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Připomínky k obhajobě: 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak se mění vitální kapacita plic po plaveckém tréninku u šesti plavců s 

dětskou mozkovou obrnou. Téma práce hodnotím jako velmi aktuální. Bakalářská práce je realizována v podstatě 

formou šesti případových studií. Jednotlivá měření se od sebe celkem pochopitelně velmi lišila, protože skupina 

probandů nebyla příliš homogenní. Nicméně pro účely bakalářské práce považuji soubor za dostatečně vypovídající. 

Změny FVC u probandů č. 2 a 3 po technickém tréninku jsou poměrně veliké až zarážející. Nabízí se vysvětlení, že 

mohlo jít o chybu použití přístroje. Řešitelka dle mého názoru mohla více diskutovat výsledky v kontextu 

s podobnými studiemi. Celkově však považuji práci za zdařilou, odpovídající požadavkům na bakalářské práce na UK 

FTVS a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

Můžete nějak vysvětlit velké rozdíly v měření u probanda 2 po technickém tréninku? 

Poměrně k velkým změnám došlo u probanda 2 po technickém tréninku i v kontextu s FEV1, kdy se FEV1 po 

tréninku zmenšil, zatímco u FVC došlo ke zvýšení, tento výsledek by naznačoval na obtížný výdech. V prvním případě 

by se Tiffeneau-Pinelli index dokonce rovnal 0,52. Dokážete nějak vysvětlit tento výsledek? 



Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

 

V Praze dne 18. srpna 2020       doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. 


