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Práce se rozkládá na 59 číslovaných stranách, přičemž textová část je rozprostřena do sedmi hlavních kapitol 

na 42 stranách. Práce má standardní strukturu, vychází od vymezení problematiky na základě diskuse s literaturou, 

popisu sledovaného problému, až po závěrečné shrnutí. Cílem předkládané práce 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 pomocí dostupné literatury a zdrojů dat, čímž i upozornit na odlišnosti těchto zdrojů. Mezi další 

hlavní cíle patří popis specifik průběhu nákazy virem HIV na území Ruska oproti jiným státům, resp. regionům, 

stejně jako snaha nalézt hlavní faktory ovlivňující dosavadní vývoj nákazy virem HIV na tomto území. Jedná se tak 

o velmi aktuální téma, které sebou přináší mnoho otázek, stejně jako nejasných odpovědí. 

 

Práce je především deskriptivního charakteru, ať už formou popisu jednoduchých grafů, tak především slovního 

popisu vývojových souvislostí, odlišností datových zdrojů, vnějších podmínek apod. Některé pasáže lze považovat 

s ohledem na typ závěrečné práce za poměrně dobře zpracované a přínosné (např. výčet možných zdrojů dat 

v kapitole 3 či stručný nástin vývoje tohoto onemocnění a současných možností jeho léčby v kapitolách 

4.1 a 4.2). Detailnější analytická část v práci chybí, nicméně to lze přisuzovat především zpracovávanému tématu 

a nedostupnosti podrobnějších datových zdrojů, i když se dá předpokládat, že při větší kreativitě autora bylo 

možné mnohé výpočty a odhady vytvořit i s dostupnou datovou základnou.  

 

I když se práce jako celek jeví poměrně konzistentně, lze v ní nalézt několik nepřesností, např.: 

 v mnohých pasážích je text příliš obecný, bez snahy hledat podstatu daného problému či více rozvinout svůj 

názor (např. Závěr); časté opakování různých konstatování napříč různými kapitolami práce;  

 na závěr kapitoly 3 (Přehled dostupných zdrojů dat) by bylo přínosné graficky porovnat rozdíly v uváděných 

hodnotách vývoje počtu osob s HIV v Rusku s ohledem na odlišné datové zdroje; 

 v rámci vysvětlování základních ukazatelů (prevalence, incidence) by bývalo vhodné zařadit i vzorcové 

zápisy; 

 nevysvětlené „skokové“ změny ve vývoji některých ukazatelů u vybraných regionů (např. incidence za svět 

na obr. 3, incidence v Rusku na obr. 4, apod.), ačkoliv u jiných regionů lze sledovat poměrně plynulý vývoj, 

přičemž se jedná vždy o stejný datový zdroj; 

 obr. 5–8 – pokud byly převzaté grafy upraveny autorem, mohly být upraveny tak, aby byly stejné, jako další 

grafy v práci (viz popisky os y); 

 gramatické chyby (především chybějící či přebývající čárky v textu) a typografické chyby (např. různá 

velikost fontů v grafech, ne příliš šťastné zalomení tabulky 1, včetně zápisů číselných hodnot, zalomení 

Obsahu, nejednotné mezery a zkratky území v popisu regionů v Příloze 1 apod.); 

 formulační nepřesnosti (většinou způsobené buď nevhodně zvoleným slovosledem, nebo příliš dlouhými 

souvětími). 

 

Předkládaná bakalářská práce Filipa Šusty svým způsobem zpracování odpovídá i přes mnohé nepřesnosti 

základním pravidlům pro zpracování závěrečné kvalifikační práce tohoto typu. I když se nejedná o práci s širším 

analytickým rozměrem, použitý popis vývoje onemocnění HIV v Rusku přináší mnohé zajímavé poznatky a podněty 

pro další studium. Z tohoto důvodu  

 

doporučuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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