
Abstrakt 

 

Název: Vliv fenoménu post-aktivační potenciace na ukazatele výkonu při krátkém 

sprintu z nízkého startu 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vliv fenoménu post-aktivační potenciace 

na parametry sprinterského kroku s využitím měřícího systému Optojump v návaznosti 

na předcházející svalovou tonizaci a získané výsledky porovnat s aktuálně dostupnou 

literaturou. Dílčím cílem bylo vytvoření systematického přehledu publikované evidence 

týkající fenoménu post-aktivační potenciace. 

 

Metody: Měření bylo uskutečněno na skupině 15 trénovaných atletů – sprinterů, kteří 

v rámci jediného měření podstoupili nejprve kontrolní úsek (20 m) z nízkého startu. 

Posléze byla provedena tonizace s využitím opakovaných sérií dřepů s odporem (3x5, 

zatížení 75 % 1RM, interval odpočinku 2 minuty). Poté, v časových odstupech 5 – 10 – 

20 – 40 minut od aktivace, absolvoval každý účastník další měřený 20 m úsek. Všechny 

úseky byly měřeny systémem Optojump. Získané parametry byly dále analyzovány a 

statisticky zhodnoceny. 

 

Výsledky: V kontrastu s dostupnou evidencí neměla předcházející tonizace vliv na 

parametry běžeckého úseku ani na kinematické parametry sprinterského kroku. Naopak 

došlo k negativnímu ovlivnění některých parametrů – pokles vrcholové rychlost a její % 

změny a prodloužení času potřebného pro dokončení běžeckého úseku. Kinematické 

parametry běžeckého kroku zůstaly neovlivněny. 
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Abstract 

 

Title: Evaluation of post-activation potentiation effect on performance indicators of 

sprint following crouch start 

 

Objectives:  The main objective of this thesis is to evaluate the influence of post-

activation potentiation phenomenon on sprinter step performance indicators following 

crouch start by using Optojump system. Secondary objectives are firstly – to complile 

systematic up-to-date review based on recently published evidence, and secondly – to 

compare acquired results with current trends described in this review. 

 

Methods: Fifteen (n = 15) moderate to well trained male athletes completed the 

experimental procol of controlled sprints (20 m), activation of post-activation 

potentiation / post-activation performance enhancement elicited by series of squats (3 

series, 5 repetition, load of 75 % of 1RM, resting interval 2 mins). Following the 

activation, all participants completed 1x20 m of sprinting performance from crouch start 

at 5 min, 10 min, 20 min and 40 min. All measurments were made by using the 

Optojump system. Acquired measurments were further analyzed and statistically 

evaluated. 

 

Results: Evaluation of acquired data did not result in significant positive effect of 

activation protocol on measured variables. Furthemore, series of squats were associated 

with decreased peak velocity and increased time of running in latter timepoints. 

Kinematic parameters of sprinter step remained unaffected. 
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