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Autorka předkládané práce se věnuje zajímavé, stále aktuální, byť hlavně v zahraniční
literatuře již dosti probádané problematice – příčinám a dopadům šíření HIV/AIDS
v subsaharské Africe. Autorka práce si pokládá několik výzkumných otázek: „Co je
příčinou takto rozsáhlé epidemie HIV/AIDS v regionu subsaharské Afriky a proč je právě
africký kontinent v porovnání se zbytkem světa zasažen epidemií HIV/AIDS v takové
míře? Jak HIV/AIDS negativně ovlivňuje životy nakažených a jejich rodin a jaké má
epidemie HIV/AIDS negativní dopady na fungování a rozvoj států subsaharské Afriky?
Jakou tendenci (klesající, konstantní, rostoucí) má epidemie HIV/AIDS v regionu
subsaharské Afriky? Šíří se epidemie HIV/AIDS nejvíce v těch oblastech, kde jsou špatné
hygienické a ekonomické podmínky?“ (str. 12). Přičemž cílem poslední výzkumné otázky
je potvrdit či vyvrátit teorii profesorky Eileen Stillwaggon, tedy, že epidemie se šíří v jako
důsledek podvýživy nebo nedostatečné výživy velké části obyvatelstva, parazitických a
infekčních onemocnění a špatné lékařské péče, dle této teorie tedy nehrají zásadní roli
vzorce chování, ale špatné životní podmínky, které šíření viru umožňují.
Autorka v práci používá metodu případové studie, jejíž pomocí analyzuje příčiny a
dopady epidemie HIV/AIDS v rámci regionu subsaharské Afriky. V tomto ohledu se
ovšem nabízí otázka, zdali se, pro množství případů (států) v regionu, pro zkoumání
jednotlivých příčin nejeví být vhodnější metoda kvantitativní, neboť takto práce zůstává
jen rozsáhlým kompilátem existujících studií na danou problematiku.
Předkládaná diplomová práce má logickou strukturu. Autorka se tak nejprve věnuje
problematice šíření onemocnění od 80. let minulého století a uvádí zde lékařské aspekty
onemocnění. V následujících kapitolách se věnuje jednotlivým segmentům populace,
které jsou nemocí nejvíce postižené a samotným trendům šíření na africkém kontinentě.
Ve třetí kapitole se autorka zabývá příčinami epidemie v subsaharské Africe, na základě
představených teorií je uvedeno několik hypotetických příčin, které autorka rozděluje do
několika kategorií a podkategorií. V rámci této části je pak i uvedena teorie Eileen
Stillwaggon, kterou se autorka pokouší potvrdit či vyvrátit v následujících podkapitolách.
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Čtvrtá kapitola se zaměřuje na analýzu dopadů onemocnění v regionu. Závěrem práce
pak autorka poznatky vyhodnocuje a dochází ke zjištění, že uvedená teorie nelze potvrdit.
Jako vysoce problematickou je možné označit práci se zdroji, neboť v práci se nacházejí
na řadě míst rozsáhle pasáže s vysoce odborným obsahem, kde ovšem chybí odkazy na
použité zdroje. V některých případech pak chybí konkrétní strana v odkazu v textu, což
platí i pro tuto diplomovou práci zásadní knihu Eileen Stillwaggon (viz např. celá
podkapitola 3.1 Teoretické východisko podle Eileen Stillwaggon od str. 32). V práci pak
není dodržována citační norma katedry v seznamu literatury. Samotná literatura, ze které
autorka v práci vychází, je pro téma relevantní, ovšem co do množství by spíše
odpovídala nárokům pro práci bakalářskou a nikoli diplomovou, která má navíc v tomto
případě podobu kvalitativní studie o tak velkém rozsahu. Mezi ty méně závažné formální
nedostatky je možné zařadit číslování stránek práce, které začíná již na straně titulní,
stejně tak číslování kapitol, které začíná již Úvodem. Kladně lze hodnotit autorčiny
vyjadřovací schopnosti v práci, která je napsána velice čtivě a bez gramatických chyb.
Pozitivně lze hodnotit i množství pro téma relevantních příloh v práci, které čtenáři
usnadňují orientaci v problematice.
I přes výše zmíněné nedostatky se oponentka domnívá, že předkládaná práce splnila
požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci, lze ji tedy doporučit k obhajobě.

V Praze, dne 15. 8. 2016

Mgr. Iva Sojková
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