
Posudek na rigorózní práci 

"VYUŽITí HIPOREHABILlTACE PŘI PSYCHOLOGICKÉ INTERVENCI 

S KLIENTY PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY", 

kterou předkládá Mgr. Petra Černá Rynešová 

Předložená rigorózní práce je příspěvkem k intervenčním psychologickým postupům 
v práci s klienty. Ačkoli autorka tématicky vychází z práce diplomové (obhájené na katedře 
psychologie FF UK v Praze v roce 2001), problematiku dále rozpracovává a specifikuje 
s ohledem na svou profesní praxi a zkušenosti s hiporehabilitací. 

Rigorózní práce je tématicky těsně sevřená. Literárně přehledová část práce jednoduše 
orientUje v psychologické problematice hiporehabilitace, konkrétně klade důraz na možnosti 
využití hiporehabllitace v psychologické a psychiatrické praxi při práci s klienty psychiatrické 
léčebny 

Těžiště rigorózní práce nepochybně leží v části praktické, která předkládá konkrétní 
postupy hiporehabilitace s pacienty či klienty. První kapitola praktické části práce využívá 
psychologických poznatku a souvislostí. Vymezení čtyřech základních oblastí stimulace 
(prožívání, tělesné podněty, kognitivní funkce a sociální aspekty) umožňují autorce postupně 
a vcelku přehledně prezentovat způsob práce s klienty a poukazovat na jeho efekty. 
Uvedený přístup a postup je do jisté míry též metodickým materiálem pro hiporehabilitační 
práci. V této souvislosti v diskuzi při obhajobě práce považuji za vhodné doplnit či rozvinout, 
jak efektivně připravit pro tuto práci terapeuty Konkrétně - jaké poznatky mají ovládat? Jaké 
zkušenosti JSou pro ně duležité? Druhá a třetí kapitola této části rigorózní práce totiž 
představuje spíše popis organizačně technických podmínek realizace před stavované 
specifické formy terapie. Tyto podmínky ještě doplňují informace uvedené v přílohách práce. 
Čtvrtá kapitola uvádi stručné zpracované kaZUistiky, které ilustrují působení hiporehabilitace 
na některé klienty. V diskuzi uvítám reflexi působení autorky při práci s různými klienty, která 
půjde od ilustrace (kazuistiky) k obecnějšímu pohledu na tento specifický intervenční postup 
při práci s klienty. 

V předložené rigorózní práci je možné ocenit, že autorka vymezila základní oblasti 
stimulace terapeutického ježdění v rámCI hlporehabilltace, rozpracovala je pak do zcela 
konkrétních metod a postupů, které ověřila ve své profesní praxi. Jako určitou rezervu práce 
lze vidět v podrobnějším zpracování relevantních psychologických souvislostí. 

Závěr: 

Mgr. Petra Černá Rynešová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na 

rigorózní práce. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby v rámci 

rigorózního řízení na katedře psychologie UK FF v Praze. 
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