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Název diplomové práce:  

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

  

Cíl práce: 

Cílem diplomové práce bylo ověřit, zda a do jaké míry může trénink paraboxu ovlivnit 

úroveň respiračních funkce u osob závislých na vozíku; je popsán nový sport – box pro 

vozíčkáře (parabox) a v 2,5 měsíční studii jsou u tří dobrovolníků provozujících parabox 1 

až 2 krát týdně hodnoceny změny spirometrických ukazatelů, vždy před a po tréninku a na 

počátku a závěrem stude byla posuzována subjektivně hodnocená kvalita života dotazníkem 

SQUALA.   

 

1. Rozsah 
* stran textu 101 

* literárních pramenů (cizojazyčných)   112 (z toho 80 cizojazyčných)  

* tabulky, grafy, přílohy  37 tabulek 11 obrázků, 12 stránek příloh  

 

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné 

* teoretické znalosti x   

      Teoretické znalosti diplomantky jsou nadprůměrné 
* vstupní údaje a jejich zpracování x   

      Sběr i zpracování vstupních údajů bylo nadprůměrné, nadstandardní  
* použité metody x   

     Použité metody – spirometrie a dotazník SQUALA jsou standardní metodiky, ale  jejich 

zasazení do rámce detailně zpracovaných kazuistik považuji za nadstandardní   

 

 stupeň hodnocení 

3. Kritéria hodnocení práce: Výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce X    

    Předpokládané cíle diplomové práce byly splněny.   
hloubka provedené analýzy ve vztahu 

k tématu 
X    

    Analýza je provedena kvalifikovaně, směřuje tématu práce 
logická stavba práce X    

Teoretická část práce je pečlivě zpracována a má logickou stavbu, prostor vymezený 

jednotlivým částem (úvodní kapitoly 28 stran, metodologie 5 stran, výsledky – kazuistiky 26 

stran, diskuse a závěry) je vhodně rozvržen      
práce s literaturou včetně citací X    

Plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
adekvátnost použitých metod X    

Použité metody byly plně adekvátní charakteru a záměru práce   
úprava práce (text, grafy, tabulky) X    

Plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci  
stylistická úroveň X    

Zcela přiměřená, výborná 
  



 

4. Využitelnost výsledků v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná 

Využitelnost výsledků studie v praxi je potenciálně vysoká, jedná se o významnou problematiku vlivu 

pohybových aktivit na funkční profil a zdravotní stav osob upoutaných na vozík, v našich podmínkách 

první analýzu nové sportovní aktivity osob na vozíku a pilotní studii zaměřené na možné ovlivnění 

respiračních funkcí u osob upoutaných na vozík provozujících parabox. Za významný přinos práce 

považuji do hloubky provedenou analýzu v prezentovaných případových studiích a podrobný 

komentář, který odhaluje široké spektrum kovariačních proměnných, které modifikují či moderují 

vztahy mezi podnětem, tj. fyzickou aktivitou a individuální odezvou organismu. To dle mého názoru 

představuje určitý vzor a inspiraci pro následné práce obdobného typu.  

 

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

 
 

     

 

 

6. Doporučení práce k obhajobě 
ANO NE 

                   

 

7. Navržený klasifikační stupeň:  

výborně 

 

 

 

 

V Praze dne 25.4.2016                  Doc. MUDr. Jan Heller, CSc.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


