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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. 

Klíčová slova: 

Handicap, osoba upoutaná na invalidní vozík, box, respirace, vztah sportu a dýchání 

  



 

Abstract 
Title: 

The effect of box (parabox) on respiratory functions in wheelchair dependent. 

Aim of thesis: 

The main objective of this thesis is to present a new kind of sport, a qualitative pilot 

case study exploring the impact of boxing on respiratory functions in people dependent 

on wheelchairs. Next prepare a proper research methodology and finally make 

independent measurements including subjective feeling records of participants. The 

thesis is divided into two parts. In the first theoretical part, I tried to find out the latest 

information based on studies and research on the topic. Unfortunately, in the available 

literature the problem of people in wheelchairs has not yet been completely summarize 

and a significant number of publications relate exclusively to people with spinal cord 

lesions. In the second part of my thesis I include the aforementioned research 

monitories the chase in respiratory function, also depending on the subjective feelings 

of participants and their overall life valuation.  

Methodology: 

The research group consists of 3 participants - men fully attached to wheelchairs, 

training box once-twice a week. To fulfil the purpose of the research I used both clinical 

(spirometric measurements) and questionnaire (SQUALA) methods. Data was collected 

over a period of 2.5 months in the fall of 2015. At the beginning of the research 

participants received a questionnaire. Then over a period of 2.5 months spirometric 

measurements were performed by Personal spirometry MSP3 by Mesit company before 

and after boxing training, including a record of current health and mental state of the 

participant. During the last measurement SQUALA questionnaire was completed once 

more. 

Results: 

Based on regular box training people on wheelchairs have after 2.5 months changed 

their respiration functions, which are shown by spirometry measurements. Changes 

have also shed light on the subjective assessment of life quality of participants. 



 

Conclusion: 

Despite the small number of participants participating in this pilot casuistical study we 

can confirm the influence of this activity on respiratory functions in people who are 

dependent on wheelchairs, including the development of subjective satisfaction ratings. 

Overall, we can say that the physical activity makes sense even in these individuals. 

Keywords: 

Handicap, wheelchairs dependents, box, respiration, sport - respiration relation 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
AIBA Association Internationale de Boxe Amateur 

APC Australian Paralympic Committee 

ATS American thoracic society 

C Krční páteř 

CPISRA Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association 

ČAP Česká asociace Paraplegiků 

ČATHS Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

ČBA Česká boxerská asociace 

ČFSH Česká federace Spastic Handicap o.s. 

ČPV Český paralympijský výbor 

ČSTPS Český svaz tělesně postižených sportovců 

DKK dolní končetiny 

ERV expirační rezervní objem 

FEV1 část vitální kapacity vydechnutá za 1s 

FFB Fédération Française de Boxe 

FVC maximální vitální kapacita 

HKK horní končetiny 

IBSA International Blind Sports Association 

IC inspirační kapacita 

ICF Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví 

INAS - FID 
International Sports Federation for Persons with Intellectual 

Disability 

IRV inspirační rezervní objem 

IWAS International Wheelchair and Amputee Sports 
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MEF 25 - 75 střední hodnota průtoku v době od 1/4 do 3/4 doby výdechu 

MEF 50 střední hodnota průtoku během první poloviny doby výdechu 

MEP maximální expirační tlak 

MIP maximální inspirační tlak 
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PRNSH Pôle Ressources National Sport et Handicaps 
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UZPS Unie zdravotně postižených sportovců 
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1 Úvod 
Stále častěji jsme ve společnosti konfrontováni s jedinci upoutanými na invalidní vozík. 

Z historie víme, že tito jedinci byli pro společnost zatěžující a často docházelo k jejich 

odsunu na okraj společnosti. Naštěstí doba je nyní již trochu jiná. V současné chvíli 

najdeme nejrůznější podpůrné programy napomáhající integraci daných jedinců do 

společnosti v rozsahu jejich individuálních možností. Vždyť i mezi těmito jedinci se 

nachází spousta významných či geniálních lidí, jejichž moudrost a schopnosti by díky 

separaci nemusely být objeveny.  

Přestože nacházíme širokou paletu programů či možností na podporu integrace 

handicapovaných lidí, stále nelze tyto možnosti zcela srovnat s možnostmi jedinců 

„zdravých.“Tendence k rozšiřování takovýchto možností se odehrává také na poli 

sportovních aktivit. Jednou z nejmladších sportovních možností pro jedince na vozíku 

se stal box. Box můžeme jednoznačně označit jako kontroverzní sport pro možný vznik 

zdravotních rizik, ale na druhou stranu i přínosy tohoto sportu jsouvýznamné. Box pro 

vozíčkáře se tedy stává ještě kontroverznější a zatím zůstává otázkou jeho přínos a 

možná rizika u handicapovaných jedinců.  

Proces dýchání je společným elementem nejenom u lidské rasy. Jeho začátek a konec 

ohraničuje délku lidského života. Vzhledem k charakteru práce se budeme zabývat 

problematikou respirace u jedinců na vozíku. Bohužel, v dostupné literatuře dosud 

nenajdeme problematiku vozíčkářů jako jedné skupiny, dostupné studie se nejčastěji 

týkají jedinců s míšní lézí. Na základě literatury víme, že nejčastější příčinnou smrti 

u jedinců na vozíku bývá onemocnění dýchacího systému. Dochází k narušení 

mechaniky a funkce dýchání. Na druhou stranu je také známo, že sportovní pohybová 

aktivita může tyto důsledky příznivě ovlivnit.  

Výše zmíněná fakta mne vedla k inspiraci pro vytvoření této unikátní práce, která se 

týká vlivu boxu  na respiračn í funk ce u  osob n a vozík u . Cílem této p ráce se stává 

seznámení čtenáře s novým sportem a jeho vlivem na respiraci. Můžeme předpokládat, 

že díky pravidelnému trénování boxu dojde ke změnám respiračních parametrů a tím 

příznivému ovlivnění nejenom dechových funkcí. 
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2 Teoretická východiska 
Samotný pojem osoby závislé na vozíku nebo častěji používaný termín vozíčkáři není 

v české literatuře přesně definován či vymezen. Proto v upřesnění tohoto termínu 

musíme nejdříve zmínit některé skutečnosti. Nezbytnost využívat jako kompenzační 

pomůcku vozík může vzniknout po narození pro vrozenou vývojovou vadu nebo až 

v průběhu života. Každý člověk je jedinečný a tak to platí i u vozíčkářů, tudíž můžeme 

říci, že se míra závislosti na vozík v důsledku postižení či nemoci různí. Obecně osoby 

závislé na vozíku můžeme řadit mezi zdravotně postižené a blíže mezi tělesně 

postižené. 

2.1 Zdravotní postižení 
Na základě sběru dat, který provedl Český statistický úřad v roce 2007, tvoří zdravotně 

postižení jedinci 9,87% z celkové populace obyvatel České republiky. Z celkového 

součtu zdravotně postižených nepatrně převládají ženy – 52% (Kalnická, Votinský, 

2008). S nejrůznější formou zdravotního postižení žije celosvětově asi 15% populace, 

z toho má 3,8% těžkou formu postižení ve smyslu kvadruplegie, těžké deprese nebo 

slepoty. Odhadem asi 70 mil. lidí potřebuje ke svému životu invalidní vozík (Chan, 

Zoellick, 2011). 

Přesné definování zdravotního postižení je velice problematické. Na základě Úmluvy 

Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, která přešla 

v platnost roku 2009 také pro Českou republiku, definuje zdravotní postižení jako: 

„Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, 

mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit 

jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě 

s ostatními“ (Čermák, 2012, str. 6). 

Pojem zdravotní postižení je zakotven také v českém zákoně č.108/2006Sb. Zákon o 

sociálních službách, kde se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, 

smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu 

závislou na pomoci jiné osoby.“  

Velmi často dochází k zaměňování pojmů zdravotní a tělesné postižení. Zdravotní 

postižení chápeme jako skupinu postižení, do které spadá mimo právě tělesného 
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postižení také postižení mentální, zrakové, sluchové, vady řeči, kombinované postižení, 

autismus a vývojové poruchy učení nebo chování (Fischer, Škoda, 2008). 

2.2 Tělesné postižení 
Dle již výše zmíněné statistiky na území České republiky v roce 2007 žilo zhruba 

1,016 tis. zdravotně postižených osob. Tělesně postižení jedinci tvoří zhruba 239 tis. 

z jejich počtu. Na základě statistiky tělesné postižení v 67% vzniklo následkem úrazu a 

z toho 32% jedinců potřebuje kompenzační pomůcku (Kalnická, Votinský, 2008). 

Pod pojmem osoba s tělesným postižením si většina z nás představí jedince odkázaného 

na invalidní vozík či berle. I když tomu tak nemusí být ve všech případech, vždy je 

podstatou porucha motoriky čili hybnosti nejenom z hlediska kvalitativního, ale 

i kvantitativního (Fischer, Škoda, 2008). Příčinou tělesného postižení může být buď 

porucha primární, která vznikla na základě přímého poškození pohybového aparátu, 

nebo sekundární, vznikající následkem nemoci či jiné poruchy (Renotiérová, Ludíková, 

2004). Podle doby vzniku postižení dělíme na vrozené či získané. Nejčastější forma 

vrozeného tělesného postižení vzniká v důsledku Dětské mozkové obrny, méně často 

tuto skupinu tvoří vrozené vývojové vady. Naprostou dominanci ve vzniku získaných 

tělesných postižení tvoří úrazy a dále následky závažných nemocí (Kalnická, Votinský, 

2008; Slowík, 2007). Dominantním problémem u tělesně postižených jedinců bývá 

porucha mobility. Ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé, porucha není jenom 

v oblasti fyzické, ale také psychické, což může souviset se závislostí na péči či podpoře 

druhých lidí, dále v důsledku určité nápadnosti ve společnosti. Tato nápadnost vede 

často k nepříjemnému pocitu až k pocitu méněcennosti (Vágnerová, 2004; Slowík, 

2007). Fischer a Škoda (2008) uvádí, že psychika jedince bývá narušena ze dvou 

základních aspektů a to z aspektu snížené mobility, kdy i při menším postižení se stává 

jedinec v některých situacích odkázán na pomoc druhých a dalším aspektem může být 

deformovaný zevnějšek (Fischer, Škoda, 2008). Vágnerová (2004) ve své knize 

poukazuje u těchto jedinců na sníženou sebeúctu, menší sebejistotu, emoční 

nevyrovnanost, nespokojenost se svojí osobou a vyšší míru zranitelnosti. Péče 

o takovéto jedince je komplexní, přičemž nedílnou součásttvoří také podpora 

volnočasových aktivit (Vágnerová, 2004). 
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2.3 Vada (porucha), postižení, handicap 
V roce 1980 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) dokument, kde byly tyto 

pojmy prvně definovány.  

Vada (porucha nebo defekt), v anglicky psané literatuře „impairment“,je 

charakterizována jako jakákoliv ztráta nebo abnormalita psychologické, fyziologické 

nebo anatomické struktury nebo funkce (Barnes, 2009; Slowík, 2007; WHO, 1980). 

Renotiérová a Ludíková (2004) zmiňují, že vada je nižší odchylka od normy než defekt. 

Defekt popisují jako nezvratnou změnu struktury organismu v oblasti somatické, 

sociální, senzorické nebo psychické. Dělíme je na základě několika kritérií - podle typu 

vady na orgánové a funkční. Orgánové vady se týkají orgánů nebo jejich částí vzniklých 

na základě vývojové vady, úrazu nebo nemoci. Funkční vady postihují funkci orgánu 

nebo přímo celý organismus, aniž by došlo k poškození tkáně. Příčinou vzniku může 

být porucha sociálních vztahů mezi prostředím a jedincem. Nejčastěji sem řadíme 

psychoneurózy, orgánové neurózy a poruchy chování. Podle intenzity vady dělíme vady 

na lehké, střední a těžké a dle příčin či doby vzniku na vrozené či získané. Na základě 

oblasti, kde dochází ke vzniku vad, je rozdělujeme na pohybové, zrakové, sluchové, 

řečové, mentální postižení, poruchy chování, parciální postižení či vícenásobná 

postižení (Slowík, 2007; Renotiérová, Ludíková, 2004). Dle Barnese (2009) se stává 

vada či porucha příčinou postižení či handicapu. 

Postižení chápeme jako omezení, nedostatek či ztrátu schopnosti vykonávat činnost 

takovým způsoben nebo v takovém rozmezí, která je považována za „normální“ pro 

lidskou bytost (Barnes, 2009; Slowík 2007). Zdravotní postižení se na rozdíl od vady či 

poruchy týká osoby jako celku a jeho integrované činnosti ve společnosti ve smyslu 

zvládání úkolů, dovedností a chování. Postižení může mít charakter ireverzibilní, 

progresivní nebo regresivní v rámci dané společnosti (WHO, 1980). Anastasiou a 

Kauffman (2013) poukázali ve své studii týkající se sociální integrace lidí s postižením 

do společnosti na tenkou hranici mezi těmito pojmy. Dle jejich názoru jsou lidé se 

zdravotním postižením utlačované skupiny ve společnosti. Jedinci s nejrůznější vadou či 

poruchou často nemohou nebo nemají příležitost například najít práci, a tudíž se stávají 

v rámci dané společnosti postiženými, což je vylučuje z běžných sociálních aktivit. 

Anastasiou a Kauffman tento stav dokonce přirovnávají ke zvláštní formě sociálního 

útlaku (Anastasiou, Kauffman, 2013). Tento fakt bude řešen v dalších kapitolách, kdy 
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se budeme věnovat sféře volnočasových sportovních aktivit pro tělesně postižené 

jedince na vozíku 

Znevýhodnění nebo častěji používaný pojem handicap můžeme popsat jako nevýhodu 

pro daného jedince vyplývající z vady nebo postižení, která velmi omezuje nebo přímo 

znemožňuje naplnění role, která je s ohledem na jeho věk, pohlaví a sociokulturní 

faktory normální (Barnes, 2009; Slowík, 2007; WHO, 1980). Handicap 

charakterizujeme jako nesoulad mezi chováním jedince a očekáváním dané skupiny, 

které je členem. Podstatou problému se stává diskriminace člověka, která vzniká na 

základě odchylky od normy a to buď na základě vůle jedince jako produkt vlastní volby 

nebo navzdory vlastnímu přání (WHO, 1980). Slowík (2007) handicap upřesňuje jako 

věc velmi individuální, což také souvisí s druhem či stupněm postižení, době vzniku, 

začátku a kvalitě péče, dále na jedinci jako takovém a na kvalitě začlenění do 

společnosti. Ve starší literatuře nacházíme také často pojem defektivita, což je změna 

osobnosti vyvolaná přítomností vady nebo poruchy. V současné době se již nevyužívá a 

tento stav jedince se nazývá právě handicapem (Slowík, 2007). Renotiérová a Ludíková 

ve své knize z roku 2004 tento termín ještě používají, dále ho specifikují jako projev 

poruchy vztahu jedince s defektem vůči sobě. Tato stav dále přestává být pouze osobní, 

ale zasahuje také do oblasti společenské (Renotiérová, Ludíková, 2004). 

Pojmy vada (porucha), postižení a handicap stojí chronologicky seřazeny podle míry 

postižení stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1980. 

Ačkoliv máme nejrůznější tíži a rozdělení vad, postižení a handicapů, jejich samotná 

klasifikace je v rukou lékařské diagnostiky (Slowík, 2007).  

2.4 Hodnocení míry postižení 
Světová zdravotnická organizace vypracovala roku 2010 nový systém tzv. WHODAS 

2.0 pro hodnocení zdraví a invalidity napříč různými populacemi. Tento systém byl 

vyvíjen v souladu s Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví 

(ICF). WHODAS 2.0 využívá široká škála uživatelů. Využití nachází tedy 

u zdravotníků a odborníků pracujících ve zdravotnictví např. fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů, dále sociologů, psychiatrů, psychologů, neurologů a mnohých dalších 

profesí. Hodnocení WHODAS 2.0 vykazuje vysokou validitu a reliabilitu. Tento fakt 

potvrzuje také studie (s celkem 65000 respondenty), provedená po celém světě 

vyškolenými tazateli, kteří systém WHODAS 2.0 uplatňují. WHODAS 2.0 je 



19 
 

jednoduchý, široce využitelný nástroj k měření dopadu zdravotních podmínek, 

sledování účinnosti intervencí a k hodnocení odhadu zatížení duševních a tělesných 

poruch v různých populacích (Üstün a kol., 2010). 

Hodnotící systém WHODAS 2.0 zachycuje a hodnotí fungování osob v 6 oblastech 

života – poznávání, mobilitu, osobní péči, interakci s dalšími osobami, životní aktivitu 

(domácí práce, volný čas, škola a práce), začlenění a aktivity v komunitě. Nejběžnější 

verzi tvoří dotazník tvořený 36 otázkami nebo kratší verze s 12 otázkami, avšak podob 

může mít několik (Wolf a kol., 2012).  

Jak již bylo zmíněno v kapitole „Tělesné postižení,“ většina osob zůstane upoutána na 

invalidní vozík v důsledku úrazu. Díky tomuto faktu nenacházíme v dostupné literatuře 

studie zabývající se výhradně osobami závislými na vozíku jako jedné skupiny, ale 

většina dostupných studií je vázána na skupinu osob s míšní lézí. Vzhledem ke statistice 

a na základě dostupných zdrojů můžeme předpokládat, že u osob, které byly upoutány 

na invalidní vozík z jiného důvodu, tato fakta nebudou moc rozdílná. 

Gélis a kol.v roce 2011 publikovali rozsáhlou rešeršní studii zabývající se osobami 

s míšní lézí. Tato rešerše byla sestavena z dat publikovaných v letech 1966 – 2009 

z databáze Medline a Cochrane Library. Na základě velkého počtu respondentů zde 

vyplynul fakt malého počtu odborníků, kteří by osobám po míšní lézi poradili 

komplexně. Nejenom z hlediska zdravotní či sociální problematiky, ale také z hlediska 

volnočasových aktivit. Gélis a kol. (2011) ve své rešerši uvádějí 1 studii, ve které 

respondenti s míšní lézí měli také intervenci z hlediska možností volnočasových aktivit 

(Gélis a kol., 2011). S největší pravděpodobností můžeme říci, že jedinci po úraze 

primárně zjišťují zdravotní a sociální stránku věci a volnočasové aktivity řeší mnohem 

později. Na druhou stranu můžeme předpokládat zájem těchto jedinců v budoucnu také 

o volnočasové aktivity včetně sportu.  

2.5 Rozdělení tělesně postižených sportovců do tříd – 

klasifikace 
Z důvodu potřeby co největší regulérnosti mezi handicapovanými sportovci vyvstala 

nutnost klasifikace sportovců. Klasifikační systém proto definujeme jako:„hodnotící 

systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých sportovních aktivitách 

tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink a soutěže, a tím zajistil fair 
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play.“ (Daďová a kol., 2008, str.6). Zdravotně postižené sportovce klasifikujeme na 

rozdíl od zdravých podle míry zdravotního postižení a také na základě funkčních 

schopností sportovce. Optimálně by tedy mělo záviset na míře talentu, tréninku a 

schopnostech či dovednostech jedince a ne na míře postižení. Toto postižení musí být 

diagnostikované a objektivně měřitelné, tím pádem jednoznačněovlivňující sportovní 

výkon. Z toho vyplývá, že nemůže soutěžit s jedinci nepostiženými, aniž by zůstaly 

srovnatelné výchozí podmínky (APC 2011; CPISRA, 2010; IPC, 2007). Klasifikační 

systém nejprve sportovcům přiděluje status, zda jde o nového závodníka nebo 

závodníka, který systémem hodnocení již prošel. Vzhledem k regresi nebo progresi 

některých postižení systém tyto sportovce zařazuje na základě nového hodnocení do 

příslušných kategorií (IPC, 2007). 

Mezi tělesně postižené sportovce řadíme jedince, který má: nedostatek nebo ztrátu 

končetiny či končetin, dále hypertonii, ataxii, atetózu či dystonii, malý vzrůst (není 

vyšší než 145cm), svalovou slabost, omezenou pohyblivost kloubů, rozdílnou délku 

končetin – více než 7cm jak na horní, tak dolní končetině (APC, 2013). 

Vzhledem k více možnostem hodnocení se v současné době přechází k hodnocení 

funkčních schopností jedince v daném sportu (Winnick, 2011). Dle Daďové a kol. 

(2008) hodnotíme u sportovců, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, tyto parametry: 

hodnocení svalové síly na základě svalového testu, rovnováhu vsedě, spasticitu, míru 

závislosti na vozík, hodnocení deformit, další kompenzační pomůcky a proprioceptivní 

vnímání (Daďová a kol., 2008). 

Protože zatím nenajdeme box pro vozíčkáře jako oficiální sport pro handicapované, 

neexistuje specifická klasifikační stupnice pro tento sport. V dosud proběhlých zápasech 

se soupeři utkávali na základě míry postižení, individuálních funkčních schopností a 

fyzické kondice. Přínos rozdělení sportovců podle funkčních schopností vede 

k motivaci sportování osob s tělesným postižením, ke snaze dál motivovat jedince 

k vyšším výkonům, během tréninků využití podobných funkčních možností jedinců a 

všeobecně k podpoře integrace (Machová, 2008).  

I v oficiálním dokumentu Francouzské boxerské asociace nacházíme rozdělení soupeřů 

do 4 skupin: mentálně postižení, tělesně postižení – sedící, tělesně postižení 

s postižením horní či horních končetin a tělesně postižení s postižením dolní či dolních 

končetin. Tito jedinci jsou dále v rámci svých kategorií děleni podle váhy a tíže 
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postižení, aby soupeři měli co nejvyrovnanější podmínky pro daný zápas, i když přesná 

klasifikační stupnice není dána (FFB, 2008).  

Na území České republiky toto rozdělení není prozatím možné. Jedním z důvodů je 

v současné chvíli omezení tohoto sportu výlučně pro boxery upoutané na invalidní 

vozík a dále malý počet takto sportujících jedinců.  

2.6 Sportovní možnosti tělesně postižených - vozíčkářů 

V celosvětovém měřítku tělesně postižené sportovce na mezinárodní úrovni sdružuje 

Mezinárodní koordinační výbor, jehož úkolem se stala koordinace mezinárodních 

sportovních soutěží pro postižené sportovce. V rámci této organizace fungují celkově 4 

uskupení a to: CPISRA (sportovci s Dětskou mozkovou obrnou), dále IBSA (zrakově 

postižení sportovci), INAS – FID (intelektově postižení sportovci), IWAS (tělesně 

postižení sportovci včetně sportovců s amputacemi). V této organizaci v současné chvíli 

nefigurují sluchově postižení sportovci (IPC, ©2016a). 

Historie Českého paralympijského výboru se začala psát až v roce 1994. Hlavním 

úkolem tohoto výboru je prostřednictvím svazů připravovat sportovce na vrcholné 

soutěže a tím zabezpečit důstojnou reprezentaci České republiky. Momentálně se 

sportovci připravují na letní olympiádu v Riu de Janeiru 2016 (ČPV, ©2016) 

Na území České republiky vznikla v roce 1993 organizace zvaná Unie zdravotně 

postižených sportovců České republiky. Ta sdružuje jednotlivé svazy, federace či 

sportovní asociace, které zahrnují všechny sportovce se zdravotním postižením. Pro 

tělesně postižené sportovce v rámci České republiky fungují organizace: Česká asociace 

tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS), Český svaz tělesně postižených 

sportovců (ČSTPS) a Česká federace Spastic Handicap o. s. (ČFSH), (UZPS, ©2016). 

Snaha o co nejširší sportovní vyžití pro tělesně postižené sportovce zahrnuje poměrně 

velké množství aktivit. Z hlediska sportovního vrcholu – tedy účasti na Paralympijských 

hrách, se sportovci upoutaní na invalidní vozík mohou kvalifikovat v těchto sportovních 

disciplínách: lukostřelba, cyklistika, atletika, badminton, boccia, kanoe (nově v roce 

2016), vzpírání, jachting, střelba, stolní tenis, plavání, basketball, rugby, tanec na 

vozíku, tenis, šerm. Z hlediska zimních sportovních aktivit najdeme ve výčtu 

Mezinárodní paralympijského výboru tyto sporty: hokej (sledge hockey), curling, alpské 

lyžování, běžky, biatlon (IPC, ©2016b.). 
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Na webových stránkách organizací fungující v České republice (výše zmiňovaných) 

můžeme najít ještě další možnosti sportovního vyžití a to: golf, florbal, handbike včetně 

duatlonu a triatlonu, kuželky, softball, turistiku, orientační závod. Jako negativní 

můžeme vnímat fakt, že nikde není zmínka o novém sportu pro vozíčkáře – boxu. 

Vzhledem k zatím velmi krátké době jeho fungování na území České republiky 

doufáme v jeho další popularizaci a rozšíření nabídky pro nadšené sportovce. 

2.7 Box pro vozíčkáře 

Box pro vozíčkáře je na území České republiky oficiálně nazýván jako Parabox, naproti 

tomu ve Francii používají termín Handiboxe. Handiboxe sdružuje handicapované 

sportovce s různým druhem postižení. V tomto sdružení nejsou výhradně osoby na 

vozíku, ale také například jedinci s neurologickým postižením jako je Dětská mozková 

obrna nebo Downův syndrom a další.  Naproti tomu u nás figurují zatím výhradně 

sportovci plně upoutaní na invalidní vozík na základě nejrůznějších příčin. Do 

budoucna jsou tendence i na našem území rozšířit pole působnosti pro širší škálu 

handicapovaných nadšenců do tohoto sportu. 

Box pro handicapované má stejnou logiku jako box pro zdravé jedince. Benefitem, 

nejenom pro handicapované sportovce, se stává vzdělávací či rehabilitační účel tohoto 

sportu a dále psychosociální účel pro rozvoj samotného sportovce (PRNSH, 2012).   

2.7.1 Historie 
Ačkoliv se na webu České paraboxerské asociace uvádí dlouhá tradice tohoto sportu, 

v dostupné literatuře ani na internetu přesný údaj nelze najít. Na základě dostupných 

webových zdrojů můžeme potvrdit, že tento sport pro handicapované získává na síle a 

oblíbenosti. Nalezneme fungující kluby nejenom na území USA, ale také například ve 

Velké Británii i Francii.  

Právě Francie, která v roce 2012 sdružovala pod záštitou Francouzské boxerské 

asociace (la Fédération Française de Boxe) celkem 165 handicapovaných boxerů 

(PRNSH, 2012), se stala impulzem pro vznik tohoto sportu u nás.  

Průnik boxu na území České republiky se dá oficiálně datovat do roku 2013, kdy pod 

záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikla již výše zmíněná 

organizace – Česká paraboxerská asociace.  



23 
 

V minulosti proběhly ve spolupráci s Centrem Paraple o. p . s. p římo v jejich centru 

ukázkové hodiny boxu, aby osobám upoutaným na invalidní vozík ukázaly novou 

možnost sportovního vyžití. Ačkoliv se původně objevovaly spíše pochybnosti o tomto 

druhu aktivity, poté i dlouholetí pracovníci tamějšího centra kvitovali nové možnosti 

pro jejich klienty. Ukázkové hodiny dále proběhly v Rehabilitačním ústavu Kladruby, 

kdy se členové České paraboxerské asociace zúčastnili se svojí ukázkou také 

společenské akce Respect 2014. 

První historický zápas handicapovaných boxerů proběhl v rámci festivalu „Pojď dál“ 

2015 v Jedličkově ústavu. Vítězem se stal Štěpán Hyka. 

2.7.2 Trénink 

2.7.2.1 Vybavení 

Autoři knižních publikací věnujících se boxu se shodují, že prvním artiklem ve 

vybavení boxera by měly být bandáže. Slouží k ochraně pěsti a zápěstí. Vyrábí se 

v různých délkách a mají odlišnou pružnost. Bandáže pro zápas podléhají předpisům 

ustanovených společností AIBA. Mezi další vybavení řadíme boxerské rukavice. 

Existuje několik typů rukavic a to například pytlové rukavice, sparingové rukavice, 

rukavice na zápas. Většinou není nutné, aby si sportovec kupoval hned všechny druhy, 

nicméně alespoň jedny ve výbavě nutné jsou. Pokud již během tréninku dochází 

k nácviku boje, nezbytností se stává chránič zubů a boxerská helma. Znovu můžeme 

naleznout více druhů helem. Pro tréninkové účely nacházíme na helmách krytí lícních 

kostí, což u zápasových helem chybí. Jeden z rozdílů mezi amatérským a 

profesionálním boxem tvoří právě nošení helmy. Amatérští boxeři, jsou povinni nosit 

ochranou helmu s výjimkou kategorie mužů (Malý, Vít, 2013; Finegan, Clark, 2008, 

Miňovský, 2006, Hatmaker, Werner, 2004). 

2.7.2.2 Údery 

Hlavním prvkem u boxu pro vozíčkáře je stejně jako u zdravých sportovců úder. Úder 

tvoří naprosto nezbytnou součást na cestě k vítězství v průběhu zápasu i tréninku. 

Během úderu dochází ke zvýšení svalového napětí na celé horní končetině, ke 

zvyšování svalové síly trupu včetně břišních svalů a k nárůstu celkové vytrvalosti 

(Finegan, Clark, 2008). Máme 3 základní typy úderů. 
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Direkt 

V literatuře se o něm píše jako o nejdůležitějším úderu. Direktemneboli přímým úderem 

začínají začátečníci při výuce. Často také zahajuje jednotlivé série či kombinace úderů 

v tréninku i během zápasu. Tento úder se provádí ze základního postavení (ruce v pěst 

opřené o tvář pod maxillou), kdy ruka vyráží přímo dopředu k cíli. Po úderu dochází 

k relaxaci celé horní končetiny a jejímu rychlému návratu do výchozí pozice. Pohyb 

koná nejenom ruka, ale také celý trup. Rameno na horní končetině provádějící úder se 

vysouvá s úderem vpřed tím způsobem, že brada zůstává v zákrytu za m.deltoideus. Za 

ramenem následuje v průběhu provedení direktu také příslušná polovina trupu (Finegan, 

Clark, 2008; Hatmaker, Werner, 2004). Werner a Lachica (2000) ve své knize uvádějí, 

že tento úder není pro soupeře devastující, avšak díky své dynamice zahajuje často další 

sérii navazujících úderů. Podle nich při provedení tohoto úderu boxer neztrácí oproti 

jiným typům balanci ani mobilitu a je zde nižší riziko následné expozice soupeřovým 

úderem (Werner, Lachica, 2000). 

Hák 

Mezi další základní typ úderu řadíme takzvaný „hák“. Autoři jednotlivých publikací se 

shodují v názoru vysoké efektivity tohoto úderu. Správné provedení úderu vychází ze 

základní pozice (pěsti opřeny o tváře). Trajektorie horní končetiny provádějící úder 

opisuje křivku oblouku tak, aby boxer svým úderem zasáhl soupeře do tváře nacházející 

se v krytu za rukavicemi. U začátečníků korigujeme nejčastější chyby: dochází ke 

zkrácení úderu, a tudíž boxer zasahuje pouze soupeřovi rukavice nebo úder začíná příliš 

do široka, a proto dochází ke zpomalení jeho rychlosti a následně ke zvýšení expozice 

boxera protiútokem od soupeře. Optimální provedení háku končí zasažením soupeřovi 

tváře. Největší razance je dosaženo, pokud ruka boxera končí při dosažení cíle s 90 - ti 

stupňovým ohnutím loketního kloubu (Finegan, Clark, 2008; Miňovský, 2006; 

Hatmaker, Werner, 2004; Werner a Lachica, 2000). Výše uvedení autoři se mírně 

rozcházejí v názoru techniky provedení úderu. Finegan a Clark (2008) uvádějí jako 

prvotní nastavení úderové horní končetiny do závěrečné pozice – tedy 90 stupňů 

v loketním kloubu, kdežto Miňovský (2006) popisuje začátek pohybu v rychlé rotaci 

trupu, což zvýší následnou dynamiku pohybu horní končetiny. 

Zvedák 

Posledním typem ze základních úderů je zvedák. Tento typ úderu využíváme zejména 

ve velmi těsném postavení soupeře. Provedením zvedáku boxer směřuje k zasažení 
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soupeřovy brady nebo solárního plexu. Dynamika tohoto úderu vychází zejména 

z pohybu nohou a trupu (Finegan, Clark, 2008, Werner a Lachica, 2000), což boxeři na 

vozíku provést nemohou. Ti tento typ úderu zahajují rotací ramenního kloubu úderové 

paže směrem od soupeře, dále pěst klesá na úroveň prsou soupeře. Trajektorie tohoto 

úderu dále opět opisuje oblouk, kdy cílem se stává právě soupeřova brada či solární 

plexus. Stejné technické provedení popisuje Miňovský (2006). Ten dále uvádí, že 

častou chybou je zahájení pohybu mírným záklonem boxera. Tuto chybu na základě 

zkušeností ze SAG Praga, kde trénují boxeři na vozíku,  uvádí u svých svěřenců také 

trenéři. 

2.7.2.3 Dýchání během úderů 

Velmi důležitým prvkem ke správnému provedení úderů tvoří optimalizace dýchání. 

Nádech se provádí před zahájením úderu a výdech v jeho průběhu. Spolu s pohybem 

ruky do úderu jde současně s pohybem těla také vzduch z plic - expirace. Účelem 

hlubokého výdechu je vydýchání kysličníku uhličitého vzniklého během spalování 

energie nutné pro správnou práci svalů. Pokud boxer provádí sérii úderů, optimální 

dýchání spočívá v rozdělení expirace do menších částí. Intenzita výdechu by měla 

korespondovat se sílou a dynamikou úderu. Pokud boxer nezvládne koordinaci dýchání 

s jednotlivými údery, jeho údery ztrácejí na rychlosti, přesnosti a dynamické síle 

(Miňovský, 2006). Hatmaker a Werner (2004) ve své knize doporučují optimální 

dýchání pouze přes nos. Během dýchání přes ústa nedochází totiž k fixaci mandibuly a 

snadno by tak mohlo dojít k její fraktuře či dalším úrazům.   

2.7.2.4 Techniky 

Stínový box 

Tato metoda se využívá zejména v začátcích boxerské kariéry. U zdravých boxerů se 

jedná o pohyb v prostoru nejlépe před velkým zrcadlem s prožíváním a vizuální korekcí 

techniky úderů (Onello, 2007; Miňovský, 2006; Hatmaker, Werner, 2004). U oddílu 

SAG Praga se stala tato technika také hojně využívanou na začátku tréninkové jednotky 

pro zahřátí sportovců na vozíku. 

Pytle 

Ke zdokonalování techniky boxera mohou být v průběhu tréninku využity také pytle. 

Existuje jich několik druhů. Mezi základní řadíme takzvané těžké pytle, které slouží ke 

zdokonalování techniky jednotlivých úderů. Pytle bývají zavěšeny v prostoru z důvodu 
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nácviku práce nohou u zdravých boxerů. Boxer zde může trénovat údery jednotlivě 

nebo v nejrůznějších kombinacích (Onello, 2007). Na trénincích SAG Praga využívají 

zejména tento typ pytlů. Boxeři na vozíku jsou k těžkým pytlům stavěni dvěma 

způsoby – buď mají pytel přímo před sebou, nebo jsou k němu stavěni pravým kolem 

jejich vozíku, jako tomu je během boxerských zápasů. Další typ pytle, tvořící nedílnou 

součást přípravy boxerů na vozíku, se stal punching ball. Punching ball, někde uvedený 

jako Speed ball, charakterizujeme jako malý pytel visící ze stropu. V některých 

případech je dále spojený také s podlahou. Využíváním tohoto typu boxerského pytle 

sportovec trénuje a zvyšuje svoji rychlost, rytmus, časování a přesnost. Nebezpečné 

zejména pro začátečníky může být rychlý návrat pytle po úderu, a tím může dojít 

k zasažení boxera do obličeje. První seznámení s tímto pytlem bývá v lehkých úderech 

pouze jednou rukou. Tak se boxer - začátečník informuje, jak se pytel po zasažení bude 

chovat i v případě, že nedojde k optimálnímu zasažení jeho středu (Finegan, Clark, 

2008). 

Sparing 

Sparing neboli zápasení tvoří nedílnou složku v přípravě boxera během tréninků. Tato 

forma se také využívá u boxerů na vozíku. Principem tohoto cvičení je takzvaný boj 

nanečisto, kdy si dva sportovci zkouší navzájem zasadit údery. Účelem sparingu je 

zdokonalování boxera v technice, kterou si nacvičil během stínového boxu a nácviku na 

pytlích. Oproti klasickému zápasu se boxer snaží provádět pouze čisté údery a zároveň 

se nesnaží soupeři provést knockout (úder, po kterém není boxer schopen pokračovat 

v zápase). Individualita boxera se pozná v odlišné technice a taktice, proto se 

doporučuje, aby sportovec také v průběhu sparingu vystřídal nejrůznější protivníky. 

Obecně můžeme tvrdit, že výkonnost a schopnost boxera stoupá po vzájemných 

zápasech se zkušenějšími jedinci (Malý, Vít, 2013; Hatmaker, Werner, 2004). 

2.7.3 Zápas 

V průběhu zápasu proti sobě nastupují dva boxeři k vzájemnému utkání. Zatím nebyla 

vytvořená standardizovaná klasifikace pro zařazení sportovců do výkonnostních 

kategorií, nicméně sportovci jsou k vzájemnému utkání vybíráni podle podobného 

handicapu, funkčních schopností a fyzické kondice. Soupeři si k sobě vzájemně stoupají 

pravým kolem svého vozíku za optimálního dosahu na soupeře. Spousta 

handicapovaných sportovců musí být v průběhu zápasu připoutaná pásem kolem těla 

kvůli zajištění stability, proto je doopravdy nutné správné nastavení vozíků.  
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Co se týče vybavení, odpovídá víceméně požadavkům, které jsou platné u zdravých 

sportovců provozující box. Nároky na samotný ring, kde zápas probíhá, zůstávají stejné 

zejména v zachování barev. Červený roh se nachází vlevo od hlavního rozhodčího, bílý 

roh je umístěn napravo od hlavního rozhodčího a na zadní straně je modrý roh vpravo a 

bílý roh vlevo od hlavního rozhodčího (Miňovský, 2006). Vzhledem ke statickému 

postavení jedinců na vozíku není nutné zachování velkosti ringu. 

Nedílnou součástí boxerských zápasů se stává také sportovní výzbroj jedince. Sportovec 

musí být vybaven rukavicemi (od výrobce licencovaného AIBA) odpovídajícími 

příslušné barvě rohu (modrá, červená), který daný boxer zastupuje. Ve stejné barvě jako 

rukavice a roh ringu je také ochranná helma (rovněž musí splňovat licenční kritéria 

AIBA) a nakonec tílko sportovce (ČBA, 2013). Ve výbavě boxera nejenom během 

zápasu nesmíme opomenout bandáže chránící pěsti a zápěstí ruky před úrazy (ČBA, 

2013; Miňovský, 2006). Světová boxerská asociace (WBA) doporučuje pouze chránič 

zubů pro sportovce, avšak v České republice tvoří součást povinné výbavy boxera 

(WBA, 2015; ČBA, 2013). 

Jak bylo již zmíněno výše, pro samotný zápas osob závislých na vozíku prozatím nejsou 

vydány přesné regule a stanovy. Od francouzských kolegů byl přijat tento model pro 

boxerský zápas osob na vozíku: 3 kola trvající 1,5 min s přestávkou mezi jednotlivými 

koly o délce 1 min. Na tyto amatérské zápasy stejně jako u zdravých jedinců dohlíží 

rozhodčí rozmístění kolem ringu. Jejich úkolem mimo počítání bodů za jednotlivé údery 

je především sledování a ochrana zdraví sportovců. V současné době boxer dostává 

body za počet ran, které uštědří soupeři, nikoliv za jejich tvrdost. Systém hodnocení 

sleduje množství a kvalitu úderů, čímž se potvrzuje podstata ochrany zdraví boxerů 

(Miňovský, 2006). 

2.7.4 Pro koho je tento sport vhodný a jeho výhody 
Vzhledem k poměrně krátké době působení boxu pro vozíčkáře na území České 

republiky, nebylo doposud vydáno žádné doporučení, které by dovolovalo či 

zakazovalo handicapovaným zájemcům o tento  sp ort s ním začít. Nezbytností 

k zahájení provozování tohoto sportu je potvrzení od sportovního lékaře o zdravotní 

způsobilosti jedince tento druh sportu vykonávat. 

Na základě zkušeností České paraboxerské asociace není problém s vystavením 

potvrzení u jedinců s míšní lézí, dále s Dětskou mozkovou obrnou či jinými 
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kongenitálními vadami či poruchami. Dle slov trenérek asociace zatím toto potvrzení 

odmítli lékaři vydat jedincům po úrazu hlavy, kdy došlo ke kraniocerebelárnímu 

krvácení, dále ke vzniku subdurálního hematomu či zvýšeného intrakraniálního tlaku 

i dřívějšího data.  

Dle neoficiálního zdroje francouzského Handiboxu nalezneme přínos tohoto sportu 

v oblasti fyzické roviny (zvýšení svalové síly a vytrvalosti, zlepšení flexibility 

ramenního pletence, zlepšení kardiovaskulárního systému, zlepšení stability, zlepšení 

kontroly a koordinace pohybů), ale také jednoznačně na úrovni psychické (zvýšení 

sebevědomí a zlepšení trpělivosti). Odezvu vidíme také v běžném denním životě, kdy 

handicapovaný jedinec zvládá lépe překonávat nástrahy denního života a jednoznačně 

dochází ke změně postoje vůči sobě samému. 

2.7.5 Psychologie v boxu 
Psychika hraje podstatnou roli ve složkách ovlivňující výkon boxera, přesto dochází 

často k jejímu opomíjení. Kvalitní trenér by měl o své svěřence „pečovat“ také v této 

sféře podle individuálních dispozic jedince. U začínajících boxerů jde především 

o snižování stresu ze zápasů a sparingů. Zkušenější jedinci naopak chovají tendence 

k podceňování soupeře. Důležitými kroky v psychologické přípravě ze strany boxera se 

stává zvládnutí vlastních ambicí, dodržování smluvené taktiky boje a všeobecně 

zvládání dlouhodobé přípravy směřující ke konkrétnímu cíli. V zápase se motivace musí 

přeměnit v koncentraci, agresivitu, vůli a odolnost. Každý boxer je individualita a tímto 

způsobem by se k němu mělo přistupovat zejména i v obdobích, kdy výkonnostní 

křivka jedince klesá. Příprava tedy směřuje k cíli – zápasu. Motivace se přeměňuje na 

agresivitu. Nezastupitelnou úlohu v této chvíli má trenér. Jako metodu povzbuzení 

využívá metody jako zvyšování hlasu, ostré a krátké povely. O přestávkách mezi koly 

zápasu se již ale spíše zaměřuje na taktickou technickou stránku věci (Miňovský, 2006). 

2.7.6 Zdravotní problematika boxu 
Každá věc má dvě stranytedy pozitiva a negativa. Nejinak je tomu také u provozovávání 

tohoto sportu – boxu. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla publikována žádná studie, 

která by se věnovala zdravotní problematice boxu u handicapovaných, níže zmíněná 

fakta vycházejí ze studií zkoumající zdravotní problematiku zdravých boxerů. 

V následujícím výčtu zdravotních komplikací vycházející z provozování boxu 

zjišťujeme vznik markantního počtu úrazů a zranění hlavně v horní polovině těla, což 
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můžeme předpokládat, že bude platit z velké části také pro sportovce - boxery na 

vozíčku. 

Zdravotní úrazy či komplikace můžeme z hlediska trvání rozdělovat na akutně vzniklé a 

chronické. 

Akutními zdravotními úrazy vzniklými v důsledku bojových sportů se zabývala studie 

publikovaná v roce 2007. Metodologií této studie byl sběr dat ze 100 pohotovostních 

oddělení nemocnic po USA v letech 2002 – 2005. Z hlediska problematiky boxu zde 

jednoznačně dominovaly úrazy a zranění na horních končetinách (63,7%), dále na hlavě 

a obličeji (23,3%), trupu (8,2%), dolních končetinách a ostatních částech (Pappas, 

2007). Na druhou stranu Zazryn a kol. (2009) uvádějí v 89,8% zranění v oblasti hlavy, 

krku a obličeje. Nejčastěji se jedná o oděrky a tržné rány. V jednom případě došlo také 

ke smrtelnému zranění profesionálního boxera. Rozdíl mezi těmito studiemi vyplývá ze 

sběru dat, kdy Zazryn a kol. (2009) zaznamenával data od sportovních lékařů hned po 

jednotlivých zápasech (Zazryn a kol., 2009; Zazryn a kol., 2003). Jako nejčastější typ 

zranění uvádí studie Pappase (2007) pohmožděniny a oděrky, dále zlomeniny, natažení 

či podvrknutí, tržné rány, vykloubení, otřesy mozku, poranění vnitřních orgánů. 

Výsledek této studie ukázal podobné statistické údaje pro wrestling a box, nicméně 

u boxu nacházíme nižší počet vykloubení, natažení a podvrknutí. Na druhou stranu 

otřesy mozku mají četnost výskytu velmi podobnou. Otřesy mozku dle statistiky 

nacházíme více u profesionálních boxerů než u amatérsky boxujících (Pappas, 2007). 

S podobnými výsledky publikuje Dudek a kol. (2011) z Polska studii, která se přímo 

týkala zranění pohybového aparátu u boxerů a kick – boxerů. Dle nich dochází 

nejčastěji ke zlomeninám karpálních, metakarpálních kostí a jednotlivých kostí prstců. 

V oblasti hlavy se zranění nejčastěji týkají nadočnicových oblouků, rtů, ušních boltců, 

nosu. Z hlediska problematiky vnitřních orgánů boxeři nejvíce zasahují játra, srdce a 

solární plexus. Oproti předchozí studii ovšem uvádí vysoký počet vykloubení a naopak 

malý počet zlomenin. Jako hlavní příčiny úrazů Dudek a kol. (2011) uvádějí přímý 

souboj, dále nevhodný trénink, rychlý návrat k tréninku po předchozím zranění či 

nevyhovujícím sportovním vybavení (Dudek a kol., 2011).  

V důsledku dlouhodobého provozování tohoto sportu dochází také k chronickým 

změnám či zraněním související s délkou aktivní kariéry boxera. To uvádějí ve všech 

provedených studiích níže uvedení autoři. Timsit a kol. (2012) ve své studii, která 

vznikla v důsledku léčení 16 – letého pacienta se subdurální hematomem pocházejícího 
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z boxu, uvádějí narůstající riziko poškození axonů a mikroglií. Důsledkem 

dlouhodobého provozování boxu a poškozením neurálních struktur dochází ke 

zvyšování rizika vzniku demence či chronické encefalopatie (Timsit a kol., 2012; 

Clausen, 2005). Tato onemocnění jdou ruku v ruce se samotným chováním jedince, 

který se často vyznačuje impulzivním chováním, poruchou paměti, sklonem k násilí či 

sebevraždě (Shin a kol., 2014). Jordan (2013) ve své zabýval traumaty hlavy a mozku 

v důsledku provozování boxu a tvrdí, že opakované otřesy vedou nejenom k akutně 

vzniklým poraněním, ale z dlouhodobého hlediska mohou vést k výše uvedeným 

problémům. Navíc uvádí možnost vzniku posttraumatického parkinsonismu v důsledku 

otřesů mozku (Jordan, 2013). 

Machová (2008) ve svém elearningovém příspěvku o Teorii atletiky vozíčkářů uvádí, že 

trenér vozíčkářů si u těchto sportovců z hlediska zdravotních rizik musí být vědom 

hlavně poruch termoregulace, možností vzniku patologických vegetativních reflexů, 

poruch dýchání, poruch močení – tím možností vzniku autonomní dysreflexie a 

spasticity. Tyto zdravotní komplikace mohou handicapovaného sportovce až ohrozit na 

životě (Machová, 2008). 

2.7.7 Studie zkoumající vliv boxu u nemocných či handicapovaných 
V současné chvíli najdeme publikované pouze dvě studie zabývající využitím boxu 

u handicapovaných či nemocných. První studie publikovaná v roce 2015 v USA 

s názvem „Wheelchair boxing: a novel way to fight osteoporosis for people in 

wheelchairs“ sleduje vliv boxu na ovlivnění osteopenie tedy snižování hustoty kostní 

tkáně. Probandem této studie je 20 - ti letý muž od narození postižený Dětskou 

mozkovou obrnou, neschopný si sednout. Pacientovi byl vyvinut speciální vozík 

s uzpůsobenou zádovou opěrkou pro volný pohyb rukou. Ve 13, 16 a 20 letech došlo 

u tohoto pacienta k provedení kostní denzitometrie v oblasti kyčlí a lumbální páteře 

(L1-L4). Tréninkový program započal v 13 letech věku, kdy probíhal 2x týdně, poté 

v 16 letech byl zintenzivněn na 3x týdně. Během tréninků se kladl důraz na zvyšování 

svalové síly horních končetin a trupu.Nebylo opomenuto ani protahovací cvičení ve 

stejných oblastech, ale také v oblasti lumbální páteře a dolních končetin. V boxerské 

technice se mimo zvyšování svalové síly s využitím pytlů soustředili také na zlepšení 

koordinace s pomocí punching ballů. Z hlediska výsledků měření hustoty kostní tkáně 

došlo k výraznému zlepšení. V oblasti lumbální páteře měření ozřejmilo zvýšení oproti 

roku 2005 z 0,445 g/cm2 na 0,808 g/cm2 v roce 2013, v roce 2006 mu byla naměřena 
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v oblasti pravého kyčelního kloubu hodnota 0,541 g/cm2 a v roce 2013 hodnota 

0,703 g/cm2. Zlepšení proběhlo nejenom ve zvýšení hustoty kostní tkáně, ale také 

subjektivně v ovlivnění refluxu, dále ve zvýšení váhy (bylo žádoucí), ve zlepšení 

laboratorních hodnot – minerálů a hormonů, dále ve schopnosti a stability sedu, funkci 

gastrointestinálního traktu, respirační kondici a k celkové psychické pohodě (Gannoti, 

Fuchs, 2015). 

Ve druhé studii provedené roku 2014 na Jamajce nebyl využit přímo box jako takový. 

Jednalo se o využití herní konzole Nintendo Wii, kde probíhal boxerský zápas pouze 

virtuálně. Tato studie se zaměřovala na hodnocení zatížení kardiovaskulárního systému 

u dvou paraplegiků, jednoho ve věku 19 let s míšní lézí ve výšce Th11 a druhého ve 

věku 23 let s míšní lézí ve výšce Th7. Probandi podstoupili boxerský zápas 3x během 

14 dnů proti zdravému dobrovolníkovi, který byl připevněn k židli. Před samotným 

zápasem proběhlo vždy 10 - ti minutové zahřátí na Nintendu Wii program kolo, poté 

probíhal desetiminutový zápas, kde hráči byli povzbuzováni k maximálním výkonům. 

V průběhu zápasu docházelo každou minutu k měření tepové frekvence. Cílem bylo 

ozřejmit, zda během hraní může dojít ke zvýšení rezervy tepové frekvence o 50 – 80%. 

U prvního probanda měření během fyzické aktivity ukázalo rozmezí od 33 do 55% 

rezervní tepové frekvence a u druhého hodnoty v rozmezí od 56 do 83,5%. Výsledek 

studie potvrdil možnost tréninku srdeční frekvence na Nintendo Wii u osob s nízkou 

úrovní míšní léze. Avšak díky malému počtu probandů potřebujeme platnost těchto 

závěrů potvrdit s větším počtem probandů a rozmanitějším vzorkem (Roopchand-

Martin, Nelson, Gordon, 2014). 

2.8 Zdravotní komplikace u vozíčkářů 
Vzhledem k tomu, že v dostupné literatuře není souhrnně uvedena zdravotní 

problematika vzniklá v důsledku dlouhodobého sedu na vozíku, jsou následující 

kapitoly členěny dle brožury Faltýnkové (2012) vydané v rámci České paraplegické 

asociace i díky znovu se opakujícímu faktu, že nejvíce jedinců je na invalidní vozík 

upoutáno v důsledku úrazu. 

Gupta a kol. (2009) v Indii publikovali studii, která se zabývala problematikou 

netraumatických spinálních lézí. Data byla sbírána v letech 2005 – 2008. V tomto 

výzkumu se ukázalo, že nejčastější příčinou netraumatických spinálních lézí jsou 

spinální tumory, spinální onemocnění tuberkulózou, transverzální myelitida a výhřez 
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meziobratlového disku. U těchto pacientů se ukázaly nejčastějšími komplikacemi 

záněty močových cest, dále spasticita, inkontinence, dekubity, zácpa, bolest a další 

(Gupta a kol., 2009). 

2.8.1 Respirace 
Problematice respirace bude věnována celá následující kapitola. 

2.8.2 Urogenitální trakt 
Všeobecně snížená mobilita zvyšuje riziko vzniku problémů urogenitálního traktu. 

Nejedná se jenom o pacienty s míšní lézí, kde péče o tento systém souvisí s fází 

rekonvalescence po úrazu, ale také u osob dlouhodobě upoutaných na invalidní vozík či 

zcela imobilních. Mezi nejčastěji se vyskytující komplikace můžeme zařadit infekce, 

močové kameny, distenzi močového měchýře a další. Pokud není jedinec schopen 

kontrolovat mikci, řadíme intermitentní katetrizaci jako metodu první volby. Nyní 

můžeme na trhu najít takové pomůcky, které usnadňují katetrizaci i jedincům se 

sníženou funkcí horních končetin. I přesto často nacházíme jedince se zavedeným 

permanentním močovým katetrem či jedince používající jinou metodu (např. 

vyklepávání). Tyto metody vedou jednoznačně ke zvýšenému riziku vzniku infekce či 

jiných onemocnění.  Distenze močového měchýře bývá nejčastější příčinou vzniku 

autonomní dysreflexie (viz dále), která může být v případě zanedbání pro jedince fatální 

(Madden a kol., 2010; Kříž, Hyšperská, 2009; Doležel, 2004; Zachoval, 2004). Dle 

Maddena a kol. (2010) studie ukazují nižší výskyt onemocnění ledvin a močových cest 

u sportujících osob na vozíku než u těch, které žádný sport neprovozují (Madden a kol., 

2010).  

2.8.3 Gastrointestinální trakt 
Z hlediska gastrointestinálního traktu se u jedinců s míšním poraněním může zejména 

v akutní fázi vyskytnout gastrofageální reflux či vředová choroba gastroduodenální. 

V akutních i pozdějších stádiích se setkáváme s problematikou vyprazdňování 

z hlediska ztráty pocitu nutkání na stolici, snížené motility střev, obstipaci či 

inkontinenci. Postižení jedinci musí dbát na pravidelný systém vyprazdňování 

(Faltýnková, 2012; Kříž, Hyšperská, 2009). Díky sníženému energetickému výdeji a 

snížené pohybové aktivitě velmi často dochází k narůstání hmotnosti až vzniku obezity. 

Ta je dále rizikovým faktorem pro vznik dalších onemocnění, ke kterým řadíme 

například aterosklerózu, ischemickou chorobu srdeční a další běžně se vyskytující 
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civilizační onemocnění. Jako u zdravých lidí se stává prevencípravidelná fyzická 

aktivita s dietními opatřeními (Kříž, Hyšperská, 2009). 

2.8.4 Kardiovaskulární systém 
V roce 2009 publikovali lékaři ze Spinální jednotky v Praze v Motole článek, který se 

zabýval rizikovými stavy v chronické fázi míšní léze. Z hlediska kardiovaskulárního 

systému u takto postižených jedinců dochází nejčastěji ke vzniku ortostatické hypotenze 

z důvodu nízkého návratu krve z periferie. Riziko nastává při příznacích vypovídajících 

o poruchách mozkové perfuze. Faltýnková (2012) ve své brožuře uvádí u těchto jedinců 

subjektivní pocit slabosti, pocit na omdlení či závratě. Při těchto pocitech doporučuje 

jako první pomoc jedince na vozíku naklonit dozadu, i když někomu spíše vyhovuje 

předklon (Faltýnková, 2012). Dalším rizikovým stavem může být vznik hluboké žilní 

trombózy, autonomní dysreflexie či ischemické choroby srdeční. U hluboké žilní 

trombózy vzniká nejvyšší riziko v prvních týdnech po úraze, nicméně je nutné na ní 

nezapomínat ani v případě dlouhodobé imobilizace (Kříž, Hyšperská, 2009). 

V dostupné literatuře můžeme najít i kazuistickou studii 48 – letého kvadruplegického 

pacienta, u kterého se hluboká žilní trombóza rozvinula v důsledku dlouhodobého sedu 

na vozíku. Tento pacient ve vozíku trávil denně cca 10 – 12 hodin. Dokonce tato studie 

uvádí vyšší riziko vzniku hluboké žilní trombózy v důsledku dlouhodobého sedu než 

dlouhodobé imobilizace na lůžku. U pacientů, kteří jsou na invalidní vozík odkázáni 

z důvodu mentální retardace a často trpí spasmy, výskyt hluboké žilní trombózy vidíme 

ojediněle, neboť spazmy pomáhají návratu krve (Lohiya a kol., 2006). 

2.8.5 Poruchy termoregulace 
Problematiku poruch termoregulace nacházíme zejména u tetraplegiků s míšní lézí 

v oblasti krční páteře. Příčinou je porucha přenosu informací ze zevního prostředí 

z kožních receptorů v postižených částech těla a mozek tudíž nemůže adekvátně 

reagovat na nastalou situaci. Dochází často ke vzniku horeček, úžehů a dalších 

zdravotních komplikací z horka, ale také na druhou stranu ke vzniku prochlazení, 

nachlazení a následně problémům s dýcháním (Faltýnková, 2012; Machová, 2008). 

Schopnost adekvátní termoregulace závisí na stupni míšního poranění. Porucha 

termoregulace se objevuje také během fyzické aktivity zejména v teplých podmínkách. 

Webborn a kol. (2005) zkoumali ve své studii 2 možnosti ochlazování tetraplegických 

sportovců. První skupinu tvořili jedinci, kteří byli „ochlazováni“ 20 min před fyzickou 
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aktivitou, druhou skupinu tvořili jedinci ochlazovaní v průběhu fyzické aktivity a třetí 

skupina byla kontrolní. Výsledek této studie ukázal na podstatu ochlazování 

handicapovaných sportovců, avšak zda ochlazení jedince má být před, nebo v průběhu 

fyzické aktivity není již tolik podstatné (Webborn a kol., 2005). 

2.8.6 Autonomní dysreflexie 
Jedná se o velmi závažný stav, který se vyskytuje u osob s míšní lézí nad segmentem 

Th6. Příčinou tohoto stavu je porucha kontroly vegetativního nervového systému, kdy 

dochází k velké aktivitě sympatiku. Postižení subjektivně mohou udávat bolesti hlavy, 

dyspnoi, úzkost, neklid, bolest na hrudi, nauzeu či rozmazané vidění. Autonomní 

dysreflexie se vyznačuje hypertenzí, bradykardií, začervenáním v oblasti obličeje, dále 

profuzním pocením nad úrovní léze, naopak pod ní se může objevit bledá pokožka. 

Mezi jednoznačně nejčastější příčinu vzniku řadíme distenzi močového měchýře nebo 

střev při vysoké náplni, dále manipulaci v dolních močových cestách (např. cévkování). 

Prvním zásahem při první pomoci se stává nutnost odstranění vyvolávajícího podnětu. 

Pokud se tak nestane, hrozí zvýšení krevního tlaku a následně vznik krvácení do mozku 

či očních bulbů. Tímto je jedinec přímo ohrožen na životě (Faltýnková, 2012; Madden a 

kol., 2010; Novotný a kol., 2007). 

2.8.7 Kožní systém 
Největší problematiku tvoří dekubity. Těmi jsou ohroženi zejména jedinci s míšní lézí, 

kteří kromě hybnosti mají také poruchu citlivosti, ale i ostatní jedinci upoutaní na 

invalidní vozík. Dekubitus vzniká působením dlouhotrvajícího tlaku například při 

sezení na vozíku či ležení bez změny polohy. Během působení tlaku vzniká poškození 

kůže a měkkých tkání, u kterých dochází k omezení krevního zásobování, tím ztrátě 

výživy tkání a následnému poškození až odumření tkáně (Faltýnková, 2012). Mezi 

predilekční místa pro jejich vznik řadíme kost sedací, křížovou, kostrč, trochantery a 

paty. Urychlujícími faktory ovlivňující jejich vznik jsou: dysfunkce močového měchýře 

a střev, výživa a další onemocnění. Nesmíme opomenout zahrnout mezi rizikové 

faktory také psychosociální problémy (například deprese), dále kouření tabáku, pití 

alkoholu a užívání drog (Fogelberg a kol., 2009). 

2.8.8 Muskuloskeletální systém 
Kdybychom se v této práci zabývali dopodrobna problematikou muskuloskeletálního 

systému, samotná kapitola by vydala na celou knihu. Vzhledem k charakteru práce se 
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budeme tedy zabývat změnami postihujícími celý pohybový aparát a poté bude 

začleněna problematika ramenních pletenců. 

V této kapitole znovu narážíme na problém širokého spektra uživatelů invalidních 

vozíku. Bohužel nemůžeme plně obsáhnout celou škálu nemocí či postižení, která vedla 

k využívání invalidního vozíku. Bez ohledu na tento důvod vznikají změny pramenící 

ze snížené schopnosti mobility. Vývoj těchto změn nebude tak razantní jako u jedinců 

používající invalidní vozík na základě úrazu. U poúrazových osob v důsledku 

radikálního snížení pohybové aktivity se tvoří změny ve složení v měkkých tkáních a 

kostech. Svalová vlákna se mění na tuková, v kostech ubývá hladina vápníku. Tato 

přestavba má další jednoznačný vliv na celkovou posturu a následné přetěžování 

určitých partií těla, vedoucích k rozvoji degenerativních změn (Kříž, Hyšperská; 2009). 

Dlouhodobé sezení v invalidním vozíku z hlediska postury může vést ke vzniku 

skoliózy či deformit páteře, které následně mohou ovlivnit vznik sekundárních změn 

například bolesti, vznik deformit či dekubitů. Nejpodstatnější úlohu v prevenci hraje 

správný výběr kompenzační pomůcky – vozíku. Správně by měl zajišťovat dostatek 

komfortu a stability, avšak ne na úkor mobility (Alm a kol., 2003). 

Vlivem snížené mobility, nízké pohybové aktivity a dlouhodobého sezení dochází ke 

vzniku osteoporózy (Němcová, Korsa; 2008). Osteoporóza vede ke zvýšenému riziku 

zlomenin a u osob s míšní lézí zejména v místech pod úrovní léze. Ke zlomeninám 

může docházet během nešetrných přesunů či lehkým pádem z vozíku (Faltýnková, 

2012). Fattal a kol. (2011) se ve své studii zabývali také nejčastějším typem zlomenin 

u osob s míšní lézí. Výzkum ozřejmil nejčastější zlomeniny v oblasti dolních končetin 

kraniálně nad kolenním kloubem, kdy jednoznačně dominovala zlomenina diafýzy 

femuru, následovaná krčkem femuru. Distálně od kolenního kloubu uváděli nejčastěji 

zlomeninu tibie a fibuly, následovanou zlomeninou proximální tibie. Zlomeniny 

v oblasti horních končetin se ukázaly v porovnání s dolními končetinami jako 

nevýznamné (Fattal a kol., 2011). 

V oblasti kosterní soustavy často díky dlouhodobé imobilizaci může docházet ke vzniku 

paraartikulárních osifikací. Tyto osifikace nacházíme zejména v oblasti velkých 

kloubů – nejčastěji kyčlí. Ty mohou vést ke sníženému rozsahu pohybu v postiženém 

kloubu, měnit posturu sedu a celkově narušit soběstačnost jedince (Kříž, Hyšperská; 

2009). 
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Dominantní postavení v žebříčku přetěžovaných a degenerativními nemoci postižených 

kloubů hrají jednoznačně klouby ramenní. I u nesportujících jedinců dochází často ke 

vzniku bolestivých stavů, decentrovanému postavení ramenních pletenců a možnému 

vzniku impigement syndromu (Faltýnková, 2012; Kříž, Hyšperská, 2009; Samuelsson, 

2004). Dle Buschbachera (2002) nacházíme úrazy či bolestivé stavy u vozíčkářů 

zejména v oblasti horních končetin. Nejčastější příčinou bolestivých stavů je 

přetěžování (nadměrné užívání) těchto segmentů zejména během sportovních aktivit, 

kde se nacházejí horní končetiny nad hlavou. Impigement syndrom či syndrom 

rotátorové manžety se vyskytuje jako nejčastější komplikace. Tyto syndromy ovšem 

mohou vznikat také pouze při běžném užívání vozíku. Doporučuje se klid, což je 

z hlediska soběstačnosti a mobility pro jedince téměř nemožné. U sportovců dochází 

hlavně ke vzniku tendinitidy m.biceps brachii caput longum. V oblasti loketního kloubu 

nacházíme nejvíce tendinitidu extenzorů zápěstí a nakonec v oblasti samotného zápěstí 

syndrom karpálního tunelu (Buschbacher, 2002). Problematiku bolestivosti ramenního 

kloubu a horní končetiny zkoumali také Drongelen a kol. (2006), kteří potvrzují 

vysokou četnost výskytu bolesti ramenního kloubu u pacientů s míšní lézí. Nejčastějším 

problémem se stává vznik impigement syndromu. Dokonce uvádějí, že výše léze 

ovlivňuje četnost těchto problémů. Jedinci s lézí v oblasti krční páteře, dle jejich studie, 

udávají bolesti ramenního kloubu častěji než jedinci s lézí v nižším úseku páteře 

(Drongelen, a kol. 2006). Podle výzkumu proběhlého v USA, osoby s vyšší úrovní 

fyzické aktivity udávají nižší četnost výskytu bolesti ramenního kloubu, avšak ženy se 

stejnou fyzickou zátěží oproti mužům udávají tyto problémy častěji (Gutierrez a kol., 

2007). 

2.8.9 Psychika 
Předchozí kapitoly se týkaly především fyzické stránky věci. Nemůžeme oddělit 

fyzickou a psychickou stranu věci, tudíž by bylo velkou chybou ji zde alespoň krátce 

nezmínit. Znovu musíme zopakovat u tělesně postižených jedinců fakt nižší sebeúcty, 

sebejistoty, emoční a osobní vyrovnanosti. Tyto změny mohou vést ke vzniku 

psychických poruch například deprese (Vágnerová, 2004). Sedláčková (2012) se ve své 

magisterské práci zabývala výskytem depresivního syndromu u vozíčkářů. Výsledek 

jednoznačně potvrdil markantní výskyt deprese u vozíčkářů v porovnání s kontrolní 

skupinou. V porovnání muži versus ženy vozíčkáři dominovaly ženy. Z hlediska 

porovnání doby využívání vozíku se neukázal signifikantní rozdíl mezi jedinci 
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využívající vozík od narození od jedinců, kteří ho začali využívat v průběhu života, což 

dle Sedláčkové mohl ovlivnit nízký počet probandů studie (n=37). I přes nízký počet 

byl evidentní vysoký výskyt depresivního syndromu u jedinců s progredujícím typem 

onemocnění pravděpodobně z důvodu nemožnosti jeho ovlivnění (Sedláčková, 2012). 

2.9 Respirace 
Respiraci neboli dýchání charakterizujeme jako proces výměny plynů mezi atmosférou, 

krví a tkáňovými buňkami. Dýchání lze rozdělit na vnitřní (výměna mezi krví a 

tkáněmi) a vnější (probíhající mezi atmosférou a krví), (Dylevský, 2009). Vnější 

respirací se budeme zabývat podrobněji. 

Vnější respiraci tvoří soustava několika dějů: ventilace (probíhá mezi plícemi a zevním 

prostředím), distribuce (vede vzduchu až k plicním alveolům), difuze (přenos plynů přes 

alveolární membránu) a perfuze (průtok krve cévami), (Rokyta, 2000). Vzhledem 

k tomu, že proces ventilace hraje dominantní úlohu ve výzkumné části, další kapitoly se 

budou týkat již výhradně jemu. 

2.9.1 Kineziologie respirace 
Ventilace plic je uskutečňována pomocí dýchacích pohybů. Ty se opakují rytmicky ve 

d vou  fázích a to: in spirium (nádech) a expirium (v ýd ech). Mezi těmito fázemi se 

nacházejí přechodná období: preinspirium a preexpirium. V závislosti na aktivitě či 

stresovém stavu organismu zajišťuje dechové pohyby rytmická aktivita dýchacích svalů. 

Dělíme je podle funkce na inspirační a expirační (Véle, 2006). 

2.9.1.1 Inspirační svaly: 

- Diaphragma, mm. intercostales interni, mm. intercostales externi, mm. levatores 

costarum 

- Pomocné inspirační svaly: mm. scaleni (dle Chaitowa a kol. 2014 patří mezi 

hlavní), mm. suprahyoidei a mm. infrahyoidei, mm. sternocleidomastoidei, mm. 

pectorales, m. seratus anterior a m. serratus posterior superior, m. latissimus 

dorsi, m. iliocostalis, m. erector spinae, krátké hluboké svaly zádové (Chaitow a 

kol., 2014; Véle, 2006) 
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2.9.1.2 Expirační svaly: 

- Expirace se považuje víceméně za děj pasivní vlivem elasticity plic, 

diaphragmy, pleury a žeberních chrupavek (Chaitow a kol., 2014), Véle (2006) 

mezi expirační svaly řadí m. intercostales interni a m. sternocostalis 

- Pomocné expirační svaly: m. transversus abdominis, mm. obliqui abdominis 

externi et interni, mm. recti abdominis, m. quadratus lumborum, svaly 

pánevního dna, m. iliocostalis, m. erector spinae, m. serratus posterior inferior 

(Véle, 2006), Chaitow a kol. (2014) uvádějí v této skupině m. transversus 

thoracis, mm. subcostales, m. latissimus dorsi 

Osoby upoutané na invalidní vozík často nejsou schopny díky slabému svalstvu vytvořit 

dostatečný tlak, který by zvládnul vzdorovat gravitačnímu a atmosférickému působení 

sil. Díky těmto silám dochází ke změnám v muskuloskeletálním systému, který ve svém 

důsledku vede k narušení optimální respirační mechaniky (Massery, 2010). U jedinců 

s míšní lézí záleží na její výšce, kompletnosti či době po úrazu. Všeobecně čím vyšší 

typ léze, tím více dochází k denervaci inspiračních a expiračních svalů a omezení 

respiračních funkcí. Léze v oblasti C3 – C5 zasahují kompletně všechny respirační 

svaly. V nižších oblastech je již v různé míře zachována funkce respiračních svalů. 

Mezníkem můžeme nazvat lézi v oblasti Th6. Od léze Th6 kraniálně nacházíme 

denervovanou abdominální část. Denervace svalů omezuje jedince zejména během 

fyzické zátěže, kdy nemůže plně využít pomocných dýchacích svalů. Toto platí během 

nádechu i výdechu. Omezené zapojení svalstva během výdechu sebou nese i nižší 

možnost jedince efektivně vykašlávat. Nejenom díky tomuto faktu jsou respirační 

nemoci nejčastější příčinou úmrtí u osob s míšní lézí (McConnel, 2013; Vázques a kol., 

2013; Sheel a kol., 2008). K onemocněn ím dýchacích  cest d ochází často i u  osob  

s jiným neuromuskulárním onemocněním. Inspirační i expirační svaly ochabují a i díky 

povrchnímu dýchání stoupají nároky na ventilaci. Respirační poruchy se stávají stejně 

jako u míšních lézí častou příčinou smrti (McConnell, 2014; Benditt, Boitano; 2013). 

2.9.2 Vliv polohy na respiraci 
Z dostupné literatury víme o úzkém vztahu mezi dechovými pohyby a posturou. 

Dechové pohyby nejenom ovlivňují pohyb hrudníku, ale také mají formativní vliv na 

celé držení těla (posturu). Tento vztah funguje i opačně stranu, tedy držení těla má vliv 

na dechové pohyby (Véle, 2006). 
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Na základě dostupných studií můžeme jednoznačně říci, že poloha těla má velký vliv na 

respiraci. V Íránu v roce 2011 publikovali studii týkající se změny respiračních 

parametrů v různém typu sedu u 20 - ti školou povinných žáků. Měření respiračních 

parametrů proběhlo v kyfotickém sedu s oporou HKK o lavici, v korigovaném sedu 

s HKK na klíně, v pokleslém sedu a ve stoji. Ukazatele (FVC, FEV1 a PEF) vykazovaly 

vyšší hodnoty ve stoji oproti sedu. V pokleslém sedu se ukázaly všechny hodnoty jako 

nejnižší. Kyfotický sed oproti korigovanému vykazoval pouze vyšší hodnoty parametru 

PEF, jinak korigovaný sed převyšoval další typy sedu ve všech ostatních měřených 

parametrech (Hojat, Mahdi; 2011). Price a kol. (2014) zkoumali vliv polohy na dechové 

funkce u hráčů na žesťový hudební nástroj. Měření vsedě proběhlo v několika pozicích 

(pozice DKK oproti trupu) a to ve 115°, 90°, 65° a s náklonem trupu vzad 122°. 

Parametry VC, FVC, FEV1 a PEF ve všech těchto ukazatelích dominovaly v pozici 

sedu s 90° (Price a kol., 2014). Nejenom na základě těchto měření můžeme 

předpokládat nutnost optimálního výběru vozíku pro možné ovlivnění dechových 

funkcí. 

Zajímavou studii publikovali v roce 2012 v Indii, kdy se předmětem výzkumu stalo 

měření respiračních parametrů v různých typech sedu u jedinců s míšní lézí. Prvním typ 

sedu vypadal klasicky s oporou v bederní a sedací oblasti. Na rozdíl od prvního ve 

druhém umístili vyšší oporu do bederní oblasti, což vytvořilo bederní lordózu a odebrali 

oporu přímo pod sedacími kostmi. V obou případech se nacházely dolní končetiny v 90° 

flexi v kolenou a ploskami na stupačce. Měření ukázalo signifikantní rozdíl. Hodnoty 

spirometrických parametrů (FVC, FEV1, FEF 25 – 75%, PEF) jednoznačně 

převyšovaly u druhého typu sedu ve všech hodnotách (Namrata, Anjali, 2012). 

2.9.3 Spirometrie 
Ventilaci můžeme posuzovat pomocí spirometrie. Spirometrií ozřejmujeme plicní 

kapacity, statické a dynamické plicní objemy (Rokyta, 2000). 

2.9.3.1 Statické plicní objemy 

(objemy v závorkách odpovídají dospělým, zdravým mužům) 

- Vt = dechový objem (0,5 l); objem o velikosti klidového nádechu a výdechu  

- IRV = inspirační rezervní objem (2,5 l); objem, který je možné ještě vdechnout 

po klidovém inspiriu  
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- ERV = expirační rezervní objem (1,5 l); objem, který je možné ještě vydechnout 

po klidovém expiriu 

- RV = reziduální objem (1,5 l); objem, který v plicích zůstane po maximálním 

výdechu 

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

2.9.3.2 Statické plicní kapacity 

(objemy v závorkách odpovídají dospělým, zdravým mužům) 

- VC = vitální kapacita (4,5 l); s maximálním úsilím vydechnutý objem po 

předchozím maximálním inspiriu 

- IC = inspirační kapacita; objem maximálního inspiria po předchozím klidovém 

expiriu 

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

2.9.3.3 Dynamické plicní objemy 

(vyšetření s maximálním úsilím) 

- FVC = usilovná vitální kapacita; objem vzduchu, který lze po maximálním 

inspiriu prudce vydechnout 

- FEV1 = usilovně vydechnutý objem v první sekundě; objem vzduchu 

vydechnutý za 1 sekundu po předchozím maximálním inspiriu 

- PEF = vrcholová výdechová rychlost; maximální rychlost vzduchu na vrcholu 

během usilovného expiria, z tohoto parametru lze usuzovat na průchodnost 

dýchacích cest a funkci dýchacích svalů 

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

2.9.4 Změny spirometrických hodnot 
Znovu musíme připomenout širokou škálu důvodů, které byly příčinou vedoucí 

k upoutání jedinců na invalidní vozík. I vzhledem k tomu, že skoro všichni probandi 

následujícího výzkumu spadají do skupiny míšních lézí, budou následující informace 

zaměřeny právě na ni.  

U osob s míšní lézí dochází k největším změnám respiračních parametrů zejména 

v prvním roce po úrazu. Z důvodu úbytku respiračních svalů dochází k redukci plicních 

objemů i průtoků. Hodnoty FVC, FEV1 a IC s nižším místem léze stoupají až do úrovně 

Th10, kde již jsou více méně srovnatelné (Bele, Golhar, 2013). Léze v oblasti krční 
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páteře sebou přináší výrazné snížení MEP (maximální výdechový tlak) a s tím 

související snížení ERV (Winser a kol., 2009). Stolzmann a kol. (2008) se zabývali 

dlouhodobými změnami hodnot FVC a FEV1 u chronických míšních lézí. Měření na 

174 probandech ozřejmilo snížení těchto parametrů vlivem věku, velký pokles byl 

zaznamenán u kuřáků, obézních a u lidí s respiračními obtížemi. U centrálního typu 

obezity docházelo k mechanickému zatížení hrudníku a tím redukci respirace. Jedinci 

s nižšími hodnotami maximálního nádechového ústního tlaku vykazovali výrazně nižší 

hodnoty FVC a FEV1 (Stolzmann a kol., 2008).  

V předchozí kapitole byl uveden fakt snižující se síly inspiračních a expiračních svalů a 

povrchového typu dýchání u dalších neuromuskulárních onemocnění. Vzhledem 

k těmto změn ám oček áváme sn ížené hod noty MIP a MEP, v yšší p oměr mrtvého 

prostoru proti dechovému objemu a zvýšení poptávky na minutovou volní ventilaci 

(McConnell, 2013). 

2.9.5 Ovlivnění respiračních parametrů pomocí sportu 

V dostupných zdrojích nacházíme velké množství studií týkající se vlivu pohybové 

aktivity nejenom na respirační funkce u osob s míšní lézí. Například Moreno a kol. 

(2013) ve své studii sledovali vliv hraní rugby u 8 osob s míšní lézí v oblasti krční 

páteře. Po zopakování měření v odstupu 1 roku došlo k velkému nárůstu hodnot FVC a 

FEV1 v celkové výši 9,12% a 9,05%. Dlouhodobější sledování vlivu sportovní aktivity 

provedl Heller a Potměšil (2001). S odstupem 0,5 roku zopakovali měření u 18 jedinců 

(paraplegiků) a z hlediska respiračních parametrů došlo k nárůstu: FVC o 7,1%, FEV1 

o 2,1%, PEF o 6,2%. Po 5,5 letech zopakovali toto měření již pouze u 4 probandů.  

V důsledku sportovní aktivity prováděné cca 1 h 3 – 5 x týdně d ošlo k e změně FVC 

o 13,1% a FEV1 o 4%. U měření po 5,5 letech nebyl hodnocen parametr PEF (Heller, 

Potměšil, 2001). 

Následující tabulky obsahují krátkou rešerši zabývající se vlivem sportovní aktivity na 

respirační parametry u jedinců na vozíku. Bohužel většina dostupných prací hodnotí 

tento vliv u jedinců s míšní lézí. Pouze hrstka studií zahrnuje také osoby s jiným 

druhem handicapu. Tyto studie jsou zde zahrnuty. S ohledem na výzkumnou část práce 

zde uvádíme pouze respirační parametry, které se staly podkladem pro stanovení 

výzkumných hypotéz. 
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FVC 

(l) 
FVC 

(l) 
FEV1(

l) 
FEV1(

l) 
PEF(
l/s) 

PEF(l/s
) 

Autor Probandi 
výzkumu Aktivita Frekvence před po před po před po 

Silva a kol. 
(1998) 

n = 12, 
míšní léze 

motomed 
pro HKK 

30min, 3x 
týdně, 6 
týdnů 

4,05 4,4 3,62 3,7     

Valenta 
kol. (2009) 

n = 22, 
míšní léze 
v Cp 

motomed 
pro HKK 8 - 12 týdnů 3,8 3,82     6,52 6,14 

Čichoň a 
kol. (2015) 
 

n = 4, 
míšní léze 
  

motomed 
pro HKK 
  

30min, 
2xtýdně, 12 
týdnů 

            

proband 1. 4,83 4,76 4,03 3,85 7,59 11,13 
proband 2. 2,71 2,78 2,46 2,73 5,6 7,7 
proband 3. 3,72 3,3 3,66 3,26 7,76 6,78 
proband 4. 2,52 2,9 2,24 2,48 3,31 3,99 

Vergés a 
kol. (2009) 

n = 7 
paraplegic
i, n = post 
- polio 
syndrom 

trénink 
respirační
ch svalů 

5x týdně, 4 
týdny 4,9 4,95 3,85 3,84 8,12 7,92 

Heller, 
Potměšil 
(2001) 

n = 4, 
paraplegic
i 

různé 
sportovní 
aktivity 

1h, 3x týdně, 
5,5 roku 4,26 4,8 3,89 4,05     

Goosey - 
Tolfrey a 
kol. (2008) 

n = 8, 
sportovci 
vozíčkáři 
(míšní 
léze, post - 
polio 
syndrom, 
spina 
bifida 

trénink 
respirační
ch svalů - 
Powerbre
ath 

30 vdechů, 2x 
denně, 6 
týdnů 

3,77 3,77 3,36 3,39    

Jung a kol. 
(2014) 

n = 10, 
míšní léze 

cvičení ve 
vodě 

60min, 3x 
týdně, 8 
týdnů 

2,5 4,3 2,1 3,2     

Yim SY a 
kol. (1993) 

n = 11, 
paraplegic
i 

motomed 
pro HKK 

30min, 3x 
týdně, 5 
týdnů 

4,4 4,3 3,8 3,8 10,2 9,9 

Tabulka 1: Literární rešerše vlivu sportovní aktivity na respirační funkce 

 

   Změna parametrů 
Autor Probandi Aktivita FVC FEV1 PEF 

Bhavsar a kol. (2014) 50 mužů, 20 let step test (Harward) 1,20% 7,30%   
Bharali a kol. (2015) 50 mužů, 17 - 24let step test(queen) 30% 18% 14% 

Soundariya, 
Neelambikai (2015) 50 mužů, 18 - 21 let bicyklový ergometr 0,10% 0,50% 0,70% 

Mojtaba a kol. (2011) 
19 obézních mužů, 
průměr 37 let bicyklový ergometr 2±9% 2±7% 6±10% 

Tabulka 2: Literární rešerše vlivu jednorázové sportovní aktivity na změnu parametrů FVC, FEV1, PEF 
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3 Metodologie 

3.1 Výzkumné problémy, cíle a otázky 

3.1.1 Výzkumná problematika 
Během svých odborných praxí v průběhu předchozího bakalářského studia jsem se 

velmi často setkávala s osobami po míšním poranění, které zůstaly odkázány na 

invalidní vozík. V důsledku hovorů, které jsem během terapií s nimi vedla, jsem se 

zamýšlela nad tím, jaké vlastně mají vyhlídky do budoucna. Jak je uvedeno již 

v předchozí části této práce, většina z nich zůstane upoutaná na invalidní vozík 

v důsledku úrazu. Často to bývají právě mladí, zdraví a často i velmi sportovně založení 

jedinci. Ani po úrazu nechtějí zůstat bez jejich milovaných koníčků a aktivit, tedy 

nechtějí být úrazem brzděni ani zcela zastaveni. Problematika volnočasových aktivit se 

stává sice jednou z posledních věcí, kterou po úraze dotyční řeší, ale do budoucna je to 

určitě podstatná záležitost. Co se týče boxu, nikdy jsem neabsolvovala jediný boxerský 

trénink jako přímý účastník, zato jsem navštěvovala na zápasech moji sestru, která 

amatérsky boxovala a dokonce se několikrát stala mistryní ČR v boxu. Propojení těchto 

dvou věcí dalo vzniku výzkumu, který se zabývá problematikou boxu na vozíku. 

3.1.2 Výzkumný cíl 
Cílem této diplomové a výzkumné práce je představení problematiky nového sportu pro 

osoby závislé na vozíku - boxu pro vozíčkáře, jeho vlivu na respirační funkce a zároveň 

subjektivní hodnocení kvality života probandů ovlivněného právě boxem.  

Dílčí cíle 

- Blíže se seznámit s problematikou osob na vozíku a samotné techniky boxu. 

- Naučit se provádět spirometrické vyšetření se současným záznamem 

subjektivních pocitů probanda v dané tréninkové jednotce. 

- Uvést do souvislosti vliv boxu na respirační funkce u osob na vozíku. 

- Posoudit vliv tohoto sportu na respirační funkce s ohledem na již provedené 

studie u jiných sportovních aktivit pro jedince upoutané na invalidní vozík a 

současně zhodnotit subjektivní vnímání kvality života u probandů této studie. 
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Výzkumné otázky  

- Bude na základě pravidelné pohybové aktivity (boxu) docházet k nárůstu FVC 

(maximální vitální kapacity)? 

- Pohybová aktivita vede k nutnosti rychlejší respirace. Můžeme tedy očekávat 

nárůst hodnot FEV1 (část vitální kapacity vydechnutá za 1 s) a PEF (maximální 

výdechový proud vzduchu)? 

- Jak se moc se změní spirometrické hodnoty po tréninku boxu oproti měření 

provedenému před tréninkovou jednotkou? 

Na základě krátké literární rešerše uvedené na konci teoretické části můžeme najít 

studie týkající se nejen vlivu pohybové aktivity na respirační funkce u jedinců na 

vozíku – nejčastěji u osob s míšní lézí. Díky uvedeným studiím vidíme i na základě 

rozdílné aktivity i délky intervence změny respiračních parametrů u měřených osob. 

V absolutních hodnotách se tyto uvedené změny bez ohledu na aktivitu a délku 

intervence pohybují v rozmezí pro parametr FVC od 0,5 – 9%, FEV1 0 – 9% a PEF 3 -

 23%. U jedné studie (Jung a kol., 2014) vidíme dokonce nárůst hodnot u parametru 

FVC o 72% a FEV1 o 52%. Inspirací tohoto výzkumu byla studie publikovaná v roce 

Čichoněm a kol v roce 2015. Tato studie se zabývala vlivem ergometrie nejenom na 

respirační funkce u paraplegiků. Studie probíhala v rozmezí 12 týdnů v intenzitě 

2x týdně po dobu 30 min. Ve výzkumu uvedeném v této diplomové práce bylo rozmezí 

stejné, intenzita většinou také 2x týdně, nicméně doba trvání aktivity byla 60 min. Ve 

studii Čichoně a kol. (2015) absolvovali výzkum 4 probandi. V absolutních hodnotách 

d ošlo k e změně parametru  FVC o 1 %, FEV1  o  2 % a PEF o 2 3 % se směrod atn ými 

odchylkami v hodnotě 9%, 10% a 23%. Na základě této studie a studií uvedených 

v teoretické části jsme si tedy určili pro zodpovězení hypotéz (1, 2) tato rozmezí 

předpokládaných změn respiračních parametrů: FVC a FEV1 1 – 10% a PEF 3 – 20%.  

V tabulce č. 2 uvedené na konci teoretické části vidíme vliv různých jednorázových 

aktivit na změnu spirometrických parametrů u mladých, zdravých jedinců (mužů). Na 

základě těchto studií vidíme v absolutních hodnotách rozdílné hodnoty v parametrech 

FVC, FEV1, PEF. Po vypočtení průměrného přírůstku z těchto studií se ukázaly 

procentuální změny v hodnotě 8%, 7% a 7%. Na základě těchto hodnot i pro 

zjednodušení sledování parametrů před a po tréninku boxu byly tyto hodnoty 

zaokrouhleny na 10% pro všechny parametry. 
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3.1.3 Výzkumné hypotézy 
Hypotézy byly sestaveny na základě výše položených otázek. 

- H1: Dle výše zmíněné studie předpokládáme za dobu 2,5 měsíce změnu 

parametru FVC a FEV1 v rozmezí 2 – 10% u všech probandů.  

- H2:Na základě výše uvedené studie nepředpokládáme u spirometrického 

parametru PEF změnu o více než 20% za dobu 2,5 měsíce u všech probandů. 

- H3: Na základě průměrného přírůstku (absolutní hodnota) hodnot FVC, FEV1 a 

PEF ve studiích věnujících se vlivu jednorázové zátěže uvedených v teoretické 

části, předpokládáme změnu těchto parametrů na základě jedné tréninkové 

jednotky boxu do 10% u všech probandů. 

3.2 Metodologický přístup 
Výzkum je kvalitativní pilotní případovou studií schválenou etickou komisí UK FTVS. 

Pro splnění jeho účelů jsme použili jak metodu klinickou (spirometrické měření), tak 

metodu dotazníkovou (standardizovaný dotazník SQUALA). Práce je tímto způsobem 

rozdělena do dvou částí, jednu část tvoří změny spirometrických parametrů měřené před 

boxerským a po boxerském tréninku. Druhá část je již pouze doplňující ke 

spirometrickému měření. Ke splnění této části byl využit dotazník SQUALA sloužící ke 

sledování subjektivního hodnocení kvality života.  

3.3 Výběr probandů 
Z důvodu malého počtu sportovců na vozíku, kteří provozují tento sport (box) v České 

republice, byli jedinci vybráni z klubu SAG Praga trénující pod záštitou České 

paraboxerské asociace. Tréninky podle počtu sportovců probíhají v rozsahu 1 – 2x 

týdně cca 1 hodinu. Celkově byli vybráni 3 jedinci, kteří tvoří probandy této studie. Na 

základě bližšího seznámení s těmito sportovci byly vytvořeny krátké anamnézy, které 

jedince přibližují. Jejich pořadí a pořadové číslo je zachováno v dalších částech tohoto 

výzkumu. Všichni jedinci zahrnutí v tomto výzkumu souhlasili s účastí signaturou 

informovaného souhlasu. 

3.4 Způsob získávání informací 
Data na tuto výzkumnou práci byla sbírána od začátku října 2015 po dobu 2,5 měsíce. 

Na začátku tohoto výzkumu probandi obdrželi k vyplnění standardizovaný dotazník 
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SQUALA hodnotící kvalitu života. Dále spíše než úplný odběr anamnézy proběhlo 

seznámení s jednotlivými probandy, včetně zisku dílčích anamnestických údajů. Poté po 

dobu 2,5 měsíce bylo prováděno spirometrické měření před každým tréninkem včetně 

zjištění aktuálního zdravotního i psychického stavu probanda. Spirometrické měření 

jsme opakovalitaké po tréninku v rozmezí 5 – 10 minut po jeho ukončení. Po posledním 

měření proběhlo znovuvyplnění dotazníku SQUALA a celkové subjektivní hodnocení 

probandů. 

3.4.1 Dotazník SQUALA 
Dotazník SQUALA (Subjective Quality of Life Analysis) se využívá pro hodnocení 

kvality života. Otázkou je, co se skrývá pod pojmem kvalita života. Dle medicínského 

myšlení je hodnocení kvality života indikátorem nejenom fyzického či psychického, ale 

také sociálního zdraví. Podstatou tohoto dotazníku je subjektivní hodnocení vlastní 

životní situace dotazovaného bez ohledu na okolí. Cílem dotazníku se stalo zachycení 

subjektivního hodnocení životní újmy či situace respondenta vzniklé následkem nemoci 

či nepříznivých okolností (Dragomirecká a kol., 2006).  

Dotazníkem hodnotíme 21 oblastí života pokrývající nejenom vnější, ale také vnitřní 

skutečnosti každodenního života. Mezi tyto oblasti řadíme hodnocení: zdraví, fyzické 

soběstačnosti, psychické pohody, prostředí a bydlení, spánku, rodinných vztahů, vztahů 

s ostatními lidmi, děti, péče o sebe sama, lásky, sexuálního života, odpočinku, koníčků, 

pocitu bezpečí, práce, spravedlnosti, svobody, k rásy a uměn í, p ravdy, p en íze a jídla. 

Všechny tyto položky jsou zmíněny v dotazníku dvakrát, to znamená, že dotazník 

obsahuje dvě tabulky se stejnými položkami, nicméně v jedné tabulce hodnotí 

respondent spokojenost a ve druhé důležitost těchto oblastí. Pokud má respondent pocit 

neúplného výčtu důležitých oblastí, může pod tabulkou důležitosti doplnit, co dalšího 

považuje v životě za důležité (Marášková, 2008).  

Na vyplnění dotazníku je předpokládaná doba cca 15 – 20 minut. Respondent nejprve 

vyplňuje hodnocení důležitosti ve 21 výše zmíněných oblastech a dále hodnocení 

spokojenosti. V obou tabulkách dle vlastního uvážení volí na stupnici nezbytné – velmi 

důležité – středně důležité – málo důležité – bezvýznamné. Vyplňování tohoto 

dotazníku je vztahováno k aktuálnímu stavu respondenta (Dragomirecká a kol., 2006). 

Probandi účastnící se výzkumu v rámci této diplomové práce absolvovali vyplnění 

tohoto dotazníku celkem dvakrát. První hodnocení kvality života vyplněním dotazníku 
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SQUALA proběhlo před započetím výzkumu. Poté probandi navštěvovaly tréninky 

boxu pro vozíčkáře po dobu 2,5 měsíce a na konci této doby dotazník vyplnili znovu. 

Ačkoliv je doporučen postup pro vyhodnocování tohoto dotazníku, v rámci této studie 

byly dotazníky vyhodnocovány porovnáváním jednotlivých položek před započetím a 

po ukončení této studie u jednotlivých probandů výzkumu. 

3.4.2 Spirometrie 
Spirometrie slouží primárně jako neocenitelné screeningové vyšetření pro respirační 

onemocnění, hojně je dále využívána u vyšetření srdečních onemocnění a dalších 

chorob. Můžeme ji ovšem také využít k posudkovým účelům a to například u sportovců. 

U těchto jedinců se provádí nejčastěji základní spirometrické vyšetření, během kterého 

se zaznamenává vrcholová výdechová rychlost a její variabilita. Pomocí spirometrie 

můžeme zaznamenávat statické plicní objemy, ale také dynamické ventilační parametry. 

Měření dynamických parametrů se provádí za použití maximálního úsilí jedince. 

Standardní pozicí pro vyšetření je ve vzpřímené poloze vsedě. Mezi základní 

dynamické ventilační parametry řadíme a hodnotíme: FVC (usilovná vitální kapacita), 

FEV1 (usilovný objem vydechnutý za první sekundu), PEF (vrcholový výdechový 

průtok), maximální výdechové rychlosti v různých fázích FVC (MEF 75%, 50%, 25%), 

(Bednář, 2010; Palatka, 2006; Miller a kol., 2005). 

Výzkum 

Pro účely tohoto výzkumu byl z Fakulty tělesné výchovy a sportu z Biomedicínské 

laboratoře zapůjčen Osobní spirometr MSP3 od firmy Mesit jako měřicí přístroj. Tento 

přístroj je určen k monitoringu plicní ventilace nejenom v rámci medicínských oborů, 

ale také pro hodnocení vývoje fyzické kondice u sportovců. 

Díky Osobnímu spirometru MSP3 je možné měřit tyto údaje: 

- FEV1 (l) – část vitální kapacity plic vydechnutá za první sekundu 

- FVC (l) – maximální objem vzduchu vydechnutý s maximálním úsilím 

(počátečním stavem je úplné nadechnutí) 

- PEF (l/s) – špičkový průtok během celého výdechu 

- MEF 25-75 (l/s) – střední hodnota průtoku v době od první čtvrtiny do tří čtvrtin 

doby výdechu  

- MEF 50 (l/s) – střední hodnota průtoku během první poloviny doby výdechu 
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Postup měření byl prováděn dle doporučení v uživatelské příručce k přístroji. Skládal se 

z těchto kroků: 

- Příprava přístroje: zasunutí náustku do držáku na sondě, zapnutí měřidla, 

předání probandovi. 

- Příprava probanda: aplikace nosního klipu na nos. 

- Postup: Proband provedl s měřicím přístrojem v ruce maximální nádech, poté 

vložil náustek do úst (obejmul náustku zuby) a přes přístroj provedl maximální 

výdech. 

- Odečtení výsledku. 

V průběhu tohoto výzkumu docházelo k měření spirometrických parametrů po dobu 

2,5 měsíce vždy před tréninkem a po tréninku boxu. Měření probíhalo vždy vsedě na 

vlastním vozíku probanda (dle uživatelské příručky přístroje je měření nejlepší provádět 

vsedě). Jak měření před tréninkem, tak měření po tréninku bylo vždy provedeno 3x. 

Z každých tří měření před a po tréninku byly vybrány vždy střední hodnoty 

k celkovému vyhodnocení výzkumu.  

Spirometrické měření pro daný den před a po tréninku boxu u je konkrétního probanda 

zaznamenáno na konci tréninkové jednotky v tabulkách (příslušejícímu každému 

probandovi zvlášť), která obsahuje u každého parametru dva údaje (střední hodnoty pro 

spirometrické parametry před tréninkem a po tréninku boxu). 
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4 Výsledky 

4.1 Kazuistiky 
V následujících odstavcích je krátké anamnestické seznámení s jednotlivými probandy 

této diplomové práce. Jejich pořadí zachovávám po celou dobu dalších částí diplomové 

práce. 

Proband 1 – 30letý muž, který je na invalidní vozík odkázaný již od útlého věku 

z důvodu onemocnění Charcot – Marie Tooth. S tímto typem onemocnění se také lečí 

jeho matka. Z další zátěže z hlediska rodinné anamnézy nic neudává. Jako další osobní 

zdravotní problémy uvádí občasné potíže se zažíváním, které nejsou řešené medikací. 

Dlouhodobě ho trápí senná rýma jako sezónní alergie na přelomu července a srpna. 

V tomto období je nucen občasně užívat antihistaminika. Dechové obtíže během tohoto 

období neguje. V současné chvíli mění také pracovní pozici, která je dle jeho slov více 

časově a stresově náročná – práce s lidmi, které má pod sebou v týmu a také tlak 

z hlediska dodržování termínů odevzdávání prací. Bydlí sám v bezbariérovém bytě 

s regulovaným nájemným. Vlastní rodinu zatím nemá. Volný čas tráví trénováním 

boxu, dále se věnuje curlingu a četbě. Nekuřák, alkohol příležitostně. 

Proband 2 – 37letý muž, upoutaný na invalidní vozík od roku 2005 po těžké 

autohavárii. Na invalidní vozík se dostal díky míšní lézi v úrovni C7. Před úrazem 

pracoval jako pekař, s ničím se neléčil a k jeho oblíbeným aktivitám patřil sport a to 

zejména Thai – box. Po úrazu si prošel Spinální jednotkou i rehabilitačním ústavem, 

v tu dobu ho velmi podporovala přítelkyně a rodina. Před zahájením měření byl 

dlouhodobě bez práce a rodiny, což dle jeho slov bylo velice kruté období. V době 

zahájení měření již začal první týden chodit do práce, která ho zatím baví a není pro něj 

nijak stresující. V současné chvíli bydlí sám v bezbariérovém bytě, střídavě se stará 

o potomky (dvojčata - 5 let). Dlouhodobě ho trápí záněty urogenitálního traktu, jejichž 

léčba trvá vždy dlouho. Neléčí se jinak s žádným onemocněním, neužívá žádné 

medikamenty ani není na nic alergický. Pravidelně každý půlrok absolvuje sérii 

rehabilitací, které jsou zaměřeny na zvyšování fyzické kondice a preventivní terapii 

ramenních kloubů. Nekuřák, alkohol příležitostně. 

Proband 3 – čerstvě 36letý muž s míšní lézí v úrovni Th6. Na invalidní vozík je 

upoután od roku 2002 – havárie na motorce. Před havárií velmi aktivní sportovec, 
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provozoval závodně stuntriding, což můžeme nazvat jako akrobacii na motorkách. Dále 

se pro zábavu věnoval fitnessu, běhání, boxu či florbalu. Po absolvování nemocniční 

péče na spinální jednotce, absolvování rehabilitace v rehabilitačním ústavu se dostal 

také do Centra Paraple o.p.s. V současné chvíli bydlí v bezbariérovém domě, svobodný, 

bezdětný. Během zahájení měření pracuje jako mechanik motorů, ovšem v průběhu 

měření tuto pozici opustil a nyní s kamarády dělá divadelní představení a uchází se 

o pozici řidiče. Z hlediska zdravotního stavu udává alergii na Targocit, která se 

projevuje zarudnutím pokožky a otoky. Žádné další onemocnění či obtížemi neudává. 

V místě bydliště pravidelně dochází na preventivní rehabilitaci, kde cca 1x za půl roku 

absolvuje sérii 10 jednotek. Občasně ho obtěžují bolesti pravého ramenního kloubu. Ve 

volném čase se věnuje boxu, dále čtyřkolkám a občas fitness. Kuřák, alkohol 

příležitostně. 

4.1.1 Trénink - 2. 10. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – O víkendu měl proband turnaj v curlingu. Necítí se fyzicky unavený, nic 

ho nebolí. V práci měl náročnější týden, kdy museli stihnout uzávěrky. Na trénink se 

těší, až se „vybije.“ 

Proband 2 – Předchozí 3 měsíce byl nezaměstnaný, trpěl depresemi. V té době zhubnul 

a „fyzicky“ sešel. Od poloviny září nastoupil do nové práce, kterou hodnotí zatím jako 

mírně stresovou než se zaběhne. Na přelomu srpna a září prodělal zánět varlat. Nyní je 

již v pořádku. Na trénink se těší, je motivovaný a potřebuje se fyzicky unavit. 

Proband 3 – Na dnešní trénink je velmi motivovaný i z důvodu vyhlídky zápasu, který 

proběhne 12. 12. 2015. Absolvoval několik konzultací ohledně stravování. V domácím 

prostředí se snaží každý den posilovat s činkami.  

Trénink: 

- stínový box – 4x 1,5 min s přestávkami mezi jednotlivými koly o délce 1,5 min 

- strečink s dopomocí asistenta 

- práce na pytlích – trénink techniky - 4x 1,5 min libovolné typy úderů s důrazem 

na správnou techniku (ve smyslu vytažení úderu až z oblasti ramene, aktivní 

práci trupem) s přestávkami mezi jednotlivými koly o délce 1,5 min 

- práce na pytlích – trénink dynamiky – tzv. pyramida – postupně nejprve 3x30 s, 

dále 3x20 s, 3x 10 s, poté v opačném pořadí, se snažit co nejrychlejšími správně 
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provedenými údery boxovat proti pytli. (pauzy mezi jednotlivými koly byly 

voleny a přizpůsobeny sportovcům na základě jejich potřeb) 

- závěr tréninku – vydýchání, strečink s dopomocí asistenta (horní končetiny, trup 

i šíje), postupné prodýchání hrudníku 

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – Požadavek fyzického vybití dle jeho slov byl naplněn stoprocentně. Cítí se 

příjemně fyzicky unavený. Velmi kladně dnes hodnotí hlavně mentální odpočinek. 

Udával, že si občas na pytli představoval věci, co ho štvou nebo obtěžují. Díky tréninku 

jejich význam klesnul.  

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,36 3,77 
FVC 4,12 4,17 
PEF 7,21 7,49 
MEF 25 - 75 4,21 4,75 
MEF 50 4,47 5,76 

  Tlak:  1032 hPa Teplota: 24 °C 
Tabulka 3: Proband 1 - měření 2. 10. 2015 

Proband 2 – Z důvodu dlouhodobé absence fyzické aktivity mu byl trénink 

individuálně přizpůsobován. Subjektivně hodnotil, že díky přítomnosti dalších 

sportovců měl vyšší motivaci do tréninku. Kdyby byl sám, některé aktivity by 

ukončoval výrazně rychleji. Přizpůsobení tréninku bylo nejčastěji v dřívějším ukončení 

jednotlivých kol sportovní akce. Během rychlostní práce na pytlích v sestupné řadě 

pyramidy již prostřední sérii vynechával a jednotlivé aktivní úseky si zkracoval. 

Celkově hodnotil trénink jako příjemný, po jeho ukončení ho nic nebolelo, ani se 

nevyskytly žádné zdravotní problémy. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,40 3,03 
FVC 3,43 3,03 
PEF 6,05 7,93 
MEF 25 - 75 4,97 6,05 
MEF 50 5,33 7,21 
  Tlak:  1032 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 4: Proband 2 - měření 2. 10. 2015 
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Proband 3 – Trénink hodnotí jako velmi přínosný, co se týče zvyšování fyzické 

kondice i tréninku techniky. Příště by si rád zkusil sparingy, aby nacvičenou techniku 

mohl použít v praxi. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,56 2,60 
FVC 2,56 2,60 
PEF 8,22 8,22 
MEF 25 - 75 6,58 6,69 
MEF 50 7,35 7,64 
  Tlak:  1032 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 5: Proband 3- měření 2. 10. 2015 

4.1.2 Trénink – 9. 10. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Z důvodu změny pracovní pozice, která proběhla již dříve, v dlouhodobém 

časovém úseku subjektivně cítí větší zodpovědnost a nápor na jeho osobu. Tréninky 

jsou pro něj velmi přínosné, co se týče psychického uvolnění. V posledním týdnu měl 

vyšší potíže se zažíváním, ale nyní je v pořádku a připraven si dát pořádně do těla. 

Proband 2- Dnes se cítí subjektivně velmi dobře. Z důvodu obdržení první výplaty má 

dobrou náladu. Po tréninku plánuje jít s příbuznými na hokej. Přijede mu švagr a poté 

budou mít pánskou jízdu. 

Proband 3 – Nepřítomen z pracovních důvodů. 

Trénink: 

- Z důvodu malého počtu sportovců trénink zaměřen na zvyšování fyzické 

kondice a svalové síly. 

- stínový box – 5x 40 s; přestávky 40 s 

- strečink 

- stínový box se zaměřením na rychlost – 6x 10 s; přestávky na základě potřeb 

sportovců 

- stínový box se zaměřením na techniku a rychlost – kombinace libovolných 

úderů, s co nejrychlejším provedením a vysokou razancí úderů 

- posilování horních končetin – s využitím therabandu v sériích 3x 8 cviků 

provedeno cvičení zaměřené na zvyšování svalové síly horních končetin a trupu 

- strečink s dopomocí asistenta a prodýchání jednotlivých částí hrudníku 
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Hodnocení: 

Proband 1 – Bez výhrad. Trénink si užil jako vždycky. V průběhu tréninku se 

neobjevily žádné akutně vzniklé zdravotní problémy. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,84 3,85 
FVC 4,33 4,36 
PEF 8,07 8,79 
MEF 25 - 75 4,65 4,62 
MEF 50 7,06 5,91 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 6: Proband 1 - měření 9. 10. 2015 

Proband 2 – Dnes mu zkazit nebo znepříjemnit náladu nic nemůže, proto se nesl celý 

trénink ve velmi pozitivním duchu. Subjektivně podával vysoké výkony, což objektivně 

také bylo. Z důvodu dlouhého posilování horních končetin cítí trochu svalovou únavu. 

Neudává žádné akutně vzniklé bolesti ani žádný jiný zdravotní problém. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,10 3,07 
FVC 3,10 3,07 
PEF 6,63 6,77 
MEF 25 - 75 4,95 4,90 
MEF 50 5,48 6,20 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 7: Proband 2 - měření 9. 10. 2015 

4.1.3 Trénink – 16. 10. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 - Nepřítomen ze zdravotních důvodů. Ve středu si v posilovně udělal něco 

s loktem. Nemůže ho plně ohnout ani natáhnout. Lékaře zatím nevyhledal. 

Proband 2 – Dnes měl v práci větší shon. Cítí se trochu psychicky unavený. V průběhu 

dne měl zvýšený počet spazmů v DKK. Ty se mu také vyprovokovaly cestou na trénink, 

kdy cestou jel po dlážděné cestě. Bezprostředně před tréninkem spazmy již nejsou 

přítomny. V minulých trénincích ho v průběhu netrápily. 

Proband 3 – Tento týden nestíhal cvičit doma. Pouze ve středu si zacvičil s činkami ke 

zvýšení svalové síly horních končetin. Jinak nemá žádné zdravotní potíže, na trénink se 

těší. 
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Trénink: 

- zahřátí organismu – 5 min rozježdění po místnosti v co nejrychlejším tempu 

- stínový box – 3x 1,5 min libovolné kombinace tří úderů se začínající zadní horní 

končetinou, s přestávkami o délce 1,5 min 

- strečink 

- stínový box – 6x 1,5 min s přestávkami podle potřeby, různé typy úderů 

- lapování (nastavení sportovců v řadě vedle sebe) – pyramidově se zvyšující a 

snižující počet úderů od 1 do 10 a zpět, pouze údery direkt – snaha o, co největší 

sílu a rychlost, pauzy pouze než odboxuje kolega a po dosažení a absolvování 

počtu úderů 10 

- strečink s asistencí a prodýchání hrudníku  

Hodnocení: 

Proband 2 – V průběhu tréninku se spazmy do DKK neobjevovaly. Subjektivně 

hodnotí, že po předchozích trénincích cítil vyšší svalovou únavu než nyní. V průběhu 

tréninku i objektivně vydržel aktivně trénovat delší časové úseky. Přestávky 

i vynechaných cvičení stále ubývá. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,20 3,05 
FVC 3,21 3,05 
PEF 6,63 7,49 
MEF 25 - 75 5,54 6,05 
MEF 50 5,76 7,06 
  Tlak:  1032 hPa Teplota: 23,5 °C 

Tabulka 8: Proband 2 - měření 16. 10. 2015 

Proband 3 – V průběhu tréninku se neobjevily žádné akutně vzniklé zdravotní 

komplikace. Hodnotí ho celkově jako velmi pozitivní. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,69 3,01 
FVC 2,66 3,02 
PEF 8,07 7,49 
MEF 25 - 75 4,52 4,53 
MEF 50 5,19 6,05 
  Tlak:  1032 hPa Teplota: 23,5 °C 

Tabulka 9: Proband 3 - měření 16. 10. 2015 
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4.1.4 Trénink – 23. 10. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 -  Nepřítomen stále z důvodu zdravotních obtíží. 

Proband 2 – Subjektivně dnes vnímá kolísání tlaku, v důsledku toho ho celý den bolí 

hlava. Pil dost. Nauzeu nebo vertigo neguje. Trénovat dnes chce i přes bolest hlavy. 

Proband 3 – V sobotu po minulém tréninku měl jednodenní horečku. Takovéto 

jednodenní epizody horečky mívá často. Dnes se cítí odpočatý a zdravě nastartovaný 

pro podávání fyzického výkonu. 

Trénink: 

Dnešní trénink byl zaměřen spíše na zdokonalení techniky jednotlivce. Skládal se z: 

- trénink stability a rychlosti s pěnovými tyčkami 

- 3x 1 min stínový box – střídání technik – nejprve 3 údery stejným typem, dále 3 

údery 2 typy úderů, nakonec 3 údery 3 typy úderů 

- strečink 

- lapování 6x 1 min – nejprve počet úderů – na povel provést co nejrychleji do 

nastavených lapů příslušný počet vyřčených úderů, různé kombinace úderů (tato 

část byla mírně odlišná pro probanda 2 a 3, kdy proband 3 měl větší počet úderů 

a kombinací, zato proband 2 byl déle drilován na rychlých úderech) 

- punching ball – 6x 1 min 

- posilování s medicimbalem – (proband 2 posiloval s overballem, proband 3 

posiloval s medicimbalem o váze 2 kg) – nejprve rotace trupu s důrazem pomalý 

plynulý pohyb, dále lateroflexe trupu s pomůckou 

- strečink 

Hodnocení tréninku: 

Proband 2 – Subjektivně se cítí lehce unavený jako po fyzické aktivitě. Tréninkové 

tempo si individuálně upravoval krátkými přestávkami během cvičení. Bolesti hlavy se 

nezhoršily, další příznaky se neobjevily. 
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  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,10 3,07 
FVC 3,10 3,07 
PEF 7,49 7,93 
MEF 25 - 75 5,88 6,29 
MEF 50 6,63 6,92 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 10: Proband 2 – měření 23. 10. 2015 

Proband 3 – S tréninkem byl spokojený. Vadilo mu, že se dlouho „rozehříval“ a 

dostával do tempa, toto by chtěl do budoucna určitě zlepšit. Kladně hodnotil také nácvik 

kombinací úderů a zaměření na techniku. Z hlediska pohledu trenérky mu dnes chyběla 

výbušnost a dynamika pohybu. Sice se to v průběhu tréninku zlepšovalo, ale stále by 

chtěl tento aspekt pohybové aktivity vylepšit. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,84 3,11 
FVC 2,84 3,11 
PEF 7,93 8,07 
MEF 25 - 75 4,52 4,90 
MEF 50 5,19 5,91 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 11: Proband 3 - měření 23. 10. 2015 

4.1.5 Trénink - 30. 10. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Na trénink se dnes velice těší, akorát neví, jak na tom bude fyzicky 

z důvodu předchozí absence. Jeho nepřítomnost na předchozích trénincích byla 

způsobena bolestivostí levého loketního kloubu. Bolesti lokte již nepociťuje, přesto je 

poučený, že v případě obtíží je má ihned nahlásit eventuálně trénink pro dnešní den 

ukončit.  

Proband 2 – Subjektivně se dnes cítí unavený, dle svých slov „není ve svém těle“. 

Zároveň udává, že lidé v jeho okolí jsou nyní zvýšeně nemocní či nachlazení. Na 

trénink se přes svůj zdravotní stav přesto dostavil, protože chce tento pocit překonat 

anebo padnout. Domlouváme se, že v případě potřeby si má jednotlivé tréninkové prvky 

upravit či zkrátit. 

Proband 3 – Kvůli odstoupení soupeře ze zápasu plánovaného na 12. 12. 2015 je velice 

naštvaný (nelze použít přesný výraz z důvodu vulgarity), považuje to za neférové 
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jednání. Soupeř jako důvod udal účast na sledge hokejovém zápase, což není podle 

dostupných informací pravda. Po domluvě s trenérkou bude v přípravě nadále 

pokračovat. Dnes pociťuje potřebu se nutně vybít a dostat ze sebe pocit vzteku. 

Trénink:  

- stínový box – 4x 1,5 min, v prvních 2 kolech libovolné kombinace úderů 

s vizuální kontrolou v zrcadle pro správné provedení úderů, další 2 kola 

probíhaly stejně, nicméně v průběhu po tlesknutí museli boxeři provést 

rychlostní 4 direkty 

- strečink s asistencí (cíleno na protažení zejména svalstva horních končetin a 

trupu) 

- práce na těžkých pytlích – 6x 1 min; kombinace těchto úderů: direkt – direkt – 

zvedák, hák – hák – zvedák, direkt – hák – zvedák (tyto kombinace proběhly 

vždy ve dvou kolech) 

- posilování svalstva trupu a horních končetin – využití therabandu či 

medicimbalu (záleželo podle schopnosti úchopů probanda) – cvičení zaměřené 

na posílení svalstva pro extenzi a flexi v loketních kloubech, cvičení na zesílení 

svalstva provádějící flexi, extenzi, rotaci a lateroflexi trupu 

- závěrečný strečink s asistencí a prodýchání jednotlivých částí trupu pro jejich 

uvolnění 

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – Bolesti loketního kloubu se v průběhu tréninku neobnovily. Subjektivně 

pociťoval lehce sníženou kondici vzniklou v důsledku pauzy. V jednotlivých 

tréninkových kolech ke konci se objevovala únava svalstva hlavně na horních 

končetinách. Trénink celkově hodnotí velmi kladně a těší se na příští. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,77 4,08 
FVC 4,47 4,59 
PEF 7,93 8,65 
MEF 25 - 75 4,60 5,27 
MEF 50 6,77 6,63 

  Tlak:  1033 hPa Teplota: 24,5 °C 
Tabulka 12: Proband 1 - měření 30. 10. 2015 

Proband 2 – Trénink zvládl víceméně bez problému. Ke konci tréninku si jednotlivé 

tréninkové prvky rozděloval na kratší úseky (což často bývá, i pokud se cítí v pořádku). 
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Po tréninku se cítil příjemně unavený, ale mentálně odpočatý. Subjektivně hodnotí 

trénink velice kladně. Co se týče zdravotního stavu, tak uvidí, co se stane. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,12 3,10 
FVC 3,12 3,10 
PEF 7,49 7,35 
MEF 25 - 75 5,62 5,71 
MEF 50 6,49 6,63 
  Tlak:  1033 hPa Teplota: 24,5 °C 

Tabulka 13: Proband 2 - měření 30. 10. 2015 

Proband 3 – Objektivně dneska trénoval na 100%. Oproti minulým tréninkům byla 

u probanda pozorována vyšší výkonnost, rychlost pohybu těla i rukou, ale také značně 

větší síla v úderech. Můžeme tedy říci, že vztek dnes určitě přispěl k tomuto výkonu, 

což proband 3 potvrzuje. Subjektivně pociťuje snížení pocitu vzteku. Fyzicky se cítí 

unavený, mentálně vybitý a stav celkově hodnotí jako velmi příjemný. I přes větší 

fyzické výkony nedošlo v průběhu tréninku k žádným akutně vzniklým úrazům či 

zdravotním problémům. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,07 3,09 
FVC 3,15 3,10 
PEF 7,78 8,22 
MEF 25 - 75 4,37 4,68 
MEF 50 4,61 5,62 
  Tlak:  1033 hPa Teplota: 24,5 °C 

Tabulka 14: Proband 3 - měření 30. 10. 2015 

4.1.6 Trénink 6. 11. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Celkově se má dobře, zdravotně ho v současné chvíli nic netrápí. Po 

minulém tréninku se bolesti loketního kloubu nevrátily.  

Proband 2 – Nepřítomen z důvodu nemoci – viróza. 

Proband 3 – Včera večer měl představení mimo domov. Vrátil se pozdě v noci a dnes 

se cítí unavený a zpomalený. Na druhou stranu má radost, že se představení povedlo. Na 

trénink se těší, akorát neví, jaké bude podávat výkony z důvodu únavy. 
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Trénink: 

- rozježdění po místnosti v rámci daných možností co nejvyšší rychlostí 

- kombinace 4 libovolných úderů s následným přemístěním se na vozíku po 

místnosti – v četnosti 4x 1,5 min; v přestávce mezi záběrovými koly individuální 

rozhýbání horních končetin a trupu, vydýchání (přestávky ve stejné délce jako 

záběrová kola) 

- strečink s dopomocí asistentů pro individuální požadavky boxerů 

- stínový box – 4x 1,5 min – libovolné kombinace úderů, mezi kombinacemi 

důraz na práci trupu – úhybné manévry 

- trénink na zvýšení rychlosti a přesnosti s využitím pěnových tyčí – úkolem je 

zasahování nekrytých míst soupeře (boxeři v zápasovém postavení) 

- tréninkový sparing – boxeři po trojicích (vybaveni všemi ochrannými 

pomůckami), jeden uprostřed oproti dvěma zbývajícím  

- libovolná kombinace úderů krajních jedinců s úkolem zasažení nekrytých míst 

prostředního – vždy postupně první a poté druhý krajní jedinec, boxer uprostřed 

pouze v krytí a snaží se ranám uhýbat 

- libovolná kombinace úderů krajních jedinců, prostřední jedinec s možností 

1 úderu na vrácení soupeřům 

- libovolná kombinace úderů krajních jedinců, prostřední jedinec s možností 

2 úderů odpovědi pro každého boxera na kraji 

- výměna pozic (jedinci se vyměnili na všech postech) 

- strečink  

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – Trénink si užil – cítí se fyzicky lehce unavený, mentálně odpočatý. 

V průběhu tréninku u něj nevznikly žádné akutně vzniklé zdravotní obtíže či bolesti. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,78 4,10 
FVC 4,49 4,33 
PEF 7,21 8,79 
MEF 25 - 75 4,49 5,61 
MEF 50 6,20 6,92 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 15: Proband 1 - měření 6. 11. 2015 
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Proband 3 – Subjektivně je dnes se svým výkonem v průběhu tréninku nespokojený. 

Vadila mu delší časová doba, než se dostal do výkonnostního tempa, avšak rychlost a 

pohyblivost nebyla dostatečně velká. Tento fakt potvrzuje také trenérka, která uvádí, že 

proband je z dlouhodobého hlediska pomalejší, méně obratný. Snahou do budoucna se 

pro obě strany stal tento fakt změnit.  

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,81 3,06 
FVC 2,81 3,07 
PEF 7,78 8,07 
MEF 25 - 75 4,12 4,43 
MEF 50 4,61 4,47 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 16: Proband 3 - měření 6. 11. 2015 

4.1.7 Trénink 13. 11. 2015 
Měření tento den neproběhlo z důvodu účasti probandů na společenské akci. Touto akcí 

byl premiérový Ples handicapovaných v kulturním centru v Klatovech. V rámci 

programu zde proběhla také prezentace České paraboxerské asociace s ukázkovým 

vystoupením svých svěřenců. 

4.1.8 Trénink 20. 11. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Celkově se mu daří dobře. Dnes cestou na trénink stál s autem v kolonách 

– přijel velice nepříjemně naladěný a naštvaný. Po požadavku účasti na zápase dne 12. 

12. 2015 se cítí velmi rozladěný, nechce se mu zápasit s kamarádem, i když odveta by 

se nabízela. K situaci zaujal spíše negativní postoj, i když je nalomený. V současné 

chvíli ho ze zdravotního hlediska nic netrápí, cítí se dobře. 

Proband 2 – Po nemoci předpokládá opět sníženou kondici. Již se cítí být stoprocentně 

v pořádku, akorát vyslovuje obavu, zda zvládne vydržet ve vysokém tréninkovém 

tempu celý trénink. Celkově v práci spokojený, dostal pochvalu. Na trénink se těší. 

Proband 3 – V důsledku změny práce nyní více časově vytížený. Nová práce ho velice 

baví, ale pociťuje dlouhodobě vyšší únavu. Na nový pracovní režim si teprve zvyká. 

Přestože ještě na zápas, který je plánovaný na 12. 12. 2015, ještě nemá potvrzeného 

soupeře, snaží se na sobě dále pracovat. Denně či maximálně obden se snaží posilovat 

horní končetiny či se připravuje na boxerském pytli, který má doma. V tomto týdnu 
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podstoupil vyšetření a zjistil vyšší množství tuku v těle, proto se v současné chvíli snaží 

také měnit jídelníček. 

Trénink: 

- stínový box – 4x 1,5 min, stínový box probíhal s chrániči zubů 

- strečink horních končetin a trupu 

- lapy  

- pyramida počtu úderů – od 1 do 10 a poté zase zpět 

- kombinace úderů – vždy 1,5 min prováděná kombinace úderů: direkt – direkt – 

hák – hák; spodek – spodek – zvedák; spodek – spodek – direkt – hák; direkt – 

direkt – úhyb – úhyb – direkt – direkt; direkt – direkt – úhyb – úhyb – hák – hák; 

direkt – hák – zvedák – spodek 

- sparing – zaměřený na techniku (vždy 1,5 min) 

- 1 boxuje a soupeř uhýbá, či se údery snaží srážet (následuje výměna) 

- jeden boxer provádí kombinaci 3 úderů a druhý mu vrací 1 úder (následuje 

výměna) 

- jeden boxer provádí kombinaci 4 úderů a druhý mu vrací 2 údery (následuje 

výměna) 

- sparing 3 kola po 1,5 min 

- závěrečný strečink a vydýchání 

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – Objektivně během tréninku podával výkon na sto procent. Byla u něj vidět 

vysoká aktivita v práci trupu, údery dával hbitě a s velkou razancí. Během sparingu měl 

oproti soupeřům vždy navrch, byl aktivnější, nenechal si procházet údery – dobře je 

srážel a prováděl úhyby. Subjektivně hodnotil trénink jako „velmi dobrý mentální 

relax“a fyzicky se cítí příjemně unavený. Vzhledem k dnešnímu porovnání se soupeře 

si nastávající zápas nechá projít hlavou a je více nalomený se svojí účastí. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,85 4,06 
FVC 4,47 4,60 
PEF 7,93 9,08 
MEF 25 - 75 4,61 5,19 
MEF 50 5,48 6,20 
  Tlak:  1020 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 17: Proband 1 - měření 20. 11. 2015 
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Proband 2 – Trénink si užil jako obvykle. Objektivně byl dnes velmi aktivní, 

motivovaný prací kolegů. Vydržel bez problému celou tréninkovou jednotku. Přestože 

nemá ve sparingu adekvátního soupeře, uděloval kolegům velmi pěkné údery. Celkově 

se mu trénink líbil a těší ho zlepšování.  

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,22 3,19 
FVC 3,22 3,19 
PEF 7,35 7,64 
MEF 25 - 75 5,65 6,63 
MEF 50 6,20 7,35 
  Tlak:  1020 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 18: Proband 2 - měření 20. 11. 2015 

Proband 3 – Trenérka jeho dnešní vystoupení hodnotila jako velmi rozporuplné. Jeho 

údery byly sice silné a tvrdé, ale celkově chyběla dynamika. Pohybu trupu a horních 

končetin byly vleklé, bez obvyklé dynamiky. Subjektivně na sobě cítí únavu, což trochu 

přisuzuje ročnímu období a změně pracovní pozice. Motivaci do nastávajícího zápasu 

má obrovskou. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,77 3,05 
FVC 2,77 3,05 
PEF 7,93 7,93 
MEF 25 - 75 5,10 5,01 
MEF 50 5,62 5,91 
  Tlak:  1020 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 19: Proband 3 - měření 20. 11. 2015 

4.1.9 Trénink 27. 11. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Z důvodu pracovních povinností související s koncem měsíce se 

subjektivně cítí více ve stresu. Na dnešní trénink se těší, potřebuje se psychicky uklidnit 

a fyzicky vybít. Dle jeho slov dodržuje volné víkendy bez práce. 

Proband 2 – Nepřítomen. 

Proband 3 – Z důvodu změny jídelníčku i nového zaměstnání pociťuje vyšší únavu. 

Celkově se ovšem cítí spokojeně, zdravotní ani jiné problémy neudává. 
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Trénink: 

- stínový box – 2x 1,5 min (libovolné údery) 

- cvičení na uvolnění kloubů, strečink s dopomocí asistentů 

- stínový box – 2x 1,5 min (libovolná kombinace 3 úderů) 

- cvičení na zdokonalování techniky (stínový box před zrcadlem), mezi 

jednotlivými koly 1,5 min pauza – vydýchání, strečink 

- 1,5 min 3 údery – pouze direkt 

- 1,5 min 3 údery – direkt – direkt – zvedák 

- 1,5 min 4 údery – direkt – direkt – hák – zvedák 

- 1,5 min 3 údery – direkt – hák – zvedák (zaměřeno na vyšší frekvenci opakování 

této kombinace) 

- procvičení techniky na pytlích (mezi jednotlivými koly 1,5 min pauza – možnost 

se napít, protáhnout, vydýchat) 

- 1,5 min 3 údery – pouze direkt 

- 1,5 min 3 údery – direkt – direkt – zvedák 

- 1,5 min 4 údery – direkt – direkt – hák – zvedák 

- 1,5 min 3 údery – direkt – hák – zvedák (zaměřeno na vyšší frekvenci opakování 

této kombinace) 

- nácvik srážení úderů (probíhá ve dvojici s ochrannými pomůckami, 1. boxer 

provádí údery, 2. boxer se kryje a snaží se údery srážet) 

- 3x 1 min (mezi jednotlivými koly 1 min pauza) 

- závěrečný strečink a vydýchání 

 

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – Dnešní trénink hodnotí velmi pozitivně. Požadavek fyzického a 

psychického uvolnění byl dle jeho slov jednoznačně naplněn. Jediným nedostatkem 

byla absence sparingu, kde se těšil do kontaktu se soupeřem. Trenérka jeho dnešní 

výkon hodnotila velice přívětivě. Dle jejích slov byla vidět vyšší práce trupem a 

provádění úderů z hlediska techniky skoro bezchybné. 
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  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,65 3,80 
FVC 4,39 4,37 
PEF 6,05 8,07 
MEF 25 - 75 4,51 4,70 
MEF 50 6,05 6,05 
  Tlak:  1027 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 20: Proband 1 - měření 27. 11. 2015 

Proband 3 – Dnešní trénink zaměřený více na techniku mu vyhovoval. V důsledku 

přílivu adrenalinu prý ani nepociťoval únavu, se kterou na dnešní trénink přijel. Po 

tréninku se cítí příjemně unavený, neztěžuje si na žádné akutně vzniklé zdravotní 

problémy. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,78 3,08 
FVC 2,78 3,10 
PEF 8,22 8,22 
MEF 25 - 75 5,10 5,12 
MEF 50 5,76 6,77 
  Tlak:  1027 hPa Teplota: 24 °C 

Tabulka 21: Proband 3 - měření 27. 11. 2015 

4.1.10 Trénink 4. 12. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Subjektivně se cítí velmi dobře naladěn. Přestože závěr předchozího 

měsíce byl velmi náročný, zvládl ho bez větších stresů. Dle jeho slov mu hodně 

pomáhají tréninky boxu. 

Proband 2 – Nepřítomen. 

Proband 3 – Se zkracující se dobou do nadcházejícího exhibičního utkání cítí 

narůstající nervozitu. Cítí se rozmrzele z důvodu neobsazení místa soupeře. Jeho účast 

na tomto večeru bude i v případě nenalezení soupeře, kdy bude eventuelně vyzván 

„zdravý“ soupeř. Vidina představení se před domácím publikem se stává obrovskou 

motivací a hnací silou pro jeho usilovnější přípravu. 

Trénink: 

- trénink na zvýšení rychlosti a přesnosti s využitím pěnových tyčí 

- stínový box – 3x 1,5 min (přestávka mezi koly 1 min) 
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- kolo libovolně s důrazem na kontrolu techniky provedení úderů 

- kolo po tlesknutí zařadit 3 rychlé údery o vysoké intenzitě 

- kolo po tlesknutí se otočit s vozíkem o 180 stupňů a pokračovat ve stínovém 

boxu 

- strečink s dopomocí asistenta 

- posilování svalstva trupu a horních končetin s využitím medicimbalu ve 

dvojicích 

- lapy – kombinace úderů vždy v trojím provedení: (boxeři postaveni v řadě, 

trenérka obchází jednotlivce, kteří se snaží provádět údery s vysokou rychlostí a 

velkou silou) 

- direkt – direkt – direkt  

- direkt – direkt – zvedák  

- hák – hák – zvedák 

- direkt – hák – zvedák 

- direkt – zvedák – hák 

- sparingy – zápas ve dvojicích nanečisto s delšími pauzami (2 min) 

- závěrečné vydýchání a strečink s dopomocí asistenta 

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – V průběhu tréninku ho nepříjemně zaskočila nabídka jeho týmového 

kolegy ohledně účasti na nadcházejícím zápase. Subjektivně se cítí velmi rozladěný, 

vůbec se mu do toho nechce z důvodu dlouhodobé p říp rav y jeho kolegy a tím 

jednoznačné neregulérnosti zápasu. Cítí se pod velkým tlakem. Svoji účast si nechá 

projít hlavou.  

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,87 3,95 
FVC 4,42 4,59 
PEF 8,50 8,79 
MEF 25 - 75 4,78 4,86 
MEF 50 6,05 6,20 
  Tlak:  1039 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 22: Proband 1 - měření 4. 12. 2015 

Proband 3 – Trenérka hodnotí jeho počínání během sparingů jako neprůbojné, 

nevýrazné. Dle jejích slov mu chybí jeho obvyklá dynamika, agresivita. Přestože jeho 

vystoupení nebylo přesvědčivé, subjektivní hodnocení tréninku z hlediska probanda 
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zůstalo pozitivní. Požadavek vyzkoušet si zdokonalenou techniku ve sparingu byl 

naplněn. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 2,89 3,17 
FVC 2,92 3,17 
PEF 7,93 8,22 
MEF 25 - 75 4,21 5,43 
MEF 50 4,75 5,91 
  Tlak:  1039 hPa Teplota: 25 °C 

Tabulka 23: Proband 3 - měření 4. 12. 2015 

4.1.11 Trénink 11. 12. 2015 

Přítomni: 

Proband 1 – Po víkendu podal zprávu o své neúčasti na plánovaném zápase. Do té 

doby cítil velkou tíhu, neboť chtěl vypomoci kamarádovi, ale na druhou stranu nechtěl 

nastoupit do neregulérního zápasu. Oznámení této skutečnosti mu přineslo úlevu. 

Z hlediska zdravotního stavu se u něj neobjevily žádné nově vzniklé obtíže. 

Proband 2 – S probandem 2 se vidíme po delší době. Dnes cítí subjektivně vyšší napětí 

v oblasti trapézových svalů a žádá o kvalitní protažení. Jinak se má celkově dobře, těší 

se na Vánoce s dětmi. Má radost z interaktivních dárků, které jim objednal. 

Proband 3 – Nepřítomen. 

Trénink: 

- rozježdění po místnosti v rámci daných možností co nejvyšší rychlostí 

- stínový box – 4x1,5 min libovolně se zaměřením na zdokonalení techniky úderů 

- cvičení na uvolnění kloubů 

- strečink s dopomocí asistenta 

- trénink na těžkých pytlích: 6x1 min  

- 2x libovolná kombinace 

- kombinace direkt – direkt – zvedák s nácvikem úhybných manévrů trupem (2x) 

- kombinace direkt – hák – zvedák s nácvikem úhybných manévrů trupem (2x) 

- punching ball – 3x 1,5 min 

- sparing ve dvojicích – pro každého 3x1 min, kombinace: 

- boxer v krytu snaží se uhýbat před údery soupeře, 2. boxer se snaží zasahovat 

nekrytá místa soupeře 
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- boxer v krytu, snaží se srážet soupeřovi údery, má možnost 4 úderů, 2. boxer 

libovolná kombinace 3 úderů s cílem zasažení nekrytých míst soupeře   

- klasický sparing (v čase 2x1,5 min) 

- závěrečné vydýchání a strečink 

Hodnocení tréninku: 

Proband 1 – Dle jeho slov standardní trénink, který mu přinesl psychickou i fyzickou 

pohodu. V průběhu tréninku ani po něm nepociťoval žádné bolesti ani nově vzniklé 

zdravotní obtíže. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,93 3,81 
FVC 4,20 4,11 
PEF 8,36 8,50 
MEF 25 - 75 4,91 4,85 
MEF 50 6,05 6,39 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 26 °C 

Tabulka 24: Proband 1 - měření 11. 12. 2015 

Proband 2 – Dnešní trénink hodnotí velice dobře. Po strečinku došlo k výraznému 

uvolnění napětí v oblasti trapézových svalů. Žádné jiné zdravotní problémy se 

neobjevily. 

  Před tréninkem Po tréninku 
FEV1 3,24 3,18 
FVC 3,24 3,18 
PEF 7,78 8,36 
MEF 25 - 75 6,17 6,72 
MEF 50 6,92 7,21 
  Tlak:  1035 hPa Teplota: 26 °C 

Tabulka 25: Proband 2 - měření 11. 12. 2015 
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4.2 Spirometrické měření 

4.2.1 Hypotéza 1 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění výsledků hypotézy 1 

Na základě literární rešerše byla stanovena hypotéza o procentuálním nárůstu hodnot ve 

velikosti 2 -10% u respiračních parametrů FEV1 a FVC. Dle výše uvedené tabulky se 

nám tento fakt potvrdil u probandů č. 1 a 3. U probanda č. 1 nedošlo k velkému nárůstu 

FVC, což mohlo být způsobeno dalšími zájmovými sportovními činnostmi jedince. Na 

druhou stranu tyto aktivity nejsou tolik dynamické (curling, posilovna). Větší nárůst 

obou hodnot se ozřejmil u probanda č. 3. Naopak zhoršení obou parametrů bylo 

zaznamenáno u probanda číslo 2. Zhoršení mohla vyvolat předchozí absence jakékoliv 

sportovní aktivity od doby po jeho úrazu. I na základě dostupných informací 

u sportovců je známo, že se výkonnostní křivka může u jedince po zahájení sportovní 

aktivity mírně zhoršit. Což se nám objevilo i v tomto případě. Víme, že dýchání je 

bezesporu ovlivněno také psychikou, která zde i díky změně životního stylu (započetí 

pracovní činnosti) mohla hrát také významnou roli. 

Proband 1 Proband 2 Proband 3

FVC 2,01% -1,07% 8,62%
FEV1 8,33% -0,62% 8,57%
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4.2.2 Hypotéza 2 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění výsledků hypotézy 2 

Hypotéza 2 respektive hranice přírůstku parametru PEF byla stanovena na základě 

studie Čichoně a kol. (2015), i přestože další studie uvádějí hodnoty nižší. Vyplynulo to 

z důvodu podobné délky měření u probandů a také fyzické zátěže. Na základě výše 

uvedené tabulky vidíme významné nárůsty hodnoty PEF u  p roband a č. 1  a zejména 

u probanda č. 2. Ačkoliv nemůžeme jednoznačně určit důvod těchto přírůstků, jednou 

z možných příčin může být i adaptace probandů na dané měření. U probanda č. 1 mohlo 

vzhledem k charakteru onemocnění dojít k nárůstu svalové síly v oblasti břišní stěny. 

Tento svalový nárůst umožnil zvýšit intenzitu výdechu a tím tedy nárůst parametru PEF. 

Ačkoliv proband č. 1 provádí další sportovní aktivity, u tréninku boxu probíhá vysoká 

aktivita v oblasti trupu, kdy boxeři musí uhýbat, vyrovnávat se s uštědřenými ranami. 

Musíme také uvažovat nad faktem správné techniky provedení úderu, kdy jedinec 

s úderem provádí výdech. Razance výdechu stoupá se sílou úderu. Tímto mechanismem 

mohlo dojít k posílení výdechu. Tento fakt mohl také přispět k významnému nárůstu 

hodnoty PEF u probanda č. 2. U toho pravděpodobně hrál dominantní roli fakt 

předchozí absence sportovní aktivity. Víme, že s prováděním sportovní aktivity stoupá 

dechová frekvence, která zajišťuje dostatečné zásobování organismu kyslíkem a naopak 

umožňuje vydýchání odpadních látek. Vzhledem k charakteru měření nelze tato 

domněnka potvrdit. U probanda č. 3 naopak vidíme zhoršení. Tato negativní změna 

mohla nastat chybou měření nebo faktem, že proband č. 3 je oproti dalším dvěma 

probandům aktivní kuřák. Na základě publikovaných studií je jednoznačně dokázáno, 

že kouření významně negativně ovlivňuje dechové funkce. 

Proband 1 Proband 2 Proband 3

PEF 10,34% 19,32% -0,86%
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4.2.3 Hypotéza 3 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění výsledků hypotézy 3 

V hypotéze 3 jsem se zabývala sledováním změn respiračních parametrů na základě 

jedné tréninkové jednotky boxu. Vzhledem k faktu, že tréninky byly koncipovány 

většinou stejně ve smyslu zahřátí organismu, tréninku rychlosti, síly a vytrvalosti a na 

závěr strečink, těžko se dá posoudit míra změn vzhledem k charakteru tréninku. Po 
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podrobnějším prozkoumání dat (viz výše) můžeme najít mírný vliv aktuálního 

psychického stavu na vyšší změny respiračních parametrů u jednotlivých probandů. 

I když nemůžeme jednoznačně tvrdit, že to tak funguje ve všech případech, dobrá 

nálada a psychická pohoda vedly ve velkém počtu měření k vyšším rozdílům 

v měřených parametrech. Kdybychom tuto hypotézu zkoumali globálně, skutečně 

většina změn v měřených parametrech se ukázala do 10%. 

4.3 Dotazník SQUALA 
Dotazník SQUALA byl v této výzkumné části zařazen pouze jako doplněk k ucelení 

daného tématu. Nejenom díky jeho doplňující funkci, ale i na základě malého počtu 

probandů jsem zvolila nestandardizované vyhodnocení.  Toto vyhodnocování spočívalo 

v porovnávání jednotlivých položek před a po zahájení výzkumu. Hodnoty mohou být 

trochu zkreslené, neboť probandi obdrželi tento dotazník poprvé na vyplnění před 

započetím tréninku boxu, kde byli velice limitováni časem a nemohli se dlouho nad 

položkami zamýšlet. Oproti vyplňování dotazníku po dokončení výzkumu, které 

proběhlo po celé tréninkové jednotce, a probandi nebyli časem již tolik limitováni. 
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4.3.1 Hodnocení důležitosti 

 

Obrázek 4: Porovnání hodnocení důležitosti před začátkem a po ukončení měření 
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Na základě porovnání jednotlivých položek před započetím a po ukončení výzkumu 

došlo k významné změně ve směru negativním u probanda č. 2 v hodnocení položky mít 

koníčky ve volném čase. Toto hodnocení je mírně překvapující, neboť jsem spíše 

očekávala posun ve směru ke zlepšení. Vzhledem k tomu, že hodnocení důležitosti 

ovlivňuje i aktuální psychické rozpoložení jedince v danou chvíli, mohlo být hodnocení 

zkresleno příchodem Vánoc, kdy proband sám udával, že se těší na tyto svátky se svojí 

rodinou. Proto důležitost této položky mohla být v danou chvíli zkreslena. Na druhou 

stranu povzbudivé výsledky přineslo vyhodnocení u probanda č. 1, kdy došlo k progresi 

hodnocení důležitosti u těchto položek: být zdravý, být fyzicky soběstačný, cítit se 

psychicky dobře a postarat se o sebe.  
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4.3.2 Hodnocení spokojenosti 

 

Obrázek 5: Porovnání hodnocení spokojenosti před začátkem a po ukončení měření 
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Vzhledem k charakteru dotazníku SQUALA jsem očekávala spíše změny 

v subjektivním hodnocení spokojenosti. Na základě porovnání jednotlivých položek 

došlo k největším změnám zejména u probanda č. 3 ve smyslu negativním. Snížení 

spokojenosti u tohoto probanda bylo v položkách: pravda, krása a umění, sexuální život, 

láska, děti, rodinné vztahy, psychická pohoda, fyzická soběstačnost, zdraví. Ačkoliv 

proband neudával žádné změny odpovídající výše zmíněným položkám, nemusíme znát 

všechny údaje. V průběhu měření byl zaznamenáván pouze aktuální stav před a po 

tréninku, nebo proband nechtěl uvádět všechny informace. K negativním změnám 

mohlo dojít také na základě delší doby pro vyplnění dotazníku po ukončení měření. Na 

druhou stranu došlo ke zvýšení spokojenosti v oblasti koníčků. Významné zlepšení 

v subjektivním hodnocení spokojenosti se ukázalo u probanda č. 2. Největší změna byla 

zaznamenána v oblasti práce, což odpovídá zahájení pracovní činnosti na začátku 

měření, dále v oblasti psychické pohody, zdraví, spánku, koníčků, pocitu bezpečí a 

spravedlnosti. S velkou pravděpodobností tyto změny můžeme přičítat zahájení 

pracovní a sportovní činnosti. Proband č. 1 na základě vyhodnocení důležitosti 

vykazoval největší počet změn. Tyto změny více méně korespondují v subjektivním 

hodnocení spokojenosti, kdy došlo ke zlepšení v oblasti psychické pohody, fyzické 

soběstačnosti a zdraví. 
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5 Diskuze 
Sportovní aktivita tvoří pro mnohé z nás neoddělitelnou součást života. Pocit pohody po 

tělesné i duševní stránce je nenahraditelný. Jedním krátkým okamžikem se může změnit 

život každého z nás. 

Na základě dostupných informací dochází k neustálému nárůstu osob se zdravotním 

postižením. Jak již bylo uvedeno v teoretické části, zdravotně postižení jedinci tvořili 

v roce 2007 v ČR 9,87% populace (Kalnická, Votinský, 2008). Chan a Zoellick (2011) 

odhadují, že zhruba 70 mil. lidí na celém světě potřebuje ke svému životu invalidní 

vozík. Dle mého názoru toto číslo není rozhodně konečné. Příčiny vedoucí k upoutání 

osob na invalidní vozík jsou rozmanité. Primární tvoří přímé poškození pohybového 

aparátu, vznikající již od narození nebo až v průběhu života (Renotiérová, Ludíková, 

2004). Dle Faltýnkové (2012) vzniká nejčastěji závislost na invalidní vozík v důsledku 

úrazu. Tomuto faktu odpovídá i dostupná literatura, kde se nejvíce studií provádí 

u jedinců s míšní lézí. V průběhu zpracovávání této diplomové práce jsem často 

narážela na problém spinálních pacientů a nikoliv vozíčkářů jako komplexní skupiny 

zahrnující větší počet diagnóz. Nejenom jedinci po úraze, ale i další uživatelé 

invalidního vozíku se často po týk ají s dalšími zdravotními i psychickými problémy. 

Ačkoliv nacházíme výčty možných komplikací, jedno mají skoro všichni společné. A to 

je nejčastější příčina úmrtí – respirační onemocnění (Benditt, Boitano, 2013; McConnel, 

2013; Vázques a kol., 2013; Sheel a kol., 2013). 

Kdybychom se na problematiku respiračních onemocnění podívali pouze ze strany 

neuromuskuloskeletálního systému, najdeme souvislost mezi posturou a její vlivem na 

dýchání a naopak (Véle, 2006). I u zdravých jedinců můžeme vidět značné rozdíly 

respiračních parametrů například v různých typech sedu (Price a kol, 2014; Hojat, 

Mahdi, 2011). Musíme si uvědomit, že jedinci na vozíku vsedě tráví prakticky veškerou 

část dne. Dle Masseryho (2010) dochází vlivem slabého svalstva ke změnám 

v muskuloskeletálním systému a následnému ovlivnění dýchání. Tato změna může být 

spojena s případnou denervací pomocných dýchacích svalů. Vázne tedy jak nádechová, 

tak výdechová část. V důsledku oslabeného výdechu vzniká snížená schopnost 

efektivně vykašlávat (McConnel, 2013; Vázques, 2013; Sheel a kol., 2008). Dle Westa 

a kol. (2012) u osob s míšní lézí dochází hlavně ke snížení síly pomocných 

výdechových svalů a ovlivnění fungování bránice. Jung a kol. (2014) dodávají, že díky 
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oslabenému výdechovému svalstvu může docházet ke vzniku restriktivních plicních 

onemocnění, která jsou doprovázena redukcí plicních objemů a kapacit. V závislosti na 

výšce léze dochází nejčastěji k ovlivnění mm. intercostales a svalů v abdominální části 

trupu. Snížená síla a funkce těchto svalů vede k redukci usilovného výdechu a celkově 

ke změně dechové mechaniky (Bernard a kol., 2000). Brown a kol. in Bele, Golhar 

(2013) a Goldman a kol. in Mueller a kol. (2013) tento fakt potvrzují s tím, že celkově 

klesá poddajnost plic a hrudního koše. Atrofizace svalstva pod místem léze je značná. 

Po úraze dochází velmi rychle k atrofizaci m. obliquus externus et internus abdominis a 

také m. transverzus abdominis (Bele, Golhar, 2013). Dle Véleho (2006) a Chaitowa 

(2014) řadíme výše zmíněné svaly mezi svaly pomáhající výdechu. Jejich atrofizace či 

oslabení jednoznačně vede k omezení možnosti respirace zejména během fyzické 

zátěže.  

Z hlediska spirometrického měření vedou tyto změny také k nepříznivému ovlivnění 

respiračních parametrů. Globálně tedy nacházíme snížené respirační průtoky i objem. 

Parametry FVC, FEV1 a IC s nižším místem léze stoupají až do úrovně Th10, kde jsou 

více méně srovnatelné (Bele, Golhar, 2013). McConnel (2013) žádnou takovouto 

hranici neuvádí. Stolzmann a kol. (2008) zmiňují rizikové faktory vedoucí k ještě 

vyššímu snížení parametru FVC a FEV1 a to je vliv věku, kouření cigaret, obezita 

či respirační nemoci. U dalších neuromuskulárních onemocnění McConnel (2013) 

potvrzuje fakt snižující se svalové síly inspiračních i expiračních svalů a tím také 

negativní ovlivnění respiračních funkcí. 

Přínosem pohybové aktivity na respirační funkce a psychickou pohodu probandů jsme 

se zabývali také v rámci této diplomové práce. 

Dle Hellera a Potměšila (2001) sportovalo na území ČR toho času pouze 1,5% 

z celkového počtu paraplegiků a tetraplegiků. Anneken a kol. (2010) uvádějí na základě 

jejich výzkumu sportovní aktivitu u 51,5% participantů výzkumu. V 83% 

seúroveňsportovních aktivit se nacházela na hranici rekreačního sportu, přičemž 

nejčastějším provozovaným sportem byl handbike. Nízké číslo sportujících jedinců 

s míšní lézí potvrzuje také Tasiemski a kol. (2014). Na základě jejich studie se ukázala 

preference individuálního sportu. U poloviny probandů výzkumu se ukázalo, že bylo 

nemožné pokračovat ve sportu, který provozovali před úrazem. Tento fakt významně 

podporuje vznik nových sportů pro handicapované a tím tedy vznik boxu pro vozíčkáře. 

Další fakt, který se na základě této studie objevil, byla malá dostupnost informací 
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týkající se sportovních možností. Doufám, že i tato diplomová práce zaujme případné 

čtenáře a napomůže tak šíření povědomí o nové sportovní možnosti. 

S jistotou můžeme tvrdit, že pravidelná pohybová aktivita jednoznačně přispívá ke 

zkvalitnění života osoby na vozíku (Valent a kol, 2009; Heller, Potměšil, 2001). Na 

základě doplňujícího dotazníku v našem výzkumu můžeme tento fakt jednoznačně 

potvrdit. U našich probandů došlo ke změnám v hodnocení spokojenosti v parametru 

aktivit ve volném čase, psychické pohody, zdraví, spánku, pocitu bezpečí a fyzické 

soběstačnosti. Pozitivní vliv pohybové aktivity potvrzuje také Litchke (2012), který 

hodnotil podobné parametry u vozíčkářů hrající rugby. Sedláčková (2012) se ve své 

diplomové práci zabývala přímo výskytem deprese u sportovců na vozíku oproti 

jedincům nesportujícím. Jednoznačně vyšší výskyt deprese vyšel u jedinců 

nesportujících. Nižší výskyt pocitu napětí, deprese, vzteku, zmatenosti uvádějí 

u sportujících jedinců na vozíku i Campbell a Jones (1994). Martin (2005) vyzdvihl 

i význam psychologické intervence u sportujících jedinců ke zvýšení výkonnů. Anneken 

a kol. (2010) jako zajímavý fakt uvádějí, že aktivní osoby na vozíku jsou i aktivnější 

z hlediska zapojení do pracovního procesu.  

Motivace překonávat fyzické či sociální překážky vede k nutnosti zvyšovat také 

fyzickou i psychickou kondici (Valent a kol., 2009; Shephard in Heller a kol., 1999). 

Častým limitujícím faktorem pro překonávání překážek u vozíčkářů je nízká svalová 

síla horních končetin a trupu a zároveň jejich vysoká míra unavitelnosti. Bohužel pouhé 

zvládání aktivit běžného denního života nestačí (Heller a kol., 2013; Bernard a kol., 

2000; Yim SY a kol., 1993). Mimo limity svalové síly má jednoznačně také vliv 

kondice kardiorespiračního systému a jeho odpovědi na zátěž (Heller a kol., 2013; Yim 

SY a kol., 1993). Na základě dostupných publikací víme, že nejenom jedinci s míšní 

lézí, ale všechny osoby na vozíku mají tuto kondicijednoznačně sníženou. Jedinou 

prevencí proti eventuálnímu dalšímu poklesu je adekvátní sportovní aktivita (Heller, 

Potměšil, 2001).  

Čichoň a kol. (2015) ve své studii provedli krátko rešerši o minimální době intervence 

tréninkového programu k ovlivnění a zároveň měřitelných kardiorespiračních změn. 

Rešerše ukázala, že minimální dobou pro sledování vývoje změn je intervence 

tréninkové aktivity odpovídající 6 – 12 týdnům. Tento fakt přímo pro změnu 

respiračních funkcí potvrzuje také Westa a kol. (2011). Yim SY a kol (1993) doporučují 

k tréninkovým programům provádět aktivitu 2 – 3x do týdne. V našem výzkumu 
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probandi většinou absolvovali trénink boxu ještě jeden den v týdnu, ale přímo samotné 

měření na něm neprobíhalo.  

Výzkumná část této diplomové práce se zabývala sledováním změn respiračních 

parametrů FVC, FEV1 a PEF. V hypotéze 1 se nám potvrdila v absolutních hodnotách 

změna p arametrů  FVC a FEV1  d o 1 0 %. Podobnou  změnu  uvádí p o 1 2 - ti týdenní 

bicyklové ergometrii také Čichoň a kol. (2015). Během této studie se také ozřejmilo 

zhoršení některých parametrů u 2 probandů výzkumu. Na základě výsledků při 

zpracování hypotézy 1 došlo ke zhoršení parametrů u probanda č. 2. Příčinou jak již 

bylo uvedeno, mohla být předchozí absolutní absence jakékoliv sportovní aktivity od 

doby vzniku jeho úrazu. Zhoršení parametru FVC najdeme také ve studii Yim Sy a kol. 

(1993) při tréninku na motomedu. V této studii také nedošlo vůbec ke změně parametru 

FEV1. Minimální změnu FVC uváděl také Valent a kol. (2008) a to pouze 0,5%. Silva a 

kol. (1998) po 6 – ti týdenním tréninkovém programu na motomedu naměřil 

u parametrů FVC a FEV1 změny v hodnotě 8,6% a 2,2%. Dlouhodobé sledování 

vozíčkářů provedl Heller a Potměšil (2001), kde u 4 probandů po 5,5 letech pohybové 

aktivity došlo k nárůstu FVC o 13% a FEV1 o 4,1%. 

V hypotéze 2 jsme sledovali změny parametru PEF. Tento parametr naznačuje sílu 

výdechový respiračních svalů. Studie Čichoně a kol (2015), která byla výchozí pro náš 

vlastní výzkum z důvodu podobné délky a frekvence intervence ukázala změnu tohoto 

parametru do 23%. Pro snadnější vyhodnocení jsme zvolili 20% hranici, přestože např. 

Yim Sy a kol. (1993) uvádějí v absolutních hodnotách změnu pouze 3%, Valent a kol. 

(2009) 6% a Heller a Potměšil (2001) po půl roční pohybové aktivitě 6,2%. Měření 

v této diplomov é p ráci ozřejmilo změnu p arametru  PEF o 1 0 ,3 4 % u  p roband a č. 1; 

19,32% u probanda č. 2; a u probanda č. 3 došlo k jejímu zhoršení. Zlepšení u probanda 

č. 1 předpokládáme z důvodu nárůstu svalové síly v oblasti trupu, což vzhledem k jeho 

postižení je možné, u probanda č. 2 na základě předchozí absence sportovní aktivity. 

U probanda č. 3 předpokládáme možný vliv kouření vedoucího ke zhoršení tohoto 

parametru. Dle Rexhepi a Brestovce (2008) má kouření jednoznačný vliv na snížení 

kardiorespiračních funkcí. Uvádějí také značnou redukci v parametrech FVC a FEV1, 

což se nám také ukazovalo v průběhu jednotlivých měření, kdy proband č. 3 dosahoval 

celkově nejnižších hodnot měřených parametrů. Nevzat a Ebru (2012) ve své studii 

dokonce potvrdili, že i na základě fyzické aktivity dochází u sportovců – kuřáků 

k nižšímu nárůstu hodnot.  
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Z důvodu vysoké zátěže, kterou trénink boxu představuje, nás zajímali změny 

respiračních parametrů před a po tréninkové jednotce boxu. Studie autorů Bharali a kol. 

(2015), Soundariya a Neelambikai (2015), Bhavsar (2014) i přes velmi podobné 

výchozí podmínky vykazují vysokou nejednotnost ve výsledcích změn parametrů FVC, 

FEV1 a PEF. Mojtaba a kol. (2011) využil oproti výše uvedeným studiím bicyklový 

ergometr. Na základě průměrných přírůstků v těchto studiích byla v našem výzkumu 

určena hranice 10% pro předpokládanou změnu měřených parametrů. Dle výsledků 

našeho měření došlo ve většině případů u probandů č. 1, 2, 3 ke změně parametrů FVC, 

FEV1 a PEF do 10%. Tímto můžeme říci, že i díky jednorázové aktivitě může docházet 

ke změnám výše uvedených parametrů. Výše zmíněné studie uvádějí, že pouze 

jednorázová aktivita nevede k dlouhodobému ovlivnění respiračních funkcí. Bharali a 

kol. (2015) potvrzují významný nárůst parametru PEF na základě jednorázové fyzické 

zátěže.  

Zatím nevíme, jak se budou respirační hodnoty vyvíjet u našich probandů dále. West a 

kol. (2012) a Domaszeska (2013) uvádějí, že i přes vysokou sportovní aktivitu u jedinců 

s míšní lézí hodnoty nedosahují „normálních“ hodnot. 
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6 Závěr 
Jedním z cílů samotné diplomové práce je představení nové sportovní možnosti pro 

handicapované jedince na vozíku a tímto sportem je box.  

První zmínky boxu nacházíme již ve Starém Řecku. Ačkoliv má tento sport dlouholetou 

tradici, mnozí ho řadí mezi velmi nebezpečné sporty. O to více, pokud ho provozují 

ženy, ba dokonce osoby upoutané na invalidní vozík. Box pro vozíčkáře se řadí mezi 

jedny z nejmladších sportovních aktivit, které mohou tito jedinci provozovat. Na území 

ČR zatím nemá dlouholetou tradici, nicméně jeho popularita nabírá strmý vzestup. 

V současné chvíli jsou tendence k zařazení tohoto sportu na Paralympiádu. Dosud se 

tento krok nepovedl.  

Příznivý vliv jakékoliv sportovní aktivity je všeobecně známý. Otázkou je, zda se tento 

vliv potvrdí také u boxerů na vozíku? Výzkum v této diplomové práci je případovou 

kazuistickou studií sledující vliv boxu na respirační funkce u vozíčkářů. Po dobu 

2,5 měsíce byly sledovány spirometrické údaje před a po tréninku boxu u 3 probandů, 

včetně zaznamenávání subjektivních pocitů. Doplněk této studie tvoří sledování změn 

hodnocení kvality života s využitím dotazníku SQUALA.  

Z důvodu malého počtu probandů nemůžeme hypotézy zobecňovat a zcela jistě je 

potřeba tento výzkum provést s větším počtem účastníků, což je v současné chvíli málo 

možné z důvodu nízkého počtu takto sportujících jedinců, kteří by se věnovali výhradně 

boxu. I přesto se nám ozřejmili některé změny. V hypotéze 1 byl sledován procentuální 

nárůst hodnot FVC a FEV1, přičemž jsme očekávali nárůst do 10% (na základě literární 

rešerše). U 2  p roband ů  (č. 1  a 3 ) došlo sk u tečně k e změnám d o 1 0 % a u  jednoho  

probanda (č. 2) došlo naopak ke zhoršení, což mohlo být zapříčiněno absencí předchozí 

sportovní aktivity od doby po úrazu. Dalším sledovaným parametrem byl maximální 

výdechový ústní tlak – PEF, kdy jsme očekávali změnu tohoto parametru v rozmezí 2 -

 20%. V tomto parametru došlo naopak ke zhoršení u probanda č. 3. Důvodem tohoto 

zhoršení mohl být vliv kouření cigaret, což je faktor vysoce omezující respirační 

funkce. Hodnoty dalších dvou probandů (č. 1 a 2) se pohybovaly právě ve vymezeném 

rozmezí.  Zajímavé bylo sledování změn hodnot před a po tréninkové jednotce. Na 

základě literární rešerše jsme si stanovili změnu do 10% u parametrů FVC, FEV1, PEF. 

V hypotéze 3 na základě vyhodnocení docházelo skutečně ve velkém množství případu 
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ke změně do 10%, což nám říká, že i jednorázové aktivity dochází k poměrně velkým 

respiračním změnám. 

Jako doplněk bylo zahrnuto subjektivní hodnocení kvality života s využitím dotazníku 

SQUALA. Ačkoliv tento dotazník byl vyhodnocen nestandardní metodou 

porovnáváním jednotlivých položek, došlo ke zlepšení v hodnocení spokojenosti, což 

nám dává informaci o kladném významu provozování této sportovní aktivity z důvodu 

psychické pohody a spokojenosti samotného sportovce.  

Ačkoliv i na základě našeho výzkumu vidíme znatelné změny v respiračních 

parametrech, z důvodu malého počtu probandů a jejich malé podobnosti zatím 

nemůžeme hypotézy uvést ve všeobecnou platnost. Do budoucna je nutné rozšířit 

členskou základnu sportovců, vybrat jedince s podobnými výchozími podmínkami a 

měření zopakovat. Určitě by bylo vhodné příště také doplnit měření síly respiračních 

svalů. Zajímavé by bylo také provést zátěžové vyšetření probandů a jejich dlouhodobé 

sledování. 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas  

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 28 odst. 1 zákonač. 372/2011 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č.96/2001Vás žádám o souhlas k vyšetření.  

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí ve studii. Je mi více než 18 let. 
2. Byl/a jsem podrobně informován/a o cíli studie, o jejích postupech, a o tom, co 

se ode mě očekává. Vyšetřující fyzioterapeut Bc. Stanislava Malíková 
provádějící studii mi vysvětlil očekávané přínosy a případné vedlejší efekty, 
které by se mohly vyskytnout během mé účasti ve studii. Beru na vědomí, že 
prováděná studie je výzkumnou činností. Na začátku této studie účastník vyplní 
standardizovaný dotazník SQUALA hodnotící kvalitu života, dále bude 
provedeno měření spirometrických hodnot pomocí Osobního spirometru MP3, 
které bude v následujících 2 -3 měsících prováděno vždy před a po skončení 
jednotlivého tréninku. Po uplynutí této doby účastník znovu vyplní 
standardizovaný dotazník SQUALA. 

3. Budu při výzkumu se svým vyšetřujícím spolupracovat a v případě výskytu 
jakéhokoliv neobvyklého nebo nečekaného příznaku ho budu ihned informovat.  

4. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast ve studii mohu kdykoliv přerušit či 
odstoupit. Moje účast ve studii je dobrovolná a na základě vlastního rozhodnutí. 

5. Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou 
důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Při vlastním provádění studie a jejím 
zpracování mohou být moje osobní údaje uvedeny pouze bez identifikačních 
údajů, tj. anonymní data pod číselným kódem. Rovněž pro výzkumné a vědecké 
účely mohou být moje osobní údaje poskytnuty pouze bez identifikačních údajů 
(anonymní data) nebo s mým výslovným souhlasem. Souhlasím s vytvořením 
fotodokumentace a jejím zveřejnění ve studii se zachováním anonymity úpravou 
fotografie. 

6. S mojí účastí ve studii není spojeno poskytnutí žádné odměny. 
7. Porozuměl/a jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat diplomové 

práci v referátech o této studii. Já pak naopak nebudu proti použití výsledků 
z této studie. 

8. Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím se svojí 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 mé účasti 
ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. 
Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo 
svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí. 

9. Převzal/a jsem podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu. 
 

Datum:……………………………………….………………………   
Osoba, která provedla poučení:………………………………………  

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………….   
Jméno a příjmení účastníka výzkumu:............................................. 

Vlastnoruční podpis účastníka výzkumu:…………………………….. 
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Obrázek 6: Trénink s pěnovými tyčemi 

 

 

 

Obrázek 7: Stínový box 1 



 

 

Obrázek 8: Stínový box 2 

 

 

 

Obrázek 9: Punching ball 



 

 

Obrázek 10: Lapy 1 
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Příloha č. 4: Hodnotící tabulky probandů 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI – Proband 1 – před měřením 

Proband 1 nezbytné velmi 
důležité 

středně 
důležité 

málo 
důležité bezvýznamné 

být zdravý  X    
být fyzicky soběstačný  X    
cítit se psychicky dobře  X    
příjemné prostředí a bydlení  X    
dobře spát  X    
rodinné vztahy   X   
vztahy s ostatními lidmi   X   
mít a vychovávat děti   X   
postarat se o sebe  X    
milovat a být milován  X    
mít sexuální život  X    
odpočívat ve volném čase  X    
mít koníčky ve volném čase  X    
být v bezpečí  X    
práce   X   
spravedlnost  X    
svoboda  X    
krása a umění  X    
pravda  X    
peníze   X   
dobré jídlo  X    

Tabulka 26: Proband 1 - SQUALA - Hodnocení důležitosti - před měřením 

 

  



 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI – Proband 1 – po měření 

Proband 1 nezbytné velmi 
důležité 

středně 
důležité 

málo 
důležité bezvýznamné 

být zdravý X     
být fyzicky soběstačný X     
cítit se psychicky dobře X     
příjemné prostředí a bydlení  X    
dobře spát  X    
rodinné vztahy   X   
vztahy s ostatními lidmi  X    
mít a vychovávat děti   X   
postarat se o sebe X     
milovat a být milován  X    
mít sexuální život  X    
odpočívat ve volném čase  X    
mít koníčky ve volném čase  X    
být v bezpečí  X    
práce   X   
spravedlnost  X    
svoboda  X    
krása a umění  X    
pravda  X    
peníze   X   
dobré jídlo  X    

Tabulka 27: Proband 1 - SQUALA - Hodnocení důležitosti - po měření 

 

  



 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI – Proband 1 – před měřením 

Proband 1 zcela 
spokojen 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen nespokojen velmi 

zklamán 

zdraví   X   
fyzická soběstačnost   X   
psychická pohoda    X  
prostředí a bydlení   X   
spánek   X   
rodinné vztahy   X   
vztahy s ostatními lidmi   X   
děti    X  
péče o sebe sama   X   
láska    X  
sexuální život    X  
odpočinek   X   
koníčky   X   
pocit bezpečí   X   
práce  X    
spravedlnost   X   
svoboda  X    
krása a umění    X  
pravda   X   
peníze   X   
jídlo   X   

Tabulka 28: Proband 1 - SQUALA - Hodnocení spokojenosti - před měřením 

  



 

 
HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI – Proband 1 – po měření 

Proband 1 zcela 
spokojen 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen nespokojen velmi 

zklamán 

zdraví  X    
fyzická soběstačnost  X    
psychická pohoda  X    
prostředí a bydlení   X   
spánek   X   
rodinné vztahy   X   
vztahy s ostatními lidmi   X   
děti    X  
péče o sebe sama  X    
láska    X  
sexuální život    X  
odpočinek  X    
koníčky  X    
pocit bezpečí   X   
práce  X    
spravedlnost   X   
svoboda  X    
krása a umění    X  
pravda   X   
peníze  X    
jídlo   X   

Tabulka 29: Proband 1 - SQUALA - Hodnocení spokojenosti - po měření 

  



 

 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI – Proband 2 – před měřením 

Proband 2 nezbytné velmi 
důležité 

středně 
důležité 

málo 
důležité bezvýznamné 

být zdravý X     
být fyzicky soběstačný  X    
cítit se psychicky dobře X     
příjemné prostředí a bydlení  X    
dobře spát  X    
rodinné vztahy X     
vztahy s ostatními lidmi  X    
mít a vychovávat děti X     
postarat se o sebe  X    
milovat a být milován X     
mít sexuální život  X    
odpočívat ve volném čase  X    
mít koníčky ve volném čase X     
být v bezpečí  X    
práce X     
spravedlnost  X    
svoboda  X    
krása a umění   X   
pravda X     
peníze   X   
dobré jídlo   X   

Tabulka 30: Proband 2 - SQUALA - Hodnocení důležitosti - před měřením 

  



 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI – Proband 2 – po měření 

Proband 2 nezbytné velmi 
důležité 

středně 
důležité 

málo 
důležité bezvýznamné 

být zdravý X     
být fyzicky soběstačný  X    
cítit se psychicky dobře X     
příjemné prostředí a bydlení X     
dobře spát X     
rodinné vztahy X     
vztahy s ostatními lidmi  X    
mít a vychovávat děti  X    
postarat se o sebe X     
milovat a být milován X     
mít sexuální život X     
odpočívat ve volném čase  X    
mít koníčky ve volném čase   X   
být v bezpečí  X    
práce X     
spravedlnost X     
svoboda X     
krása a umění   X   
pravda X     
peníze   X   
dobré jídlo    X  

Tabulka 31: Proband 2 - SQUALA - Hodnocení důležitosti - po měření 



 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI – Proband 2 – před měřením 

Proband 2 zcela 
spokojen 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen nespokojen velmi 

zklamán 

zdraví   X   
fyzická soběstačnost   X   
psychická pohoda    X  
prostředí a bydlení   X   
spánek    X  
rodinné vztahy X     
vztahy s ostatními lidmi X     
děti X     
péče o sebe sama   X   
láska    X  
sexuální život    X  
odpočinek  X    
koníčky   X   
pocit bezpečí   X   
práce     X 
spravedlnost    X  
svoboda   X   
krása a umění   X   
pravda X     
peníze     X 
jídlo    X  

Tabulka 32: Proband 2 - SQUALA - Hodnocení spokojenosti - před měřením 

  



 

 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI – Proband 2 – po měření 

Proband 2 zcela 
spokojen 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen nespokojen velmi 

zklamán 

zdraví  X    
fyzická soběstačnost  X    
psychická pohoda X     
prostředí a bydlení  X    
spánek  X    
rodinné vztahy X     
vztahy s ostatními lidmi X     
děti X     
péče o sebe sama X     
láska    X  
sexuální život    X  
odpočinek   X   
koníčky X     
pocit bezpečí X     
práce X     
spravedlnost  X    
svoboda   X   
krása a umění   X   
pravda   X   
peníze   X   
jídlo  X    

Tabulka 33: Proband 2 - SQUALA - Hodnocení spokojenosti - po měření 

  



 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI – Proband 3 – před měřením 

Proband 3 nezbytné velmi 
důležité 

středně 
důležité 

málo 
důležité bezvýznamné 

být zdravý X     
být fyzicky soběstačný X     
cítit se psychicky dobře X     
příjemné prostředí a bydlení  X    
dobře spát  X    
rodinné vztahy  X    
vztahy s ostatními lidmi  X    
mít a vychovávat děti  X    
postarat se o sebe X     
milovat a být milován  X    
mít sexuální život X     
odpočívat ve volném čase  X    
mít koníčky ve volném čase X     
být v bezpečí  X    
práce  X    
spravedlnost  X    
svoboda  X    
krása a umění  X    
pravda X     
peníze  X    
dobré jídlo X     

Tabulka 34: Proband 3 - SQUALA - Hodnocení důležitosti - před měřením 

  



 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI – Proband 3 – po měření 

Proband 3 nezbytné velmi 
důležité 

středně 
důležité 

málo 
důležité bezvýznamné 

být zdravý X     
být fyzicky soběstačný X     
cítit se psychicky dobře X     
příjemné prostředí a bydlení  X    
dobře spát  X    
rodinné vztahy X     
vztahy s ostatními lidmi  X    
mít a vychovávat děti  X    
postarat se o sebe X     
milovat a být milován X     
mít sexuální život X     
odpočívat ve volném čase  X    
mít koníčky ve volném čase X     
být v bezpečí  X    
práce  X    
spravedlnost X     
svoboda X     
krása a umění   X   
pravda X     
peníze  X    
dobré jídlo X     

Tabulka 35: Proband 3 - SQUALA - Hodnocení důležitosti - po měření 

  



 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI – Proband 3 – před měřením 

Proband 3 zcela 
spokojen 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen nespokojen velmi 

zklamán 

zdraví X     
fyzická soběstačnost X     
psychická pohoda X     
prostředí a bydlení  X    
spánek X     
rodinné vztahy  X    
vztahy s ostatními lidmi  X    
děti  X    
péče o sebe sama X     
láska  X    
sexuální život X     
odpočinek  X    
koníčky  X    
pocit bezpečí  X    
práce  X    
spravedlnost  X    
svoboda  X    
krása a umění  X    
pravda  X    
peníze  X    
jídlo X     

Tabulka 36: Proband 3 - SQUALA - Hodnocení spokojenosti - před měřením 

  



 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI – Proband 3 - po měření 

Proband 3 zcela 
spokojen 

velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen nespokojen velmi 

zklamán 

zdraví   X   
fyzická soběstačnost  X    
psychická pohoda  X    
prostředí a bydlení  X    
spánek   X   
rodinné vztahy   X   
vztahy s ostatními lidmi  X    
děti    X  
péče o sebe sama   X   
láska    X  
sexuální život   X   
odpočinek  X    
koníčky X     
pocit bezpečí  X    
práce   X   
spravedlnost  X    
svoboda X     
krása a umění   X   
pravda X     
peníze   X   
jídlo x     

Tabulka 37: Proband 3 - SQUALA - Hodnocení spokojenosti - po měření 
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