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Komentář a připomínky k textu::
Práce kvalitně zpracovává zajímavé téma hiporehabilitace, které je často bezdůvodně opomíjeno. Autorka uvádí
mnoho poznatků z této problematiky, některé informace doplňuje obrázky. Teoretická část svými zajímavými
informacemi o hipoterapii lehce převyšuje část empirickou. Kvalita některých obrázků by mohla být lepší. Práce
se mi líbila.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Myslíte si, že lékaři mají povědomí o možnostech této rehabilitace?
2) Jak je finančně náročná hiporehabilitace pro rodiče dětských pacientů?
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