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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:   
   Předložená bakalářská práce, ač tématem velmi zajímavá, čítá ve svém obsahu relativně 
velký počet formálních nedostatků. Prvním úskalím je již samotné zadání práce, které si 
klade za primární cíl vytvořit souhrnný přehled léčiv pro léčbu AIDS, samotná realizace cíle 
se však děje na pouhých 10 stranách, z čehož 5 stran je tvořeno pouze souhrnnými 
tabulkami. Cíl je tedy splněn pouze částečně (takřka telegraficky) a tvoří jen zlomek 
celkového obsahu práce. Nutno však kladně zhodnotit užití skutečně recentních zdrojů 
literatury (korelujících s názvem "MODERNÍ antiretrovirová terapie"), kde nejsou opomenuty 
ani nejnovější registrované antiretrovirové léčivé přípravky. 
   Za největší formální nedostatek práce však považuji problematiku citací: 
a) U řady kapitol zcela chybí citace (kapitola 6, 6.3, 6.5, 7). 
b) Některé citace v textu nelze spárovat s citacemi v seznamu literatury (Zpráva o výskytu a 
šíření AIDS, 2015 na str. 12 apod.). Autor práce často opomíjí fakt, že jakákoli informace by 
měla být pro čtenáře dohledatelná v konkrétním zdroji, třebaže jde "jen" o výsledky šetření 
v konkrétní zemi, zprávu o šíření viru atd. (viz SDHS 2006/7, MICS 2010 na str. 15). 
c) Přibližně 1/3 citací vypsaných v seznamu použité literatury se v textu vůbec nevyskytuje 
(citace č. 5, 7, 11, 13, 16, 18, 19), což je při souhrnném počtu 20 citací celkem fatální cifra. 
Minoritní připomínky: 
   Na text relativně malého rozsahu je patrná mírná nedbalost, s jakou byla práce psána, což 
bohužel snižuje i celkovou úroveň (obsahově celkem zdařilé) práce. Kapitola 8.2 například 
obsahuje 2x2 zcela totožné odstavce. Na řadě míst v textu se věta bez zjevného důvodu 
zalomí uprostřed řádku na řádek další (str. 13, 18, 22). 



   V textu je poměrně velký počet různých zkratek (některé nevysvětlené ani v seznamu 
zkratek na konci práce, např. PLWH, BSS MARPS), které by bylo vhodné zcela rozepsat při 
prvním objevení v textu, naopak v seznamu zkratek by bylo vhodné anglické ekvivalenty 
rovněž přeložit do češtiny (viz KAPs, MICS a další). 
   Na konci práce zcela chybí seznam tabulek. 
   Desetinná místa v cifrách se oddělují tečkou pouze v anglickém textu, nikoli v českém. 
Tam se užívá čárky. 
 
Dotazy a připomínky:  
1.) Přestože text práce pojednává prakticky výhradně o subtypu HIV-1, v některých pasážích 
rovněž zmiňujete subtyp HIV-2. Můžete shrnout základní rozdíl mezi oběma subtypy HIV 
z hlediska struktury, virulence, výskytu viru, účinnosti terapie atd.? 
2.) Jak lze definovat pojem HIV-tropismus? Co to jsou tzv. R5 a X4 viry? 
3.) V čem spočívá rezistence (či tzv. postexpoziční séronegativita) k viru HIV u některých 
jedinců? 
   
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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