
.1 ana Pi von kova
Funkcni a fyzicka zdatnost paraplegiku
Diplomova prace

Oponentsky posudek
Predlozena diplomova prace pfedstavuje velmi zavaznou problematiku nejen z hlediska
soucasnych tendenei, ale i z hlediska teoretickeho a praktickeho vyznamu.
Obsahuje 101 stran textu, 42 grafu, 36 literarnich a 7 internetovych odkazu a 5 pffloh.
Je logicky clenena na teoretickou a praktickou cast.
Cilem prace bylo vytvofit dotaznik pro hodnoceni fyzicke a funkcni zdatnosti
paraplegiku. Hypoteza HI predpokladala, ze fyzicka a funkcni zdatnost je zavisla na
vysi misni leze. To je ale znamy a overeny fakt. H2 vlastne neni hypotezou v pravem
slova smyslu.
Teoreticka cast je dobre a peclive zpracovana. Vytvari fundovany zaklad pro dalsi casti
prace.
Take charakteristika souboru odpovida - 15 vozickaru. Pouzite metody - dotaznik,
funkcni fyzicke testy zdatnosti.
Vysledky (38 stran)
Popis souboru je dukladny a zahrnuje jednak charakteristiku vzorku z hlediska veku,
poctu let od urazu, diagnozy, demografickych udaju a pohybove aktivity.
Vysledky mefeni - spasmu, TF, obvodu hrudniku pfi nadechu a vydechu charakterizuji
sledovany soubor. Zajimave a malo pouzivane je srovnani zavislosti vitalni kapacity a
pohyblivosti hrudniku. Je spravne poukazano na to, ze BMI u TP (vozickafu) bylo
do pine no dalsimi udaji. Proc by la pouzita jizda na voziku na 100 m ? Vzdyt' vozickaf se
pfevazne pohybuje na delsi vzdalenosti a s nizsi intenzitou. Nedomnivam se, ze zavislost
jizdy na voziku (100 m ) a pfekonavani obrubniku ma nejaky mimofadny vyznam.
Ovsem doba, ktera uplynula od urazu je asi podstatne vyznamnejsi. Zavisi maximalni
sila stisku ruky na vysi misni leze? To je zde zajimave.
Proc je TF treninkem malo ovliv nitelna ? Zavislost fyzicke zdatnosti na vysi misni leze je
jednak ovlivnena vysi leze,maji vsak nejaky vliv i jine faktory ? Jake ?
Diskuse
je spise rozpravou a rekapitulaci nad problematikou. Opravdu nejsou zadne prace i
dilciho charakteru zabyvajici se timto problemem ?
Zaver ale povazuji za nedostateeny a nevystihuje obsah prace.

Celkove zavery
Predlozena diplomova prace J. Pivonkove Funkcni a fyzicka zdatnost paraplegiku,
splnuje pfes uvedene kriticke pfipominky pozadavky na tv to prace kladene.
Doporucuji ji proto k obhajobe.

Otazky - viz text.
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