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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hájková Jméno: Barbora Osobní číslo: 465670
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vliv certifikované metody "Hipoterapie u dětské mozkové obrny"

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

15

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

18

5. Celkový počet bodů 50

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Obrázky jednotlivých koní jsou sice pěkné, ale k čemu tam jsou? Jde o hipoterapii ne o hipologii.

2. Kde jsou údaje o kineziologii pohybu koně?

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ ❏ X ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Práce je na úrovni jednoduché kazuistiky. Jaká je historie hipoterapie,
jaký význam má zooterapie v psychiatrii, atd. je v textu prakticky pominuto.
Nejde o provedení fundovaného a kritického rozboru celé problematiky, ale v teoretické části práce by měla být
zmíněna alespoň základní charakteristika a význam tohoto segmentu zooterapie.
Zásadním nedostatkem je  absence  hipokineziologie  a  biomechaniky  pohybu koně,  která  je  v  literatuře  velmi
důkladně zpracována.  V  kapitole  nadepsané "Biomechanika koně"  jsou asi  čtyři  řádky velmi  obecných údajů.
Předložený text je podivnou grafickou úpravou "natažen" na nepřehlednou délku téměř 170 str. Velmi obtížná je
orientace v přiložených tabulkách.
Pro obhajobu doporučuji soustředit se na teoretické základy hipoterapie, vč. kineziologie pohybu koně a jezdce.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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