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Okruh otázek k závěrečné zkoušce v kurzu HTP 
 

Hipologické: 

1. Charakteristika nejčastěji využívaných plemen v hiporehabilitaci 

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

3. Výběr koně pro klienty HPT, stručně popište a zdůvodněte výběr. 

4. Hlediska výběru koně s ohledem potřeby klienta. 

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

6. Denní, týdenní, dlouhodobý plán práce koně zařazeného do HR 

7. Jaké znáte psychické vlastnost koní a jak se využívají v HR. 

8. Faktory vylučující koně z HR – z hlediska výběru, z hlediska denní práce 

9. Faktory mající vliv na práci hřbetu koně 

10. Zásady bezpečnosti při práci s koněm 

11. Zásady první pomoci  

12. Techniky práce s koněm. 

13. Principy kontaktní terapie. 

 

Všeobecná hiporehabilitace: 

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

2. Realizační tým pro HTFE, HPSP, HTP, parajezdectví 

3. Legislativní podmínky provozování hiporehabilitace 

4. Rozdíly v metodice HTFE, HPSP, HTP, parajezdectví 

5. Podmínky pro realizaci hiporehabilitace 

6. Komplexní vliv koně jako živočicha na člověka, na CNS a svalový tonus 

7. Individuální – skupinová terapie – kdy, jak, proč 

8. Psychika a emoce ve vztahu k HR 

9. Zařazení HTP do komplexní léčby – kdy, jak, proč  

10. Dokumentace střediska, dokumentace klienta 

11. Indikace a kontraindikace v HTP. 

12. Požadavky na terapeuta  odborné/osobnostní. 

13. Psychohygiena psychoterapeuta, vyjmenuj základní principy.  
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Aplikované postupy z HTP  

1. Základní oblasti stimulace v HTP - proč je důležitá komplexní stimulace organismu 

při léčbě duševních onemocnění. 

2. Jak pracovat při HTP s depresivním pacientem, základní diagnostická kritéria deprese, 

základní principy psychoterapie deprese.  

3. Jak pracovat při HTP s psychotickým pacientem, základní diagnostická kritéria 

psychózy, základní principy psychoterapie psychóz.  

4. Jak pracovat při HTP s úzkostným pacientem, základní diagnostická kritéria úzkosti, 

základní principy psychoterapie úzkostných poruch.  

5. Jak pracovat při HTP s dementním pacientem, základní diagnostická kritéria demence, 

základní principy podpůrné stimulace dementních pacientů.  

6. Jak pracovat při HTP s pacientem se závislostí, základní diagnostická kritéria 

závislosti, základní principy psychoterapie závislosti.  

7. Jak pracovat při HTP s pacientem s poruchou osobnosti, základní diagnostická kritéria 

poruchy osobnosti, základní principy psychoterapie poruch osobnosti.  

8. Principy úvodní a závěrečné hodiny u individuální a skupinové terapie. 

9. Principy hiporehabilitace u seniorů 

10. Jak pracovat při HTP s klientem s ADHD. 

11. HR u uživatele s poruchou autistického spektra. 

12.  Jak pracovat s klientem – obětí domácího násilí, šikany. 

13. Agrese x agresivita, vznik a projevy agrese, jak lze s agresí pracovat? Uveďte  

příklady a navrhněte postupy terapie. 


