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Zvolené téma: Téma této práce považuji za velmi originální, poměrně úzce specializované, o 

to však zajímavější. Oceňuji, že se přímo dotýká praxe (psychologie a terapie zdravotně 

postižených), a proto ho považuji za velmi přínosné. Autorka v práci prokazuje velkou osobní 

angažovanost i orientaci v dané oblasti. 

 

Použitá metoda: Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pokrývá 

témata komunikace, hiporehabiltace a specifika komunikace u osob s postižením. Autorka 

čerpá z poměrně rozsáhlého podkladového materiálu, málo jsou však zastoupeny cizojazyčné 

zdroje. Teoretická část je do značné míry popisná, kritická práce s literaturou není příliš 

zastoupena. Jednotlivé kapitoly jsou málo vzájemně propojené a působí spíše dojmem tří 

samostatných oddílů (zejména první kapitola o komunikaci) než jako součásti většího celku. 

Na konci teoretické části pak úplně chybí "shrnutí", které by podalo ucelený přehled 

nejdůležitějších poznatků a zjištění z jednotlivých kapitol a vytvořilo tak vhodný most k 

praktické části práce.  

V praktické části ověřuje autorka pomocí vlastního dotazníkového šetření několik hypotéz, 

které si pro svůj výzkum stanovila. Závěry předkládá velmi kvalitně a přehledně zpracované.  

 

Struktura práce: Práce má přehledné a logické členění, rozsah práce je přiměřený a 

jednotlivé části jsou vyvážené.  

 

Obsah: V teoretické části autoka kvalitně definuje všechny základní pojmy, zabývá se tématy 

komunikace jako takové, animoterapie a zejména hiporehabilitace v různých aspektech a 

posléze se věnuje vybraným okruhům osob se zdravotním postižením a jejich specifikům v 

oblasti komunikace. Samotná témata jsou poměrně dobře zpracovaná, zejména bych chtěla 

vyzdvihnout kapitolu o hiporehabilitaci, která je velmi kvalitní, podává velmi přehledný a 

odborný výklad všech základních aspektů této formy animoterapie a věnuje se též podrobně 

pozitivnímu vlivu různých forem hiporehabilitace na zúčastněné osoby a tedy i možnostem 

jejího využití pro rehabilitaci i psychoterapii. 

Praktická část vhodně doplňuje teoretickou část a je velmi pěkně zpracována. Autorka si 

stanovuje několik hypotéz o vlivu hiporehabilitace na komunikaci osob s postižením a ověřuje 

jejich platnost prostřednictvím dotazníkového šetření (dotazník sama sestavila pro účely této 

práce). Výsledky jsou dobře zpracované a přehledně graficky prezentované. Autorka sleduje 

vliv hiporehabilitace na komunikaci klientů z různých aspektů, sleduje závislost na věku 

klienta, na délce a četnosti využívání hiporehabilitace klientem a především na typu jeho 

zdavotního postižení. Jednotlivé kategorie vzájemně kombinuje a analyzuje vzájemné 

souvislosti. Komunikaci pro účely zkoumání definovala prostřednictvím 13 dílčích kategorií, 

na jejichž pozitivní či negativní ovlivnění hiporeabilitací se dotazovala. 

Celkové výsledky shrnuje, hodnotí a interpretuje v diskusi (kap. 4.4), kterou považuji za 

stěžejní kapitolu celé práce. 



 

Forma: Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci včetně 

uvedení poznámek a bibliografie, lze ocenit i přílohový materiál týkající se hiporehabilitace. 

Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Co Vás osobně přivedlo k zájmu o tuto problematiku a plánujete se jí věnovat i v 

budoucnu? Pracovala jste někdy Vy sama s klientem v rámci hiporehabilitace? 

2) Domníváte se, že je tato metoda vhodná "univerzálně", nebo je podle Vás některý typ 

klientů, který se pro tuto formu terapie nehodí (z hlediska typu postižení či onemocnění, nebo 

z jiných příčin)? 

3) Je některý typ klientů se zdravotním postižením či onemocněním, se kterým byste chtěla 

Vy osobně přednostně pracovat? 

 

 

Konečné hodnocení: Bakalářská práce Kristýny Novotné s názvem "Vliv hiporehabilitace na 

komunikaci osob s postižením" je dobře zpracována, zabývá se originálním tématem a je 

přímo propojena s praxí v oblasti možností terapie osob s postižením, v čemž spatřuji její 

největší přínos. 

Doporučuji proto její přijetí k obhajobě (s ohledem na výše uvedené výtky) s navrženou 

známkou B /velmi dobře/. 
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