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II. Posudek oponenta 

 

Předložená práce je prací rešeršní. Je sepsána na 59 stranách. Cílem práce bylo popsat migrénu a její 

farmakoterapii podle nejnovějších poznatků výzkumu. V úvodu práce uvádí autorka klasifikaci bolestí hlavy a 

také klasifikaci migrény. Dále autorka charakterizuje migrénu po stránce epidemiologie, popisuje spoušťové 

faktory vzniku migrény, dědičnost a fáze migrény, přehled patofyziologie a klinický obraz migrény. Druhá část 

práce je zaměřena na léčbu migrény, a to jak na léčbu nemedikamentózní, tak léčbu medikamentózní. V této 

části práce uvádí autorka podrobný přehled účinných látek a jejich indikace vzhledem k tíži migrenózního 

záchvatu. Rovněž uvádí nežádoucí účinky látek, kontraindikace, doporučené a nebezpečné lékové 

kombinace. Kapitolu uzavírá přehledem přírodních a doplňkových léčiv v léčbě migrény. Závěr práce je 

výstižný. Souhrn mohl být lépe formulován. Přehled literatury zahrnuje 32 odkazů. Práce je sepsána 

kultivovaným jazykem. 

Připomínky a dotazy: 

1. V práci se objevují drobné překlepy, seznam literatury mohl být veden pečlivěji. Z neznámého důvodu 

autorka od str. 26 až do konce práce ignorovala původně zvolené zarovnávání textu, což působí značně 

neuspořádaným dojmem. Na str.41 chybí název tabulky. Dle zvoleného citačního postupu se hůře orientuje v 

textu a v některých případech není možné poznat, odkud daná pasáž pochází, např. na str. 44-45. Rozsah 

literatury odpovídá bakalářské práci, postrádám více zahraničních zdrojů.  

2. Na str. 11 uvádíte klasifikaci migrény z roku 2003, 2.edice. Upřesněte původ tohoto třídění. Jedná se 

kolektiv autorů, mezinárodní kolektiv, nebo pochází toto třídění ze zasedání nějaké lékařské společnosti? 

3. Kapitola Patofyziologie migrény mohla být vzhledem k tomu, že stojí v názvu práce a vzhledem ke 

své významnosti zpracována z více než dvou zdrojů. 

4. Jakým mechanismem vznikají senzitivní příznaky (brnění, svrbění, mravenčení) a jakým 

mechanismem čichové vjemy (silné nepříjemné pachy) během aury migreniků? 

5. Jaký postup ke zmírnění příznaků byste doporučila pacientovi, který v daném okamžiku akutního 

záchvatu migrény nemá přístup k farmakoterapii, ani možnost volat RZS (např.při pobytu na horské chatě ve 

vánici). Zdůvodněte tato doporučení. 

6. Proč podáváme prokinetika v souvislosti s terapií migrény? 

Autorka splnila cíle, které si vytyčila. Téma práce je aktuální a zpracováno je přehledně. 

I přes uvedené připomínky mohu práci doporučit k obhajobě.      
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