
Abstrakt 
Název práce: 

Vliv boxu (paraboxu) na respirační funkce u osob závislých na vozíku 

Cíle práce: 

Hlavním cílem této diplomové práce je prezentovat nový druh sportu, provést kvalitativní 

pilotní případovou studii věnující se vlivu boxu na ovlivnění respiračních funkcí u osob 

závislých na vozíku, dále připravit správnou metodiku výzkumu a nakonec provést 

samostatné měření včetně záznamu subjektivních pocitů probandů. Diplomová práce je 

členěna na dvě části. V první, teoretické části, jsem se snažila zjistit nejnovější informace 

vycházející ze studií a výzkumů k danému tématu. Bohužel v dostupné literatuře není dosud 

kompletně shrnuta problematika osob na vozíku a signifikantní počet prací se týká výhradně 

osob s míšní lézí. Ve druhé části diplomové práce zařazuji zmíněný výzkum sledující změnu 

respiračních funkcí také v závislosti na subjektivních pocitech probandů a jejich celkové 

zhodnocení kvality života. 

Metodologie: 

Výzkumný soubor tvoří 3 probandi – muži plně upoutaní na invalidní vozík, trénující box 

v rozsahu 1 – 2x týdně. Pro splnění účelu výzkumu jsem použila jak metodu klinickou 

(spirometrické měření), tak metodu dotazníkovou (SQUALA). Data byla sbírána po dobu 2,5 

měsíce na podzim roku 2015. Na začátku výzkumu probandi obdrželi k vyplnění dotazník. 

Poté po dobu 2,5 měsíce bylo prováděno spirometrické měření Osobním spirometrem MSP3 

od firmy Mesit před a po tréninku boxu včetně záznamu aktuálního zdravotního i psychického 

stavu probanda. Při posledním měření bylo znovu zopakováno vyplnění dotazníku SQUALA.  

Výsledky: 

V důsledku pravidelného provozování boxu u osob upoutaných na invalidní vozík došlo po 

2,5 měsících ke změně respiračních funkcí na základě spirometrického měření. Změny se 

ozřejmily také v subjektivním hodnocení kvality života probandů. 

  



Závěr: 

I přes malý počet probandů účastnící se této pilotní kazuistické studie můžeme potvrdit vliv 

této sportovní aktivity na respirační funkce u osob závislých na invalidní vozík včetně vývoje 

subjektivního hodnocení spokojenosti. Celkově můžeme konstatovat, že tato pohybová 

aktivita má smysl i u těchto jedinců. 
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