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Formát kazuistiky pro kurzy ČHS 

 

Pro psaní použijte písmo Times new roman 12, mezery 1,5. Počet slov: Ne více než 4000 

slov, s výjimkou odkazů a abstraktu. 

Název: Název by měl být krátký, ale informativní, k upřesnění názvu můžete použít 

podnadpis. Na této stránce také napište své jméno a kontaktní údaje. 

Anotace: Ve vašem mateřském jazyce a v angličtině. Abstrakt je samostatnou částí písemné 

zprávy obsahující stručně podklady, materiál a metody, výsledky a nepřesahující rozsah jedné 

strany včetně klíčových slov. (asi 350 slov) 

Klíčová slova: 5-8 klíčových slov také v angličtině (doporučená klíčová slova: MeSH 

(Medical Subject headers) terms, Equine Assisted., ..Facilitated, Therapy, Profession, 

diagnóza 

Například: HTFE, DMO, longitudinální studie, rovnováha 

 

Obsah: Napište obsah s číslováním stránek 

Úvod 

Číslování stránek začíná od této stránky. Napište jasně zdůvodnění výběru vašeho případu, 

které je podpořeno literaturou. Budování teorie vychází ze základu rehabilitačních cílů 

klienta/pacienta. Hledejte relevantní a platnou teorii rehabilitace na základě diagnózy klienta a 

následně teorii HTFE pro klienta. 

Jaké základní rehabilitační principy platí pro léčbu vašeho pacienta, jaké jsou relevantní cíle, 

když začnete navrhovat terapeutický proces s koněm? V případě potřeby použijte ICF 

(International Classification of Functioning, WHO). Jaký je nejlepší postup při rehabilitaci 

určité skupiny pacientů? 

Materiály a metody 

Vysvětlete klientovi výběr koně. Napište, proč je metodika, kterou používáte, důležitá v 

souvislosti s problémy pacienta. 

Naučíte se dokumentovat rehabilitační proces klienta, formulace mohou být bohaté. Naučíte 

se, jak vyjádřit proces krátkými a jasnými větami. Naučíte se podávat zprávy plátcům i mimo 

svůj odborný záběr. Kdo je váš případ, pozadí. Popište speciální prvky, které chcete, aby 

čtenář věděl, a které jsou relevantní pro cíle terapie a výběr metod práce. Popište koně a 

prostředí: Zviditelněte koně ve své práci, jaký je jeho význam pro tuto práci. Popište využití 

asistence. Popište celý proces. Dokumentujte tréninkový program pro koně a terapeutický 

proces pro klienta. Uveďte důvody pro volbu měření výsledků. 
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Aplikujte koňskou a lidskou etiku své studie v souladu s etickými směrnicemi ČHS. 

Detailně popište alespoň 3 terapeutické jednotky, klíčové pro výsledek intervence (délku 

terapie, intenzitu, terapeutické polohy, korekce, asistence, tak aby zastupující terapeut 

pochopil, co jste s klientem dělali a proč, a co je váš plán na další jednotku). 

Přiložte foto: 

1. Koní v zootechnickém postoji, bez vybavení. Popište jejich kvality, proč jste je 

vybrali. 

2. Pomůcky, vybavení pro vaše jednotky. 

3. Z terapeutických jednotek vystihující váš postup, handling. 

4. Můžete přiložit videa, pokud to považujete za přínosné. 

Výsledek 

Výsledky jsou uvedeny jasně a bez diskuse. Nulové nebo negativní výsledky jsou také 

výsledky. K popisu výsledků můžete použít obrázky a tabulky. Nesnažte se psát, proč jste 

dosáhli výsledků, které jste udělali. Vyhraďte si to na diskusi. 

Diskuse 

Toto je část, kde do hloubky sdělíte svá zjištění týkající se literatury, kterou jste uvedli v 

úvodu. Identifikujte omezení vašeho studia. Spojte poznatky a teoretické znalosti. Zamyslete 

se nad tím, co vás vedlo k jakému výsledku a jak výběr koně a pracovní metoda ovlivnila vaše 

výsledky. Popište, jak kůň byl v této intervenci nezbytný - bylo by možné dosáhnout těchto 

výsledků bez zapojení koně? Bylo ohroženo welfare koní? 

Reference 

Používejte pouze reference, které pocházejí ze spolehlivého zdroje. Viz například webinář 

„Nadace pro výzkum koní a lidí“ o tom, jak rozpoznat spolehlivý článek. Použijte 

profesionální doporučený systém pro reference. 


