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Textová část je rozdělena na část obecnou - teoretickou a část praktickou - statistickou.
Práce je pečlivě graficky zpracována a řazena do l2ti základních kapitol. Ty jsou dále řazeny
do podkapitol a ty dále rozpracovány na část obecnou a praktickou. Domnívám se,
že jednotlivé kapitoly jsou řazeny logicky za sebou. Dále následuje rozsáhlý seznam použité
literatury jak tuzemské, tak zahraniční. Poslední částí jsou přílohy, do kterých autorka zařadila
Funkční index soběstačnosti a výsledky hodnoceních u jednotlivých sledovaných pacientů.
Odborná terminologie byla dodržena.
Obsah práce:

Předkládaná diplomová práce se zabývá rozsáhlou tématikou Parkinsonovy nemoci.
Významná část je věnována historii Parkinsonovy nemoci, její epidemiologii, etiopatogenezi
a klinickému obrazu. Dále pak psychopatologii, diagnostice, vyšetření a terapii Parkinsonovy
nemoci.
V úvodu diplomové práce si autorka zvolila tři cíle. První cíl, zmapovat teoretické podklady
týkající se klinického obrazu Parkinsonovy nemoci, diplomantka stoprocentně splnila. Zvláště
kladně hodnotím kapitolu 5. Druhý cíl, zjistit do jaké míry je hipoterapie schopna ovlivnit
funkční stav u pacientů s Parkinsonovou nemocí .seniorského věku s dominantní bradykinezí
a rigiditou. I tento cíl práce byl naplněn. Velice mě potěšila kapitola 10, kde se diplomantka
zabývá samotnou hipoterapií v rámci komprehenzívní rehabilitace. Posledním stanoveným
cílem bylo porovnat vliv hipoterapie na pohybové dovednosti a psychické funkce. K tomuto
si diplomantka zvolila test hodnotící funkční stav pacienta tzv. FIM test (funkční index
samostatnosti). Pro způsob statistického zpracování si diplomantka zvolila minimální
a maximální hodnotou příslušného souboru, zhodnocení kvartilového rozpětí a dále hodnotila
'I

Wilcoxonův pořaďový test a T-test. Diplomantka si stanovila dvě hypotézy. Obě hypotézy
byly pomocí zpracovaných výsledků jednoznačně potvrzeny. Zpracování tabulek a grafů
je velice přehledné.

V diskuzi se diplomantka snažila rozebrat možnosti vlivu hipoterapie, v rámci
komprehenzívní rehabilitace, na soběstačnost pacientů s Parkinsonovou nemocí. Zamýšlí
se nejen nad pozitivními vlivy, tak i nad příčinami vedoucí k-selhání léčby.
V závěru práce diplomantka stručně a výstižně shrnuje celou práci a navrhuje možná
doporučení.
Otázka k ústní obhajobě:

1. Diplomantka uvádí, že vlivem hipoterapie došlo ve všech případech u klientů
ke zlepšení jak v soběstačnosti samotné, tak v psychických funkcí dle hodnocení
funkčního indexu soběstačnosti. Zajímalo by mě, dle názoru diplomantky, do jaké
míry se na tomto zlepšení podílel fakt, že klienti byli vytaženi ze svého domácího
prostředí, do vnějšího sociálního prostředí. Kde se v pravidelných intervalech
setkávali se stejně nemocnými lidmi, kde si mohli vyměňovat své zkušenosti
a navazovat nová přátelství.

Závěr
Práce je dostatečně obsáhlá. Svým rozsahem a obsahem plně vyhovuje požadavkům
na magisterskou diplomovou práci.
Práci doporučuji k obhajobě.
Diplomovou práci doporučuji ohodnotit známkou výborně.
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