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V špeciálnej časti sa autori venujú možnostiam využitia
pedagogicko-psychologického jazdenia pri jednotlivých du-
ševných chorobách (organické duševné choroby, závislosť,
schizofrénia, afektívne poruchy, neurotické poruchy, stres,
poruchy osobnosti, poruchy správania a i.). V poslednej ka-
pitole autori uvádzajú metodické poznámky k základom
jazdenia detí s mentálnym postihnutím. K tomu pridávajú
konkrétne skúsenosti s jazdeckými súťažami v rámci špe-
ciálnej olympiády a paraolympiády. V závere nechýbajú
užitočné kontakty.
Autori diela preukázali hlboké teoretické i praktické skú-

senosti s hipoterapiou, dielo je výrazom ich nadšenia pre
tento nový druh rehabilitácie a liečby súčasne. Vzhľadom

na konkrétne metodologické postupy, dosiahnuté výsledky
v centrách hipoterapie na Slovensku a schopnosť rozvíjať
nastúpenú cestu chcem autorom zagratulovať k prezentova-
nému dielu. Chcem odporučiť knihu ako základné dielo pre
hipoterapiu u nás, kniha by nemala chýbať nielen v knižnici
nadšených propagátorov jazdenia, ale aj v rukách klinic-
kých psychológov a psychoterapeutov, ktorí hľadajú opti-
málny spôsob liečby pre svojich klientov. Z hľadiska pre-
vencie a liečby vyznačených ochorení je potrebné v tomto
štádiu pripraviť pre hipoterapiu jej miesto v hierarchii pre-
ventívnych a terapeutických možností a vytvoriť algorit-
mus, ktorý by dovoľoval po tejto metóde v prípade potreby
siahnuť.
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Na stránkach nášho časopisu sa v ostatných ročníkoch
objavilo aj niekoľko zaujímavých prác Mgr. S. Tílešovej
z problematiky hipoterapie. Jazdenie sa stále častejšie do-
stáva k nám nielen ako šport a súčasť životného štýlu, ale aj
ako spôsob relaxácie a rehabilitácie, ako spôsob odbúrania
stresu. Autorka rozvíja a obohacuje vstup jazdenia o nové
netradičné možnosti využitia koňa a jazdenia v liečbe te-
lesných i duševných porúch. Spisovateľské schopnosti a pre-
žité skúsenosti autorov robia z knihy pútavé čítanie, kde
sa osudy účastníkov – pacientov i liečiteľov prelínajú do
spoločného deja, do ktorého veľmi skoro vtiahnu aj čita-
teľa a skôr ako dočíta poslednú kapitolu, ho získajú svojím
nadšením pre jazdenie.
Knihu by sme mohli rozdeliť do dvoch základných častí

- na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti au-
tori približujú hipoterapiu a podávajú náčrt etológie koňa.
Osobitnú kapitolu venujú faktorom pôsobiacim v hipotera-
pii (faktory telesné, psychické, sociálne, energoinformačné,
psychoterapeutické). Pre konkrétnu predstavu čitateľa au-
tori využívajú svoje vlastné dlhoročné skúsenosti s hipote-
rapiou, ktoré vhodne do knihy vkladajú (napr. hipoterapia
u detí s externalizujúcimi poruchami správania).

Po podrobnom opise modelu premenných faktorov alter-
natívnej emočnej skúsenosti v hipoterapii (Tílešová), pre-
chádzajú autori na opis jednotlivých položiek pri špecific-
kom pôsobení hipoterapie (sebauvedomovanie, senzorická
integrácia, budovanie telesnej schémy). Osobitnú pozor-
nosť autori venujú metodológii hipoterapie, čím sa príručka
stáva skutočným manuálom hipoterapie u nás. Na konkrét-
nych prípadoch autori dokumentujú priebeh hipoterapie,
opisujú metodiku, chyby, postupné kroky smerujúce k úp-
rave zdravotného stavu. Hipoterapiu uvádzajú do kontextu
s prácou v rodine, opisujú prepojenie rodiča a ošetrovateľa,
zdôrazňujú význam hier ako liečebných procedúr. Pritom
dôsledne opisujú indikácie a kontraindikácie, ktoré sú dané
nielen možnosťami pacienta ale aj tejto liečebnej metódy.

V ďalšej časti sa autori venujú reťazcu psychomoto-
rika, motopedagogika a hipopedagogika. Podrobne opisujú
štruktúru hodiny individuálneho a skupinového jazdenia
s prihliadnutím na ciele terapeutického plánu hipoterapie.
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