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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
formální stránka práce: 
- autorka zvolila při psaní textu nedoporučenou velikost písma 
- orientace v textu je nesnadná, některé kapitoly bylo vhodné rozčlenit na podkapitoly, např. 
kapitolu Spouštěcí faktory, Prevence bolesti, Průběh záchvatu. K nepřehlednosti přispívá 
způsob psaní textu, který si autorka zvolila 
- v textu jsou často nadbytečné nebo chybějící mezery 
- kapitola Klasifikace bolestí hlavy je chaotická, objevuje se zde nezřetelně vytyčené třídění 
bolestí na primární a sekundární, poté odstavec Další druhy bolestí hlavy s jednotlivými 
příklady a pak náhle za prvé: tenzní bolesti a za druhé: cluster headache 
- názvy tabulek se nacházejí pod vlastní tabulkou a název tabulky je graficky nevýrazný, ba 
zanikající a budí dojem spíše poznámky pod čarou, nebo vysvětlivky 
- obrázek č.1 se objevuje v příloze, přestože by vhodně doplnil text v úvodní části práce 
- grafy ve výsledkové části nesou označení Obrázek. Např.: Obrázek 2 Graf průměrných 
hodnot dosaženého skóre v dotaznících. Přičemž se jednoznačně jedná o graf nikoliv o 
obrázek. Všechny obrázky, resp.grafy mají dva duplicitní názvy. Jeden je správně uveden 
nad grafickým znázorněním sloupcového vyjádření hodnot a druhý je uveden pod grafem a 
je totožný s výše uvedným názvem 
- v seznamu literatury u většiny pramenů postrádám rozsah použitých stran 
 
obsahová stránka práce: 
- v diskuzi postrádám porovnání nálezů z výsledky zahraničních pracovišť, autorka diskutuje 
pouze s výsledky prací předchozích diplomantů 



- závěr práce postrádá zřetelné uvedení výsledku konkrétní hypotézy a konkrétní otázky, 
kterou si autorka položila na straně 28 a 29. Tímto autorka nezúročila vynaložené úsilí, které 
v průběhu vypracovávání práce vynaložila. 
- v abstraktu chybí výsledky a závěrečné shrnutí 
 
Přes výše uvedené poznámky je práce zajímavá. V teoretické části jsou uvedeny informace, 
které by při lepším strukturování textu byly rozhodně velmi přínosné. Výsledky této pilotní 
studie budou jistě zohledněny v dalším, rozsáhlejším šetření. Bohužel formální nedostaky 
významně snižují hodnocení práce. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Jaký je mechanismus vzniku čichových smyslových změn u migrenózních pacientů 
v období aury? 
2. Uveďte četnost závažných mozkových příhod v souvislosti s migrénou. 
 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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