
Posudek školitele na bakalářskou práci Filipa Šusty  

„Charakteristika epidemie HIV v Rusku“ 
 

 

Práce se rozkládá na 66 stranách, textová část je rozprostřena do sedmi hlavních kapitol na 50 stranách. Práce 

má standardní strukturu, vychází od vymezení problematiky na základě diskuse s literaturou, popisu sledovaného 

problému po závěrečné shrnutí. 

 

Jak již název předkládané práce naznačuje, cílem je popsat vývoj nákazy HIV na území dnešního Ruska, a to 

především od 80. let 20. století do současnosti, stejně jako kriticky zhodnotit současnou situaci v Rusku pomocí 

dostupné literatury a zdrojů dat a upozornit na odlišnosti datových zdrojů. Jedná se o velmi aktuální téma, které 

vzbuzuje mnoho otázek. Mezi hlavní výzkumné otázky patří také porovnání vývoje v Rusku s jinými státy, 

resp. makroregiony světa či sledování hlavních faktorů, které stojí za výrazným vzrůstem prevalence této nemoci 

na sledovaném území.  

 

Ačkoliv se práce jeví na první pohled jako poměrně konzistentní, po podrobném pročtení se v ní nachází bohužel 

celá řada nepřesností a pochybení. Ty vycházejí především z nepozornosti autora a nedostatečného času 

ponechaného na podrobné zkontrolování obsahové i formální stránky práce, stejně jako z určitých limitací na 

straně autora směrem ke zpracování odborného textu s korektně citovanými bibliografickými zdroji a využití 

dostupných datových zdrojů k potenciálně možným analytickým postupům. Hlavní nedostatky a další 

nejvýraznější chyby lze shrnout do následujících bodů: 

Závažná pochybení: 

• výčet bibliografických zdrojů neodpovídá použitým citacím v textu, a to ani jedním směrem (v textu jsou 

uvedeny zdroje, které v seznamu chybí, např. Scientific Research Institute, 2016; Taraphdar a kol., 2011 aj., 

naopak v seznamu jsou zdroje, které v textu uvedeny nejsou, např. Kalibová, 2011 aj.); datový zdroj 

„Federální služba státní statistiky, 2019“ nelze také v práci dohledat; 

• nekorektní citační zápisy – v případě více autorů často ponechán v citačním zápise jen první autor, chybně 

citovaná autorka Kathlenn Zhu;  

• anglický abstrakt neodpovídá plně českému znění, resp. se jedná spíše o ne příliš kvalitně zpracovaný 

překlad, navíc samotný abstrakt je až příliš obecný, nerespektující pravidla, která jsou na domovské katedře 

za tímto účelem zpracovaná („V abstraktu je ve stručnosti naznačen obsah práce, tj. cíl, data, metody 

a hlavní závěry práce. Abstrakt v podstatě zastupuje celou práci, je jejím výtahem“). 

Diskutabilní body: 

• ne příliš šťastně zvolené názvy kapitol, příliš obecné: např. HIV/AIDS, Incidence, Prevalence,…; 

• v rámci metodologických postupů by bylo vhodné zařadit i vzorcové zápisy u sledovaných ukazatelů 

(nesmyslně se např. vzorec pro prevalenci vyskytuje až na s. 57); 

• kapitola 3 (Zdroje dat) – v případně různorodé kvality datových zdrojů, odlišnosti získaných hodnot apod., 

což případ zpracovávaného tématu jednoznačně je, by bylo vhodné více tyto rozdíly popsat, vzájemně 

(třeba i graficky) porovnat a jasně identifikovat vhodnost a nevhodnost použití jednotlivých datových 

zdrojů; 

• kapitola 4 (HIV ve světě) by bylo vhodné s ohledem na obsah práce více rozpracovat; 

• kapitola 5.3.3 (Původ oficiálních dat) – svým charakterem měla být tato podkapitola součástí spíše 

kapitoly 3 (Zdroje dat), navíc detailněji rozpracovaná; 

• kapitola 5.4 (Situace v léčbě HIV) detailněji zpracovaná obecná část, která se netýká přímo Ruska, mohla být 

základem pro kapitolu, která by na začátku práce více přibližovala současnou situaci kolem možností léčby 

tohoto onemocnění; v rámci této podkapitoly 5.4 již případně mohla být podrobněji popsána situace pouze 

na území Ruska, na což se dalo navázat i v rámci okomentování perspektivy vývoje v poslední kapitole; 



• v kapitole 5.5 (Determinanty regionální prevalence) není dostatečně diskutována vhodnost použitých 

datových zdrojů u přebírané analýzy (např. počet lůžek, pokud byl brán v absolutních hodnotách, je 

naprosto pro tento typ porovnání nepřijatelný apod.); stejně tak závěry analýzy nejsou brány dostatečně 

kriticky; 

• napojení popisu epidemie HIV ve vztahu na počet a strukturu obyvatelstva Ruska je poměrně důležité, 

i proto lze považovat podkapitoly 6.1 a 6.2 za nedostatečně zpracované, zvlášť v případě, že v práci de facto 

není analytická část a je popisného charakteru; 

• tab. 3 na s. 57: ideálně měly být uvedené i vstupní hodnoty, které vedly k vypočteným hodnotám 

prevalence;… 

Chyby z nepozornosti: 

• špatně skloňované poslední slovo českého abstraktu; 

• seznam zkratek: IHRA – Mezinárodní asociace pro Harm reduction?; 

• asi chybně ponechaná pomlčka na 3. ř. na s 10; 

• chybějící či přebývající čárky v textu; 

• nestejný počet desetinných míst u hodnot v textu, které jsou stejné povahy, v rámci např. i jednoho 

odstavce; 

• s. 28 – nestejné časové určení názvu kapitoly a obsahu kapitoly (popisováno období i před rokem 1987)  

• obr. 13 na s. 55 – hodnoty na ose y; 

• obr. 14 – modrá linie jsou kumulativní počty zemřelých, což v legendě není poznamenáno; 

• poznámky a zdroj k obr. 14 jsou na jiné stránce, než obrázek samotný; chybný popis osy y v poznámce; 

• s. 60 – ponechání citace (Alistar a kol., 2011) šedivým písmem (patrné hlavně v tištěné verzi);… 

Typografické chyby: 

• graficky nezvládnuté zalomení textu v určitých pasážích (obsah, seznam obrázků…), stejně jako tabulek 

(např. Tab. 1 na s. 37, Tab. 3 na s. 57); ponechávání příliš velkých mezer na konci stran (s. 18, 23, 45,…);… 

• po grafické stránce nejednotné grafy; 

• poznámky pod obr. 9 na s. 48 apod. 

 

 

Domnívám se, že bakalářská práce Filipa Šusty by po obsahové stránce při kvalitním zpracování byla dostačující pro 

prokázání schopnosti zpracovat závěrečnou práci tohoto typu. Nicméně výsledná podoba práce trpí především 

neschopností autora pečlivě zpracovat jednotlivé dílčí části s patřičnou přesností, odpovídající mírou detailu 

a především korektností, což se projevuje nerespektováním stanovených pravidel pro zpracování závěrečné práce 

zpracovaných na domovské katedře, a to jak po formální, tak i neformální stránce. Z práce je navíc patrné 

nedostatečné ponechání času pro podrobné pročtení práce před jejím odevzdáním pro závěrečné korektury, což by 

vedlo k odstranění zbytečných chyb a nepřesností. Na mnohé z těchto okolností i výše popsané body byl student 

před odevzdáním práce školitelem upozorněn, nicméně ve výsledné verzi mnohé zůstaly. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že práce nesplňuje požadavky kladené na úspěšné zpracování práce tohoto typu, a proto  

 

nedoporučuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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