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Téma hiporehabilitace nebývá studenty pedagogické fakulty 

zpracováváno často a pozornost si jistě zaslouží. Už jen samotný název práce 

však přináší pochybnosti, zda si studentka na sebe nevzala příliš velký úkol. 

Přečtení diplomové práce pak tuto pochybnost potvrdilo. Studentka o 

hiporehabilitaci píše s velkým zaujetím a je zjevné, že je pro tuto formu pomoci 

znevýhodněným žákům zapálená a má s ní osobní zkušenost. To samo ovšem 

nestačí. 

Teoretický koncept tématu je sice podrobný, zahrnuje kromě vysvětlení 

základních pojmů, popisu praktického provádění  hiporehabilitace a 

vysvětlování vlivu hiporehabilitace  na stimulaci kognitivních funkcí, na 

specifické poruchy  učení, na poruchy hybnosti a tělesné funkce, na sociální 

stimulaci, podporu rozvoje sebevědomí, utváření vztahů ve skupině,  a stimulaci 

vůle  a motivace… i historický exkurz do soužití člověka a koně. Čte se to 

hezky, ale studentka měla více zvažovat i rozsah práce.  

K závažnějším nedostatkům teoretické části práce patří relativně malý 

počet literárních pramenů, ze kterých čerpala (většinou je to pouze monografie 

Hollý K., Hornáček K., Hipoterapie: léčba pomocí koně), přestože v textu 

odkazuje  na mnoho dalších  (např. Jenčíková, 2003,  Zahrádka, 2009. 

Kulichová, Zelenková, 1996, Vyhnálek, Kůrková 1995….) Citování „z druhé 

ruky“ je omluvitelné u zahraniční, nedostupné literatury, u českých zdrojů 

nikoli. 

Na str. 29 označuje autorka hiporehabilitaci  za diagnostickou metodu. Je 

to chyba, nebo může doložit nějaké  diagnostické funkce této techniky? 

Autorka si jako cíl práce vytyčila zmapovat vliv hipoterapie na změnu 

školního hodnocení, interpersonální komunikace, chování a dovedností žáků se 

zdravotním znevýhodněním. Výzkumný projekt však nevystavěla dobře a ve 

výsledcích se o skutečném účinku hipoterapie nedozvídáme nic konkrétního. 



Dotazník je sice časově relativně výhodná metoda a obvykle není těžké   

sumarizovat výsledky a spočítat procenta. 

 Autorka tu však  vůbec neprokázala schopnost psychologického 

uvažování a citlivosti k proměnným,  které vstupovaly do jejího bádání a mohly 

významně ovlivnit to, co považuje za výsledky výzkumu. Proč se tolik spoléhá 

na výpovědi rodičů, jejich psychologickou erudici, pozorovací schopnosti  a 

jejich hodnocení změn (můžeme např. to, že si dítě vydrží déle hrát považovat 

za rozvoj kreativity?...) ? Považuji výzkumný projekt za natolik špatný, že 

prosím studentku, aby si pro obhajobu připravila návrh jiného způsobu bádání u 

stejné skupiny respondentů a sama rozkryla hlavní nedostatky stávajícího 

projektu. 

K nedostatkům diplomové práce patří zjevně nedostatečná korektura, jak 

ukazuje už na začátku obsah práce.  Zůstaly chyby i  v interpunkci a v užití 

některých zájmen. 

Po formální stránce diplomová práce splňuje nároky a kritéria a může být 

doporučena k obhajobě. 

V případě, že studentka u obhajoby identifikuje chyby výzkumného 

projektu a navrhne jiné možnosti pro výzkum, návrh hodnocení dobře 
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