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Bakalářskou práci Johany Plhákové „Specifika šíření pandemie HIV/AIDS v zemích Evropské unie“ 

tvoří 64 číslovaných stran textu a deset stran příloh. Práce má akceptovatelnou, i když ne zcela 

standardní, strukturu. Její text (48 stran) je rozdělen do sedmi číslovaných kapitol včetně úvodu                     

a závěru. Ty jsou doplněny seznamem obrázků, použitých zkratek a použité literatury. 

Johana Plháková si pro svoji bakalářskou práci zvolila jednoznačně vymezené téma, které představuje 

jeden z aktuálních směrů výzkumu na pomezí epidemiologie a demografie. Jde zároveň o téma 

zpracovávané z různých hledisek, včetně demografických, poměrně často. Šíření nemoci HIV/AIDS 

představuje dodnes jeden ze zásadních problémů pro vysokou letalitu této choroby i poměrně značné 

přímé i nepřímé náklady spojené s její léčbou. Poznání pravidelností a analogií v jejím šíření může 

pomoci předvídat její šíření v jednotlivých populacích a tím i formování potřebných preventivních 

opatření až do úrovně veřejných politik.  

Předložená práce je přehledovou a zároveň relativně přehledně uspořádanou kompilační studií, jejíž 

těžiště spočívá v popisu základních rysů vývoje prevalence HIV/AIDS v úplném souboru zemí 

Evropské unie od roku 1985, tedy od doby, kdy přerostla v pandemii, do současnosti, přesněji                            

do konce roku 2013. Přínos autorky spočívá především v excerpci a poměrně přehledném uspořádání 

převzatých informací. V případě klasifikace zemí dle průběhu šíření nemoci jde spíše o pokus, než        

o skutečnou klasifikaci. Sama práce pak demonstruje především poměrně dobré až nadprůměrné 

vyjadřovací schopnosti autorky a absolventu bakalářského studia odpovídající orientaci v základní 

literatuře, včetně zahraniční, i základních datových zdrojích. Klíčové pasáže práce, včetně interpretace 

výsledků shlukové analýzy, jsou však natolik deskriptivní, že neumožňují učinit si představu                              

o autorčiných schopnostech zobecňovat získané základní empirické poznatky. 

Práce má bohužel celou řadu formálních nedostatků, kterých se autorka mohla snadno vyvarovat. 

Problémem je nejednotné psaní malých a velkých písmen v anglických textech. Například v případě 

zkratky CDC je její specifikace v seznamu zkratek uvedena dvakrát a navíc poněkud odlišně. 

Problémy s psaním velkých písmen se týkají plných názvů pod zkratkami CISI a UHID, ale i psaní 

zkratek v textu např. Hiv&Aids na str. 16. Nestandardní je také psaní citačních odkazů až za tečku                    

ve větě. Pokud navazuje další věta, není od ní citační odkaz nijak oddělen a nová věta jim de facto 

začíná. Vadí mi také nejednotné označovaní oddílům věnovaných jednotlivým zemím – u některých 

z nich je vedle běžného názvu umístěn ještě rádoby oficiální název. „Rádoby“ proto, že se jedná nikoli 

o standardizované překlady oficiálních názvů do češtiny, které lze nalézt např. na stránkách MZV ČR, 

ale o tvůrčí překlady autorky bakalářské práce (vizte názvy jako Republika Rakousko, Helénská 

republika apod.). Závažnější z hlediska závěrečné práce je však fakt, že ve třech názvech oddílů práce 

(podkapitola 1.3 a 2. a 3. kapitola), tedy na třech různých místech v práci, místo jednoho, je avizována 

literatura, ale nikde se přitom žádná skutečná diskuse s literaturou nekoná. Vždy se jedná pouze                          

o taxativní výčet, jakýsi seznam literatury či zdrojů dat s omezeným rozsahem jednotlivých 

bibliografických záznamů. Ostatně ani bibliografické záznamy v seznamu literatury na konci práce 

nejsou často psány jednotně (např. umístění vročení). Toto vše je pouhý výběr z formálních nedostatků 

práce. Jako školitele mrzí, že jsem na všechny zde uvedené i další nedostatky písemně, v textu 

rukopisu práce upozornil. Bylo tedy poměrně snadné je odstranit ve velmi krátkém čase. Ony 

poznámky ale patrně nikdo nečetl, protože ani jeden ze čtyř desítek mých komentářů nebyl vzat 

v úvahu.   

Přes veškeré výhrady jsem po důkladném zvážení došel k závěru, že doporučím bakalářskou práci 

studentky Johany Plhákové „Specifika šíření pandemie HIV/AIDS v zemích Evropské unie“ komisi 

k posouzení, zda jako celek vyhovuje požadavkům na závěrečnou práci daného typu.  

 

V Baku dne 6. září 2016 
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