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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 59 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 stavu a rozsahu nákazy. Dalším cílem je potom 

s pomocí dostupné literatury a dat upozornit na různost publikovaných dat a informací, jejichž kvalita se 

často liší.  

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 možné dopady šířící se epidemie 

na ruskou populaci a ekonomiku. 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 vidění politické reprezentace velkého 

a silného státu. 

Z hlediska obsahu je práci potřeba vytknout především následující nedostatky: 

1. V kapitole 1.1 autor slibuje, že vývoj onemocnění na území dnešního Ruska bude popsán od prvních 

případů až do roku 2019, data prezentovaná v práci však většinou ještě rok 2019 nezahrnují.  

2. Některé pasáže textu nemají logickou strukturu nebo jsou do práce zařazeny naprosto náhodně 

bez souvislosti s předcházejícím textem (používání termínů HIV a AIDS a vysvětlení pojmu epidemie 

na str. 12 a 13, hodnocení svobody na str. 45). 

3. Několikrát se v práci vyskytuje citace zapsaná jako studie bez názvu a rok, např. studie (2004) na 

str. 15, studie (2011) na str. 24 nebo studie (2014) na str. 47, což není korektní citování zdroje. 

O jaký zdroj se jedná, se však čtenář většinou nakonec dozví. 

4. V práci je opakovaně kritizována kvalita oficiálních statistik ohledně prevalence a incidence HIV 

v Rusku, a naopak vyzdvihována kvalita dat publikovaných mezinárodními organizacemi. Hlavní 

kritika ruských dat je postavena na konstatování, že „publikují jen počty osob, které specialista 

na infekční choroby již vyšetřil a zaregistroval jako HIV-pozitivní osobu,“ čímž vzniká problém, 

protože „významná část pacientů stále nebyla na přítomnost viru testována a není tím pádem ani 

registrována“ (str. 21). Z textu ale není jasné, jak by se měla tato neregistrovaná část populace 

přesně kvantifikovat, lze ji pouze odhadnout, čímž vznikne odhad, ale ne přesná statistika. Na 

str. 22 je potom uvedeno, že i ruský stát sám tyto odhady provádí.  

5. Rozdíly v publikovaných datech se vyskytují i mezi různými státními institucemi (např. na str. 22 

a 40 rozpor mezi statistikou ministerstva zdravotnictví a vládní agenturou Rospotrebnadzor), což 

není nijak vysvětleno. 

6. Kritice by měly být podrobeny údaje týkající se způsobu nákazy HIV/AIDS, u kterých není 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). Zde chybí také srovnání s vývojem incidence 
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onemocnění, protože dle obrázku 4 se zdá, že výrazné změny ve struktuře přenosu onemocnění 

souvisí se začátkem období zvyšování incidence HIV.  

7. V kapitolách 4.3.1 a 4.3.2 je srovnán průběh prevalence a incidence viru HIV ve světových 

regionech, kde je hlavně shrnuto, že na základě prezentovaných grafů č. 2 a 3 se všechny regiony 

s výjimkou regionu Evropa a Střední Asie chovají podobně, což je velmi zjednodušující a neodpovídá 

to ani uvedeným grafům. 

8. Několikrát je v práci argumentováno prostřednictvím absolutních počtů (např. „v Rusku žije více 

nakažených HIV osob než v jakékoli zemi v Evropě“ na str. 30, což vzhledem k počtu obyvatel 

Ruska ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi samo o sobě není překvapivé). 

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

souvislost mezi nízkými počty nově registrovaných pacientů s AIDS na národní úrovni a nedostatečnou 

kvalitou medicíny v odlehlých oblastech Ruska (str. 34), odmítavý postoj vlády k finanční podpoře 

programů na výměny injekčních stříkaček a ukončení podpůrných programů mezinárodních 

organizací na území Ruska (str. 34),  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. 34), doklad vztahu mezi šířením HIV a urbanizací na základě jednoho regionu (str. 40). 

10. Hodně zjednodušující jsou některé úvahy v kapitole 6 Možné dopady HIV/AIDS na ruskou 

populaci a vlastní zhodnocení (především vliv HIV pozitivních žen na úhrnnou plodnost a HIV 

pozitivních zaměstnanců na ekonomiku státu).  

11. Úhrnná plodnost označená jako „průměrná popsaná intenzita plodnosti“ (str. 47). 

12. Závěr obsahuje poměrně detailní opakování některých pasáží z předchozího textu, ale chybí 

v něm explicitní odpovědi na formulované výzkumné otázky. 

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

katederní pravidla formátování (např. různé odsazení názvů kapitol od horního okraje stránky, popisky os 

grafu v poznámkách místo v grafu u obr. 5, 6, 7, 8). Text zároveň obsahuje poměrně hodně gramatických 

a typografických chyb a také chyb v interpunkci. Z hlediska úrovně použitých formulací je práce také na 

poměrně nízké úrovni, některé věty nebo pasáže jsou obtížně srozumitelné (např. „situace problematiky 

HIV“ na str. 10, „systém epidemiologického dozoru nad infekcí HIV preventivními a antiepidemickými 

opatřeními“ na str. 21, „hodnoty… se nepohybovaly v tak vysokých číslech“ nebo „se pohybují v podobných 

číslech“ na str. 29, „sociodemografické rozložení onemocnění“ na str. 31, „ukončení AIDS“ na str. 41, 

„generální zdravotní systém“ na str. 42, „nově narozené děti“ na str. 47), často je ve větách nevhodně 

zvolen také slovosled.  

Přestože předložená bakalářská práce vykazuje řadu nedostatků, doporučuji – po určitém váhání – komisi 

pro státní závěrečné zkoušky přijmout ji k obhajobě a na základě výsledku obhajoby rozhodnout o jejím 

hodnocení. 

 

V Praze dne 13. 1. 2020 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 


