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Abstrakt 

Název:  Změny vitální kapacity plic u plavců s dětskou mozkovou obrnou po různých 

typech plaveckého tréninku. 

Cíle:  Cílem práce bylo zjistit, jak se mění vitální kapacita plic (VC) po plaveckém 

tréninku (technický, aerobní a anaerobní) u šesti plavců s dětskou mozkovou 

obrnou.  

Metody:  Studie se zúčastnilo šest dospělých probandů ve věku od 22 do 37 let. Jednalo 

se o plavce trénujících v klubu PARA PLAVÁNÍ PRAHA z. s. Měření bylo 

realizováno pomocí osobního spirometru v rámci sportovního tréninku. Pro 

účely testování byly určeny tři typy tréninku: technický, aerobní a anaerobní. 

Každý proband byl v rámci jednoho tréninku změřen šestkrát – dvakrát před 

tréninkem, okamžitě po tréninku a po pěti minutách po skončení tréninku. 

Trénink každého probanda trval 30 minut.  

Výsledky:  V rámci výzkumu byly u všech zúčastněných probandů zjištěny hodnoty 

FVC a FEV1 v závislosti na různých typech tréninku. Během technického 

tréninku se hodnoty FVC probandů pohybovaly v rozmezí od 3,13 do 7,51 

litru, hodnoty FEV1 zde dosahovaly rozmezí 3,13 až 4,68 litru. Zároveň lze 

pozorovat zvýšení FVC v průměru u všech probandů o 16,1 % a u FEV1 

naopak pokles o 3,4 %. Při aerobním tréninku dosáhli probandi výsledků FVC 

2,66 až 6,11 litru a po jeho doplavání hodnoty v průměru klesly o 1,1 %. 

Hodnoty FEV1 byly v rozmezí 2,63 až 4,6 litru a po tréninku se průměrné 

zvýšily o 3,7 %. V rámci anaerobního tréninku byly naměřeny hodnoty FVC 

od 3,04 až 7,25 litru a po doplavání se průměrně zvýšily pouze o 0,02 %. 

Hodnoty FEV1 se pohybovaly mezi 2,85 až 4,83 litru a po tréninku klesly 

o 3,3 %.   

Klíčová slova: Dětská mozková obrna, vitální kapacita, vliv plavaní, plavecký 

trénink  



Abstract 

Title: Chages of FVC among cerebral-palsy-diagnosed para swimmers in 

various types of training 

Objectives : The aim of the thesis was to find out how significant is the VC value‘s 

change after various types of training among six para swimmers diagnosed 

with cerebral palsy. 

Methods: Six PARA PLAVÁNÍ PRAHA swimmers participated in the study with 

the age ranging from 22 to 37 years old. The personal spirometer was used to obtain all 

the data during athlete’s training. We measured the data in three different training types‘ 

subgroups. Each swimmer was measured six times, two times during each phase of the 

training which in total lasted 30 minutes. 

Results: We measured the values of FVC and FEV1 of all the probands during 

different types of training.The values in technical training ranged from 3,13 to 7,51 litres 

in the FVC and 3,13 to 4,68 litres in FEV1. Furthermore we can clearly see the increase 

of the average FVC value by 16,1% and decrease of the FEV1 value by 3,4%. During the 

aerobic training the values of 2,66 to 6,11 litres FVC and 2.63 to 4,6 litres FEV1 were 

achieved. After the training the decrease by 1,1 % and the increase by 3,7 % in average 

can be seen respectively. During anaerobic training we measured the FVC values from 

3,04 to 7,25 litres and only the 0,02 % increase and the FEV1 values ranging from 2.85 

to 4,83 litres and decrease by 3,3 %.  

Key words: Cerebral palsy, vital capacity, swimming influence, swimming training 
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Seznam zkratek  

DMO – dětská mozková obrna 

CNS – centrální nervová soustava  

FEV1 – jednosekundová vitální kapacita 

FVC – usilovná vitální kapacita 

K – kraul  

Z – znak  

P – prsa  

m – metr 

m. – musculus 

mm. – musculi  

VC – vitální kapacita plic  

  



11 

 

Úvod  

Tato bakalářská práce se zabývá tématem změny vitální kapacity plic u plavců 

s dětskou mozkovou obrnou po různých typech plaveckého tréninku. Plavání je u osob 

s DMO důležitou součástí rehabilitace a vede ke zlepšení kvality života. Plavání pozitivně 

působí na centrální nervový systém jedince a patří ke sportům, které jsou vhodné pro 

zdravý životní styl.  

Zkoumané téma je zejména díky své specifičnosti málo probádané, protože 

neexistuje mnoho odborných článků zabývajících se touto tématikou. Proto mi přišlo 

zajímavé se této problematice věnovat. Mimo tento hlavní důvod hrál důležitou roli i fakt, 

že jsem sama plavala závodně a nyní se věnuji práci s touto specifickou skupinou plavců. 

Tato práce sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická východiska 

práce jsou rozdělena na tři části a obsahují stručný přehled o dětské mozkové obrně, 

plavání a dýchání. Smyslem první kapitoly je seznámit čtenáře s problematikou DMO. 

Druhá část se věnuje plavání, respektive plavání jedinců s DMO. V poslední kapitole 

teoretické časti se zmiňuji o dechu a jeho roli v životě člověka a při plavecké výuce.  

Praktická část je založena na dvou základních otázkách týkajících se různých 

typů plaveckých tréninků a jejich vlivu na respirační funkce jedinců s DMO a zahrnuje 

popis metodiky testovaní, zaměřující se na změření vitální kapacity plic pomocí osobního 

spirometru.  

V práci jsem čerpala z české, ruské a anglické odborné literatury. 
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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části se zaměřuji na tři témata. První se zabývá problematikou daného 

postižení, kterým je dětská mozková obrna (dále DMO). V další části se podrobněji 

věnuji dýchání a měření dechových funkcí. A v poslední části je popsán význam plavání 

pro osoby s DMO. 

1. DMO 

1.1 Vymezení pojmu DMO 

Dětská mozková obrna, též nazývána mozková obrna (anglicky cerebral palsy), 

je onemocnění, které je způsobeno postižením mozku a projevuje se poruchou 

pohybového aparátu. Jedná se o komplex neprogresivních poruch týkajících se vývoje 

mozku, které mohou negativně ovlivnit motoriku člověka, schopnost udržovat rovnováhu 

a správné držení těla. DMO je jednou z nejčastějších příčin postižení v dětském věku. 

Výskyt onemocnění v Evropě je 2–3 jedinci na 1000 narozených dětí. V cizojazyčné 

literatuře, zejména v anglické, se využívá termín „mozková obrna“ (cerebral palsy), tedy 

bez přívlastku „dětská“. 

Dětská mozková obrna patří mezi závažné postižení centrální nervové soustavy 

a dle Semjenovové (2018) je definována jako skupina poruch pohybových schopností, 

které omezují funkční aktivitu. Motorické poruchy u DMO jsou často doprovázeny 

smyslovými vadami, zhoršenými kognitivními a komunikačními funkcemi, svalovými 

spazmy a poruchami chování.  

1.2 Historie 

Mozková obrna se u lidí objevuje již od začátku existence lidstva, nebyla však 

zaznamenávána pod tímto názvem.  

Nemoc pod názvem „Littleova choroba“ a její příčiny popsal v odborné literatuře 

poprvé anglický chirurg William John Little v roce 1859. Tento název se využíval až do 

druhé poloviny 19 století, dokud v roce 1889 kanadský lékař William Osler nezavedl 

termín „mozková obrna“ (Kačesov, 2016). 

 Problematikou tohoto onemocnění se zabýval také zakladatel psychoanalýzy 

Sigmund Freud a dětskou mozkovou obrnu definoval jako nemoc, která se projevuje 

v prvních dnech života dítěte. Freud též podrobně popsal klinické projevy DMO 
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a vytvořil jednu z klasifikací. Pomocí výzkumu dokázal, že se může DMO vyvíjet již 

v prenatálním období (Kačesov, 2016). 

1.3 Etiologie vzniku DMO 

 DMO se v současné době považuje za polyetilogické postižení. Porucha má 

řadu klinických syndromů, nejčastěji ze strany motorické sféry, které vznikají v důsledku 

poškození mozku před porodem (prenatální), během porodu (perinatální) nebo po porodu, 

do 2 let věku (postnatální). Uvádí se, že z každých sta jedinců s dětskou mozkovou obrnou 

má až 30 % původ v prenatálním období, 60 % perinatálně a 10 % postnatálně. Analýza 

příčin vedoucích k dětské mozkové obrně ukázala, že ve většině případů je nemožné jeden 

z nich vyloučit: často je zaznamenána kombinace několika nepříznivých faktorů v období 

těhotenství a porodu (Semenovová, 2018). 

 Hlavními příčinami vzniku dětské mozkové obrny v 60. letech byly hypoxie při 

porodu nebo krvácení do mozku během porodu. V průběhu let se začaly brát v úvahu 

intoxikace plodu a věk matky (Badaljan, 1980). 

 Ve všech případech se dětská mozková obrna projevuje motorickými 

poruchami a kromě nich se mohou vyvíjet také sekundární patologické poruchy: křeče, 

problémy se sluchem, zrakem, řečí, mentální retardace atd.  

1. Prenatální příčiny vzniku DMO 

• Metabolické poruchy u matky (diabetes mellitus, toxemie), 

• intrauterinní infekce plodu (zarděnky, rubeola, herpes, toxoplazmóza, syfilis,), 

• nezralost plodu (méně než 36 týdnů) a nízká porodní hmotnost, 

• infekční onemocnění matky, 

• hypertyreóza, 

• působení toxinů různých drog (kokain, heroin, marihuana) a alkoholu. 

2. Perinatální příčiny vzniku DMO 

• Dlouhotrvající a těžký porod, který souvisí s hypoxií novorozence, 

• abnormální poloha plodu, trauma plodu, nízká porodní hmotnost plodu, 

• krvácení do mozku, 

• přenášení nad 42 týdnů, 

• jedna z forem nestandardních porodů (např. překotný porod, porod pánevním 

koncem, klešťový porod). 
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3. Postnatální příčiny vzniku DMO 

• Infekce CNS (encefalitida, meningitida), 

• nezralost plodu s následnou hypoxií, 

• deficit hormonů štítné žlázy u nezralých novorozenců, 

• trauma hlavy. 

(Dungl, 2014; Kraus, 2014) 

1.4 Klinické Formy DMO 

 Klinické projevy dětské mozkové obrny jsou různorodé a závisí na místě 

a rozsahu poškození mozku. 

 Existuje několik způsobů, jak jednotlivé formy dětské mozkové obrny rozdělit 

a popsat, každý autor používá svůj způsob rozdělení. Ve své práci používám dělení dle 

Vítkové (2004). 

 Informace o jednotlivých formách DMO dále doplňuji o poznatky získané 

z dalších publikací a odborných článků. 

1.4.1 Spastické formy DMO 

 Nejčastější formou mozkové obrny je spastická forma, která představuje více 

než 75 % všech případů dětské mozkové obrny. Jednou z příčin vzniku této formy je 

poškození centrálních motorických neuronů a důsledkem toho poruchy horních a dolních 

končetin. 

 Pro spastické formy DMO jsou charakteristické znaky jako omezená aktivní 

volní hybnost a svalová hypertonie. 

 V závislosti na míře postižení je spastická mozková obrna dále rozdělena 

následovně: 

Diparetická forma 

 Tato forma je často následkem předčasného porodu plodu s nízkou porodní 

hmotností. Forma se projevuje symetrickým postižením obou dolních končetin, které jsou 

především slabé v bércích, v menší míře mohou být postiženy i horní končetiny. Pro tuto 

formu jsou charakteristické příznaky jako nůžkovitá chůze po špičkách, problémy 

s rovnováhou, zvýšený tonus na stehenních adduktorech a plantárních flexorech. Dále 

může být postižen intelekt a u velkého procenta pacientů způsobuje postižení zrakovou 
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vadu (nejčastěji strabismus – šilhavost) (Ambler, 2006; Komárek a Zumrová, 2000; 

Kraus, 2004). 

Hemiparetická forma 

 Jde o jednu z nejčastějších spastických forem, která se obvykle vyvíjí 

v důsledku infekčních onemocnění nervového systému (encefalitida, 

meningoencefalitida). 

 Projevuje se jako spastická obrna horní i dolní končetiny jedné poloviny těla, 

kdy horní končetina bývá zpravidla postižena více. Pro horní končetinu bývá 

charakteristická paže přitažená k trupu s flektovaným loktem, zatímco dolní končetina je 

extendovaná. Tato forma vzniká v perinatálním, případně postnatálním období. Často se 

vyskytují také epileptické záchvaty, které mají souvislost s mentální retardací (Kraus, 

2004).  

Kvadruparetická forma  

 Třetí a nejtěžší forma ze všech, kdy jsou postiženy všechny čtyři končetiny. 

U pacientů s touto formou je poškozen mozkový kmen, mozková kůra, bazální ganglia 

a i thalamus. Pro tuto formu je charakteristická oboustranná spasticita převážně horních 

končetin s postižením bulbárního svalstva (vyvolává poruchy polykání, žvýkání, dýchání 

atd.). Vývoj řeči je narušen, dochází k dysartrii až anartrii (Kraus, 2004). 

 Tato forma je doprovázena výraznými poruchami pohybu, řeči, psychiky 

a inteligence, poruchami vidění a sluchu a častými záchvaty epilepsie. Ve většině případů 

je tato forma DMO spojena s těžkou mentální retardací a mikrocefalií (zmenšení hlavy) 

(Kraus, 2004).  

1.4.2 Nespastické formy DMO 

Na rozdíl od spastických forem DMO je pro tyto formy typické ochablé svalstvo. 

Tvoří 10 % případů DMO. 

Dyskinetická forma 

 Podle Lesného (1985) se dříve nazývala extrapyramidová forma. Tato forma se 

projevuje většinou do tří let věku dítěte a je spojena s poruchami bazálních ganglií, 

vyznačuje se mimovolnými kroutivými pohyby. Kvůli poškození bazálních ganglií 

vznikají „extrapyramidové“ syndromy, které se projevují: 
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1. nepotlačitelnými pohyby 

• atetóza – pomalé, vlnivé, hadovité pohyby  

• chorea – prudké, trhavé, neuspořádané pohyby  

• balismus – velké pohyby o vysoké amplitudě  

• myoklonie – drobné pohyby jen jednotlivých svalových snopců 

• lordotická dystonie – dyskinéza, která se projevuje stlačením hlavy 

a trupu při chůzi 

2. rigiditou – svalová ztuhlost s příznakem ozubeného kola (drobné kontrakce při 

pasivním pohybu) 

Hypotonická forma 

 Ve starší literatuře je tato forma označována jako ataktická nebo cerebelární a je 

dále spojena s poruchami bazálních ganglií.  

Podle Lesného (1985) se hypotonická forma projevuje většinou do tří let věku 

dítěte. Pokud setrvává, mění se na jiný typ, který je provázen těžkou mentální retardací. 

Charakteristické příznaky pro tuto formu jsou: 

• vývojová anomálie mozečku, 

• snížení svalového tonusu (rigidita) s příznakem ozubeného kola (drobné 

kontrakce při pasivním pohybu), 

• celková pohybová pasivita, 

• narušená jemná motorika, 

• řeč je velmi těžko srozumitelná a pomalá. 

(Vojta, 1993; Hrazdíra, 1980; Kraus, 2004). 

1.5 Metody léčby a rehabilitace DMO 

Vzhledem k tomu, že je DMO vrozené onemocnění, nemůžeme v jeho 

souvislosti hovořit o léčbě. Je však možné jeho projevy kompenzovat prostřednictvím 

rehabilitace, aktivního životního stylu a sportu. Rehabilitace je zaměřena na zmírnění 

příznaků způsobených poškozením mozku a pomoc jedinci dosáhnout maximálního 

potenciálu v růstu a vývoji. V některých případech se používají ortopedické a protetické 

prostředky k prevenci trvalých kontraktur. To platí zejména pro ty, kteří mají spasticitu. 

(Winnick, 2000).  
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Léčba vyžaduje týmovou spolupráci rodiny pacienta, samotného pacienta, 

rehabilitačních specialistů a lékařů – pediatra, neurologa, fyzioterapeuta, psychologa, 

logopeda a sociálního pracovníka (Trojan, 2005). 

Osoba s DMO má potíže především v těchto oblastech: motorika, duševní vývoj 

a adaptační schopnosti. Je proto důležité mít na paměti, že se v těchto oblastech každý od 

sebe liší. Některé osoby potřebují k pohybu invalidní vozík, některé mají problémy 

s rovnováhou při chůzi, kterou vyrovnávají kompenzačními pomůckami. Proto je velmi 

důležité vyvinout individuální rehabilitační program, který si klade za cíl vybrat 

nejvhodnější metodu (Němkovová a další, 2012).  

 K rehabilitaci jedinců s dětskou mozkovou obrnou se nejčastěji využívají 

následující metody: 

Vojtova reflexní lokomoce 

 Metoda českého profesora-neurologa Václava Vojty je založena na principech 

reflexního pohybu (lokomoce). Podstatou Vojtovy terapie je aktivace nervového systému, 

zejména mozku. Začíná se nejjednoduššími pohyby, které je možné vyvinout přirozenou 

a správnou motorickou reakcí dítěte. Klientovi, který leží na břiše, na zádech nebo na 

boku, jsou střídavě stlačovány definované reflexní body. Při Vojtově metodě jsou cvičení 

vybírána každému pacientovi individuálně. Postupem času se páteř narovná a stává se 

pohyblivější. Hlava se pohybuje volněji. Zlepšuje se také orientace v prostoru (Kačesov, 

2016). 

Koncept manželů Bobathových 

 Manželský pár z Londýna, neurofyziolog Carl Bobath a fyzioterapeutka Berta 

Bobathová, vyvinul ve 40. letech dvacátého století systém speciálních skupin, který byl 

nazván Bobath terapií. Berta na základě vlastních zkušeností a pozorování navrhla zcela 

nový přístup k rehabilitaci pacientů se spastickými svalovými lézemi. Začalo to detekcí 

fyziologických pozic těla, které umožňují zpomalit patologické motorické reflexy. Tyto 

pozice přispěly ke snížení svalového napětí a vytváření vědomě řízených pohybů. Získané 

praktické zkušenosti později systematizoval a teoreticky zdůvodnil její manžel Carl. 

Poměrně záhy překročila tato v té době vysoce účinná technika hranice Londýna 

a rozšířila se do celého světa (Kačesov, 2016). 
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Ergoterapie 

 Jedná se o léčebnou metodu přispívající ke zlepšení nejen motorických, ale 

i kognitivních a emočních schopností. Cílem ergoterapie je nejen snadné obnovení 

ztracené motorické funkce, ale také adaptace jedince do normálního života, která by mu 

měla pomoci dosáhnout maximální soběstačnosti a nezávislosti v domácnosti. Stejně jako 

u každého druhu terapie se ergoterapie u každého jedince s DMO liší. Plán léčby 

ergoterapie každého pacienta je vysoce individuální a zohledňuje jeho osobní, fyzické, 

intelektuální a sociálně-emocionální schopnosti (Kačesov, 2016).  

Metoda PADOVAN 

 Metodu neurofunkční reorganizace mozku vyvinula brazilská logopedka 

Beatrice Padovanová. Je založena na kineziologickém vývoji funkcí pohyb-řeč-myšlení. 

Metoda kombinuje fyzioterapii, ergoterapii a logoterapii. Během terapie se osoba učí 

pohybům těla, koordinaci, řeči, polykání a dýchání, a to paralelně s použitím optických 

a zvukových podnětů (Kačesov, 2016). 

Hydrokinezioterapie 

 Směr rehabilitace zaměřený na cvičení ve vodním prostředí. 

Hydrokinezioterapie je založena na použití teplé vody a je zaměřena na relaxaci 

jednotlivých svalových skupin. Průběh hydroterapie má komplex protahovacích cvičení, 

relaxace a posilování svalů. Cvičení posilují muskuloskeletální systém, zlepšují 

pohyblivost a flexibilitu (Kačesov, 2016). 

 Jedinci s DMO by měli být schopni udržovat střední aerobní činnost s mírnou 

fyzickou aktivitou a mít svalovou sílu, vytrvalost a flexibilitu, aby se mohli účastnit 

různých sportovních a volnočasových aktivit (Winnick, 2000). 
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2. Plavání 

2.1 Význam plavaní  

Plavání harmonicky rozvíjí všechny svalové skupiny. Systematické tréninky 

zlepšují důležité fyzické vlastnosti jako je vytrvalost, síla, rychlost, pohyblivost kloubů 

nebo koordinaci pohybů. Cvičení prováděná na suchu a ve vodě posilují nejen svaly na 

rukou a nohou, ale také svaly trupu, což je zvláště důležité pro formování správného 

držení těla (Platonov, 2009).  

Plavání řadíme k aerobnímu typu cvičení, které způsobuje zvýšení růstového 

hormonu dětí a dospívajících (somatotropinu), jenž podporuje růst těla a narůst svalové 

hmoty. Plavání efektivně podporuje činnost kardiovaskulárního a respiračního systému, 

jelikož hustota vody brání provedení nádechu a výdechu, čímž se dýchací svaly časem 

posilují a rozvíjejí (Platonov, 2009).  

Pobyt ve vodním prostředí posiluje nervový systém, zlepšuje spánek a chuť 

k jídlu. Zdravotní plavání je široce využíváno a doporučováno lékaři při metabolických 

poruchách, kardiopulmonální nedostatečnosti, kontrakcích kloubního svalového aparátu 

a dalších zdravotních oslabeních. 

Specifické vlastnosti plavání jsou spojeny s motorickou aktivitou ve vodním 

prostředí. V tomto případě je lidské tělo vystaveno dvojímu účinku: na jedné straně je 

ovlivněno fyzickým cvičením, na druhé vodním prostředím. Tyto vlastnosti jsou také 

způsobeny fyzikálními vlastnostmi vody: její hustotou, viskozitou, povrchovým napětím 

a tepelnou kapacitou (Platonov, 2009).  

2.2 Vliv vodního prostředí na lidský organismus  

 Fyzikální vlastnosti vodního prostředí se výrazně liší od vlastností vnějšího 

prostředí, na které je člověk zvyklý, a kladou na tělo jiné nároky. Pohybová aktivita 

plavce ve vodním prostředí způsobuje změny v činnosti orgánů a tělesného systému. Role 

plavání ve srovnání s jinými druhy fyzických aktivit spočívá ve všemožném působení 

vody na lidské tělo. K základním vlivům vodního prostředí, které na člověka působí, 

řadíme vliv tepelný, vliv mechanický a vliv chemický.  
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Vliv tepelný  

Dle Čechovské a Millera (2019) je důležité zvolit vhodnou teplotu vody.  

Jedná-li se o polohování a regeneraci ve vodě, je vhodné zvolit spíše teplejší vodu  

(37–39°C). Při pohybovém tréninku ve vodě je naopak zapotřebí zvolit vodu chladnější 

(26–27°C), neboť při vyšších teplotách dochází k relaxaci svalů. Teplota vody má vliv na 

reakci cév (resp. kardiorespiračního systému), změny vegetativního systému, svalový 

tonus a na emoční stav.  

Tepelná vodivost vody je v porovnaní se vzduchem 23× větší, z toho důvodu 

voda daleko výrazněji ohřívá či ochlazuje povrch těla. Teplota vody se rozlišuje na 

mrazivou (do 10°C), studenou (10–20°C), vlažnou (21–32°C), indiferentní (33–34°C), 

teplou (35–37°C) a horkou nad 37°C (Bělková-Preislerová, 1994). Pro účely této práce 

se zabývám především vodou vlažnou, která má velký teplotní rozsah. Optimální rozsah 

teploty pro základní plavecký výcvik by měl být v rozmezí 28–30°C a pro sportovní 

trénink by se teplota měla pohybovat od 26 do 28°C (Bělková-Preislerová, 1988; 

Havlíčková, 1999). 

Vliv mechanický  

Podle hloubky ponoření působí při plavání na lidské tělo hydrostatický tlak 

vodního sloupce, který vede ke stlačení a vyprázdnění povrchových žil na periferiích. 

V plících je v klidové poloze tlak stejný jako nad hladinou, při vdechu musí dýchací svaly 

tento tlak naopak překonávat. Při pravidelném a regulérním plavání má uváděný tlak 

velmi dobrý vliv na rozvoj ventilačních schopností organismu, dochází k lepšímu 

prokrvení plic, zvyšuje se síla výdechu a vzhledem k tomu i dechová rezerva (Bank, 1991; 

Koubová, 2009). 

Mechanické vlivy vody jsou využívány ve wellness nebo jako rehabilitační 

metoda v podobě masáží pomocí vodních proudů nebo vířivek. 

Vliv chemický  

Složení vody má vliv na lidský organismus. V léčebných a termálních vodách 

ve větším množství převažuje obsah oxidu uhličitého, který dráždivě působí na kůži 

a lépe ji prokrvuje. V bazénech se naopak více používají různé látky, které jsou určeny 

k dezinfekci vody, např. chlor, který jako oxidační látka ničí enzymy mikroorganismů. 

Použití chloru jako dezinfekčního prostředku má nejen baktericidní účinek, ale ve vodě 

také oxiduje organické nečistoty, které nejsou zachyceny filtrem. Pokud je chlor používán 
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ve správném poměru, nevyskytuje se ve vodě nepříjemný zápach ani není drážděna 

pokožka (Bělková-Preislerová, 1988).  

2.3 Dýchaní jako součást plavání  

Dýchání ve vodě se od běžného dýchání liší především tím, že ve vodním 

prostředí působí na člověka hydrostatický tlak a v důsledku toho dochází v lidském 

organismu ke změnám mechaniky dýchání, dechového objemu i dechové frekvence 

(Havlíčková, 1999). 

Doplnění zásob kyslíku je nedílnou součástí každého sportu. S dýcháním ovšem 

při plavání vznikají určité potíže, jelikož hlavním aspektem je technika, která není 

jednoduchá a je nutné ji důkladně natrénovat. Aby se plavci co nejvíce zásobili kyslíkem, 

musí se naučit dýchat rytmicky. Kromě toho se musí naučit vdechovat a vydechovat po 

dobu jednoho záběru, aby se zabránilo přerušení pohybu vpřed (Gorobej, 2018). 

Nácvik výdechu a nádechu ve vodě je důležitou fází plaveckého tréninku. Při 

práci s plavci s dětskou mozkovou obrnou se tento úkol komplikuje. Při plavání je rytmus 

dýchání nejen jednou ze složek motorických dovedností, ale také má své vlastní 

charakteristiky v dotykové rovině, protože se voda může dostat do nosu, úst nebo uší, což 

způsobuje nepříjemné pocity a odklonění od správného provedení cvičení. Mnoho dětí 

s dětskou mozkovou obrnou navíc dýchá ústy a při ponoření do vody nechává ústa 

otevřená. Proto jsou využívána speciální cvičení a metodické pokyny, které jsou 

zaměřeny na udržení úst zavřených (Gorobej, 2018). 

2.4  Plavání jedinců s DMO 

Fyzické a psychologické přínosy vodních aktivit jsou pro jednotlivce se 

zdravotním postižením výraznější a významnější než pro jednotlivce bez postižení. 

Mnoho lidí se zhoršenou pohyblivostí na souši se díky vztlaku vody může ve vodě 

pohybovat samostatně a bez pomoci kompenzačních pomůcek (Winnick, 2000). 

Každá jednotlivá porucha je unikátní a veškerý trénink musí respektovat 

individuální potřeby. Plavecká výuka by měla obsahovat prvky zvládnutí bezpečného 

a samostatného pohybu ve vodě. Důležité je, aby se plavec cítil dobře, pohodlně 

a bezpečně. Je doporučeno stanovit konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle a analyzovat 

úkoly, metody a postupy k jejich optimálnímu dosažení. Podstatné je vytvoření 

oboustranně vyhovující komunikace a systému polohování (Winnick, 2000).  
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Za důležité body pří výuce plavaní u jedinců s DMO Šarinová a Čechovská 

(2006) považují: 

• individuální formu výuky pro začátečníky, 

• komunikaci mezi instruktorem a dítětem, která začíná už před vstupem do vody, 

• dobrý pocit plavce ve vodě, 

• psychicky uvolněný stav plavce, 

• spolupráce s instruktorem, 

• soustředěnost na pohybový úkol. 

Důležité je, aby byl instruktor ve vodě s plavcem do té doby, dokud jedinec 

nebude schopen provádět samostatnou lokomoci. Asistent ve vodě dopomáhá a pohybuje 

se tak, aby nebránil plavci v provedení pohybů. Nejčastěji stojí instruktor před plavcem 

(za jeho hlavou) nebo bokem. Kontaktní dopomoc instruktora má velký význam pro 

správný nácvik provedení plaveckého pohybu a pro správnou polohu těla ve vodě. 

Průběh nácviku plaveckých poloh u pacientu s DMO bývá pomalý. Je nutné plavecký 

program přizpůsobit tak, aby odpovídal aktuálním schopnostem dítěte, ale aby 

nesnižoval motivaci učit se novým a náročnějším dovednostem (Gorobej, 2018). 

Důležitou součástí nácviku plavání je používání zvukového a řečového 

doprovodu, protože komunikace zlepšuje psychologickou činnost plavců. Při komunikaci 

instruktora s plavci je využíváno základní plavecké názvosloví. Děti často o vykonávání 

cvičení ztrácejí zájem, proto je nutné použít herní metody a také fixovat úroveň zvládnutí 

cvičení (Gorobej, 2018).  

Výrazný vliv má při nácviku plavaní u jedinců s DMO teplota vody. Dle Čelka, 

Gútha a Zálešákové (1997) je doporučená izotermální teplota vody 34–36 °C. Teplota 

vody může ovlivnit kloubní rozsah, k jehož zvětšení dochází díky snížené spasticitě svalů. 

Plavecká výuka plavců s DMO je však často prováděna ve veřejných bazénech, kde se 

teplota vody pohybuje okolo 26 °C. V těchto případech je potřeba počítat se zvýšením 

svalového napětí plavce při prvním kontaktu s chladnější vodou. Při prodloužené výuce 

ve vodě je vhodné použít neoprenový oblek, který má různý střih a nebrání volnému 

pohybu končetin (Čechovská, Šarinová, 2006).  
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2.5 KONTAKT bB – Plavecká akademie bez bariér z.ú. 

 Společný projekt dvou studentů FTVS UK Jana Nevrkly a Martina Kováře 

vznikl v roce 1992. Myšlenka projektu započala již v roce 1989, kdy se Martinu 

Kovářovi, všestrannému sportovci a sjezdovému lyžaři, stal úraz, při kterém došlo 

ke kompletní transverzální míšní lézi. Martin se sportem končit nechtěl, a proto se obrátil 

na svého známého, absolventa FTVS UK a vrcholového plavce Jana Nevrklu. 

(KONTAKT bB, Plavecká akademie bez bariér [online]. [cit. 2018-08-23]). 

KONTAKT bB je nestátní nezisková organizace, právní formou zapsaný ústav. 

Plavání v podání KONTAKTu bB dokonale symbolizuje cestu od samostatného pohybu 

ve vodě k samostatné cestě životem. Plavci jsou vedeni od rehabilitace k paralympiádám. 

Pracuje s lidmi se všemi typy postižení, kteří dokáží spolupracovat a plavání pro ně může 

být přínosem. Program je nejvíce rozvinutý v Praze, kde je do tréninku celoročně 

zapojeno více než sto plavců, a to od září do června, od pondělí do pátku. Plavci jsou 

rozděleni do lekcí podle své plavecké úrovně a věnují se jim individuálně nebo ve 

skupince vyškolení instruktoři a trenéři pod vedením zakladatele programu, ředitele 

a šéftrenéra Jana Nevrkly. Obdobně je program veden i v klubech v Brně, Karlových 

Varech a Českých Budějovicích. Kluby dostaly do vínku kompletní know-how 

a vyškolený personál a nyní plně zodpovídají za ekonomickou i odbornou stránku 

programu. KONTAKT bB poskytuje těmto klubům metodický servis s instruktáží, 

popisem technických cvičení a tréninků, zajišťuje klasifikace plavců (zařazení do skupin 

podle postižení), jednotný systém řízení závodů Česko-slovenského poháru, specifický 

informační systém pro řízení tréninků, dokumentaci tréninků, evidenci závodních výkonů 

plavců a jejich klasifikačních tříd. Od roku 2018 je projekt otevřen všem potenciálním 

subjektům, které mají zájem o koncepční, odborně a metodicky vedené plavání 

handicapovaných. 

Hlavním prostředím pro naplňování poslání a cílů je voda. Nosnou aktivitou je 

terapie pohybem ve vodě pro osoby s tělesným postižením Aqua(E)Motion Therapy. 

Koncepční, kontinuální a metodicky vedený program plavání tělesně postižených je 

realizován na všech úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní, a je v tomto 

pojetí celosvětově unikátní. Metodická řada KONEV autorů a zakladatelů plaveckého 

programu Martina Kováře a Jana Nevrkly umožňuje dosáhnout samostatného pohybu ve 

vodě i osobám s velmi těžkým postižením. Všechny oblasti činnosti z cílené, 

individualizované terapie pohybem ve vodě vycházejí, navazují na ni a vhodně ji 
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doplňují. KONTAKT bB pořádá od roku 1992 třítýdenní kemp ve Strakonicích, kterého 

se účastní přes 110 plavců a 30 instruktorů. Další každoroční akcí je vyhlášení nejlepších 

para plavců roku.  

„Vize: Společenství utvářené pochopením a porozuměním, sounáležitostí 

s odlišnostmi, vlídným přijímáním jakéhokoli údělu jako výzvy.“ 

 „Poslání: Přispívat k většímu pochopení a porozumění společnosti různým 

projevům bytí prostřednictvím plavání handicapovaných jako pevné součásti 

vzdělávacího systému a intenzivního prožívání volného času.“ 

„Metoda práce: Metoda Aqua(E)Motion Therapy je založená na základních 

a zcela obyčejných principech lidství, jejichž aplikace v praxi je pro nás všechny to 

nejtěžší. Schopnost přijímat i dávat, nesoudit a ponechat druhým jejich pohled, 

komunikovat přirozeně, otevřeně a trvale udržitelně bez přehnaného výdeje energie. Na 

těchto principech je postavená i vlastní unikátní metodika výuky plavání a sportovního 

tréninku KONEV aplikovatelná s úspěchem jak na osoby s nejtěžším postižením, tak i na 

osoby bez tělesného či jiného zdravotního postižení. Nejlepší terapií je radostně sdílený 

čas v atmosféře sounáležitosti. Nikoliv falešná lítost, ale přijetí vlastní odpovědnosti 

a ponechání osobní odpovědnosti druhému tak, aby každý mohl k pochopení a 

porozumění dospět sám s nenápadným průvodcovstvím. Úzce spolupracujeme na aplikaci 

metodických postupů v praxi se sportovním klubem PARA PLAVÁNÍ PRAHA.“ 

(KONTAKT bB, Plavecká akademie bez bariér [online]. [cit. 2018-08-23]). 
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3. Dýchání 

3.1 Fyziologie dýchání  

Jednou ze základních životních funkcí lidského organismu je dýchání. Dýchání 

(respirace) je komplexní fyziologický proces, který zajišťuje výměnu plynů (kyslík a oxid 

uhličitý) mezi buňkami a okolním prostředím. 

Dýchání můžeme rozdělit na vnější (výměna plynů mezí vzduchem a krví) 

a vnitřní (tkáňové) výměna plynů mezi krví a tkáněmi (Zarifja, 2013) 

3.1.1 Vnější dýchání  

Vnější dýchání se skládá z několika dějů: 

a) ventilace – výměna vzduchu mezi plícemi a vnějším prostředím, 

b) distribuce – vedení vzduchu dýchacími cestami až k plicním sklípkům, 

c) difúze – vyjadřuje přenos kyslíku a oxidu uhličitého přes alveolární membránu, 

d) perfúze – specifický systém průtoku kapilární sítí uzpůsobený pro přenos plynů.  

3.1.2 Vnitřní a tkáňové dýchání  

Vnitřní a tkáňové dýchání může být rozděleno do dvou fází:  

1. první etapou je výměna plynů mezi krví a tkáněmi, 

2. druhou etapou je spotřeba kyslíku buňkami a jejich uvolňování oxidu uhličitého 

(buněčné dýchání). 

(Rokyta, 2000; Dylevský, 2009). 

3.2 Anatomie dýchacích cest 

Dýchací cesty člověka jsou tvořeny z horních a dolních cest dýchacích. Součástí 

horních dýchacích cest je dutina nosní a nosohltan. Hlavní funkce horních cest dýchacích 

je příprava vzduchu na výměnu plynu v alveolách. Dolní cesty dýchací jsou složeny 

z hrtanu, průdušnice, průdušek (bronchiální strom) a plic.  

Kromě zajištění výměny plynů plní dýchací soustava řadu dalších důležitých 

funkcí.  

• Horní cesty dýchací umožňují tvorbou hlasu (fonace). 

• Regulační funkce – čištění, zvlhčování, ohřívání vdechovaného vzduchu, vnímání 

pachů a mechanických dráždivých látek. 
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• Obranné funkce – kýchání a kašel patří k důležitým obranným reflexům, které 

zajišťují průchodnost dýchacích cest. 

• Čichová – periferní analyzátor čichu se nachází v přední horní časti klenby dutiny 

nosní. Jeho funkce je přijímání podnětů ve formě vůní a pachů. Člověk je schopen 

rozlišit více než 10 000 různých vůní a pachů.  

(Mourek, 2005). 

3.3 Dýchací svaly  

Slavíková a Švigerová (2012) uvádí, že dýchací svaly je z funkčně 

anatomického hlediska možné rozdělit na svaly inspirační, které zvětšují hrudní objem, 

a expirační, které zmenšují objem hrudníku. Obě tyto skupiny dále dělíme na hlavní 

a pomocné dýchací svaly.  

K hlavním inspiračním svalům patří: 

• diaphragma – bránice,  

• mm. intercostales externi – zevní mezižeberní svaly. 

Bránice je hlavním dýchacím svalem, při nádechu klesá kaudálně a při výdechu 

se uvolňuje a vrací se zpět kraniálně. Svaly mezižeberní napomáhají zvětšovat objem 

hrudníku. 

Pomocné inspirační svaly jsou: 

• mm. scaleni, které zvedají první dvě žebra, 

• m. sternocleidomastoideus, který zvedá hrudní koš, 

• m. serratus anterior zvedající horní žebra,  

• m. pectoralis major et minor, zvedají žebra při fixované horní končetině. 

Primární expirační svaly: 

• mm. intercostales interni – vnitřní mezižeberní svaly, které táhnou žebra dolů,  

• m. transversus thoracis et abdomonis, m. obliquus abdominis internus et externus, 

mm. rectus abdominis – svaly břišní stěny. 

Pomocné expirační svaly: 

• svaly pánevního dna (m. levator ani, m. coccygeus), 
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• zádové svaly – m. iliocostalis (pars inferior), m. serratus posterior inferior, 

m. erector spinae, 

Podle Véleho (2006) jsou dechové pohyby rozděleny na tři sektory:  

1. dolní sektor (břišní – od bránice po pánevní dno),  

2. střední sektor (dolní hrudní – mezi bránicí a Th 5),  

3. horní hrudní (od Th 5 až po dolní krční páteř).  

Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a působí na posturální funkce a držení 

těla. Dýchací cyklus zahrnuje dvě fáze: nádech (inspirium) a výdech (expirium). Nádech 

je obvykle o něco kratší než výdech (Véle, 2006).  

3.4 Ventilace plic  

Plicní ventilace je proces, který představuje výměnu dýchacích plynů (kyslíku 

a oxidu uhličitého) mezi zevním prostředím a plicními alveoly. Vdechovaný vzduch 

obsahuje: 79 % dusíku, 21 % kyslíku, 0,02–0,04 % oxidu uhličitého a zlomky procent 

tvoří vzácné plyny. Výměna plynů probíhá v alveolech (Rokyta et al., 2003). 

Nádech (inspirium) je aktivní děj, který začíná pod vlivem impulzů 

přicházejících z dýchacího centra do inspiračních svalů, což způsobuje svalovou 

kontrakci. Hlavním inspiračním svalem je bránice, která při klidném dýchání zajišťuje 

prakticky celý objem plicní ventilace. Při nádechu dochází ke zvýšení objemu a hrudník 

se pohybuje dopředu a do stran pomocí dýchacích svalů. Aby byla činnost efektivní, 

potřebuje souhru s dalšími respiračními svaly. To jsou svaly pánevního dna a svaly břišní, 

se kterými tvoří tandem a společně zajišťují funkci respirační, posturální i stabilizační. 

Výdech (exspirium) je pasivní děj. Hlavními expiračními svaly jsou vnitřní 

mezižeberní a svaly břišní. Pokud proud impulsů z dýchacího centra směřuje 

k expiračním svalům, dochází k aktivnímu výdechu, u kterého se objem plic zmenšuje 

jejich vlastní elasticitou. Dochází ke snížení napětí svalů, bránice se vyklenuje zpět 

a dutina hrudní se zmenšuje. Pomocné výdechové svaly pracují v tandemu s bránici 

a mají buď dechový, nebo posturální stabilizační význam. Pokud je výdech usilovný, 

zapojují se expirační svaly. Inspirační svaly se upínají na žebra shora a zdvihají je, 

expirační svaly se naopak upínají zezdola a stahují je (Čihák, 2002; Véle, 2006; Kolář, 

2009).  
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3.5 Vliv polohy a pohybů těla na dýchání  

Dle názoru Máčka a Smolíkové (1995) je nejvýhodnější poloha pro dechová 

cvičení vertikální, tedy vestoje, protože pohyby hrudníku a páteře jsou ve všech směrech 

volné a lze dosáhnout největší vitální kapacity.  

V sedu se rozlišují dva typy dýchání:  

• v sedu uvolněném, kdy se páteř vyklenuje dozadu, brániční dýchání je 

snížené a převládá dolní hrudní dýchání, 

• v sedu vzpřímeném, když je břišní stěna napjata, brániční dýchání je 

omezeno vlivem tlaku břišních orgánů. V tomto typu sedu převládá horní 

hrudní dýchání,  

V horizontální poloze, tedy vleže na zádech na rovné a tvrdé položce, je výdech 

ztížen a jsou omezeny pohyby do stran a vzad, z důvodu převažujícího inspiračního 

postavení hrudníku a je nutné zapojit i břišní svaly.  

Vleže na břiše je naopak omezený nádech, ale přední strana hrudníku je 

fixovaná, což dovoluje pohyby vzad a do stran. Při poloze vleže na boku je část hrudníku, 

na které člověk leží, fixovaná a horní je volně pohyblivá. 

(Máček, Smolíková, 1995) 

3.6 Vitální kapacita plic 

Vitální kapacita plic je tvořena třemi parametry, a to dechovým objemem, 

expiračním rezervním objemem a inspiračním rezervním objemem. Podrobněji se těmito 

parametry budu zabývat v následující kapitole 3.7.  

Zjednodušeně je to tedy maximální množství vzduchu vydechnutého s největším 

úsilím po předchozím maximálním nádechu. Tento ukazatel určuje schopnost přijímat 

kyslík dodávaný do všech orgánů a tkání. Vitální kapacita plic má vliv na lidský 

organismus a jeho důležité činnosti. 

Muži mají 4,5–5,0 1, sportovci (hlavně vytrvalci) 6,0–8,0 1. Ženy 3,0–4,0 1, 

sportovkyně 4,0–4,5 1 

(Bartůňková, 2010)  
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Hodnota VC je ovlivněna: 

• pohlavím, 

• hmotností, 

• výškou, 

• věkem, 

• zdravotním stavem jedince.  

Ve věku 16–17 let dosahuje hodnota VC veličin charakteristických pro 

dospělého člověka. Po 40 letech se snižuje, což je spojeno se sníženou elasticitou plic 

a pohyblivostí hrudníku.  

Vitální kapacita plic také závisí na poloze těla: ve svislé poloze je větší než 

v horizontální (to je způsobeno tím, že ve vzpřímené poloze je v plicích přítomno méně 

krve).  

VC je obvykle větší u mužů než u žen, podobně u sportovců bývá vyšší než 

u nesportovců. Čím větší je fyzická zátěž, tím více se mění parametry dýchání — zvyšuje 

se frekvence a hloubka. Například u vzpěračů se vitální kapacita pohybuje kolem 

4000 ml, u fotbalistů 4200 ml, u gymnastů 4300 ml, u plavců 4900 ml, u veslařů 5500 ml 

a více. 

3.7 Spirometrie 

Statická a dynamická plicní kapacita se měří pomocí spirometru. Jedná se 

o fyziologický test, díky kterému můžeme zhodnotit funkce a objem plic. Funkční 

vyšetření plic je důležitou součástí klinické medicíny a plní řadu důležitých úkolů:  

• diagnostika plicních onemocnění a hodnocení jejich závažnosti, 

• předpokládaná účinnost léčby různých plicních onemocnění (např. 

astma), 

• představa o průběhu nemoci z výsledků po sobě jdoucích testů, 

• školení pacienta o technikách správného dýchání a přesvědčení ho 

o nutnosti vedení zdravého životního stylu.  

Funkční stav plic závisí na věku, pohlaví, fyzickém vývoji a řadě dalších faktorů.  

Podle Millera (2005) je termínem spirometrie označováno základní vyšetření 

plic, které umožňuje zjistit, jaký objem vzduchu může vyšetřovaný vdechnout či 
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vydechnout. Toto neinvazivní vyšetření může při správném a kvalifikovaném provedení 

výsledků odhalit obšírnou škálu dýchacích potíží a onemocnění dýchací soustavy.  

S pomocí tohoto funkčního vyšetření plic můžeme provádět kvalitativní 

i kvantitativní hodnocení jednotlivých plicních funkcí. Dále nám podává informace 

o tom, jak a zda plíce plní své primární funkce, eventuálně zda mají ještě nějaké funkční 

rezervy. Spirometrie popisuje plicní ventilaci, přesněji výměnu vzduchu mezi plícemi 

a atmosférou (Rosina a kol., 2013).  

Jak se provádí spirometrie 

Spirometrie probíhá rychle a bezbolestně. Během testu spirometrie se 

vyšetřovaný nachází ve vzpřímené poloze. Na příkaz se vyšetřovaný zhluboka nadechne, 

aby naplnil plíce vzduchem, pak vydechne s maximální silou a co nejdéle. V tomto 

případě spirometr měří objem, rychlost vzduchu a řadu dalších ukazatelů. Postup se 

obvykle opakuje dvakrát nebo třikrát, aby se stanovil průměr všech charakteristik. 

Statické plicní objemy 

VT = dechový objem – objem o velikosti klidového nádechu a výdechu 

(u dospělého muže dosahuje hodnoty 500 ml),  

IRV = inspirační rezervní objem – objem vzduchu, který můžeme vdechnout po 

klidovém inspiriu (2 500 ml u dospělého muže), 

ERV = expirační rezervní objem – objem vzduchu, který může být vydechnut 

ještě po klidovém expiriu (1 500 ml u dospělého muže), 

RV = reziduální objem – objem, který zůstane v plicích po maximálním výdechu 

(1 500 ml u dospělého muže). 

(Kolář, 2009; Miller a kol, 2005; Rokyta, 2000). 

Statické plicní kapacity 

VC = vitální kapacita – objem vydechnutý s maximálním úsilím po předchozím 

maximálním nádechu 

IC = inspirační kapacita – objem rovný maximálnímu nádechu z polohy 

klidového výdechu. IC je součtem VT + IRV  

(Bartůňková, 2010). 
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Dynamické plicní objemy 

FEV1 = jednosekundová vitální kapacita – objem vzduchu vydechnutý 

s největším úsilím za jednu sekundu po maximálním nádechu, 

FVC = usilovná vitální kapacita – objem vzduchu vydechnutého s maximálním 

úsilím a úplností po maximálním nádechu, 

PEF = vrcholová výdechová rychlost – nejvyšší rychlost na vrcholu usilovného 

výdechu. 

(Rokyta, 2000; Musil, 2005). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST  

Ve výzkumné části je měřena vitální kapacita plic FVC a FEV1 u plavců 

s dětskou mozkovou obrnou. Práce je zpracována jako případová studie několika plavců. 

4. Cíle, úkoly práce a vědecké otázky 

 4.1 Cíle práce  

Cílem této případové studie je zjistit, zda má plavecký trénink akutní vliv na 

vitální kapacitu plic (FVC) probandů, plavců s dětskou mozkovou obrnou, a porovnat 

změny v závislosti na různých typech tréninků para plavání.  

4.2 Úkoly práce 

Pro úspěšnou realizaci této bakalářské práce bylo zvoleno několik úkolů:  

• prozkoumání a analýza dostupné odborné literatury k danému tématu, 

• stanovení cílů a otázek práce, 

• získaní souhlasu etické komise FTVS UK, 

• výběr vzorku a kontaktováni probandů, 

• získáni informovaného souhlasu od probandů, 

• sběr dat pomoci spirometrického měření při tréninku para plavání, 

• zpracovaní získaných dat, 

• vyhodnocení naměřených hodnot a kompletace výsledků práce. 

4.3 Výzkumné otázky  

Je FVC u vybraných para plavců po absolvovaní různého typu tréninku odlišná? 

Je FEV1 u vybraných para plavců po absolvovaní různého typu tréninku odlišná? 
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5. Metodika práce  

Metodou pro realizaci této případové studie bylo zvoleno spirometrické měření 

a následná analýza dat.  

5.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumu se zúčastnilo 6 plavců, z toho 5 mužů a 1 žena. Testovaní plavci byli 

ve věku od 22 do 37 let, trénující v klubu PARA PLAVÁNÍ PRAHA z. s. 

K testování byla vybrána skupina plavců splňující následující kritéria: 

• účast na alespoň jednom závodu série Česko-slovenského poháru v roce 2019, 

• celoroční zapojení do tréninku ve sportovním klubu PARA PLAVÁNÍ PRAHA,  

• frekvence tréninků alespoň dvakrát týdně, 

• diagnóza DMO, spastická forma. 

Proband 1 je žena (22 let). Má diagnostikovanou spastickou formu DMO. Jedná 

se o hemiparetickou formu levé poloviny těla s důrazem na horní končetinu. Je schopná 

chůze bez omezení. Trénuje 5× týdně a plave od roku 2004. Sportu se věnuje na národní 

vrcholové úrovni. Je klasifikována v plavecké třídě S9/SB9/SM9.  

Proband 2 je muž (25 let). Má diagnostikovanou spastickou formu DMO. Jedná 

se o diparetickou formu. Není schopen chůze, užívá invalidní vozík. Trénuje 7× týdně 

a plave od roku 2000. Sportu se věnuje na mezinárodní vrcholové úrovni. Je klasifikován 

v plavecké třidě S6/SB5/SM6.  

Proband 3 je muž (37 let). Má diagnostikovanou spastickou formu DMO. Jedná 

se o kvadruparetickou formu. Není schopen chůze, užívá invalidní vozík. Trénuje 

2× týdně a plave od roku 1999. Sportu se věnuje na národní vrcholové úrovni. Je 

klasifikován v plavecké třidě S3/SB2/SM3.  

Proband 4 je muž (31 let). Má diagnostikovanou spastickou formu DMO. Jedná 

se o diparetickou formu. Není schopen chůze, užívá invalidní vozík. Trénuje 2× týdně 

a plave od roku 2001. Sportu se věnuje na národní vrcholové úrovni. Je klasifikován 

v plavecké třidě S4/SB3/SM4.  

Proband 5 je muž (21 let). Má diagnostikovanou spastickou formu DMO. Jedná 

se o kvadruparetickou formu. Není schopen chůze, užívá invalidní vozík. Trénuje 
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2× týdně a plave od roku 2007. Sportu se věnuje na národní vrcholové úrovni. Je 

klasifikován v plavecké třidě S3/SB2/SM3.  

Proband 6 je muž (33 let). Má diagnostikovanou spastickou formu DMO. Jedná 

se o diparetickou formu. Je schopen chůze s omezením, užívá francouzské berle. Trénuje 

4× týdně a plave od roku 1999. Sportu se věnuje na mezinárodní vrcholové úrovni. Je 

klasifikován v plavecké třidě S5/SB4/SM5.  

5.2 Organizace sběru dat 

Usilovná vitální kapacita (FVC) byla měřena pomocí přenosného spirometru 

MicroPlus (CardinalHealth) s použitím jednorázových náustků a kolíčků na nos. Tento 

spirometr byl zapůjčen Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Projekt 

bakalářské práce byl schválen etickou komisí UK FTVS (viz příloha č. 3). Všem 

osloveným plavcům byl před samotným měřením dán k přečtení a podepsání 

informovaný souhlas, ve kterém souhlasili se zveřejněním naměřených dat v bakalářské 

práci a jejich následným zpracováním pro tyto účely (viz příloha č. 4). 

Měření přenosným spirometrem MicroPlus probíhalo v rámci dvou týdnů, a to 

v období od 1. do 15. června 2020 v krytém 25metrovém Bazénu Strahov, pod dozorem 

plavčíka a odborným vedením trenéra PARA PLAVÁNÍ PRAHA.  

Každý proband absolvoval celkem 3 měřené tréninky, každý jiného typu, a to 

v průběhu dvou týdnů. Měření probanda bylo na každém tréninku provedeno 6×. První 

dvě měření proběhla na začátku tréninku bezprostředně před jeho zahájením, dvě měření 

hned po tréninku a dvě měření po pěti minutách od skončení tréninku. Každý plavec tedy 

absolvoval celkově osmnáct měření. Všechny naměřené hodnoty byly zaznamenány. 

Každý proband dostal před měřením instrukce k použití spirometru dle návodu. 

Hluboký nádech, pak prudký výdech do spirometru s úsilím o vydechnutí co největšího 

objemu vzduchu z plic.  

Měření probandů vždy probíhalo v sedě, buď na vlastním invalidním vozíku, 

nebo na lavičce vedle bazénu.  

Před hlavní částí tréninku absolvoval každý proband řízené rozplavání v délce 

od 5 do 10 minut v závislosti na rozsahu plaveckých omezení tak, aby byli probandi 

optimálně připraveni k testování. Pro testování byly zvoleny 3 typy tréninku, které každý 
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proband absolvoval v náhodném pořadí. Konkrétní obsah tréninku je popsán v kapitole 

Výsledky. 
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6. Výsledky  

Výsledky všech probandů dle typu tréninku jsou popsány níže, v tabulkách 1-6. 

Měření bylo prováděno při tréninku 3× nejdříve před tréninkem (měření A) bezprostředně 

po tréninku (měření B) a 5 minut po ukončení tréninku (měření C). Každé měření bylo 

záměrné jednou opakováno pro minimalizaci možných chyb měření. Výsledky jsem 

neprůměrovala, a proto uvádím naměřené hodnoty obou opakování, přičemž nejvyšší 

hodnoty z každého měření jsou zvýrazněny. 

6.1 Technický trénink  

První typ tréninku je technický, ve kterém proband plaval zvolené technické 

cvičení, zaměřené na zdokonalení techniky důležitých poloh v plavaní. Obsah 

charakterizuji ve třech částech:  

a) úvodní část (5–10 min): 100–200 m rozplavání; 50–100 m protipohyby na zádech 

a na břiše soupaž stranou, 

b) hlavní část – (15–20 min): 

• 1. model – (4×25 m Z soupaž podvodní, 4×25 m P s dlouhou výdrží ve 

vzpažení) + 50 m libovolné vyplavání, 

• 2. model – 2 × (4× 25 m K jednopaž, 4× 25 m Z jednopaž) + 150 m libovolné 

vyplavání mezi sériemi. 

c) závěrečná část (5–10 min): vyplavání, uvolňovací cvičení. 

 

 

Tabulka 1: Výsledky měření technického tréninku probanda 1 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření FVC FEV1 

1A 3,37 3,34 

2A 3,13 3,13 

1B 3,58 3,35 

2B 3,44 3,34 

1C 3,61 3,33 

2C 3,52 3,20 

 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že po technickém tréninku stoupla FVC probanda 1 

o 7,1 % a FEV1 klesla o 0,3 %.  

https://www.youtube.com/watch?v=UaMANYXFy3U
https://www.youtube.com/watch?v=Xtpew3lVe7g
https://www.youtube.com/watch?v=Xtpew3lVe7g
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Tabulka 2: Výsledky měření technického tréninku probanda 2 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 5,41 4,63 

2A 5,47 4,65 

1B 7,16 4,42 

2B 6,73 3,98 

1C 7,49 3,88 

2C 7,14 3,80 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že po technickém tréninku probanda 2 stoupla FVC 

o 36,4 % a FEV1 klesla o 16,6 %.  

 

Tabulka 3: Výsledky měření technického tréninku probanda 3 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 4,47 3,76 

2A 4,70 4,15 

1B 5,80 3,46 

2B 4,88 3,74 

1C 6,35 3,72 

2C 7,51 3,52 

 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že po technickém tréninku stoupla FVC probanda 3 

o 59,8 % a FEV1 klesla o 10,4 %.  

Tabulka 4: Výsledky měření technického tréninku probanda 4 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 4,50 3,53 

2A 4,91 3,54 

1B 4,39 3,32 

2B 4,88 3,28 

1C 5,07 3,44 

2C 4,24 3,20 

 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že po technickém tréninku probanda 4 stoupla FVC 

o 3,3 % a FEV1 klesla o 2,8 %.  
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Tabulka 5: Výsledky měření technického tréninku probanda 5 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 3,57 3,24 

2A 3,42 3,33 

1B 3,33 3,26 

2B 3,48 3,44 

1C 3,19 3,17 

2C 3,48 3,41 

 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že po technickém tréninku probanda 5 klesla FVC 

o 2,5 % a FEV1 stoupla o 2,4 %.  

 

Tabulka 6: Výsledky měření technického tréninku probanda 6 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 6,42 4,10 

2A 5,70 4,30 

1B 6,03 4,68 

2B 6,04 3,92 

1C 5,95 4,59 

2C 5,86 4,61 

 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že po technickém tréninku probanda 6 klesla FVC 

o 7,3 % a FEV1 stoupla o 7,2 %.  

 6.2 Aerobní trénink  

Druhý typ tréninku je aerobní vytrvalostní trénink, kdy probandi plavali 20 

minut bez pauzy zvoleným způsobem – nejčastější způsoby byly kraul, znak soupaž a 

prsa. Zvolený plavecký způsob odpovídal plavecké úrovni probandů a byl pro daný 

interval zvolen jako optimální.  

a) Úvodní část (5–10 min): 100 m rozplavání; 50–100 m protipohyby na zádech a 

na břiše soupaž stranou; 4×25 m K + 12,5 m vyplavání, interval 7–10 výdechů. 

b) Hlavní část (20 min): souvislý úsek – dvacetiminutovka. Vybraným plaveckým 

způsobem, probandi nejčastěji plavali K, Z soupaž, P. 

c) Závěrečná část (5–10 min): vyplavání, uvolňovací cvičení. 
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Tabulka 7: Výsledky měření aerobního tréninku probanda 1 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 2,97 2,74 

2A 3,25 2,92 

1B 3,29 3,29 

2B 3,37 3,30 

1C 3,56 3,35 

2C 3,22 3,12 

 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že po aerobním tréninku probanda 1 stoupla FVC o 9,5 % 

a FEV1 stoupla o 14,7 %.  

 

Tabulka 8: Výsledky měření aerobního tréninku probanda 2 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 5,47 4,33 

2A 5,53 4,42 

1B 5,35 4,27 

2B 5,65 4,28 

1C 5,67 4,54 

2C 5,61 4,50 

 

Z tabulky č. 8 vyplývá, že po aerobním tréninku probanda 2 stoupla FVC 

o 2,5 % a FEV1 stoupla o 2,7 %.  

 

Tabulka 9: Výsledky měření aerobního tréninku probanda 3 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 4,59 3,67 

2A 4,10 3,41 

1B 4,06 3,16 

2B 4,26 3,47 

1C 4,63 3,69 

2C 4,53 3,63 
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Z tabulky č. 9 vyplývá, že po aerobním tréninku probanda 3 stoupla FVC o 0,9 % 

a FEV1 stoupla o 0,5 %.  

 

 

Tabulka 10: Výsledky měření aerobního tréninku probanda 4 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 5,97 3,28 

2A 5,67 2,96 

1B 5,80 2,91 

2B 5,15 3,42 

1C 4,52 3,12 

2C 4,64 3,23 

 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že po aerobním tréninku probanda 4 klesla FVC 

o 22,3 % a FEV1 klesla o 1,5 %.  

 

 

Tabulka 11: Výsledky měření aerobního tréninku probanda 5 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 2,66 2,63 

2A 3,13 3,09 

1B 3,30 3,16 

2B 2,96 2,90 

1C 3,19 3,19 

2C 3,22 3,15 

 

Z tabulky č. 11 vyplývá, že po aerobním tréninku probanda 5 stoupla FVC 

o 2,9 % a FEV1 stoupla o 3,2 %.  
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Tabulka 12: Výsledky měření aerobního tréninku probanda 6 (A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 5,85 4,47 

2A 5,87 4,43 

1B 5,94 4,55 

2B 6,11 4,60 

1C 5,73 4,37 

2C 5,85 4,58 

 

Z tabulky č. 12 vyplývá, že po aerobním tréninku probanda 6 klesla FVC o 0,3 % 

a FEV1 stoupla o 2,5 %.  

6.3 Anaerobní trénink 

Třetí typ tréninku byl anaerobní. Plavci plavali série po čtyřech 25m úsecích na 

úrovni maximálního zatížení, kdy si každý proband zvolil svůj nejrychlejší plavecký 

způsob, právě proto, aby bylo možné dosáhnout maximální intenzity zatížení. Mezi 

jednotlivými úseky byly pauzy.  

a) Úvodní část (5–10 min): 100–200 m rozplavání; 50–100 m protipohyby na 

zádech a na břiše soupaž stranou. 

b) Hlavní část (15–20 min): plavat úseky zvoleným způsobem na maximum. 

• 1. model – 2× [(4×25 m Z soupaž / P MAX! á 1:15) + 50–100Z soupaž 

podvodní/prsa lehce vyplavat], 

• 2. model – 3× [(4×25 m K MAX! á 50) + 150 m Z / K lehce vyplavat].  

c) Závěrečná část (5 min): 50–150 libovolné vyplavání.   

 

Tabulka 13: Výsledky měření anaerobního tréninku probanda 1 (A=před, B=po, C=po 

5 minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 3,77 3,37 

2A 3,38 3,15 

1B 3,41 3,05 

2B 3,16 2,85 

1C 3,15 2,89 

2C 3,49 3,03 

 



42 

 

Z tabulky č. 13 vyplývá, že po anaerobním tréninku probanda 1 klesla FVC 

o 7,4 % a FEV1 klesla o 10,1 %.  

 

 

Tabulka 14: Výsledky měření anaerobního tréninku probanda 2 (A=před, B=po, C=po 

5 minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 5,70 4,83 

2A 5,16 4,14 

1B 5,49 4,39 

2B 5,25 4,32 

1C 5,45 4,44 

2C 5,35 4,46 

 

Z tabulky č. 14 vyplývá, že po anaerobním tréninku probanda 2 klesla FVC 

o 4,4 % a FEV1 klesla o 7,7 %.  

 

 

Tabulka 15: Výsledky měření anaerobního tréninku probanda 3 (A=před, B=po, C=po 

5 minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 3,81 3,28 

2A 4,06 3,34 

1B 4,22 3,15 

2B 4,67 3,61 

1C 4,04 2,94 

2C 4,51 3,49 

 

Z tabulky č. 15 vyplývá, že po anaerobním tréninku probanda 3 stoupla FVC 

o 11,1 % a FEV1 stoupla o 4,5 %.  
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Tabulka 16: Výsledky měření anaerobního tréninku probanda 4 (A=před, B=po, C=po 

5 minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 4,85 3,60 

2A 5,04 3,85 

1B 5,07 3,33 

2B 4,98 3,28 

1C 5,15 3,63 

2C 5,98 3,46 

 

Z tabulky č. 16 vyplývá, že po anaerobním tréninku probanda 4 stoupla FVC 

o 18,7 % a FEV1 klesla o 5,7 %.  

 

Tabulka 17: Výsledky měření anaerobního tréninku probanda 5(A=před, B=po, C=po 5 

minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 3,56 3,55 

2A 3,23 3,16 

1B 3,39 3,36 

2B 3,19 3,17 

1C 3,04 3,04 

2C 3,32 3,25 

 

Z tabulky č. 17 vyplývá, že po anaerobním tréninku probanda 5 klesla FVC 

o 6,7 % a FEV1 klesla o 8,5 %.  

 

Tabulka 18: Výsledky měření anaerobního tréninku probanda 6 (A=před, B=po, C=po 

5 minutách) 

Měření Výsl. FVC Výsl. FEV1 

1A 5,74 4,29 

2A 6,86 4,18 

1B 6,37 4,66 

2B 7,25 4,50 

1C 5,93 4,48 

2C 6,09 4,63 
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Z tabulky č. 18 vyplývá, že po anaerobním tréninku probanda 6 klesla FVC 

o 11,2 % a FEV1 stoupla o 7,9 %.  

6.4 Porovnání výsledků jednotlivých probandů  

Z naměřených hodnot jednotlivých typů tréninku byly vypracovány grafy FVC 

a FEV1.  

 

 
Graf 1: Výsledky měření FVC probanda 

 

 
Graf 2: Výsledky měření FEV1 probanda 1 

 

V grafech č.1 a 2 můžeme pozorovat podobnost průběhu naměřených hodnot u 

technického a aerobního tréninku, na rozdíl od anaerobního tréninku, který se od nich 

výrazně liší.  
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Graf 3: Výsledky měření FVC probanda 2 

 

 
Graf 4: Výsledky měření FEV1 probanda 2 

 

Na rozdíl od grafů ostatních probandů je v grafu č. 3 významný nárůst FVC po 

absolvování technického tréninku. Graf č. 4 naopak ukazuje, že technický trénink měl na 

probandovu FEV1 regresivní vliv. Zda se, že ostatní typy tréninků nevyvolaly velké 

změny.  
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Graf 5: Výsledky měření FVC probanda 3 

 

 
Graf 6: Výsledky měření FEV1 probanda 3 

 

Grafy č. 5 a 6, jež znázorňují naměřené hodnoty probanda 3, ukazují podobné 

účinky technického tréninku jako u probanda 2. Zde jsou však patrné i účinky aerobního 

a anaerobního tréninku.  
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Graf 7: Výsledky měření FVC probanda 4 

 

 
Graf 8: Výsledky měření FEV1 probanda 4 

 

U probanda 4 lze z grafů č. 7 a 8 vyčíst, že zde technický trénink neměl velký 

vliv na naměřené hodnoty. Aerobní trénink naopak způsobil poměrně výrazný pokles 

FVC, jak ukazuje graf č. 7.  
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Graf 9: Výsledky měření FVC probanda 5 

 

 
Graf 10: Výsledky měření FEV1 probanda 5 

 

U probanda 5 můžeme pozorovat opět odlišné výsledky. Zde aerobní trénink 

způsobil spíše nárůst obou měřených atributů. Ostatní typy tréninků naměřené hodnoty 

příliš neovlivnily.  
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Graf 11: Výsledky měření FVC probanda 6 

 

 
Graf 12: Výsledky měření FEV1 probanda 6 

 

Z grafů č. 11 a 12 lze vyčíst, že naměřené hodnoty probanda 6 neobsahují 

výrazné výkyvy po žádném typu tréninku.  
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7. Diskuze  

Cílem práce bylo zjistit základní spirometrické hodnoty vybraných probandů 

a určit, zda má daný typ plaveckého tréninku vliv na vitální kapacitu plic u plavců 

s dětskou mozkovou obrnou a pokud ano, určit rozsah takového vlivu a jeho důsledky 

vzhledem ke zdravotnímu stavu. V této časti bych chtěla zhodnotit veškeré výsledky 

a limity výzkumu. 

Bylo zjištěno, že FVC se v porovnání měření na začátku a po 5 minutách po 

konci tréninku (měření A a C) u všech probandů zvýšila během technického tréninku 

v průměru o 16,1 %. Naopak v rámci aerobního tréninku došlo ke snížení hodnot 

v průměru všech probandů o 1,1 %. Vzhledem k minimální procentuální změně 

nepovažuji snížení FVC v tomto případě za věcně relevantní. Podobně pak došlo 

k nepatrnému zvýšení FVC po anaerobním tréninku (+ 0,02 %). K podobným změnám 

došlo v průměru všech probandů i u měřených hodnot FEV1, kdy u všech typů tréninku 

lze pozorovat změny v řádu jednotek procent (technický -3,4 %, aerobní +3,7 % 

a anaerobní -3,3 %). Všechna měření bezprostředně po tréninku (měření B) následovala 

trendu měření 5 minut po konci tréninku, proto jejich hodnoty neuvádím v porovnání 

a komparuji pouze měření A a C, kde je rozdíl hodnot patrnější. Výše uvedenými 

výsledky tak nelze naprosto jednoznačně potvrdit významný pozitivní vliv sledovaných 

tréninků na vitální kapacitu plic para plavců, ale určité změny z výsledků měření sledovat 

lze. Naproti tomu výzkumné otázky práce, které se ptaly, zda se hodnoty FVC a FEV1 

před a po absolvování různých typů plaveckého tréninku rozházely, mužů jednoznačně 

potvrdit.  

Diagnóza DMO primárně nesouvisí s respiračními obtížemi. Nicméně, zejména 

při spastické formě DMO se projevují vedlejší účinky tohoto postižení například takto: 

ve chvíli, kdy je jedinec ponořen do chladné vody, dochází k reflexnímu zvýšenému 

svalovému tonu, jenž může výrazně ovlivnit funkce dýchacích svalů. Proto si myslím, že 

forma postižení má relevantní význam pro výsledky výzkumu. Naopak se domnívám, že 

rozdíly v délce plavecké kariéry nemají vzhledem k plavecké zkušenosti všech probandů 

téměř žádný vliv na výsledky výzkumu. 

Navzdory přerušení celoročního tréninku všech probandů kvůli celosvětové 

pandemii COVID-19 se podařilo zajistit adekvátní podmínky k testování všech probandů, 

které optimálně a přesně simulovaly podmínky běžného tréninku. Každý proband byl 
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testován v jiný čas, který odpovídal jeho tréninkovému plánu. Případné odchylky v těchto 

podmínkách jednotlivých tréninků nepovažuji vzhledem k povaze výzkumu za 

relevantní, a tudíž se domnívám, že na výsledky výzkumu neměly vliv.  

Testování proběhlo bez organizačných obtíží. Technickou stránku výzkumu 

zdržely potíže se zařízením pro měření spirometrie. Spirometr při měření u probandů číslo 

3, 5 a 6 nezměřil data po ukončení tréninku na první pokus a měření bylo takřka okamžitě 

opakováno. Tyto opakované pokusy proběhly úspěšně bez dalších technických potíží, 

proto se domnívám, že zmíněná chyba měření neměla na výsledky výzkumu žádný vliv.  

Důležitým faktorem v měření byla nervozita probandů. Především u probandů 3 

a 4, kde byla nervozita i pozorována, vedla k rozdílným výsledkům prvního a druhého 

opakování měření. U ostatních probandů jsem nervozitu nepozorovala, domnívám se 

však, že při měření zaujímá významnou roli. Problém s nervozitou jsem předvídala, 

a proto byli probandi před zahájením samotného měření s přístrojem seznámeni a mohli 

si jej vyzkoušet. 

K účastí na výzkumu jsem oslovila celkem 8 potenciálních probandů, z osobních 

důvodů se však samotného výzkumu účastnilo pouze 6 z nich. Všichni účastníci ochotně 

spolupracovali a záměrně jsem vybrala tyto plavce, u kterých jsem mohla předpokládat, 

že se výzkumu zúčastní aktivně a poctivě.  

Proband 1 se před prvním měřením technického tréninku cítil dobře, nebyl 

unavený ani nervózní, ale při dalších měřeních už byl nervózní z důvodu přípravy na 

statní závěrečné zkoušky. Domnívám se, že to mohlo mít vliv na naměřené hodnoty.  

Proband 2 neohlásil před prvním, druhým ani před třetím měřením žádné 

kontraindikace. Navíc předpokládám, že na naměřené hodnoty měl vliv i ten fakt, že 

proband více než deset let hraje na dechový hudební nástroj. Další důležitou 

charakteristikou tohoto probanda je jeho vysoká angažovanost, téměř každý týden se 

účastní minimálně sedmi hodinových tréninků. 

Lehké odchylky v jednotlivých měřeních je možno vidět u probandů 3 a 4, což 

bylo spojeno s nervozitou před měřením a neschopností správně vydechnout do přístroje, 

i když před tím byla provedena všechna poučení. Zároveň byl rozsah jejich postižení 

jeden z největších z výzkumného vzorku.  
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Proband 5 v den technického tréninku nestihl dorazit včas na dostatečnou 

přípravu před měřením, což mohlo způsobit nervozitu, která poté ovlivnila výsledky. Ze 

všech účastníků výzkumu byla jeho forma postižení nejzávaznější.  

Naměřené hodnoty u probanda 6 mohla ovlivnit skutečnost, že více než 15 let 

kouří. Tento proband se v minulém roce zúčastnil vrcholného závodu – mistrovství světa 

– a celý rok proto podstupoval intenzivnější plaveckou přípravu.  

Autoři Hutzler , Chacham, Bergman a Szeinberg (1998) provedli experimentální 

výzkum, jehož cílem bylo zhodnotit vliv šestiměsíčního programu obsahujícího plavecké 

a pohybové aktivity na vitální kapacitu plic a orientaci ve vodě dětí s dětskou mozkovou 

obrnou. Celkem se jejich výzkumu zúčastnilo 46 dětí ve věku od 5 do 7 let. Děti byly 

rozděleny do dvou skupin. V jedné skupině probíhal léčebný program obsahující dvě 

lekce aktivit ve vodě a jednu lekci aktivit v tělocvičně týdně. Druhá skupina byla pouze 

kontrolní, absolvovala 4 lekce Bobathovy metody. Na základě získaných výsledků bylo 

zjištěno, že intervenční program zahrnující aktivity ve vodě měl výrazně lepší vliv na 

zvýšení vitální kapacity plic děti s DMO.  

Studie dle výzkumu Declercka, Verheula, Dalyho a Sanderse (2016), kterého se 

zúčastnila mládež ve věku od 7 do 17 let s mozkovou obrnou, také ukázala, že plavecký 

trénink je velkým přínosem pro zlepšení jejich dechového objemu. Z výzkumu mimo jiné 

vyplývá, že v intervenční skupině se značně zlepšila dovednost chůze a plavání. Nadšení 

mládeže z plaveckých lekci bylo vysoké, tudíž je zařazování plavecké aktivity do 

léčebného programu mládeže s DMO doporučováno.  

Dle Žilkové (2017), která se ve své bakalářské práci zabývala porovnáním vlivu 

plavání a respirační fyzioterapie na vitální kapacitu plic u dětí s onemocněním astma 

bronchiale došla k závěru, že po dvou měsících věnovaných plávání nebyla zaznamenána 

žádná výrazná změna vitální kapacity.  

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hutzler+Y&cauthor_id=9566654
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chacham+A&cauthor_id=9566654
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bergman+U&cauthor_id=9566654
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Szeinberg+A&cauthor_id=9566654
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8. Závěr  

Cílem práce bylo změřit vitální kapacitu plic jedinců s DMO metodou 

spirometrického měření a zjistit, zda a eventuálně jak plavání působí na respirační funkce.  

Testovaní, 5 mužů a 1 žena, byli ve věku 22 až 37 let a účastnili se závodů série 

Česko-slovenského poháru 2019. Celoročně se připravují v klubu PARA PLAVÁNÍ 

PRAHA a trénovali v rozsahu dvakrát až sedmkrát týdně. 

Pokud se podíváme na výzkumné otázky této práce, které se zabývají tím, zda 

se FVC a FEV1 po absolvování různých typů plaveckých tréninků změnily, můžeme si 

na tyto otázky odpovědět kladně. Z naměřených výsledků však nelze jednoznačně určit 

obecně platný vliv pro všechny jedince s DMO, protože v našem výzkumném souboru se 

hodnoty jednotlivých probandů diametrálně rozházely u všech typů tréninku. Domnívám 

se, že to může být způsobeno rozmanitou škálou kontraindikací u jedinců s diagnózou 

DMO. Dále je pak nutné brát v potaz subjektivní faktory životního stylu jednotlivých 

probandů.  

Zpracování práce mi přineslo nové zkušenosti v postupech a metodách měření 

fyziologických hodnot handicapované populace a v případě, že bude v blízkém časovém 

horizontu provedeno podobné měření, jednoznačně doporučuji rozšíření vzorku probandů 

a prodloužení okna pro sběr dat kvůli optimalizaci množství relevantních získaných 

parametrů. Domnívám se totiž, že právě tyto dva faktory mohou být klíčové pro potvrzení 

či vyvrácení pozitivního vlivu plaveckého tréninku na oba sledované atributy.  
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Příloha č. 4: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, 

přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s účasti ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem Vliv 

plaveckého tréninku na vitální kapacitu plic sportovců s DMO prováděné v prostorách bazénu 

Strahov. 

Projekt bude probíhat v období květen 2020–červenec 2020. O přesném datu testování a 

jeho případných specifických dodatečných podmínkách budete včas informováni. 

Cílem výzkumu je zjistit, jaký má vliv plavecký trénink na vitální kapacitu plic u plavců 

s mozkovou obrnou. Metodou výzkumu je spirometrické testování. Jedná se o 

neinvazivní metodu sběru dat. Měření bude probíhat v rámci dvou týdnů, kdy Vám bude 

vždy změřena vitální kapacita plic, resp. aktuální stav plicní funkce osobním spirometrem 

před tréninkem a po něm. Frekvence tréninkové docházky a plavecká tréninková zátěž se 

nebude výrazně lišit od běžného tréninku. V rámci výzkumu nebude trénink nijak 

ovlivněn a zůstane plně v kompetenci odpovědných trenérů, tj. samotný trénink není 

součástí výzkumu. 

Testování bude probíhat v rámci tréninku PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. za běžných 

podmínek. Samotný trénink nebude součástí výzkumu. Za Vaši bezpečnost v prostředí 

Bazénu Strahov odpovídá plavčík nebo jim určená odpovědná osoba. Adekvátnost 

výzkumných podmínek a Vaši přípravu na testování včetně edukace zajistí a odpovídá za 

ni přímo na Bazénu Strahov řešitel projektu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší 

než běžně očekávaná rizika v rámci toho to typu výzkumu. 

Jedno měření bude trvat maximálně 30 minut.  

Vzhledem k povaze testování není vhodné, aby se výzkumu účastnily osoby, které mají 

plavání kontraindikované vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a osoby s akutním 

onemocněním či úrazem nebo v rekonvalescenci po nemoci či úrazu. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Výzkum se přímo váže na plavání osob s tělesným postižením a jeho realizace může 

přispět ke zlepšení podmínek plaveckého tréninku pro tuto skupinu. Jako takové má 

plavání pro osoby s tělesným postižením nejen sportovní význam, ale i rehabilitační a 

socializační přesah.  

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v bakalářské 

práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: 

leliks1997@gmail.com 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:leliks1997@gmail.com
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Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracování osobních údajů. Všechny získávané osobní údaje (jméno, přimění, lékařská 

diagnóza a relevantní data týkající se participace probandů v Česko-slovenském poháru 

v para plavání) jsou získávány a bezpečně uchovávány v databázi informačního systému 

KOBEBIS. Přistup k těmto údajům má řešitel projektu a pracovníci PARA PLAVÁNÍ 

PRAHA z.s., kteří jsou vázání dohodami o mlčenlivosti. Zároveň probandi podepsali 

v rámci přihlášky do spolku souhlas se zpracováním zmíněných osobních údajů. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které 

jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na 

to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla 

k identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování 

anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a 

publikována v bakalářské práci, v odborných časopisech, monografiích a prezentována 

na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána.  

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu:  Alena Koroleva  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Alena Koroleva     Podpis:......................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Souhlasím s využitím mých údajů z databáze informačního systému 

KOBEBIS pro účely tohoto výzkumu. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast 

ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 

Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále 

potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................   

 

Podpis: .................................... 

  

 

 


