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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Cílem této DP bylo posouzení zkušeností pacientů migreniků s akupunkturou, zaměřeno na 
pacienty očekávaný účinek před začátkem, v průběhu a po ukončení léčby. Současně 
zaměřeno též na změnu očekávání v průběhu léčby a na možný vliv této změny na léčebné 
výsledky a zhodnocení skutečně vnímaného léčebného účinku. 
Úvod je poněkud nezvykle strukturovaný, některé odstavce bych očekávala spíše v diskuzi 
nebo závěru. V teoretické části vidíme přehledně zpracovanou definici, historii a současnost 
akupunktury. Autorka neopomíjí problematiku nežádoucích účinků, kontraindikací a 
diagnostiku. Sumarizuje působení akupunktury na lidský organizmus a ve stručnosti 
přibližuje hlavní teorie, které se zabývají vysvětlením možného mechanizmu účinku 
akupunktury výrazovými prostředky poznatků současné vědy. Dále definuje migrénu, její 
typy, komplikace, patofyziologii, příčiny rozvinutí tohoto onemocnění, diagnostiku a léčbu - 
farmakologickou i nefarmakologickou.  
Je vidět, že autorka prostudoval hodně pramenů, avšak jejich interpretace napříč DP 
vykazuje někde nepřesnosti nebo příliš stručné vyjadřování, např. na str. 37 : " Mezi další 
skupinu léčiv….. patří estrogeny a také antikoncepční pilulky, neboť obě dvě jmenované látky 
mění hormonální hladiny." Na str. 49 odstavec Akupunktura je poněkud v rozporu s informací 
v celé předešlé stati o akupunktuře: " je to postup zdlouhavý, pro pacienta bolestivý a ne 
vždy s pozitivním výsledkem." Na str. 50 - 51 se setkáváme s tím, že botanické názvy české i 
latinské jsou nejednotné a nekompletní, což může být v tomto případě ovlivněno kvalitou 



informačních zdrojů. Jediná tabulka obsažená v této DP je bohužel, i když má pouze 16 
řádků, rozdělena na dvě stránky, což snižuje její přehlednost. 
Vlastní výzkum byl prováděn metodou semistrukturovaných dotazníků, byly vedeny 
rozhovory s pacienty, přepsané rozhovory byly kódovány v programu MAXQDA 12 a 
vyhodnoceny metodou obsahové analýzy.Téma výzkumu je zajímavé a otázky pro 
respondenty byly vhodně zvolené. Líbilo se mi, že bylo věnováno dost prostoru pro vystižení 
fyzických pocitů (nejen bolesti) v průběhu akupunkturních sezení. Oceňuji pracnost kódování 
a importace rozhovorů pro provedení analýzy. Poněvadž však nejsem erudovaná v oblasti 
kvalitativní analýzy, vzorek 16 pacientů, který byl navíc vybrán záměrně, se mi zdá 
nedostačující. Rozhovory s pacienty byly vedeny celkem pěti osobami nestejné úrovně 
vzdělání, což mohlo mít vliv na vypovídající hodnotu sbíraných informací i délku trvání 
vlastního rozhovoru. Některé odpovědi jsou poměrně váhavé a nejisté. Považuji za vhodné, 
aby autorka během obhajoby seznámila naši katedru s použitou nevšední statistickou 
metodou a aby byla na toto téma vedena všeobecná rozprava. 
Práce je srozumitelně stylizovaná, pečlivě vypracovaná bez gramatických chyb, k obhajobě ji 
doporučuji. Zdá se, že akupunktura skutečně může zlepšit kvalitu života pacientů 
s migrénou, avšak bylo by vhodné podpořit tento výsledek rozsáhlejším průzkumem 
s exaktnějším vyhodnocením získaných dat. 
 
Dotazy a připomínky:   
 
1. Které jsou další čtyři nejčastější diagnózy, kvůli kterým pacienti vyhledávají KAM? Je to 
stejné v ČR a v zahraničí? 
 
2. Můžete blíže vysvětlit, co přesně znamená farmakopunktura a kdy se používá? 
 
3. Jaký byl průměrný počet respondentů u zahraničních studií s obdobným výzkumným 
záměrem?   
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 21. 8. 2018 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


