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ABSTRAKT: 
 
 
  

 

 Cílem této diplomové práce je zmapovat vliv hiporehabilitace na změnu školního 

hodnocení, interpersonální komunikaci, chování a dovedností žáků se zdravotním 

znevýhodněním. 

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje potřebné informace o 

hiporehabilitaci jako celku a její využitelnost v léčbě poruch a onemocnění. 

V první kapitole je uvedena stručná historie, vznik hiporehabilitace jako léčebné 

metody, následuje definice pojmů, rozdělení a charakteristika jednotlivých oborů. 

Další část se zabývá léčebným účinkem hiporehabilitace na tělesnou a psychickou 

složku člověka, prostřednictvím působení specifických a nespecifických faktorů terapie. 

Zároveň jsou zde uvedeny indikace a kontraindikace pro jednotlivé medicínské obory.  

Část třetí popisuje praktické provádění hiporehabilitace spolu se shrnutím nutných 

podmínek jejího provozování, také je zaměřena na léčebné účinky a mechanismy jednotlivých 

hipoterapeutických oborů. 

Poslední kapitola teoretické části je věnována hiporehabilitaci v souvislosti s jejím 

účinkem na funkce a vlastnosti člověka, které mají vliv na školní úspěšnost. Součástí této 

části je také popis projevů a příznaků jednotlivých postižení a možný vliv hiporehabilitace na 

školní zdatnost z hlediska klíčových kompetencí. 

Praktická část práce zkoumá účinky hiporehabilitace u dětí, které na ni pravidelně dochází 

a pomocí dotazníkového šetření analyzuje, zda a jak moc se tato změna projevuje ve zlepšení 

prospěchu, dovedností, vlastností a schopností dětí. Získané výsledky jsou uvedeny v příslušné 

části prostřednictvím grafů spolu s interpretací výsledků.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT: 
 
  

 

The aim of this thesis is to map the effect of hippo rehabilitation on a change in school 

evaluation, interpersonal communication, behaviour and skills of the pupils with a health 

handicap.  

 

The thesis is divided into two parts. The theoretical part summarizes necessary 

information about hippo rehabilitation as a whole and its usability in treatment of disorders 

and diseases. 

 In the first chapter, a brief history of hippo rehabilitation and its emergence as a 

treatment method is presented; followed by definitions of terms, division and characterization 

of the individual disciplines.  

The following part is devoted to the healing effect of hippo rehabilitation on both 

physical and psychological components of a human being, through the impact of specific and 

non-specific factors of the therapy. 

The third part describes the way the hippo rehabilitation is carried out in practice, as 

well as the conditions necessary for its performance. The healing effects and mechanisms of 

the individual disciplines are also dealt with. 

The last chapter of the theoretical part deals with hippo rehabilitation in terms of its 

effect on human functions and characteristics that influence school success. This part also 

includes a description of symptoms and signs of the individual disabilities and a possible 

impact of hippo rehabilitation on school capability in terms of key competences.  

The practical part provides an investigation of the effects of hippo rehabilitation on 

children who attend it on a regular basis, while an analysis is carried out, through a 

questionnaire research, whether and to what extent this change is reflected in the 

improvement of school results, skills, qualities and abilities of the children. The results are 

presented in graphs and interpreted.  
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ÚVOD 

Pozitivní účinek zvířat na člověka není novinkou, své uplatnění měl vždy. I v dobách 

minulých mělo zvíře pro člověka nejen hospodářský význam, ale byl brán i jako jakýsi 

duchovní symbol, sloužil jako zdroj útěchy, porozumění a naděje v době jeho obtížných 

životních situací. 

Má svůj význam i jako motivační prvek při řešení osobních problémů, zvládání stresových 

situací a pomáhá se lépe vyrovnat se skutečnostmi, které již člověk svým přičiněním nemůže 

změnit. 

Hiporehabilitace je terapeutická metoda, která v sobě účinně spojuje léčebné prvky 

působící jak na fyzickou, tak i psychickou stránku člověka, s kontaktem se zvířaty a tudíž i 

propojení s přírodou. To je důležité zvláště v době, která je zaměřena hlavně na výkon, nutí 

člověka neustále se přizpůsobovat novým technickým požadavkům a být stoprocentní, pokud 

možno pořád. Tyto skutečnosti kladou obrovský nápor na psychiku, to se promítá i do 

fyzického stavu, takže se u lidí stále častěji vyskytuje potřeba, „vypnout“. Nehledě na to, že 

přináší množství zážitků, je jízda na koni ideální prevencí proti vzniku civilizačních chorob, 

jelikož se na hřbetu koně velmi rychle zapomíná na starosti a všechen stres kolem a člověku 

se najednou jeví jeho problémy jako  lépe zvládnutelné.  

Při léčbě tělesných postižení působí pozitivně právě i kvůli svým přínosným účinkům 

na psychiku. Proto je tento druh terapie vhodným doplňkem jiných léčebných metod. 

Jelikož se mi koncept tohoto širokého okruhu působení zamlouvá, jsem názoru, že 

v menší či větší míře může pomoct komukoliv a navíc tato metoda propojuje učitelství s mým 

velkým koníčkem, rozhodla jsem se část této problematiky popsat. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat vliv hiporehabilitace na změnu 

školního hodnocení, interpersonální komunikaci, chování a dovedností žáků se zdravotním 

znevýhodněním. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část shrnuje potřebné informace o 

hiporehabilitaci jako celku a její využitelnost v léčbě poruch a onemocnění. Skládá se ze čtyř 

kapitol. V první je uvedena stručná historie propojenosti koní s člověkem a vznik této terapie. 

Zahrnuje definici základních pojmů a rozdělení jednotlivých oborů hiporehabilitace, spolu 

s jejich stručnou charakteristikou. 

Další část se zabývá léčebným účinkem hiporehabilitace na tělesnou a psychickou 

složku člověka, díky působení jejích specifických a nespecifických faktorů, obsahuje také 

informace o indikacích a kontraindikacích v jednotlivých oborech.  
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Ve třetí kapitole je popsáno praktické vykonávání rehabilitace a zaměřuje se na 

léčebné účinky a mechanismy jednotlivých oborů hiporehabilitace. V této části jsou také 

shrnuty podmínky provádění a nutné prostředky.  

Čtvrtá část popisuje hiporehabilitaci v souvislosti s jejím účinkem na funkce a 

vlastnosti člověka, které mají vliv na školní úspěšnost. Její součástí je také popis projevů a 

příznaků jednotlivých postižení a možný vliv hiporehabilitace na školní zdatnost z hlediska 

klíčových kompetencí. 

Praktická část je obsažena v páté kapitole a zkoumá účinky hiporehabilitace u 

zdravotně znevýhodněných dětí. Pomocí anonymního dotazníkového šetření analyzuje, zda a 

jak moc se účinky hiporehabilitace projevují ve zlepšení prospěchu dětí a zda vedou ke změně 

jejich dovedností, vlastností a schopností, což je také cílem práce. Podstatou této kapitoly jsou 

údaje získané na základě dotazníkového šetření, jejich následné zpracování a interpretace 

výsledků formou grafů, porovnání výsledků s daným cílem a závěrečné zhodnocení. 

Všechny informace potřebné ke splnění cíle práce jsou čerpány z odborné literatury, 

zkušeností terapeutů a údajů zjištěných od klientů. 
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1 HISTORIE, ZÁKLADNÍ POJMY UŽÍVANÉ 

V HIPOREHABILITACI 
 

1.1 HISTORIE SOUŽITÍ ČLOVĚKA A KON Ě 

 Koně kráčejí po boku člověka a velmi významným způsobem ovlivňují jeho dějiny již 

od nepaměti.  

V hluboké geologické minulosti kůň člověku zpočátku sloužil pouze jako zdroj 

obživy, proto ho cíleně a promyšleně (stejně jako další větší zvířata) lovil. Až v neolitu (tj. cca 

5 – 6 tis. let př. n. l.) se objevují první zmínky o domestikaci koně pro potřeby lidí (Nerandžič, 

2001). Už nesloužil pouze jako cenný zdroj potravy, když tato skutečnost byla stále 

dominantní, (poskytoval maso, mléko, kůži, trus jako zdroj paliva), ale lidé si začali všímat 

jeho velkého potenciálu pro usnadnění jejich života. Díky své síle byl cenným pomocníkem 

při práci, nejen při obdělávání polí a v tahu, ale prostřednictvím jízdy na nich mohl člověk 

lépe kontrolovat svá stáda před predátory a hlavně získal mnohem větší pohyblivost, už 

nemusel být závislý na jednom konkrétním území, což mu otevřelo, do té doby 

nepředstavitelnou, cestu k objevování a dobývání světa. 

Kočovníci tedy využívali jejich vytrvalosti a rychlosti k dobývání nových území, díky 

tomu se zvýšila jejich konkurenceschopnost nad národy, které koně osvojené neměly, a tím 

dosáhli i velké reprodukční výhody (Hollý, Hornáček, 2005). Kolem roku 1700 př. n. l. se 

koně díky svým vlastnostem začali využívat jako vojenská síla. Tento zlom jim zajistil 

mimořádné postavení v porovnání s jinými zvířaty. Od té doby se moc a společenské 

postavení panovníků odráželo v počtu koní, bojových vozů a díky tomu, velikosti dobytého 

území. Již v období antického Řecka napsal filozof Xenofon díla, detailně pojednávající o 

chovu a výcviku koní pro potřeby armády (Perihippikés – o jezdectví a Hipparchikos – velitel 

jezdectví).  

Jelikož měli starověcí Řekové, kvůli členitému povrchu, horší podmínky pro použití 

bojových vozů než ostatní národy, začali využívat koně ke sportovním účelům, takže nejspíše 

odtud pramení historie sportovních her a soutěží.  

Skutečnost, že byli koně pro své panovníky více než jen dopravní prostředek, dokazuje 

například Alexandr Veliký. Se svým koněm, hřebcem jménem Bukefalos, vstoupil nejen do 
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historie (už na základní škole se o obou děti dozvědí), ale má i mytologický kontext. 

Bukefalos byl velmi divoký a podle proroctví se ten, kdo ho zkrotí a usedne na něj, stane 

nejmocnějším panovníkem. Alexandr využil jeho strachu z vlastního stínu, tak ho postavil 

čelem ke slunci a v tom okamžiku se na něj vyšvihnul. Od té doby s ním projel všechna svá 

tažení, ve kterých nepodlehl jedinému střetnutí a do své smrti ovládl většinu světa známého 

tehdejším Řekům. Tím se stal jedním z nejúspěšnějších vojevůdců všech dob.  

Symbolickou hodnotu koně pomohl rozvinout i středověk a doba rytířská. Rytíř byl se 

svým koněm spjatý a musel mít nejen chovatelskou znalost, ale hlavně ovládat jezdecké 

umění, za což si při pasování vysloužil ostruhy, které symbolizovaly zralost a nezávislost. 

Koncem středověku se v honosném baroku a kultivované renesanci, zrodil základ 

klasické drezůry s jejím důrazem na detail a přesnost. Konec 18. století je obdobím vzniku 

dostihů, 19. st. pak kovbojskými tradicemi, pony expresem a rozvozem pošty pomocí koní.  

 

Historie soužití koně a člověka však není jen v účelném využívání jeho fyzických 

vlastností, ale má mnohem hlubší aspekt (Hollý, Hornáček, 2005). Nesporný je totiž kromě 

jeho symbolického i archetypický význam. Hrají velkou roli v náboženství, u mezolitických 

lovců je díky nálezům hrobů zvířat spolu s rituálními předměty jasné, že mezi lidmi a zvířaty 

existovalo duševní pouto. Ve starověkém Řecku byli koně považováni za prostředníky mezi 

knězem a bohem, panovníci se nechávali vyobrazovat ve voze taženém koňmi, po vzoru boha 

Hélia (ten podle bájí celý den jezdí po obloze v ohnivém voze taženým zlatými koňmi), byli 

chováni ve speciálních hájích a podle jejich chování se věštila budoucnost. Většina Řeckých 

bohů má ve své blízkosti koně. I Poseidon, bůh moří má vůz tažený hipokampy (tj. bytost 

s přední částí koně a zadní ryby). A okřídlený Pegas je svým symbolickým ztělesněním 

rychlosti, ušlechtilosti, krásy a mystiky nezastupitelný. Galové uctívali koně jako symbol 

slunce a proto byl jejich obětním zvířetem, v islámu vnímají koně jako odměnu za život na 

tomto světě. O koních existuje bezpočet bájí, mýtů a legend a je součástí i našeho kulturního 

dědictví. Má v sobě prostě zkoncentrovaný velmi široký symbolický význam, což je díky jeho 

výjimečným vlastnostem, síle, rychlosti, charakteru a ušlechtilému zevnějšku, jistě 

pochopitelné. 

 

Z pohledu psychoanalýzy, kůň nezastupuje lidskou psyché, ale to, co je polidštěné, 

animální a tedy nevědomě psychické. Dle Junga je tedy archetypem folklóru, a jelikož 

zastupuje nevědomou oblast, často bývá zobrazován jako jasnozřivý, a jako zvířata nosící 



14 

 

břemena, mají vztah k archetypu matky. Souvisí s magií, mají tedy iracionální a kouzelný 

účinek, např. černí koně oznamují smrt. 

 

„K ůň je dynamis a vehiculum, unáší člověka stejně pud, ale stejně jako pudy podléhá 

panice, protože mu chybí vyšší vlastnosti vědomí.“ (Hollý, Hornáček, 2005, str. 27) 

 

Jak je vidět, osudy koní a lidí jsou po celá staletí velmi úzce propojeny, i když 

s různým významem. V současné době již na koních nejsme závislí jako na živé věci, 

pomáhající vykonávat těžkou a pro nás nezvládnutelnou práci, ale důraz je kladen hlavně na 

jejich sportovní a relaxační využití. Také se můžeme lépe zaměřit na jeho symbolický, 

léčebný, psychologický a estetický význam, což nám v dnešní době přináší možnost, oprostit 

se, alespoň na chvíli, od uspěchaného a hektického prostředí, které nás dennodenně 

obklopuje. 

 

 

1.2 VZNIK A VÝVOJ HIPOREHEBILITACE 

 

První novověký spis o léčebném využití jízdy na koni pochází ze 17. století. Na 

začátku 18. století se lékař Friedrich Hoffmann zabýval sledováním nesprávného 

(patologického) svalového napětí těla a jako první dal do souvislosti přenos pohybových 

impulzů ze hřbetu koně na člověka a léčebné účinky svalového tonu. Ve druhé polovině 18. 

století už autoři zdůrazňují největší terapeutické úspěchy pouze v kroku koně, ale i při jiných 

chodech koně vede k procvičení celého těla. Poukazují také na fakt psychologického působení 

jízdy, tj. ježdění jako zdroj radosti a dobré nálady pozitivně ovlivňuje psychiku jako celek. 

V první polovině 18. st. se německý profesor S. T. Quellmalz podrobně zabýval pozorováním 

pohybů koně a jezdce na něm, následně pohyb koňského hřbetu popsal jako trojrozměrný, 

přenášející se na pacienta, a tento fakt platí dodnes.  

O jedinečnosti a nezaměnitelnosti této metody svědčí pokusy, provedené už v 19. 

století, které měly za cíl nahradit koně nějakým přístrojem vykonávajícím podobný pohyb. 

Tyto pokusy se však ukázaly jako zcela nefunkční, jelikož jeden z velmi důležitých a 

účinných aspektů hiporehabilitace, je interakce s živým biologickým druhem velmi odlišným 

od našeho. Pokud je tato interakce úspěšná a vede k navázání pozitivního vztahu, má 
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obrovský motivační aspekt. Další vědecké výzkumy probíhají od 60. let 20. st. hlavně 

v Německu a na základě nich se vytvořila dvě odlišná pojetí. První se zaměřuje hlavně 

jezdecký sport pro handicapované (USA, Kanada, Anglie, Francie), druhé má svůj původ ve 

střední Evropě a preferuje spíše léčebný přínos hipoterapie (ČR, Německo, Rakousko, 

Švýcarsko).  

 

1.3 HIPOREHABILITACE – ZÁKLADNÍ POJMY 

 

 Tento způsob terapie je velmi unikátní ve své komplexnosti. Zahrnuje oblast spotu, 

lékařství, psychologie a pedagogiky. Pro klienty se postupně stává velmi oblíbenou činností a 

přínosnou pohybovou hrou, na kterou se velice těší, což se u jiných terapeutických technik 

často nestává. Pokud je vykonávaná správně, výrazně a velmi pozitivně ovlivňuje celou 

osobnost člověka (Hollý, Hornáček, 2005), jak později podrobněji rozeberu. 

 

ROZLIŠUJEME 3 ZÁKLADNÍ SLOŽKY: (Pipeková, Vítková, 2001) 
 

- hipoterapie (= oblast lékařství) 

- pedagogicko – psychologické ježdění (= oblast pedagogiky) 

- sportovní ježdění handicapovaných (= oblast sportu) 

 

Hlavním aktérem rehabilitace a pozitivního účinku na člověka je kůň, který má při 

terapeutickém procesu různé postavení (Hollý, Hornáček, 2005). Může tedy:  

- léčit v pravém slova smyslu 

- při léčbě asistovat 

- sloužit jako prostředek ke vtažení pacienta do léčby 

- pomoct při rehabilitaci, resocializaci i socializaci  

 

1.3.1 ETYMOLOGICKÝ VÝKLAD SLOV 

 

Kořenem slov hipoterapie a hiporehabilitace je řecké slovo hippos, tedy kůň. (Hollý, 

Hornáček, 2005). Slovo rehabilitace má svůj původ v latině a skládá se ze dvou částí. 

Předpona re znamená opakování a sloveso habilitace - uschopňovat. Pokud tato slova znovu 
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spojíme, vznikne re-habilitis, znovuschopný. Z toho vyplývá, že pojem rehabilitace označuje 

proces, při kterém dochází k obnovení ztracené funkce, snížení újmy způsobené nějakým 

onemocněním, nebo jedinci umožní, lépe se se svým handicapem lépe vyrovnat. 

Pojem terapie vznikl z řeckého therapein, což podle Webstera (in Hollý, Hornáček, 2005, s. 

18) označuje lékařské ošetření nemoci nebo narušené schopnosti. Pomocí terapie se snažíme 

odstranit symptomy nemoci určitým zásahem do etiopatogenetické struktury.  

 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je pojem rehabilitace chápán jako 

kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních, výchovných a pracovních 

prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možno nejvyššího stupně funkční schopnosti. 

Tato definice je z roku 1969, v roce 1980 byla rozšířena o působení handicapovaných na 

společnost: „Rehabilitace směřuje nejen k výcviku zdravotně postižených a hendikepovaných 

osob, aby se přizpůsobily svému okolí, ale současně se uplatňuje v jejich bezprostředním okolí 

a společnosti jako celku, aby se jejich sociální integrace usnadnila“ (WHO, 1980 in 

cs.wikipedia.org[online]) a poslední, v ČR dostupná, úprava vznikla o rok později: 

Rehabilitace zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících 

okolností a umožňuje zdravotně postiženým a hendikepovaným osobám dosáhnout sociální integrace 

(WHO, 1981 in cs.wikipedia.org[online]) 

 

Hlavní složky léčebné rehabilitace: 

- kinezioterapie = léčba pohybem 

- fyzikální terapie a balneologie = léčba přírodními zdroji 

- ergoterapie = léčba zaměřená na udržení, zlepšení nebo znovunabytí soběstačnosti za použití 

speciálních prostředků (Kristiníková, 2006) 

 

 

1.3.2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů: 

 

ANIMOTERAPIE 

 

Oblast terapie, která využívá léčebného účinku zvířat na člověka prostřednictvím jejich 

kontaktu při fyzických, psychosomatických nebo psychických problémech. Je to terapeutický 
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přístup, zakládající se na vztahu člověka a zvířete, který při dlouhodobém kontaktu příznivě 

ovlivňuje fyziologické, psychologické a sociální stavy klientů, zlepšuje celkové zdraví a 

psychický stav, a tím pozitivním způsobem ovlivňuje kvalitu života handicapovaného jedince. 

Má aktivní nebo pasivní průběh, podle možnosti klienta. (Pipeková, Vítková, 2001) 

Užší vymezení se chápe jako zařazení zvířat do obecně terapeutického nebo rehabilitačního 

procesu, což znamená i péči a práci kolem nich. 

V rámci animoterapie působí hlavně nespecifické druhy motivace k pracovním návykům díky 

emočnímu vztahu ke zvířatům. 

 

HIPOREHABILITACE 

 

Hiporehabilitace je speciální forma léčebné rehabilitace, která představuje ideální 

propojení fyzických a psychických prvků. Zahrnuje v sobě všechny formy využití koně jako 

prostředku pro léčbu a rehabilitaci handicapovaných nebo zdravotně oslabených osob u 

některých somatických a psychických nemocí. V České republice je jejím garantem Česká 

hiporehabilitační společnost, založená roku 1991. 

 

 

HIPOTERAPIE 

 

Je léčebná metoda, při které klient zaujímá pasivní funkci a plně využívá přirozeného 

pohybu koně, s jeho specifickým mechanismem, jako motorického vzoru, kterému se musí 

klient neustále přizpůsobovat. Vychází z balančních cvičení při aktivizaci inhibice a facilitace 

pohybů, neurofyziologického principu Vojtovy metody, který je založen na jednotlivých 

stupních ontogenetického vývoje motoriky. Pomáhá tedy ke zmírnění nebo odstranění 

příznaků onemocnění pohybového aparátu, takže rehabilituje fyzickou složku člověka. 

(Kulichová, 1995 in Pipeková, Vítková, 2001) 

  

Jelikož klienti, kteří byli mými respondenty, využívají ke své rehabilitaci právě hipoterapii a 

hlavně pedagogicko – psychologické ježdění, obě tyto formy v dalších částech mé práce 

podrobněji rozeberu. 
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PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ JEŽDĚNÍ 

 

Nebo také léčebné pedagogicko – psychologické ježdění (LPPJ) vychází ze základního 

předpokladu, že jízda na koni je účinným prostředkem nejen pro rehabilitaci tělesných vad a 

onemocnění, ale ovlivňuje fyziologický a psychický vývoj dětí formuje rozvoj osobnosti, jeho 

schopností a dovedností, pozitivně působí na smyslovou činnost a má silný socioterapeutický 

vliv (uvolňuje tělesné i psychické napětí). Hlavním cílem je podpora sebedůvěry pacienta 

prostřednictvím cvičení odvahy, samostatnosti, obratnosti nebo naopak, podle konkrétního 

problému pacienta např. tlumení agresivity, výchova ke kázni atd. (Pipeková, Vítková, 2001) 

 

V České republice je oblast pedagogicko – psychologického ježdění rozdělena na dvě 

odvětví: 

1) Aktivity v pedagogice a sociálních službách 

2) Psychoterapie pomocí koní (psychoterapeutické ježdění) 

 

 

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ HANDICAPOVANÝCH 

 

Tato oblast je z velké části dalším stupněm pro klienty, kteří absolvovali jiné druhy 

hipoterapie a rozhodli se pokračovat v jezdectví. Je založena na aktivním ježdění na koni, 

tzn., že jezdec, za použití speciálních pomůcek nebo změněné jezdecké techniky a s ohledem 

na svůj handicap, aktivně ovládá pohyb koně. Patří zde rekreační a rekondiční ježdění i 

soutěžní disciplíny, jako je paradrezura, parajezdectví nebo paravoltiž. (Pipeková, Vítková, 

2001) 
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Obrázek 1: Složky animoterapie 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvířetem asistovaná rehabilitace 

hiporehabilitace 

Pedagogicko-psychologické ježdění hipoterapie Sportovní a rekreační ježdění pro 
handicapované a zdravotně oslabené 

Psychoterapeutické ježdění Parajezdectví, paravoltiž, 
paradrezura, paravozatajství, 

rekreační ježdění, rekondiční ježdění 
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2 PŮSOBENÍ HIPOREHABILITACE 

  

Hipoterehabilitace je užitečná v mnoha aspektech, působících celkově na organismus. 

Její účinky lze pozorovat v oblasti: (Nerandžič, 2006) 

1)  přímého fyzioterapeutického vlivu na tělesnou stránku klienta  

2) jeho psychickou složku a  

3) nemenší měrou působí jako prevence.  

V oblasti prevence působí hiporehabilitace proti civilizačním chorobám fyzického a 

psychického charakteru. Jízdou na koni se trénují všechny části lidského organismu, 

procvičuje se pohybový systém i vnitřní orgány (díky pravidelnému pohybu koně) a blízkost 

zvířete má velký vliv na duševní hygienu.  

Ve fázi rekonvalescence klienta urychluje obnovení pohybových schopností a návrat 

do původní kondice, u lidí s progresivními chorobami pohybového systému, zpomaluje 

terapie postup nemoci a člověk se tak postupně stává psychicky i fyzicky odolnější.   

 

 

2.1 PŮSOBENÍ NA TĚLESNOU STRÁNKU ČLOVĚKA 

 

Fyzioterapeutický vliv je primární podstatou hiporehabilitace, jelikož jsou (na rozdíl od 

zbylých složek) výsledky velmi dobře zjistitelné a porovnatelné s ostatními klienty. Touto 

oblastí se zabývá zejména hipoterapie. 

 

HIPOREHABILITACE 

Fyzioterapeutické účinky se využívají a hlavně předpokládají u klientů s funkční 

poruchou držení těla, nemocemi pohybového aparátu a u klientů s poruchou řízení pohybu. 

Fyzioterapeutické působení v sobě zahrnuje fyzikální terapii v podobě prohřívání těla 

pacienta prostřednictvím těla koně, působení pohybu koňského hřbetu, masáž, 

zprostředkovanou koňskou srstí, aktivní léčebný tělocvik a pasivní cvičení s pacientem.  
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Faktory působení hipoterapie můžeme rozdělit do třech základních skupin. Jsou to: 

- nespecifické faktory – tzn. ty, které jsou typické i pro jiné rehabilitační metody 

- specifické – takové faktory, které se jinde než při hipoterapii nevyskytují 

- psychosociální faktory (Hornáček a kol., 1995) 

 

2.1.1 NESPECIFICKÉ FAKTORY HIPOREHABILITACE 

 

= rehabilitačně velmi účinné mechanismy, které se vyskytují i v jiných metodách terapie 

 

 Hipoterapie využívá velké množství proprioreceptivních podnětů, které přímo či 

nepřímo ovlivňují motoneurony jednotlivých nervových zakončení uložených v kůži, 

podkoží, úponech svalů, okolí kloubů atd. prostřednictvím propriorecepce se tyto podněty 

dostávají po aferentních drahách do mozku, kde se informace zpracují a míří zpět do místa, 

odkud přišli. Efekt spočívá v tom, že se dráždí ty nervové buňky, které už vlivem postižení 

nefungují. Pokud bude dráždění dostatečně intenzivní a dojde k překročení prahu citlivosti, 

buňka opět vysílat informace po nově utvořené dráze. To v konečném důsledku vede 

k obnovení ztracené funkce příslušného orgánu nebo části těla. Do takovýchto 

proprioreceptivních podnětů patří taktilní kožní stimulace, vliv tepla, cvičení proti odporu, 

labyrintové reflexy, obranné reakce proti pádu, vytahování zkrácených tkání aj. a také 

příznivě působí na vegetativní nervový systém.  

  

♦ taktilní kožní stimulace – její princip je založen na podráždění místa dotyku. Aby se tyto 

stimuly mohly uplatnit, nemělo by se používat sedlo a pacient by neměl mít plenky a také 

oblečen hrubý oděv v dotykové oblasti. 

 

♦ vliv tepla – další, velmi významný podnět působící na pacienty, je přenos tepla z koně na 

klienta (další důvod proč nepoužívat sedlo). Díky vyšší tělesné teplotě koně, která je kolem 

38°C, se pozitivně ovlivňuje svalová činnost tím, že se použitím tepla tlumí svalová ztuhlost. 

 

♦ cvičení proti odporu – díky gravitaci, která působí na pacienta během rytmického pohybu 

koně, musí pacient odolávat odporu způsobenému jeho vlastní hmotností 
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♦ podpůrné reakce – využívají se např. při nácviku chůze, ve které se podporuje tendence 

pacienta postavit se a chodit. K tomuto účelu je vhodné použití třmenů, o které má pacient 

tendenci vzepřít se, v kombinaci s jízdou bez třmenů 

 

♦ obranná reakce proti pádu – podmiňuje práci svalstva, které udržuje tělo ve vzpřímené 

poloze, podle naklánění pacientova těžiště během jízdy nebo pouhého sezení na koni. Tím 

dochází k nácviku podpůrných a vzpřimovacích obranných reakcí a lepší přizpůsobivost 

změnám těžiště, což má za následek mnohem lepší stabilitu těla. 

 

♦ labyrintové reflexy – labyrintové reflexy vedou k mimovolnímu uvolnění pacienta, což je 

pro reedukaci hybnosti mnohem účinnější než relaxace s vědomou korovou složkou. Tato 

relaxace je řízena nižšími nervovými centry, podobně jako je tomu při kolébání a houpání.  

Rozhodující pro uplatnění labyrintových reflexů má poloha hlavy. Ideální stav navodíme tím, 

že pacienta položíme přes hřbet koně a to způsobí, že hlava směřuje směrem dolů. 

 

♦ hluboké krční posturální reflexy – tyto reflexy ovlivňují polohu hlavy, flexi a extenzi 

končetin. Díky různé poloze hlavy se aktivují adekvátní nepodmíněné reflexy  při 

předklonu hlavy se zvýší pohotovost rukou k flexi a nohou k extenzi, záklonem hlavy 

dosáhneme opačného efektu atd. 

 

♦ bederní hluboké posturální reflexy – zvyšují pohotovost ke stahování extenzorů dolních 

končetin. Při jízdě na koni dochází ke stálému střídavému přetáčení pánve a tím ke 

střídavému napínání pravé a levé dolní končetiny, což má pozitivní vliv na reedukaci chůze. 

Tato reedukace má mnohem výraznější účinek, je-li praktikována při jízdě na kruhu a při 

změnách směru, protože dochází k výraznějšímu předsunutí pánve. 

 

♦ vytahování zkrácených tkání – k tomu dochází díky gravitaci, která působí na klienta při 

rytmických pohybech koně a tím dochází ke změnám polohy jednotlivých částí těla 

 

♦ působení proprioreceptivních vzruchů – díky jízdě na koni si pacient lépe uvědomuje 

polohu svého těla v prostoru prostřednictvím působení vzruchů na proprioreceptivní nervový 

systém a tím dochází ke zlepšování koordinace pohybu. Prožívání pohybu na koni také 

aktivuje limbický systém. Ten se účastní jednak koordinace somatických funkcí (je 
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regulátorem svalového napětí), ovlivňuje práh vnímání bolesti, ale hlavně ovlivňuje emoce, 

rozhoduje o tom, co se do paměti zapíše jako pozitivní a co jako negativní zážitek, tzn., má 

významný podíl při tvorbě paměťových stop. Emoční vztah klienta ke koni se prostřednictvím 

tohoto systému a díky vnitřní motivaci, významně podílí na tvorbě nových motorických 

programů. 

 

2.1.2 SPECIFICKÉ FAKTORY HIPOREHABILITACE 

 

Do těchto faktorů zařazujeme vliv koně a jeho krok vytvářející trojdimenzionální 

pohybový stimul, který se přenáší na pacienta.  

„Krok koně je jedinečný a ničím nenahraditelný prvek obohacující rehabilitaci. 

Umožňuje pohyb vpřed, ale i vzad (otočením pacienta hlavou k zádi koně). Tyto pohyby jsou 

základem motorického vývoje, konkrétně vzpřimování.“ (Hollý, Hornáček, 2005).  

 

Specifický krok koně simuluje, u pacienta sedícího na něm, chůzi ve vzpřímené 

poloze. Pacientům s různými formami paréz nahrazují nohy koně jeho nefunkční, takže je trup 

„osvobozen“ od patologického vlivu jeho dolních končetin. Tím se omezuje patologické 

držení těla, které by kvůli špatné chůzi jistě vzniklo. 

Krok koně se podobá chůzi člověka. Je to dáno zkřížených pohybovým vzorem, který 

u obou zabezpečuje chůzi vpřed. Pohybový mechanismus působí prostřednictvím hřbetu koně 

na pánev, trup, ramena i hlavu pacienta a je doprovázen rotací trupu a pohyby končetin. Tento 

celý pohybový vzorec se vyskytuje u zdravého člověka při chůzi. Zároveň se zpětně podněty 

z horních končetin, trupu a pánve přenáší na odlehčené dolní končetiny, což má za následek 

reedukaci chůze shora dolů. Tento efekt má pouze jízda na koni a to jí zaručuje výjimečné 

postavení mezi terapiemi. 

 

 

TROJDIMENZIONÁLNÍ POHYB KONĚ 

 

Specifický zkřížený krok koně se podobá lidské chůzi, a proto jízda na koni tvoří 

významnou složku terapie při reedukaci chůze, jak jsem již uváděla výše. Je to dáno rotací 

v kyčelních a pánevních kloubech a střídavému poklesávání pánve díky pohybům koňského 
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hřbetu. Tento pohyb pánve můžeme pozorovat při normální chůzi zdravého člověka. Krokem 

koně vzniká 90 – 110 pohybových impulzů za minutu. Tyto impulzy vznikají díky 

pravidelným změnám rychlosti a směru pohybu trupu koně a v kombinaci se zrychlením a 

odstředivými silami mají pozitivní terapeutický účinek, protože vedou k uvolnění jezdce. 

Jízda na koni také podporuje látkovou výměnu a způsobuje vyplavování endorfinů, což 

člověku při jízdě přináší pocit štěstí. (Rynešová [20--]) 

Pohyb koňského hřbetu se uskutečňuje ve třech rovinách: zepředu – dozadu (= 

sagitální rovina), ze strany na stranu (= frontální rovina) a shora dolů (= rovina horizontální). 

Všechny tyto pohyby se přenáší na klienta, který je tím nucen na pohybový stimul vyvinout 

motorickou odpověď, což je základem léčebné terapie.  

Při jízdě na koni je přímo ovlivňován nejen pohybový aparát jako páteř, pánev a 

kosterní svalstvo, ale také vnitřní orgány jako zažívací trakt, kardiovaskulární nebo trávicí 

systém. Rytmickým pohybem koně je ovlivňována peristaltika žaludku a střev, posiluje se 

pánevní dno, takže má pozitivní vliv na problémy s inkontinencí, jak jsem již zmiňovala dříve 

a také díky pohybu dochází k lepšímu prokrvení orgánů. (Rynešová [20--], str. 15) 

Sezení na koni bez sedla umožňuje nejefektivnější přenos pohybových informací 

z koňského hřbetu na pacienta. Jak uvádí Would (1998, in Hollý, Hornáček, 2005), chůze 

pacientů s ICP byla ovlivněná už po 6 – 10 jízdách.  

 

Díky trojdimenzionálnímu pohybu se podporuje celková pohybová symetrie pacienta. 

Přenos pohybů na pánev a trup také pozitivně působí na prohloubení dýchání a odstraňuje 

patologické stereotypy nejen dýchání a špatného držení trupu, ale upravuje i chybnou abdukci 

a extenzi (hlavně kyčelního) kloubu. (Jenčíková, 2003 a Zahrádka, 1992 in Hollý, Hornáček, 

2005). Velmi významná oblast, na kterou hipoterapie působí, je reedukace řeči právě díky 

úpravě dýchání, zlepšení vitální kapacity plic a úpravě svalového tonu. (Hollý, Hornáček, 

2005) 

Jelikož pacient interaguje s živou bytostí, musí se neustále přizpůsobovat situacím, do 

kterých je uveden. Při kroku koně přeci jen dochází k drobným nepravidelnostem, na které 

musí pacient reagovat. To brání, v tomto případě negativnímu, zautomatizování si pohybu. 

Proto je jeho tělo podvědomě neustále „ve střehu“, musí se adaptovat na pohyb koně. To 

postupně vede k zlepšení stability postoje a rovnováhy. (Kulichová, Zelenková, 1996 aj. in 

Hollý, Hornáček, 2005) 
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VLIV HIPOREHABILITACE NA VÝVOJ POSTOJE TĚLA 

 

Velkou úlohu hraje hipoterapie při ovlivňování postoje a držení těla. To je způsobeno 

tím, že sed na koni účinně stimuluje starý fylogenetický i ontogenetický globální posturálně-

lokomoční vzor (tohoto vzoru využívají i jiné formy terapie, např. Vojtova reflexní 

lokomoce). Porucha statiky držení těla je ve většině případů výsledkem neadekvátního vývoje 

oporné báze, hlavně v období do prvních třech měsíců. Model tříměsíčního držení těla se 

velmi podobá korektnímu sedu (trojitá flexe nohou, flexe loketního kloubu atd.) rozdílná je 

jen oporná plocha: u dítěte záda, v korektním sedu je to sedací oblast (viz obr. 2). To 

znamená, že je tříměsíční model projevem dozrávání modelu správného držení těla. Korektní 

sed později (v části praktického provádění hipoterapie) proberu podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V hipoterapii se využívají, kromě ontogeneticky daného lokomočního vzoru, také 

vzory psychomotorické a sociální. Tyto vzory jsou u počátečního vývoje každého jedince 

stejné, takže se využívají i při terapii klientů s velmi těžkým tělesným i mentálním 

onemocněním. Jsou to podněty zrakové, sluchové a čichové spolu s využitím polohy těla v 

prostoru. Vývojově mladší formy komunikace (řeč) u těchto klientů nemůžeme zařadit, 

protože většinou nemají vyvinuta příslušná centra v mozku, takže nedokáží řeč detekovat ani 

rozvíjet. Autoři Hollý a Hornáček (2005) tedy doporučují, díky těmto vzorům, indikovat 

hipoterapii už i u několik měsíců starých dětí. Využívá se polohování na břiše, boku, zádech, 

 

 
Obr. 2: Model tříměsíčního držení těla 

Zdroj: Hollý, Hornáček, 2005, str. 39 
Obr. 3: korektní sed 

Zdroj: Hollý, Hornáček, 2005, str. 39 
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později i sed. Posturální funkce dozrává až do třetího roku, takže se díky terapii mohou do té 

doby, různé vady napravit.  

 

Touto metodou se abnormality těla mohou výrazně zmírnit nebo dokonce úplně 

vyléčit. U vadného držení těla je úplné vyléčení závislé na době, ve kterém se začne 

hipoterapie používat. Pokud ještě není v mozku zakódována informace pro tento vadný 

stereotyp, je rehabilitace velmi efektní. Dle Hollého a Hornáčka (2005) mimo jiné zlepšuje 

koordinaci pohybů, optimalizuje svalový tonus, pomáhá zlepšit pohyblivost kloubů, zbavuje 

klienta patologických stereotypů, pomáhá při reedukaci chůze, upravuje poruchy řeči a 

zlepšuje vitální kapacitu plic. 

 

2.2 PŮSOBENÍ NA PSYCHICKOU STRÁNKU ČLOVĚKA 

 

„ Jedinečnost spojení jezdce a koně vytváří atmosféru se silným pozitivním nábojem. To 

se projevuje zlepšením koncentrace pozornosti, schopnosti adaptace a kontroly chování. 

Činnost spojená s jízdou na koni odvádí pozornost pacienta od problémů. Tím může dojít i 

k uvolnění psychického napětí a zábran. Pacient nabývá pocit jistoty, roste u něj sebevědomí, 

protože pomocí koně dokáže něco, co by vlastními silami mnohdy nedokázal.“  

(Vyhnálek, Kůrková, 1995 in Rynešová [20--], str. 15) 

 

Každá činnost, kterou provádíme dobrovolně a rádi, je podmíněna naší motivací. Kůň 

je pro případ dlouhodobé léčby, která v některých případech nemusí mít příliš viditelné 

výsledky, vynikajícím motivačním elementem (Hollý a Hornáček, 2005). Už jen pocit, moct 

být v blízkosti tohoto zvířete nebo na něm jet, vyvolává vzrušení a pozitivní emoce. Díky této 

motivaci se u klientů začínají projevovat seberegulační mechanismy, které velmi napomáhají 

a usnadňují vykonávání a posléze i dokončení jakékoliv činnosti. Díky přítomnosti koně 

začíná na člověka působit vliv pozitivních emocí a tím hiporehabilitace zajišťuje jeden 

z hlavních psychologických cílů, kterým je spokojenost. Proto pacient nebere hiporehabilitaci 

jako další metodu nutné terapie, ale stává se pro něj velmi příjemnou činností a hrou. Tím se 

vytváří kladný emoční vztah klienta ke koni a díky němu se lépe tvoří nové motorické 

programy prostřednictvím již zmiňovaného limbického systému. 
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„V hipoterapii se uplatňuje skutečnost, že psychický projev úzce souvisí s motorickým 

a naopak. Snad v žádné léčebné metodě nedochází k tak těsnému a organickému, vzájemně 

facilitujícímu propojení bio–psycho–sociálních faktorů, jako v hipoterapii.“ (Hollý, 

Hornáček, 2005, str. 37) 

 

2.2.1 OVLIVNĚNÍ OSOBNOSTI 

 

Hiporehabilitace má nejen blahodárný vliv na upravení fyzických indispozic, na 

jedince velkou měrou působí přes psychickou a sociální stránku. Ovlivňuje emotivitu, snižuje 

pocity úzkosti, nedůvěry, pozitivně působí na pocit sebeuvědomění a sebedůvěry (to je u 

většiny pacientů velmi užitečné a potřebné), rozvíjí intelekt, komunikaci i kooperaci 

s ostatními. (Hollý, Hornáček, 2005). Působí vyrovnávacím způsobem, v čemž je také její 

jedinečnost. Jiné metody a medikamenty fungují povzbudivě nebo tlumivě, ale aby se 

„přizpůsobily“ konkrétnímu klientovi a účinkovaly tak, jak potřebuje, není obvyklé. Dobrým 

příkladem na optimalizaci stavu je snižování nadměrného a stimulace sníženého svalového 

napětí. Nejvýrazněji však hipoterapie působí na ovlivňování psychických funkcí, hlavně na 

sebevědomí a uvědomění si sebe sama, jak jsem již zmiňovala výše. Podporuje sebevědomí 

lidem, kteří si nevěří, ale na druhé straně ho umí i korigovat. Přehnaně suverénním a 

nevhodně se chovajícím hyperaktivním nebo agresivním klientům, se kůň brání. Začne se 

ošívat a klopit uši, což je známka stavu podrážděnosti. Aby mohli s koněm dále pracovat, 

musí se přizpůsobit a své chování změnit. Pacienty tak svými reakcemi postupně vede k větší 

disciplinovanosti a učí je dodržovat pravidla. K tlumení agresivity a antipatií se kůň využívá 

jako zprostředkovatel situace, do které se klienti dostanou při společné jízdě na jeho hřbetě. 

Musí se navzájem jistit a komunikovat a kooperovat spolu tak, aby se na hřbetě udrželi. Učí 

se tím také pomáhat druhým a zároveň od druhých přijímat pomoc. Z toho vyplývá, že 

pomáhá vytvářet přiměřené mezilidské vztahy.  

Další výhodou užití zvířat k terapii je skutečnost, že se chovají neutrálně. Nesoudí 

pacienty podle vzhledu, typu postižení, jejich minulosti atd., ale vždy reaguje na konkrétní 

situaci.  Je to pochopitelné, neboť už jen možnost, projet se na tak velkém a ušlechtilém 

zvířeti a vidět svět shora, přináší pocit radosti, nechodícím pacientům je tímto vrácená 

možnost pohybu a postupné zlepšování zdravotního stavu zvyšuje sebevědomí a naději. Díky 

vyplavování endorfinů z mozku prožívá klient pocit štěstí a pohody.  
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Pravidelnou péčí o koně získávají klienti pocit zodpovědnosti, užitečnosti a vytrvalosti 

v dosahování cílů i za cenu překonávání, někdy nelehkých překážek. Také musí vyvinout 

určitou kreativitu a koncentrovanost, pokud se dostanou do situace, ve které je nutno vyřešit 

nějaký problém. Tím hiporehabilitace pozitivně působí na rozvoj intelektových funkcí. 

 

„To všechno umožňuje odstraňování příznaků onemocnění, rozvoj pozitivních vzorců 

chování a následné nacházení vlastní identity. Umožňuje to také návrat klienta mezi lidi a do 

společnosti.“ (Hollý, Hornáček, 2005, str. 42) 

 

2.3 PREVENTIVNÍ P ŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA 

 
DEFINICE: 

Slovo prevence pochází z latinského praevenire, tj. předcházet. Z toho vyplývá, že je 

to soubor opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu (nemocem, drogovým 

závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, atd.). 

(http://cs.wikipedia.org[online]) 

 

Rozlišujeme 3 stupně:  

● primární 

- zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit, a hledá způsoby, jak jim 

předcházet; bývá zaměřena na veškeré obyvatelstvo 

● sekundární 

- snaží se příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování a šíření 

- zaměřuje se na zvláště ohrožené skupiny (mládež, menšiny, sociálně slabé atd.) 

● terciální 

- snaží se zabránit opakování nežádoucího jevu (trestných činů, onemocnění, drogové 

závislosti, delikventnímu chování atd.) a je zaměřena na osoby právě vyléčené, propouštěné z 

výkonu trestu apod. 

 

 Ve všech těchto stupních se může hiporehabilitace uplatnit. 
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Prevence poruch chování a civilizačních poruch 
 

Nerandžič (2006) uvádí, že hiporehabilitace působí jako prevence poruch chování, 

jelikož péče o živé zvíře vede k odpovědnosti a zvládnutí této činnosti následně zlepšuje 

sebevědomí. Zároveň člověk tímto koníčkem klient vyplňuje volný čas, takže se odbourává 

pocit nudy a tím i možnost vzniku nevhodného chování.  

Kůň se často klientovi stává komunikačním partnerem, jelikož je pro něj většinou snadnější, 

vypovídat zvířeti než dospělému. Tato zvířata (stejně jako kterákoliv jiná) reagují pudově a na 

základě konkrétní situace, takže na nehodné chování odpovídají také nevhodně. Tím ukazuje 

člověku obraz sebe sama.  

Díky jízdě na koni můžeme předcházet civilizačním chorobám psychického i fyzického 

charakteru, jejím prostřednictvím je stimulován pohybový systém, působí na lidský 

organismus jako celek a výsledkem je celkové zlepšení fyzické i psychické kondice (pozitivní 

při rekonvalescenci – urychluje obnovení schopností a po úrazech pohybového systému 

rychleji vrací původní funkci) 

 

2.4 INDIKACE A KONTRAINDIKACE HIPOREHABILITACE 

Dle Hollého, Hornáčka (2005) se termín kontraindikace se v hipoterapii používá 

poměrně zřídka, existuje totiž jen málo oblastí, kde by vysloveně škodila. Proto se raději 

zařazují termíny jako ne příliš vhodné, není optimální indikace, provádět za zvláštní 

pozornosti a podmínek atd. Jelikož se během lidského života mění přizpůsobivost a vyspělost 

organismu k prostředí, ve kterém se vyskytuje, není vyloučeno, že po nějaké době nemůže být 

hiporehabilitace pro pacienta vhodná, ba dokonce velice prospěšná.  

Je to diagnostická metoda, která působí komplexně na všechny stránky člověka, 

samožřejmě ale není zázračná. 

Kromě léčby je možno hiporehabilitaci využít i při diagnostice různých problémů 

(mentální, tělesné i sociální), Diagnostika vychází vždy z celkového stavu pacienta a 

klinických projevů dané nebo zvažované nemoci. Je také důležité, zvážit jakou konkrétní 

formu hiporehabilitace využít, protože v celé této oblasti platí hlavně individuální přístup, 

který je zde na rozdíl od jiných léčebných metod důležitější, protože pacient v procesu terapie 

není pouze samostatná jednotka, ale interaguje s další živou bytostí, koněm.  
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Hlavní zásady provádění hiporehabilitace: 

 

● hiporehabilitaci indikuje a je za ni odpovědný lékař – fyziatr, specialista v oboru fyziatrie 

balneologie a léčebné rehabilitace. Musí komplexně vyšetřit pacienta a znát širokou škálu 

kontraindikací. 

● Fyzioterapeut musí mít přehled o kontraindikacích, musí znát všeobecné kontraindikace, 

aby v případě aktuální situace (např. zhoršený zdravotní stav), zabránil pacientovi 

v rehabilitaci. Fyzioterapeut tedy odpovídá za výkon samotné hipoterapie. 

● Pedagogicko-psychologické ježdění doporučuje a lékařský postup stanovuje psychiatr, 

psychoterapeut, psycholog, speciální nebo sociální pedagog. Také za tuto indikaci odpovídá a 

většinou také prakticky provádí. 

● Za sportovní ježdění odpovídá trenér – hipolog, který tuto disciplínu řídí ve spolupráci 

s odborníkem, který se specializuje na postižené sportovce (fyziatr, psycholog aj.) 

● K poslední zásadě patří skutečnost, že hiporehabilitace zahrnuje velmi širokou škálu 

lékařských i nelékařských oborů, a proto je nutné, přistupovat k problémům konkrétního 

jedince z pohledu lékařského oboru, do něhož tato problematika spadá. 

 

2.4.1 INDIKACE HIPOREHABILITACE 

 

NEUROLOGIE 

 

 Tato oblast je z hlediska léčby a rehabilitace jednou z hlavních sfér (Hollý, Hornáček, 

2005). Týká se hlavně stavů poškozené centrální nervové soustavy (mentální retardace, lehká 

mozková dysfunkce aj.). Vhodná je ale i při primárním a sekundárním postižení svalstva. 

Nejčastěji se rehabilitace pomocí hiporehabilitace provádí při dětské mozkové obrně (ICP = 

infantilní cerebelární paréza a CKP = centrální koordinační porucha), roztroušené skleróze, 

stavech po mozkových inzultech ( tj. cévní mozková příhoda, jejíž symptomy jsou trvalého 

rázu), jako je NCPM (náhlá cévní mozková příhoda) a úrazech lebky a mozku. Využití má ale 

také při degenerativních, zánětlivých a metabolických postižení nervového systému, včetně 

periferních paréz (tj. částečná ztráta schopnosti volních pohybů na končetinách), myopatií 

(primární svalová porucha beze změn nervového zásobení) atd. 
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 Hiporehabilitace se tedy nejčastěji uplatňuje při poruchách pohyblivosti a svalového 

napětí. Nejvíce ji využívají klienti se spastickými stavy (svalová ztuhlost), je ale účinná i u 

hypotonických (snížené svalové napětí), ataktických (porucha koordinace pohybů) a 

hyperkinetických (zvýšená mimovolní pohyblivost) syndromů, poruch rovnováhy, chůze, 

koordinace, sedu, aktivního držení trupu a hlavy, řeči atd. (zdroj definic: 

http://cs.wikipedia.org[online]) 

 Jízda na koni také zpevňuje pánevní dno, takže zlepšuje problémy pacientům 

s inkontinencí. 

 

PSYCHIATRIE 

  

Při řešení problémů v pedagogickém procesu i jako psychoterapeutická metoda se 

využívá pedagogicko-psychologické ježdění. Díky němu se vytváří citové vazby ke koni a 

jedinec díky tomu opět nachází svou identitu a cestu k lidem. Tato forma léčby se využívá u 

osob s poruchami učení (poruchy koncentrace, dyslexie), problémy v interpersonálních 

vztazích, klientů s hyperkinetickými stavy, autistů, lidí s diagnózou LMD, různými formami 

neuróz, ale i osob s těžkými endogenními psychózami, jako je například schizofrenie. 

 

ORTOPEDIE 

  

Rehabilitace se v této oblasti používá hlavně u pacientů se skoliózou, většinou do 25 - 

30° dle Cobba (tj. úhel, který spolu svírají dva koncové obratle). Tato léčba je však náročná a 

pacienti se musí pravidelně klinicky i rentgenologicky vyšetřovat. Další léčebně-preventivní 

možnosti se poskytují při posttraumatických stavech, po operačních zákrocích, jako je 

amputace končetin nebo plastika kolenních vazů, ale i při různých bolestech páteře. 

 

INTERNÍ MEDICÍNA 

  

Další oblastí, kde je možno zaznamenat pozitivní účinky hiporehabilitace je u klientů 

ve třetím stádiu infarktu myokardu, pacientů s hypertenzí, s vrozenými srdečními vadami atd. 

Hipoterapii je také možno provádět v případě kardiovaskulárních onemocnění, ale pouze na 

pracovištích, kde se této problematice cíleně věnují a mají k tomu potřebné vybavení 

(defibrilátor, specifická farmaka aj.). Další oblastí, ve které se tato terapie doporučuje, je u 
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osob s respiračním onemocněním (musíme však vyloučit alergii klienta na veškeré faktory, se 

kterými se při hipoterapii dostane do styku) a poruchami stereotypu dýchání. 

 

GYNEKOLOGIE 

  

Zde se hipoterapie doporučuje ženám s dysmenoreou (bolestivá porucha menstruace), 

slabostí pánevního dna a funkčními sterilitami. 

 

Díky hiporehabilitaci se zlepšuje prostorová orientace člověka, lépe si tak začne 

uvědomovat vlastní tělo, má pozitivní vliv na jemnou koordinaci pohybů, čímž se stává 

zručnějším, schopnějším adekvátních reakcí atd. 

2.4.2 KONTRAINDIKACE HIPOREHABILITACE 

  

Kontraindikace lze z didaktického a praktického hlediska rozdělit na všeobecné (ty se 

dále dělí na kontraindikace pro hipoterapii nespecifické a specifické) a oborově specifické. 

 

VŠEOBECNÉ A PRO HIPOREHABILITACI NESPECIFICKÉ KONTRAINDIKACE 

 

 Ačkoli, jak jsem již zmínila, nemá hiporehabilitace moc okruhů, kde by vysloveně 

škodila, přesto existují klienti, u kterých je naprosto nevhodná. Jsou to: 

● pacienti s akutním a život ohrožujícím onemocněním (infarkt myokardu, krvácení do CNS),  

● lidé s horečnatými, nádorovými a zánětlivými onemocněními v akutní fázi nebo ve fázi 

zhoršování stavu 

● klienti, kteří byli v době 7 – 10 dní před terapií vakcinováni 

● pacienti, kterým se po první hiporehabilitaci začalo jejich onemocnění zhoršovat 

● katerizovaní klienti nebo lidé s nezahojenými dekubity na kontaktních místech 

● klienti, kteří vysloveně nesouhlasí s touto formou léčby 

● nekvalifikovaný terapeutický tým  pedagogicko-psychologické ježdění a sportovní 

ježdění handicapovaných mohou provádět pouze odborníci v dané problematice, 

hiporehabilitaci musí indikovat pouze fyziatr a provádět fyzioterapeut 

● zhoršování nějakého dalšího onemocnění 

● nadměrné množství terapie 
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VŠEOBECNÉ A PRO HIPOREHABILITACI SPECIFICKÉ KONTRAINDIKACE 

 

● klientův nepřekonatelný strach a nechuť z koně a jízdy na něm 

● alergie na kteroukoliv složku, která se v rámci koní vyskytuje (prach, srst, hříva) 

● v některých zemích se za kontraindikaci považuje i věk do 3 – 4 let 

 

SPECIFICKÉ KONTRAINDIKACE ZE STRANY KONĚ 

 

● nevhodný k vykonávání terapie je každý kůň, který má nějaký zdravotní problém (kulhání, 

bolesti hřbetu), ale i kůň se špatným charakterem (nespolehlivý, útočný) nebo ten, který není 

pro hiporehabilitaci dobře připraven 

 

RELETIVNÍ KONTRAINDIKECE ZE STRANY KONĚ 

 

● I výborně připravený kůň může být pro určité pacienty nevhodný. Většinou je tento jev 

způsoben nevhodnou tělesnou konstitucí koně (úzký hřbet), příliš dlouhý nebo rychlý krok 

atd. Proto je výhodné, když má hipoterapeutické středisko k dispozici větší počet koní, aby 

terapeut mohl pro klienta vybrat toho nejvhodnějšího (z hlediska tělesné konstituce, 

temperamentu atd.) 

 

VYBRANÉ OBOROVĚ SPECIFICKÉ KONTRAINDIKACE 

 

NEUROLOGIE 

- kdysi neschopnost aktivního sedu, dnes - využívání podélného a příčného polohování a 

asistovaného sedu na koni (technika používaná většinou jen u dětí, protože přizpůsobivost 

dospělého organismu je horší, takže by se nedosáhlo výrazného efektu, fyzioterapeut by měl 

omezenou možnost dostatečně kvalitně fixovat trup a hlavu klienta a kůň by měl zbytečně 

velkou zátěž) 

  

ORTOPEDIE 

- kontraindikace při velkých změnách pohybového aparátu  
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REVMATOLOGIE  

- těžké formy systémových onemocnění (M. Bechtěrev)  

- klinicky aktivní artritida (u dětí trpících zánětlivostí velkých kloubů je ale vhodná díky 

aktivaci celého pohybového aparátu, úpravě hybnosti střev a zlepšení psychická kondice) 

 

INTERNA 

 - pokračující stavy selhávání orgánů 

- zhoršování průběhu nemoci, závažná onemocnění srdečního a cévního systému (dysritmie), 

plicní hypertenze, riziko embolizace, nestabilní angína pectoris atd.  

 

 

CHIRURGIE A DERMATOLOGIE 

-  pooperační stavy a stavy v období hojení,  

- v dermatologii kožní záněty na kontaktních místech a alergické reakce 

 

 Kontraindikovaní jsou také pacienti, kteří se neobejdou bez svých ortopedických 

pomůcek. Ty se totiž před terapií odkládají, protože mohou dráždit koně a navíc brání 

přirozenému přenášení pohybových podnětů z koně na pacienta.  

 

PSYCHIATRIE 

- léčba je nevhodná pro lidi se sklony k sebepoškozování, sebevražednými tendencemi a 

s akutními psychotickými stavy (schizofrenie, bipolární afektivní porucha v manické fázi) 

Kvůli ztrátě soudnosti a kritičnosti by mohla být terapie pro takového pacienta nebezpečná.  

 

- hlavní kontraindikace - špatný rehabilitační pracovník 
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3 PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ HIPOREHABILITACE 
 

 Hiporehabilitace v sobě, jak jsem již uváděla, zahrnuje více oborů. Je to lékařství, 

pedagogika, psychologie, sociologie a hipologie, což předpokládá spolupráci odborníků 

v těchto oblastech, aby tento typ terapie mohl být úspěšný. Myslím, že bude záhodno, tyto 

jednotlivé lidi představit. (Hollý, Hornáček, 2005; Pipeková, Vítková, Terapie ve speciálně 

pedagogické péči, 2001) 

 

3.1 ČLENOVÉ HIPOTERAPEUTICKÉHO TÝMU: 

♦ LÉKAŘ 

 Lékař má za úkol rozhodovat, pro kterého pacienta je terapie vhodná, určuje 

kontraindikace a také cíle, kterých se má dosáhnout. Musí znát všechny mechanismy vlivu 

hiporehabilitace a měl by i sám jezit na koni, protože tak může lépe pochopit terapeutické 

působení. Společně s rehabilitačním pracovníkem navrhuje krátkodobý a dlouhodobý léčebný 

plán. Osobně se terapie nemusí účastnit, ale předpokládá se úzká spolupráce a komunikace 

s ostatními členy týmu. 

 

♦ REHABILITAČNÍ PRACOVNÍK, FYZIOTERAPEUT 

  Prakticky hiporehabilitaci provádí a řídí, proto má ze všech členů nejvýznamnější roli. 

Musí být náležitě vzdělán v oboru, musí absolvovat základní kurz pro hipoterapeuty, osvojit si 

základy ježdění, umět aktivně ovlivňovat provozování hipoterapie a znát teoretické základy 

této metody. Koriguje tempo kroku koně prostřednictvím hipologa tak, aby se docílilo co 

nejvyššího efektu u konkrétního pacienta. Upravuje pacientův sed a vede ho ke správným 

pohybům. Pokud je potřeba, je to právě fyzioterapeut, který rozhoduje o potřebě polohování 

na hřbetě koně. To se používá hlavně k uvolnění spasticity. Při průběhu terapie je odpovědný 

za její průběh a bezpečnost. 
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♦ PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT, PSYCHIATR, LÉČEBNÝ, SPECIÁLNÍ A 

SOCIÁLNÍ PEDAGOG 

 Zaměřují se na psychoterapeutickou, socioterapeutickou a speciálně pedagogickou 

oblast. Tyto oblasti uplatňují v rámci pedagogicko-psychologického ježdění, jako součást 

hipoterapie nebo ve sportovním ježdění handicapovaných. Jejich náplní práce je hlavně 

podpora emocionálních, kognitivních a sociálních procesů klientů a vytváření terapeutického 

plánu ve spolupráci s jinými odborníky, rodiči atd. 

 

♦ POMOCNÍK 

 Pomocníkem může být pouze dospělá a zodpovědná osoba, která před spoluprácí 

s fyzioterapeutem musí být poučena o průběhu terapie příslušným odborníkem na konkrétní 

formu hiporehabilitace, to znamená fyzioterapeutem, psychologem nebo léčebným 

pedagogem. Náplní jeho práce je pomoc pacientovi s nasedáním a sesedáním z koně, při 

terapii se pohybuje na opačné straně koně, než je fyzioterapeut, aby byla zajištěna co největší 

ochrana proti pádu klienta. 

 

♦ HIPOLOG 

 Hipolog je osoba, která má absolvovaný kurz hipoterapie a kvalifikaci učitele jízdy 

nebo trenéra. Má za úkol připravit koně pro hiporehabilitaci a vést ho v jejím průběhu. Je 

vedoucím týmu při sportovním ježdění handicapovaných, ale při samotné hipoterapii podléhá 

vedoucímu terapeutického týmu, fyzioterapeutovi. 

 

ODBORNÁ KVALIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ HIPOREHABILITACE 

 

Výše zmíněné odvětví mohou pochopitelně provádět pouze odborníci na daný obor, proto 

pokládám za důležité, uvést jejich nutnou kvalifikaci. (Hollý, Hornáček, 2005) 

 

HIPOTERAPIE 

 Odborným garantem je lékař s atestací balneologie, fyziatrie a léčebné rehabilitace, a 

zároveň musí mít splněn kurz hipoterapie. Ten pak dohlíží na fyzioterapeutem nebo 

rehabilitačním pracovníkem prováděnou terapii. Fyzioterapeut i rehabilitační pracovník musí 

mít minimálně dvouletou praxi a také absolvován hipoterapeutický kurz. 

 



37 

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ JEŽDĚNÍ 

 Odbornými garanty jsou pedagog (léčebný, speciální nebo sociální) s dvouletou praxí, 

psycholog s dvouletou praxí, atestovaný psychiatr nebo psychoterapeut. Tito všichni ještě 

musí absolvovat kurz hipoterapie. Pod dozorem odborníka může tuto činnost vykonávat také 

pedagog s různou specializací, psycholog bez specifické přípravy nebo studenti příslušných 

oborů. 

 

SPORTOVNÍ JEŽDĚNÍ HANDICAPOVANÝCH 

 U tohoto typu hiporehabilitace je odborným garantem je hipolog, trenér postižených 

jezdců, který opět musí spolupracovat s ostatními odborníky na postižení konkrétního 

pacienta. Pokud má tento trenér navíc kurz hipoterapie a zároveň je např. psycholog (nebo 

jiné kombinace zaručující potřebné vzdělání), může všechny odbornosti, jako je indikace 

ježdění, odborný dozor nebo vedení koně, vykonávat sám aniž by musel spolupracovat 

s dalšími. Je však nutné, aby měl k dispozici dostatek pomocníků, kteří mají přidělené funkce 

a za něž odpovídá. 

 

3.2 PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ HIPOREHABILITACE 

 

JÍZDÁRNA 

Hipoterapie probíhá na kryté nebo otevřené jízdárně s měkkou podestýlkou. Jízdárna 

musí být zároveň z bezpečnostních důvodů vždy ohraničena nějakou bariérou a velikost by 

neměla přesáhnout rozměry 15 x 25 metrů, protože by se vytvořil větší prostor pro vznik 

rušivých elementů a tak by mohlo snáze docházet ke ztrátě koncentrace jak jezdce, tak koně. 

(Pipeková, Vítková, 2001). U pokročilejších pacientů je vhodné, zařadit vyjížďky do terénu, 

protože nerovný terén v přírodě působí na častější změnu těžiště koně a navíc je kolem velké 

množství podnětů, na které musí klient reagovat. Při nepříznivém počasí se terapie přesouvá 

do kryté haly, kterou by všechna střediska poskytující hiporehabilitaci měla mít, stejně jako 

bezbariérový přístup do sociálního zařízení, šaten atd. 
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DÉLKA TERAPIE 

 Trvání terapie je velmi individuální, je na terapeutovi, aby rozhodl, jaká časová dotace 

bude pro klienta nejvhodnější. Obecně ale platí zásada posloupnosti, to je zprvu kratší terapie, 

která se postupně prodlužuje, v závislosti na stavu pacienta, jeho únavy, klinického stavu atd. 

obvykle ale samotná terapie trvá 15 – 20 minut, v jiné literatuře se uvádí 20 – 40 minut 

(Pipeková, Vítková, 2001, str. 132). V ideálním případě by měla probíhat 2 – 3 krát týdně po 

dobu nejméně tří měsíců. 

 

KŮŇ 

 Výběr koně, vhodného pro hiporehabilitaci, je velmi náročná činnost. Je potřeba, mít 

na paměti hned od začátku, pro jakou oblast budeme koně vybírat. Pro každou oblast 

hiporehabilitace totiž existují jiné nároky na koně.  

 

Pro hipoterapii je základním požadavkem vynikající mechanika pohybu koně v kroku, 

proto se na ni klade při výběru koně velká pozornost. Kůň by měl být mimořádně klidný a 

trpělivý a jeho speciální příprava je zaměřena na absolutní poslušnost s minimálními reakcemi 

na podněty z okolí (Casková, 2010). U tohoto druhu terapie kůň neslouží jako prostředek 

sportovní aktivity, ale jako terapeutické médium pro zprostředkování léčebného účinku. 

(Hollý, Hornáček, 2005) jeho potřeby se tak ve všech ohledech musí podřídit potřebám 

pacienta, například v případě potřeby rychlé adaptace na neadekvátní zátěž nebo polohu 

pacienta, v podobě zachování stálé pružnosti hřbetu.  

Důležitý je také fakt, že kůň při hipoterapii musí být k dispozici celý den, takže se je 

potřeba adekvátně rozložit práci a odpočinek, aby se nevyčerpal (Nerandžič, 2006). To by 

mělo negativní dopad na klienty, protože by jeho reakce i způsob pohybu byly podřízeny 

snahou, ušetřit co nejvíce energie a nechuť k práci by také nebyla vhodná. V tomto ohledu se 

zde setkáváme s velkou změnou oproti koni, určenému ke sportovnímu ježdění, jelikož jeho 

trénink spočívá denně na jedné intenzivní zátěži a zbytek dne má „volno“, takže dostatek času 

k regeneraci a nabrání energie. 

 

Ve sportovním ježdění tak vysoké nároky na pohyb a absolutní poslušnost nejsou. Na 

druhou stranu ale musí nutně splňovat jiná kritéria jako je splnění předpokladů pro 

vykonávání daného typu disciplíny, ke kterému je určen, musí být lehce ovladatelný, velmi 
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kvalitně přiježděn pro „normálního“ jezdce a navíc mít speciální přiježděnost ve vztahu 

k handicapu konkrétního jezdce a určené jezdecké disciplíně.  

 

Podle Caskové (2010) je při využití koně v pedagogicko-psychologickém ježdění, 

důraz kladen především na charakter a temperament (dominance, submisivita; tento fakt je 

důležitý pro léčbu lidí se závislostí nebo výchovnými problémy), jelikož kůň reaguje vždy 

odpovídající reakcí na podnět, a tím si klienti mohou lépe uvědomit hranice svého chování a 

jednání.  

 

Z předchozích odstavců vyplývá, že každá forma hiporehabilitace má své speciální 

nároky na koně. Všeobecně lze ale tvrdit, že by vždy měl mít kvalitní charakterové vlastnosti 

bez projevů přehnané útočnosti a agresivity v neutrálním prostředí, být přirozeně klidný a 

trpělivý. Samozřejmě je velmi důležitý i jeho fyzický stav, takže z terapie musí být vyloučeni 

koně s chronickými bolestmi nebo vrozenými vadami pohybového aparátu, koně trpící alergií 

v době aktivity alergenů atd.  

Psi sloužící v terapeutickém léčení (canisterapie) musí předtím, než jsou do programu 

zařazeni, vykonat příslušné canisterapeutické zkoušky a tak, na základě objektivních kritérií 

dokázat, že se k vykonávání této „profese“ hodí. U koní žádné takové zkoušky nejsou, takže 

výběr do programu hiporehabilitace určuje hipolog (resp. terapeutický tým) vlastně jen na 

základě více či méně subjektivního názoru a hodnocení. 

(http://casopis.planetazvirat.cz/[online]) 

 

 

VYBAVENÍ KLIENTA 

Klient musí splňovat základní bezpečnostní podmínky v podobě výstroje. To znamená 

používat přilbu vyhovující normám, uzavřenou a pevnou obuv, oblečení z neklouzavého 

materiálu a případně chrániče loktů a kolen. (Pipeková, Vítková, 2001) 

 

VÝSTROJ KONĚ 

 

Aby se klientovi dostalo co nejvíce impulzů, nemělo by se při výkonu terapie používat 

sedlo. Výjimku tvoří pacienti s velmi těžkým posturálním postižením, u nichž 

trojdimenzionální pohyb vyvolává příliš moc impulzů, které nedokáží zpracovat, proto je u 
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těchto pacientů sedlo vhodné, jelikož omezuje pohyb pouze na jednu dimenzi, předozadní. U 

ostatních je však sed jen na dece či jiné podložce terapeuticky výrazně efektivnější, nejen díky 

mnohem lepšímu procítění pohybů koně, ale i přenosu tepla z koně na pacienta, který má 

příznivý vliv na uvolnění svalové ztuhlosti.  

Další běžnou výbavou jezdce jsou třmeny. Ty se ale v hipoterapii používají pouze ve 

výjimečných případech, jelikož s nimi mají pacienti tendenci porušovat korektní sed. Navíc 

fixace nohy ve třmenech brání reedukaci chůze, ke které dochází díky automatickým 

pohybům končetin při kroku koně. Použití třmenů je vhodné u pacientů, kteří potřebují 

odlehčit nohy a tím odstranit nežádoucí tlak na kyčelní klouby (para a některé hemiparézy), u 

klientů s asymetrií dolních končetin nebo v případech, kdy je u pacientů 

s nekontrolovatelnými pohyby, potřeba nějaká opora pro zklidnění držení končetin. V tomto 

případě by totiž neustálý a nadměrný pohyb nohou narušil přenos pohybových impulzů z koně 

na pacienta, pro je lepší třmeny použít, a tím špatnému přenosu zabránit. Využívají se také 

k nácviku stoje a chůze. Záleží však na vývoji stavu pacienta, proto se většinou u vhodných 

kandidátů střídají terapeutické hodiny se třmeny a bez nich. 
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3.3 HIPOTERAPIE JAKO LÉ ČEBNÁ METODA  

Hipoterapie jako terapeutická metoda předpokládá pasivitu pacienta, aby na něj mohly lépe 

působit stimuly specifické pro hiporehabilitaci, tzn. hlavně trojdimenzionální pohyb koně. 

 

3.3.1 ZÁKLADNÍ MECHANISMÝ POHYBU JEZDCE A KONĚ 

 

Popis dle Hollého a Hornáčka (2005). 

Při pohledu shora vidíme, že krok koně opisuje vlnovku. Pohybuje se tak zvaným 

sinusoidním pohybem. Kratším krokem vzniká větší množství kratších vlnovek, to je díky 

většímu počtu impulzů, na které musí pacient reagovat, vhodné zejména pro hypotoniky. 

Delší krok koně vyvolává naopak plynulejší a pružnější pohyb. 

Na straně pohybu vykračující končetiny pánev rotuje, předsunuje se směrem vpřed a 

pletenec ramenní směrem vzad. Tato mechanika pohybu je velmi podobná chůzi člověka, což 

je zapříčiněno tím, že kůň i člověk mají zkřížený pohybový vzorec. Proto je tento pohyb 

velmi potřebný při reedukaci chůze.  

Při pohybu na kruhu kůň svým ohnutím kruh opisuje a to u pacienta podporuje 

vybočení páteře směrem ven z kruhu. Této skutečnosti se využívá při nápravě skolióz tím, že 

pacienta vedeme na kruhu takovým směrem, aby se páteř ohýbala ven z kruhu opačným 

směrem, než je jeho skoliotické vybočení. Při pohybu na kruhu je jezdcovo vnější rameno 

výše a pánev níž. Vnitřní část pánve se zároveň trochu předsunuje, dochází k větší rotaci 

obratlů směrem ven z kruhu, dochází také k předsunutí vnějšího ramene, kvůli rotaci hrudních 

obratlů.  

Čím je kruh menší (minimálně však 3 metry), tím je ohnutí koně i jezdce výraznější a 

tudíž více účinné. I na kruhu musí mít jezdec své těžiště shodné s koňským, zachovává se 

rovnoběžnost mezi pánevními a lopatkovými rovinami jezdce a koně, což pacienta nutí zatížit 

vnitřní sedací kost, aby si zachoval korektní sed a nemusel se naklánět. 
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3.3.2 KOREKTNÍ SED 

 

Jak jsem již zmínila, korektní sed je velmi podobný modelu držení těla u tříměsíčního 

dítěte. Ten má vliv na celkově správné držení těla, takže pokud dítě nedosáhne tohoto modelu, 

jeho motorika a ve většině případů i mentální úroveň bude nejspíše patologicky pozměněná.  

Ideální sed má vypadat následovně: pacient sedí na koni obkročmo, přitom má 

podsazenou pánev, rovnoměrně zatížené sedací kosti, vzpřímený trup a zároveň ramena co 

nejníže, lokty u těla, lopatky u sebe, břicho stáhnuté. Hlava svírá spolu s krkem úhel 90°, 

temeno hlavy je nejvyšším bodem těla a při ideální poloze dolních končetin (to znamená 

ohnuté v kyčelních a kolenních kloubech, přičemž jsou kolena neustále přitisknuty k trupu 

koně) jsou paty bodem nejnižším. Zároveň má ucho, rameno, kyčel a pata tvořit kolmici. Dále 

by mělo být těžiště koně a pacienta v jedné linii (toho se jezdec podvědomě snaží dosáhnout, 

protože se mu tak nejpříjemněji sedí), aby bylo přenášení pohybových impulzů ze hřbetu koně 

na pacienta co nejefektivnější. Korektní sed se využívá i při jiných rehabilitacích, například 

jako prevence proti bolestem zad. 

Dosažení korektního sedu je první požadovanou fází hipoterapie.  

 

3.3.3 ALTERNATIVY KOREKTNÍHO SEDU 

 

Ideální sed se ale u většiny pacientů nepodaří dosáhnout, a pokud ano, pacient v něm 

není schopen zůstat delší dobu. Většinou je příčina ve funkčních poruchách na základě 

svalové nerovnováhy (znemožňuje vzpřímené držení těla). Při špatné koordinaci pacienta se 

volí technika opačného sedu, která pomáhá kompenzovat špatné držení těla (kulatá záda). U 

lehčích forem postižení (např. skoliózách, hyperkyfózách), si fyzioterapeut vystačí jen se 

slovní nebo občasnou taktilní korekcí špatného držení těla, aby přiměl klienta ke korektnímu 

sedu – to je velmi důležité, jelikož nesprávný sed podporuje patologické stereotypy špatného 

držení těla. U pacientů zcela neschopných samostatného sedu nebo držení hlavy (důsledek 

těžkého postižení CNS), se využívají různé techniky stimulačního polohování, vycházejícího 

z jednotlivých vývojových stádií, nebo asistovaný sed. Ten využívá kontaktní asistence 

trupem a končetinami. Při neschopnosti aktivního sedu je výhodná kombinace obou těchto 

metod, ale využívanější je polohování. Je to také jediný použitelný hipoterapeutický postup u 

pacientů  kvadruparetických, celkově velkých nebo obézních, protože u nich není 
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z objektivních důvodů, jakým je hlavně přetěžování hřbetu koně, metoda asistovaného sedu 

možná. 

 

 

ASISTOVANÝ SED 

 

Asistovaný sed se používá hlavně u dětí s výraznou neschopností samostatného 

aktivního sedu a při problémech s udržením hlavy, jelikož terapeut má možnost, tyto 

nedostatky kompenzovat oporou jeho vlastního těla, protože je s klientem v bezprostředním 

kontaktu. Hrozí však nebezpečí, že se klient začne více opírat o terapeuta a tím se vytrácí 

efekt přijímání pohybu koně. Proto by tuto polohu měli vykonávat pouze zkušení terapeuti 

s kvalitními jezdeckými schopnostmi, aby případným obtížím zabránili.  

(http://www.jezdectvi.cz[online]). Alternativou asistovaného sedu a také další fází u pacientů, 

kterým se zdravotní stav po této metodě zlepšil, je tzv. asistovaná pozice, při níž pacient leží 

břichem přes hřbet koně a z obou stran je podepíraný asistentem a fyzioterapeutem. Kůň při ní 

nemusí nést velkou zátěž a navíc je tato metoda obtížnější na udržení rovnováhy, takže vede 

k lepší aktivaci motorických neuronů. 

 

Velmi efektivní je využití polohování v kombinaci s asistovaným sedem. 

 

3.3.4 VOJTOVA METODA A BOBATHOVSKÝ KONCEPT 

 

Na tomto místě bych ráda stručně objasnila dvě, pro stimulační polohování nejvíce 

využívané rehabilitační metody, které jsou v jistém směru protichůdné. Je to Vojtova metoda 

a bobathovský koncept. Oba tyto postupy se využívají u pacientů s neurologickým postižením 

spojeným s poruchami svalového napětí. Vojtova metoda vychází z vývojové kineziologie a 

dává důraz na dodržování pořadí vývoje lokomočních schopností. Nepovažuje za vhodné, 

jednotlivé stádia pohybových funkcí přeskakovat a vykonávat vývojově pokročilejší stádia 

(šikmý sed u dítěte vs. normální sed), jelikož na uskutečnění těchto pohybů nemá ještě pacient 

vyzrálou nervovou ani pohybovou soustavu, což by podle zastánců tohoto konceptu 

organismu jen uškodilo. 
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Bobathovský koncept si klade za cíl normalizovat svalový tonus a pokusit se zabránit 

používání primitivních reflexních vzorů pomocí inhibičně-facilitačních poloh. Hlavním cílem 

zastánců této metody, je dosáhnout jisté funkce, a to i prostřednictvím asistovaných metod, 

které jim dosažení cíle usnadní. Neklade přitom důraz na vývojovou posloupnost, ale pouze 

na stav pacienta a jeho připravenost, danou činnost zvládnout. To se týká především vztahu 

mezi polohou hlavy a trupu. Říkají, že pokud je jedinec schopen kontrolovat jednu z těchto 

částí, existuje velká pravděpodobnost, že bude schopen ovlivňovat i část druhou.  

K docílení schopnosti se většinou používá technika asistovaného sedu, držení hlavy 

atd. Záleží však na mnoha individuálních faktorech (pacientův skutečný a mentální věk, 

předpokládaná délka terapie atd.), kterým jsou jednotlivé terapeutické postupy indikovány. 

 

 

 „Otázku využívání poloh, na které není pacient ještě vývojově zralý z pohledu řídícího 

programu i výkonných struktur, lze teoreticky zdůvodnit v rámci bobathovského konceptu i 

hipoterapie. Dříve, než se dosáhne žádané pohybové funkce, je třeba se o ni nesčetněkrát 

pokusit tak, jak to vidíme v běžně fyziologicky probíhajícím vývoji. Pokud se tedy zamýšlí 

dosáhnout samostatného sedu, je třeba se na to rehabilitačním tréninkem připravovat.“ 

(Hollý, Hornáček, 2005, str. 76) 

 

3.3.5 STIMULAČNÍ POLOHOVÁNÍ (dle Hollého, Hornáčka, 2005) 

 

Je to forma hipoterapie, zavedená těmito dvěma autory, která primárně slouží k terapii 

kojenců a batolat, vychází z pohybové ontogeneze dítěte a spolu s Vojtovou lokomoční 

metodou tvoří velmi efektivní formu terapie. Jejím cílem je simulovat jednotlivé, po sobě 

následující pohybové vzorce dítěte v prvních fázích vývoje pohybu a prostřednictvím různých 

poloh na hřbetě koně, se snaží docílit pacientovo uvědomění si a následné využívání těchto 

vzorců. 

 Různé polohy využívané v této technice, zastupují jednotlivé stupně ontogenetického 

vývoje. Je to stádium samostatných pohybů končetin, boční sed, plazení, lezení a dále 

pozdější vývojová stádia: sezení, následuje chůze a vývoj jemné motoriky. Využívá se poloh 

na břiše, boku a zádech, později, a u pacientů s lehčím druhem postižení, i sed a stoj. U 

těžkých posturálních poruch se využívá nejprve polohování na břiše kolmo na hřbet koně, tzv. 
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antispastická poloha. Kůň zezačátku stojí, později se využívá i jeho kroku, ale pouze 

v krátkých intervalech. Kineziologové Derkitsovi uvádí význam této polohy v její podobnosti 

se stádiem homokinetických pohybů končetin (v případě jízdy s hlavou dovnitř kruhu) a při 

jízdě s hlavou vně kruhu, díky působení odstředivé síly, se stádiem plazení vpřed. (Derkits, 

Hippokineziology, 2000 in Hollý, Hornáček, 2005). Tento fakt se využívá i u dospělých 

jedinců při rehabilitaci pohybových vzorců. 

 Pak následuje podélné polohování na břiše, nejprve proti směru pohybu, následně pak 

po směru. Po zvládnutí této fáze na kráčejícím koni následuje poloha s oporou o lokty, pak 

dlaně. Dosažení zmíněné polohy napodobuje stav normálního držení těla půlročního dítěte. 

Dále se postupuje jednotlivými rehabilitačními prvky až ke korektnímu sedu, který následně 

ovlivňuje i chůzi a jemnou motoriku. U malých dětí, které se rehabilitují pomocí Vojtovy 

metody, je velice prospěšné, když lékař zároveň doporučí i hipoterapii. Vzájemné působení 

obou těchto forem terapií totiž zesílí pozitivní účinek. Ten se dostaví rychleji a s větším 

efektem. 

 Dalším cvikem je boční sed. Toho není snadné dosáhnout, jelikož je poloha na boku 

dosti nestabilní, zvláště při pohybu koně. Tato poloha simuluje pohyb stojícího dítěte do 

strany za pomoci nějaké opory. U dětí, které jsou schopny stát, se také využívá stoj na hřbetě 

koně. Jelikož je hřbet koně nerovný a relativně nestabilní, velmi se tímto cvikem zdokonaluje 

rovnováha a polohocit. Díky lepší schopnosti uchovávat informace a naučené vzorce je mozek 

dětí ve výhodě. V kombinaci s aktivizací limbického systému a tím navozených pozitivních 

emocí, je velká pravděpodobnost, že si, prostřednictvím hipoterapie správně naučené, 

pohybové vzorce osvojí. Jiné rehabilitační postupy může vhodně doplnit a zpříjemnit jejich 

průběh. 

Ke zlepšení posturálních reakcí se využívá tzv. kontrased (tj. sed čelem k zádi koně) a 

boční nedámský sed. Ten pak při kroku koně vyvolává stejné reakce jako při pozici vsedě  i 

vestoje (přenášení hmotnosti ze strany na stranu).  

Svůj nezastupitelný vliv má i jízda na kruhu, jelikož je pro pacienta náročnější, udržet 

rovnováhu. Na kruhu totiž začíná působit odstředivá síla, která způsobí posunutí těžiště na 

pacientovu vnější stranu sedací kosti. To se klient snaží kompenzovat, a proto se práce, kterou 

vnější část těla provádí, zvyšuje. A dostat těžiště opět do rovnovážného stavu, což má ta 

následek větší zatěžování vnější strany těla. Této skutečnosti se využívá při korekci 

nesouměrného držení těla. Je však nutno začít terapii využívat zezačátku takovým směrem, 

aby byla postiženější půlka těla na vnitřní straně, aby, kvůli větší zátěži nevznikaly 
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patologické reakce. Pokud pacient dosáhne alespoň relativně symetrického držení trupu, je 

možno směr změnit a tím využít tažného efektu odstředivé síly i na slabší polovinu těla. 

 

Ke zvýšení efektu terapie se kromě terapie zařazují i korekční polohy a techniky na 

zvýšení percepce (Hollý, Hornáček, 2005). Všechny tyto aktivity u pacientů směřují ke 

snazšímu dosažení korektního sedu. Pokud se to tak stane, znamená to, že pacient dosáhl 

první etapy hipoterapie a tím splnil předpoklad pro pokud o splnění druhé, což spočívá 

v aktivním ovládání koně. Většina klientů se k této fázio nedopracuje, ale ti, co jí zvládnou, 

mají otevřené dveře například ke sportovnímu ježdění, což jim velmi změní a hlavně 

plnohodnotní život. 
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3.3.6 KOREKČNÍ POLOHY 

 Jsou to polohy trupu, končetin a sedu, které cíleně upravují asymetrické držení těla, 

jelikož vychází z koncepce, že i malou změnou polohy končetin nebo hlavy, lze docílit velmi 

významné změny v celkovém držení těla. Dělí se na symetrické a asymetrické (viz obr.) a 

jejich vzájemnou kombinací se snaží dosáhnout co největší symetrie těla a pohybů pacienta. 

Pacient tyto polohy zaujímá na dobu, která je pro něj únosná, postupem času se prodlužuje, 

podle jeho reakcí a stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr 4: korekční polohy 

Zdroj: Hollý, Hornáček, 2005, str. 86 
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3.3.7 POSTUP HIPOTERAPIE 

 

Po vysazení pacienta na hřbet koně je úkolem fyzioterapeuta, zkontrolovat pacienta 

z bočního a předozadního pohledu, sledovat držení těla a případně upravit sed, nejdříve slovně 

(tím i ověří schopnost reakcí pacienta) a posléze ho doopraví taktilně společně s verbálním 

popisem toho, co provádí. Jakmile je sed upraven, fyzioterapeut ještě jednou vyzve klienta, 

aby si uvědomil a co nejlépe zapamatoval rozložení jednotlivých částí svého těla tak, aby si 

případné výchylky mohl pacient během hipoterapie opravovat sám. Po skončení této fáze 

fyzioterapeut vyzve hipologa, aby uvedl koně do kroku. Dále sleduje schopnost pacienta 

přizpůsobit se pohybům koně i jeho způsobilost nalézt společné těžiště. Průběžně upravuje 

držení těla a hlavně nabádá pacienta k pravidelnému dýchání. Také musí pozorovat reakce 

pacienta a podle potřeby vyzývat hipologa ke zpomalení nebo zastavení koně, aby klientu 

umožnil pauzu na odpočinek. Zastavování by však nemělo být příliš časté, ať má pacient 

možnost sladit se s pohyby hřbetu. Optimální rychlost koně je také velmi důležitá a 

individuální pro každého klienta. Příliš rychlý chod by totiž mohl vyvolat zvyšování 

svalového tonu a také kyfotizaci pacienta. (Hollý, Hornáček, 2005) 

U pacientů neschopných samostatného sedu se využívá již zmíněný asistovaný sed, 

kdy je klientu oporou fyzioterapeut sedící za ním nebo stimulační polohování v různých 

pozicích, nejprve v klidu, pak i při kroku koně. Uvolnění a protažení svalů nabádá k použití 

různých cviků (ruka k uchu koně, na záď koně atd.), které by mohly tento efekt zintenzivnit. 

V dnešní době se však od tohoto konceptu v rámci hipoterapie upouští, jelikož jimi pacient 

ruší přenášení pohybů hřbetu koně. Pro toto odvětví hiporehabilitace je tedy příznivější, když 

se klient pouze soustředí na pohyb, který mu kůň poskytuje. I tato zdánlivá pasivita jezdce je 

pro něj, především na začátku, dosti náročná, proto se terapie většinou neobejde bez madel, 

která mají pro pacienta opornou funkci. Jednotlivé cviky jsou samozřejmě přínosné, ale 

zařazují pedagogicko – psychologické ježdění. 

Po ukončení terapie je žádoucí zařadit fázi klidu, nejlépe nějakou relaxační technikou 

vleže na zádech s důrazem na dýchání, aby se dosažený výsledek co nejlépe stabilizoval. 

(Hollý, Hornáček, 2005) 
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3.3.8 TRÉNINK VNÍMÁNÍ TĚLA 

Při hipoterapii by se nemělo používat cvičení na koni (to je samozřejmě prospěšné, ale 

v rámci jiného oboru; pedagogicko – psychologického ježdění), jelikož pak pacient ztrácí 

pozornost k vnímání pohybu koně. Proto je pro zvýšení účinnosti důležité, aby se pacient 

otevřel těmto vjemům. Tomu fyzioterapeut dopomáhá tím, že verbálně (výzvami nebo 

popisem toho, co by měl klient cítit a vnímat) i neverbálně (pomocí dotyků) nabádá klienta, 

aby se soustředil na své tělo a polohu jeho jednotlivých částí. Tím, že se pacient soustředí na 

své tělo, může lépe kontrolovat jeho pohyby a tím se zvyšuje intenzita terapeutického 

působení. U dětí se postupuje trochu jinak. Fyzioterapeut se snaží přimět je k vnímání pohybu 

koně, jeho teploty atd., aby si přes tyto podněty začali uvědomovat vlastní tělo. 

 

Při hipoterapii se aktivuje a rozšiřuje množství smyslových podnětů (zrak, sluch, čich, 

hmat), působících na pacienta, zlepšuje se slovní projev a vyjadřování. Díky jízdě se změnou 

polohy těla nebo jeho částí, neustále dochází ke stimulaci orgánů rovnováhy, takže se zlepšuje 

prostorová orientace a polohocit. Jízda na koni také velmi pomáhá odstranit potíže s pravo-

levou orientací u dětí, díky procvičování tohoto problému na „něčem“, k čemu mají citový 

vztah. Terapeut k tomu používá jednoduché úkoly, jako „pohlaď levou stranu krku koníka“ 

atd. při intenzivnějším procvičování dítě tento problém rychleji a lépe překoná.  

 

 

3.4 PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ JEŽD ĚNÍ 

 
 
 Definici pedagogicko – psychologického jsem uváděla již na začátku práce a i v jiných 

částech (například výběr koně) tento termín jsem v průběhu své práce již několikrát zmínila 

(např. v části zabývající se vhodným výběrem koně)  

Je to typ rehabilitace, ve kterém kůň slouží jako prostředek „nejen pro rehabilitaci 

tělesných onemocnění nebo defektů, ale ovlivňuje u dětí a mladistvých fyziologický a 

psychický vývoj, formuje rozvoj osobnosti, pozitivně působí na smyslové činnosti a má silný 

socioterapeutický vliv.“ (Pipeková, Vítková, 2001, str. 134) 

LPPJ se uplatňuje u dětí s poruchami učení, narušenou komunikační schopností, pro 

hyperaktivní děti a děti s výchovnými problémy, děti se smyslovými vadami, mentální 

retardací atd. 
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Kůň zlepšuje fyzickou kondici klientů, upravuje sebevědomí, eliminuje úzkost, zlepšuje 

schopnost přizpůsobení a soustředění, komunikaci a sociální chování a současně také 

zaměstnává všechny jeho smysly. (http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz[online]) 

 

Velké uplatnění má u pacientů s psychologickými nebo psychiatrickými problémy, 

léčících se ze závislostí atd., kde se prostřednictvím interakce pacient – kůň – terapeut, 

podporuje sebedůvěra, nezávislost, schopnost řešit problémy, schopnost sebeovládání, 

kooperace s dalšími lidmi a mnoho jiných vlastností, které závisí na konkrétním problému 

daného pacienta. Pedagogicko – psychologické ježdění působí velmi pozitivně díky jeho 

jednotlivým faktorům. Ráda bych proto jednotlivé složky podrobněji popsala. Jsou to: 

 

3.4.1 TĚLESNÝ FAKTOR 

 

Tento faktor hraje v ozdravné terapii nejdůležitější a také nejlépe měřitelnou úlohu. Je to 

díky již zmiňovanému trojdimenzionálnímu pohybu a dalších, s koněm spjatých podnětů, 

které na klienta působí. Podstatnou roli u pacienta, jedoucího na koni, hraje také 

senzomotorika. Jelikož se musí pacient neustále snažit o dosažení rovnováhy na pohybujícím 

se hřbetu, rozvíjí se mu smysl pro polohocit a koordinaci pohybů. Tyto faktory se uplatňují 

hlavně v léčbě a rehabilitaci neurologických a ortopedických problémů. Přestože se 

rehabilitace vlastně uskutečňuje mechanickými podněty, působení a přítomnost koně, má 

přesah i do psychické a sociální oblasti člověka, na jeho prožívání i chování. Tento fakt jsem 

již zmiňovala v kapitole o působení koně na psychickou složku člověka, při pokusech, 

nahradit koně nějakým trenažérem, ve kterém se tato myšlenka ukázala jako nefunkční, 

jelikož tam tyto přesahy chybí a proto je celková terapie neúčinná.  

Také je třeba zdůraznit, že je jízda na koni velmi náročný sport, i když si většinou laická 

veřejnost myslí opak, protože jezdec „jen sedí“ a veškerou práci za něj vykonává kůň. Kdo už 

někdy na koni seděl, náhle zjistil, že zvládnutí všech potřebných úkonů je celkem oříšek, 

takže je zapotřebí vynaložit dost energie, aby kůň dělal přesně to, co se po něm jezdec 

vyžaduje. To má za následek procvičení celého těla, posílení svalstva, koordinace pohybů, 

zlepšení smyslu pro rytmus, propojení tělesného a duševního uvolnění a tím celkové posílení 

zdraví. Také sebeuvědomění (které představuje navzájem propojenou balanční, taktilní a 

proprioreceptivní složku), se zvyšuje, protože člověk musí citlivě vnímat změny, které kůň 
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vyvolává, ty přesně zpracovat a přenést k výkonným orgánům, aby udržel rovnováhu. 

Všechny tyto atributy mohou sekundárně ovlivnit sebevědomí pacientů. 

 

3.4.2 PSYCHOLOGICKÝ FAKTOR 

 

Aby mohl člověk na koni jezdit (to znamená aktivně přimět koně dělat činnost, kterou po 

něm jezdec požaduje, ne se jen pasivně „vozit“) musí se naučit používat pomůcky k tomu 

určené. Pomocí nich jezdec koně taktilně nabádá k určené činnosti, a pokud se to začne dařit, 

úspěšně zdolal první psychoterapeuticky významnou bariéru. Postupem času se častěji stává, 

že komunikace začne oboustranně probíhat nejen mechanicky, ale i cestou porozumění. Díky 

překonání této distance se mezi koněm a jezdcem začne vytvářet vztah důvěry, což je 

psychologicky velmi významné. 

Vlastnosti koně u klientů podporují motivaci, sebeuvědomění. Kůň je totiž individualita, která 

velice efektivně a rychle pacientovi poskytuje zpětnou vazbu vůči jeho chování, odráží 

klientovy změny emocí a na základě toho mu poskytuje možnost, prožít korektivní emoční 

zkušenost. Prostřednictvím reakcí koně se pacient učí nést odpovědnost za důsledky svého 

chování. 

Psychologický přesah působení koně na člověka je velmi obsáhlý. Zapříčiňuje to už 

fakt, že se v něm setkává síla, rychlost a obratnost, s temperamentem, krásným vzhledem a 

přirozenou hrdostí. Tyto vlastnosti mu zajistily výhodu nad jinými velkými zvířaty ve vztahu 

k člověku a také velký symbolický význam. Jak jsem již zmínila, v psychoanalýze představuje 

animální, nevědomou složku člověka, symbol ženy a matky, a tedy jistoty.  

První kontakt člověka a koně většinou vyvolává ambivalentní pocity, nejčastěji strach 

a obdiv, odmítání a tužbu. Strach postupně mizí a obdiv narůstá. První jízda zanechává 

v člověku silný zážitek a obrovský emocionální posun nastává v okamžiku, kdy pacient začne 

koně řídit sám a aktivně tak začíná rozhodovat o tom, co bude kůň dělat. 

Člověk trpící paranoidními stavy nebo poruchou autistického spektra mnohem lépe 

naváže vztah se zvířetem než s člověkem. Díky jejich společným zážitkům a postupnému 

získávání vzájemné důvěry a lásky vzniká velká motivace, která pomáhá snáze překonat 

nepříjemnosti spojené s nemocí nebo postižením nebo nechutí respektovat autoritu terapeuta 

nebo pedagoga. Emoční neutralita koně a schopnost adekvátně nonverbálně reagovat na 
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vzniklou situaci představuje tak zvaný sociální katalyzátor, díky kterému klient lépe navazuje 

vztah i s terapeutem. 

 

„Když kůň zahrne člověka do svého sociálního pole, musí člověk získat postavení 

pasivního vůdce, aby ho kůň dobrovolně respektoval. Při tréninku těchto zručností dochází 

k nevyhnutelné KOREKCI U PORUCH CHOVÁNÍ.“ (Hollý, Hornáček, 2005, str. 142) 

 

 

 

3.4.3 PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ JEŽDĚNÍ Z POHLEDU VÝVOJOVÉ 

PSYCHOLOGIE 

 

Dorris Russigová charakterizuje jednotlivá stádia: 

 

RANÉ DĚTSTVÍ 

 Za rané dětství považuje věk do dvou let, dítě je v tomto období závislé na matce a je 

zvyklý na její rytmus (tlukot srdce atd.). Mělo by být chráněno před nadměrnými podněty z 

okolí, proto autorka pedagogicko – psychologické ježdění zatím nedoporučuje (velké 

množství podnětů by dítě nedokázalo zpracovat), alespoň do té doby, než si vytvoří vlastní 

rytmus a díky němu si uvědomí, že matka s ním není totožná bytost, což ho poprvé od matky 

separuje.  

Po vytvoření vědomí vlastního rytmu už je schopno přijímat a přizpůsobovat se rytmu cizímu 

a cítit se při tom dobře. Až tehdy je možno hiporehabilitaci použít, ale pouze v omezené míře, 

aby velké množství podnětů obklopujících dítě, nepůsobilo zmateně. Hlavně kontakt se 

zvířetem nemůže být náhradou vztahu k člověku, dítě v tomto věku by raději mělo veškerý 

čas trávit s rodinou, aby měl dostatek podnětů pro jeho správný vývoj. Na tuto formu terapie 

bude mít dost času, až bude větší. To se ale netýká hipoterapie, jakožto léčby nějakého 

somatického syndromu, tam platí pravidlo, že čím dříve se problém diagnostikuje a začne se 

napravovat, tím existuje větší pravděpodobnost pozitivního výsledku léčby. 

 

OBDOBÍ DO TŘETÍHO ROKU ŽIVOTA 

 Toto období je charakterizováno (u zdravých dětí) velkým rozvojem kognitivních 

procesů, velkou touhou po poznání, rozvíjí se myšlení a velmi se rozvíjí řeč (Trpišovská, 
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2004). Typická je u dětí v tomto věku radost z pohybu a zvědavost, výrazně se učí všemi 

smysly, je proto potřeba neustálého dohledu, protože je to období častých úrazů, které mohou 

mít, při nepozornosti rodičů, fatální následky. Je to také nejvhodnější doba pro učení se 

základním společenským (pozdrav, poděkování) a hygienickým návykům. V citových 

vztazích potřebuje mít pocit bezpečí, lásky, důvěry a jistoty. Vytváří se vědomí sebe sama a 

objevují se první projevy vůle. Oba tyto duševní stavy jsou však na počátku vývoje, takže při 

nesprávném zacházení s dítětem mohou být velmi zranitelné. V tomto období se objevuje 

zájem o koně, dítě je jeho velikostí přímo fascinováno. Při jízdě na něm (buď při asistovaném 

sedu, nebo asistencí ze země) musí být neustále jištěno, protože navzdory své živosti a 

zvědavosti, ještě nechápe pocit nebezpečí. Také je žádoucí, aby si dítě k terapeutovi vytvořilo 

vztah, který mu bude zaručovat jistotu. (Russigová in Hollý, Hornáček, 2005) 

 

OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

 Základní charakteristikou tohoto období je hra (Machová, 2002). Dítě jeví zájem o 

interakci s jinými dětmi, objevuje a zkoumá své vlastní možnosti a okolní svět. Díky interakci 

s ostatními dětmi a dospělými si začíná uvědomovat nutnost spolupráce, respektu, ale i 

prosazení svého názoru, začíná porovnávat sebe a ostatní a to všechno vede k postupnému 

zapojování se do života společnosti (= socializaci). Organismus dítěte celkově sílí, dítě roste 

do výšky, takže se postupně vytrácí předchozí zakulacenost, typické pro období 2 – 4 let, 

nazývané období první tělesné plnosti. Zlepšuje se hrubá, ale hlavně jemná motorika a 

s rozvojem pohybu se kolem čtvrtého roku velmi rozvíjí fantazie, díky které dítě začíná 

kreslit. Analýza kresby je velmi důležitá diagnostická metoda, která pomáhá zjistit mentální 

vyspělost dítěte. Koně děti v tomto věku vnímají jako svou hračku. Při jízdě na něm je 

potřeba používat madla (Russigová in Hollý, Hornáček, 2005). V tomto období se nejčastěji 

využívají cviky na koni, hlavně různé obměny sedu a lehu. U postižených dětí se poprvé 

objevuje vnímání odlišnosti vůči dětem zdravým a naopak. Od toho je ve skupině terapeut, 

který je svým chováním vůči postiženému jedinci vzorem pro ostatní děti.  

 Důležitý je také fakt, že nejpozději do konce toho období by měly být rozpoznány 

všechny smyslové vady, postižení a pokud možno i mentální retardace. 
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OBDOBÍ ŠKOLNÍHO VĚKU  

 Na tomto vývojovém stupni považují děti koně za svého partnera. Mají již širší 

rozhled, začínají se orientovat mimo rodinu, seznamují se s novými lidmi a přednostně se učí 

od cizích dospělých, ve kterých nachází své vzory. (Russigová in Hollý, Hornáček, 2005).  U 

dětí s LMD a děti hyperaktivní si začínají být vědomi jejich poruchy. Zařazení pedagogicko – 

psychologického ježdění je pro ně účinnou terapií. Jedním z typických projevů nástupu dětí 

do školy je značné omezení pohybu vlivem školní docházky a také celková únava dětí, 

způsobená pravidelným vstáváním a velkou zátěží při plnění školních povinností (Machová, 

2002). To klade obrovské nároky na nevyzrálou nervovou soustavu, abstraktní myšlení, 

smyslové vnímání i velké úsilí nervové soustavy při přesném řízení jemné motoriky pohybů 

ruky při psaní. Únava se projevuje celkovou nechutí pokračovat v práci. Problémy s adaptací 

na školu prožívá, více či méně intenzivně, každé dítě. Většina si však na nový režim poměrně 

rychle zvykne. U zbylé časti dětí je neschopnost adaptace spojená se zhoršením tělesného a 

zdravotního stavu (vyčerpanost, snížená odolnost vůči nemocem atd.) a neurotizací (bolesti 

hlavy, břicha nebo poruchy spánku). Prevence spočívá v pravidelném a dostatečném spánku 

dítěte, který zajistí obnovu všech fyziologických dějů v organismu a také možnosti, trávit čas 

dítěte mimo školu v prostředí, kde má možnost, skamarádit se s vrstevníky a cítit se příjemně. 

Co se týče vývoje řeči, již od konce třetího roku probíhá tzv. intelektualizace, která pokračuje 

celý život. Kolem sedmého roku života, se způsob výslovnosti začíná upevňovat, a to jak 

výslovnost dobrá, tak špatná (v tomto případě je nutné, vyhledat odborníka na logopedii). 

Na úspěšnost žáka mají velký vliv postižení s původem v prenatální nebo perinatální době. 

Jsou to postižení, způsobené nedonošeností, přenošeností, nemocí matky v těhotenství nebo 

nedostatek kyslíku v průběhu porodu. 

 

OBDOBÍ PUBERTY 

 Období puberty probíhá ve třech fázích. Ty zahrnují rozloučení se s dětstvím, následně 

hledání nových hodnot a počátek dospělosti. První fázi občas provází nostalgie a touha po 

návratu do ranějších fází dětství. Dítě hledá oporu v pro něj dost nejistém období, nastává 

období tzv. druhého vzdoru a projevuje se hlavně náhlými změnami v chování, které jsou 

odrazem hormonálních změn v organismu dospívajícího jedince. Touha po kontaktu se 

zvířetem je pro něj jednou z možností, jak najít ztracenou rovnováhu. Toto období je i 

výchovně velmi náročné, většinou se zde projeví vše, co rodiče v dřívějších fázích opomenuli.  

S počátky dospělosti je spojeno s vytvořením a uznáním hierarchie hodnot. 
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DOSPĚLOST 

 Krizové situace, většího či menšího rázu, musíme řešit a překonávat každý den. Pokud 

se však stane, že překročí únosnou míru, člověk má potřebu, nějak se opět dostat do stavu 

duševní rovnováhy. Na tuto situaci může jízda na koni působit velmi pozitivně nejen jeho 

krásou a pocitem volnosti při jízdě na něm, ale také faktem, že pro člověka kůň není jen zvíře, 

ale také zastupitel určitých symbolů, které jsou pro každého člověka jiné. Pro někoho může 

být kůň symbolem krásy a věčnosti, takže mu jízda na něm nebo jen jeho blízkost pomáhá, 

lépe se vyrovnat se stárnutím. 

 

 

3.4.4 ÚLOHA KONĚ PŘI LÉČBĚ BEHAVIORÁLNÍCH PORUCH 

 

 

 Již v předchozí kapitole jsem nastínila, že kůň pomáhá díky své nezaujatosti, neutralitě 

a dalším osobnostním rysům, které jsou klientovi sympatické, zprostředkovaně navázat vztah 

i s terapeutem. 

Podle autorů Hollého a Hornáčka (2005), se kůň využívá při léčbě poruch chování a 

poruch osobnosti hlavně díky své emoční neutralitě. Ta zajišťuje, že není zaujatý, nemá 

předsudky vůči klientům v tom smyslu, že ho nezajímá jejich minulost ani trable, kterých se 

dopustili, je vděčný a tichý posluchač, plně respektuje nadřazenost člověka, ale jen takového, 

který umí dát najevo svou osobnost. Jakmile vycítí strach a nejistotu, nebude dělat co, co po 

něm člověk chce, takže je dialog a vztah s koněm vlastně soutěží o osobnostní převahu. Kůň 

ve své podstatě je plachý tvor, není zákeřný, ale pokud se, vlivem nesprávného zacházení, 

dostane do úzkých, může začít být agresivní. Při správném zacházení ale bude věrný učitel, 

který však dá vždy najevo, když klient překročí své kompetence a začne se chovat nevhodně. 

Klient se tímto učí vhodné komunikaci a chování metodou pokusu a omylu. Pokud klient při 

jízdě dbá rad, poskytovaných terapeutem, kůň ho respektuje a poslouchá a díky tomu se 

jezdec cítí dobře a komfortně. Pokud se však radami neřídí, je vzápětí potrestán koněm v tom 

smyslu, že si s ním začne „dělat co chce“. To klientovi navozuje špatný pocit a jistou 

bezmocnost v řešení situace, proto si své chování pro příště lépe promyslí. Tím dochází 

k posilování žádoucího chování, ale i k rozvinutí vztahu důvěry s koněm i terapeutem. Tento 

vztah hraje velmi významnou roli při řešení poruch chování u dětí a mládeže. 
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U některých druhů onemocnění (a většiny závislostí) pacienti nemají pocit, že jsou 

nemocní, natož aby potřebovali nějakou léčbu. V tomto případě hrají koně velmi důležitý 

motivační faktor. Možnost jezdit na koni nebo se o něj starat způsobuje, že pacienti, kteří se 

léčit nechtěli, začínají a ti, kteří chtěli léčbu opustit, zůstávají. 

 

 

SOCIÁLNÍ INTERAKCE 

 

  Při pedagogickém a psychoterapeutickém působení vzniká vztah pacient – terapeut – 

kůň. Tím je dán prostor pro sociální interakce mezi těmito členy, které jsou založeny na 

nejjednodušších vztazích, jako je pomoc druhým, vzájemná pomoc i přijímání pomoci a 

hlavně pocit zodpovědnosti. Spolupráce na této úrovni vypadá na první pohled jednoduše, ale 

pro lidi s poruchami psychosociálního vývoje nebo psychosociálně handicapované, je 

navazování jakýchkoliv vztahů, dosti náročné a často i nepřekonatelné.  

 

Cílem pedagogicko – psychologického ježdění, je pomoci vyléčit velké množství abnormalit, 

od mírných poruch chování, smyslů a specifické poruchy učení až k řešení mentální retardace, 

sexuální deviace, závislosti na alkoholu, omamných a psychotropních látkách, neuróz, 

psychóz atd. všechny tyto případy se musí řešit individuálně, jelikož LPPJ působí hlavně na 

oblast psychiky a sociálních vztahů, takže na konkrétního jedince může stejný podnět vyvolat 

naprosto jinou reakci. Terapeut tedy musí být nejen dostatečně vzdělán ve svém oboru, ale 

musí vyvinout i velké množství kreativity, aby klienta zaujal a tím mohl být léčebný postup 

úspěšný. Má to relativně zjednodušené skutečností, že se postižený jedinec náhle dostává do 

střediska zájmu, což mu působí pocit jedinečnosti jeho osoby, na kterou většinou nebyl 

zvyklý. To u něj působí jako silný motivační činitel, a proto snáze překonává počáteční 

ostych, strach a úzkost. 

 Praktická hodina probíhá různými formami. Je to práce v menších či větších 

skupinách, s rodinou, diagnostika prostřednictvím interakce klient – kůň (to je možné pouze 

v případě, že mezi klientem a koněm panuje vzájemná důvěra). Další formou je diagnostika 

pomocí promítnutí vlastní rodinné situace do hierarchie ve stádě. Tím se klientu nabízí 

možnost naučit se a poznat nové způsoby chování (koně mají způsob chování typický jeho 
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druhu, takže má klient možnost najít nové možnosti, jak své staré vzorce nahradit). Díky této 

metodě by si klienti měli uvědomit pocit vlastní jedinečnosti, který jim většinou chybí.  

 

 

3.4.5 CÍLOVÁ SKUPINA PRO PEDAGOGICKO – PSYCHOLGICKÉ JEŽDĚNÍ 

 

 Na závěr bych chtěla shrnout, pro koho konkrétně se pedagogicko – psychologické 

ježdění hodí a tím osvětlit, jaké typy dětí byly mými respondenty. K tomuto záměru využívám 

práci autorek Pipekové a Vítkové (2001). 

 

1) DĚTI  S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ UČENÍ 

2) DĚTI S NÁPADNOSTMI V CHOVÁNÍ 

3) DĚTI SMYSLOVĚ POSTIŽENÉ 

4) DĚTI DUŠEVNĚ POSTIŽENÉ 

 

3.5 PSYCHOTERAPEUTICKÉ JEŽD ĚNÍ 

 

 Psychoterapie znamená léčbu abnormálních duševních stavů, psychologických a 

fyzikálních onemocnění, použitím psychologických prostředků. V tomto případě se 

prostřednictvím koně snaží příznaky onemocnění odstranit. (Hollý, Hornáček, 2005). 

 

Základní principem tohoto procesu, který na jedince působí komplexně, je interakce 

mezi člověkem, koněm a prostředím, které ho obklopuje a následné navázání vztahu mezi 

nimi. (Rynešová, [20--]), Je to vlastně forma psychoterapie, která se snaží o zmírnění nebo 

odstranění příznaků duševního onemocnění nebo psychologického problému formou 

vzájemného ovlivňování jednotlivých účastníků. Terapeut zde hraje roli pomocníka a rádce, 

pomáhá svým klientům vypořádat se s jejich starostmi, najít pro ně v jejich subjektivně 

neřešitelných problémech cestu ven, a ukazuje jim možnosti, jak se začlenit do kolektivu a 

tím žít „normální“ život. Je zaměřená na pomoc lidem a snahu změnit jejich chování a 

myšlení, emoce nebo osobní charakteristiky tak aby byly žádoucí a přijatelné pro obě strany.    

(Norcross 1990, in Hollý, Hornáček, 2005)  
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Tento pojem je podřízen obecnějšímu, tj. pedagogicko – psychologickému ježdění. 

 

 Psychoterapeutické ježdění je psychoterapeutická metoda a proto se musí řídit 

přesnými indikacemi a postupy. Psychoterapeutických systémů je velká řada, ale všechny 

mají společné rysy, které popsal Watson již v roce 1940 (Hollý, Hornáček, 2005).  

Z mého pohledu je nejvýznamnější osobnost terapeuta. Ten si svým chováním a jednáním 

vytváří s klientem určitý vztah, který díky jeho podpoře může vyvolat pozitivní změnu v těch 

oblastech, u kterých to je žádoucí.  

V rámci této formy terapie se pravidelně provádí skupinová sezení. 

 

„K ůň není jen pouhé terapeutické médium. Vzhledem ke svým vlastnostem a 

charakteru zastává v psychoterapeutickém ježdění úlohu koterapeuta. Je stádovým zvířetem 

vyžadujícím určitou hierarchii a vykazuje poslušnost ke zvířeti dominantnějšímu nebo 

k člověku, protože ho vnímá jako dominantnějšího. Jelikož je kůň s člověkem schopen 

komunikovat na neverbální úrovni, může vstupovat do terapeutického procesu jako partner se 

všemi právy. Vyžaduje svůj řád, určitou rovnováhu vztahů i jednoznačné pokyny, ale nesmí 

být překročeny určité stanovené hranice.“ (Klik, 1995, in Rynešová [20--], str. 17) 

 

 

 Jelikož je kůň sice domestikovaným, ale pořád stádovým zvířetem, má schopnost 

navazovat vztahy a komunikaci s člověkem na neverbální úrovni, podobně, jak by 

komunikoval v přírodě. I mezi lidmi je verbální komunikace, jak uvedl americký psycholog 

Albert Mehrabian (Thiel, 1993), zprostředkovaná pouze 7 % z předávaných informací (to je 

důsledkem vývoje mozku, ve kterém je řečové centrum uloženo ve fylogeneticky nejmladší 

vrstvě, neocortexu, zatímco ostatní formy komunikace jsou vývojově mnohem starší), větší 

část, přes 38 % je odvozována z tónu hlasu a zbytek, 55 %, zajišťuje neverbální komunikace. 

Z ní můžeme vyčíst i naše názory a pocity. Jen část pohybů těla je řízena vůlí, takže pokud 

říkáme lež, tělo se jí podvědomě brání a z řeči těla znatelné, jaký skutečně zaujímáme názor a 

jaké je naše skutečné duševní rozpoložení.  

Prostřednictvím koně dochází i sociálnímu učení, jelikož reakce koně mohou sloužit 

jako zrcadlo nevědomých duševních stavů a schopnost navázání úspěšné komunikace 

s koněm je předstupeň ke zdárné komunikaci mezilidské. 
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Psychoterapeutické ježdění se indikuje ve formě skupinové nebo individuální terapie pro 

všechny věkové kategorie.  

 

Využití koně při léčbě duševních poruch dělíme do 3 etap: (Kulichová, [20--]) 

1) Metoda zaměřená na cvičení = PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA 

Zahrnuje takovou práci s koněm, při níž je pozornost zaměřená na změnu chování 

klienta. Díky interakci s koněm si klient kompenzuje své deficity chování a nahrazuje 

je novými strukturami. 

2) Metody zaměřené na vytváření zážitků = PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 

Tento typ činnosti je založen na zprostředkování prožitků jak v oblasti motorické 

(samotná jízda na koni), tak i v oblasti psychické (pocit uvolnění a spojení s koněm, 

zážitek ze situace, že je nesen, sedí vysoko atd.). Tyto prožitky mají klientovi pomoci 

najít alternativní cestu v jeho životě než tu, po které do té doby kráčel. 

3) Metody zaměřené na odstraňování konfliktů = PSYCHO A SOCIOTERAPEUTICKÁ 

PŘÍPRAVA 

Je založena na komunikaci a interakci klienta s psychoterapeutem a socioterapeutem 

při odstraňování jednotlivých psychických poruch. 

 

3.5.1 DRUHY A LÉČBA DUŠEVNÍCH PORUCH PROSTŘEDNICTVÍM 
PSYCHOTERAPEUTICKÉHO JEŽDĚNÍ 

 

 Organické duševní poruchy  

 

– jsou poruchy charakterizované úbytkem kognitivních funkcí, jako je paměť, intelekt, 

schopnost poznávání a učení. Nejčastěji jsou zapříčiněny cévním onemocněním mozku. Patří 

sem skleróza, nádory, cévní mozkové příhody, metabolické onemocnění, Alzheimerova 

choroba, poúrazové a pooperační stavy.  

 

Pozitivní účinky terapie: 

- psychoterapeutické ježdění a práce s koňmi pozitivně působí na emoce a tím obohacuje 

duševní život klientů, trénuje a zlepšuje paměť, myšlení, vnímání a další kognitivní funkce a 

díky motivaci působí aktivačně na celý organismus klienta 

Kontraindikace:  
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- psychoterapeutické ježdění se nedoporučuje osobám s organickými poruchami vědomí a 

těžkou formou demence 

 

Duševní poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek  

– patří sem všechny duševní poruchy, vzniklé akutní intoxikací, škodlivým užíváním a 

závislostí, spojenou s konzumací alkoholu, opiátů, stimulantů, kanaboidů, sedativ a hypnotik, 

halucinogenů atd. a poruchy související se závislostí, jako jsou toxické psychózy vyvolané 

odvykacím stavem, psychotické stavy nebo organické poruchy vzniklé v důsledku užívání 

psychotropních látek. 

 

Pozitivní účinky terapie: 

- terapeutické ježdění zvyšuje schopnost sebeovládání, usměrňuje neukázněnost a nezdravé 

sebevědomí, nebo naopak chybějící sebedůvěru, posiluje správným směrem. Díky kladení a 

překonávání různých cílů v ježdění, pomáhá aktivovat oslabenou vůli těchto klientů a také 

působí jako prevence proti recidivě po ukončení léčby, v případě, že se klienti budou 

jezdectví nadále věnovat. Významným přínosem při léčbě závislostí je získání pozitivních 

emočních zážitků i bez užití drogy. To jim dává sílu, lépe se s náročnou léčbou vyrovnat. 

Kontraindikace:  

- akutní intoxikace, akutní psychotické poruchy a odvykací stavy toxické psychózy  

 

-schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy  

– při těchto poruchách zůstává jasné vědomí a zachovaná inteligence. Při schizofrenii má 

nemocný pocit, že jeho myšlenky, pocity a činy znají i jiní lidé, což se může rozvinout 

v bludné interpretace prožívání reality, ve které si postižený člověk myslí, že jeho myšlení 

ovládají nadpřirozené síly. Typické pro toto onemocnění, jsou nejčastěji sluchové halucinace, 

ve kterých hlasy komentují jeho chování a myšlení. Nemocný má většinou pocit, že se stal 

středem světa a v jeho myšlení jsou do popředí vyzdvihovány nepodstatné rysy celku a 

naopak, takže je velmi složité, takového člověka pochopit. 

 

Pozitivní účinky psychoterapeutického ježdění: 

Nejvýznamnější účinek je v možnosti navázání vztahu (se zvířetem a přes něj posléze 

zprostředkovaně s terapeutem). To však platí pouze u osob s pozitivním vztahem ke zvířatům. 

Pokud se vztah podaří vypěstovat, kůň se pro klienta stává emočně velmi významným a přes 
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něj se zlepšují i schopnosti sociální interakce. Díky jízdě i péči o koně ustupují symptomy 

deprese, úzkosti, poruch myšlení, zlepšuje se subjektivní pocit spokojenosti a celkově se 

zvyšuje kvalita života. 

Kontraindikace: Tato forma terapie je nemožná u pacientů se schizofrenií v akutní fázi, 

jelikož existuje velké riziko nepředvídatelného chování. 

 

Afektivní poruchy  

 „ základem těchto poruch je narušení citového života, emotivity a efektivity buď směrem 

k depresi nebo mánii“ (Hollý, Hornáček, 2005, str. 158) 

Tato porucha se projevuje rozsáhlou změnou celkové úrovně aktivity, která má 

tendenci, opakovat se, tím vzniká maniodepresivní psychóza nebo bipolární afektivní 

porucha. Při depresi se zpomalují všechny duševní i tělesné procesy a myšlení takového 

pacienta má sklony k velkému podceňování se a je celkově velmi negativní. Manický stav je 

naopak doprovázen zvýšenou energií a sebevědomím, nižší potřebou spánku, hyperaktivito, 

jeho myšlení je ovlivněno pocitem nepřekonatelnosti a dokonalosti, někdy se objevují 

představy o nadpřirozených schopnostech atd.  

V akutních fázích obou těchto stavů je psychoterapeutické ježdění kontraindikací, 

jelikož hrozí reálná šance, že by si pacient mohl ublížit.  

 

Pozitivní účinky terapeutického ježdění: 

Terapeutické ježdění může pomoci až po úspěšné léčbě antidepresivy. Ježdění totiž 

„donutí“ léčbou unaveného pacienta, k fyzické aktivitě, musí vynaložit úsilí, aby se s koněm 

sblížil a pokud se to podaří, posílí se jeho zdravé sebevědomí a také pocit, že depresivní stavy 

byly nemocí a ne jeho skutečnou neschopností. Manickým pacientům hiporehabilitace naopak 

pomáhá zjistit, zda jsou jejich skutečné fyzické a psychické vlastnosti na takové úrovni, na 

které si myslí, že jsou, kvůli jejich vysokému sebehodnocení a přehnanému sebevědomí. 

Prostřednictvím této terapie se jedincovo sebeuvědomění dostává do reálných hodnot. 

Kontraindikace: rané a akutní fáze těchto nemocí 

 

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a jiné somatoformní poruchy  

– do této skupiny patří onemocnění, dříve označované jako neurózy. Dnes už toto označení 

neplatí, jelikož je jejich původ složitější, než se původně předpokládalo. Patří sem 

onemocnění na bázi úzkosti (fobické, úzkostní poruchy), nutkavé stavy – obsedantní 
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kompulzivní poruchy, reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení = porucha, při které 

může jakákoliv změna v okolním prostředí, vyvolat nemoc (Smolík, 2002 in Rynešová [20--

]), a dissociativní (somatoformní) poruchy = poruchy vjemů, funkcí a chování, které jsou 

omezeny na určité části těla nebo systémy, které časově nesouvisí se stresovými událostmi ani 

problémy v minulosti. Pacient se neustále dožaduje lékařských prohlídek, jelikož si stěžuje na 

opakované tělesné příznaky.  

Jedinci postiženému těmito druhy poruch, všechny příznaky velmi komplikují život, a proto je 

ve všech těchto kategoriích doporučováno psychoterapeutické ježdění.  

 

Autoři Hollý a Hornáček (2005) do této skupiny řadí i behaviorální syndromy spojené 

s fyziologickými poruchami (anorexie, bulimie a funkční sexuální poruchy), takže se jejich 

členěním budu řídit i já. 

 

Pozitivní účinky: 

Klientům zejména první jízda na koni přináší velký zážitek, díky němuž se velmi 

zlepšuje komunikace s terapeutem i s pacienty navzájem, jelikož si všichni chtějí vyměnit své 

zážitky (Hollý, Hornáček, 2005). Kůň odstraňuje úzkost a obavy z předpojatosti, takže se 

významně podílí na odstraňování komplexů, kterými tito pacienti většinou trpí. U 

neurotických klientů se díky této skutečnosti používá výhradně skupinová terapie právě díky 

možnosti, popovídat si s ostatními (to by mělo probíhat před i po každé hodině) a naučit se 

poskytovat i přijímat pomoc druhých, s čímž měli v minulosti problém. Uplatňuje se i 

meditační cvičení na koni (to pomáhá lépe procítit jeho pohyby) a zvláště vhodnou metodou 

pro tyto klienty je voltiž, jelikož ten je nejvíce založen na interakci cvičitelů.  

Voltiž je podle Leimerové a Straussfeldové (in Hollý, Hornáček, 2005, str. 161) 

vhodný i u klientů s anorexií a bulimií, jelikož se díky skupinové spolupráci řeší problémy 

v rodinných souvztažnostech, především frustrujícího vztahu k matce, což je dle autorek 

příčina těchto onemocnění. Cílem psychoterapeutického ježdění je v tomto případě obnovení 

skutečných emočních vazeb, proto (pokud je to možné), se využívá skupinová voltiž matek 

s dcerami.  

U pacientů s funkčními sexuálními poruchami se díky jízdě na koni odstraňují emoční 

zábrany a prostřednictvím této terapie se díky vztahu člověk – kůň, dokážou mnohem rychleji 

socializovat. 
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Psychoterapeutické ježdění klade, u všech těchto poruch, důraz na tělesnou stimulaci 

pacientů (cvičení na koni, činnostmi, spojenými s péčí o koně, provádění jezdících klientů 

atd.), jelikož ta pak působí na celkovou odolnost organismu a způsobuje vyplavování 

endorfinů, člověk se cítí mnohem lépe, odstraňuje své komplexy a díky tomu se mu zlepšuje 

pocit sebeuvědomění a vlastní identity. (Rynešová [20--]) 

 

Poruchy osobnosti a chování u dospělých  

= poruchy, vyskytující se u jedinců, kteří mají hluboce zakořeněny neměnné vzorce chování, 

které se velice liší od společensky uznávaných norem. Vznikají v dětství a vyvíjejí se, takže 

jsou jen velmi těžko odstranitelné (spíše se používá tzv. pozitivní působení v době zhoršení 

projevů (Klik in Kulichová, 1995). Patří zde paranoidní, schizoidní, asociální a emočně 

nestabilní porucha osobnosti a také poruchy sexuální preference (fetišismus, transvestitismus, 

exhibicionismus, voajérství, pedofilie a sadomasochismus). (Rynešová [20--]) 

 

Pozitivní účinky terapeutického ježdění: 

- díky jízdě na koni se pacient učí zvládat a korigovat projevy svých emocí, kůň jim slouží 

jako zrcadlo, prostřednictvím kterého si uvědomují některé negativní projevy svého chování, 

jelikož je na ně kůň svými reakcemi upozorňuje. Terapeut by v těchto případech měl sloužit 

jako přirozená autorita, kterou chtějí pacienti svým chováním napodobit (už jen třeba v rámci 

znalostí koní). Měli by také dostávat temperamentnější koně, aby mohli lépe a intenzivněji 

kontrolovat své agresivní chování. Podle autorů Hollého a Hornáčka (1998) mohou 

psychoterapeuté u těchto specifických pacientů postupovat jako při normálním jezdeckém 

výcviku. 

 

 

Psychoterapeutické ježdění je u těchto dětí velmi často indikováno (projevilo se to i na 

základě mého výzkumu), jelikož kůň dokáže velmi účinně a přesně vymezit dítěti hranice, 

které nesmí překročit. Pokud tak přeci jen udělá, dá mu to kůň jasně najevo chováním, které je 

pro dítě nepříjemné. Dítě se tak musí koni přizpůsobit a tím ho začíná vnímat jako autoritu. 

Má k němu totiž respekt i obdiv zároveň, takže zprostředkovaně začíná vnímat jako autoritu i 

terapeuta, který si s koněm (na rozdíl od něj) umí poradit. Této skutečnosti by měl pedagog 

využít a alespoň se pokusit dosáhnout modelu úzkost – obdiv – láska.  
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Kontraindikace: za jedinou kontraindikaci se považuje nezájem nebo nechuť hiporehabilitaci 

provádět 

 

Psychoterapeutické ježdění slouží jako nástroj odstranění agrese a antipatií, kvůli již 

zmiňované potřebě kooperace. Například při cvičení dvou dětí na jednom koni se každý z 

nich dostává do situace, kdy je potřeba s druhým partnerem spolupracovat, aby dosáhl 

určeného cíle. Jelikož je pro většinu dětí s touto diagnózou spolupráce s druhým nebo se 

skupinou cizí, je potřeba je těmto dovednostem přímo naučit. Forma voltiže se proto jeví 

přímo jako ideální. Neochotu spolupracovat by totiž klient pocítil „na vlastní kůži“ případným 

pádem. Jestliže se jim podaří, naučit se přijímat, ale i poskytovat pomoc, v mnoha faktorech 

jim to usnadní budoucí život, jak popsala S. F. Riefová (1999), „Kooperativní dovednosti 

tvoří základ pro udržení stabilní rodiny, dosažení úspěšné pracovní kariéry a získání stálé 

skupiny přátel.“ 

 

Hodiny hipoterapeutického ježdění musí být velmi dobře naplánovány, hlavně by 

v jejich průběhu nemělo docházet k prostojům, aby dítě nepocítilo pocit nudy. To např. platí i 

při čekání na jízdu (většinou se totiž v průběhu hodiny střídá na jednom koni více dětí), 

jelikož dětem s ADHD činí mnohem větší potíže čekat, „až na ně přijde řada“. Terapeut by na 

toto měl dbát a zaměstnat děti nějakou činností, například chůzí vedle koně popisováním 

výkonu toho, kdo právě jezdí. Terapeut by také měl umět děti dostatečně navnadit k činnosti a 

správnému jednání, např. prostřednictvím odměn (za to a to budeš moct vzít koně na 

procházku atd.) jelikož tyto děti potřebují mít neustále nové stimuly pozornosti, je vhodné 

postupem času, zařadit různorodé jezdecké hry.  

Dle mého názoru tyto činnosti děti určitě nadchnou a budou chtít v podobných 

aktivitách pokračovat. Toho by měl terapeut využít a zaúkolovat děti vymýšlením podobných 

her. Tím jim poskytne možnost kreativně se zapojit do průběhu hodiny, a tak využít jejich 

nadměrnou aktivitu pozitivním směrem. 
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3.6 SPORTOVNÍ A REKREA ČNÍ JEŽDĚNÍ HANDICAPOVANÝCH 

 

Jak jsem již uváděla v úvodní části práce, je tato oblast sportu založena na aktivním 

ovládání koně jezdcem, který se učí jezdit s ohledem na svůj handicap, za pomoci speciálních 

jezdeckých pomůcek a potřeb, které mu jeho postižení kompentují. Tento typ hiporehabilitace 

je velmi vhodný pro udržování a zvyšování fyzické kondice pacienta. (Pipeková, Vítková, 

2001; casopis.planetazvirat.cz[online]). Jeho velká výhoda je v tom, že je to jeden z mála 

(relativně dostupných) sportů, které může postižený člověk vykonávat.  

 

Prostřednictvím sportu má také větší frekvenci interakce a kooperace s lidmi (to 

umožňuje lepší integraci do celé společnosti) a většinou se i mezi zdravé vrstevníky, díky 

společnému koníčku, bez problémů zařadí. To vše poskytuje vhodné podmínky, lépe se se 

svým handicapem vyrovnat. 

 

K pacientům je přistupováno jako ke sportovcům a hodiny vede trenér. Terapeut si ale 

musí být jistý, že fyzická zátěž spojená s tímto sportem, nezhoršuje zdravotní stav klienta. 

 

„Sport, a u jezdectví to platí dvojnásob, učí kázni, bojovnosti a férovosti, postižený člověk si 

uvědomí, že vše v životě si musí vybojovat sám. Cílem je aktivizace a společenské uznání 

handicapovaných.“ (Nerandžič, 2006, str. 85) 
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4 VLIV HIPOREHABILITACE NA ŠKOLNÍ 

ÚSPĚŠNOST ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH 

DĚTÍ 
 

Školní úspěšnost je „produkt kooperací učitelů a žáků vedoucí k dosažení určitých 

vzdělávacích cílů, tzn. že školní úspěšnost není pouze dílem žáka, jeho schopností, píle aj., ale 

také dílem učitele, resp. součinností obou aktérů.“  (Průcha, Mareš, Walterová, 1995, in 

Kosíková, 2011) 

 

Ve školském zákoně (zákon č. 561/2004 Sb., § 16) jsou do kategorie zdravotního 

postižení zahrnuty vývojové poruchy chování spolu s vývojovými poruchami učení (VPU), 

mentálním, tělesným a smyslovým postižením, vadami řeči a autismem.  

Ze zákona vyplývá dětem s touto poruchou právo na vzdělávání, které bude odpovídat 

jejich vzdělávacím potřebám a možnostem (tzn. úprava obsahu, forem a metod). (zdroj: 

http://www.pppnj.adslink.cz[online]) 

 

Plnění požadavků školy je pro žáky relativně náročná činnost, ke které musí být 

vybaveni určitými dispozicemi. Jelikož na hiporehabilitaci dochází děti na doporučení lékaře, 

speciálního pedagoga nebo psychologa, je jasné, že jich dispozice jsou oproti dětem 

s normálním vývojem, oslabené a tudíž v nevýhodě.  

Proto bych se v této kapitole chtěla zaměřit na ty aspekty hiporehabilitace, které 

stimulují hlavně kognitivní a sociální stránky člověka. Díky jejich systematickému rozvíjení 

by pak mělo být pro dítě jednodušší, se těmto požadavkům přizpůsobit a tím si následně 

zjednodušit cestu k jejich plnění. Jak ale z úvodní citace vyplývá, pro zdárné překonání 

bariéry, bránící znevýhodněným dětem v takových úspěších, kterých by mohli dosáhnout, 

nestačí jen snaha dítěte, ale i učitel se musí zapojit svým dílem.  

Následně se pokusím popsat možnosti uplatnění hiporehabilitace při rozvíjení 

jednotlivých klíčových kompetencí. 
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TYPY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ: 

Ve školním prostředí se můžeme setkat s několika druhy znevýhodnění žáků. Jsou to: 

- zrakově postižení – dle stupně postižení zraku 

- sluchově postižení 

- obtížně vychovatelní 

- nemocní 

- tělesně postižení 

- mentálně postižení 

- žáci s poruchami učení 

 

V provedeném výzkumu byli mými respondenty rodiče žáků, trpících třemi 

posledními druhy znevýhodnění a celá praktická část je o působení hiporehabilitace a její 

ovlivňování těchto konkrétních dětí, ostatní druhy znevýhodnění nebudu brát v potaz.  

 

4.1  TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 

Vznikají poškozením pohybového a nosného ústrojí (kosti, klouby, šlachy, svaly, 

cévní zásobení) nebo poškozením nervového systému. Patří sem také všechny defekty lišící se 

od normálního tvaru těla a končetin. 

Může být vrozené nebo získané. Vrozené vady vznikají buď během těhotenství, nebo při 

porodu. Získané postižení může způsobit buď úraz, nebo různé nemoci (hormonální poruchy, 

zánětlivá a degenerativní postižení mozku a míchy a onemocnění pohybového aparátu) 

  Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života, proto se 

vyskytují v daleko větším počtu než vady získané. (Machová, 2002)  

 

Dělení podle druhů postižení: 

Tělesně handicapované jedince můžeme rozdělit podle druhu postižení na jedince s: 

postižením horních končetin, postižením dolních končetin, různým omezením lokomoce a 

jedince s postižením páteře. (Kalhous, Obst, 2009) 

 

Dětem s tělesným postižením se musí v oblasti vzdělávání věnovat speciální 

pozornost, nejen, co se týče požadavků na celkovou bezbariérovost školní instituce, ale i 

v rámci učiva (viz. zákon). Tělesné postižení jim totiž většinou nedovolí poznávat své okolí 
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v takové míře, jak to mohou dělat děti zdravé, takže nemají dostatečné množství podnětů a 

tím se u nich opožďuje psychický vývoj. Také smyslové poznávání je omezeno, rozvoj řeči 

(např. u dětí postižených DMO) se zpomaluje a projevuje se vadami výslovnosti. Ve většině 

případů mají menší možnost styku s jinými dětmi a v důsledku toho jsou opožděny i 

v sociálním vývoji. (Hollý, Hornáček, 2005) 

 

Využití hiporehabilitace u tělesně postižených: 

Využití hiporehabilitace není jen v léčbě tělesného handicapu, ale díky interakci s lidmi, 

jinými dětmi a také působení množství podnětů vyskytujících se v prostředí, kde 

hiporehabilitace probíhá, tomuto opoždění sociálního vývoje zabraňuje. 

 

4.2 MENTÁLNÍ RETARDACE 

 Je to stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, nejvíce se projevuje 

narušením všeobecné úrovně inteligence a chování (Hollý, Hornáček, 2005). Intelektové 

schopnosti jsou narušeny tak, že jedinec sám nezvládá orientovat se a fungovat v normálním 

sociálním prostředí. 

Dělení: 

● lehká – (IQ 50 - 69) - jedinci si osvojí řeč a jsou ji schopni používat v každodenním životě, 

většina z nich sama zvládá vykonávat základní hygienické a sociální činnosti. 

● střední – (IQ 35 - 49) - vyznačují se horším osvojením řeči než u předchozí skupiny, u 

základních návyků potřebují dlouhý čas, aby se je naučili používat, někteří už potřebují 

celoživotní dohled 

● těžká mentální retardace – (IQ 20 - 34) – tuto formu většinou doplňuj projevy špatně 

vyvinuté CNS (postižená motorika), jejich adaptační schopnost je snížená natolik, že musí být 

v chráněných podmínkách a neustále o něj musí někdo pečovat, schopnost, naučit se 

základním návykům je velmi redukována 

● hluboká MR (IQ pod 20) – jsou těžce omezeni ve schopnosti porozumět požadavkům, 

většina je imobilních, nejsou schopni verbálního vyjadřování (nebo velice omezeně) a 

vyžadují neustálou péči a dohled 
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Využití hiporehabilitace u MR: 

Prostředí, ve kterém hiporehabilitace probíhá, působí kladně na všechny potřebné 

vývojové stránky člověka. Této skutečnosti využívá i středisko v Novém Jičíně, kde jsem 

prováděla praktickou část práce. 

 

4.3 HYPERKINETICKÉ PORUCHY 

 

� ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) = porucha pozornosti s 

hyperaktivitou 

� ADD (Attention Deficit Disorder) = porucha pozornosti 

Dříve byly tyto poruchy označovány termínem LMD (lehká mozková dysfunkce)  

 

Patří mezi dědičné neurovývojové poruchy, projevuje se už od raného dětství, ale 

nejvíce se projevují právě ve školním věku. Tímto jsou z pedagogického hlediska velmi 

významné, jelikož výrazně (negativně) ovlivňují průběh vyučování.  

 

 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) se hyperkinetické poruchy dělí do dvou 

oblastí:  

1) porucha aktivity a pozornosti  

2) hyperkinetická porucha chování 

 

 

Porucha aktivity a pozornosti 

Projevuje se u 3 – 10% žáků a patří mezi nejrozšířenější dětské potíže. Vyskytuje se u 

5 - 20% chlapecké populace a zajímavé je, že v populaci dětí s touto diagnózou (porucha 

učení a chování), je přibližně 90% chlapců (Serfontein,1999).  

 Porucha aktivity a pozornosti projevuje roztěkaným chováním, nepozorností a 

neschopností dítěte soustředit se delší dobu na jednu věc a obtížným udržením pozornosti (ve 

sluchovém i zrakovém aspektu). Základním znakem je hyperaktivita (nemusí tomu ale tak být 

vždy; vyskytují se i případy snížené aktivity), dále zbrklost a neschopnost plánování – děti 

často nahodile přebíhají od jedné činnosti ke druhé. Impulzivnost se projevuje náhlými 
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nečekanými reakcemi (vybíhání z lavice, vyvolávání rvaček o přestávkách) a neustálým 

vyrušováním, zbrklými a nepřiměřenými reakcemi, také často používají různé asociované 

pohyby, jako jsou různé grimasy, pohyby jazyka, hlavy atd. Typická je dále špatná orientace 

v čase a prostoru a také„nemotornost“ dítěte, jelikož má problémy s koordinací hrubé i jemné 

motoriky, takže pro jiné děti automatické věci (kopnout do míče, zapnout knoflík), jsou pro 

tyto zdrojem frustrace. 

  

Hyperkinetická porucha chování je závažnou diagnostickou jednotkou, která může být 

i společensky nebezpečná vyznačuje až agresivitou vůči vrstevníkům a vzdorovitým 

chováním vůči autoritám až jejich úplný odmítnutím a ignorací (= děti s tzv. psychopatickým 

vývojem). Tyto děti v kolektivu nedokáží spolupracovat, velmi často vyvolávají rvačky, a 

tudíž jsou v kolektivu jen velmi těžko zvládnutelné. Řadí se sem také děti s úzkostnými 

poruchami. (Hollý, Hornáček, 2005) 

 

Didaktické hledisko 

U těchto dětí jsou významné potíže s krátkodobou pamětí, hlavně schopností 

zapamatovat si akustické (verbálně sdělené) informace. Z toho plyne neschopnost, vybavit si 

a upevňovat znalosti.  Mají také artikulační a vyjadřovací potíže v mluveném projevu, 

v psaném dělají mnoho gramatických chyb i chyb z nepozornosti. Učitel musí zavést pro tyto 

děti individuální program (zadávání úkolů) a specifický přístup (snažit se povzbuzovat 

koncentraci a pozornost díky účelné motivaci při zadávání úkolů). 

.  

Tato porucha se nevyskytuje samostatně, ale většinou v kombinaci se specifickými poruchami 

učení. 

 

4.4 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ 

Ty se vyskytují asi u 3 % dětí. Nejrozšířenější je DYSLEXIE, neboli specifická 

porucha čtení. Ta se projevuje neschopností naučit se číst, když má dítě přiměřenou 

inteligenci a výchovné zázemí. V úrovni čtení a inteligencí je u této poruchy výrazný 

nepoměr. Další poruchou, která je s dyslexií velmi úzce spjata, je DYSORTOGRAFIE, tj. 

specifická porucha pravopisu. Porucha psaní – DYSGRAFIE, se projevuje neschopností 

zapamatovat si a napodobit tvary písmen, dítě má nečitelný rukopis, vynechává nebo 
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zrcadlově obrací písmena, když v oblasti inteligence nijak nestrádá a netrpí ani nějakou 

smyslovou nebo pohybovou poruchou. Dále se u dětí vyskytuje porucha abstraktního myšlení. 

To má za následek, že se dítě nemůže naučit počítat, jelikož nedokáže pochopit symbolickou 

povahu čísla. Tato porucha se nazývá DYSKALKULIE a ve zhoršeném průběhu se děti 

nenaučí ani čísla psát a číst, natož s nimi nějak operovat. Pochopení této problematiky je pro 

učitele základních škol nezbytně nutné, aby takovýmto dětem umožnili co nejlepší podmínky 

pro učení a vyrovnání se s tímto handicapem. 

MOTORICKÁ NEOBRATNOST - způsobuje i problémy v psaní a kreslení a takové 

dítě je i častým terčem posměchu. Dětská neurologie považuje za její příčinu syndrom 

vývojové dyspraxie – dysgnózie, tzv. dy – dy syndrom. Dítě se projevuje neschopností 

napodobit předváděný výkon a místo toho předvádí výkon jiný. Při normálním průběhu 

těhotenství a porodu, se tento syndrom vyskytuje asi u 40 % dětí, u dětí nedonošených 

s porodní hmotností pod 2 kg, dokonce v 70 % případů, s postupným zráním mozkové kůry se 

však problém mizí. (Machová, 2002) 

  

 

VYUŽITÍ HIPOREHABILITACE U ADHD 

Hiporehabilitace se u těchto dětí velmi často (projevilo se to i na základě mého 

výzkumu), jelikož kůň dokáže velmi účinně a přesně vymezit dítěti hranice, které nesmí 

překročit. Pokud tak přeci jen udělá, dá mu to kůň jasně najevo chováním, které je pro dítě 

nepříjemné. Dítě se tak musí koni přizpůsobit a tím ho začíná vnímat jako autoritu. Má 

k němu totiž respekt i obdiv zároveň, takže zprostředkovaně začíná vnímat jako autoritu i 

terapeuta, který si s koněm (na rozdíl od něj) umí poradit. Této skutečnosti by měl pedagog 

využít a alespoň se pokusit dosáhnout modelu úzkost – obdiv – láska. (Hollý, Hornáček, 

2005) 
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4.5 STIMULACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ 

 

Kognitivní funkce jsou psychické procesy a operace, pomocí nichž jedinec poznává 

svět a sebe sama. Patří mezi ně vnímání, pozornost, představivost, paměť, myšlení a řeč. 

Všechny tyto procesy se uskutečňují v lidském mozku (http://archiv.otevrena-

veda.cz[online]).  

Hiporehabilitace se snaží, trénovat a rozvinout co nejvíce těchto funkcí. To je 

významné hlavě z didaktického hlediska, jelikož klientům, na základě aktivní účasti rozvíjí 

pozornost, paměť, vnímání a další, a na základě toho i intelekt. Díky hiporehabilitaci by se 

tyto funkce měly přirozeným způsobem aktivovat a prohlubovat, takže i úspěšnost ve škole by 

se měla zvýšit, jak jsem se snažila dokázat ve svém výzkumu.  

Velké nároky jsou kladeny na terapeuta, jelikož musí zprostředkovat přiměřené podněty a 

jejich obtížnost optimálně zvyšovat úměrně pokroku jednotlivých klientů, aby nedocházelo 

k přetěžování nebo naopak k nedostatečnému stimulování klientů, a tím poklesu nebo ztrátě 

motivace. 

Hiporehabilitace výrazně podporuje rozvoj těchto procesů už jen na základě, pro děti, 

neobvyklého a inspirativního prostředí, ale hlavně samotnou jízdou, která stimuluje nejen 

správnou činnost tělesnou, ale v závislosti na ní i psychiku, jelikož je při ní pacient nucen 

neustále reagovat na podněty přicházející z koňského hřbetu. Není na ně zvyklý, takže musí 

vynaložit jistou psychickou námahu, aby zjistil, jak na ně odpovídat adekvátním způsobem. 

Při jízdě na koni se také podporuje trénink orientace v prostoru. Jelikož je kůň živá bytost a 

má svůj rozum, nedá se od něj očekávat stále stejné chování a reakce. To znemožňuje 

klientovi zautomatizování si jeho reakcí, a proto klient musí neustále vytvářet adaptační 

mechanismy na nové situace. Díky nutnosti stále zpracovávat a integrovat informace se 

podporuje rozvoj mozku a zvyšuje jeho kapacita. Tento efekt se ještě může posílit speciálními 

programy, zaměřenými na trénink paměti, pozornosti a vnímavosti. 

 

Interakcí s živým tvorem se musí klient aktivně zapojovat po stránce tělesné i 

psychické, a jelikož je to on, kdo sedí na koni, nemůže jen spoléhat na instrukce terapeuta, ale 

občas si řešení situace najít sám. 

 

„K ůň je živý tvor, který reaguje svými přirozenými projevy, a tím vzniká volná soutěž dvou 

živých bytostí, která je bez aktivní účasti klienta nemožná. Celý proces učení se jízdě a řízení 
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koně je spojen s vnímáním nesystematických vjemů, které vyžadují značný stupeň koncentrace, 

a tím i aktivizaci řídícího nervového systému.“ (Véle in Rynešová, [20--]) 

 

 

FÁZE TRÉNINKU KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ PŘI HIPOREHABILITACI 

 

1) ADAPTAČNÍ FÁZE – klient se učí koordinovat své pohyby v souladu s koněm, učí se 

novým motorickým schématům a zvyká si na změny ve smyslovém vnímání 

2) FÁZE UČENÍ – učí se nové a upevňuje již naučené dovednosti 

3) ZÁVĚREČNÁ FÁZE – prakticky využívá nabyté dovednosti a hlouběji je ukládá 

 

4.5.1 STIMULACE PAMĚTI 

Díky činnosti limbického systému, který je při jízdě aktivován, se stimuluje i paměť, 

jelikož ovlivňuje emoce, které se lépe zapamatují, jsou-li kladné, díky selektivnímu výběru a 

primárnímu ukládání pozitivních paměťových stop. Paměť můžeme trénovat nejrůznějšími 

způsoby, např. můžeme po dětech vyžadovat, aby před jízdou, při přípravě koně pojmenovali 

jednotlivé součásti výstroje, zopakovali postup při čištění, vyjmenovali jména koní ve stáji, 

následně je vyjmenovali podle pořadí, ve kterém jsou ustájeni, nebo trénování pozornosti a 

paměti tím, že se na konci terapeutické hodiny budeme zpětně dotazovat, například formou 

soutěže, na jednotlivé detaily a části, které si měli zapamatovat. Terapeut také může využít 

různých kvízů, křížovek, početních úkolů s koňskou tématikou a dalších alternativ, kterých 

jistě najde dostatek. Tím zároveň rozvíjí i komunikační a při využití různých pracovních listů 

atd. i písemné a umělecké vyjádření. 

 

4.5.2 STIMULACE POZORNOSTI 

Úroveň pozornosti je ovlivněna několika složkami. Intenzitou, tj. schopností, zaměřit 

se požadovaným směrem a zaznamenat podněty, dále schopností na tyto podněty 

dlouhodoběji udržet zaměřenou pozornost a schopností rozdělit pozornost podle důležitosti 

mezi několik podnětů najednou. (Tůma, 1999 in Rynešová, [20--]) 

Jízda na koni tyto složky optimálně spojuje. Člověk se totiž musí soustředit na signály 

vysílané koněm a zároveň pozornost udržet, aby byl schopen reagovat na případné změny. 

Prohloubit pozornost trénuje při osvojování si nových cviků a povelů, musí se zároveň 
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soustředit na situaci kolem něj a na pokyny terapeuta. Kůň v tomto procesu efektivně 

poskytuje zpětnou vazbu, protože vycítí, když se klient nesoustředí a ihned toho využije, 

hlavně odmítnutím poslušnosti. „Dalo by se říci, že veškerá činnost a manipulace s koňmi je 

tréninkem pozornosti, kterou kůň svými osobitými projevy ihned koriguje.“ (Rynešová, [20--

], str. 65) 

 

4.6 STIMULACE EXEKUTIVNÍCH FUNKCÍ 

Do těchto funkcí patří plánování činnosti, účelné jednání, schopnost udržet 

kontextovou informaci a další činnosti potřebné v každodenním životě. 

Učení se tohoto druhu funkcí je ve společnosti koní také velmi podporován, jelikož koně 

potřebují nějaký denní řád a ten je potřeba dodržovat. To znamená, že se klienti učí plánovat 

činnosti, jako ježdění, péče o koně nebo osobní odpočinek tak, aby byly ve shodě s denním 

rozvrhem koní. Terapeut také může klientovi nabídnout, aby si sestavil svůj vlastní 

tréninkový plán nebo vedl část hodiny ostatních klientů. Zkušenost s plánováním a tím i 

rozvíjením dalších vlastností (zodpovědnost atd.) je vhodná hlavně pro pacienty v léčebnách, 

aby měli po skončení léčby lehčí start do nového začátku. 

 

ORIENTACE V PROSTORU 

Orientace v prostoru je při jízdě na koni obzvlášť důležitá. Klientovi při tom pomáhá 

ohraničený prostor jízdárny a například rozmístěná písmena stejně jako v drezurním 

obdélníku. Je vhodné, když terapeut zařadí i cviky na trénink pravolevé orientace, jak jsem již 

popisovala. (pohlaď koně na levé straně krku atd.) 

 

 

4.7 SOCIÁLNÍ STIMULACE 

 

Klient se v prostředí koní setkává s množstvím lidí, ať už jde o zaměstnance, terapeuty 

nebo další klienty docházející na hiporehabilitaci. Je tedy málo pravděpodobné, že by s nimi 

nepřišel do styku a díky tomu se vytváří prostor pro přirozenou sociální interakci. Klienti se 

také při práci s koňmi dostávají do situací, které neočekávali, ale přesto je musí vyřešit. Zde 
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nastává ideální příležitost, zeptat se někoho zkušenějšího na radu a jejím prostřednictvím se 

zapojit do interpersonálního vztahu, který v ideálním případě vede ke spolupráci. 

 

Hiporehabilitace, jako forma psychoterapie, má na klienty mnoho pozitivních dopadů. Jsou to 

především: 

 

4.7.1 PODPORA ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ A SPRÁVNÉHO SEBEHODNOCENÍ 

Jak jsem již uváděla v předchozích částech mé práce (viz. ovlivnění osobnosti), hraje kůň 

velmi důležitou vyrovnávací roli při ovlivňování sebevědomí, tj. nízké zvyšuje už jen díky 

sezení na koni a pohledu z výšky. V tu chvíli se začíná cítit mnohem důležitěji. Je to 

pochopitelné, jelikož postavení nahoře – dole, hraje v neverbální komunikaci klíčovou úlohu 

z hlediska dominance. Jezdec má náhle dojem, že může dělat cokoli a v tu chvíli se mu jeho 

problémy jeví jako něco, co je mimo něj, a proto dostává odvahu s problémy bojovat, a tím 

sám a vědomě řídit svůj život. Invalidním pacientům kůň nahrazuje nohy, čímž získávají, 

alespoň na chvíli pocit svobody a radosti. 

 

4.7.2 MOŽNOST SEBEREFLEXE A ZPĚTNÉ VAZBY 

Kůň je ideální prostředek pro sebereflexi, jelikož jedná na základě aktuální situace a díky 

jeho bezprostředním reakcím si člověk může lépe uvědomit své chování a jednání. Při terapii 

je vhodné, vést klienty k zamyšlení, jak se kůň pod vlivem jejich reakcí cítí. To pomáhá 

rozvinout i sociální empatii a porozumění vůči lidem. Pokud kůň nerozumí signálům, které 

mu člověk prostřednictvím pomůcek dává, přestane s ním komunikovat. Zpětnou vazbu ale 

klient nedostává pouze prostřednictvím koně. Velmi důležité jsou skupinové terapie, které by 

měl terapeut iniciovat na konci každé hodiny. Tam dostávají klienti prostor pro sdělení pocitů 

a zážitků z jízdy. Díky mluvení o svých pocitech začínají postupem času lépe rozumět nejen 

sami sobě a svým potřebám, ale i ostatním lidem. 

 

4.7.3 STIMULACE VŮLE, MOTIVACE A ZÁJMŮ 

„Všechno, co člověk dělá, dělá z důvodu nějakého emocionálního uspokojení.“ (Nakonečný, 

1998 in Rynešová, [20--]) 
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Pobyt ve skupině obecně stimuluje (při pozitivní motivaci) člověka k lepšímu výkonu, než 

kdyby ho prováděl sám. Začne na něj působit jistý egoismus (když to dokázal on, dokážu to 

přeci taky), což pozitivně ovlivňuje a posiluje vůli při plnění vytýčených cílů. 

  

4.7.4 FORMOVÁNÍ INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ VE SKUPINĚ 

Při formování pozitivních vztahů v rámci skupiny, terapeut nejlépe dosáhne pozitivních 

výsledků navozením situace, ve které je nezbytná spolupráce. Handicapované děti ze začátku 

většinou nejsou schopni ani ochotni na tento druh komunikace přistoupit, jelikož si 

neuvědomují pozitivní účinek z toho plynoucí. Vhodné je vytvořit situaci, kde bude klíčová 

tzv. pozitivní závislost (voltiž ve dvojicích, překážková dráha, při které jeden vede kamaráda 

na koni atd.). Terapeut by také měl vést klienty k asertivnímu řešení konfliktních situací. U 

dětí má vyvolat potřebu vyslechnout názor druhého a přistoupit na myšlenku, že není vždy 

vhodné, tvrdohlavě si stát za svým rozhodnutím, ale raději se pokusit najít alternativní řešení, 

ku spokojenosti všech zúčastněných. Má k tomu výborný prostředek, koně. Takže může dát 

verdikt; „buď se dohodnete, nebo z ježdění nebude nic!“  

Pro ideální utváření vztahů v rámci skupiny je dobré, poskytovat zpětnou vazbu, nejlépe na 

konci každé hodiny. Klienti se tak postupně naučí přijímat nejen pozitivní informace, ale i 

kritiku a zároveň konstruktivně hodnotit výkon jiných, což je pro jejich budoucí život velmi 

cenná zkušenost. 

 

4.7.5 POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ NÁPODOBOU A POSILOVÁNÍ 

Člověk, stejně jako všichni ostatní živočišné druhy, žijící ve společenství, se od okolí učí 

přejímat vzorce chování, které jsou výhodné pro jeho budoucí život. Rozlišujeme dvě formy: 

učení nápodobou a formou sociálního posilování – to je založeno na systému odměny a trestu. 

V případě hiporehabilitace je pro klienta odměnou hlavně spolupráce koně při vykonávání 

činnosti, kterou klient zamýšlel a také pochvala terapeuta za nějaký (dobře) zvládnutý úkol. 

Trestem může být odmítnutí spolupráce ze strany koně, vyloučení jedince ze skupiny kvůli 

nevhodnému chování atd. 
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4.7.6 STIMULACE KREATIVITY 

Prostředí stáje, možnost kontaktu s koněm a aktivity s tím spjaté, jsou pro dítě zdrojem 

mnoha zážitků spojených především s pozitivními emocemi. Emoce samy o sobě tvoří 

úrodnou půdu pro rozvoj kreativního myšlení. To většinou vede k potřebě vyjádření 

klientových prožitků prostřednictvím nějaké činnosti. Pokud se tak stane, podporuje se rozvoj 

sebevědomí, protože klient za sebou vidí hmatatelný výsledek, něco, co sám vytvořil. 

Vyjádření se pomocí uměleckého díla je pak zdrojem lepšího uvědomění si sebe sama a vede 

k rozvoji sebedůvěry, jelikož je klient většinou sám překvapen, čeho je schopen docílit.  

Kreativita se stimuluje pomocí využití zážitků a nápadů pro vlastní (malování, tvořivé 

psaní) nebo společnou (vymýšlení různých her a aktivit) tvořivou činnost. 

Většina lidí má z kreativního vyjádření obavy, jelikož se obává, co tomu „řekne okolí“, proto 

je důležité, aby terapeut děti k této činnosti vhodně motivoval. 

 

 

4.8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

 

4.8.1 VÝHODA RVP A ŠVP, ROLE UČITELE 

 

Vzdělávání osob s nějakým zdravotním postižením je pro učitele velmi náročná 

činnost, zvláště pokud jsou tyto děti integrováni do běžné třídy. Učitel musí znát všechny 

příznaky konkrétního postižení, snažit se pochopit jeho chování, dbát na individuální přístup 

k takovému jedinci, úměrně tomu volit vhodnou metodu výuky a citlivě, ale důrazně usilovat 

o jeho spolupráci a kázeň (to zejména u dětí s LDHD vyžaduje velký pedagogický um). 

Se vznikem rámcových vzdělávacích programů (které spolu s Národním programem 

pro vzdělávání zastupují státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů) se učitelům 

vyučujícím tento typ dětí, otevřely dveře pro jejich větší kreativitu a díky vzniku průřezových 

témat mají (nejen děti znevýhodněné) větší šanci, propojit učivo s praktickými zkušenostmi a 

tím ho lépe pochopit. RVP ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením dodatkem, umožňuje učitelům uplatňovat speciální pedagogické metody, postupy 

a prostředky vzdělávání, odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků, a využívat 

různých podpůrných opatření tak, aby jejich žáci získali maximální množství vědomostí, 
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dovedností a návyků, kterých jsou schopni dosáhnout a tím získali co možná nejvyšší úroveň 

osobnostních kvalit. RVP totiž stanovuje pouze základní vzdělávací úroveň, kterou musí škola 

respektovat ve svém vzdělávacím programu, ale zbytek je na ní, respektive konkrétních 

učitelích.  

 

K dosažení cílů základního vzdělání slouží klíčové kompetence, proto jsem se 

rozhodla popsat dosahování jednotlivých kompetencí na základě „alternativní metody“ 

zkušeností, které dětem při hiporehabilitaci vznikají. 

 

4.8.2 PROSPĚŠNOST HIPOREHABILITACE HLEDISKA KLÍČOVÝCH 
KOMPETENCÍ RVP 

 

Klíčové kompetence definovány jako soubory vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do 

společnosti a budoucí uplatnění v životě. Jejich základní charakteristikou je propojení se 

vzdělávacím obsahem jednotlivých vzdělávacích oblastí, kde každá z nich, svým vzdělávacím 

obsahem, přispívá k osvojení a rozvíjení stanovených klíčových kompetencí a jejich aplikaci 

formou očekávaných výstupů. (RVP ZV - LMP, 2005) 

Výběr a pojetí klíčových kompetencí vychází z hodnot obecně přijímaných společností 

a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu. (RVP ZV, 2005) 

Cíl vzdělávání žáků s mentálním postižením spočívá ve snaze vybavit je souborem 

klíčových kompetencí, které jim v různých situacích umožní chovat se a jednat efektivně a 

odpovídajícím způsobem. Tyto kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, 

jeho vstup do života a pracovního procesu. (RVP ZV - LMP, 2005) 

 

Při vzdělávání žáků s lehkým mozkovým postižením je kladen důraz na individuální 

přístup k žákovi s důrazem na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální a 

kompetence pracovní.  
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Tyto kompetence hiporehabilitace efektivně rozvíjí a zároveň slouží jako vhodná terapeutická 

metoda nejen pro zmírnění a eliminaci handicapu, ale i na psychický, sociální a edukační 

rozvoj jedince. S využitím obecného popisu jednotlivých kompetencí se proto pokusím využít 

hipoterapii jako modelový příklad a ideální metodu pro rozvoj těchto kompetencí. 

 

Kompetence k učení 

Žák je schopen na konci základního vzdělávání využívat a vybírat efektivní 

způsoby učení, metody a strategie, k tomu používat vhodné učební materiály a pomůcky, je 

schopen plánovat a řídit své učení. Uvědomuje si problémy, které mu brání v učení, ale umí i 

objektivně zhodnotit své pokroky, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a využívat je při 

učení a praktickém životě a uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním 

uplatněním. (RVP ZV - LMP, 2005).  

 

Zařazení hiporehabilitace do výuky podporuje pozitivní vztah k učení. Žáci jsou rádi, 

že mohou změnit prostředí při vyučování, takže se pedagogicko – psychologické ježdění 

může zařadit například jako alternativa tělocviku, jak tomu bylo ve skupině deseti dětí 

Walfdorfské základní školy, která mi posloužila jako výzkumný vzorek. Vyučování se tak pro 

ně stává zajímavější a přitažlivější, díky působení nevšedních podnětů v prostředí koní, 

zajímavých informací a aktivit poskytovaných terapeutem. V rámci terapie (záleží 

samozřejmě na druhu, stupni a rozsahu postižení, tyto informace se vztahují k jeho lehčím 

formám) si tak dítě lépe zapamatuje informace o živočiších druzích, dějů probíhajících v 

přírodě, ochraně životního prostředí a mnoha dalších, díky interakci s nimi a osobních 

zkušeností. Tyto vědomosti pak může zužitkovat v různých vzdělávacích oblastech (člověk a 

příroda, člověk a jeho svět, v oblasti umění a kultury aj.) to platí i v případě, že se 

hiporehabilitaci věnuje v rámci mimoškolních aktivit. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání je žák schopen vnímat problémové situace a hledat 

nejoptimálnější řešení. Samostatně řeší rutinní situace a přijímá důsledky svých rozhodnutí. 

Dokáže problém popsat, v případě potřeby požádat o radu a také je schopen přivolat pomoc 

v případě ohrožení sebe nebo jiné osoby. 
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Jak jsem již zmiňovala výše, děti s nějakým druhem postižení neradi komunikují a 

jinak interagují s jinými dětmi, takže jejich kontakt nevyhledávají, pokud nemusí. V rámci 

hipoterapeutického ježdění se ale kooperaci většinou nevyhnou a s ostatními se musí umět 

dohodnout, nestát si tvrdohlavě za svým rozhodnutím a někdy od svého názoru upustit. 

Funguje tady totiž vnitřní motivace, spor co nejdříve ukončit, aby se mohlo pokračovat 

v hodině. (typický příklad: děti se nemohou dohodnout, kdo půjde na koně jako první, 

terapeut čeká, až spor vyřeší a záleží jen na nich, kolik času jim to zabere, ale na úkor ježdění) 

I při samotné jízdě je dítě nuceno rozhodovat se a hledat a volit co nejefektivnější řešení. 

 

Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělání je žák schopen vyjadřovat se srozumitelně, rozumí 

obsahu sdělení, přiměřeně na něj reaguje a umí vést dialog. Zvládá jednoduchou formu 

písemné komunikace a rozumí běžně užívaným textům a jiným materiálům. Komunikativní 

dovednosti využívá při vytváření interpersonálních vztahů a při spolupráci s ostatními. 

Využívá k tomu běžné komunikační prostředky, jimi je schopen vyjádřit a případně vhodně 

obhájit svůj názor. 

 

Vyjadřování svých přání a názorů, sdělování a přijímání informací patří mezi 

důležité aspekty. V rámci hiporehabilitace je na komunikaci kladen velký důraz, ježdění i 

péče o koně rozvíjí jak verbální, tak i neverbální složku. To je z pohledu jiných terapií velmi 

ojedinělá funkce, dítě se díky tomu stává mnohem vnímavější nejen ke koni, ale tento stav se 

velmi pozitivně odráží i na komunikaci s okolím při komunikaci ve skupině, s terapeutem, 

rodiči atd. Možnost rozvoje verbálního i psaného projevu jsem popsala v kapitole o rozvoji 

kognitivních funkcí (stimulace paměti). Je tedy zřejmé, že má hiporehabilitace na tuto oblast 

velmi kladný účinek. 

 

Kompetence sociální a personální 

Mezi sociální a personální kompetence žáka patří dovednost spolupracovat ve 

skupině a svou prací pozitivně ovlivňovat kvalitu kolektivní práce, respektovat druhé, 

vytvářet a upevňovat dobré mezilidské vztahy. Žák je také schopen rozpoznat nevhodné a 

rizikové chování a uvědomuje si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání své 
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osoby. Na základě poznání a pochopení sebe sama posiluje své sebevědomí a má povědomí o 

základních mravních hodnotách ve společnosti i v rodině. 

 

Schopnost spolupracovat ve skupině je ovlivněna dobrou komunikací a schopností 

vyslechnout druhého a být vůči němu asertivní. U dětí, které nejsou schopny spolupráce, je 

vhodné, vyvolat již zmíněnou pozitivní závislost, aby si na základě vlastní zkušenosti 

uvědomily a postupně zvnitřnily potřebu a velkou výhodu spolupráce. Na základě silných 

společných pozitivních zážitků se vytváří pocit společenství a to má pozitivní dopad na 

sociální vztahy. I sebedůvěra se jízdou na koni posiluje, jelikož je klient najednou „nad“ 

všemi ostatními, což z pohledu neverbální komunikace vytváří pocit dominance, jak jsem již 

také uváděla. 

 

Kompetence občanské 

Na konci základního vzdělávání si je žák vědom svých práv a povinností a v rámci 

společnosti dokáže respektovat společenské normy a pravidla soužití. Zvládá běžnou 

komunikaci s úřady, odmítá útlak, chápe nebezpečí xenofobie a rasismu. Chrání své zdraví, 

podílí se na ochraně životního prostředí a v krizových situacích se umí zachovat zodpovědně, 

uplatnit osvojené dovednosti a postupy nebo se chovat podle pokynů kompetentních osob.  

 

Co se týče občanských kompetencí, v hiporehabilitačním ježdění si dítě už od začátku 

musí zvykat na zavedený řád a jistý harmonogram (krmení koní), který musí respektovat. 

Tento způsob terapie přirozeně podporuje odmítání násilí na živých tvorech (zvířatech) a 

prostřednictvím toho na všech lidech. Kdo má pozitivní vztah ke zvířatům,má, podle mého 

názoru, potřebu chránit i ostatní živé bytosti, jelikož má zvnitřněné povědomí o správných 

hodnotách, podle kterého se řídí a jedná. Pokud se dítě začne chovat nevhodně, kůň mu 

v zápětí poskytne adekvátní zpětnou vazbu (kousnutí, shození na zem) a tím se učí vnímat 

zodpovědnost za důsledky svého chování a jednání.  

 

Kompetence pracovní 

Plnění této kompetence znamená, že je žák schopen zvládnout základní pracovní 

operace a postupy, zvládá práci v kolektivu, je si vědom zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, 

přírody a společenských hodnot a dbá jejich dodržování. Je schopen koncentrovat se na 
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průběh a dokončení pracovního výkonu a zhodnotit výsledek práce své i ostatních a má 

představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. 

 

Jelikož je prostředí koní s prací kolem nich neodmyslitelně spjaté, mají děti, 

docházející na hiporehabilitaci, ideální šanci osvojit si různé typy práce kolem koní včetně 

přípravy na jízdu. V rámci terapie jsou děti vedeny k opatrnosti a dbaní na své zdraví, jelikož 

se pohybují v prostředí, kde může dojít k úrazu. Co se pracovního výkonu týče, mohou se 

zapojit i činností, která bude vyžadovat využití kognitivních funkcí. Př. terapeut poskytne 

dětem nějaký podnět, např. zorganizovat malý závod (jen mezi členy rehabilitační skupiny), 

na který pozvou i rodiče a celá organizace bude záviset na dětech. Ty si budou muset 

vypracovat plán, rozdělit si funkce, zapojit kreativitu, ale hlavně budou muset spolupracovat 

mezi sebou. Tak se hravou formou naučí nejen organizačním schopnostem a rozplánováním 

činnosti větších rozměrů nebo časového úseku, ale i zodpovědnosti.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

Praktickou část mé práce jsem prováděla ve dvou centrech, zabývající se hiporehabilitací. 

Bylo to Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr a Hermelín ranč v Novém 

Jičíně. 

V Toulcově dvoře byla mými respondenty skupina deseti dětí Walfsdorfské základní 

školy v Praze, která se specializuje na děti s různým typem postižení nebo zdravotního 

omezení, která na hiporehabilitaci dochází jednou týdně v rámci výuky. Na Hermelín ranči to 

byly děti Základní školy speciální v Novém Jičíně a 2 klienti z domova pro osoby 

s mentálním postižením a další klienti s lehčím postižením, docházející většinou kvůli korekci 

tělesných deficitů (držení těla). 

 

 

5.1 CÍL PRÁCE 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak hiporehabilitace ovlivňuje kvalitu do života dětí, zda 

se promítla v celkovém přístupu žáka ke škole a ke vzdělání, zda se projevila změnou 

komunikace a zlepšením vzájemných vztahů nejen ve škole s vrstevníky, ale i rodiči a 

ostatními dospělými, jestli jejím prostřednictvím došlo ke zlepšení výsledků ve studiu, 

případně v jakých předmětech a zda se tyto změny promítly i do celkového hodnocení. 

 

5.2 METODA VÝZKUMU 

 

Realizační práce mého výzkumu spočívala ve shromáždění dat a následné analýze 

získaných informací. Výzkum jsem prováděla pomocí polostandardizovaného dotazníku 

určeného rodičům dětí, které se pravidelně účastní některé z forem hiporehabilitace, v mém 

případě to byla konkrétně hipoterapie a pedagogicko – psychologické ježdění. Jako formu 

jsem zvolila kvalitativní metodu výzkumu, protože mí respondenti nebyli vybráni náhodně a 



84 

 

také otázky pro můj výzkum důležité, jsem volila jako otevřené a nechala tak rodičům 

možnost odpověď rozvést, jak uznají za vhodné, abych získala co nejpřesnější data.  

 

Dotazníková podoba získání dat se mi jevila, vzhledem ke vzdálenosti místa, které 

bylo pro můj výzkum zásadní, jako ideální forma díky rychlejšímu a efektivnímu oslovení 

respondentů. I z toho důvodu jsem se rozhodla, dotazník vypracovat nejen v papírové, ale 

i elektronické podobě, jelikož jsem byla názoru, že jeho vyplnění bude touto cestou pro rodiče 

příjemnější a jednodušší. Má teze se ale nepotvrdila, jelikož oproti standardní papírové formě 

jej vyplnilo minimum respondentů. Elektronická forma mi ale pak posloužila ke zpracování 

dat. Dotazník obsahoval uzavřené, výběrové i otevřené otázky, které jsem volila způsobem, 

aby na ty stěžejní mohli rodiče odpovídat svými slovy, a tím si zaručila co největší výpovědní 

hodnotu. 

 

5.3 VLASTNÍ VÝZKUM 

 

Jak jsem již uvedla, jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazníkové šetření. Dotazník 

obsahoval 36 otázek, z toho 15 otevřených a 21 uzavřených (s možností výběru), v poslední 

otázce jsem nechala prostor pro připomínky, návrhy, jiné důležité skutečnosti a další sdělení 

rodičů ohledně zkoumané problematiky. Verze dotazníku, který sloužil jako vzor pro 

papírovou podobu, přikládám v příloze. Celkem jsem, prostřednictvím terapeutek v obou 

střediscích, rozdala 40 dotazníků (10 v Toulcově dvoře a 30 na Hermelín ranči) vráceno mi 

bylo 7 od dětí z Walfdorfské školy a 27 z ranče, 2 rodiče vyplnili dotazník elektronicky, takže 

celková návratnost činila 90%.  

 

V úvodu jsem zjišťovala, jakým způsobem se rodiče o možnosti hiporehabilitace 

dozvěděli, kvůli jakému problému se děti hipoterapie účastní a jak dlouho na terapii dochází, 

abych mohla porovnat souvislost délky docházky se změnami v prospěchu a komunikace. 

Poté následovala hlavní část, ve které jsem se snažila zjistit, zdali má hiporehabilitace vliv na 

rozvoj komunikačních schopností dětí a v té souvislosti i výsledků ve škole. Následně jsem se 

zaměřila na vztahovou problematiku vrstevníků mezi sebou a závěr jsem věnovala faktickým 

údajům týkajících se finanční dostupnosti terapie a informovanosti rodičů ohledně množství 



85 

 

hiporehabilitačních center a možnostmi využití alternativních aktivit spojených 

s hiporehabilitací, jako jsou dětské tábory, soustředění a jiné. 

 

5.3.1 TYPY OTÁZEK 

Otevřené otázky 

Otázky, ve kterých nejsou definovány varianty odpovědí, takže je respondent píše sám, 

vlastními slovy. Zjišťují se jimi doplňovací informace týkající se určitého tématu. V mém 

případě jsem využívala otevřený, volný typ otázek. (zdroj: http://www.kge.zcu.cz[online]) 

Uzavřené otázky 

Typ otázky, používané při získávání přesné jednoznačné odpovědi. Obsahuje dvě nebo 

několik variant odpovědi a plný výčet jejich možností, z nichž si respondent vybírá jednu i 

více (záleží na typu) tak, aby nejlépe odpovídala jeho názoru.  

Typy uzavřených otázek: 

 - otázky dichotomické - možnost výběru ze dvou odpovědí (ze tří odpovědí – 

trichotomické) 

 - otázky alternativní – tj. výběr jedné z několika alternativ odpovědí 

 - otázky výčtové – umožňují respondentovi přesnější vyjádření, jelikož dovolují 

kombinovat několik možností odpovědí (nutno uvést maximální počet výběru) 

 - otázky pořadové – respondent určuje pořadí alternativ odpovědí 

 -  škály pořadové – 2 typy (dle objektu měření):  

a)       škály postojů - měření vnitřních charakteristik nebo vlastností lidí (mínění, názorů, 

vztahů, znalostí atd.) 

b)       k charakteristice vnějších objektů ve vztahu k subjektu měření = škály ocenění 
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Dle formy se škály dělí na číselné, verbální a grafické – v mém případě využívám formu 

verbální 

 

Polouzavřené/polootevřené otázky 

 Vznikají přidáním možnosti „jiné“, „další“ do otázky uzavřené a zvyšují tak 

výpovědní hodnotu. Tento typ se používá v případech, kdy není jistota vyjmenování úplného 

výčtu možných odpovědí a respondent tak má možnost, napsat jemu vyhovující odpověď.

  

 

5.3.2 VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU  

 

1. Frekvence účasti dítěte na hiporehabilitaci 

 

První otázku jsem v dotazníku formulovala jako přímou a otevřenou a mým záměrem 

bylo zjistit, jak často děti na hiporehabilitaci dochází. Z výsledků vyplývá, že nejvíce dětí 

30,6 % navštěvuje hiporehabilitaci 3 roky. Pak za sebou následují 1 rok a 5 let (16,7 % a 11 

%). Získané informace pak uvádí graf, Jen 2 respondenti dochází méně než rok, proto by 

výsledky následujících otázek měly být validní, jelikož měli rodiče k dispozici delší časový 

úsek ke zjišťování změn a účinky hiporehabilitace se po delší době docházky mohly lépe 

projevit. 
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2. Prvotní zdroj informací o hiporehabilitaci 

 

 Valná většina respondentů (skoro 70 %) odpověděla, že se o možnosti hiporehabilitace 

dozvěděli ze školy, je to dáno tím, že obě školy tuto možnost nabízí v rámci výuky. 

Následovalo doporučení známých (přes 36 %), ale udivilo mne, že jen 7 respondentů zvolilo 

možnost lékaře, jelikož jsem předpokládala, že by ten měl jako první rodičům dětí s nějakým 

handicapem, navrhnout i jiné než standardní možnosti léčby. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://24133.vyplnto.cz 

Graf 2: prvotní zdroj informací o hiporehabilitaci 

Graf 1: délka docházky na hiporehabilitaci 
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3. Zdravotní důvody hiporehabilitace 

 

Odpověď na tuto otázku jsem nechala otevřenou volnou, abych eliminovala případné 

zkreslení nebo nedostatečný výčet. Na otázku odpověděli všichni rodiče, získané informace 

jsem pak seskupila tak, že každému respondentu náležela jedna odpověď. Pokud respondent 

napsal více možností, např: „dítě má diagnostikován Downův syndrom, chodí i kvůli uvolnění 

svalů a zlepšení pohybů“, jeho odpověď jsem zaznamenala jako „Downův syndrom“, ne 

k položce „zlepšení motoriky a koordinace“ – tam jsem zapsala pouze rodiče, kteří problém 

dále nespecifikovali, atd. 

 Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce dětí, 19,4 %, má diagnostikováno ADHD, 

následovaly děti s mentální retardací (16,7%), pak děti docházející kvůli zlepšení motoriky a 

koordinace (necelých 14%). Čtvrtou a pátou příčku četnosti, tedy 11% z celkových odpovědí, 

zaznamenaly shodně děti s diagnostikovanou LMD, děti trpící spasticitou a děti invalidní. 

Následovaly děti s vadným držením těla, které zaznamenali 3 respondenti, tedy 8%. Dva 

rodiče označili, jako důvod hiporehabilitace jejich dítěte diagnózu Downova syndromu, což 

z celkového počtu tvoří 5,6%. Shodný počet procent (5,6%) měla i diagnóza autismu. Jednou 

se objevila vývojová dysfázie a mozečkový syndrom (což shodně činí necelá 3% všech 

respondentů) a také položka, které jsem dala název „jiné“. Do ní jsem zařadila 

nejednoznačnou odpověď respondenta, která zněla „dítě má zdravotní problém.“ Tato položka 

tedy také zabírá necelá 3%. Všechny zdravotní příčiny přehledně ukazuje následující graf. 
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4. Frekvence účasti dítěte na hiporehabilitaci 

  

Aby byla hiporehabilitace co nejúspěšnější, měla by se provozovat 2 – 3 x týdně po 

dobu 15 – 20 minut. Časovou dotaci jednotlivých hodin jsem zjistila od terapeutek, v obou 

centrech trvá terapie cca 20 minut. Doporučenou týdenní dotaci využívají pouze 3 

respondenti, respektive jejich děti, to znamená něco málo přes 8 %. Stejný podíl dětí se 

hiporehabilitace účastní pouze 1x za 14 dní, což je dle mého názoru pro kteroukoli formu 

terapie velmi málo a tím ani účinek z toho plynoucí, nemůže být nějak zvlášť znatelný. 

Naprostá většina dětí chodí na hiporehabilitaci 1x do týdne, což je dáno hlavně tím, že někteří 

chodí takto frekventovaně s celou třídou v rámci školy. 

 

 

 

 

 

Graf 3: Zdravotní důvody hiporehabilitace 
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5. Strach z koní před hiporehabilitací 

 

 Tuto otázku jsem volila jako uzavřenou kontrolní, takže možnost odpovědi byla pouze 

ano – ne. Být v pozici rodiče dítěte, které má z koní strach, bych nejspíše volila jinou formu 

terapie, takže jsem předpokládala, že bude procentuální zastoupení strachu z koní bude, jestli 

se vůbec objeví, pouze v jednotkách procent, proto mne tato 25% kladná odpověď celkem 

překvapila. Většina lidí, 72%, volila odpověď ne a pouze jeden respondent nevěděl, jak na 

tom jeho dítě se strachem bylo. Předpokládala jsem, že bude  

 

 

 

Graf 4: Frekvence účasti dítěte na hiporehabilitaci 

 

 

Zdroj: http://24133.vyplnto.cz 

Graf 5: Strach z koní před hiporehabilitací 
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6. Zkušenost s jinými formami terapie 

 

U této otázky jsem nechala rodičům prostor, vyjádřit se svými slovy, proto jsem 

otázku zvolila jako otevřenou, nepřímou. Z výsledků vyplynulo, že nejvíce dětí neabsolvovalo 

žádnou rehabilitaci ani terapii, přesně to je 16 dětí, což představuje skoro 46% všech 

odpovědí. Následovalo rehabilitační cvičení u deseti dětí, tj. 26% a většina rodičů k této 

odpovědi dodala, že rehabilitace stále probíhá (jednou bylo zodpovězeno s nevelkým 

úspěchem). O pomyslnou třetí příčku se dělí canisterapie a Vojtova metoda, obou se účastnilo 

6 dětí, to znamená 17%. Následovaly masáže (u tří dětí), bazální terapie a Bobathova metoda 

u dvou dětí a po jednom se v dotazníku objevila aquaterapie, míčkování.  

 

 

 

 

7. Forma provozované hiporehabilitace 

 

Touto otázkou jsem zjišťovala, jakou formou je u dětí hiporehabilitace provozována. 

Větší počet dětí (22) dochází do střediska i za účelem péče o koně, 61%. To znamená, že se 

ve většině případů jedná o léčebné pedagogicko – psychologické ježdění, nejen samotnou 

hipoterapii (jízdu na koni), tedy využití hlavně biomechaniky pohybu koně, které využívá 14 

dětí, tj. necelých 39%. 

Graf 6: zkušenost s jinými formami terapie 
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8. Pozorování změn v samostatnosti vlivem hiporehabilitace 

 

Vyhodnocení, v pořadí osmé otázky, mne velmi zajímalo. Volba odpovědi byla, stejně 

jako u otázky číslo 5, pouze dichotomická, tzn. ano – ne. Přes 47% respondentů odpovědělo 

kladně, což je výsledek velmi pozitivní. Necelých 53% respondentů však odpovědělo 

negativně, což odpovídalo 19-ti případům z celkového počtu. Doplňující a upřesňující otázka 

k této následovala vzápětí. 

 

 

 

 

 

 

 

graf č. 8: pozorování změn v samostatnosti vlivem 

hiporehabilitace 

Graf 7: forma provozované hiporehabilitace 

Zdroj: http://24133.vyplnto.cz 
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9. Bližší specifikace projevů samostatnosti 

 

 Tato otázka byla rozšířením předcházející. Respondenti na ni měli odpovědět 

v případě, že na předchozí otázku odpověděli kladně. Otázku zodpovědělo 15 rodičů, to 

znamená, že se dva odpovědi zdrželi. 4 odpovědi se týkaly pomoci v domácnosti, které se 

předtím dítě neúčastnilo, další 3 odpověděli, že je dítě samostatnější v rozhodování, pak 

následovala příprava věcí do školy, lepší orientace v novém prostředí, lepší samoobsluha a 

další odpovědi byly: „suší staré pečivo pro koně“, „už se na tolik věcí neptá, více věcem 

rozumí a udělá je sama“, „naučila se jednoduché práce s nářadím“, „začal si po sobě uklízet“ 

a odpověď „ve všech“. 

 

 

10. Přítomnost zvířat v domácnosti 

 

Nejvíce respondentů (16) odpovědělo, že zvíře nemají. To představuje přes 44% 

odpovědí. Jako další odpověď byl zaznamenán fakt, že se v rodině dítěte nachází pes 30.5%, 

tj. 11 respondentů a následovala kočka, u čtyř respondentů, čili 11%. Jako další zvířata byla 

uváděna: hlodavec (2 respondenti) a po jednom to byl pták, ovce a slepice a pes s kočkou 

dohromady. 

 

 

 

Graf 9: přítomnost zvířat v domácnosti 
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11. Pravidelná péče dítěte o domácí zvíře 

 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jestli má dítě vůči domácímu zvířeti nějaké 

povinnosti, tzn. jestli musí respektovat jeho potřeby a přizpůsobit se jim, či nikoli. 

Předpokládala jsem tento výsledek, který zní následovně. Nejvíce respondentů odpovědělo, že 

dítě při péči o domácího mazlíčka občas asistuje. Z toho vyplývá, že to tedy není jeho 

povinnost a hlavní péči má na starosti jiný člen rodiny. Bylo tomu tak u 11 rodičů, to 

znamená, že z necelých 48% dítě občas asistuje. Následovala odpověď „ne“ a bylo tomu tak v 

devíti případech, tzn. 39%. U tří respondentů se objevila kladná odpověď, což představuje 

13%. Pro mne bylo velmi zajímavé zjištění, že respondent, který v předchozí otázce uvedl 

jako domácí zvíře ovce a slepice, tuto otázku také hodnotil kladnou odpovědí. 

 

 

 

 

 

12. Zlepšení prospěchu dítěte vlivem hiporehabilitace 

 

 V této otázce jsem se rozhodla použít pro odpověď typ škály. Respondenti měli při 

odpovědi na výběr z 5-ti možností. Byly to ano velmi – ano – částečně – spíše ne – ne, 

nezaznamenal/a jsem žádné změny. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno právě u této 

možnosti (ne, nezaznamenal/a jsem žádné změny). Odpověď činila něco málo přes 33%, což 

odpovídá 12-ti respondentům. Pouze o jednoho respondenta méně zaznamenala odpověď 

Graf 10: pravidelná péče o domácí zvíře 
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„ano“, tzn. 30,6%. Tato skutečnost je velmi pozitivní. Následovaly odpovědi částečně (7 

respondentů, tj. 19,5% a odpověď „spíše ne“ zvolilo necelých 17% (6 rodičů). Ani jeden 

z dotazovaných nepoužil možnost „ano velmi“, což se celkem dalo očekávat, protože tento 

typ terapie není primárně založen na rozvoji intelektu, je to spíše jeho pozitivní důsledek. 

 

 

 

 

13. Zlepšení v konkrétních předmětech 

 

V pořadí dvanáctá otázka byla typem filtračním a navazovala na otázku předchozí. Týkala 

se konkrétního výčtu předmětů, ve kterých rodiče dítěte zaznamenali změnu. 

Při zadání této otázky jsem použila metodu polouzavřených otázek, respondenti měli 

na výběr z osmi předem definovaných odpovědí a deváté, otevřené, poskytující prostir pro 

zvolení předmětu, který ve výčtu chyběl. Tato odpověď byla označena jako „jiné“ a 

ponechala jsem u ní prostor pro zápis předmětu, který jim ve výčtu chyběl. Předem 

definované odpovědi byly: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis, výchova ke 

zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova, tělesná výchova a jiné. Respondenti měli 

možnost vybrat jeden nebo několik předmětů, dle jejich uvážení. Převážná většina, 76%, 

zvolila přírodopis (zaškrtlo jej 15 rodičů), což přikládám skutečnosti, že se děti pohybují v 

přírodě převážně mezi koňmi, ale i jinými zvířaty (v rámci Toulcova dvora je celý zookoutek) 

a rostlinami, takže o přírodě dostávají nenucenou formou mnoho informací (jak vypadá oves, 

seno, jaké stromy nás obklopují, když jezdíme atd.).  Tyto informace si pak snáze vybaví a 

Graf 11: zlepšení prospěchu vlivem hiporehabilitace 
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mohou je aplikovat v hodinách. Jako druhá v pořadí byla zvolena výchova ke zdraví. Tuto 

odpověď označilo 8 respondentů, což činí necelých 43%. Dále to byla výtvarná výchova (5 

respondentů), tělesná výchova se 4 respondenty, český jazyk zvolili 3 rodiče a 1 rodič 

dokonce uvedl pozorování zlepšení ve výuce cizího jazyka. 

  

 

14. Specifikace zlepšení prospěchu na konkrétních předmětech 

  

Na tuto otázku z 24 možných respondentů, neboli těch, kteří v otázce číslo 11 

(Pozorujete zlepšení prospěchu dítěte ve škole vlivem hiporehabilitace?), odpověděli jinak 

než záporně, odpovědělo pouze 8 rodičů. S tímto faktem se dalo počítat, jelikož byla tato 

otázka volena jako otevřená volná, což je z hlediska náročnosti pracné intelektuálně i časově. 

Přesto jsem díky ní získala zajímavé informace. Odpovědi byly následující: „Má více nápadů 

na tvoření projektů“, další 3 byly podobné a týkaly se lepší znalosti živočichů, např. „Má lepší 

známky z učiva o zvířatech“, jedna odpověď se týkala problematiky ekologické výchovy: 

„Více rozumí problematice ochrany přírody“, další 2 byly z oblasti výtvarného umění: „Je 

kreativnější ve výtvarné výchově“ a „pěkněji kreslí zvířata i lidi“ a poslední byla relativně 

neurčitá: „Myslím, že lépe chápe učivo“.  

 

 

 

15. změna výsledků klasifikace na vysvědčení 

 

Tato otázka stále souvisí se třemi předchozími. Opět jsem u ní zvolila škálový typ 

odpovědi, výběr z pěti možností; ano velmi – ano – částečně – spíše ne – ne, nezaznamenal/a 

jsem žádné změny. Jak už vyplynulo z minulých výsledků, bylo jasné, že největší zastoupení 

bude mít odpověď poslední, tj. „ne, nezaznamenal/a jsem žádné změny. Tentokrát se tato 

odpověď objevila 15x, tzn. činila necelých 42% všech odpovědí. Dále 20% respondentů 

zaznamenalo odpověď „částečně“ a 6 rodičů, tj. skoro 17% odpovědělo kladně. Zbytek, tzn. 

14% (5 rodičů) odpovědělo možností „spíše ne“. Stejně jako u otázky č. 12, ani u této nikdo 

pochopitelně nezvolil možnost „ano velmi“. 
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16. Větší radost z docházky do školy 

 

Zvolila jsem trichotomickou formu odpovědi a převážná většina, přes 72% dotázaných, 

zvolila kladnou odpověď. V rámci propojení hiporehabilitace a studia je to velmi pozitivní 

zjištění, jelikož tento fakt je výborný začátek k pozitivnímu nahlížení na vzdělání. Dále něco 

málo přes 19% odpovědělo možností „nevím“ a pouze 3 respondenti označili jako svou 

odpověď „ne“. 

 

 

Graf 12: změna výsledků klasifikace na vysvědčení 

Graf 13: větší radost z docházky do školy  
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17. zlepšení komunikace a mluveného projevu 

 

Největšímu počtu rodičů (přes 44%) se zdá, že se u jejich dítěte komunikace částečně 

zlepšila, 25% však odpovědělo kladně. Další část rodičů odpověděla „spíše ne“, konkrétně to 

bylo 6 dotazovaných, tj. necelých 17%. Pouze 5 rodičů vypovědělo, že žádné změny 

nezaznamenali. Z dotazníků vyplývá, že někteří z nich byli rodiče dětí postižených mentální 

retardací, které verbálně nekomunikují vůbec. Možnost „ano velmi“ opět nezvolil ani jeden 

z respondentů 

 

 

18. Specifikace konkrétních změn v mluveném projevu 

 

Otázka je výběrová, mělo by na ni odpovědět respondenti, kteří v minulé otázce zlovili 

kladnou odpověď tj. „ano“ a „částečně“, takže celkově 25 dotazovaných (v ideálním případě 

31, započteme-li i respondenty s odpovědí „spíše ne“. Jelikož se ale jedná o otevřenou, 

rozepisovací otázku, všichni nejspíše neodpoví. Předpoklad se vyplnil, otázku zodpovědělo 

pouze 8 respondentů. Z toho se nejvíce odpovědí (podobně zazněly 4x) týkalo zlepšení 

komunikace s vrstevníky (např. „dcera si více povídá s kamarádkami o koních“; „relativně 

brzy po začátku hipoterapie začal více komunikovat s ostatními dětmi“), další 2 odpovědi 

byly zaměřeny na komunikaci s dospělými („nemá již takový ostych v komunikaci 

s dospělými, více začalo komunikovat s dospělými, stydělo se - teď se to velmi zlepšilo“ a 

„asi po dvou letech, nemá již takový ostych v komunikaci s dospělými“). Poslední dvě 

Graf 14: zlepšení komunikace a 

mluveného projevu 
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odpovědi byly od rodičů dětí s diagnózou mentální retardace; „dcera mluví jen několik slov, 

často dětem ve škole naznačuje, že byla nebo půjde jezdit na koně“, „můj syn vlivem dg. 

téměř nemluví, ale před terapií je vidět, že se moc těší, asi po dvou letech přišlo zlepšení“. Ze 

všech odpovědí vyplývá, že se po aplikaci této terapie, cítí děti mnohem lépe a to je jistě 

příjemné nejen jim, ale i rodičům.  

 

19. Rozvoj kreativity vlivem hiporehabilitace 

 

Forma trichotomické otázky, která při kladné odpovědi předcházela otázce následující. 

Největší procento, skoro 43% dotázaných, odpovědělo, že neví, zda se u jejich dítěte projevila 

změna tímto směrem, 11 respondentů zodpovědělo otázku kladně, což celkově činí přes 31% 

a zbytek, necelých 26%, tj. 9 rodičů v kreativitě dětí nevšiml změn. 

 

 

 

 

 

 

20. Konkrétní p říklady rozvoje kreativity  

 

Otázka byla, v případě kladné odpovědi na předcházející, pojata jako její rozšíření. 

Proto jsem opět volila otevřenou volnou otázku. Odpovědělo na ni 10 respondentů z 11 

možných. Většinou se odpovědi týkaly sběratelstvím obrázků a informací o koních a jejich 

kresbou. Těchto odpovědí bylo zaznamenáno 8 a pro ilustraci vybírám jednu z nich: „Začala 

Graf 15: rozvoj kreativity 
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kreslit koně, hledá o nich informace a dokonce začala vyřezávat za dřeva.“ Jedna odpověď se 

týkala kreativity ve škole: „má ve škole víc nápadů“ a poslední z výpovědí byla „vydrží si 

hrát delší dobu, hraje si s plyšovými koníky, před hipoterapií si nehrála vůbec“. Z uvedených 

výpovědí je znatelná změna vyvolaná především vnitřní motivací a zájmem o tyto zvířata. 

 

21. Problémy vzájemných vztahů s vrstevníky 

 

Touto zjišťovací otázkou jsem se snažila zjistit, zda nestala nějaká změna 

v mezikomunikačních vztazích. Na základě skutečnosti, že relativně vysoký počet dětí trpí 

poruchou pozornosti (LDHD) předpokládala jsem, že větším procentem bude zastoupena 

kladná odpověď. Má teorie se nepotvrdila, jelikož přes 58% dětí problém v komunikaci 

s vrstevníky, podle jejich rodičů, nemělo. Kladná odpověď zahrnuje také relativně velký 

procentuální podíl, činí necelých 42% a zde se pravděpodobně promítá již zmiňovaná 

diagnóza LDHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: problémy vzájemných vztahů s vrstevníky 
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22. Problémy s kázní u dětí 

 

Otázka měla dichotomickou podobu, respondenti tedy mohli vybírat pouze z dvou nabízených 

možností. Většina, tzn. přes 61% (22 rodičů) se rozhodla pro zápornou odpověď, z čehož 

vyplývá, že jejich děti neměly výraznější potíže s kázní. 14 rodičů volilo kladně a to odpovídá 

téměř 39% dotázaných. Tato otázka opět, v případě kladné odpovědi, navazovala na 

následující. 

 

 

 

 

 

23. Konkrétní specifikace a projevy nekázně ve škole 

 

 Otázka byla opět otevřená volná, takže je pravděpodobné, že všichni ze 14-ti 

dotazovaných, kteří výše odpověděli kladně, projevy kázeňských prohřešků svých ratolestí 

nenapíší. Má domněnka se ale nepotvrdila, otázku zodpovědělo všech 14 rodičů. Odpovědi se 

týkaly hlavně vyrušování v hodinách a špatného chování vůči spolužákům. Byly to např.: 

výbušnost, vyvolávání rvaček, vyvolávání hádek, agresivita, hlasité projevy v hodinách, 

vzteklost, neschopnost sedět celou hodinu na jednom místě atd. jeden příspěvek se však zčásti 

vymyká, jelikož se údaj v něm použitý, objevil pouze jednou. Byl to: „vyrušuje, nevydrži 

sedět v lavici, zapomíná úkoly, pomůcky, problémy s příjmem potravy“  

 

 

Graf 17: problémy s kázní ve škole 
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24. Změna problémového chování díky hiporehabilitaci 

 

Tuto otázku zjišťovací, škálového typu, jsem zařadila záměrně, jelikož jsem chtěla 

ověřit, zda má hiporehabilitace vliv na změnu chování ve vyučování. Otázka byla 

zodpovězena 14 respondenty, což odpovídá kladné odpovědi na otázku č. 22. Nejvíce 

respondentů, přes 36%, odpovědělo kladně, čímž se má hypotéza potvrdila. Druhou i třetí 

příčku shodně obsadily odpovědi „částečně“ a „ne“, procentuelní vyjádření obou těchto 

odpovědí činí přes 21%. Následovala odpověď „spíše ne“, kterou volili pouze dva 

respondenti, ale z počtu 14 možných, zabral tento výsledek přes 14% celku. Jeden člověk 

dokonce odpověděl možností „ano velmi“ a zabral tak celkový podíl 7,14%. 

 

 

 

 

 

 

25. Změna chování k vrstevníkům 

 

Respondenti měli opět na výběr pouze ze dvou možností. Přes 61% (tj. 22 dotázaných) 

odpovědělo záporně a necelých 39% zaznamenalo kladnou odpověď, tzn. 14 rodičů, z čehož 

Graf 18: změna problémového chování díky hiporehabilitaci 



103 

 

vyplývá, že si všimli změn v chování svého dítěte k vrstevníkům. Otázka, respektive její 

kladné ohodnocení, sloužila jako rozdělovací pro zodpovězení následující. 

 

 

 

 

 

 

26. Bližší specifikace změn v chování k vrstevníkům 

 

Otázku zodpovědělo 13 rodičů, pouze jeden se odpovědi zdržel. Tento stav 

představuje 93% možných odpovědí. Všechny postřehy měly pozitivní podtext, aniž bych 

tento fakt udávala. Podmínkou odpovědi na tuto otázku, byla kladná odpověď, co se týče 

změny komunikace, ale nikde už nebylo uvedeno, že to musí být změna pozitivní. Z toho 

usuzuji, že na způsob komunikace a mezilidských vztahů, hiporehabilitace buď nemá vliv, 

nebo je její vliv pouze pozitivní. Otázku jsem položila tak, abych dostala odpověď také na 

dobu, po které se změna objevila, ale tu jsem obdržela pouze ve dvou případech (první se 

týkal menší agresivity po 6 měsících a druhý změny, která nastala po 2 měsících – viz. 

příklad). V odpovědích se 3x objevila skutečnost, že je dítě klidnější, 7x se v různých 

odměnách vyskytla odpověď, ve které rodiče popisují dítě jako přátelštější a komunikativnější 

(„je hodnější, více si s dětmi rozumí“, „více komunikuje a je celkově spokojenější, cca za 2 

měsíce od začátku docházky“), 2x zmínili menší agresivitu („slovní útoky nejsou tak časté“, 

„je méně agresivní vůči dětem“) a jedna odpověď se týkala spolupráce („Paní učitelka mého 

syna chválí, že když jsou u koní, společně pracují, co dělá jeden, tak zkouší i ostaní.“). 

Graf 19: změna chování k vrstevníkům 
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Z uvedených výpovědí vyplývá, že dětem tato forma terapie prospívá hlavně z hlediska 

spokojenějšího života, jak tomu všechny odpovědi napovídají. 

 

 

27. Nárůst počtu přátel díky hiporehabilitaci 

 

Tuto otázku jsem také koncipovala jako uzavřenou dichotomickou. Respondenti měli 

opět možnost, vybírat ze dvou možností, tj. ano – ne. Jak se dalo očekávat již z předchozí 

otázky, většina, přes 61%, odpověděla kladně, a necelých 39% dotazovaných, na tuto otázku 

zvolilo možnost druhou, tzn. „ne“, což odpovídá 14 rodičům.  

 

 

 

 

 

28. Změna v komunikaci s rodiči vlivem hiporehabilitace 

 

V pořadí 28 otázka se týkala změn v komunikaci s rodiči. Na ni skoro 64% 

odpovědělo kladně, tzn. 23 rodičů pocítilo změnu v komunikaci s dítětem. Zbytek, který činí 

přibližně 36% (tj. 13 respondentů), si žádné změny v komunikaci se svým dítětem nevšiml. 

 

 

 

Graf 20: nárůst počtu přátel vlivem hiporehabilitace 
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29. Konkretizace změn v komunikaci dítěte s rodiči 

  

Jako po většině dichotomických otázek tohoto výzkumu, i zde měli respondenti, kteří 

se na předchozí otázku, vyjádřili kladně, prostor pro konkretizaci změn. Učinilo tak 20 rodičů 

z 23 možných. Hodně odpovědí bylo podobných jako v případě otázky komunikace mezi 

vrstevníky (je hodnější, klidnější, atd.) podobné odpovědi zazněly 4x, jeden příspěvek se 

výkal většího sebeprosazování: „je víc svá a chce si prosazovat svůj názor, v pozitivním“, 2 

respondenti odpověděli, že se jejich dítěti zlepšila neverbální komunikace: „zvětšila se slovní 

zásoba o několik slov a posuňků týkajících se docházky na Ranč“, „dává najevo radost, že 

jedeme na koně, jsou to většinou neverbální projevy, ale i to je naše komunikace“, zbylých 13 

odpovědí se týkalo větší míry komunikace („více si se mnou povídá, hlavně o koních“, „chce 

si se mnou povídat, hlavně o svých zážitcích, jak se jí to líbilo a jak se tam zase těší“, „více se 

mnou mluví, hlavně o terapii, jak se na ní těší“, „vyprávíme zážitky z hipoterapie, co je 

nového na Ranči - narození hříbátek, na kterém koníku jezdil“ a podobně) 

 

 

30. Změny v komunikaci s ostatními dospělými. 

 

 Pro tuto otázku jsem zvolila polouzavřený typ odpovědi s pěti variantami výběru a 

také možností, odpovědět vlastními slovy. Tázaní si mohli vybrat jednu nebo více variant. 

Graf 21: změna komunikace s rodiči vlivem hiporehabilitace 
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Varianty výběru byly následující: je komunikativnější, jeví méně ostychu, nevšiml/a jsem si 

změn, je bázlivější, nekomunikuje a možnost doplnění jiné odpovědi. Nejvíce odpovědí bylo 

zaznamenáno u dvou variant; první z nich byla „jeví méně ostychu“ a druhá „nevšiml/a jsem 

si změn“, obě tyto možnosti zvolilo 12 rodičů, to odpovídá přibližně 33%. 

10 respondentů zaškrtlo variantu „je komunikativnější“, což je necelých 28% a dále 

následovala varianta „nekomunikuje“, kterou volilo skoro 14% rodičů. Možnost doplnit 

odpověď svými slovy, stejně jako odpověď „je bázlivější“ nezvolil ani jeden respondent. 

 

 

 

 

31. Zvýšení pocitu štěstí vlivem hiporehabilitace 

 

Výsledek otázky je velmi pozitivní, jelikož se zde neobjevuje ani jedna záporná 

odpověď. Skoro 53%, tedy 19 rodičů dokonce uvedlo nejpozitivnější odpověď, která 

v nabídce byla, v dalších 13 případech respondenti odpověděli kladně (tzn. 36% rodičů uvedlo 

„ano“ jako svou odpověď) a u dalších 11% zazněla odpověď „částečně“. Dle mého názoru je 

tedy tato forma terapie vhodná, i kdyby všechny ostatní údaje nevypověděly nic pozitivního. 

Pro rodiče totiž jistě nic lepšího než je zjištění, že je jejich dítě šťastné, a proto má rozvoj a 

podpora tohoto druhu terapie určitě velký potenciál. 

 

 

Graf 21: změna komunikace s dospělými 
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32. Finanční dostupnost hiporehabilitace 

  

 Jako nejvhodnější formu odpovědi na tuto otázku, jsem zvolila výběr ze dvou variant; 

ano – ne. Naprostá většina klientů, tj. přes 94%, odpověděla kladně na otázku finanční 

dostupnosti, konkrétně to bylo 34 rodičů. Zbytek, necelých 5%, což odpovídá dvěma rodičům, 

volil variantu opačnou. Z toho vyplývá, že je hiporehabilitace, z pohledu financí, vhodná pro 

většinu klientů. 

 

 

 

 

 

Graf 22: zvýšení pocitu štěstí vlivem hiporehabilitace  

Graf 23: finanční dostupnost hiporehabilitace 
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33. Množství hiporehabilitačních center 

 

Na tuto otázku zvolila skoro polovina dotázaných (přes 47%) odpověď „nevím“. Z toho 

usuzuji, že jsou s centrem, které jejich dítě navštěvuje, spokojení, a tudíž nemají potřebu, 

informace o jiných střediscích a jejich službách vyhledávat. 36% (13 rodičů) odpovědělo 

negativně a zbylých 17% rodičů (tj. 6 odpovídajících) je s dostupností center spokojeno. 

 

 

 

 

 

Poslední dvě otázky jsou zaměřeny na dostupnost a možnost využití hiporehabilitace i nad 

rámec terapie, jako je například účast na táborech atd. 

 

34. Možnost využití vícedenního pobytu (např. dětského tábora) spojeného 

s hiporehabilitací 

 

Otázka se týkala informovanosti o možnostech využití dětských táborů spojených 

s hiporehabilitací. Většina dotazovaných, skoro 67% čili 24 rodičů, odpověděla, že o této 

možnosti ví, a shodný počet rodičů označil zbylé dvě možnosti, tj. „ne“ a „nevím“. Obě 

odpovědi označilo necelých 17%, což odpovídá šesti respondentům. 

 

 

Graf 24: množství hiporehabilitačních center 
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35. informovanost a zainteresovanost ohledně pobytů pojených s hiporehabilitací  

 

Poslední otázka mého dotazníku, byla rozšířením a konkretizací otázky předchozí. 

Mým cílem bylo zjistit, jak na tom rodiče s využitím táborů jsou, zda mají zájem a jsou 

dostatečně informováni. Přes 45% odpovědělo, že o možnosti táborů ví, ale nevyužívají ji. 

Zároveň se spolu s touto odpovědí, u některých se objevoval dodatek, že o této variantě sice 

vědí, rádi by ji využili, ale kvůli postižení dítěte tuto možnost nemají). Jako druhá v pořadí se 

vyskytla odpověď „možnost máme – využíváme ji“. Takto reagovalo přes 35% respondentů 

(tj. 11 rodičů). Za pozornost stojí také údaj necelých 13% odpovídajících, jelikož ti uvedli, že 

by zájem měli, ale není ta možnost (nebo o ní nevědí) a poslední údaj zaškrtli 2 rodiče, 

z čehož vyplývá, že sice možnost není, ale zájem by stejně neměli. 

 

 

 

Graf 25: možnost využití dětského tábora spojeného s hiporehabilitací 

Graf 26: informovanost a zainteresovanost do pobytových akcí 
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5.4 Interpretace výsledků výzkumu, závěry a doporučení 

 

Interpretace výsledků 

 

 Provedený výzkum byl zaměřen na zmapování jednotlivých složek vlivu 

hiporehabilitace na změnu školního hodnocení, interpersonální komunikaci, chování a 

dovedností žáků se zdravotním znevýhodněním (oblastí) vlivu hiporehabilitace na změnu 

chování, komunikačních schopností a dovedností žáků a tím na celkovou změnu školního 

hodnocení. (celkových školních úspěchů)  

 

Dotazník byl zaměřen na výsledky v jednotlivých předmětech, komunikaci dětí mezi 

sebou a s dospělými, chování dětí k sobě navzájem a celkové vnímání kvality života. U všech 

těchto skutečností byly otázky směřovány tak, aby respondenti porovnali situaci před 

začátkem hiporehabilitace (nebo v době jejího krátkého trvání) se současným stavem. 

Výzkumný vzorek se skládal z 36 respondentů, původně bylo rozdáno dotazníků 40, takže 

návratnost činila 90%. Z dotazníku vyplynulo, že přes 83% dětí dochází na hiporehabilitaci 1x 

týdně, většina z nich se účastní jízdy na koni i péče o něj, to znamená, že se většinou 

uplatňuje pedagogicko – psychologické ježdění. 39% dětí dochází jen na samotnou 

hipoterapii. Toto číslo je dáno, mimi jiné, skutečností, že se v jednom středisku, kde výzkum 

probíhal, zabývají terapií u mentálně retardovaných lidí, většinou imobilních, takže u nich 

hlavní náplň spočívá ve využití biomechaniky koně. Důležitým výsledkem také bylo, že 

většina respondentů pocítila zlepšení v samostatnosti svých dětí a 31% dotázaných uvedlo, že 

jsou děti i více kreativní. Na otázku zjišťující zlepšení komunikace a mluveného projevu, 

odpovědělo 25% respondentů kladně a přes 44% pocítilo částečnou změnu. V Případě 

komunikace žáka s rodičem byla změna větší, 64% uvedlo pozitivní odpověď a zlepšení 

komunikace se projevovalo hlavně větší ochotou dětí, povídat si s rodiči, hlavně o zážitcích 

z průběhu terapie. Problémy s kázní ve škole uvedlo necelých 39% a špatné vzájemné vztahy 

mezi vrstevníky označilo skoro 42% respondentů. Zlepšení problémového chování po nástupu 

hiporehabilitace se projevilo u 57% dotázaných (skoro 36% uvedlo kladnou odpověď, 21% 

uvedlo částečnou změnu). Co se týče porovnání prospěchu před hiporehabilitací a po ní, 

nejvíce zastoupena byla negativní odpověď – z 33%, následovaná odpovědí kladnou 31% a 
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částečnou změnu uvedlo přes 19% respondentů. Největší zlepšení zaznamenal přírodopis 

(nebo jeho alternativy) a projevuje se hlavně lepší znalostí zvířat a ekologické výchovy. 

Také celkový přístup žáka ke škole zaznamenal pozitivní změnu, což dokazuje otázka č. 13, 

která zjišťovala, zda se dítě do školy více těší. 72% respondentů uvedlo kladnou odpověď, 

zápornou pouze 8%, což je velmi pozitivní. 

Nejjednoznačnější výsledek se však projevil u otázek ohledně kvality života dětí. 

Nejvýstižněji to dokazuje odpověď na otázku 31, která se rodičů ptala, zda je jejich dítě 

vlivem hiporehabilitace šťastnější. Výsledek zpracování dat ukázal, že je tato odpověď byla 

ze 100% pozitivní (z toho možnost „ano velmi“ uvedlo necelých 53% rodičů) 

 

Závěry výzkumného šetření a doporučení 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zmapovat vliv hiporehabilitace na změnu 

školního hodnocení, interpersonální komunikaci, chování a dovedností žáků se zdravotním 

znevýhodněním a zjistit, jak tato terapie ovlivňuje kvalitu života dětí a zda se promítla do 

celkového přístupu žáka ke škole a ke vzdělání. 

Analýzou jednotlivých otázek a jejich interpretací v předchozí části jsem zjistila, že 

má tato forma terapie na většinu zkoumaných složek pozitivní a na kvalitu života dokonce 

velmi pozitivní vliv. Výjimku tvoří pouze změna v samostatnosti dětí, kde negativní odpověď 

zvolilo 53% respondentů a méně znatelná byla také změna v celkovém hodnocení žáků, kde 

součet negativní odpovědi (41,67%) a odpovědi „spíše ne“(13,89%) tvoří v součtu přes 56%. 

Celkově se vliv jeví jako pozitivní. 

Na základě provedeného výzkumu a vzhledem ke stanovenému cíli práce považuji, díky 

interpretaci výsledků, cíl za splněný. 
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Doporučení: 

 

Z analýzy výsledků jsem vytvořila následující doporučení: 

 

Doporučení č. 1: vyšší týdenní dotace hodin hiporehabilitace 

Aby měla hiporehabilitace co nejlepší účinnost, měla by probíhat alespoň 2x týdně. Jelikož 

ale velká většina dětí dochází pouze jednou, nemusí se účinky projevit tak znatelně. Proto 

doporučuji tuto frekvenci zvýšit alespoň na dvě návštěvy týdně. 

 

Doporučení č. 2: větší informovanost rodičů o možnosti této rehabilitace z informací od 

lékaře. 

Z výzkumu vyplynulo, že se přes 50% rodičů dozvědělo o možnosti této terapie 

prostřednictvím školy, lékaře zvolilo pouze 7 respondentů. Proto bych doporučila, informovat 

rodiče dětí s nějakým handicapem i o možnostech různých forem terapií. 
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Závěr: 

  

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat vliv hiporehabilitace na dítě se zdravotním 

znevýhodněním, s důrazem na změnu školního hodnocení, interpersonální komunikace a 

chování dětí, změnu v komunikačních schopnostech a dovednostech žáků a tím ovlivnění 

jejich kvality života. 

 

K dosažení stanoveného cíle práce, bylo využito výzkumné metody dotazování, použitím 

techniky dotazníku a kvalitativní metody. Výzkum byl prováděn ve dvou centrech, zabývající 

se hiporehabilitací. Byl to Hermelín ranč v Novém Jičíně a Středisko ekologické výchovy Hl. 

m. Prahy Toulcův dvůr. V něm byli mými respondenty rodiče skupiny deseti dětí Walfdorfské 

základní školy v Praze, která se specializuje na děti s různým typem postižení nebo 

zdravotního omezení, a na Hermelín ranči to byli rodiče dětí Základní školy speciální 

v Novém Jičíně a rodiče dvou klientů z domova pro osoby s mentálním postižením. Zbytek 

výzkumného vzorku tvořili další klienti s lehčím postižením, docházející na hipoterapii 

externě. Dotazník obsahoval uzavřené, výběrové, polouzavřené i otevřené otázky – ty byly 

voleny pro odpověď na nejdůležitější údaje, aby rodiče mohli odpovídat svými slovy a tím 

byla docílena co největší výpovědní hodnota. Celkový počet otázek činil 35, a následně byl 

ponechán prostor pro připomínky, návrhy a jiné důležité skutečnosti a sdělení rodičů ohledně 

zkoumané problematiky. Celkem jsem rozdala 40 dotazníků, vyplněných jsem obdržela 36, 

takže celková návratnost činila 90%. Dotazník byl zaměřen na výsledky v jednotlivých 

předmětech, komunikaci dětí mezi sebou a s dospělými, chování a přístup dětí k sobě 

navzájem a celkové vnímání kvality života. U všech těchto otázek byl kladen důraz na 

porovnání situace před začátkem hiporehabilitace (nebo těsně po něm) se současným stavem. 

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že se nejvíce dětí pravidelně účastní terapie 1x týdně a její 

náplní je jízda na koni i péče o něj. V menší míře (39%) se děti účastní jen samotné 

hipoterapie, tzn. využívání biomechaniky koně a dalších specifických a nespecifických 

účinků. Důležitým zjištěním také bylo, že většina respondentů pocítila zlepšení samostatnosti 

u svých dětí a 31% dotázaných také uvedlo, že jsou jejich děti více kreativní. Na otázku 

zjišťující zlepšení komunikace a mluveného projevu, odpovědělo 25% rodičů kladně a přes 

44% pocítilo částečnou změnu. Ještě větší změna byla zjištěna v případě komunikace žáka 

s rodičem. 64% respondentů na ni odpovědělo kladně a zlepšení komunikace se projevovalo 

hlavně větší ochotou dětí, povídat si s rodiči, nejvíce o zážitcích z průběhu terapie. Dále bylo 
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u 57% rodičů zjištěno zlepšení problémového chování po nástupu hiporehabilitace. U změny 

v prospěchu byla nejvíce (z 33%) zastoupena negativní odpověď, která znamená skutečnost, 

že si 12 rodičů z 36 možných, nevšimlo žádných změn ve zlepšení. Hned ale následovala 

odpověď kladná, uvedlo ji jen o jednoho rodiče méně, tzn. 11. Co se týče konkrétních 

předmětů, největší zlepšení bylo zaznamenáno v přírodopise (nebo jeho alternativách) a 

projevuje se hlavně lepším znalostí zvířat a ekologické výchovy. Celkový přístup žáka ke 

škole zaznamenal také pozitivní změnu, 72% respondentů uvedlo, že se jejich děti do školy 

více těší. Nejvýraznější změna v porovnání před a po nástupu hiporehabilitace se však 

projevila u otázek ohledně kvality života dětí. Nejvýstižněji to dokazuje odpověď na otázku 

31, ve které 100% rodičů uvedlo (různými alternativami odpovědí), že je jejich dítě vlivem 

hiporehabilitace šťastnější. Díky takto pozitivnímu výsledku je, dle mého názoru, hipoterapie 

vhodná, i kdyby se v ostatních směrech neprojevilo žádné zlepšení.  

Pro rodiče totiž jistě nic lepšího než je zjištění, že je jejich dítě šťastné, a proto má rozvoj a 

podpora tohoto druhu terapie určitě velký potenciál. 
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Příloha č. 1: DOTAZNÍK  

 

DOTAZNÍK  

 

Dobrý den, jmenuji se Martina Drozdková, jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy a ve své diplomové práci se zabývám tématem vlivu hiporehabilitace na bio-psycho-sociální 
složku dětí, a tím ovlivnění jejich školních úspěchů. 

Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který mi 
poskytne potřebné informace. Věřím, že jeho prostřednictvím vznikne užitečná práce, která bude 
přínosem tomuto oboru i lidem, kterým může zkvalitnit jejich život. Během vpisování svých odpovědí 
prosím využijte volného místa na své nápady a myšlenky. 

Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a názory.  

 

 

 

1) Jak dlouho dochází Vaše dítě na hiporehabilitaci? 

 

 

 

2) Jak jste se dozvěděli o této formě terapie? 

 od lékaře 
 na doporučení známých 
 prostřednictvím internetu 
 z novin/časopisů atd. 
 ze školy 
 jiné …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3) Z jakého zdravotního důvodu dochází Vaše dítě na hiporehabilitaci? (prosím o bližší 
specifikaci) 
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4) Jak často během týdne Vaše dítě využívá hiporehabilitace? 

 

 

 

5) Trpělo Vaše dítě strachem z koní před touto terapií? 

ano – nevím - ne 

 

 

6) Zkoušeli jste již v minulosti nějaké jiné formy terapií nebo rehabilitací? Pokud ano, uveďte 
prosím jejich název a úspěšnost. 

 

 

 

 

7) Účastní se Vaše dítě i péče o koně nebo dochází jen na samotné ježdění? 

 jízda i péče o koně 
 jen jízda na koni 
 jen péče o koně 
 

 

8) Jeví se Vám díky hiporehabilitaci samostatnější? 

ano – ne 

 

9) Pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně, mohli byste blíže specifikovat, v jaké 
oblasti se větší samostatnost projevila? 

 

 

 

10) Máte doma nějaké domácí zvíře? Pokud ano, jaké? 
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11) Musí se o něj Vaše dítě pravidelně starat? 
 
ano – ne – občas asistuje 

 
 

12) Pozorujete zlepšení prospěchu dítěte ve škole vlivem hiporehabilitace? 
 

 ano velmi 
 ano 
 částečně 
 spíše ne 
 ne, nezaznamenal(a) jsem žádné změny 
 
 
 

13) Pokud ano, v  jakých předmětech? 
 

 český jazyk 
 cizí jazyk 
 matematika 
 přírodopis 
 výtvarná výchova 
výchova ke zdraví 
 výchova k občanství 
 tělesná výchova 
 jiné 
  

…………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………...……. 
 
 

 
 

14) Moli byste, prosím, uvést, v čem konkrétně vnímáte zlepšení v předmětech, které jste vybrali? 
Jaké konkrétní změny to byly? 

 
 
 
 

 
 
 

15) Projevilo se zlepšení i v hodnocení  na vysvědčení? 
 
 ano velmi 
 ano 
 částečně 
 spíše ne 
 nezaznamenal(a) jsem žádné změny 
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16) Máte pocit, že se dítě do školy více těší? 
 

ano – nevím - ne 
 
 
 
 

17) Zlepšila se u něj komunikace a mluvený projev? 
 
 ano velmi 
 ano 
 částečně 
 spíše ne 
 ne 

 
 
 
 

18) Pokud jste na předchozí  otázku odpověděli kladně, mohli byste, prosím napsat, jak se změna 
projevila a čeho se týkala? 

 
 
 
 
 
 
 

19) Zdá se vám, že je více kreativní?  
 
ano – nevím - ne 
 
 
 
 
 

20) Pokud ano, jak se to projevuje? 
 
 
 
 
 

 
 

21) Mělo Vaše dítě problém ve vztazích s ostatními dětmi před hiporehabilitací? 
 

ano – ne 
 
  
 
 
 

22) Mělo Vaše dítě někdy potíže s kázní ve škole? 
 
ano – ne 
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23)  Pokud ano, můžete prosím blíže specifikovat, jak se problémy projevovaly? 
 
 
 
 
 
 
 

24) Změnilo se to s nástupem hiporehabilitace? 
 
 ano velmi 
 ano 
 částečně 
 spíše ne 
 ne 
 

25) Pozorujete změnu chování dítěte k jeho vrstevníkům? 
 
ano - ne 

 
 
 

26) V případě kladné odpovědi napište, prosím, po jaké době se změna projevila a čeho se týkala. 
 
 
 
 

27) Má v současné době více přátel než v době před terapií? 
 
ano - ne 

 
 

 
28) Všimli jste si u něj i změny v komunikaci s Vámi?  

 
ano - ne 

 
 
 

29) Pokud ano, mohli byste, prosím, napsat jaké? 
 
 
 
 
 

30) Pozorujete změnu v jeho komunikaci s ostatními dospělými?  
 

 je komunikativnější 
 jeví méně ostychu 
 nevšiml(a) jsem si změn  
 je bázlivější 
 nekomunikuje 
 jiné 
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31) Zdá se Vám Vaše dítě vlivem hiporehabilitace šťastnější? 
 
 ano velmi  
 ano 
 částečně 
 spíše ne 
 ne 
 
 
 
 

32) Myslíte si, že je tato terapie finančně dostupná?  

ano – ne 

 

 

33) Je podle Vás množství center, kde se hiporehabilitace provozuje, dostatečné? 

ano – nevím - ne 

 

 

34) Mají Vaše děti možnost účastnit se např. dětských táborů spojených s možností 
hiporehabilitace?  

ano – nevím - ne 

 

 

35) Jestli ano, využíváte ji? A pokud ne, líbila by Vám tato možnost?  

 možnost je – nevyužíváme 

 možnost je – nevyužíváme 

 možnost není, měli bychom zájem 

 možnost není, nemáme zájem 
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Máte po vyplnění tohoto dotazníku nějaké nápady, které byste chtěli uvést nebo víte o skutečnostech, 
které dotazník neobsahoval? Pokud ano, uveďte je prosím níže: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 

S pozdravem a přáním pěkného dne Martina Drozdková 

 

  



127 

 

  

 

 


