
 

 

OKRUHY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KURZU HPSP 

Obecná hiporehabilitace: 

1. Komplexní vliv koně jako zvířete na člověka 

2. Organizace HR v ČR, v zahraničí, ČHS, SPV pod ČHS 

3. Legislativa a dokumentace v hiporehabilitaci 

4. Podmínky pro realizaci hiporehabilitace, ekonomika a management střediska 

hiporehabilitace 

5. Specifika HPSP, HTFE, HTP a parajezdectví 

6. Realizační týmy pro HPSP, HTFE, HTP a parajezdectví 

7. Instruktáž vodiče, cvičitele koně 

8. Zásady bezpečnosti při práci s koněm 

9. Zásady a postupy při poskytování první pomoci  

Hipologická oblast: 

1. Plemena koní využívaných v hiporehabilitaci – charakteristika nejčastěji 

využívaných plemen 

2. Hlediska výběru koně pro HPSP, HTFE, HTP a parajezdectví 

3. Hlediska výběru koně s ohledem na uživatele HPSP 

4. Faktory vylučující koně z HPSP – z hlediska výběru, z hlediska jeho práce v HPSP  

5. Faktory mající vliv na práci hřbetu koně 

6. Mechanika pohybu koně – kineziologický rozbor 

7. Příprava vybraného koně s ohledem na věk, plemennou příslušnost, okruh 

hiporehabilitace 

8. Denní, týdenní, dlouhodobý plán práce koně zařazeného do HPSP 

9. Charakter koně, temperament, typy temperamentu – projevy a využití 

10. Etologie koně, smysly a komunikace mezi koňmi 

11. Řeč těla koně – výrazové prostředky koní, projevy komfortu a  diskomfortu koně 

12. Principy učení koní, použití tlaku 

13. Výstroj a postroj koně pro HPSP, HTFE, HTP a parajezdectví 



 

Aplikovaná HPSP: 

1. Etické principy hiporehabilitace, standardy kvality HPSP 

2. Cíle a cílové skupiny HPSP 

3. Indikace, kontraindikace pro HPSP 

4. Instruktor HPSP 

5. Plánování a hodnocení procesu HPSP, vedení dokumentace 

6. Sociální práce a sociální služby 

7. Speciálně pedagogická diagnostika 

8. Sociální pedagogika a sociálně patologické jevy 

9. Pedagogika volného času a zážitková pedagogika 

10. Komunikace s uživateli v HPSP 

11. Rodina dítěte s postižením 

12. Uživatelé s fyzickým postižením 

13. Uživatelé s poruchami senzomotorické integrace 

14. Uživatelé se smyslovým postižením 

15. Uživatelé s mentálním postižením 

16. Uživatelé s duševním onemocněním 

17. Uživatelé s poruchou autistického spektra 

18. Klasifikace poruch chování, uživatelé s ADHD 

19. Uživatelé se specifickými poruchami učení 

20. Uživatelé senioři 

21. Hiporehabilitace v logopedii 

22. Hry s koňmi jako nástroj pro HPSP 

 

 


