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P o s u d e k   š k o l i t e l e

  Alexandra Šlajsnová si zvolila jako téma své práce 

problematiku hipoterapeutických center ve vybraných 

lokalitách proto, že je jednak profesí fyzioterapeutka, 

jednak se aktivně věnuje jezdectví. Spojila tak svůj 

profesní zájem i osobní hobby. Výsledkem je předložená 

diplomová práce v rozsahu 88 stran, doplněná 12 přílohami, 

která je klasicky členěna na teoretickou i praktickou 

část.

   V úvodu nechybí prohlášení, poděkování /i když 

nejmenuje školitelku/, abstrakt s klíčovými slovy 

v češtině i angličtině.  Obsahem praktické části jsou 

jednak základní informace o hipoterapii a její situaci 

v ČR. Autorka následně nabízí srovnání s postavením a 

praxí hipoterapie v Německu a USA.

   Praktická část obsahuje analýzu vybraných 

hipoterapeutických center v ČR, která je založena na 

metodách jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. 

Ukázalo se, že hipoterapie je u laiků velmi populární a že  

ani případné navýšení ceny by zájemce neodradilo. Na práci 

cením především to, že si je A.Šlajsnová dobře vědoma 

toho, že neodborně provedená hipoterapie může klientům 

/zájemcům/ spíše uškodit, než pomoci. Proto je v celé 

práci kladen důraz na standardy, ale i etické kodexy, 

které určitá rizika hipoterapie mohou minimalizovat.

   Autorka uvádí v seznamu literatury úctyhodných 66 

položek, důsledně a správně cituje i odkazuje. Nejasné je, 



proč v prohlášení o samostatném vypracování píše o 

„literatuře“ a „pramenech“. Pěkný je nejen vlastní výzkum, 

ale i přehledné a vhodně volené přílohy.

   K diplomové práci A.Šlajsnové nemám žádné vážné 

námitky. Pro diskusi u obhajoby však nabízím tento 

problémový okruh:

   Hippoterepie je nejen oblíbená, ale i prospěšná. 

Předpokládá autorka, že by se hipoterapie stala v určitých  

indikovaných případech léčebnou metodou, kterou by plně, 

nebo zčásti financovaly zdravotní pojišťovny?

A dále prosím, aby autorka zodpověděla otázku, jaký je 

rozdíl mezi literaturou a pramenem.

   Zbývá dodat, že studentka přistupovala k zvolenému 

tématu odpovědně, pilně a pravidelně navštěvovala 

konzultační hodiny a byla vždy přístupná konstruktivní 

kritice a spolupráci.

Z á v ě r :

    Diplomová práce A.Šlajsnové splňuje všechny předepsané 

podmínky. Práce je napsána přehledně, pěkným slohem a 

srozumitelně. Výzkumná část je dobře provedena. Plně ji 

tedy doporučuji k obhajobě.

                     Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.

                     školitelka

Hodnocení:

výborně 

V Praze dne 5. října 2008




