nikde uvedeno, jakým způsobem jsou informace získávány a proč 

dochází k rozdílům ve způsobu nákazy mezi jednotlivými lety v řádu i desítek procent – viz obr. 8). 

15. U obr. 5 je chybně uvedeno, že na ose x jsou věkové skupiny. 

16. Špatné označení ukazatele jako míra úmrtnosti (str. 36). 

17. Dle str. 37 jsou v Rusku nejvýznamnější skupinou příčin úmrtí novotvary. 

18. Kapitola 5.3.3 Původ oficiálních dat měla být zařazena do kapitoly 3 Zdroje dat. Obdobně by kapitola 

5.4 Situace v léčbě HIV měla být součástí kapitoly zabývající se popisem studovaného onemocnění, 

která však v práci prakticky chybí. 

19. Je možné, aby „80 % osob žijících v Rusku mělo v anamnéze zaznamenané nitrožilní užívání drog“, jak 

je uvedeno na str. 44? 
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20. Na str. 44 je ve studii Moran a kol., 2005 použit ukazatel průměrný příjem na obyvatele, dle citovaného 

zdroje však jde o proměnnou Gross Regional Product per capita. 

21. Na str. 49 je rozdíl ve statistikách o počtech nakažených mezi Ministerstvem zdravotnictví a organizací 

Rospotrebnadzor vysvětlován tím, Ministerstvo započítává pouze pacienty, které vyšetřil a zaevidoval 

lékař, zatímco větší část pacientů není registrována a nebyla vyšetřena, zde by tedy mělo být 

vysvětleno, jakým způsobem jsou získávány počty těchto nevyšetřených pacientů. 

22. Teprve v kapitole 6.1 Současná věková struktura ruské populace je popsána demografická situace na 

území Ruska. Populační vývoj je zde ilustrován na věkových pyramidách z let 2000 a 2015, ačkoli už 

v abstraktu je uvedeno, že budou prezentovány údaje od 80. let 20. století do roku 2019, informace 

navíc nejsou propojeny s počtem případů nakažených HIV/AIDS. V kapitole 6.1 autor také tvrdí, že 

naděje dožití při narození v Rusku od roku 1989 pouze stagnuje nebo klesá a vysvětluje to špatnými 

životními podmínkami, ačkoli zde HDP na osobu reálně roste. Podle kapitoly 6.2 už naděje dožití při 

narození stagnuje nebo mírně roste, ve skutečnosti se ale od roku 2005 zvyšuje rychlým tempem. 

23. V kapitole 6.2 autor popisuje populační prognózu OSN, kromě toho, že jde o variantu střední 

plodnosti, však neuvádí žádné jiné její parametry.  

24. Zajímavé by bylo uvést, jaká propopulační opatření jsou skutečně schopna „přimět“ mladé páry, aby 

měly dvě a více dětí (str. 53). 

25. V kapitole 6.3 je prezentován model odhadující další vývoj šíření nákazy HIV v Rusku, kromě toho, že 

není jasně popsáno, jak byl model konstruován a jaké jsou jeho předpoklady, se zdá, že očekává pouze 

jednu variantu vývoje. 

26. V práci nalezneme velké množství nedostatků formálního charakteru a nejsou zde dodržována 

některá katedrální pravidla formátování (např. formátování obsahu včetně chybějících tzv. vodících 

znaků u podkapitol 4.2.1 a 4.2.2, stejná velikost písma u názvů kapitol i podkapitol, formátování 

obrázků s názvy horizontální osy mezi popisky). Grafické prvky (obrázky a tabulky) nejsou vhodně 

vkládány do textu a vznikají tak před nimi zbytečně velké mezery (např. str. 23, 27, 32, 34, 45, 54), 

podobné mezery vznikají i mezi podkapitolami (např. str. 31). Text zároveň obsahuje poměrně hodně 

gramatických a typografických chyb a také chyb v interpunkci. Z hlediska úrovně použitých formulací 

je práce také na velmi nízké úrovni, některé věty nebo pasáže jsou obtížně srozumitelné (např. 

„situace problematiky HIV“ na str. 10, „prevalence osob“ na str. 19, „křivka … roste vzhůru“ na str. 24, 

„data … byla analyzována autory studie převážně z roku 2017“ na str. 32, „ukončení AIDS“ na str. 38), 

často je ve větách nevhodně zvolen také slovosled. V seznamu literatury není dodržována jednotná 

citační norma, není rozlišováno mezi editory a skutečnými autory citovaných studií, inovativní je uvedení 

dvou zdrojů v jednom bibliografickém záznamu (UNAIDS, 2018 a UNAIDS DATA, 2018 na str. 67). 

 

Vzhledem k výše uvedeným výhradám a kritickým připomínkám nedoporučuji práci k obhajobě. 

 

V Praze dne 23. 8. 2019 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 


