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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 
Vedoucí bakalářské práce Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy … 

vysoké průměrné nízká   nejsou 

    
použití analýz, matem. Statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

    
obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 

Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce 

funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 
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Diplomová práce je zpracována přehledně a splňuje všechny formální požadavky. 

V teoretickém úvodu práce je velmi dobře pracováno v se základními východisky pro PAP, 

ale chybí zde stejně precizní zpracování praktické aplikace PAPE, což se dále projevuje ve 

zvoleném protokolu měření a diskuzi. Nicméně uvedené nedostatky a teoretické nepřesnosti 

jsou na úrovni řešení doktorských prací. 

 

V popisu fyziologie kosterního svalu chybí popis titinové kontrakce. V některých částech 

teoretického vstupu se konstatuje, že PAP zvyšuje svalovou sílu. To je na základě většiny 

základních referencí matoucí, protože PAP zvyšuje především rychlost kontrakce tudíš 

dominantně gradient síly.  

 

Chybí take dvě historicky významné publikace: 

Sweeney, H.L., Bowman, B.F. Stull. J.T. (1993). Myosin light chain phosphorylation in 

vertebrate striated muscle: regulation and function. Am. J. Physiol. 264(5 Pt 1). 

 

Aagaard, P. (2003). Training-induced changes in neural function. Exercise and sport sciences 

reviews, 31(2), 61-67.  

 

Chybí implementace jednoho ze stěžejních závěrů reference. A to běžná a zároveň 

individuální doba post-aktivace 3-12min. 

SALE, DG. Postactivation potentiation: role in human performance. Exercise and Sport 

Sciences Reviews, 2002, vol. 30, no. 3, s. 138–143. 

 

SEITZ, LB., HAFF, GG. Factors Modulating Post-Activation Potentiation of Jump, Sprint, 

Throw, Upper-Body Ballistic Performances: A Systematic Review with MetaAnalysis. Sports 

Med, 2016, vol. 462, s. 231-240. 

 

Druhým zásadním nedostkem v propojení teorie s praxí je výběr dřepu jako pre-aktivačního 

cviky, ikdyž je právě pro sprint efektivnější cvik přemístění činky: 

Seitz LB, Trajano GS, Haff GG. The back squat and the power clean: elicitation of different 

degrees of potentiation. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(4):643–9 

 

V teoretické části je zmíněn vliv relativní síly na PAPE, ale poté tento faktor chybí v aplikaci 

během měření a v diskuzi. A to i přesto, že práce tyto stěžejní refernce obsahuje. 

Seitz LB, de Villarreal ES, Haff GG. The temporal profile of postactivation potentiation is 

related to strength level. J Strength Cond Res. 2014;28(3):706–15. 

 

 

Další obdobnou nepřesností je neužití základního poznatku z citace  

„Optimizing post activation potentiation for explosive activities in competitive sports“ 

individualized recovery time (IRT), kdy není v experimentu implementován ani v diskuzi 

diskutován vhodný individuální část PAP mezi 3-12 min. 

 

Dalším aspektem vhodným k diskuzi je habituace tréninkové intenzity a PAPE (komplexního 

tréninku) jako podmínka pro úspěšnou aplikaci PAPE. 

Optimizing half squat postactivation potential load in squat jump training for eliciting relative 

maximal power in ski jumpers. 

 

 

 

https://scholar.google.cz/citations?view_op=view_citation&hl=cs&user=CmHYJoAAAAAJ&citation_for_view=CmHYJoAAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.cz/citations?view_op=view_citation&hl=cs&user=CmHYJoAAAAAJ&citation_for_view=CmHYJoAAAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.cz/citations?view_op=view_citation&hl=cs&user=CmHYJoAAAAAJ&citation_for_view=CmHYJoAAAAAJ:4TOpqqG69KYC


 

Otázky k obhajobě: 

 

1, Jaký bych možný vliv relativní síly (relativního opakovacího maxima) na výsledky práce. 

2, Proč bych zvolen jako aktivační cvik dřep a nikoliv přemístění. 

3, Na jakém teoretickém základu byl zvolen měřený interval post aktivace 20 a 40 min? 

 

Práce    je/není   doporučena k obhajobě   

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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