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POSUDEK VEDOUCÍHO
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. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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

10

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

25

5. Celkový počet bodů 83

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

2. 

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

Předložená  bakalářská  práce  na  téma  „Vliv  certifikované  metody  „Hipoterapie  u  dětské  mozkové  obrny“  je
zpracována na 70 stranách textu, za použití 27 literárních zdrojů. Práce je doplněna čtrnácti přílohami.

Cílem teoretické části práce je zpracovat teoretické podklady ze současné literatury v oblasti hipoterapie, popsat
hipoterapii u DMO a stručně DMO. Dále uvést i jiné možnosti rehabilitace dětí s DMO. Jsou zde zpracována další
témata související  s  prací,  jako biomechanika,  výběr  a  výcvik  koně a fyziologický vývoj  dítěte.  Je  popsána a
rozdělena zooterapie, pod kterou hipoterapie spadá.
V praktické části je cílem vypracovat kazuistiky třech dětských klientů.
S využitím informací ze vstupního kineziologického rozboru vhodně naplánovat terapii a následně terapii provést.
Dále  porovnat  výsledky  vstupního  a  výstupního  kineziologického  rozboru  a  popsat  změnu  zdravotního  stavu
vybraných klientů na začátku a na konci pobytu. Cílem je i zhodnocení dlouhodobého efektu uvedeného týdenního
pobytu.

Teoretická východiska jsou adekvátním podkladem pro vypracování speciální části. Z uvedeného vyplývá zájem o
certifikovanou metodu Hipoterapie, o pochopení problematiky Léčebně pedagogicko-psychologického ježdění, které
se skládá z jízdy na koni a péče o koně.

Dále pak studentka vhodně zařazuje kapitolu 2.4.3 Hipoterapie u DMO , kapitolu 2.4.4 Biomechanika koně a 2.4.8
Základní pravidla bezpečnosti při hipoterapii.
Cíl práce studentka splnila v plném znění. Vlastní šetření provedla autorka sama, výsledky zpracovala přehledně a
dokládá je i pomocí adekvátně volených příloh.

Předložená bakalářská práce plně splňuje požadavky, které jsou na bakalářskou práci kladeny a doporučuji proto
komisi pro SZZK přijmout práci k obhajobě

Jméno a příjmení: Mgr. Irena Novotná
Organizace: FTVS UK Praha
Kontaktní adresa: José Martího 269/31 162 52 - Praha 6 - Veleslavín
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