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Posudek oponenta rigorózní práce 

Následuje vyjádření oponenta k obsahové i formální úrovni práce, dotazy a připomínky k práci, dále 

vyjádření oponenta, zda práce splňuje požadavky na rigorózní práce kladené a zda oponent práci 

doporučuje/nedoporučuje k obhajobě. 

 

Práce má celkem slušnou odbornou úroveň a přehledné zpracování.  

Teoretická část definuje migrénu a její léčbu, dále popisuje principy akupunktury a rovněž se zabývá 

otázkou farmakoekonomiky v souvislosti s léčbou migrény. Na konci teoretické části studentka zmiňuje 

nespecifické faktory, které rovněž ovlivňují léčbu, a které jsou nejvíce patrné na placebo efektu. Teoretická 

část obsahuje aktuální zdroje a snaží se postihnout základní informace k tématu. 

Praktická část pak popisuje výzkumný projekt provedený v TCM ve FN HK. Uvedený projekt sledoval 

nespecifické faktory, které se podílely na efektu akupunktury u pacientů s migrénou.  

Studentka pak do textu zařadila tabulky s přehledem zpracovaných statistických dat, ze kterých vybrala 

podstatné statisticky významné vztahy (očekávání pacientů, důvěra v akupunkturu, důvěra k lékaři, strach 

z jehel a psychický stav pacientů).  

Dle mého názoru bych tabulky s přehledem statistického zpracování doporučila zařadit spíše až do přílohy 

uvedené práce a v samotném textu bych doporučila zjištěná fakta uvést v komentářích. 

Hlavní těžiště diskuze spočívá v porovnávání zjištěných výsledků s jinými výzkumnými studiemi. Je zde 

vidět pečlivá práce s dalšími aktuálními zdroji. Náznakově se studentka pokouší i o vyjádření vlastního 

názoru k zjištěným faktům. Zde bych doporučila, aby se studentka neobávala rozvést vlastní úvahy 

k výzkumným výsledkům (např. vztah mezi očekáváním a placebo efektem, postoj k alternativní 

medicíně). 

V závěru studentka nabízí určitá doporučení, která určitě stojí za zvážení. Opět bych však studentku 

povzbudila, aby se nebála uvést argumenty či úvahy, které ji k doporučením vedly (např. využití 

psychoterapie u pacientů s migrénou). 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaký máte názor na placebo efekt? Domníváte se, že by bylo možné využít tento fenomén v rámci čistě 

farmakologické intervence? 

Jaký máte Vy sama postoj k alternativní medicíně a k akupunktuře? 

V závěru doporučujete využít v léčbě pacientů s migrénou psychoterapii. Můžete, prosím, toto doporučení 

více rozvést? 

 

Práce splňuje požadavky kladené na rogorózní řízení. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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