Posudek vedoucího diplomové práce
Bc. Andrea Křivánková: Příčiny a dopady šíření HIV/AIDS v
subsaharské Africe
Bc. Andrea Křivánková si pro svoji práci zvolila zajímavé a naléhavé téma příčin a
dopadů šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe, v jehož rámci se konkrétně zabývá otázkou
(1) proč je právě zkoumaný region HIV/AIDS nejvíce zasažen a (2) jaké jsou dopady této
epidemie na jednotlivce, rodiny a potažmo celé státy. Obě otázky považuji za relevantní a
vhodně zaměřující autorčinu analýzu.
Teoretickým rámcem je teorie prof. Eileen Stillwaggon, podle které se HIV/AIDS
vyskytuje nejvíce v oblastech se špatnými hygienickými a ekonomickými podmínkami.
Ačkoliv by se tato teorie mohla zdát na první pohled banální, skutečnost, že nejvíce
zasaženým regionem je jinak nejrozvinutější oblast subsaharské Afriky (tj. jižní Afrika)
ukazuje, že tuto teorii má smysl ověřovat. Autorka tak činí dle mého názoru velmi zdatně a
systematicky. A i když to v posudku může znít podivně, někdy se snad do analýzy pouští
až příliš pečlivě, což má za následek značný stránkový rozsah celé práce, která bez příloh
čítá přes 100 stran. Práci by tak dle mého názoru místy neškodila větší stručnost a onen
příslovečný „tah na branku“.
Strukturu práce považuji za logickou, a ačkoliv by mnohým částem neškodila redukce
obsahu, musím vyzdvihnout fakt, že drtivou část práce představuje autorčina analýza, což
nebývá u kvalifikačních prací (bohužel) zvykem.
Po formální stránce má práce jisté nedostatky – hned na první stránce např. bije do očí
stránkování, které na úvodních stránkách být nemá, dále pak číslování Úvodu či Závěru,
nerozdělení zdrojů na prameny a literaturu a stránkování příloh. Po stylistické stránce by
textu místy prospělo větší členění do odstavců, které by – vzhledem k jinak velmi dobré
stylistické úrovni práce a prokázaným schopnostem diplomantky – jistě nepředstavovalo
problém pro jeho plynulost. Ale i tak považuji text za velmi čtivý a jako vedoucí práce
musím konstatovat, že tak dobře se mi práce už dlouho nevedla.
Pro výše uvedené práci rozhodně doporučuji k obhajobě.
V Českém Meziříčí 11. 8. 2016
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

