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          Autorkou zvolené téma práce není tématem běžným a obvyklým, myšleno 

ve vztahu k volbě diplomové práce. Na druhou stranu, jde ale o téma značně 

známé, v určité míře a s různou, větší, či menší mírou akceptace také 

v odborných kruzích  často diskutované. 

        V práci dominuje do značné míry především teoretická část, která 

představuje prakticky  celé dvě třetiny diplomové práce. Jsou zde  

deskripovány, často velmi detailně, kapitoly s různými konotacemi ve vztahu 

k tématu hiporehabilitace. Tzn. relativně rozsáhlá kapitola historická o vývoji 

vztahu koně a člověka, přes kapitoly z obecné vývojové psychologie, popis 

konkrétních standardních pracovních postupů u hipoterapie, specifikaci 

zaměření a prezentování v kompetentní literatuře uváděných pozitivních 

účinků tohoto druhu terapie, přičemž autorka nezapomíná  ani na relativně 

detailní výčet možných kontraindikací při aplikaci hipoterapie. 

           Empirická část diplomové práce vychází  z dotazníkového šetření, za 

pomoci dotazníku vlastní konstrukce, realizovaného  ve dvou zařízeních 

zaměřených na hipoterapii. Dotazováni byli rodiče terapeutizovaných dětí. Děti 

z hlediska lékařských a psychologických diagnóz netvoří homogenní soubor, 

přesto lze tento soubor pokládat za homogenní vzhledem k charakteristice 

jejich specifických indikací pro hipoterapii. Lze snad akceptovat i rozsah 

dotazovaných osob(opominout i různorodost jejich odlišných individuálních 

charakteristik) – vzhledem k určité „výjimečnosti“ tohoto druhu terapie a tím 

také i omezeným možnostem získat kvantitativně i kvalitativně vyvážený 

soubor. Pokud se týče jednotlivých autorkou definovaných  otázek  lze snad 

také uznat ( u většiny z nich ) jejich vzájemnou konzistentnost a  vztažitelnost 

k tématu práce. Pokud se týče interpretace a závěrů práce – je nutno   



konstatovat, že autorka někdy entuziasticky překračuje rigoróznost  střízlivého 

vědeckého přístupu a že by měla být v přípravě a zpracování získávaných dat 

obezřetnější. Větší pozornost by si také, na některých místech, zasloužilo 

písařské a stylistické zpracování. 

         Závěrem je nutno konstatovat, že autorka z důležitých osobních důvodů 

vypracovala a odevzdala svou diplomovou práci později a bohužel také bez 

žádoucích a pravidelných konzultací s vedoucím práce – diplomovou práci je 

proto nutno hodnotit pracovně jako vysoce samostatnou, ať již v pozitivním, či 

negativním smyslu. 
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