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Hodnocená diplomová práce je jedna z nejlepších, které jsem měla možnost hodnotit. Práce obsahuje všechny 

náležitosti, které byly zadány pro vypracování ze strany katedry a to jak po stránce formální, tak obsahové. 

Studentka jasně formulovala výchozí problém a situaci. Díky vlastním praktickým zkušenostem v daném oboru  

zcela přesně naplánovala záměr a cíl práce. 

Užité metody a postupy byly zvoleny na základě důkladné znalosti problematiky a plně vyhověly potřebám 

práce. Studentka využila svou seminární a bakalářskou práci a zhodnotila tak poznatky, které získala v průběhu 

studia i na základě vlastních praktických zkušeností. Je evidentní, že se o zvolenou problematiku zajímá 

z různých hledisek. Při realizaci práce oceňuji právě dlouhodobý a systematický zájem o dané téma, který se 

odráží v přesně stanovených formulacích předpokladů a hypotéz.

Dalším kladem je naprostá vyváženost v oblasti rozsahu jednotlivých částí – teoretické, praktické a diskuze 

s doporučením a závěrem. V příloze se zcela správně objevují podkladové materiály pro zpracování 

hodnocených statistických údajů, ale i související materiály. 

Fotodokumentace přesně charakterizuje jednotlivé tématické okruhy. Menší nepřesnost nalézám v příloze č. 6, 

kde se objevují snímky, dokumentující vliv hipoterapie na svalové napětí. První snímek ze série neodpovídá plně 

popisu situace, neboť postavení ruky nevystihuje stav svalového napětí. Ruka dítěte se nachází na okraji 

podkladové deky. Hranice deky a koňské zádi zde facilituje úchopový reflex. Prsty tudíž nejsou sevřeny na 

základě zvýšeného svalového napětí, ale z důvodu aktivace primitivního reflexu, který je u klientů s dětskou 

mozkovou obrnou patologicky přítomen ve vyšším věku. Ani tato drobná chyba však nesnižuje kvalitu práce, 

neboť ta je zaměřena na jiné téma a příloha byla zařazena pouze pro ilustraci účinků metody hipoterapie.



Velmi kladně hodnotím sled a formulace otázek v dotazníku i otázek pro rozhovory s provozovateli 

hipoterapeutických center. Úvodní informace pro respondenty je taktéž zpracována na vysoké úrovni z hlediska 

obsahového a v neposlední řadě i etického.        

Studentka kvalitně pracovala s dostupnou domácí i zahraniční literaturou a internetovými zdroji. Výběr kontaktů 

pro osobní sdělení byl proveden přesně a systematicky. Poznatky, uváděné v diplomové práci svědčí o precizním 

přístupu a podrobné znalosti jednotlivých literárních pramenů. Poněkud dysharmonicky v celkovém kontextu 

práce působí doslovný přepis rozhovoru s provozovatelem hipoterapeutického centra, který však byl podle mých 

informací zařazen na základě požadavků katedry.

Práce je jazykově velmi dobře zpracována, přesto lze najít několik drobných chyb ve stylistice, interpunkci či 

typografii. Při daném rozsahu  textu však toto nepovažuji za prvek, který by mohl nebo měl, ovlivnit hodnocení 

práce.

Práce je velkým přínosem pro provozovatele hiporehabilitace nejen ve Středních čechách, ale na celém území 

naší republiky. Zároveň by mohla sloužit jako podnět k prvotnímu zamyšlení úředníků příslušných ministerstev, 

pod která multidisciplinární metoda hiporehabilitace spadá. Cenná je otevřená formulace problémů, podložená 

statistickým výzkumem, byť na relativně malém vzorku středisek a uživatelů. Je to jeden z mála textů, který 

reálně hodnotí situaci hiporehabilitace v ČR. Doporučená řešení jsou sice z praktického hlediska diskutabilní, ale 

teoreticky správné. Osobně bych velmi uvítala, kdyby studentka v budoucnu svou práci rozšířila a zároveň se 

nadále aktivně věnovala tomuto problému, jakož i dalším souvisejícím. Je však zcela evidentní, že vše je závislé 

na finančních možnostech a situaci hipotrehabilitace v Čechách a na Moravě.  

Diplomovou práci studentky Alexandry Šlajsnové doporučuji k obhajobě. Zároveň ji hodnotím výborně 

a navrhuji přidělení plného počtu, tedy 30 kreditů.

              Šárka Smíšková 

  

V Mratíně dne 8.10.2008




