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ABSTRAKT
Název:

Lokální a globální efekt sub-maximálního dřepu na post-aktivační zvýšení
výstupního svalového výkonu.

Cíle:

Cílem práce je určit, zdali se fenomén post-aktivačního zvýšení výkonu
(PAPE) projevuje lokálně či globálně z hlediska zlepšení výstupní svalové
síly. Tedy zjistit, zdali aktivace komplexního svalového řetězce povede ke
zlepšení výstupní svalové síly jiných svalových skupin a svalových skupin
zahrnutých v aktivovaném svalovém řetězci. Tímto způsobem poukázat na
poměr globálních a lokálních fyziologických mechanismů zapříčiňujících
PAPE.

Metody:

V této práci byla použita metoda kvazi-experimentu a metoda analýzy.
Jedenáct hráčů basketbalu ve věku 18-28 let absolvovalo dvě měření
v náhodném pořadí. Měření začínalo nespecifickým rozcvičením a
následoval pre-aktivační test (pre-CA) pro získání výchozích hodnot. Dále
hráči provedli specifické rozcvičení a aktivační cvičení (CA) v podobě
dřepu s intenzitou 2 × 4 × 90 % jednoho opakovacího maxima (OM)
s intervalem odpočinku 3 minuty. Po aktivačním cvičení byly měřeny
post-CA hodnoty v 5., 8. a 11. minutě na silových deskách a v 6., 9. a 12.
minutě na izokinetickém dynamometru (IKD). Pre-CA a post-CA test
protokolu jedna se skládal z výskoku s protipohybem (CMJ) a měření
flexe a extenze v koleni při úhlové rychlosti 180°/s. Testy protokolu 2 byly
složeny z měření parametrů explozivního kliku (EPU) a flexe a extenze
v lokti při úhlové rychlosti 180°/s. Naměřené hodnoty byly analyzovány
za využití párového t-testu pro data s normálním rozložením a
Wilcoxonova párového testu pro data s nenormálním rozložením.

Výsledky:

Analýza pre-CA a post-CA hodnot flexe a extenze v koleni odhalila
signifikantní (p <0,05) nárůst v parametrech maximálního točivého
momentu (PT) a průměrného výkonu na 1 opakování (APPR), žádná
signifikantní změna nebyla zaznamenána u parametrů CMJ. Měření
pre-CA a post-CA při flexi v lokti vykázalo signifikantní snížení
parametrů PT a APPR. Žádný signifikantní rozdíl nebyl nalezen u
parametrů EPU. Výsledky naznačují, že aktivační cvičení zaměřené na
svalové skupiny dolní poloviny těla příznivě neovlivňuje post-aktivaci
svalů horní poloviny těla. Efekt PAPE se z hlediska rozsahu jeví jako
především lokální.

Klíčová slova: komplexní trénink, post-aktivační potenciace, explozivní síla

ABSTRACT
Title:

Local and global effect of sub-maximal squat on post-activation
enhancement of muscle power output.

Objectives: The aim of this thesis is to determine whether the phenomenon of postactivation performance enhancement (PAPE) manifests locally or globally
in terms of improved muscle power output. That is, to determine whether
activation of a complex muscle chain will lead to improvements in the
muscle power output of other muscle groups and muscle groups included in
the activated muscle chain. In this way, to indicate the relationship between
global and local physiological mechanisms causing PAPE.
Methods:

The quasi-experimental method and the method of analysis were used in this
work. Eleven basketball players aged 18-28 years completed two
measurements in random order. The measurements started with a nonspecific warm-up followed by a pre-activation test (pre-CA) to obtain
baseline values. Next, the players performed a specific warm-up and
activation exercise (CA) in the form of a squat with an intensity of
2 × 4 × 90 % of one repetition maximum (OM) with a rest interval of 3 min.
After the activation exercise, post-CA values were measured at minutes 5,
8 and 11 on force plates and at minutes 6, 9 and 12 on an isokinetic
dynamometer (IKD). Pre-CA and post-CA test of the protocol one consisted
of countermovement jump (CMJ) and knee flexion and extension
measurements at 180°/s angular velocity. The protocol two tests consisted
of measuring explosive push-up (EPU) parameters as well as flexion and
extension at the elbow at an angular velocity of 180°/s. The measurements
were analyzed using the paired t test for normally distributed data and
the Wilcoxon paired test for non-normally distributed data.

Results:

Pre-CA and post-CA analysis of knee flexion and extension values revealed
a significant (p <0.05) increase in the parameters of peak torque (PT) and
average power per 1 repetition (APPR), while no significant change was
observed in CMJ parameters. Pre-CA and post CA measurements of elbow
flexion showed a significant decrease in PT and APPR parameters. No
significant difference was found for the EPU parameters. The results suggest
that activation exercise targeting lower body muscle groups does not affect
post-activation of upper body muscles. In terms of its extent, the PAPE
effect appears to be primarily local.

Keywords: complex training, post-activation potentiation, explosive power
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SEZNAM ZKRATEK
APPR – průměrný výkon pro jedno opakování
CMJ – výskok s protipohybem
Conc – koncetrická kontrakce
Ecc – excentrická kontrakce
EPU – explozivní klik
Ext – extensory
Flx – flexory
OM – opakovací maximum
PAP – post-aktivační potenciace
PAPE – post-aktivační zvýšení výkonu
PT – maximální moment síly

1.

ÚVOD

Touto diplomovou prací částečně navazuji na svou bakalářskou práci, ve které jsem se
věnoval možnostem akutního zvýšení výkonu svalů horní poloviny těla za využití
modifikace dechového vzorce. V diplomové práci se taktéž zaměřím na krátkodobé
zvýšení výkonu, které ale v dlouhodobém časovém horizontu může vyvolat zlepšení
chronické a tím zásadně přispět ke zkvalitnění silové přípravy sportovce. Silová
vybavenost jedince je jedním ze základních pilířů výsledného soutěžního výkonu, proto
považuji za důležité se touto problematikou zabývat a rozšiřovat její současný stav
poznání.
Tématem práce je post-aktivační zvýšení výkonu, které je součástí některých pokročilých
tréninkových metod zaměřených na zlepšení parametrů explozivní síly. Ve zkratce se
jedná o zlepšení charakteristik svalové kontrakce v návaznosti na kontrakce
předcházející, jež pozorujeme u dostatečně silově připravených sportovců. Toto akutní
zvýšení můžeme využít také v rámci rozcvičení před soutěží a tím příznivě ovlivnit
výsledný výkon. Téma post-aktivačního zvýšení výkonu (dříve post-aktivační
potenciace) se v odborné literatuře objevuje již od druhé poloviny 20. století a bylo
předmětem zkoumání nespočtu výzkumů. Po provedení důkladné rešerše, jsem ale došel
k závěru, že i přes velké množství informací, které k tomuto fenoménu máme, zůstávají
některé aspekty nedořešené. Jedním z nich je právě rozsah působení z hlediska
zapojených svalových skupin, které post-aktivační zvýšení výkonu ovlivňuje, a proto
jsem se rozhodl tento aspekt prozkoumat a pokusit se ho objasnit v této práci.
Pro objasnění výše zmíněného jsem zvolil empirickou metodu laboratorního
experimentu. V úvodní části práce se pokusím experimentální problém ukotvit do
určitých teoretických východisek a vytvořit tak teoretickou oporu pro zkoumaný problém.
Následně se pokusím připravit vhodný experiment, ten poté realizovat a pomocí
získaných výsledků odpovědět na výzkumnou otázku: Můžeme pozorovat zvýšení
výkonu i u svalových partií, které se nezapojují do předcházejícího aktivačního cviku?
Odpověď na výzkumnou otázku by mohla přispět k osvětlení fyziologických
mechanismů, které jsou původcem tohoto jevu. Objasnění těchto mechanismů je
esenciální pro využití fenoménu post-aktivačního zvýšení výkonu v praxi. V případě
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neúplného porozumění aplikujeme tento fenomén pouze metodou pokus-omyl a tu
bychom se měli snažit v rámci sportovní přípravy maximálně eliminovat.
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2.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1. Fyziologie svalové kontrakce

Svalový výkon ovlivňuje mimo vnějšího odporu mnoho faktorů, mezi které řadíme
především délku a velikost svalového vlákna, architekturu svalu, typ svalových vláken,
frekvenci excitace1. Některé z těchto faktorů je možné ovlivňovat pomocí různých
stresových podnětů, které v důsledku přináší chronické či akutní zvýšení svalového
výkonu. Chronická adaptace je zpravidla důsledkem dlouhodobého tréninkového
procesu2. Mezi akutní adaptace řadíme například efekt rozcvičení či efekt post-aktivační
potenciace (PAP)3, 4.
Pro pochopení fenoménu post-aktivační potenciace, kterým se zabývá praktická část této
práce, je nejprve nutné objasnit stavbu kosterního svalu a následně fyziologickou podstatu
svalového stahu (kontrakce).

2.1.1. Stavba kosterního svalu
Kosterní svaly jsou součástí výkonné složky pohybového systému. „Jako efektory pohybu
realizují pohyb rychle nebo pomalu, mohutně nebo slabě, plynule nebo přerušovaně. Jako
brzdy pohybu musí tlumit, zeslabovat a zamezovat pohyby.“5
Kosterní sval je velmi složitá struktura, která se skládá z několika částí. Je složen
z velkého množství svazků svalových vláken (fasciklů) a je obalen vazivovou tkání,
kterou nazýváme epymizium, jež drží svazky pohromadě. Při podrobném zkoumání za
pomoci mikroskopu můžeme pozorovat, že fascikle se dále dělí na jednotlivá svalová
vlákna neboli myocyty (vícejaderné svalové buňky) a ty jsou dále rozděleny na
myofibrily. Svalová vlákna jsou obalena buněčnou membránou – sarkolemou. Prostor

1

FITTS, Robert H.; MCDONALD, Kerry S.; SCHLUTER, Jane M. The determinants of skeletal muscle
force and power: their adaptability with changes in activity pattern.
2
KENNEY, W. Larry, Jack H. WILMORE a David L. COSTILL. Physiology of sport and exercise. 5th ed.
3
INGJER, F.; STRØMME, S. B. Effects of active, passive or no warm-up on the physiological response to
heavy exercise.
4
BLAZEVICH, Anthony John; BABAULT, Nicolas. Post-activation potentiation (PAP) versus postactivation performance enhancement (PAPE) in humans: Historical perspective, underlying mechanisms,
and current issues.
5
JAVŮREK, Jan. Vybrané kapitoly z klinické kineziologie.
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mezi myofibrilami je vyplněn tekutou sarkoplazmou, jejíž součástí je i tubulární struktura
– sarkoplazmatické retikulum. Základní kontraktilní jednotkou svalu jsou sarkomery,
tedy pravidelné úseky na myofibrilách. Sarkomery jsou od sebe odděleny Z-liniemi a
středem sarkomer je M-linie2. Uvnitř sarkomer se nacházejí myofilamenta, což jsou
proteiny, které umožňují kontrakci a zajišťují elasticitu a tvar sarkomer. Tři
nejvýznamnější filamenta jsou aktin (tenké filamentum), myozin (tlusté filamentum) a
titin (elastické filamentum), (obrázek 1)6. Aktin a myozin zajišťují proces nazývaný jako
klouzavý model svalové kontrakce7. Titin je nejdelší svalový protein, který prochází
středem tlustého filamenta od Z-linie až k M-linii, stabilizuje myozin v optimální pozici,
při protažení sarkomery klade elastický odpor a zabraňuje nadměrnému natažení8.

Obrázek 1 - Sarkomera. Zdroj: GUYTON, Arthur C. a John E. HALL. Textbook of
medical physiology

2.1.2. Koncentrická svalová kontrakce
Zkrácení svalu nastane ve chvíli, kdy dojde k interakci hlavy filamentu myozinu, která je
označována jako příčný můstek, s tenkým filamentem aktinem, jenž je pohybem příčného
můstku posunut směrem do středu sarkomery (M-linie), tedy k počátku myozinu. Během
tohoto procesu je hydrolyzován adenosintrifosfát (ATP)9.

6

SALADIN, Kenneth S.; PORTH, Carol. Anatomy & physiology: the unity of form and function.
SHARKEY, Brian J. a Steven E. GASKILL. Fyziologie sportu pro trenéry.
8
DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie.
9
GEEVES, M. A. a K. C. HOLMES. Structural Mechanism of Muscle Contraction.
7
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Svalová kontrakce je podmíněna excitací nervu a vznikem akčního potenciálu ve svalu,
což má za následek vyplavení vápníkových kationtů (Ca2+) ze sarkoplazmatického
retikula do sarkoplazmy. Kationty vápníku se následně ze sarkoplazmy navážou na
troponin-C, globulární protein, který je součástí aktinu, jenž odsune tropomyosin, který
v klidovém stavu inhibuje svalovou kontrakci tím, že blokuje vazebná místa na aktinové
spirále. Tímto se vytvoří prostor pro vznik vazby mezi příčným můstkem a aktinovým
vazebným místem a dojde k jevu, který označujeme jako aktino-myozinový komplex,
jenž je popsán v první odstavci této kapitoly2. Současně se dle tří filamentového modelu
kontrakce ihned po aktivaci (vyplavení Ca2+ do sarkoplazmy) titin naváže na vazebná
místa aktinu, čímž dojde ke zkrácení elastické části titinu (PEVK region), což v důsledku
změní jeho tuhost (obrázek 1)10. Tento jev následně ovlivňuje především natahování svalu
(viz kapitola 2.1.3.). Aktino-myozinové komplexy vznikají do té doby, než dojde
k poklesu koncentrace Ca2+ v sarkoplazmě, nebo pokud se sarkomera zkrátí natolik, že se
konce myozinových filament dotýkají Z-linie, či pokud se sarkomera natáhne natolik, že
nedochází k překrytí tlustého a tenkého filamenta11. Pokles koncentrace Ca2+ je vyvolán
systémem takzvané vápníkové pumpy, která pumpuje Ca2+ zpět do extracelulárního
prostoru a také do sarkoplazmatického retikula12.

2.1.3. Excentrická svalová kontrakce
Koncentrická svalová kontrakce se vyznačuje zvýšeným výdejem ATP při zvyšujícím se
svalovém výkonu, což je jev označovaný jako Fennův efekt (E=I+W, kde I představuje
energetický výdej během izometrické kontrakce a W představuje práci vykonanou
svalem). Toto však v obráceném významu nelze tvrdit o excentrické kontrakci (E≠I-W),
protože excentrická svalová práce se sice vyznačuje zvýšeným silovým výdejem za
současné nižší energetické spotřeby, nicméně tento snížený výdej energie není přímo
úměrný snížené svalové práci13. Tuto nesrovnalost, kdy je vyšší silový výdej při aktivním
(s dodávkou Ca2+ do sarkoplazmy) natažení svalu podpořen nižší energetickou spotřebou,
nelze vysvětlit pouze elasticitou aktino-myozinového komplexu, jelikož tato elasticita
10

SCHAPPACHER-TILP, Gudrun, et al. A novel three-filament model of force generation in eccentric
contraction of skeletal muscles.
11
LEONARD, Tim R.; HERZOG, Walter. Regulation of muscle force in the absence of actin-myosin-based
cross-bridge interaction.
12
KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie.
13
ORTEGA, Justus O., et al. Muscle force, work and cost: a novel technique to revisit the Fenn effect.
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vysvětluje pouze ~12 % naměřené absorpce energie během natažení svalu14. Také bylo
zaznamenáno zvýšení zbytkové svalové síly, kdy velikost síly při izometrické kontrakci
je nižší, než velikost síly při izometrické kontrakci u nataženého svalu15. Toto zvýšení
tedy vzniká po deaktivaci excentrické kontrakce a nelze ho vysvětlit jevy, jenž nastávají
při koncentrické svalové kontrakci16. Dále bylo zjištěno, že při aktivním (s přístupem
Ca2+ a ATP) natažení svalu za hranici překrytí tenkého a tlustého filamenta, vzniká
signifikantně vyšší síla, než při natažení pasivním (bez přístupu Ca2+). Současně při
stejném aktivním natažení v roztoku, který obsahuje trypsin (inhibitor titinu), byla
naměřená síla výrazně nižší11. Uvedené nestandardní parametry excentrické kontrakce
většinou výzkumy připisují gigantickému elastickému proteinu titinu, který v excentrické
kontrakci hraje zásadní roli17 (obrázek 2).

Obrázek 2 - Navázání titinu na aktin bez aktivace a), s aktivací (b).
Zdroj: SCHAPPACHER-TILP, Gudrun, et al. A novel three-filament model of force
generation in eccentric contraction of skeletal muscles

14

LINARI, M., et al. A combined mechanical and X‐ray diffraction study of stretch potentiation in single
frog muscle fibres.
15
JOUMAA, V.; LEONARD, T. R.; HERZOG, W. Residual force enhancement in myofibrils and
sarcomeres.
16
HERZOG, Walter, et al. Residual force enhancement following eccentric contractions: a new mechanism
involving titin.
17
HESSEL, Anthony L.; LINDSTEDT, Stan L.; NISHIKAWA, Kiisa C. Physiological mechanisms of
eccentric contraction and its applications: a role for the giant titin protein.
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2.1.4. Spřažení excitace a kontrakce
Kontrakce kosterního svalu je ovlivnitelná vůlí a je řízena centrálním nervovým
systémem. Když dorazí akční potenciál z míchy k motoneuronu, vyplaví se na nervových
zakončeních neurotransmiter acetylcholin a vznikne místní depolarizace (snížení
negativního náboje). „Signálem pro vznik akčního potenciálu na membráně sarkolemy je
dostatečná depolarizace sarkolemy pod nervově-svalovou ploténkou. Po překročení
prahového potenciálu a následné aktivaci napěťově řízených kanálů se tento lokální
potenciál změní na akční potenciál a bez dekrementu se šíří celou sarkolemou.“12 Akční
potenciál se dále šíří přes T-tubuly do přilehlých sarkoplazmatických retikul, které
následně v krátkém čase otevřou kalciové kanály a uvolní velké množství Ca2+ a dojde
ke svalovému stahu.

2.2.

Základní parametry ovlivňující výstupní svalovou sílu

Aby došlo k patřičnému projevu svalových kontrakcí, tedy pohybu, je zapotřebí, aby sval
vyvinul dostatečnou sílu (překonal odpor). Síla svalové kontrakce závisí na následujících
faktorech: Délka svalového vlákna a sarkomer, velikost a architektura svalu, typ a počet
aktivovaných motorických jednotek, frekvence stimulace motorických jednotek a
rychlost kontrakce2.
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2.2.1. Délka svalových vláken a sarkomer
Aktuální sílu svalové kontrakce určuje množství aktino-myozinových můstků, které
závisí na míře překrytí filament uvnitř sarkomer. Při menších výchozích délkách
sarkomer se už můstky vytvářejí a k nejvyšší produkci síly dochází při délce sarkomery
2,2 – 2,4 μm. Při větším zkrácení se síla opět snižuje, protože konce aktinových filament
začínají přesahovat M-linii, čímž se snižuje počet aktivních můstků. K nulové produkci
síly dochází, když myofilamenta začínají narážet do Z-linie, čímž se svinou. Sílu
kontrakce v závislosti na délce sarkomery popisuje Gordonova křivka (Obrázek 3)12.

Obrázek 3 - Gordonova křivka. Zdroj:
Lékařská fyziologie

KITTNAR, Otomar.

Při extrémním natažení svalu (délka sarkomery 3,5 μm) se filamenty nepřekrývají a ke
svalové kontrakci nemůže dojít. I v tomto případě je však schopen sval produkovat sílu,
kterou způsobují pasivní elastické elementy sarkomer (viz kapitola 2.1.3.). Toto můžeme
pozorovat na obrázku 4, který důkladněji popisuje klesající část křivky vztahu sílanatažení.
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Obrázek 4 - Grafické vyjádření vztahu síla-délka. Červená linie: aktivní síla, zelená
linie: pasivní síla, černá přerušovaná linie: celková síla. Zdroj: LEONARD, Tim R.;
HERZOG, Walter. Regulation of muscle force in the absence of actin-myosin-based
cross-bridge interaction (upraveno)

2.2.2. Velikost a architektura svalu
Dalším velmi důležitým faktorem ve vztahu k produkci svalové síly je rozměr svalu,
respektive jeho fyziologický průřez, který je součtem příčných průřezů všemi vlákny
svalu. Svaly s větším fyziologickým průřezem jsou složeny z většího počtu svalových
vláken, tudíž jsou schopny vytvořit větší počet aktino-myozinových můstků a tím
vyprodukovat vyšší sílu. Mimo počtu svalových vláken je také nutné brát v potaz hustotu
filament, což je poměr mezi plochou filament a plochou svalových vláken. Cvičením
silového tréninku lze zvýšit počet myofibril na svalové vlákno a zvýšit hustotu
myofilament. Tento proces se nazývá myofibrilární hypertrofie18.
Architektura svalu, tedy uspořádání svalových snopců, také ovlivňuje fyziologický
svalový průřez a tím rychlost a sílu kontrakce. Kosterní svaly můžeme dle tohoto
uspořádání rozlišit na paralelní (nezpeřené) a zpeřené.

18

ZATSIORSKY, Vladimir M. a William J. KRAEMER. Silový trénink: praxe a věda.
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Svaly s paralelní architekturou mají svalové snopce uspořádány rovnoběžně ve směru
tahu svalu. Jsou schopny se více percentuálně zkrátit, mají vyšší zdvih, dosahují vyšší
rychlosti kontrakce, ale nejsou schopny vyvinout tolik kontraktilní síly jako svaly zpeřené
(menší počet zapojených vláken)19,

20

. Typickým příkladem paralelně uspořádaného

svalu je musculus semitendinosus, který je součástí svalů na zadní straně stehna21.
Naopak na přední straně stehna najdeme sval, který můžeme označit jako zpeřený –
quadriceps femoris. Zpeřené svaly jsou složeny z kratších vláken, které jsou uspořádány
šikmo k průběhu šlach a šikmo k ose tahu. Tyto svaly se percentuálně zkracují méně
(zkrácení probíhá v laterální i longitudinální rovině), ale jsou díky většímu
fyziologickému průřezu schopny vyprodukovat více výstupní svalové síly22. Výsledná
síla také závisí na úhlu zpeření (obrázek 5)19.

Obrázek 5 - Porovnání velikosti fyziologického průřezu a velikosti zkrácení u
nezpeřeného (a) a zpeřeného (b) svalu. Zdroj: JANURA, Miroslav a Univerzita
Palackého. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka

19

JANURA, Miroslav a Univerzita Palackého. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka.
BODINE, Sue Carol, et al. Architectural, histochemical, and contractile characteristics of a unique
biarticular muscle: the cat semitendinosus.
21
KELLIS, Eleftherios, Nikiforos GALANIS, George KAPETANOS a Konstantinos NATSIS.
Architectural differences between the hamstring muscles.
22
CARLSON, Bruce M. The Muscular System. The Human Body.
20
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Každý sval v těle je z hlediska architektury uspořádán tak, aby dokonale plnil svou funkci.
Svaly, jako jsou quadriceps femoris či musculus soleus, jsou schopny vygenerovat
dostatek síly pro silově náročnější úkony (chůze do schodů, do kopce apod.), zatímco
hamstringy poskytují dostatečnou míru zkrácení potřebnou pro běh19.

2.2.3. Typ a počet aktivovaných motorických jednotek
„Motorická jednotka (MJ) je množina svalových vláken inervovaná jedním
motoneuronem. Jedná se o nejmenší část svalu, která může kontrahovat nezávisle.“19
Poměr mezi inervačním motoneuronem a počtem inervovaných svalových vláken
označujeme jako inervační poměr. Nižší inervační poměr zvyšuje přesnost pohybu19.

2.2.3.1. Typy motorických jednotek
Typy motorických jednotek určujeme podle toho, jaký typ svalových vláken daný
motoneuron inervuje. Můžeme je tedy rozdělit do třech základních skupin: I, IIA, IIB23.
Každý druh se vyznačuje jinými vlastnostmi (tabulka 1)19.

Tabulka 1 - Typy motorických jednotek. Zdroj: JANURA, Miroslav a Univerzita
Palackého. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka
Typ motorické

Průměr

Rychlost

Velikost

Práh

kontrakce

síly

únavy

malý

pomalá

nejmenší

vysoký

střední

rychlá

střední

vysoký

velký

rychlá

největší

nízký

jednotky
I (SO, S)
slow oxidative
IIA (FOG, FR)
fast oxidative
glycolitic
IIB (FG, FF)
fast glycolitic

23

HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I: obecná část.
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Jednotlivé typy motorických jednotek jsou zastoupeny v rámci jednoho svalu v závislosti
na funkci daného svalu (posturální nebo pohybová)23. Například m. vastus lateralis
(pohybová funkce) obsahuje 37,8 % vláken typu I a 67,3 % vláken typu II. Na druhé
straně m. soleus (posturální funkce) je složen z 87,7 % vláken typu I a 12,3 % vláken
typu II24.
Motorické jednotky typu II jsou složeny z většího množství svalových vláken a jsou tedy
schopny generovat vyšší sílu, než pomalé motorické jednotky25.
Poměr jednotlivých druhů svalových vláken (motorických jednotek) je částečně dán
geneticky, vlivem tréninku však lze vynutit diferenciaci2415. Bylo zjištěno, že zastoupení
rozdílných motorických jednotek se liší u mužů a žen. Muži vykazují vyšší zastoupení
rychlejších vláken typu II, zatímco u žen můžeme pozorovat vyšší zastoupení vláken
typu I. Rozdíl v zastoupení svalových vláken u vastus lateralis mezi muži a ženami ve
věku 21.5 ± 2.4, respektive 21.1 ± 2.2 můžeme vidět v Tabulce 226.

Tabulka 2 - Percentuální zastoupení různých typů svalových vláken u m.vastus lateralis.
Zdroj: STARON, Robert S., et al. Fiber type composition of the vastus lateralis muscle
of young men and women

Muži

I

IC

IIC

IIA

IIAB

IIB

39.8 ± 11.4

0.4 ± 0.6*

1.0 ± 2.1

32.1 ± 9.6

6.5 ± 4.0

20.2 ± 11.4

(0–4.1)

(0–11.6)

(10.3–51.6)

(0–18.2)

(0–55.1)

(285–2716)
1851 ± 1116

(17.6–65.6)

Ženy

43.1 ± 12.8

1.1 ± 2.2

0.7 ± 1.4

29.7 ± 9.6

5.5 ± 3.8

19.9 ±10.4

(16.5–97.4)

(0–12.8)

(0–6.5)

(0.7–61.4)

(0–12.1)

(0–45.2)

n
1082 ± 443

(281–4753)

Hodnoty jsou průměr ± SD (rozmezí);
n, počet vláken/biopsie;
*, významně rozdílné oproti odpovídající hodnotě u žen.

24

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie.
HODSON-TOLE, Emma F.; WAKELING, James M. Motor unit recruitment for dynamic tasks: current
understanding and future directions.
26
STARON, Robert S., et al. Fiber type composition of the vastus lateralis muscle of young men and
women.
25
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2.2.3.2. Aktivace motorických jednotek
Dalším činitelem, který se promítá do velikosti výstupní síly pohybu, je počet a velikost
aktivovaných motorických jednotek. Čím větší je velikost aktivovaných motorických
jednotek, a tedy počet svalových vláken, tím větší bude výsledná síla27.
Pořadí aktivace pohybových jednotek probíhá za dodržení dvou principů tak, aby
pohybová činnost probíhala ekonomicky a svalové napětí dosahovalo optimálních hodnot
pro daný pohyb.
První princip se nazývá prostorová sumace a představuje zapojení vyššího počtu
motorických jednotek do pohybu dle Adrian-Bronckova zákona, který říká, že se
zvýšením nároků na výslednou sílu pohybu se zvyšuje počet vzrušených motorických
jednotek. Inaktivace těchto jednotek probíhá při poklesu síly a v opačném pořadí, než
probíhal nábor, tedy poslední vzrušená jednotka je inaktivovaná jako první.
Princip prostorové sumace byl v roce 1957 rozšířen Hennemanem, který stanovil pravidlo
velikosti (Hennemanův velikostní princip), jenž říká, že motorické jednotky jsou
aktivovány v pořadí dle velikosti od nejmenších po největší28. Menší motorické jednotky
jsou většinou tvořeny z pomalých svalových vláken, zatímco větší motorické jednotky
z rychlých svalových vláken25. Z tohoto vyplývá, že pomalé motorické jednotky jsou
aktivovány jako první a při zvýšeném nároku na výstupní sílu nebo rychlost pohybové
činnosti se dále aktivují rychlé motorické jednotky.
Nicméně, některé pozdější výzkumy poukazují na to, že motorické jednotky nejsou vždy
aktivovány v tomto pořadí a některé specifické činnosti jako například rychlé
(akcelerované) kontrakce, vykazují prvotní zapojení rychlých jednotek29, 30.

27

MILNER-BROWN, H. S.; STEIN, R. B.; YEMM, R_. The orderly recruitment of human motor units
during voluntary isometric contractions.
28
HENNEMAN, Elwood. Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge.
29
GRIMBY, LENNART; HANNERZ, J. Firing rate and recruitment order of toe extensor motor units in
different modes of voluntary conraction.
30
NARDONE, A.; ROMANO, C.; SCHIEPPATI, M. Selective recruitment of high‐threshold human motor
units during voluntary isotonic lengthening of active muscles.
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2.2.4. Frekvence stimulace motorických jednotek
Pokud stimulace motorické jednotky přesáhne hranici akčního potenciálu, dojde k tenzi,
která je odpovědí právě na jeden akční potenciál a nazývá se záškub („twitch“)19. Záškuby
však zpravidla neprobíhají jednotlivě, ale opakují se s určitou frekvencí.
Druhým principem gradace svalového napětí je časová sumace, která představuje vzrůst
vybíjecí frekvence aktivovaných motorických jednotek.

Frekvence, která je nutná

k dosažení maximální výstupní síly svalu se liší dle svalu. Dlouhé svaly mají nižší
optimální frekvenci než svaly krátké19.
Tyto dva principy se vzájemně prolínají dle nároku na výslednou sílu pohybu
(tabulka 3)19.

Tabulka 3 - Způsob gradace svalového napětí pomocí mechanizmu časové a prostorové
sumace. Zdroj: JANURA, Miroslav a Univerzita Palackého. Úvod do biomechaniky
pohybového systému člověka
Úroveň svalového

Způsob gradace

napětí
10-30 %

Nárůst frekvence vzruchů 2-30(40) Hz u malého počtu
motorických jednotek.

30-70 %

Nárůst počtu zapojených motorických jednotek.

70-100 %

Zvýšení frekvence vzruchů u zapojených motorických
jednotek.
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2.2.5. Rychlost a doba trvání kontrakce
Schopnost vyvinout sílu během kontrakce také závisí na rychlosti a době trvání kontrakce.
Síla produkovaná koncentricky kontrahujícím svalem se se zvyšující se rychlostí
kontrakce snižuje31. Při excentrické kontrakci platí obrácený vztah, tedy se zvyšující se
rychlostí kontrakce se síla zvyšuje. Toto můžeme pozorovat na silově – rychlostní křivce
(obrázek 4)19.

Obrázek 6 - Silově-rychlostní křivka.
Zdroj: JANURA, Miroslav a Univerzita
Palackého. Úvod do biomechaniky
pohybového systému člověka

31

FENN, W. O.; MARSH, B. S. Muscular force at different speeds of shortening.
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Typický průběh generované síly v závislosti na čase při izometrické kontrakci můžeme
pozorovat na Obrázku 732.

Obrázek 7 - Průběh kontrakce při izometrickém tahu od půli stehen.
Zdroj: KHAMOUI, Andy V., et al. Relationship between force-time
and velocity-time characteristics of dynamic and isometric muscle
actions (upraveno)

2.3. Fenomén post-aktivační potenciace
Post-aktivační potenciace je zvýšení svalové kontraktilní odpovědi, která následuje po
předchozí intenzivní volní kontrakci, jež označujeme jako „conditioning aktivity – CA“.
Toto zvýšení je zjistitelné pomocí měření maximální síly záškubu vyvolaného
sub-maximálním elektrickým impulzem4, 33.
Původně byl tento fenomén popsán jako zvýšení síly kontrakce vyvolané elektrickým
impulzem s nízkou frekvencí (1 impulz za sekundu) trvajícím 1 sekundu po předcházející
5 vteřin trvající tetanické kontrakci s vyšší frekvencí (10-30 impulzů za sekundu).
Zvýšení síly kontrakce bylo pozorováno jako rozdíl mezi kontrakcí (po impulzu s nižší
frekvencí) před a po tetanické kontrakci. Toto nazval Guttman et al. v roce 1937 jako post
tetanickou potenciaci (PTP)34.

32

KHAMOUI, Andy V., et al. Relationship between force-time and velocity-time characteristics of
dynamic and isometric muscle actions.
33
MACINTOSH, Brian R.; ROBILLARD, Marie-Eve; TOMARAS, Elias K. Should postactivation
potentiation be the goal of your warm-up?
34
GUTTMAN, S. A.; HORTON, R. G.; WILBER, D. T. Enhancement of muscle contraction after tetanus.
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Fenomén post aktivační potenciace (PAP) byl poprvé pojmenován vědci Burkem,
Rudominem a Zajacem v USA roku 1976, kteří tento fenomén odlišili od dříve
používaného termínu post tetanické potenciace tím, že poukázali na to, že zvýšení síly
záškubu probíhá po jakékoliv předchozí opakované stimulaci, tedy i volního charakteru35.
Bylo prokázáno, že efekt PAP se projevuje pouze v řádu vteřin po ukončení CA36, ale
výsledky dalších výzkumů vyznačovaly zvýšení samotného sportovního výkonu (ne
pouze síly záškubu) i v řádu minut po CA, především z pohledu gradientu síly a svalové
síly37. Z tohoto důvodu aktuální literatura rozlišuje mimo fenoménu PAP i další fenomén
označovaný jako post aktivační zvýšení výkonu („post-activation performance
enhancement“ - PAPE). Tento pojem byl poprvé stanoven v roce 2017 CuencaFernándezem et al38.

2.3.1. Faktory ovlivňující post aktivační zvýšení výkonu
Hlavním faktorem ovlivňujícím nástup a velikost post-aktivačního zvýšení výkonu je
únava, která je vyvolána během CA39. Únavu určují především typ CA a testovací
aktivity, velikost zátěže, intenzita CA, charakteristika subjektů a interval odpočinku mezi
CA a testovací aktivitou40. Aby se efekt PAPE projevil, je nutné najít správné parametry
těchto určujících faktorů.

2.3.1.1. Typ CA a testovací aktivity
Velikost výsledného efektu PAPE je ovlivněna biomechanickou podobností CA a
následující testovací aktivity. Vysoká kinematická a kinetická podobnost CA a
výkonnostního testu vyvolává PAPE v nejvyšší míře41. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně

35

BURKE, R. E.; RUDOMIN, P.; ZAJAC III, F. E. The effect of activation history on tension production
by individual muscle units.
36
VANDERVOORT, A. A.; QUINLAN, J.; MCCOMAS, A. J. Twitch potentiation after voluntary
contraction.
37
SALE, Digby G. Postactivation potentiation: role in human performance.
38
CUENCA-FERNÁNDEZ, Francisco, et al. Nonlocalized postactivation performance enhancement
(PAPE) effects in trained athletes: a pilot study.
39
HAMADA, T., et al. Interaction of fibre type, potentiation and fatigue in human knee extensor muscles.
40
TILLIN, Neale Anthony; BISHOP, David. Factors modulating post-activation potentiation and its effect
on performance of subsequent explosive activities.
41
BEATO, Marco, et al. Current evidence and practical applications of flywheel eccentric overload
exercises as postactivation potentiation protocols: A brief review.
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způsobeny odlišným působením odporu vůči anatomickým osám těla, a tedy zapojením
stejných svalových skupin při CA jako při výkonnostním testu. CA, která se vyznačuje
vertikální orientací síly, následně výrazněji ovlivní testovací aktivitu se stejnou orientací
síly v porovnání s horizontálně orientovanou aktivitou. Například CA v podobě
amortizačních vertikálních výskoků (drop jump, DJ) na jedné noze vykazuje vyšší efekt
PAPE pro následující výskoky s protipohybem (countermovement jump, CMJ)
v porovnání s horizontálními amortizačními skoky42. Toto platí nejenom pro akutní
zlepšení v podobě efektu PAPE, ale stejné výsledky můžeme pozorovat i u chronických
adaptací na trénink43.
Dalším rozdílem v rámci zvolené CA je typ svalové kontrakce. Kontraktilní historie svalu
zahrnuje v dosavadních výzkumech zpravidla kombinaci excentrické a koncentrické
svalové práce v podobě dynamických cviků jako je zadní dřep, výskok s protipohybem
(countermovement jump, CMJ)44, hip-thrust45 apod., dynamických cviků s využitím
excentrického přetížení46 a dále pak maximální volní izometrické kontrakce (MVIC)47.
Výsledky studií za použití dynamických cviků a MVIC společně poukazují na pozitivní
vliv na následující testovací aktivitu. Využití excentrického přetížení při zadním dřepu
pomocí setrvačného kola nevykázalo signifikantní rozdíl v PAPE (na skok daleký z místa
a CMJ) oproti tradičnímu dynamickému cviku (podřep, half squat)46.
Velmi malý počet výzkumů se zaměřil na využití pouze excentrické kontrakce jako
CA48, 49, 50, 51. Excentrická kontrakce se povětšinou jevila jako nevýhodná pro
PAPE48, 49, 50. Nicméně, u trénovaných jedinců byly zaznamenány velmi signifikantní

42

DELLO IACONO, Antonio; MARTONE, Domenico; PADULO, Johnny. Acute effects of drop-jump
protocols on explosive performances of elite handball players.
43
DELLO IACONO, Antonio, et al. Vertical-vs. horizontal-oriented drop jump training: chronic effects on
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změny svalového výkonu (power) při bench press odhodu za využití excentrického
pohybu (bench press) s nadmaximálním odporem (130 % jednoho opakovacího
maxima, OM) jako CA51. Žádný z dosavadních výzkumů nevyužíval samostatnou
rychlou excentrickou kontrakci jako CA, avšak při zvýšení zátěže excentrické části
pohybu u plyometrického cviku (drop jump) byly prokázány signifikantní pozitivní
změny v PAPE (na CMJ)52. Tyto výsledky poukazují na nejasnosti v určení optimálního
typu a rychlosti kontrakce při snaze o vyvolání maximálního efektu PAPE.

2.3.1.2. Intenzita zátěže CA
Předchozí výzkumy na toto téma ukazují, že pro maximalizování efektu PAPE je nutné
volit vysokou intenzitu CA53. V případě statického zatížení se ideální velikost odporu
rovná 80-100 % MVIC54. Bylo však zjištěno, že v tomto rozmezí zátěže při izometrické
kontrakci se neprojevuje signifikantní rozdíl v následné potenciaci, pravděpodobně proto,
že při takto vysoké zátěži dochází k minimální rekrutaci dalších svalových vláken a
navýšení síly kontrakce probíhá především vzrůstem vybíjecí frekvence svalu.
Doporučením tedy je nastavit takovou zátěž, která vyvolá zapojení všech svalových
vláken55. V případě využití dynamických cviků se ideální velikost liší dle úrovně
silových schopností jedince a velikost odporu se pohybuje mezi 80 a 100 % 1 OM56. Toto
dokazují předchozí výzkumy, například Fukutani a kolektiv v roce 2014 zjistil, že
protokol s využitím postupně zvyšující se zátěže z 45 % do 90 % 1 OM cviku dřep,
vyvolává větší efekt PAPE (vertikální výskok), než protokol se zátěží od 45 % do 75 %
1 OM57. To samé můžeme pozorovat i u cviku zaměřeného na horní polovinu těla, kdy
CA v podobě cviku bench-press se zátěží 3 × 87 % 1 OM vykázalo vyšší potenciaci u
cviku odhazovaný bench-press, než CA v podobě stejného cviku se zátěží
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3 × 3 × 30 % 1 OM58. Z hlediska počtu sérií se rozdíly projevují opět v závislosti na síle
jedince, ale dosavadní studie poukazují na vyvolání PAPE při jedné i více sériích56.

2.3.1.3. Charakteristika subjektů
Míra projevu efektu PAPE je vysoce individuální a ovlivňují jí především následující
individuální parametry: Svalová síla, zastoupení typů svalových vláken a úroveň
trénovanosti40.

2.3.1.3.1. Svalová síla
Svalová síla jedince z velké části ovlivňuje to, zdali se efekt PAPE vůbec projeví a
případně v jaké míře. Dle výzkumu Seitze a kolektivu z roku 2014 se u skupiny probandů
s hodnotou relativní síly u cviku dřep ≥ 2násobek tělesné váhy (TH) projevil efekt PAPE
ve větší míře, než u probandů s nižší relativní silou59. Podobný výsledek můžeme najít u
výzkumu Kilduffa a kolektivu, který nalezl významné korelace mezi absolutním
maximálním výkonem pro 3 RM dřep a bench-press a mírou efektu PAPE při následující
testovací aktivitě v podobě CMJ a odhazovaného bench-pressu. Také byla nalezena
korelace mezi relativní silou dolních končetin a efektu PAPE u testu dolních končetin
(CMJ). Tato korelace se však neprojevila u cviků horní poloviny těla60.

2.3.1.3.2. Zastoupení typů svalových vláken
Současný stav řešení tématiky naznačuje, že jedinci s vyšším zastoupením svalových
vláken typu II vykazují větší efekt PAP než jedinci s nižším zastoupením, a to jak u CA
s nižší intenzitou (10 s MVIC)61, tak i s vyšší intenzitou (16 × 5 s MVIC, IO: 3 s)39. Oba
tyto výzkumy však byly provedeny za využití CA v podobě izometrické kontrakce a
testovací

aktivitou

byly

měřené

kontrakce
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(měřeno 5 s-5 min po CA). Je tedy pravděpodobné, že se zaměřovali na krátkodobý efekt
PAP tak, jak je popsaný v kapitole 2.3. Tomuto tvrzení odpovídá i zjištění, že (in situ) u
svalových vláken II typu dochází ve větší míře k fosforylaci lehkých řetězců myozinu,
což je patrně fyziologický mechanismus PAP62. Není tedy zcela jasné, zdali se tyto tvrzení
dají aplikovat i na PAPE. Nicméně vyšší zastoupení vláken typu II je spojováno s vyšší
úrovní maximální svalové síly, která je prokazatelným prediktorem efektu PAPE.
Současně PAPE ovlivňuje především aktivity explozivního charakteru, jenž se vyznačují
vyšším zapojením vláken typu II. Je tedy pravděpodobné, že jedinci s vyšším
zastoupením vláken typu II budou vykazovat vyšší míru efektu PAPE.

2.3.1.3.3. Úroveň trénovanosti
Úroveň trénovanosti může ovlivnit účinek CA na následující aktivitu. Dle výzkumu Chia
a kolektivu (2003) skupina sportovců závodících na národní či mezinárodní úrovni
vykazovala zvýšení parametrů (maximální a průměrnou sílu a výkon) výskoku u CMJ (se
zátěží 30, 50 a 70 % 1 OM) a výskoku z podřepu (se zátěží 30, 50 a 70 % 1 OM), naopak
skupina rekreačních sportovců praktikující odporový trénink zaznamenala snížení
parametrů pod výchozí úroveň (před CA) u CMJ (se zátěží 30,50 a 70 % 1 OM) a u
výskoku z podřepu (se zátěží 30 % 1 OM), jako CA byl zvolen dřep s intenzitou 5 × 90 %
1 OM, IO: 2 min63. V dalším výzkumu se potenciace projevila pouze u konkrétních
svalových skupin, které vytrvalostní sportovci zapojují v tréninku. Skupina triatlonistů
vykazovala efekt PAP u svalů dolní i horní poloviny těla (plantární flexory, extenzory
lokte), běžci pouze u svalů dolní poloviny těla a skupina rekreačních sportovců, kteří
zapojují do tréninku obě svalové skupiny, vykazovala také zvýšení u obou těchto skupin,
ačkoliv u plantárních flexorů ne tak výrazné jako skupina triatlonistů a běžců64. Tyto
výsledky poukazují na vliv úrovně trénovanosti na efekt PAPE, ačkoliv vliv silové
připravenosti jedince se jeví jako nadřazený. U hráček hokeje a softballu na národní a
mezinárodní úrovni se efekt PAPE neprojevil (CA: 3 OM podřep) pravděpodobně proto,
že jejich obvyklý trénink se zaměřuje především na vytrvalost, rychlost, obratnost a
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odporový trénink je využíván především k rehabilitačním účelům65. Důležitou roli tedy
hraje zastoupení silového tréninku v tréninkovém procesu sportovce.
Všechny výše zmíněné individuální faktory tedy prokazatelně mohou ovlivnit výsledek
výzkumu PAPE, ale i tréninkového procesu, do kterého je fenomén PAPE zahrnut.
Ideálním probandem je dle současného stavu vědění pravidelně trénující jedinec
s vysokou úrovní silových schopností a s převažujícím zastoupením svalových vláken
typu II.

2.3.1.4. Interval odpočinku mezi CA a testovací aktivitou
Ideální časové rozmezí mezi CA a testovací aktivitou se pohybuje v intervalu 4–11
minut66. Někteří však uvádí konkrétnější rozmezí 5–7 minut56. Tento interval však závisí
na všech výše zmíněných faktorech. U silnějších hráčů ragby (1 OM dřep ≥ 2násobek TH)
byl pozorován nástup PAPE dříve, konkrétně v rozmezí 3–12 minut, nejčastěji však
v 6. minutě po CA než u slabších hráčů, u kterých se časové rozmezí pohybovalo
v intervalu 6–12 minut a nejčastěji se jednalo o 9. minutu po CA59. Optimální interval
odpočinku se také mírně liší v závislosti na sportovní disciplíně jedince. Ze tří skupin
(basketbalisté, atleti se specializací vrhy a hody a bobisté) se však nejčastěji jevil jako
ideální interval 6 minut51. Dalším důležitým determinantem optimálního časového
rozmezí mezi CA a testovací aktivitou je intenzita CA. Vyšší intenzita cvičení vyvolá
vyšší stupeň únavy, který po delší dobu pravděpodobně přesáhne pozitivní efekt PAPE.

2.3.2. Možné fyziologické mechanismy PAPE
Jako původní fyziologický mechanismus post-aktivační potenciace byla označena
fosforylace regulačních lehkých řetězců myozinu (regulatory light chains, RLC)4.
K fosforylaci RLC dochází poté, co je aktivován enzym myozinová kináza lehkých
řetězců (myozin light chain kinase, MLCK). K této aktivaci dojde po zvýšení hladiny
Ca2+ v sarkoplazmě. Fosforylace RLC zřejmě zvyšuje mobilitu myozinové hlavičky a
vápníkovou senzitivitu, čímž se zvýší pravděpodobnost, a tedy frekvence vzniku aktino65
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myozinového komplexu67. Toto se děje pouze v případě sub-maximální saturace
vápníkem. Plně aktivované svalové buňky už mají navázané maximální množství aktinomyozinových komplexů, tedy k navýšení již nemůže dojít4.
Fosforylace však přetrvává jen do doby, než je odebrána fosfátová skupina z RLC
prostřednictvím myozinové fosfatázy lehkých řetězců. Tento efekt nastupuje rychle a
v prvních zhruba 28 sekundách dochází k rapidnímu poklesu. Okolo páté minuty už
pozorujeme pouze nepatrnou fosforylaci. Reálné zvýšení výkonu můžeme však pozorovat
několik minut po CA, jak je již uvedeno výše, proto se fosforylace nejeví jako
pravděpodobný mechanismus PAPE (obrázek 8)4.

Obrázek 8 - Průběh PAP a PAPE v čase po CA. Souvislá křivka: Efekt
PAP (síla elektricky vyvolaného záškubu) po elektrické stimulaci.
Přerušovaná křivka: Efekt PAPE (síla maximální volní kontrakce).
Zdroj: BLAZEVICH, Anthony J.; BABAULT, Nicolas. Postactivation potentiation versus post-activation performance
enhancement in humans: historical perspective, underlying
mechanisms, and current issues (upraveno)

Za možné fyziologické mechanismy post-aktivačního zvýšení výkonu jsou označovány:
Zvýšená teplota svalu, prokrvení/obsah vody ve svalu, rekrutace motorických jednotek
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vyššího řádu a nárůst nervové excitace, změna tuhosti elastických komponent svalu a
změna úhlu zpeření4, 40.

2.3.3. Zvýšená teplota svalu
Teplota musculus quadriceps femoris vzrůstá po krátké svalové aktivitě (3 minuty
předkopávání s frekvencí cca 1 kop za vteřinu) o zhruba 0,89–1,03 °C68. Vyšší teplota
svalu vede ke zvýšení gradientu síly a nárůstu rychlosti kontrakce svalu69. Toto zlepšení
parametrů svalové kontrakce pozorujeme i na samotném výkonu, kdy zvýšení teploty
svalu má pozitivní vliv například na výšku vertikálního výskoku a sprintu na ergometru
(20 co nejrychlejších šlápnutí)70. Zvýšení svalové teploty o 1 °C může přinést v rámci
výkonu rychlostního charakteru (šlapání na ergometru 140 otáček/min) 10% zlepšení
maximálního výkonu71. Pokud bereme v potaz, že navýšení výkonu v rámci fenoménu
PAPE se pohybuje mezi 2–10 %, tak v případě, že je výzkumný protokol špatně navržen
a CA nepředchází důkladné rozcvičení, a tedy zahřátí svalu, může dojít k tomu, že
zdánlivě naměřený efekt PAPE je pouze efektem rozcvičení (zahřátí svalu)40. Nicméně
dle výsledků výzkumu Seitze a kolektivu z roku 2014 můžeme také vyloučit spekulaci,
že veškerý efekt PAPE je pouze výsledkem samotného zvýšení teploty svalu. V rámci
tohoto výzkumu probandi podstoupili úplné rozcvičení na izokinetickém dynamometru
(IKD), kdy prováděli kontrakce se 100 % intenzitou do té doby, než byl rozdíl
v maximálním točivém výkonu (peak torque, PT) dvou po sobě jdoucích kontrakcí <2 %
a bylo tedy dosaženo maximální svalové kapacity volní kontrakce. Následně podstoupili
pre-test (extenze v koleni na IKD s úhlovou rychlostí 180°/s), poté CA v podobě
kontrakcí na IKD s různou silově-rychlostní charakteristikou (jiná úhlová rychlost než
v pre-testu) a dále post-test se stejnou charakteristikou jako pre-test. Výsledkem bylo
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zlepšení PT (~ 5 %) ve 4. a 772. minutě po CA. Pomocí PAPE lze tedy dosáhnout
supra-maximálních hodnot minimálně z hlediska PT.

2.3.4. Prokrvení/obsah vody ve svalu
Po intenzivním zatížení svalu se zvyšuje množství intracelulární vody ve svalu73. Změny
v tonicitě intracelulárního a extracelulárního prostředí s tím spojené přináší navýšení
svalové síly a rychlosti kontrakce74. Toto zvýšení parametrů svalové kontrakce by mohlo
být částečně zodpovědné za zvýšení výkonu v rámci efektu PAPE a mělo by být ověřeno.

2.3.5. Rekrutace motorických jednotek vyššího řádu
Hirst a kol. v rámci svého výzkumu v roce 1981 objevil, že 20vteřinová tetanická
izometrická kontrakce způsobila navýšení excitačního postsynaptického potenciálu o
54 % pro stejný pre-synaptický stimulus75. Toto navýšení zvýší šanci dostatečné
depolarizace membrány motoneuronu, a tedy překročení prahu akčního potenciálu a
následné svalové kontrakce.
Lüscher a kol. tuto myšlenku rozšířil a zjistil, že snížení vstupního odporu po předchozí
tetanické kontrakci se týká především motorických jednotek vyššího řádu, tedy větších
MJ složených převážně z vláken typu II76. Toto navýšení pak v praxi může vést ke
zlepšení výkonu v aktivitách explozivního charakteru.
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2.3.6. Změna tuhosti elastických komponent svalu
Navýšení obsahu intracelulární vody ve svalu v důsledku předchozí kontrakce by
teoreticky mohlo vést k určitému nafouknutí svalu, a tedy změně jeho geometrie77. Tato
změna by následně mohla vyvolat napnutí šlachy a tím způsobit změnu tuhosti. Zvýšení
tuhosti šlachy vyvolá efektivnější přenos sil aktino-myozinového komplexu na kosti a ve
svém důsledku tedy navýšení gradientu síly výsledného pohybu.
Dalším přispěním do efektu PAPE by mohla být změna kontraktilních podmínek titinu,
který se v rámci předchozí kontrakce naváže na aktin a tím změní délku své volné
„pružiny“ (obrázek 2)10. Nicméně tato změna v tuhosti je pozorovatelná pouze v řádech
sekund po deaktivaci svalové kontrakce, takže není příliš pravděpodobné, že by
zapříčinila efekt PAPE15.

2.3.7. Změna úhlu zpeření
Mahlfeld a kol. v roce 2014 provedl výzkum, ve kterém na ultrasonografu měřil změny
úhlu zpeření vastus lateralis po 3vteřinové MVIC. Zjistil, že ihned po ukončení MVIC se
změna úhlu zpeření neprojevila, ale v časovém rozmezí 3–6 minut po MVIC se úhel
signifikantně snížil z původních 16.2 ± 1.39° na 14.4 ± 1.11°. Snížení úhlu zpeření vede
ke zlepšení přenosu sil kontrakce na šlachu a kosti78. Změna úhlu zpeření by tedy mohla
být jedním z fyziologických mechanismů určujících velikost efektu PAPE.

2.3.8. Neobjasněné aspekty PAPE
Jak vyplývá z předchozích kapitol, tak prvním dosud neobjasněným aspektem PAPE je
role rychlé excentrické kontrakce jako CA. Některé výzkumy vykazují větší efekt PAPE
po CA, které zahrnuje rychlou excentrickou kontrakci52. Při srovnání efektu PAPE po
provedení cviku dřep a přemístění z visu vykazovalo přemístění z visu signifikantně nižší
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čas na 30 m sprintu79. Tento rozdíl může být zapříčiněný právě rychlou excentrickou
kontrakcí, která probíhá v závěrečné části přemístění z visu.
Dalším neobjasněným aspektem je, zdali se efekt PAPE projevuje lokálně či globálně.
Cuenca-Fernández provedl v roce 2017 první studii na toto téma. Tento výzkum však
nepřinesl žádný přínosný výsledek z důvodu špatného designu výzkumného protokolu38.
Laskin provedl v roce 2021 pilotní studii, ve které zkoumal změny parametrů výskoku
s protipohybem za využití bench-pressu s velikostí zátěže 4 × 85 % 1 OM. Neshledal
žádné signifikantní změny v parametrech pre-CA a post-CA. Nicméně, tento výzkum byl
proveden na malém vzorku (n=8) a výsledky vykazovaly nenormální rozložení80. Tento
aspekt tedy zůstává neobjasněn.
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VARGAS, Héctor M. Heredia. The impact of postactivation potentiation using the back squat versus the
hang clean on sprinting and jumping performance in Division I athletes.
80
LASKIN, Grant; TALPEY, Scott; GREGORY, Robert. The effects of an upper body conditioning
stimulus on lower body post-activation performance enhancement (PAPE): a pilot study.
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3.

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY

Hlavním cílem této práce je určit, zdali se fenomén PAPE projevuje lokálně či globálně
z hlediska zlepšení parametrů kontrolního výkonnostního testu u hráčů basketbalu
s pravidelným silovým tréninkem. Tedy zjistit, zdali aktivace komplexního svalového
řetězce povede ke zlepšení výstupní svalové síly jiných svalových skupin a svalových
skupin zahrnutých v aktivovaném svalovém řetězci. Tímto způsobem poukázat na poměr
globálních a lokálních fyziologických mechanismů zapříčiňující PAPE.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny doposud spekulované mechanismy PAPE jsou
lokálního charakteru, tak při zjištění globálního efektu by bylo nutné tyto teorie
přehodnotit a zaměřit se na další možné mechanismy. Zvýšení teploty svalu je jediný
zmíněný fyziologický princip v dosavadní literatuře, který by se mohl projevit globálně.
Pokud by se tak stalo, vyvrátil by částečně tento výzkum zjištění Seitze a kol., který tvrdí,
že efekt PAPE není způsobený zvýšením teploty72. Bylo by dále vhodné zvýšení teploty
znovu ověřit a případně navrhnout nové teorie ohledně fyziologického principu PAPE.
Pro tento výzkum bude využit výzkumný soubor složený pouze z hráčů basketbalu.
Vzhledem k charakteru zatížení při basketbalu by hráči měli vykazovat trénovanost svalů
horní i dolní poloviny těla, proto se jeví jako ideální vzorek sportovní populace pro tento
výzkum. Možnou limitací je, že velikost efektu PAPE pravděpodobně závisí také na
množství vláken typu II (viz kapitola 2.3.1.3.2.) a zároveň zastoupení svalových vláken
pravděpodobně nelze ovlivnit aplikací zatížení určitého druhu81.
Dalšími dílčím úkolem práce je ověřit, jaký vliv má hodnota relativní a absolutní síly na
velikost efektu PAPE, ať už lokálního či globálního charakteru, optimální délku intervalu
mezi CA a testovací aktivitou pro hráče basketbalu dané úrovně a věkového rozmezí.
Následující výzkum tedy bude zaměřen na změření efektu PAPE po jednom CA v podobě
komplexního cviku s vysokou velikostí odporu a nízkou rychlostí pohybu a vlivu tohoto
cviku na výkonnostní testy explozivního charakteru zaměřených na stejné a rozdílné
svalové skupiny. Následovat bude zpracování naměřených dat získaných jak měřením
parametrů otáčivého izolovaného pohybu v jednom kloubu pro každou svalovou skupinu,
tak i testu charakteristik výkonu při komplexním pohybu. Dále statistická analýza těchto
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dat, závěrečné porovnání s výsledky předchozích výzkumů a případný návrh budoucího
směru zkoumání. V návaznosti na rešerši současného stavu řešení tématiky a v souladu
s cíli navrhovaného výzkumu byly zvoleny následující hypotézy:

H0:

Cvik dřep s parametry zatížení (2 × 4 × 90 % 1 OM, IO: 3 minuty) nevyvolá
signifikantní zvýšení výkonnostních parametrů u výskoku s protipohybem a
izokinetických testů flexe a extenze v koleni ani parametrů explozivního kliku a
izokinetických testů flexe a extenze v lokti na hladině významnosti p <0,05.

H1:

Cvik dřep s parametry zatížení (2 × 4 × 90 % 1 OM, IO: 3 minuty) vyvolá lokální
zvýšení výkonnostních parametrů u výskoku s protipohybem a izokinetických
testů flexe a extenze v koleni na hladině významnosti p <0,05.

H2:

Cvik dřep s parametry zatížení (2 × 4 × 90 % 1 OM, IO: 3 minuty) vyvolá globální
zvýšení výkonnostních parametrů u explozivního kliku a izokinetických testů
flexe a extenze v lokti na hladině významnosti p <0,05.
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4.

METODIKA PRÁCE
4.1. Popis výzkumného souboru

Výzkumný soubor pro tento výzkum tvořilo 11 hráčů basketbalu ve věku 18–28 let, kteří
mají zkušenost se silovým tréninkem. Soutěžní úroveň basketbalistů byla 2. liga
basketbalu až reprezentace 3 × 3 basketbalu. Žádný z probandů v průběhu testování
netrpěl zdravotními komplikacemi, které by ho omezovaly ve výkonu při dřepu, testu na
izokinetickém dynamometru či maximálním vertikálním výskoku. Před samotným
testováním byl udělen souhlas etické komise (číslo souhlasu: 123/2020, příloha č.1) a celá
studie probíhala za dodržovaní současných etických standardů pro výzkum ve sportu.
Tabulka 4 - Charakteristika výzkumného souboru. Zdroj: Vlastní tvorba
Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná odchylka

Věk

18

28

21,3

3,2

Výška (cm)

180

195

187,4

4,6

Váha (kg)

62,5

102

86,1

10,8

80

135

106,8

15,1

Dřep 1 OM (kg)

4.2. Použité metody
Vzhledem ke stavu nízké trénovanosti, ve kterém se probandi nacházeli v době před
prvním testováním, kdy byl po dlouhou dobu jejich trénink ovlivněn koronavirovou krizí,
bylo nutné zařadit 3týdenní úvodní část. V této části probandi absolvovali silový trénink
2× týdně tak, aby došlo alespoň k částečnému obnovení úrovně silových schopností, která
je nezbytná pro projev efektu PAPE. Tréninky se skládaly z následujících cvičení
popsaných v tabulkách 5 a 6.
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Tabulka 5 - Trénink 1. Zdroj: Vlastní tvorba
Cvik

Počet sérií × počet opakování

Výpady

2 × 10

Unilaterální tlak nad hlavu v kleku na

2×8

jedné noze
Dřep

20-12-8-6-4

Tlaky vleže na rovné lavici

12-10-8-6

Most

12×

Vzpor na jedné vlevo (vpravo) ležmo

2 × 20 s

„Mrtvý brouk“

2×8

Tabulka 6 - Trénink 2. Zdroj: Vlastní tvorba
Cvik

Počet sérií × počet opakování

Kyčelní extenze s odporovou gumou

15×

Shyb

8–10×

Dřep

20-12-8-6-4

Přítahy jednoruční činky k pasu

12-10-8-6

Mrtvý tah na jedné noze

2 × 10

Farmářská chůze

2 × 10 m

Palloff press

2×8

Po dokončení této úvodní části následovalo měření jednoho opakovacího maxima (OM)
pro cvik dřep. Mezi posledním silovým tréninkem a měřením 1 OM byl stanoven
odpočinek minimálně 48 hodin. Test 1 OM začínal nespecifickým rozcvičením (běžecký
pás, mobilizační cvičení, dynamický strečink), po kterém následovalo rozcvičení
specifické, jehož zatížení bylo odvozováno od subjektivně odhadovaného 1 OM
(6 × 40 %, 4 × 60 %, 2 × 80 % 1 OM, IO: 2 minuty). Dále byla přidána zátěž na velikost
odhadovaného 1 OM. V případě úspěšného opakování, kdy se rýha mezi kyčlí a trupem
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v dolní fázi pohybu dostala alespoň na úroveň kolene, byla zátěž zvýšena o 2,5 kg,
v případě nezdařeného opakování byla snížena o 2,5 kg. V případě nezdařeného pokusu,
který následoval po zdařeném, byla zaznamenána váha zdařeného pokusu jako výsledné
1 OM. Interval odpočinku mezi jednotlivými pokusy byl stanoven na 3 minuty.
Testování bylo od měření 1 OM odděleno minimálně 48hodinovou pauzou a probíhalo
ve dvou protokolech, které byly náhodně rozděleny minimálně do dvou dnů s odstupem
alespoň 24 hodin. Všichni testovaní jedinci byli upozorněni, aby se minimálně 48 h před
měřením vyhnuli silovému tréninku.
Oba protokoly začínaly měřením tělesné výšky a váhy probandů. Pokračovalo
nespecifickým rozcvičením, které se skládalo z jízdy na stacionárním kole po dobu 5
minut a 6 dynamických cviků po 10 opakováních (dřepy, dynamický strečink kvadricepsů
a hamstringů, unožování do stran, výpady a flexe/hyper-extenze páteře ve stoji). Dále 5
opakování CMJ (zhruba 70 % úsilí) pro protokol 1 a kroužení pažemi, dynamické
protažení prsních svalů a 5 kliků pro protokol 2.
V prvním protokolu byly po 2minutové pauze naměřeny výchozí hodnoty (pre-test) při 3
maximálních CMJ na 2 silových deskách (Kistler, Švýcarsko), jedna byla umístěna pod
pravou a druhá pod levou nohou. Ruce byly umístěny v bok tak, aby se zamezilo využití
paží při výskoku. Probandi byli instruováni, aby zvolili hloubku podřepu, ze které jsou
schopni vyskočit nejvýš. Po každém skoku se vrátili do počáteční pozice (stoj) a
pokračovali dalším skokem. Ve 3. minutě po rozcvičení byl proveden test flexe a extenze
v koleni dominantní končetiny na izokinetickém dynamometru (Humac Norm, Spojené
státy americké), 3× flexe s maximálním úsilím a následně 3× extenze, úhlová rychlost:
180°/s, interval odpočinku: 15 vteřin a rozsah pohybu: ~0–90°. Po odpočinku 3 minuty
následovalo specifické rozcvičení pro cvik dřep (4 × 60 % 1 OM), 3 minuty pauza a dále
CA s intenzitou 2 × 4 × 90 % 1 OM, interval odpočinku: 3 minuty, rozsah pohybu byl
stejný jako při měření 1 OM. Probandi si individuálně mohli zvolit, zdali chtějí podložit
paty podložkou o výšce 2 cm. V době cvičení dřepu byli přítomni mimo testovaného
alespoň dva další lidé, kteří sloužili jako dopomoc pro případ nezdařeného pokusu.
Parametry měření po CA (post-test) bylo stejné jako parametry pre-testu a odehrávaly se
v následujícím časovém sledu: V 5., 8. a 11. minutě po CA byl proveden test CMJ na
silových deskách, v 6.,9., a 12. minutě byl proveden test na izokinetickém dynamometru,
v 0.–4., 7. a 10. minutě po CA byl odpočinek (obrázek 9).
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Druhý protokol se skládal ze stejných kroků jako protokol 1 (obrázek 10). Časové
intervaly mezi jednotlivými kroky byly stejné jako u protokolu 1. Výkonnostní testy (pretest + post-test) 2. protokolu se skládaly z explozivního kliku s odrazem od podložky
(explosive push-up, EPU, obrázek 11) na 2 silových deskách a testu na izokinetickém
dynamometru (3× flexe a 3× extenze v lokti, 180°/s, IO: 15 vteřin, obrázek 12). Jako CA
byl zvolen dřep se stejnými parametry jako v protokolu 1.

Obrázek 9 - Grafické znázornění výzkumného protokolu 1. Legenda:
IKD – izokinetický dynamometr, CMJ – výskok s protipohybem, CA – aktivační cvik.
Zdroj: Vlastní tvorba

Obrázek 10 - Grafické znázornění výzkumného protokolu 2. Legenda: IKD –
izokinetický dynamometr, EPU – explozivní klik, CA – aktivační cvik. Zdroj: Vlastní
tvorba
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Obrázek 11 - Test explozivního kliku. Zdroj: Vlastní tvorba

Obrázek 12 - Test flexe a extenze v lokti. Zdroj: Vlastní
tvorba
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4.3.

Sběr dat

K získání dat během tohoto výzkumu byly použity silové desky Kistler Multicomponent
Force Plate Type 9286B, které pomocí piezoelektrických senzorů snímají působení sil ve
třech osách na desku s frekvencí 350 Hz a s citlivostí vyšší než 250 mN. Desky byly
umístěny na rovné zemi a před použitím byly zkalibrovány. Zesílený signál z desek byl
zaznamenán do počítače pomocí programu BioWare (Kistler, Švýcarsko) a následně
vyhodnocen za použití programu MATLAB (Mathworks, Spojené státy americké). Byly
zaznamenány hodnoty výšky výskoku před a po CA v centimetrech.
Pro měření parametrů výstupního svalového výkonu kolenní a loketní flexe a extenze. byl
použit dynamometr Cybex (Humac Norm, Spojené státy americké), data byla
zaznamenána pomocí programu Humac for Windows (Humac Norm, Spojené státy
americké). Byly zaznamenány hodnoty maximálního momentu síly (peak torque, PT) a
průměrný výkon pro 1 opakování (average power per repetition, APPR) u excentrické
(ecc.) a koncentrické (conc.) kontrakce flexorů (flx.) a extensorů (ext.) lokte a kolene.
Nasbírané hodnoty byly dále převedeny a zpracovány v programu Excel
(Microsoft Corporation, USA) tak, aby bylo možné provést následující statistickou
analýzu dat. Z 3 naměřených post-CA hodnot byla pro analýzu použita vždy nejvyšší
hodnota

4.4. Analýza dat
Byly vypočítány základní deskriptivní údaje jako je průměr, medián, minimální a
maximální hodnoty a směrodatná odchylka (SD) a standardní chyba (SE).
Zjištění normálního či nenormálního rozložení dat bylo posuzováno dle Shapiro-Wilkova
testu.
V případě zjištění normálního rozložení dat byly využity parametrické metody statistické
analýzy. Pro určení statistické významnosti rozdílů ve sledovaných hodnotách mezi
výchozí hodnotou (pre-test) a hodnotou po CA (post-test) byl využit párový T-test,
hladina signifikance byla nastavena na p <0,05. Dále pro určení věcné významnosti bylo
použito Cohenovo d s 95% konfidenčním intervalem (CI).
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V případě zjištění nenormálního rozložení dat byly využity neparametrické ekvivalenty
těchto metod. Tedy pro zjištění rozdílů ve sledovaných hodnotách pre a post byl použit
Wilcoxonův test s hladinou signifikance p <0,05.
Základní deskriptivní statistika i statické analýzy byly vypočítány v programu Jamovi
verze 1.6.23.0 (The Jamovi project, Velká Británie). Grafy byly zpracovány v programu
STATISTICA verze 12.5.192.7 (TIBCO Software Inc., USA).
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5.

VÝSLEDKY
5.1. Deskriptivní údaje a Shapiro-Wilkův test

Kompletní tabulky deskriptivních údajů jsou součástí přílohy (příloha 3-12).
Shapiro-Wilkův test potvrdil normální rozložení dat (p >0,05) u všech vzorků vyjma Pre
flx. PT ecc (koleno) a Post Ext. PT ecc. (loket). Shapiro-Wilkův test byl znovu proveden
pro celý soubor testovaných dat v rámci párového T-testu viz kapitola 5.2.

5.2. Lokální efekt
5.2.1. Maximální moment síly
T-test potvrdil signifikantní nárůst (t=-2,00; p=0,037; d=-0,604; 95% CI [-1,24; 0,06];
H1: pre<post) u hodnot maximálního momentu síly u hodnot pre-CA (x̄=109 Nm;
SD=30,6) a post-CA (x̄=126 Nm; SD=23,3) při koncentrické kontrakci flexorů kolene
(graf 1). Shapiro-Wilk p=0,053.

Graf 1 - Rozdíl v maximálním momentu síly (PT) u pre a post CA při koncentrické
kontrakci flexorů kolene. CA = conditioning activity, aktivační cvik. Data zobrazena jako
průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba
46

Signifikantní nárůst (t=-1,94; p=0,04; d=-0,586; 95% CI [-1,22; 0,07]; H1: pre<post) se
také projevil v maximálním momentu síly u hodnot pre-CA (x̄=165 Nm; SD=37,2) a
post-CA (x̄=173 Nm; SD=35,8) v rámci excentrické kontrakce flexorů kolene (graf 2).
Shapiro-wilk p=0,583.

Graf 2 - Rozdíl v maximálním momentu síly (PT) u pre a post CA při excentrické
kontrakci flexorů kolene. CA = conditioning activity, aktivační cvik. Data zobrazena jako
průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba
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Při koncentrické kontrakci extensorů kolene byl nalezen signifikantní nárůst (t=-1,81;
p=0,05; d=-0,546; 95% CI [-1,17; 0,1]; H1: pre<post) mezi hodnotou pre-CA
(x̄=147; SD=37,6) a post-CA (x̄=162 Nm; SD=32,7) (graf 3). Shapiro-Wilk p=0,186.

Graf 3 - Rozdíl v maximálním momentu síly (PT) u pre a post CA při koncentrické
kontrakci extenzorů kolene. CA = conditioning activity, aktivační cvik. Data zobrazena
jako průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba

Excentrická kontrakce extenzorů kolene nevykázala signifikantní nárůst maximálního
momentu síly (t=-1,53; p=0,078; d=-0,462; 95% CI [-1,08; 0,172]; Ha: pre<post).
Shapiro-Wilk p=0,371.
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5.2.2. Průměrný výkon na 1 opakování
U průměrného výkonu na 1 opakování se projevil signifikantní nárůst u koncentrické
kontrakce flexorů kolene (t=-2,55; p=0,014; d=-0,770; 95% CI [-1,43; -0,078];
H1: pre<post), pre-CA (x̄=162 Nm; SD=40,9), post-CA (x̄=183 Nm; SD=31,4), viz
graf 4. Shapiro-Wilk p=0,685.

Graf 4 - Rozdíl v průměrném výkonu na 1 opakování (APPR) u pre a post CA při
koncentrické kontrakci flexorů kolene. CA = conditioning activity, aktivační cvik. Data
zobrazena jako průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba

U průměrného výkonu na 1 opakování při excentrické kontrakci flexorů kolene nebyl
zjištěn signifikantní nárůst (t=-1,05; p=0,16; d=-0,315; 95% CI [-0,91; 0,3];
H1: pre<post). Shapiro-Wilk p=0,629.
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Při koncentrické kontrakci extenzorů kolene byl zjištěn signifikantní nárůst APPR
(t=-3,01; p=0,007; d=-0,907; 95% CI [-1,601; -0,182]; H1: pre<post), kdy průměrná
hodnota pre-CA byla 219 ± 53,5 W a průměrná hodnota post-CA 247 ± 56,7 W (graf 5).
Shapiro-Wilk p=0,122.

Graf 5 - Rozdíl v průměrném výkonu na 1 opakování (APPR) u pre a post CA při
koncentrické kontrakci extenzorů kolene. CA = conditioning activity, aktivační cvik.
Data zobrazena jako průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba

Excentrická kontrakce extenzorů kolene nevykázala signifikantní zvýšení průměrného
výkonu na jedno opakování (t=-1,52; p=0,079; d=-0,459; 95% CI [-1,07; 0,17];
H1: pre<post). Shapiro-Wilk p=0,185.

5.2.3. Výška výskoku při výskoku s protipohybem (CMJ)
Výška výskoku pre-CA (x̄=40,7 cm; SD=3,41) a post-CA (x̄=40 cm; SD=4,14)
nevykazuje dle párového T-testu signifikantní změnu (t=1,32; p=0,217; d=0,397; 95% CI
[-0,227; 1,0]). Shapiro-Wilk p=0,480.
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5.3. Globální efekt
5.3.1. Maximální moment síly
U koncentrické kontrakce flexorů lokte nebyla nalezena signifikantní změna
v maximálním momentu síly (t=0; p=1,0; d=0; 95% CI [-0,59; 0,59]), kdy průměrné
hodnoty pre-CA byly 43,64 ± 3,36 Nm a post-CA 43,64 ± 6,56 Nm. Shapiro-Wilk
p=0,576.
Hodnoty pre-CA (x̄=97,64 Nm; SD=15,92) a post-CA (x̄=92,09 Nm; SD=16,12) při
excentrické kontrakci flexorů lokte poukazují na snížení maximální PT, které se projevilo
jako signifikantní (t=3,17; p=0,01; d=0,956; 95% CI [0,22; 1,66]). Toto snížení můžeme
pozorovat v grafu 6. Shapiro-Wilk p=0,731.

Graf 6 - Rozdíl v maximálním momentu síly (PT) u pre a post-CA při excentrické
kontrakci flexorů lokte. CA = conditioning activity, aktivační cvik. Data zobrazena jako
průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba
Hodnoty pre-CA a post-CA při koncentrické kontrakci extenzorů lokte nevykázaly
normální rozložení dat (Shapiro-Wilk p=0,042), proto byl pro jejich analýzu využit
párový Wilcoxonův test, který nevykázal signifikantní změnu (W=19,5; p=0,444).
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Excentrická kontrakce extenzorů lokte nevykázala signifikantní změnu maximálního
momentu síly (t=0,302; p=0,769; d=0,091; 95% CI [-0,503; 0,681]). Shapiro-Wilk
p=0,758.

5.3.2. Průměrný výkon na 1 opakování
Průměrný výkon na 1 opakování nevykázal signifikantní změnu u koncentrické kontrakce
flexorů lokte (t=0,206; p=0,841; d=0,062; 95% CI [-0,53; 0,65]). Shapiro-Wilk p=0,259.
Při excentrické kontrakci flexorů lokte byl zaznamenán signifikantní pokles (t=2,814;
p=0,018; d=0,848; 95% CI [0,14; 1,53]) z hodnot pre-CA (x̄=178,91 W; SD=40,25) na
post-CA (x̄=167,45 W; SD=35,30), viz graf 7.

Graf 7 - Rozdíl v průměrném výkonu na 1 opakování u pre a post CA při excentrické
kontrakci flexorů lokte. CA = conditioning activity, aktivační cvik. Data zobrazena jako
průměr a standardní chyba. Zdroj: Vlastní tvorba
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Koncentrická kontrakce extenzorů lokte nevykázala signifikantní změnu pre a post-CA
(t=-1,145; p=0,279; d=-0,345; 95% CI [-0,95; 0,27]). Shapiro-Wilk p=0,552.
Stejně tak excentrická kontrakce extenzorů lokte neprojevila signifikantní změnu
(t=0,684; p=0,509; d=-0,206; 95% CI [-0,4; 0,8]). Shapiro-Wilk p=0,375.

5.3.3. Výška výskoku při explozivním kliku (EPU)
Výška výskoku při explozivním kliku neprokázala signifikantní změnu (t=-1,07;
p=0,311; d=-0,322; 95% CI [-0,92; 0,29]) v hodnotách pre-CA (x̄=11,5 cm; SD=4,54) a
post-CA (x̄=12,5 cm; SD=4,17). Shapiro-Wilk p=0,911.
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6.

DISKUZE

Výsledky poukazují na signifikantní navýšení post-CA parametrů kontrakce svalů
dolních končetin v otevřeném kinetickém řetězci (izokinetické testy) s malou až vysokou
velikostí efektu, nikoliv však parametrů výkonu v uzavřeném kinetickém řetězci
(výskok). Hypotéza H1 byla částečně potvrzena pro parametry výstupní svalové síly
flexorů a extenzorů kolene, konkrétně maximální moment síly a průměrný výkon na
jedno opakování. Toto zjištění je v nesouladu s předchozím výzkumem, který prokázal
zvýšení obou zmíněných typů cvičení, vyšší velikost efektu se ale projevila u cviků
uzavřeného řetězce82.
Tento nesoulad pravděpodobně souvisí se zjištěním, že v praktické části tohoto výzkumu
byl z hlediska maximálního momentu síly (PT) naměřen vyšší nárůst u kontrakcí flexorů,
což svědčí o jejich výraznější potenciaci. Současně během výskoku s protipohybem
pozorujeme vysokou aktivaci extenzorů kolene (vastus lateralis), jež dosahuje ~170 %
MVC, oproti flexorům (biceps femoris) ~27 % MVC83. Z uvedeného vyplývá, že pro
zvýšení výšky výskoku v rámci efektu PAPE je třeba vyvolat vysokou potenciaci
extenzorů kolene, které pravděpodobně v tomto výzkumu nebylo dosaženo. Poměr
v potenciaci svalů byl zřejmě způsoben vysokou zátěží při CA. Hamstringy, jako skupina
s vyšším zastoupením svalových vláken typu II, jsou rekrutovány do pohybu později a
k plné aktivaci vyžadují vysokou zátěž84, 85. Je tedy možné, že u hamstringů bylo za
pomocí vysoké zátěže dosaženo lepšího poměru mezi potenciací a únavou než u
kvadricepsu.
Dále může být nízký efekt PAPE vysvětlen nedostatečnou silovou trénovaností probandů
tohoto výzkumu (průměrná relativní síla u cviku dřep=1,3±0,2, absolutní 106,8±15,1 kg),
což je výrazně méně v porovnání s předchozími výzkumy provedenými na
basketbalistech (n=14) v přibližně stejném věkovém rozmezí (20-27) a mírně vyšší
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tělesnou hmotností (absolutní síla dřep=143±13,4 kg, TH: 94,2±10,2 kg)86. Zároveň
můžeme u probandů v aktuální studii pozorovat výrazně nižší úroveň koncentrické síly
extensorů a flexorů (147±35,8 Nm; 108,8±29,2 Nm) než v předchozím výzkumu, kdy
basketbalisté (n=20) dosahovali výrazně vyšších hodnot (246,5±5 Nm; 127,4±1,5 Nm)87.
Nejvíce znatelný rozdíl lze shledat u koncentrické síly kvadricepsu, která pravděpodobně
hraje zásadní roli ve výšce výskoku. Výška výskoku dosahovala v tomto výzkumu
průměrně 40,7±3,41 cm, v předchozích výzkumech však 61,9±6,2 cm86. Výška výskoku
není podmíněna pouze silou hamstringů a kvadricepsů, výraznou část výsledného výkonu
zajišťují také například lýtkové svaly – gastrocnemius ~124 % MVC, které nejsou
hlavními hybateli při dřepu83, 88. U lýtkových svalů můžeme také předpokládat nižší
silovou připravenost vzhledem k rapidnímu snížení tréninkové dávky, a tedy skoků a
doskoků, vlivem pandemie COVID-19. Silovou úroveň probandů můžeme označit za
značnou limitaci tohoto výzkumu. Tato kvalita by tedy měla být jednou ze sledovaných
vstupních parametrů pro následující výzkum.
U izokinetické kontrakce extenzorů lokte a EPU nebyla zaznamenána žádná signifikantní
změna v rámci sledovaných parametrů. Flexory lokte vykázaly signifikantní snížení PT a
APPR u hodnot post-CA. Hypotéza H2 nebyla potvrzena.
Naměřené hodnoty poukazují na úplnou absenci, či velmi nízký globální efekt PAPE,
který není schopen přesáhnout míru centrální únavy, jež byla vyvolána CA2. Roli může
hrát také lokální únava vyvolaná předchozí testovací aktivitou (EPU). Dalším
doporučením pro následující výzkum je zařazení pouze jedné testovací metody.
Aktuální i předchozí výzkumy na toto téma zkoumaly vliv aktivace pomocí komplexního
pohybu na výstupní svalovou sílu svalů zapojených a nezapojených do tohoto pohybu.
Komplexní cviky pravděpodobně ve větší míře vyvolávají některé globální fyziologické
mechanismy (únava CNS, zvýšení tepové frekvence a prokrvení svalů, zvýšení teploty),
které mohou příznivě či negativně ovlivnit výkon všech svalových skupin. Dalším
možným návrhem budoucího výzkumu je aktivace pomocí izolovaného cviku za dodržení
parametrů zatížení, které jsou optimální pro vyvolání PAPE. A následné post-ativační
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měření výstupní svalové síly svalů zapojených (hlavních hybatelů, antagonistů) a
nezapojených do pohybu, stejně tak i komplexního explozivního cviku.
Výsledky práce naznačují, že využití dřepu jako CA není ideální pro vyvolání postaktivačního zvýšení výkonu svalů horních končetin. Při využití PAPE v praxi by trenéři
měli volit aktivitu s co nejvyšší kinematickou podobností s následující aktivitou
explozivního charakteru. Současně se z hlediska výkonu nejeví jako výhodné kombinovat
cviky dolní a horní poloviny těla v rámci jedné tréninkové jednotky.
Tato práce tedy přináší určitý náhled na rozsah působení efektu PAPE, kdy se jeví jako
lokální, čímž můžeme z pravděpodobných hlavních fyziologických mechanismů vyloučit
zvýšení teploty svalu a tím potvrdit předchozí výzkum72. Fyziologické mechanismy, které
pravděpodobně hrají zásadní roli ve velikosti projevu PAPE, jsou: snížení úhlu zpeření,
rekrutace motorických jednotek vyššího řádu a změna tuhosti elastických komponent
svalu. Avšak s přihlédnutím k limitacím výzkumu (nízký počet probandů, silová úroveň
probandů, složení testů) nelze určit jednoznačný závěr. Vzhledem k nejasným výsledkům
tohoto a nedávného výzkumu je další zkoumání této oblasti nezbytné pro úplné pochopení
rozsahu působení PAPE80.

56

7.

ZÁVĚR

Jak již bylo zmíněno v úvodní části práce, cílem provedeného výzkumu bylo objasnit
jeden z dostatečně neprobádaných aspektů post-aktivačního zvýšení výkonu. Výzkum
byl prováděn v době pandemie COVID-19, která značně omezuje možnosti měření
prováděných in vivo, přesto se podařilo přinést určitý náhled na problematiku lokálního
či globálního působení PAPE. Tento jeden výzkum není dostatečný pro úplné potvrzení
či vyvrácení teorií spojených s tímto konkrétním tématem, ale přináší nové poznatky,
které jsou využitelné v praxi.
V rámci teoretické části byla uvedena a vysvětlena všechna potřebná teoretická
východiska, která je nutné pochopit pro získání náhledu do problematiky PAPE.
Základním východiskem je fyziologická podstata svalové kontrakce, jež je stále
předmětem zkoumání a z tohoto důvodu je vhodné čtenářovi přiblížit aktuální stav
získaných informací. V další části teoretické práce je přiblíženo nervové řízení kontrakcí
a v poslední části potom následuje podrobný popis současného stavu vědění o postaktivačním zvýšení výkonu.
Praktická část navazuje na část teoretickou a snaží se rozvinout informace o tomto
fyziologickém fenoménu pomocí experimentu. Návrh experimentu byl inspirován
předchozí studií na toto téma, která však nezaznamenala signifikantní výsledek z důvodu
chybného pořadí kroků a intervalů odpočinku ve výzkumném protokolu. Na základě
těchto informací byl navrhnut design výzkumu, který splňoval teoretické předpoklady pro
úspěšné měření efektu PAPE. Dále byla zvolena poměrně početná homogenní skupina
probandů, která se však z důvodu aktuálních podmínek zúžila na výsledný počet 11. I přes
nižší počet probandů se podařilo odpovědět na výzkumnou otázku uvedenou v úvodu
práce.
Odpověď na výzkumnou otázku, která byla stanovena na základě naměřených výsledků,
zní: Zvýšení výkonu nepozorujeme u svalových partií, které se nezapojují do předchozího
aktivačního cviku, naopak u těchto partií pozorujeme snížení výkonu. Tuto odpověď je
však třeba potvrdit a rozvést dalšími výzkumy, kterými se pokusím navázat v rámci svého
doktorského studia.
Tuto práci hodnotím jako přínosnou, jak z hlediska dosažených výsledků, tak i z hlediska
získaných zkušeností pro mé nadcházející výzkumy. Na rozdíl od práce bakalářské jsem
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celý výzkum organizoval sám pouze za pomoci vedoucího práce. Dále jsem se naučil
spolehlivě ovládat další laboratorní vybavení – především silové desky a izokinetický
dynamometr a také jsem pokročil v problematice zpracování a statistické analýzy
naměřených dat.
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Příloha č. 1 - Vyjádření etické komise

II

Příloha č. 2 - Znění informovaného souhlasu
Vážený pane,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona
č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné),
Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce
s názvem Efekt koncentrické a excentrické kontrakce dolních končetin v různých rychlostech
pohybu na úroveň post-aktivačního potenciálu prováděné na UK FTVS v posilovně a v laboratoři
LE3-2 Katedry fyziologie a biochemie.
Projekt bude probíhat v období: 07/2021 – 09/2021
Cílem výzkumného projektu je zjistit, zdali se pozitivní účinek post-aktivačního zvýšení výkonu
(PAPE) na následující aktivitu projevuje lokálně či globálně a zdali má zařazení silového tréninku
do přípravy sportovce vliv na míru PAPE.
Po rozcvičení absolvujete aktivační cvičení ve formě dřepu s parametry zátěže 4x 90 % 1 OM
(opakovací maximum), následovat bude měření parametrů výskoku na silových deskách a cvičení
na izokinetickém dynamometru s rychlostí pohybu 180°/s a s maximálním úsilím, které jste v této
rychlosti schopen vyvinout. Výskok na silových deskách a cvičení na dynamometru se bude
opakovat celkem 3x ve čtyřminutovém intervalu.
Časová náročnost projektu: 4krát 45 minut během 5 týdnů
Všechny metody měření jsou neinvazivní a nezpůsobují žádné nepříjemné pocity.
Obsluha izokinetického dynamometru proběhne za standardních bezpečnostních podmínek
proškolenými pracovníky laboratoře dle instrukcí výrobce zaškolenou obsluhou při dodržení
bezpečnostních pravidel. Budou Vám zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní Vaše
příprava k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. Průběh celého výzkumu bude probíhat pod
dozorem doc. PhDr. Petra Šťastného, Ph.D. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika
očekávaná u běžného tréninku a cvičení, které jste zvyklí vykonávat pravidelně v rámci tréninku.
Projektu se nemohou účastnit osoby s právě probíhajícím zraněním dolních končetin, dále osoby,
které nemohou vykonávat činnost s vysokým zatížením či omezením pohybového aparátu nebo
jiné zranění, akutní zejména infekční onemocnění nebo s jakýmkoliv onemocněním a
v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Výzkum bude realizován v souladu s platnými
epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese:
do.kolinger@gmail.com
Ochrana osobních dat: Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v
souladu s pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019
Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: hmotnost a výška,
které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup
k nim bude mít hlavní řešitel.
Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve
svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotlivé osoby
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nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu,
budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. Vaše údaje budou evidovány pouze
pod přiděleným identifikačním kódem – nebudu přebírat Vaše jméno.
Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě
v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na
konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.
Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků:
Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Dominik Kolinger
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Bc. Dominik Kolinger
Podpis:………..
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s 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 účasti ve výzkumu
a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou
zdravotní prohlídku bez omezení k TV a sportu. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout
účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické
komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi
byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
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Příloha č. 3 - Hodnoty maximálního momentu síly (Nm) při extenzi v koleni
Pre Ext. PT
conc.
11

Pre Ext. PT
ecc.
11

Post Ext. PT
conc.
11

Post Ext. PT
ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

147

251

162

278

Medián

148

252

159

267

SD

37.6

54.2

32.7

43.9

Minimum

102

157

98

228

Maximum

202

321

205

370

Shapiro-Wilk W

0.899

0.943

0.957

0.922

Shapiro-Wilk p

0.181

0.556

0.733

0.336

N
Chybějící data

Příloha č. 4 - Hodnoty maximálního momentu síly (Nm) při flexi v koleni
Pre Flx. PT
conc.
11

Pre Flx. PT
ecc.
11

Post Flx. PT
conc.
11

Post Flx. PT
ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

109

165

126

173

Medián

106

149

126

164

SD

30.6

37.2

23.3

35.8

Minimum

73.0

121

91.0

134

Maximum

170

225

163

251

Shapiro-Wilk W

0.900

0.829

0.950

0.901

Shapiro-Wilk p

0.183

0.023

0.644

0.192

N
Chybějící data

V

Příloha č. 5 - Hodnoty průměrného svalového výkonu (W) na jedno opakování při
extenzi v koleni
Pre Ext.
APPR conc.
11

Pre Ext.
APPR ecc.
11

Post Ext.
APPR conc.
11

Post Ext.
APPR ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

219

372

247

413

Medián

221

357

244

374

SD

53.5

106

56.7

102

Minimum

147

211

142

291

Maximum

319

519

374

595

Shapiro-Wilk W

0.955

0.938

0.920

0.908

Shapiro-Wilk p

0.702

0.500

0.318

0.232

N
Chybějící data

Příloha č. 6 - Hodnoty průměrného svalového výkonu (W) na jedno opakování při flexi
v koleni
Pre Flx.
APPR conc.
11

Pre Flx.
APPR ecc.
11

Post Flx.
APPR conc.
11

Post Flx.
APPR ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

162

305

183

314

Medián

155

282

181

297

SD

40.9

70.0

31.4

49.0

Minimum

94

197

123

242

Maximum

237

430

227

394

Shapiro-Wilk W

0.977

0.962

0.963

0.946

Shapiro-Wilk p

0.949

0.794

0.808

0.597

N
Chybějící data

VI

Příloha č. 7 - Hodnoty výšky výskoku s protipohybem (cm)
Pre-CA

Post-CA

N

11

11

Chybějící data

0

0

Průměr

40.7

40.0

Medián

41.0

41.0

SD

3.41

4.14

Minimum

35.8

35.1

Maximum

47.9

48.4

Shapiro-Wilk W

0.935

0.904

Shapiro-Wilk p

0.466

0.208

Příloha č. 8 - Hodnoty maximálního momentu síly (Nm) při extenzi v lokti
Pre Ext. PT
conc.
11

Pre Ext. PT
ecc.
11

Post Ext. PT
conc.
11

Post Ext. PT
ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

48.2

102

52.5

100

Medián

49

96

50

95

12.70

21.60

16.00

30.20

Minimum

24

77

31

76

Maximum

71

141

85

183

Shapiro-Wilk W

0.953

0.930

0.964

0.710

Shapiro-Wilk p

0.687

0.413

0.819

< .001

N
Chybějící data

SD

VII

Příloha č. 9 - Hodnoty maximálního momentu síly (Nm) při flexi v lokti
Pre Flx. PT
conc.
11

Pre Flx. PT
ecc.
11

Post Flx. PT
conc.
11

Post Flx. PT
ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

43.6

97.6

43.6

92.1

Medián

43

100

45

94

3.35

15.90

6.56

16.10

Minimum

38

73

33

66

Maximum

50

123

53

115

Shapiro-Wilk W

0.950

0.966

0.959

0.941

Shapiro-Wilk p

0.641

0.842

0.757

0.532

N
Chybějící data

SD

Příloha č. 10 - Hodnoty průměrného svalového výkonu (W) na jedno opakování při
extenzi v lokti
Pre Ext.
APPR. conc.
11

Pre Ext.
APPR. ecc.
11

Post Ext.
APPR. conc.
11

Post Ext.
APPR. ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

75.5

151

82.5

145

Medián

78

154

93

133

21.10

38.50

28.00

41.20

Minimum

36

90

41

94

Maximum

106

226

133

245

Shapiro-Wilk W

0.973

0.967

0.931

0.885

Shapiro-Wilk p

0.912

0.853

0.420

0.119

N
Chybějící data

SD

VIII

Příloha č. 11 - Hodnoty průměrného svalového výkonu (W) na jedno opakování při
flexi v lokti
Pre Flx.
APPR. conc.
11

Pre Flx.
APPR. ecc.
11

Post Flx.
APPR. conc.
11

Post Flx.
APPR. ecc.
11

0

0

0

0

Průměr

82.6

179

81.9

167

Medián

79

171

81

164

12.70

40.30

15.60

35.30

Minimum

60

125

55

108

Maximum

104

262

102

227

Shapiro-Wilk W

0.901

0.944

0.948

0.979

Shapiro-Wilk p

0.188

0.563

0.624

0.958

N
Chybějící data

SD

Příloha č. 12 - Hodnoty výšky výskoku při explozivním kliku (cm)
Pre-CA

Post-CA

N

11

11

Chybějící data

0

0

Průměr

11.5

12.5

Medián

12.1

12.6

SD

4.54

4.17

Minimum

4.62

5.41

Maximum

18.0

18.9

Shapiro-Wilk W

0.943

0.940

Shapiro-Wilk p

0.552

0.525

IX

