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IZVLEČEK 

 

V diplomski nalogi smo predstavili pomembnost psihične in fizične pripravljenosti vzgojitelja 

za opravljanje izbranega poklica. S frekvenco srca, ki je posredni pokazatelj fizičnih 

sposobnosti, smo ugotavljali telesno pripravljenost izrednih in rednih študentov. Ugotovili smo, 

da redna telesna vadba pozitivno vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti in posledično privede 

do boljše telesne priprave. 

 

Raziskava zajema 54 izrednih in 57 rednih študentov 1. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

S pomočjo rezultatov o frekvenci srca iz meritev motoričnih sposobnosti in prilagojenega 

anketnega vprašalnika o zdravem načinu življenja, smo pridobili podatke, in jih analizirali. 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS1. Za izračun frekvence posameznih odgovor 

smo uporabili podprogram FREQUENCIES, za izračun opisne statistike pa podprogram 

DESCRIPTIVES. Za ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti smo 

uporabili podprogram CROSSTABS, za ugotavljanje povezanosti številčnih spremenljivk pa 

ANOVO (analiza variance), PEARSON'S CORRELATION (analiza povezave med 

spremenljivkami) in T-TEST. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega 

tveganja (p=0,05). 

 

Ugotovitve so pokazale, da se frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti bistveno ne 

razlikujejo. To dejstvo prikazuje zelo podoben življenjski slog in telesno pripravo, kar smo s 

pomočjo anketnega vprašalnika tudi potrdili. S pomočjo frekvence srca smo ugotovili, da so 

študenti sorazmerno dobro pripravljeni na opravljanje poklica vzgojitelja, vendar bi lahko več 

pozornosti in časa namenili športno/telesni aktivnosti. 

 

Ključne besede: frekvenca srca, vzgojitelj, telesna priprava, življenjski slog, napor.  

 

                                                 
1 Statistical Package for The Social Sciences - statistični paket za družbene vede, ki se uporablja za statistično 

analizo.  



 

 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis discusses the importance of mental and physical fitness of childcare workers 

in order for them to be able to perform their chosen profession. We established the physical 

condition of part-time and full-time students through their heart rate which serves as an indirect 

indicator of one's physical abilities. We ascertained that regular physical exercise has a positive 

impact on the development of motor skills and consequently leads to better physical fitness.   

 

The research included 54 part-time and 57 full-time students attending their first year at the 

Faculty of Education in Ljubljana. Students heart rate results obtained by motor skills 

measurements and customised survey questionnaire on the subject of a healthy lifestyle enabled 

us to acquire data and proceed with further analysis. We processed the data by means of the 

SPSS2
 statistical software package. We applied the FREQUENCIES sub-programme in order 

to calculate the frequencies of individual answers, the DESCRIPTIVES sub-programme was 

used to calculate descriptive statistics, while correlation between the ordinal and the nominal 

values was ascertained by the means of the CROSSTABS sub-programme. The correlation 

between numerical variables was determined through ANOVO (analysis of variance), 

PEARSON’S CORRELATION (analysis of correlation between variables) and the T-TEST. 

Statistical significance was verified at the 5% risk level (p=0.05).  

 

Our findings show that the heart rate does not differ considerably when comparing part-time 

and full-time students. This indicates that both groups lead very similar lifestyles and are in a 

comparable physical condition, as was also confirmed by the survey questionnaire. The heart 

rate enabled us to establish that students are relatively well prepared for the work of a childcare 

worker, but it would still be advisable for them to devote more of their time and attention to 

sports and physical activity in general. 

 

Key words: heart rate, childcare worker, physical condition, lifestyle, exertion. 

 

                                                 
2 Statistical Package for The Social Sciences used to conduct statistical analyses.  
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1 UVOD 

 

Vsakodnevno opravljanje poklica je naporno in zahtevno. To še posebno velja za poklic 

vzgojitelja, saj se ta v vrtcu srečuje z različnimi psihičnimi in fizičnimi obremenitvami, na 

katere mora biti dobro duševno in telesno pripravljen. Ravno ta dinamika dela vzgojitelja po 

mnenju Devjakove in Polakove (2007) hitro privede do stresa posameznika. Youngsova (2001) 

navaja, da se proti stresu lahko borimo predvsem s povečanjem fizične aktivnosti, zato se tisti 

vzgojitelji, ki so fizično bolj pripravljeni, lažje soočajo z vsemi fizičnimi obremenitvami ter 

lažje premagujejo vsakodnevni stres.  

 

Za dobro telesno pripravo vzgojitelja je zelo pomembno, da ima dobro razvite motorične 

sposobnosti, za katere Ušaj (1996) pravi, da so odvisne od bioloških in psiholoških dejavnikov. 

Youngsova (2001) poudarja koristi redne vadbe tako s fiziološkega vidika (več kisika v telesu, 

boljši pretok krvi, krepitev srčne mišice in druge), in tudi psihološkega vidika (uravnoteženo 

čustvovanje, izostrena duševna moč in druge). Pri izboljševanju motoričnih sposobnosti in 

telesne priprave so različni avtorji mnenja, da mora biti vadba redna, postopna, trajati mora 

dovolj časa, prav tako pa mora biti prilagojena posamezniku, saj le tako lahko dosežemo 

izboljšanje motoričnih sposobnosti in s tem telesne priprave.  

 

Različni avtorji navajajo raznovrstne vadbe za krepitev telesne oziroma fizične priprave. Vadbe 

so lahko individualne ali skupinske, odvijajo se lahko v zaprtih kompleksnih prostorih kot so 

telovadnice, ali pa na prostem v naravi. Po mnenju doktorja Kennetha Cooperja je lahko že 

domača soba primeren prostor za izvajanje vaj, če so te ustrezno in dosledno izvedene. 

 

Vsak posameznik obremenitev občuti drugače. Ušaj (1996) pravi, da manj vzdržljivi in slabše 

telesno pripravljeni posamezniki občutijo večji napor pri enaki obremenitvi, kot tisti, ki so bolj 

vzdržljivi oziroma bolje telesno pripravljeni. Za lažjo oceno telesne pripravljenosti je doktor 

Kenneth Cooper razvil terenski test, ki nam poda oceno aerobne sposobnosti človeka. Test je 

poleg ocene aerobne sposobnosti tudi pomoč za lažje načrtovanje nadaljnje vadbe. 

 

Za vzgojitelja je zelo pomembna dobra telesna pripravljenost, saj se pri vsakodnevnem delu 

srečuje s stalnim ponavljanjem določenih vzorcev. Poleg dnevne rutine ima tudi stalne fizične 

repeticije (dvigovanje otrok, pospravljanje ležalnikov, tekanje za otroki po igrišču in druge), ter 
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psihične repeticije (jokanje otrok, pogovor s starši, prilagajanje spremenljivim situacijam in 

druge). Vse te fizične repeticije lahko vzgojitelju predstavljajo napor, psihične repeticije pa 

stres, zato je zanj zelo pomembno, da je gibalno/športno aktiven. Ravno ta aktivnost pripomore 

k boljšemu zdravju in krepitvi srca. Zagorčeva, Petrović in Miladinova (2005) pravijo, da se z 

redno aktivnostjo niža frekvenca srca tako v mirovanju kot tudi pri fizični obremenitvi. 

 

V diplomski nalogi se bomo, pri raziskovalnem delu, osredotočili na primerjavo izrednih in 

rednih študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, in ugotavljali ali se frekvence srca tako v 

mirovanju kot pri obremenitvi, razlikujejo. Za obremenitev smo si izbrali bočne preskoke, ki 

sicer niso test za ugotavljanje vzdržljivosti, temveč sodijo v ponavljanje določenih vzorcev 

oziroma repeticijo. Z njihovo pomočjo bomo ugotavljali kako se redni in izredni študenti 

odzivajo na to repeticijo, ter pridobljene podatke povezali z izbranimi dejavniki zdravega 

načina življenja. Pomemben poudarek bomo namenili predvsem frekvenci srca kot posrednemu 

pokazatelju fizičnih sposobnosti posameznika, torej bodočega kadra vzgojiteljev.
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2 PREDMET IN PROBLEM  

 

2.1 Vzgojitelj 

 

Delo vzgojitelja je odgovorno in zahtevno, saj s svojim delom vpliva na razvoj otrok. Ramovš 

(2003) za delo vzgojitelja izpostavlja tri pogoje, ki so ključni za uspešnost v tem poklicu. 

Najpomembnejši pogoj je veselje do dela in sožitje z otroki. Vzgojitelj mora biti intelektualno 

in osebnostno sposoben za vzgojiteljski poklic, vse te osebnostne lastnosti pa morajo biti 

podkrepljene tudi z ustrezno izobrazbo. Jerebic in Koboltova (2002) trdita, da sta tako splošna 

kot tudi strokovna pedagoška izobrazba pomembni pri razumevanju celostnega otrokovega 

razvoja. Vzgojitelj mora imeti metodična znanja in spretnosti, še posebno pomembna pa je 

njegova široka razgledanost, saj ta pomaga pri usmerjanju otrok k lažjemu sprejemanju in 

vrednotenju družbenih dosežkov. Poleg zgoraj naštetih lastnosti je pomemben vzgojiteljev 

pozitiven vzgled in splošna pozitivna drža, saj tako lahko pozitivno vpliva na otroke. Biti mora 

spoštljiv, dosleden, sposoben pohvale, prav tako pa mora znati vzpostaviti prijetno vzdušje v 

skupini. Dečman Dobrnjičeva (2002) pri delu vzgojitelja poudarja pomen izražanja empatije, 

domiselnosti, potrpežljivosti in veselja skozi celoten učni proces, saj vsak dan prenaša svoje 

osebnostne lastnosti, izkušnje in znanje na generacije mladih ljudi. 

 

Poleg dela z otroki vzgojitelj sodeluje tudi z drugimi ljudmi, ki so zaposleni v vrtcu. Vzgojitelj 

sodeluje pri raznih projektih, športnih dneh, predstavah, izletih, nastopih, pogovornih uricah in 

drugih dejavnostih, s tem sodelovanjem pa razvija tudi organizacijske in komunikacijske 

sposobnosti za delo v tandemu, timu in na aktivih vzgojiteljev. Hkrati mora biti v interakciji z 

vodjo vrtca, saj mu ta nudi ustrezno vzpodbudo, podporo, navodila in pomoč. Prašnikarjeva 

(2011) pravi, da se mora vzgojitelj pri svojem delu nenehno strokovno izpopolnjevati in 

nadgrajevati s strani lastnih želja in potreb, ki so hkrati v skladu s potrebami vrtca.  

 

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje3 je pod opisom poklica vzgojitelja zapisano, da se 

vzgojitelj pri svojem delu med drugim srečuje tudi s komunikacijo s starši otrok. Ta poteka v 

različnih oblikah, od vsakodnevnega poročanja do individualnih razgovorov, roditeljskih 

sestankov ter ostalih oblik sodelovanja. Za svoje vsakodnevno delo vzgojitelj izdela tudi letni, 

mesečni, tedenski in dnevni načrt, s katerim po njegovi izvedbi, analizira in ugotavlja, kolikšen 

                                                 
3 http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V 
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del zastavljenih ciljev je uspel doseči in na podlagi ugotovitev, pripravi sklepno poročilo o 

opravljenih nalogah.  

 

Devjakova in Polakova (2007) menita, da se vzgojitelj pri svojem delu srečuje s spremenljivim 

in dinamičnim delovnim okoljem, tako lahko sklepamo, da za nekatere vzgojitelje to lahko 

predstavlja velik stres. Selye, 1956; Jones, 1997; Kajtna (2005, stran 70) definirajo stres kot: 

»nespecifični odgovor telesa na kakršnokoli zahtevo«. Kajtna in Tušak (2005) pri tem omenjata 

tri faze stresa. Prva je alarmna reakcija, druga faza je odpor oziroma prilagoditev, kot tretjo fazo 

pa avtorja omenjata izčrpanost oziroma izgorelost. Edgsonova in Marber (2001) dodajata, da je 

stres vsaka ovira ali motnja pri vzpostavljanju ravnovesja. Pendl Žalekova (2004) pravi, da se 

s stresom soočamo povsod, tako doma, v službi, šoli, kot tudi pri vsakodnevnih odnosih z 

ljudmi, največkrat pa ga občutimo v nepredvidljivih razmerah.  

 

Youngsova (2000) pravi, da je pogosti vzrok za stres na delovnem mestu ravno občutek 

pomanjkanja interakcije in izoliranost od ostalih vzgojiteljev. Občutijo premajhno podporo s 

strani nadrejenih, stres pa jim med drugim predstavlja tudi pomanjkanje časa za priprave, 

apatičnost otrok in morebitni konflikti s starši. Kot smo omenili so stresne situacije različne, 

spreminjajo se iz dneva v dan in se med posameznimi vrtci razlikujejo. Trevenova (2005) pravi, 

da stres vpliva na vedenje ljudi, kar jim lahko povzroča psihološke ali fiziološke težave, ki pa 

jih vsak posameznik dojema drugače. Razlog za različno dojemanje stresa se skriva v 

osebnostnih lastnostih posameznika, saj so nekateri bolj drugi manj odporni proti stresu. 

Youngsova (2001) navaja, da so bolj uspešni in optimistični tisti vzgojitelji, ki imajo poleg 

službe tudi različne popoldanske aktivnosti (konjičke), ter so deležni podpore v zasebnem 

življenju (družina, prijatelji). Ti vzgojitelji imajo večje samospoštovanje, bolj jasno opredeljene 

cilje, so motivirani, polni ambicij, vse to pa daje njihovemu življenju smisel.  

 

Kot smo že zgoraj omenili, vsak posameznik drugače dojema stres, zato so strokovnjaki že v 

preteklosti začeli raziskovati metode za preprečevanje in lajšanje stresa. Trevenova (2005) 

omenja nekaj individualnih strategij, med katerimi izpostavi predvsem zdrav življenjski slog, 

prehrano, upravljanje časa, meditacijo in druge metode sproščanja (joga, zdravstvena hipnoza 

in avtogeni trening, masaža in aromaterapija), ter redno fizično aktivnost.  
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V naslednji točki bomo podrobneje pogledali kako lahko vzgojitelj s pomočjo redne športne 

aktivnosti, pripomore k boljši telesni pripravljenosti in s tem vzdržljivosti, ter kako mu pri tem 

pomagajo motorične sposobnosti.  

 

2.1.1 Pomembnost motoričnih sposobnosti in vzdržljivosti za vzgojitelja 

 

Trunkl (2003) pravi, da je vzgojiteljski poklic povezan s kognitivnim in emocionalnim 

naporom, ki pa je tako negativen kot pozitiven. Zato je vsak posameznik odgovoren za svojo 

osebno rast, saj je prav zaradi mnogih pritiskov ogroženo njegovo telesno in duševno zdravje. 

Youngsova (2001) navaja, da se pri prezahtevnem urniku hitro zanemari telesna aktivnost, ki 

je zelo pomembna za naše zdravje. Zgoditi pa bi se moralo ravno nasprotno, kajti ob pojavu 

stresa, bi kot proti utež morali povečati fizično aktivnost, saj le-ta zelo pomaga pri obvladovanju 

stresa in stresnih situacij.  

 

Če se kot posameznik udejstvujemo v različnih športnih aktivnostih moramo paziti, da imamo 

dobro razvite tiste motorične sposobnosti, ki so najbolj pomembne pri izvajanju izbranega 

športa. Ušaj (1996) omenja tri ključne zahteve, ki jih mora izpolnjevati vadba in sicer: 

- za izbrano športno disciplino mora vadba izboljševati ustrezne motorične 

sposobnosti, 

- povečevati mora splošno vzdržjivost s katero dosežemo višjo vadbeno raven; 

- za izboljšanje specifičnih motoričnih sposobnosti moramo vključiti kontrastno 

vadbo in dopolnilna sredstva. S pomočjo teh sredstev izboljšujemo motorične 

sposobnosti, ki so pri posamezniku manj razvite ali pa jih je potrebno izboljšati 

zaradi specifičnosti športne discipline. 

 

Pri pregledu literature avtorji navajajo pomembnost splošne pripravljenosti in razvitosti 

splošnih motoričnih sposobnosti oziroma povečano razvitost specifičnih motoričnih 

sposobnosti, ki jih zahteva šport, s katerim se posameznik ukvarja. Z ustreznim razvojem le teh 

lahko dobimo najboljšo preventivo pred poškodbami. 

 

Ušaj (1996) pravi, da je pomemben del pri osnovni pripravi tisti, ki je manj specifično usmerjen, 

ima pa večjo vadbeno količino in število različnih metod in sredstev, saj nam omogoča razvoj 

osnovnih motoričnih sposobnosti. Avtor ugotavlja, da telesna vadba vpliva na razvoj 

psihomotoričnih sposobnosti. Po znanstvenih in pedagoških načelih so te sposobnosti tiste, ki 
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vplivajo na doseganje boljših rezultatov. Tako lahko tudi vzgojitelj z redno telesno vadbo krepi 

telo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti in s tem telesno vzdržljivost. Avtor pravi, da so 

psihomotorične sposobnosti odvisne od delovanja človekovega organizma, ki je biološki 

dejavnik in je predvidljiv, ter psiholoških dejavnikov, pod katere spadata razum in čustva, ki pa 

sta dokaj nepredvidljiva.  

 

Youngsova (2001) izpostavi problematiko športne neaktivnosti vzgojiteljev, saj kljub 

zavedanju, da je redna športna vadba pomembna in potrebna, so vzgojitelji mnenja, da je 

vsakodnevno tekanje po hodniku ali razredu zadostna količina fizične aktivnosti. Ravno 

vzgojiteljeva neaktivnost negativno vpliva na prenašanje pomembnosti gibalno/športne 

aktivnosti na otroke. Pišot in Završnik (2005) pravita, da mora biti vzgojitelj, poleg staršev, 

zgled otroku. Tako lahko otrok preko poslušanja in opazovanja staršev in vzgojitelja ter tudi 

lastnega odkrivanja, kjer ga lahko zgolj usmerjajo, usvoji primeren in predvsem zdrav 

življenjski slog. 

 

Pri pregledu literature smo naleteli na zanimivo raziskavo gibalno/športne dejavnosti, ki 

prikazuje razlike med spoloma. Raziskava je bila narejena leta 2000, kjer so ugotovili, da je 

bilo neaktivnih 63,2% žensk in le 44,1% moških. Med ženskami je bilo največ kar 11,1%, tistih, 

ki se z gibalno/športno dejavnostjo ukvarjajo le enkrat na teden, med moškimi pa je bilo takih 

15,5%. Raziskava je pokazala, da gibalno/športna dejavnost s starostjo upada, saj je redno 

dejavnih starih od 31-41 let 15,3%, med 41-51 let 18,8% in med 51-60 let 11,6%. Najnižji delež 

ukvarjanja z gibalno/športno dejavnostjo pa zasledimo pri starejših od 60 let, ki znaša 7,6%. 

Ugotovitve so pokazale, da so bolj gibalno/športno aktivni prebivalci z višjo izobrazbo. (Berčič, 

2002) 

 

Kot smo že zgoraj omenili, so motorične sposobnosti in vzdržljivost zelo pomembni za dobro 

telesno pripravo vzgojitelja. Youngsova (2001) navaja, da redna telesna vadba, katera izboljšuje 

vzdržljivost in ostale motorične sposobnosti, prinaša številne prednosti in koristi: več kisika v 

telesu, krepitev srca, izboljšan pretok krvi, prebava, povečana odpornost proti boleznim, 

zmanjšana utrujenost, izostrene duševne moči, uravnoteženo čustvovanje, okrepljene mišice, 

kosti in vezi ter drugo.  
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Slika 1: Celovito zdravje v povezavi z gibanjem, igro in športom  

Vir: Herman Berčič, Boris Sila, Matej Tušak, Andreja Semolič: Šport v obdobju zrelosti 

(2001), Ljubljana, Fakulteta za šport 

 

Slika 1 prikazuje, kako gibanje in šport pozitivno vplivata na telesno, čustveno, duševno in 

socialno zdravje. 

 

Pustovrh (2007) nas opozarja, da moramo pri povečevanju napora upoštevati organizem, ki za 

prilagajanje potrebuje čas. Zato moramo pri izvajanju športne dejavnosti paziti, da nimamo 

prevelike želje po hitrem napredku. Biti moramo pozorni na splošno počutje, priporočljivo je 

tudi spremljanje frekvence srca, saj je brez tega vadba včasih lahko tudi nevarna. 

 

Prav zaradi pomembnosti motoričnih sposobnosti in vzdržljivosti za vzgojitelja, smo na 

Pedagoški fakulteti opravljali meritve motoričnih sposobnosti bodočega kadra vzgojiteljev, kjer 

smo primerjali izredne in redne študente predšolske vzgoje. Osredotočili smo se predvsem na 

merjenje frekvence srca, ki je indirektni pokazatelj vzdržljivosti. Za obremenitev smo izbrali 

bočne preskoke (20 skokov v čim krajšem času), pri katerih smo izvajali meritve frekvence srca  
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pred, takoj po, 15 sekund po, 30 sekund po in 60 sekund po obremenitvi. Kljub temu, da smo 

se pri raziskavi odločili za obremenitev, katero so predstavljali bočni preskoki, obstajajo tudi 

drugi načini merjenja vzdržljivosti. Eden izmed najpogosteje uporabljenih je tudi Cooperjev 

test, ki ga bomo podrobneje obrazložili v naslednji točki.  

 

2.1.2 Cooperjev test telesnih sposobnosti 

 

Na spletni strani Aktivni4 Cooperjev test označijo kot test aerobnih funkcionalnih sposobnosti, 

s katerim ugotavljamo psihične odzive organizma in vzdržljivost. Cooperjev test je leta 1968 

izumil doktor Kenneth Cooper, ko je šest mesecev preučeval udeležence ameriške letalske baze. 

Testiral je 15.146 vojakov v petih različnih enotah. 

 

Škof in drugi (2007) pravijo, da Cooperjev test sodi med enega izmed terenskih testov, s katerim 

ocenjujemo aerobni potencial človeka. Med prvotnimi testi je moral posameznik teči dvanajst 

minut, nato so izmerili pretečeno razdaljo. V povezavi z VO2max (maksimalna poraba kisika) 

so dobili znanstveno preverjene kriterije, v katere uvrščamo dobljene rezultate in s tem dobimo 

oceno aerobne sposobnosti posameznika. Ker pa je tovrsten test predrag, se zaradi lažje 

organizacije danes uporablja modificirana oblika Cooperjevega testa in sicer tek na 2400 

metrov, ki se mu izmeri čas. Test je tako široko uporaben, saj zanj ne potrebujemo dragih 

laboratorijev.  

 

Na spletni strani Aktivni5 dodajajo, da so v osnovnih in srednjih šolah ta test še dodatno 

prilagodili dekletom, saj te navadno premagujejo razdaljo 1600 metrov.  

 

2.2 Motorične sposobnosti 

 

Motorični prostor smo razdelili na posamezne motorične in funkcionalne sposobnosti. Berčič, 

Sila, Tušak in Semoličeva (2001) pravijo, da so motorične sposobnosti koordinacija, ravnotežje, 

moč, hitrost in gibljivost, Cemičeva (1997) pa k tej delitvi dodaja še preciznost. Pri motoričnih 

sposobnostih vsi avtorji omenjajo tudi vzdržljivost, za katero pravijo, da je funkcionalna 

sposobnost, saj gre pri njej predvsem za dihalni in srčno-žilni sistem.  

                                                 
4 http://www.aktivni.si/tek/vadba/cooperjev-test 
5 http://www.aktivni.si/tek/vadba/cooperjev-test 
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 Koordinacija  

 

Cemičeva (1997) meni, da je koordinacija harmonična in smoterna ureditev gibov v prostoru in 

času, ki ima kompleksno strukturo in se začne z zavedanjem lastnega telesa. Zagorčeva in drugi 

(2005) navajajo, da je koordinacija človekova sposobnost usklajevanja gibov zlasti pri 

nenaučenih, nepredvidljivih in zahtevnih gibalnih nalogah. Bravničar-Lasanova (1996) pa jo 

opisuje, kot optimalno usklajenost skeletnih mišic in osrednjega živčenja na vseh ravneh.  

 

Cemičeva (1997) navaja več latentnih dimenzij koordinacije: hitrost učenja in izvajanja 

kompleksnih gibalnih nalog, koordinacija v ritmu, gibalno reševanje prostorskih problemov, 

timing ali pravočasnost, reorganizacija stereotipnih gibanj, ter agilnost ali hitra sprememba 

smeri gibanja. Deli pa jo tudi topološko in sicer kot koordinacijo celega telesa, trupa in udov. 

Vse zgoraj našteto kaže, da gre pri koordinaciji za zahtevno gibalno delovanje, saj gre za 

sposobnost združevanja gibalnega sistema in senzoričnih informacij v usklajeno dejavnost v 

optimalnem času, pri tem pa gre za proces sprejemanja informacij in predelave, izdelave 

programa za izvršitev koordinacije, ter samega zadrževanja informacij. Bravničar-Lasanova 

(1996) meni, da z odsotnostjo nepotrebnih gibov in večjo usklajenostjo delovanja posameznih 

mišičnih skupin dobimo boljšo koordinacijo. 

 

Na koordinacijo  vplivajo tudi nekateri nemotorični dejavniki, ki so zlasti pomembni v začetni 

fazi učenja gibalnih nalog. Med nemotorične dejavnike Cemičeva (1997) šteje: logične 

povezave ali kognitivne dimenzije, perceptivno hitrost, prostorsko orientacijo, katere ni brez 

zavedanja lastnega telesa, zavedanja smeri in zavedanja telesa v prostoru, ter vizualizacijo, ki 

vključuje zaznavanje raznih oblik, likov, globine in oddaljenost predmetov. Pri koordinaciji je 

pomembna tudi časovna dimenzija, ki vključuje sinhronost ali sočasnost, zaporednost gibanja 

ter ritma. 

 

Cemičeva (1997) pravi, da je koordinacijska sposobnost, kot ena od motoričnih sposobnosti, 

povezana z drugimi motoričnimi sposobnostmi, kar pa se še bolj odraža v zgodnjejših razvojnih 

obdobjih. Avtorica navaja, da so nekatere raziskave pokazale, da gre v zgodnjem obdobju za 

eno kompleksno sposobnost, do diferenciacije na posamezne sposobnosti pa pride šele med 

otrokovim razvijanjem.  
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Za koordinacijo je s fiziološkega vidika po Cemičevi (1997) odgovoren predvem retikularni 

sistem, kjer se na nivoju korteksa oblikuje motorični program, sama izvršitev koordinicije pa 

se dogaja na nivoju možganskega debla. Bravničar-Lasanova (1996) pa meni, da pri 

koordinaciji ne gre le za zaporedje mišičnih gibov v času in prostoru, ampak za veliko bolj 

kompleksno obliko. Kot dokaz navaja raziskavo Mertona, ki se je podpisal z zelo majhnimi 

črkami, nato pa še z velikimi na steno. Pri tem gre za delovanje povsem drugih mišičnih skupin, 

čeprav je podpis na koncu enak. 

 

Cemičeva (1997) navaja, da ima koordinacija pomembno vlogo pri vplivu na celoten razvoj. 

Pri zmanjšani koordinajciski sposobnosti v zgodnji razvojni fazi lahko pride do zaviranega 

razvoja, ki se kaže v počasnem pridobivanju novih gibov, nespretnosti, nerodnosti in slabi 

iznajdnljivosti v gibalnih situacijah, kar pa lahko z ustreznimi gibalnimi vajami popravimo.  

 

 Ravnotežje 

 

Cemičeva (1997, stran 21) pravi: »Ravnotežje je sposobnost uravnavanja položaja telesa proti 

delovanju zemeljske privlačnosti in drugih zunanjih sil, tako da telo obdrži stabilnost v 

izbranem položaju v premikanju ali na mestu.«  

 

Bravničar-Lasanova (1996) navaja, da se je z razvojem človeka, ko se je ta postavil pokončno, 

razvil kompleksen uravnalni sistem. Ta se odvija v višjih motoričnih centrih, saj je pokončna 

stoja gibalno veliko bolj zahtevna kot gibanje po štirih. V ta namen se je moral spremeniti tip 

mišic, predvsem v trupu in spodnjih okončinah, saj se ravno te skupine mišic neprestano borijo 

s silo teže.  

 

Cemičeva (1997) ravnotežje deli na statično in dinamično. Težnja po obvladovanju statičnega 

ravnotežja se razvojno pojavi prej, kot pri dinamičnem. Za vzdrževanje ravnotežja je glavna 

anatomsko-fiziološka osnova. Sem spadajo: motorično reagiranje (krčenje mišic), živčni sistem 

(vestibularna jedra v možganskem deblu in mali možgani), vestibularni aparat, vidne 

informacije in drugi eksteroreceptorji, ter vratni in drugi proprioceptorji. Da pa lahko razumemo 

kaj točno se v telesu dogaja, za vzdrževanje ravnotežja avtorica razloži vestibularni (ravnotežni) 

organ. Pravi, da nam ravnotežni organ daje informacije o ravnotežju. V njem je membranski 

labirint, ki ga sestavljajo: 
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- polkrožni (semicirkularni) kanali, za katere se je pokazalo, da zaznajo začetek in 

konec rotacije glave, ne pa tudi ravnotežja. Izguba ravnotežja se kaže pri izvajanju 

hitrih in zapletenih gibov, pri enakomernih centrifugalnih silah ali linearnem 

(enakomernem) pospešku pa kanali ne zaznajo izgube ravnotežja. Iz tega lahko 

sklepamo, da ti kanali zaznajo da bo prišlo do izgube ravnotežja in že v naprej 

obvestijo centralni živčni sistem v malih možganih, ki sproži motorično reakcijo za 

ohranitev ravnotežja, 

- predvor v katerem sta vrečka (sacculus) in mešiček (utrikulus), v katerih je makula 

(čutno področje) sestavljena iz dlačic, ki so občutljive za smer. Delovanje sile teže, 

v razmerju s položajem glave nam poda obrazec vzburjenosti, ki ob neprekinjenem 

delovanju sile teže povzroči neprekinjeno vzburjenje, le to nam omogoči orientacijo 

v prostoru (kaj je zgoraj, spodaj), 

- glavno senzorično področje (ductus kohlearis), ki ne sodeluje pri ravnotežju, ampak 

je področje za sluh in se nahaja v notranjem ušesu.  

 

Cemičeva (1997) pravi, da pri ohranjanju ravnotežja ni dovolj, da vestibularni organ le zazna 

izgubo ravnotežja, ampak da povzroči reakcijo v mišicah za korekcijo ravnotežja. Pri korekciji 

ravnotežja je pomembno tudi gibanje oči, ki ga nadzoruje semicirkularni kanal, saj rotiranje 

glave privede do gibanja oči v nasprotno smer. Oči pa lahko pridejo tudi do skrajne točke, in 

takrat se skokovito premaknejo v smeri gibanja glave, kjer se vzdražijo centri v možganskem 

deblu.  

 

Pri vzdrževanju ravnotežja Cemičeva (1997) navaja pomembnost proprioceptorjev 

(vestibularni organ, mišično vreteno, goglijev tetivni organ), ki so receptorji v notranjosti telesa 

in eksteroreceptorji, čutila s površine telesa (vidne informacije, taktilne informacije – upor 

zraka, pritisk). Bravničar-Lasanova (1996) meni, da informacije, ki pridejo iz receptorjev v 

mišicah in sklepih, omogočajo malim možganom sodelovanje pri pripravljanju gibov, 

koordinacijo hitrih gibov, uravnavanje časovnega zaporedja gibov, zaustavitev giba na 

predvideni točki, ter vzdrževanje ravnotežja in pokončne drže. 

 

Cemičeva (1997) pravi, da je ravnotežje zelo sestavljen in občutljiv proces, ki ima velik vpliv 

na možgane, saj gre za obdelavo in integracijo večjega števila zaznav, ki omogočajo 

neprekinjeno in ustrezno gibalno delovanje. To pa se odraža v drži telesa tako v gibanju kot 

mirovanju. 
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 Moč 

 

Zagorčeva in drugi (2005, stran 79) pravijo: »Moč je definirana kot sposobnost premagovanja 

odpora.« Za dodatno obrazložitev Cemičeva (1997, stran 24) moč razloži takole: » Moč je 

sposobnost za učinkovito delovanje proti silam, ki nastanejo zaradi gibanja ali zaradi želje po 

ohranitvi položaja telesa, z uporabo sile mišic.« 

 

Ušaj (1996) moč deli na dva vidika, ki sta glavna pri definiranju moči kot motorične 

sposobnosti: 

- vidik deleža aktivne mišične mase, ki se deli na splošno in lokalno moč: Splošna moč je 

značilna za celo telo, je dedno pogojena in je ni mogoče pridobiti z vadbo. V primerih, 

ko je pridobljena z vadbo, ta moč ni specifično vezana na določeno mišično skupino, 

ampak je vezana na celotno telo. Dežman in Erčulj (2000) navajata, da je splošna moč 

odvisna tudi od telesne konstitucije in je povezana z vzdržljivostno ter maksimalno 

močjo. Za lokalno moč Ušaj (1996) pravi, da jo zaznamo pri specifičnih motoričnih 

nalogah in določenih vrstah mišičnega krčenja, ki pa je večinoma pridobljena z lokalno 

vadbo, 

- vidik značilnosti mišičnega krčenja. Ušaj (1996) ta vidik deli na statično in dinamično 

moč. Cemičeva (1997) navaja, da pri statični moči govorimo o sposobnosti zadrževanja 

večje mišične izometrijske kontrakcije, kar pomeni, da telo miruje, med tem ko so 

mišice v delovanju. Dežman in Erčulj (2000) pravita, da pri statični moči najdemo vse 

fizikalne začilnosti sile, to je smer, velikost in točka delovanja. Pri dinamični moči 

avtorja pravita, da gre za krčenje mišic, kjer moramo upoštevati čas in pot.  

 

Ušaj (1996) moč definira tudi z vidika silovitosti, ki pa se deli na naslednje: največja 

(maksimalna) moč, vzdržljivost v moči in hitra ali eksplozivna moč. Največja moč se kaže v 

delovanju z najvišjo silo ali kot premagovanje največjih obremenitev in bremen. Dlje časa 

trajajoče premagovanje obremenitev in bremen imenujemo vzdržljivost v moči. Zagorčeva in 

drugi (2005) k temu dodajajo še pojem repetativne moči, katerima skupna lastnost so repeticije 

(ponavljanje), le da ima vzdržljivost v moči še izometrični tip kontrakcije. Ko pa obremenitve 

in bremena premagujemo z največjim pospeškom, pa govorimo o hitri ali eksplozivni moči. 

Cemičeva (1997) dodaja, da je eksplozivna moč sposobnost maksimalne kratkotrajne 
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mobilizacije mišične sile, ki se kaže v pospešku telesa, oziroma kot pomikanje telesa v prostoru 

ali delovanju na predmete v okolici v določeni enoti časa. 

  

V raziskovalnem delu diplomske naloge imata poseben pomen tudi elastična in odrivna moč. 

Elastično moč Dežman in Erčulj (2000) razlagata s pomočjo skokov, saj se ta oblika moči pojavi 

pri doskoku kateremu sledi odločen odriv. Kadar ekscentrični kontrakciji, kar pomeni 

razstezanje aktivirane mišice, sledi koncentrična kontrakcija (krčenje mišice), se impulz sile v 

fazi koncentrične kontrakcije poveča, mišice in tetiva so kot elastika. Za odrivno moč pa mnoge 

raziskave in literatura navajajo, da je sestavljena iz hitre in elastične moči, katere smo 

podrobneje opisali zgoraj. 

 

Ušaj (1996) pri moči navaja pomembnost biološke in psihološke podlage od katere je moč 

odvisna. Pri biološki podlagi moči, avtor navaja, delovanje mišice kot organa, ki je pogoj za 

uspešen razvoj moči. Cemičeva (1997) k temu dodaja še dve kategoriji in sicer: anatomsko-

fiziološko osnovo, pod katero spada volumen mišic, živčni sistem, masivnost skeleta in mišična 

viskoznost. Topološko pa razdeli na moč trupa, moč nog in moč rok, ter ramenskega obroča.  

 

Ušaj (1996) pri psihološki podlagi moči pravi, da gre za delovanje centralnega živčnega sistema 

na katerega lahko vpliva motivacija, saj s tem povečamo intenzivnost dražljajev, ki povzročajo 

večje krčenje mišic in s tem pripomorejo k večji moči.  

 

 Hitrost 

 

Zagorčeva in drugi (2005, stran 96) pravijo: »Hitrost je mogoče opredeliti kot največjo hitrost 

gibanja, ki je posledica delovanja lastnih mišic in je sposobnost izvedbe neke gibalne naloge v 

najkrajšem možnem času.« Ušaj (1996) k temu dodaja, da gre pri hitrosti lahko za posamezne 

gibe telesa, torej premikanje posameznih udov, ali pa za enostavne gibalne naloge, ki 

vključujejo več delov telesa in so posledica delovanja mišic. 

 

Ušaj (1996) navaja naslednje pojavne oblike hitrosti: 

- štartna hitrost, ki se kaže v šprintu in pomeni, kako iz mirovanja s čim hitrejšim 

pospeševanjem priti do najvišje hitrosti gibanja, 

- hitrost izvedbe enega samega giba, po navadi je to hitrost odriva, zamaha ali sunka, 
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- hitrost odziva (reakcije), kar pomeni, kako hitro odreagiramo na določen tresljaj, ki je 

lahko predvidljiv ali nepredvidljiv,  

- najvišja frekvenca gibov, ki je v kombinaciji s preostalimi vrstami hitrosti in ne nastopa 

samostojno, 

- najvišja hitrost, ki mora trajati dovolj dolgo časa, da se lahko razvije, pojavlja pa se v 

cikličnih gibanjih. 

 

Škof in drugi (2007) k zgoraj navedenimi delitvami hitrosti dodajajo še agilnost, ki je 

sposobnost učinkovitega spreminjanja položaja telesa in je kompleksna sposobnost. To je 

natančnost v gibanju, hitremu reagiranju in hitremu spreminjanju smeri gibanja brez izgube 

ravnotežja in je odvisna od njegovih kognitivnih sposobnosti (hitrost in pravilnost odločanja, 

vizualna budnost in percepcija ter anticipacija).  

 

Ušaj (1996) pravi, da so vse zgoraj naštete oblike hitrosti odvisne od bioloških in psiholoških 

dejavnikov, ki jih bomo najlažje razložili na primeru starta pri teku. Za doseganje dobrih 

rezultatov ni pomembna le končna hitrost, ampak tudi odziv na dražljaj pri startu, ki je lahko 

svetlobni ali zvočni. Za uspešno izvedbo starta je zelo pomembno, da tekmovalec ne le zazna 

dražljaja, ampak aktivira ustrezne motorične centre, ki sprožijo čim hitrejše gibanje. Kot navaja 

Cemičeva (1997) mu pri tem pomagajo tudi fiziološki dejavniki, kot so hiter prenos impulzov 

skozi živčne celice, hitro vključevanje ter izključevanje živčnih impulzov in proizvajanje 

velikega števila živčnih impulzov. 

 

 Preciznost 

 

Cemičeva (1997) pravi, da preciznost lahko imenujemo kot motorično sposobnost za natančno 

doseganje cilja, intenzivnost gibanja, ki je točno odmerjeno in usmerjeno, ter za natančno 

določitev smeri. Preciznost se pojavlja v dveh oblikah in sicer kot vrženi predmet, ki zadane 

cilj in pa vodeni predmet, ki se privede do cilja. Pri preciznosti možgani opravijo analizo 

mnogih informacij v kratkem času, zato za uspešno izvedbo preciznosti potrebujemo 

informacije kot so: smer, oddaljenost, določitev cilja, oblika, način delovanja na predmet, 

velikost, smer in intenzivnost gibanja, regulacija moči, ter še mnoge druge. Poznamo pa tudi 

fiziološko osnovo preciznosti, ki se odvija v centrih za precepcijo, le ti pa so povezani s centri 

v možganskem deblu. Vendar pa je pri fiziološki osnovi potrebno upoštevati tudi emocije, saj 

te lahko vplivajo na preciznost. Če pri razvoju pride do nepravilnega razvoja preciznosti, lahko 
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ta privede do slabših intelektualnih sposobnosti, kar pa se najlepše pokaže pri otrocih, ki imajo 

omejeno možnost gibanja rok, saj je dokazano, da so otroci z omejenim gibanjem nog, 

intelektualno in koordinacijsko bolj razviti.  

 

 Gibljivost 

 

Dežman in Erčulj (2000, stran 53) pravita: »Gibljivost je motorična sposobnost, ki omogoča 

izvajanje gibov z veliko amplitudo.«  

 

Škof in drugi (2007) za gibljivost pravijo, da je ena od osnovnih gibalnih sposobnosti, ki nam 

omogoča splošno gibalno učinkovitost in vpliva na kakovost posameznikovega življenja. 

Omogoča lažje prenašanje naporov, bolj ekonomično gibanje, psihofizično sproščenost, manjšo 

dovzetnost za nastanek kroničnih obrab in akutnih poškodb. 

 

Ušaj (1996) navaja, da gibljivost omogoča delovanje sile na daljši poti (meti, zamahi), 

racionalno premagovanje ovir (gimnastika) in pri manjši frekvenci gibov enako hitrost (sprint). 

Zagorčeva in drugi (2005) pravijo, da velika amplituda gibov na videz deluje lepo in lahkotno, 

zato je najbolj pomembna in izrazita v športnih panogah, ki vključujejo izraznost gibanja. 

 

Cemičeva (1997) navaja, da gibljivost z razvojem upada in je edina motorična sposobnost za 

katero je to normalno. Ušaj (1996) pravi, da moramo pri gibljivosti upoštevati tudi njeno 

biološko podlago, ki sestoji iz kompleksnega uravnavanja njene togosti in elastične strukture 

mišičnih vlaken. Elastičnost mišic z mehanskega vidika pomeni, da se daljše mišice raztegujejo 

za večjo razdaljo od krajših mišic, pri enakem koeficientu raztegljivosti. Fiziološka podlaga 

gibljivosti, pa je pomembnejša od biološke podlage, saj predstavlja usklajenost med 

sinergistično in antagonistično mišico, ter sproščenostjo in napetostjo med njima. Obstaja še 

ena oblika fiziološke podlage gibljivosti, ki se pojavi pri raztezanju mišic, kjer pride do 

uravnavanja števila hkratno vzdraženih mišičnih vlaken. 

 

Cemičeva (1997) gibljivost deli na statično in dinamično, prav tako pa tudi topološko in sicer: 

gibljivost skočnega in kolčnega sklepa, zapestja, hrbtenice in ramenskega obroča.  

 

Ušaj (1996) omenja nekaj dejavnikov, ki vplivajo na gibljivost: 
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- anatomski dejavniki: navadno predstavljajo meje obsega gibov (kosti, sklepi) in nanje 

ne moremo vplivati. Delno pa lahko vplivamo na dejavnike, kot so kite in sklepne 

ovojnice,  

- fiziološki dejavniki: predstavljajo uspešno delovanje refleksnih lokov, ki uravnavajo 

medmišično koordinacijo in med aktivnostjo agonističnih mišic sproščajo 

antagonistične mišice,  

- spol in starost: v povprečju so moški manj gibljivi od žensk, sama gibljivost pa se do 

šestnajstega leta povečuje, nato pa začne postopoma upadati, 

- mišična in telesna temperatura: pri nižji telesni temperaturi se raztegljivost mišic in 

gibljivost v sklepih zmanjšujeta, pri višji telesni temperaturi pa se zgodi ravno obratno, 

- utrujenost: ko je mišica utrujena se njena sposobnost za sprostitev zmanjša, to pa 

privede do zmanjšanja raztegljivosti mišice,  

- emocionalna vzburjenost (stres): vpliva na vzdraženje motoričnih centrov, zato 

sklepamo, da posledično vpliva tudi na gibljivost, saj pride do vpliva na nekatere 

hormonske žleze in s tem se zmanjša elastičnost mišic, 

- dnevni biološki ritem: centralni živčni sistem v različnih delih dneva deluje različno, to 

pa se odraža tudi na delovanju žlez, ki vplivajo na gibljivost, 

- pomanjkanje mišične moči: pogosto napačno mislimo, da bomo pri izboljševanju moči 

zmanjšali gibljivost. Vendar pa se je to mišljenje izkazalo za napačno, saj pri ustreznem 

in usklajenem vadbenem procesu lahko izboljšujemo obe. Najlepši primer za to so 

športniki v gimnastiki. 

 

 Vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost  

 

Cemičeva (1997, stran 27) pravi: »Vzdržljivost je sposobnost daljšega izvajanja katerega koli 

gibanja z nezmanjšano učinkovitostjo - intenzivnostjo. Je funkcionalna sposobnost organizma, 

s katero se ta brani proti telesnemu naporu (odpornost proti utrujenosti).« Bravničar-Lasan 

(1996) k temu dodaja, da je vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost odvisna od srčno-žilnega 

sistema in delovanja dihal. 

 

Škof in drugi (2007) navajajo, da vzdržljivost ni le gibalna sposobnost, ki je pomembna samo 

v športu, ampak vpliva tudi na kakovost življenja, telesno vitalnost in zdravje posameznika. 

Avtorji pravijo, da vzdržljivost nima pomembnega vpliva le na našo telesno pripravljenost, 
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ampak tudi na mentalno, saj zaradi slabše vzdržljivosti in s tem slabše telesne priprave težje 

prenašamo različne stresne situacije, stike z ljudmi in vsakodnevne napore.  

 

Bravničar-Lasanova (1996) pravi, da je vzdržljivost najpomembnejša sposobnost človeka, saj 

je potrebno vzdržati vse življenje. To pa nam omogoča energija kisika, s katero se organizem 

napaja. Poraba kisika ima pri vsakem posamezniku določeno mejo, ki je opredeljena s kisikovo 

kapaciteto. Od sposobnosti posameznika (možnosti in znanja) je odvisno v kolikšni meri bo ta 

potencial izkoristil, torej koliko kapacitete kisika bo aktiviral. Vsak posameznik ima tudi 

energijski potencial, ki predstavlja največjo količino kisika, ki jo je posameznik sposoben 

porabiti v eni minuti, kar imenujemo VO2(max). Starost, spol, morfološke značilnosti telesa, 

športna zvrst in raven treniranosti, pa so tiste stvari, ki vplivajo na velikost VO2 (max). 

 

Različni avtorji vzdržljivost delijo na različne načine, Cemičeva (1997) ima dve delitvi 

vzdržljivosti. Pri prvi gre za to, kolikšen del mišične mase sodeluje pri gibanju, delimo jo na: 

lokalno (do 1/3 mišične mase), regionalno (od 1/3 do 2/3 mišične mase) in globalno (več kot 

2/3 mišične mase). Škof in drugi (2007) temu pravijo topološki vidik vzdržljivosti. Pri drugi 

delitvi pa Cemičeva (1997) vzdržljivost deli na splošno in specifično (vzdržljivost, ki je 

povezana z določeno dejavnostjo). (Kurelič in soavtorji, 1975; Cemič, 1997) 

 

Škof in drugi (2007) delijo vzdržljivost po fiziološko-biokemijskem vidiku na:  

- aerobno oziroma srčno-žilno vzdržljivost, ki je sposobnost posameznika za vzdrževanje 

dolgotrajnih obremenitev in je povezana z razvojem dihalnega in srčno-žilnega sistema.  

- anaerobno oziroma mišično vzdržljivost, kjer gre za produkcijo velike sile mišic ali 

mišičnih skupin pri visoko intenzivnih ponavljajočih se, statičnih, dinamičnih ali 

kombiniranih obremenitev. Vse to zagotavlja učinkovita anaerobna presnova, ki se 

dogaja v mišici oziroma v njenih motoričnih enotah.  

 

Bravničar-Lasanova (1996) podobno kot Škof in drugi, deli vzdržljivost na aerobno in 

anaerobno, le da pri vsaki od teh omenja tri podkategorije (kratkotrajno, srednjo in dolgotrajno). 

Pri raziskavi, smo izvedli dvajset bočnih preskokov, katerih čas trajanja je bil v povrpečju 11,8 

sekunde. Zato lahko rečemo, da gre tukaj za anaerobno kratkotrajno vzdržljivost, saj avtorica 

zanjo navaja, da čas obremenitve ne sme presegati dvajset sekund. Pri tej obremenitvi se sprošča 

85-95% energije in predstavlja fiziološko osnovo za eksplozivno moč mišic in bazično hitrost. 

Pomembna je predvsem pri skokih, metih, šprintih in drugih.  
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Ušaj (1996) deli vzdržljivost glede na trajanje obremenitve. Tako govori o treh delitvah in sicer 

na:  

- hitrostna vzdržljivost: »Hitrostna vzdržljivost je prevladujoča sposobnost pri 

premagovanju največjega napora, ki traja do 2 minuti.« (Ušaj, 1996, stran 167) 

Hitrostno vzdržljivost lahko gledamo tudi z vidika biološke podlage, kjer gre za 

anaerobne energijske procese v mišicah. Med najpomembnejšimi gorivi v tem procesu 

je glikogen, ki se razgrajuje do mlečne kisline (laktata). Stopnja hitrostne vzdržljivosti 

je v največji meri omejena prav z biološkimi dejavniki, kjer je v ospredju metabolična 

acidoza, ki nastane zaradi kopičenja mlečne kisline, kar privede do utrujenosti, 

- dolgotrajna vzdržljivost: Je sposobnost premagovanja napora, ki traja od treh minut pa 

vse do ene ure. Pri njej gre za aerobne energijske procese, ki lahko porabljeno energijo 

sproti obnavljajo. To obnavljanje omogočajo primerna goriva kot so glikogen, proste 

maščobne kisline, glukoza in glicerol, ter kisik iz ozračja, kateri določajo tudi trajanje 

teh procesov. Ne smemo pozabiti tudi na moč teh procesov, saj določa zgornjo mejo 

intenzivnosti, ter hitrost obnove energije pri naporu. Z največjo porabo kisika med 

naporom, pa določamo zgornjo mejo intenzivnosti napora, 

- superdolgotrajna vzdržljivost: Pri njej gre za aerobni napor in je podobna dolgotrajni 

vzdržljivosti, le da se pri njej podaljša trajanje napora od ene ure, do več ur ali celo dni. 

Intenzivnost napora je tako nižja, zato je koncentracija laktata v krvi podobna tisti v 

mirovanju ali pa je samo nekoliko povečana. 

 

2.2.1 Telesna priprava vzgojitelja 

 

Pendl Žalekova (2004, stran 35) pravi: «Telesna pripravljenost je skupek posameznikovih 

lastnosti, ki se nanašajo bodisi na zdravje bodisi na sposobnost opravljanja telesnih dejavnosti.« 

Avtorica k telesni pripravljenosti uvršča: vzdržljivost dihalnega in srčno-žilnega sistema, 

telesno zgradbo, gibljivost, vzdržljivost, mišično moč, spretnost, hitrost, ravnotežje, ter 

koordinacijo. 

 

Kajtna in Tušak (2005) navajata, da na osnovi številnih izsledkov in raziskav športno rekreacijo 

upravičeno povezujemo z zdravjem v celoti, saj le ta postaja vedno večja vrednota in dobrina. 

V sodobnem času se vedno več posameznikov zaveda, kako pomembno je živeti čim bolj 

zdravo, kar pa vključuje tudi dobro telesno pripravljenost. Avtorja športno rekreacijo 
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opredeljujeta kot svobodno izbrano aktivnost, ki je skladna z interesi ter željami posameznika 

in se v veliki večini izvaja izven poklicnega dela. Glavni cilj športne rekreacije je vedno 

usmerjen k povečanju humanizacije in kakovosti življenja posameznika, ter celovitemu 

zdravju. 

 

Pišot in Završnik (2005) v literaturi opredeljujeta gibalno/športno aktivnost, kot kolektivno ali 

individualno gibalno/športno aktivnost, kjer porabimo več energije kot v mirovanju. Po eni 

strani je gibalna dejavnost gibanje pri delu in v prostem času (opravki, obiski, nakupi, pot na 

delo in preostale vsakodnevne zadolžitve), saj gre za vse vrste gibanja lastnega telesa. Na drugi 

strani pa je športna dejavnost tista, ki je strukturirana in namenska. Njen cilj je krepitev zdravja, 

izboljšanje gibalne učinkovitosti, pripravljenosti in splošnega počutja. H gibalno/športnim 

aktivnostim s katerimi krepimo zdravje, prištevamo športno rekreacijo, transportne oblike 

gibanja in delovno rekreativne aktivnosti. Pendl Žalekova (2004) pravi, da z vnosom čim več 

gibanja in telesnih dejavnosti v vsakdanja opravila živimo aktivno. Pišot in Završnik (2005) 

navajata, da le posamezniku prilagojena, redna in primerno intenzivna gibalna/športna 

aktivnost pozitivno vpliva na človekov organizem. 

 

Na podlagi raziskave (Berčič, 1997; Kajtna, 2005), so že v preteklosti ugotavljali, da se pojavlja 

porast športno rekreativnega udejstvovanja, kar pa se glede na novejše raziskave (Petrović idr., 

1998, 1999, 2001; Kovač idr., 2004 in Završnik idr., 2005; Kajtna, 2005) le še stopnjuje. 

Športna rekreacija je pomembna tudi za vzgojitelja, čigar poklic je kot smo že zgoraj omenili, 

zelo odgovoren in stresen, zato je zanj zelo pomembno, da je zdrav in dobro telesno pripravljen, 

saj se tako lahko lažje sooča z opravljenjem svojega poklica. Poleg zgoraj omenjene dobre 

telesne priprave, Kajtna in Tušak (2005) dodajata, da redna športna rekreacija pripelje tudi do 

prijetnih izkušenj, užitkov, zadovoljstva, doseganja višjih ciljev, samopotrjevanja in tako dalje. 

Za dobro telesno pripravo je pomembno izbrati ustrezne vaje. Cooper (1979) navaja, da je 

potrebno poleg aerobnih vaj, ki izboljšujejo vzdržljivost, izvajati tudi telovadne vaje, ki 

povečujejo ostale motorične sposobnosti. Le tako lahko dosežemo splošno celostno telesno 

pripravljenost.  

 

Kajtna in Tušak (2005) izpostavita pomembno razliko med vrhunskimi treningi in 

športnorekreativno vadbo predvsem glede na časovne razsežnosti, režima prehrane, 

obremenitve in same intenzivnosti. Razlika je tudi v selekciji, katero zasledimo pri vrhunskem 

športu, med tem ko je športnorekreativen lahko vsak posemeznik, ne glede na starost, spol, 
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psihofizične sposobnosti, socialni status, stan, versko pripadnost in tako dalje. Pri tem pa ne 

smemo pozabiti na upoštevanje lastnega zdravstvenega stanja. 

 

Na telesno pripravo vzgojitelja lahko vplivajo različni pozitivni in negativni dejavniki. 

Opravljena je bila tudi raziskava »Tvegana vedenja povezana z zdravjem in nekatera 

zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije« (Zaletel-Kragelj, Fras in Maučec-

Zakotnik 2004; Kajtna idr., 2005, stran 28). Analizirali so tista tveganja, ki so v povezavi z 

vzroki umiranja prebivalcev Slovenije, testirani pa so bili odrasli prebivalci. Med tveganji 

zasledimo uživanje alkohola, kajenje, nezdrav način prehranjevanja, tvegano stresno vedenje, 

ter nezadostno športnorekreativno oziroma telesno dejavnost. V nadaljevanju bomo razložili 

nekaj dejavnikov, ki vplivajo na telesno pripravo posameznika oziroma vzgojitelja:  

- alkohol: Razboršek in Krištof (2005) pravita, da je alkohol psihoaktivna snov oziroma 

droga, ki vpliva na človekovo duševnost. Človeka pod vplivom sprošča, ga naredi 

veselega, močnejšega in samozavestnejšega. Učinek izgine, ko alkohol popusti. Zelo 

slabo vpliva na naše zdravje, saj povzroča različne težke psihične bolezni, prav tako pa 

prizadane vse organe našega telesa. Najpogosteje spremembe opazimo na želodcu, 

jetrih, možganih, perifernih živcih, trebušni slinavki, koži in srcu. Prijatelj (1992) pravi, 

da alkohol poleg osebe, ki ga uživa, prizadane tudi družinske člane, zato alkoholizem 

uvrsti med socialne bolezni. Razboršek in Krištof (2005) navajata, da alkohol zavira 

športno dejavnost in s tem vpliva na telesno pripravo, saj upočasnjuje razvoj 

sposobnosti, tudi ko gre za minimalne količine. Berčič, Tušak in Karpljuk (2003) 

ugotavljajo, da se posamezniki z alkoholom srečujejo že zelo zgodaj, saj je kar polovica 

anketiranih že pri trinajstih letih dobila prvo izkušnjo s pivom, do dvanajstega leta pa je 

bila opita desetina anketiranih, 

- kajenje: Razboršek in Krištof (2005) pravita, da je tobak med najbolj razširjenimi 

drogami, ki najpogosteje izmed vseh drog privede do smrti. Pri kajenju gre za odvisnost, 

ki pa jo v naši družbi ne jemljemo za bolezen. Tako kot pitje alkohola, se tudi kajenje 

pri anketerancih pojavi že zelo zgodaj. Berčič in drugi (2003) ugotavljajo, da je večina 

anketiranih začela kaditi že pri petnajstih letih. Täschner (2002) zato poudarja, 

pomembno vlogo vzgojitelja, učitelja in staršev, saj se otroci in mladostniki največ 

naučijo po modelu, ko so jim pomembne osebe v njihovem življenju zgled. Razboršek 

in Krištof (2005) pravita, da kajenje slabo vpliva na naše zdravje, saj povečuje tveganje 

za raka na pljučih, kar pa se navadno pokaže šele v poznih oziroma zrelejših letih. Slabo 

vpliva tudi na odpornost proti boleznim, te pa pri kadilcih trajajo tudi dalj časa, kot pri 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ovčar Teja; diplomsko delo 

-21- 

nekadilcih. Täschner (2002) zgoraj naštetim negativnim vplivom tobaka na naše zdravje 

dodaja še vnetja zgornjih dihalnih poti, rakasta obolenja ustne sluznice, trebušne 

slinavke, grla, požiralnika, in druge, 

- droge: Berčič in drugi (2003) navajajo, da so droge snovi, ki vplivajo na človekovo 

celovito zdravje in njegovo biopsihosocialno ravnovesje (telesno, duševno, čustveno, 

družbeno, duhovno, osebno, socialno), samospoštovanje, samovrednotenje in 

samopodobo. Zaradi svoje kemične sestave organizmu povzročajo duševno in telesno 

odvisnost. Täschner (2002) zato navaja pomembnost vzgojiteljev otrok in 

mladostnikov, kateri naj bi s stvarnimi informacijami zadostili radovednosti in s tem 

pripomogli k zmanjševanju uživanja drog. Izpostavi tudi štiri pomembne cilje. 

Vzgojitelji naj bi otroke in mladostnike vzpodbujali h krepitvi področji kot so: 

samozaupanje in samozavest, sposobnost komunikacije, sposobnost premagovanja 

obremenitev in sposobnost za kritično druženje z obstoječo ponudbo drog. Razboršek 

in Krištof (2005) razlagata, da se droge pri nas delijo na legalne in ilegalne. Kot legalne 

navajata alkohol in tobak, pod ilegalne pa omenjata heroin, kokain, ecstasy, LSD, hašiš, 

marihuano in druge. Zaradi vseh zgoraj omenjenih negativnih vplivov, droga zmanjšuje 

željo po športni aktivnosti in s tem vpliva na telesno pripravo. Berčič in drugi (2003) pa 

navajajo ravno obratni vpliv športa na odvisnike, saj športno udejstvovanje pomaga pri 

ohranjanju zdravja in omeji delovanje negativnih dejavnikov drog, 

- prehrana: Dežman in Erčulj (2000) navajata pomembnost hrane, ki jo telo potrebuje, da 

ustvari energijo za rast, razvoj, telesno toploto, obnavljanje tkiv in delo. Edgsonova in 

Marber (2001) pravita, da imamo v različnih življenjskih obdobjih, različne energijske 

potrebe. Več energije potrebujemo v otroški dobi, v dobi odraščanja in v času 

nosečnosti. Kajtna in Tušak (2005) izpostavljata problem nezdravega prehranjevanja, 

saj izsledki raziskav kažejo, da se nezdravo prehranjuje kar 46,6 % odraslih prebivalcev 

Slovenije. Nezdrava prehrana lahko privede do različnih zdravstvenih težav kot so 

debelost, povišan krvni tlak, diabetes, srčno-žilne bolezni in druge. Če omenjenim 

zdravstvenim težavam dodamo še premalo gibanja oziroma športnega udejstvovanja, pa 

se slika lahko le še poslabša. Zato je zelo pomembno, da se pravilno in zdravo 

prehranjujemo. Dežman in Erčulj (2000) navajata, da mora biti vnos hrane sorazmeren 

s porabo energije. Hrana, ki jo uživamo, naj bo čimbolj polnovredna, kar pomeni, da so 

posamezne sestavine v pravem razmerju. Taka hrana mora vsebovati beljakovine, 

maščobe, ogljikove hidrate, minerale, vitamine in vodo. Ob pravilni prehrani v povezavi 

s športno aktivnostjo lahko lažje in bolj uspešno vzdržujemo svoje zdravje in dobro 
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telesno pripravljenost. Knai in Robertson (2002) v svojem članku poudarjata pomembno 

vlogo ministrstva za zdravje pri osveščanju posameznika o zdravem načinu 

prehranjevanja.  

 

2.2.2 Metode za izboljšanje vzdržljivosti in s tem telesne priprave  

 

Pri tej točki se bomo osredotočili na izboljšanje vzdržljivosti in s tem telesne priprave, ki pa ni 

samoumevna, ampak jo je potrebno stalno vzdrževati. Tudi vzgojitelji morajo sami poskrbeti 

za vzdrževanje vzdržljivosti in biti dobro telesno pripravljeni, saj jim le to pomaga pri njihovem 

vsakodnevnem delu z otroki. Da pa lahko izbolšujemo in ohranjamo vzdržljivost, so nam v 

pomoč različne metode oziroma vaje, ki se razlikujejo glede na čas in intenzivnost trajanja.  

 

Zaradi vedno bolj natrpanega vsakodnevnega urnika, tako v službi, kot tudi v prostem času, se 

srečujemo s pomankanjem časa in interesa za redno telesno vadbo. V različnih literaturah 

avtorji omenjajo veliko metod za izboljšanje vzdržljivosti in s tem telesne priprave, vendar pa 

so te vaje namenjene predvsem vrhunskim športnikom, katerih pa se rekreativni športniki v 

večini ne poslužujejo. Ušaj (1996) navaja metodo s ponavljanji, piramida I, piramida II, 

kombinirana metoda, metoda neprekinjenega napora, farltek, in druge. Youngsova (2001) 

navaja nekaj vaj za vzgojitelje, katere ga bodo vzpodbudile k redni športni aktivnosti: aerobne 

vaje (hoja kolesarjenje, plavanje, tek), anaerobne vaje (vaje na tleh, dviganje uteži), šport in 

igre (kegljanje, golf, odbojka), ter preostale gibalne aktivnosti. Berčič in drugi (2001) k temu 

dodajajo še skupinske vadbe kot je aerobika. Pravi, da si lahko vsak posameznik najde sebi 

primerno obliko aerobike, saj je izbira zelo velika (»hi- low« aerobika, »step aerobika«, »body 

pump«, »tnz« in druge). V zadnjih letih je bilo zaznati porast obiska fitnes centrov, glavne 

motivacijske razloge za to je Suberjeva (2001) predstavila v svoji diplomski nalogi. Želela je 

ugotoviti motivacijo Slovencev za obisk fitnesov, kjer je po opravljeni raziskavi motive 

razdelila na dva glavna področja in sicer izboljšanje psihofizičnega počutja in splošno krepitev 

telesa. Kot enega izmed najpogostejših motivatorjev je navedla izboljšanje telesne vzdržljivosti, 

sledi mu občutek zdravja in energije, kot ostale razloge pa najdemo še sprostitev od delovnega 

stresa, izboljšanje gibljivosti, samostojna izbira urnika, izboljšanje postave in videza, povečanje 

mišične mase in druge.  

 

Zavedanje o pomembnosti redne telesne vadbe je čedalje večje. Tudi Kajtna in Tušak (2005) 

opažata največji premik pri organizirani in redni vadbi ter ugotavljata, da se danes športno 
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rekreativna dejavnost odvija tudi v naravnem okolju v vseh vremenskih pogojih in letnih časih 

in ne le v pokritih športnih objektih. Tak način rekreacije pa nam navadno vzame kar nekaj 

časa, zato Cooper (1979) v svoji knjigi omenja nekaj vaj, ki jih lahko izvedemo doma in zato 

ne potrebujemo veliko časa ali denarja. Kot eno izmed vaj dr. Cooper navaja tek na mestu, 

vendar pa se je osnovna vaja izkazala za precej dolgočasno, zato je avtor predstavil dve 

izboljšani možnosti te vadbe. Vajo si lahko popestrimo z eno samo stopnico, začnemo pa jo z 

obema nogama na tleh. Z eno nogo stopimo na stopnico in ji nato priključimo še drugo, pri tem 

ne smemo poskakovati. Nato se spet vrnemo v začetni položaj po istem postopku brez obrata, 

to ponovimo vsaj 30-40 krat na minuto. Pri teku na mestu pa lahko uporabimo tudi tri stopnice. 

Tekamo gor in dol po stopnicah in se na vrhu oziroma dnu vedno obrnemo v smeri teka. Pri tej 

vaji naj bi v minuti naredili vsaj dvajset ponovitev. 

 

Naslednja vaja, ki jo avtor navaja je vzpenjanje po stopnicah. S tem ne misli enkratne hoje po 

stopnicah, ki nas sicer zadiha, vendar pa taka hoja ne spada med vaje, ki bi vzpodbudile 

kardiovaskularni sistem. Z večkratnim vzpenjanjem po enonadstropnih stopnicah pa lahko 

vseeno dosežemo aerobno vajo, če le ta traja dovolj časa. Otežimo si jo lahko tudi z dodatnimi 

utežmi. Dr. Cooper kot eno izmed vaj omenja tudi sobno kolo, ki nam omogoča nadzorovanje 

intenzivnosti vadbe, porabo kalorij, prevoženo razdaljo, hitrost in tako dalje. Za doseganje 

ustreznih rezultatov moramo voziti vsaj 24-32 kilometrov na uro, frekvenca srca pa mora biti 

med 130 in 160 utripov na minuto, odvisno od starosti vadečega. Kot zadnjo vadbo za krepitev 

telesne pripravljenosti Cooper (1979) omenja tudi tekočo preprogo, ki je po funkcijah zelo 

podobna sobnemu kolesu, le da je način vadbe tek ali hoja. Obremenitev pa si lahko 

povečujemo s povečanjem naklona in hitrosti. Enoka (2008) omenja, pomembnost raztezanja 

med in po koncu vadbe, saj naj bi to pripomoglo k povečanju gibčnosti, izboljšalo učinkovitost 

vadbe in zmanjšalo možnosti za poškodbe. 

 

Zgoraj omenjene vaje dr. Kennetha Cooperja predstavljajo le nekaj izmed možnosti 

individualnih vaj, katere je napisal za svoj program Aerobik in jih lahko vrednotimo po 

njegovem točkovnem sistemu. Individualne vaje omenjajo tudi Škof in drugi (2007), ki 

izpostavijo predvsem prilagodljivost le teh, saj si jih posameznik lahko prilagodi po lastnih 

sposobnostih, ne da bi bil prisiljen slediti tempu in prilagajanju skupini. Berčič in drugi (2001) 

dodajajo, da individualne vaje izbolšujejo posameznikovo celovito osebnost in psihofizične 

sposobnosti. Škof in drugi (2007) pomemben poudarek namenjajo postopnosti vadbe, še 

posebno kadar govorimo o posameznikih z zelo šibko telesno pripravljenostjo, v katero 
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najpogosteje spadajo tisti s prekomerno telesno težo. Beachle in Earle (2008) opozarjata na 

pojav prekomernega treniranja, ki lahko pripelje do zmanjšane motivacije, zagnanosti, 

izčrpanosti, nas naredi razdražljive in drugo. Škof in drugi (2007) pravijo, da poleg zgoraj 

naštetih negativnih vplivov prekomerne vadbe, lahko ta privede posameznika tudi do opustitve 

telesne dejavnosti. Prav tako tudi poudarjajo, da moramo za celosten razvoj telesnih 

sposobnosti v vadbo vključiti različne vaje za ostale motorične sposobnosti, saj lahko le tako 

dosežemo dober učinek. Pomemben poudarek pa je tudi na raznovrstnosti in pestrosti vaj, saj 

na ta način ohranjamo potrebno motivacijo za vadbo, ki pa mora biti redna in dolgotrajna, če 

hočemo doseči boljšo telesno pripravljenost. 

 

2.2.3 Napor kot odgovor organizma na dano obremenitev 

 

Ušaj (1996, stran 47) pravi: »Napor je odziv organizma na dano obremenitev.« Različni ljudje 

enako obremenitev premagujejo z različnim naporom, zato se pri manj vzdržljivih pojavi višja 

vsebnost laktata v krvi, ter višja frekvenca srca  pri enaki hitrosti gibanja, prav tako imajo tudi 

večji minutni pljučni volumen izdihanega zraka. Ta odziv pa se najbolj pokaže pri funkcijah 

organizma in v počutju posameznika. Lep primer za to so športniki v isti športni panogi, saj 

premagujejo enako obremenitev, v različnih fazah priprave in stopnjah pripravljenosti, z 

različnim naporom. Škof in drugi (2007) opozarjajo na pogosto napačno rabo termina napor in 

obremenitev, saj sta si med sabo zelo različna. Obremenitev je športna dejavnost, ki jo 

definirajo: količina vadbe, intenzivnost vadbe, stopnja miselne zahtevnosti in zunanje 

okoliščine. Napor, kot smo že zgoraj omenili, tudi Škof in drugi (2007) opredelijo, kot odziv 

organizma na dano obremenitev in mu določa dva kriterija zaznavanja napora: 

- objektivni kriterij (odzivi biokemičnih in fizioloških procesov): dobimo ga z merjenjem 

maksimalne porabe kisika (VO2max), frekvence srca (FS), pH, amoniaka, sečnine v 

krvi in hormonske slike. Ti testi so navadno dragi, zapleteni in se odvijajo v laboratoriju, 

so pa bolj zanesljivi, 

- subjektivni kriterij (občutki posameznika): vanj uvrščamo zmožnost pogovora med 

tekom, mimiko obraza, rdečico, frekvenco dihanja, občutke in druge zunanje znake. 

Kajtna in Tušak (2005) delita subjektivni napor na dva faktorja in sicer lokalni faktor, 

ki vključuje občutke iz mišic in sklepov, ter na centralni faktor, pod katerega spada 

število vdihov in izdihov, poraba kisika in hitrost bitja srca. 
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Ušaj (1996) pravi, da napor lahko ocenjujemo, pri tem pa nam pomagajo odzivi nekaterih 

biokemičnih in fizioloških procesov. Zanemariti ne smemo niti psihološkega vidika, kjer gre za 

občutke posameznika, saj bolj ko poznamo svoje telo, lažje ocenimo biokemične in fiziološke 

spremembe (napor). To se zlasti pokaže pri športnikih z daljšim stažem, ki na podlagi občutkov 

ocenijo intenzivnost obremenitve. Napor po Ušaju (1996) lahko delimo na več vrst:  

- topografski vidik: nam pove kolikšen del mišičevja je aktiven pri obremenitvi, le tega 

pa delimo na lokalni in splošni napor, 

- vidik dinamičnosti: je vrsta mišičnega krčenja, ki ga razdelimo na statično, dinamično 

in kombinirano obremenitev, 

- vidik motorične zahtevnosti: gre za zahtevnost napora z vidika koordinacije in za 

aktivacijo že utečenih oziroma na novo utrtih poti v živčevju. Napor pa se z vidika 

motorične zahtevnosti deli na enostavnega in kompliciranega, 

- vidik intenzivnosti: se meri na podlagi biokemičnih, fizioloških ali psiholoških 

značilnosti. Pri fizioloških značilnostih se napor meri s frekvenco srca. Najprej 

izmerimo frekvenco srca v mirovanju (FSmir), potem izvedemo neko obremenitev, nato 

pa izmerimo največjo frekvenco srca (FSmax). S pomočjo teh dveh podatkov lahko 

izračunamo relativno frekvenco srca za vadečega pri naporu. Intenzivnost napora lahko 

merimo tudi s frekvenco srca, ki jo razdelimo v pet različnih stopenj glede na utrip na 

minuto ali s pomočjo vsebnosti laktata v krvi. Zadnja se uporablja samo za dolgotrajne 

obremenitve in napore, ki se ne ponavljajo. Z vidika intenzivnosti lahko napor delimo 

tudi na aerobni in anaerobni. Ušaj (1996, stran 52) pravi: »Aerobni napori so vsi nizko 

do srednje intenzivni napori, v katerih prevladujejo aerobni energijski procesi.« Za naše 

raziskave pa je bolj pomemben anaerobni napor, saj gre pri njem za najvišjo 

obremenitev, ki traja le kratek čas (do 10 sekund) in jo mišice lahko premagujejo. Pri 

naši raziskavi smo izvajali dvajset bočnih preskokov, ki smo jih morali opraviti v čim 

krajšem času, analiza pa je pokazala, da je napor trajal v povprečju okoli deset sekund, 

tako lahko trdimo, da gre tukaj za anaerobni napor. Med tovrstnim naporom se 

razgrajuje kreatinfosfat (CrP), ki se izredno hitro porablja med tovrstnim naporom in je 

temelj anaerobnih alaktatnih energijskih procesov. Prav zaradi maksimalne obremenitve 

mišic, pride do hitre porabe zalog kreatinfosfata (CrP) in adenozintrifosfata (ATP), kar 

privede do utrujenosti, 

- vidik trajanja: delimo ga na kratkotrajni napor (ki je lahko enkratni ali ponavljajoči), 

srednje trajajoči napor (ki je lahko enkratni, ponavljajoči ali prekinjajoči) in pa na 

dolgotrajni napor (ki je lahko enkratni ali prekinjajoči). Za naše raziskave, kjer smo 
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merili frekvenco srca v mirovanju, takoj po obremenitvi, 15 sekund po, 30 sekund po, 

45 sekund po in 60 sekund po obremenitvi (20 bočnih preskokov), pa je najbolj 

pomemben kratkotrajni enkratni napor, saj gre za anaerobni alaktatni energijski proces, 

kjer pride do zelo velike intenzivnosti napora, ravno zato pa je trajanje le tega zelo 

kratko. Če bi v raziskavi dvignili število bočnih preskokov iz dvajset na štirideset, ne bi 

dobili dvakratnih rezultatov dvajsetih preskokov, saj bi zaradi padca kreatinfosfata 

(CrP) in adenozintrifosfata (ATP) prišlo do zmanjšanja intenzivnosti vadbe ali njene 

prekinitve, ter s tem do slabšega rezultata. V tem primeru bi govorili o srednje 

trajajočem naporu, kjer gre za anaerobne laktatne procese, katere predstavlja 

glikogenoliza, 

- vidik medsebojnega učinka trajanja, intenzivnosti in števila ponovitev: kot smo že 

zgoraj omenili, lahko napor z največjo intenzivnostjo premagujemo samo kratek čas, 

nato pa se intenzivnost zniža. Razlago za to, najdemo v kapaciteti energijskih procesov 

in moči mišic. Temu se lahko izognemo s ponovitvami kratkotrajnega napora, saj med 

odmorom počivamo, takrat pa se zaloge fosfagena hitro obnovijo, zato občutek 

utrujenosti izgine, obremenitev pa nato lahko ponovimo z enako intenzivnostjo.  

 

2.2.4 Frekvenca srca kot indirektni pokazatelj telesne vzdržljivosti in s tem telesne priprave  

 

Edgsonova in Marber (2001) označita srce kot črpalko in pogonsko silo srčno-žilnega sistema, 

ki skozi vene in arterije poganja kri po telesu. Wolff (1984) navaja, da je srce za pest velika 

votla mišica sestavljena iz štirih prekatov, ki leži na preponi v levi polovici prsnega koša. 

Baechle in Earl (2008) pravita, da je srčna mišica po dolžini razdeljena na dve enako veliki 

polovici, ki sta ločena črpalna sistema, zaraščena v en organ in sta mehansko neodvisna. Na 

vrhu vsake polovice je preddvor, pod njim pa leži mišični prekat. Ločena sta s srčnimi 

zaklopkami, ki delujejo kot ventil, da se kri sočasno iz preddvorov sprazni v levi/desni prekat. 

Iz levega prekata gre v glavno telesno odvodnico iz desnega prekata pa v pljučno arterijo. 

Glavna naloga srčnih zaklopk je nadzor pretoka krvi, za nemoteno delovanje srca pa morajo 

biti usklajeni vsi štirje deli srca. 

 

 Ušaj (1995) v članku navaja, da prečrpavanje krvi po organizmu omogoča sproščanje in 

krčenje srčne mišice, kar imenujemo utripanje srca (pulz). Med naporom se aktivnost različnih 

organov spreminja, zaradi česar pride do uspešnega razvoja uravnavanja pretoka krvi skozi 
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organe. Gre za količino prečrpane krvi v eni minuti, kar imenujemo minutni volumen srca, ki 

uravnava količino krvi na dva načina: 

- odpiranje in zapiranje kapilar, ki uravnavajo prerazporeditev prekrvavljenost v organih,  

- z uravnavanjem srca (glavna centralna črpalka), ki spreminja utripni volumen srca in 

frekvenco srca. Pustovrh (2007) nam utripni volumen razloži kot sunek srca, ki v obtok 

izbrizga 70 mililitrov krvi. Sila (1995) poda še nekaj zanimivih podatkov o količini 

prečrpane krvi v različnem času. Pravi, da srce v minuti prečrpa 5 litrov krvi, v eni uri 

300 litrov krvi, v enem dnevu 7200 litrov krvi. Tako srce v šestdesetih letih prečrpa kar 

157.248.000 litrov krvi, kar pa znaša dobro polovico Bohinjskega jezera. 

 

Pri raziskavi smo za ugotavljanje razlik v vzdržljivosti in s tem telesne pripravljenosti rednih 

in izrednih študentov Pedagoške fakultete, merili frekvenco srca, ki jo Sila (1995) navaja, kot 

najstarejšo metodo za ugotavljanje stanja človeškega organizma, saj lahko na podlagi frekvence 

srčnega utripa v mirovanju, ugotovimo kondicijsko pripravljenost in vzdržljivost. S pomočjo 

redne vadbe postane srce močnejše in večje, zato deluje bolj ekonomično, kar pomeni, da se v 

istem času manjkrat skrči, vendar v krvni obtok iztisne večjo količino krvi. To pomeni, da 

imamo večji utripni volumen srca, sama frekvenca srca  pa je nižja. Zagorčeva in drugi (2005) 

navajajo, da se z intenzivnostjo vadbe spreminja raven srčnega utripa, z njo pa so povezani tudi 

številni procesi, ki se dogajajo v organizmu. Znižanje srčnega utripa tako v mirovanju, kot tudi 

pri obremenitvi, lahko dosežemo z rednim treningom. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so 

tisti, ki imajo nižjo frekvenco srca tako v mirovanju, kot tudi pri obremenitvi, bolje telesno 

oziroma kondicijsko pripravljeni.  

 

Škof in drugi (2007) navajajo, da frekvenca srca linearno raste z naraščajočo obremenitvijo, 

njena največja vrednost je individualno pogojena, s starostjo pa se znižuje. Omenjajo pa tudi 

nekaj dejavnikov, ki vplivajo na frekvenco srca: spol, starost, velikost srčne mišice, položaj 

telesa med dejavnostjo, hidracija telesa, psihološke in druge značilnosti posameznika, 

dejavnosti avtonomnega živčnega sistema, način merjenja in zunanje okoliščine. 

 

Ušaj (1995) frekvenco srca podrobneje analizira v različnih stanjih človeške aktivnosti: 

- v mirovanju je pri zdravem, netreniranem človeku povprečno 60-80 utripov na minuto, 

vendar se lahko spreminja zaradi različnih učinkov. Ti učinki so lahko iz zunanjega 

okolja (vlažnost zraka, temperatura), notranjega okolja in psihične narave (strah), 

pomemben pa je tudi hidrostatični tlak v krvi, ki se spreminja glede na telesno držo 
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(ležanje, sedenje, pokončna drža). Prav zaradi teh učinkov je pomembno v kakšnih 

okoliščinah merimo frekvenco srca. Priporočljivo je vsakodnevno spremljanje, saj lahko 

z redno vadbo zaznamo zmanjšanje frekvence srca  že po tednu ali dveh, 

- pri submaksimalnem naporu (traja več kot 2-3 minute). Omenjeni napor povzroči hitro 

povečanje frekvence srca, ki je premosorazmerna z intenzivnostjo obremenitve. Prav ta 

odvisnost med intenzivnostjo obremenitve in frekvenco srca nam poda osnovo za 

anaerobne energijske procese (poraba kisika). Frekvenca srca je odvisna tudi od samega 

trajanja submaksimalnega napora, ob prekinitvi le tega, pa se frekvenca srca  zmanjša 

do stopnje v mirovanju, 

- pri največjem naporu doseže najvišje vrednosti. Zaradi potrebnega časa prilagajanja 

srca na tako ravenen, mora obremenitev trajati 2-3 minute. Najvišjo vrednost frekvence 

srca dosežemo takrat, ko kljub nadaljnjemu naporu frekvenca ne narašča več. Ker je 

težko oceniti najvišjo vrednost frekvence srca, se velikokrat uporablja splošna enačba, 

ki nam olajša oceno najvišje frekvence srca. Le-ta pa ni popolnoma natančna, saj ima 

lahko pozitiven oziroma negativen standardni odklon (10 utripov na minuto).  

 

Primer enačbe: 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑠𝑟𝑐𝑎 (𝑚𝑎𝑥) = 220 − starost 

 

Škof in drugi (2007) pri tej enačbi izpostavijo nekaj njenih pomanjkljivosti: ne moremo je 

uporabiti pri otrocih, uporabimo jo lahko pri netreniranih začetnikih, še posebej pri starejših, 

kjer bi bilo drugačno merjenje nevarno ali nemogoče. 

Sila (1995) nam v svojem članku predstavi približno frekvenco srca v različnih stanjih. Navaja, 

da je v spanju naša frekvenca srca približno 50-60 utripov na minuto; pri normalni aktivnosti 

kot je sprehod, gospodinjstvo, pospravljanje je naša frekvenca srca med 70-80 utripov na 

minuto; pri hitri hoji in vzponu po stopnicah je naša frekvenca srca med 120-140 utripov na 

minuto; pri športu, večjem naporu in razburjenju je naša frekvenca srca med 140-160 utripov 

na minuto; pri zelo zahtevnem športu pa je naša frekvenca srca med 190-200 in več utripov na 

minuto. 

 

Sila (1995) navaja, da je za povečanje vzdržljivosti potrebna vsaj 30 minutna vadba, kjer je 

frekvenca srca med 60-80 odstotkov najvišjega srčnega utripa. S takšnim treningom vplivamo 

na aerobni režim, torej na adaptacijo srčno-žilnega in dihalnega sistema. Pri vadbah, kjer 

frekvenca srca doseže vrednosti nad 80 odstotkov maksimalnega utripa na minuto, prehajajo 
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mišice v anaerobno območje delovanja. Kadar se frekvenca srca med vadbo ne dvigne nad 60 

odstotkov maksimalnega utripa, je intenzivnost premajhna za doseganje želenega učinka vadbe.  

 

 

Slika 2: Piramida intenzivnosti vadbe 

Vir: http://fides.fe.uni-lj.si/zdravje/gibanje/uvod.html 

 

Slika 2 prikazuje območja vadbe pri različni intenzivnosti in pridobivanje energije za 

posamezno območje. 

 

Škof in drugi (2007) pravijo, da je poznavanje maksimalne frekvence srca in frekvence srca v 

mirovanju, ključnega pomena za: objektivno vrednotenje napredka telesne pripravljenosti, 

načrtovanje intenzivnosti vadbe, analizo opravljene vadbe in za samo individualizacijo vadbe. 

 

  Raziskave odziva  frekvence srca glede na starost 

 

Škof in drugi (2007) pravijo, da imajo otroci v mirovanju višjo frekvenco srca, ki pa s starostjo 

počasi upada. Poleg tega splošnega dejstva moramo upoštevati, da je frekvenca srca odvisna še 

od nekaterih drugih dejavnikov, ter od vsakega posameznika. Razlike v frekvenci srca, glede 

na starost, pa se kažejo tudi pri obremenitvi. Dva različno stara posameznika pri isti stopnji 

napora ne dosegata enakih frekvenc srca. Sila (1995) v svojem članku navaja formulo za lažji 

izračun primerne obremenitve, s katero dosežemo želeni učinek vadbe, ta pa se spreminja glede 

na starost. 
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Formula: 

(maksimalni utrip na minuto − starost) 𝑥 0,706 

 

Primer formule:  

25-letnik:  (220 − 25) 𝑥 0,80 = 156 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑝𝑜𝑣/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

50-letnik:  (220 − 50) 𝑥 0,70 = 119 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑝𝑜𝑣/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

50-letnik:  (220 − 50) 𝑥 0,80 = 136 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑝𝑜𝑣/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Iz zgornjih primerov formul lahko vidimo, da se maksimalna frekvenca srca pri določeni 

obremenitvi razlikuje glede na starost. Pri 25-letniku, bi frekvenca srca po tej formuli znašala 

156 utripov na minuto pri 80 odstotni obremenitvi, medtem ko je frekvenca srca pri enaki 

stopnji obremenitve pri 50-letniku za 20 utripov na minuto nižja in znaša 136 utripov na minuto. 

Sila (1995) pri uporabi formul za izračun primerne obremenitve glede na starost opozarja, da je 

zgoraj navedena formula zelo splošna. Zato svetuje, da si vsak posameznik pred določanjem 

obremenitve sam izmeri svojo maksimalno frekvenco srca, ter si na podlagi nje izračuna 

primerno obremenitev. Za učinkovitejši in varnejši trening priporoča uporabo merilca srčnega 

utripa (pulzmetra).  

 

 

                                                 
6 70% od maksimalne obremenitve 
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Slika 3: Vadba aerobike, primerjava srčnih utripov - starost 

Vir: Za srce 1995, stran 10. Srce in šport, Sila, B. 

 

Na sliki 3 so prikazane frekvence src treh žensk različnih starosti. Najmlajša merjenka ima 26 

let, druga 40 let, najstarejša pa 51 let. Frekvenca srca je bila merjena pri vadbi aerobike, kjer je 

vadba trajala 40 minut, vse merjenke pa so imele enako obremenitev. Kot smo že zgoraj 

omenili, teorija navaja, da frekvenca srca s starostjo upada, zato smo pričakovali, da bo imela 

najstarejša merjenka skozi vadbo imela najnižjo frekvenco srca, najmlajša pa najvišjo. Iz krivulj 

predvidevamo, da je se je ob pričetku vadbe intenzivnost napora stopnjevala, kar nakazujejo 

tudi frekvence src. Najstarejša merjenka je imela v prvem delu vadbe imela najvišjo frekvenco 

srca, najmlajša merjenka pa najnižjo. V osrednjem delu sklepamo, da se je intenzivnost vadbe 

zmanjšala, saj je prišlo do padca frekvence srca pri vseh merjenkah. Najvišjo frekvenco srca v 

tem delu vadbe je dosegla 40-letna merjenka, najnižjo pa je imela še vedno 26-letnica. Proti 

koncu vadbe, lahko glede na frekvence srca sklepamo, da se je intenzivnost vadbe zopet 

povečala, odzivi frekvenc src pa so bili pri vseh merjenkah podobni, kot ob naraščanju 

intenzivnosti vadbe na začetku. Glede na teorijo in drugačne podatke, razbrane iz slike 3 lahko 

sklepamo, da starost ni edini dejavnik, ki vpliva na frekvenco srca, saj najstarejša merjenka ni 
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dosegala najnižje frekvence srca. Iz tega lahko predpostavljamo, da so na njeno frekvenco srca 

vplivali drugi dejavniki, kot so telesna pripravljenost, psihično stanje, zdravstveno stanje, 

trenutno počutje, življenjski slog in drugi. 
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3 CILJI RAZISKAVE 

 

V skladu s predmetom in problemom raziskave, so cilji diplomske naloge: 

 

 ugotoviti, ali se odziv srca pri bočnih poskokih med rednimi in izrednimi študenti razlikuje, 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike v frekvenci srca v mirovanju med rednimi in izrednimi 

študenti, 

 analizirati rezultate v povezavi z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja.
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4 HIPOTEZE 

 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze : 

 hipoteza 1: predpostavljamo, da se frekvenca srca v mirovanju med rednimi in izrednimi 

študenti razlikuje, 

 hipoteza 2: predpostavljamo, da je frekvenca srca takoj po obremenitvi pri izrednih 

študentih višja kot pri rednih,  

 hipoteza 3: predpostavljamo, da je frekvenca srca po 15 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih, 

 hipoteza 4: predpostavljamo, da je frekvenca srca po 30 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih, 

 hipoteza 5: predpostavljamo, da je frekvenca srca po 45 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih, 

 hipoteza 6: predpostavljamo, da je frekvenca srca po 60 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih, 

 hipoteza 7: predpostavljamo, da tisti študenti, ki imajo bolj zdrav življenjski slog, 

dosegajo nižji napor ob enaki obremenitvi,  

 hipoteza 8: predpostavljamo, da frekvenca srca dveh študentk, ki sta za 20 skokov 

potrebovali isti čas, pada hitreje pri tisti, ki ima bolj zdrav življenjski slog. 

 

Hipoteze smo sprejemali oziroma zavračali s 5-odstotno stopnjo tveganja (p<0.05). 
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5 METODA DELA  

 

5.1 Metoda 

 

Uporabili smo kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava je pretežno usmerjena 

na raziskovanje, v katerem smo skušali priti do zanesljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj. 

Iskali smo vzorčno posledične zveze za obstoječe stanje na področju naše raziskave. 

 

5.2 Vzorec merjencev 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in sicer priložnostni. Vanj smo zajeli redne in izredne 

študente Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja, ki so na fakulteti opravljali 

merjenje motoričnih sposobnosti, ter izpolnjevali anketni vprašalnik. V vzorec merjencev smo 

vključili 54 izrednih študentov in 57 rednih študentov različnih starosti. 

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk predstavljata dve vrsti podatkov. Prvi podatki so meritve motoričnih 

sposobnosti rednih in izrednih študentov 1. letnika Predšolske vzgoje v šolskem letu 2011/2012, 

in sicer frekvenca srca v mirovanju, frekvenca srca takoj po obremenitvi, frekvenca srca  15 

sekund po obremenitvi, frekvenca srca 30 sekund po obremenitvi, frekvenca srca 45 sekund po 

obremenitvi in frekvenca srca 60 sekund po obremenitvi. Pri merjenju frekvence srca so bili 

vsem študentom zagotovljeni enaki pogoji. Meritve so bile izvedene v telovadnici Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, pri merjenju pa so bili uporabljeni enaki merski inštrumenti. Drugi podatki 

so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 15 vprašanj o izbranih dejavnikih 

zdravega načina življenja, študenti pa so ga izpolnjevali v eni izmed predavalnic na Pedagoški 

fakulteti. 

 

Vsi študenti so predhodno izvedeli kakšna naloga jih čaka in kako bodo potekale meritve. Za 

lažje, pravilnejše in hitrejše doseganje potrebnih informacij smo uporabili merilec srčnega 

utripa in štoparico. Postopek merjenja podatkov je potekal tako, da je bila najprej izmerjena 

frekvenca srca v mirovanju, nato pa je bila podana vsem enaka obremenitev. Takoj po 

obremenitvi je bila opravljena druga meritev srčnega utripa, tretja meritev srčnega utripa 15 
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sekund po obremenitvi, četrta meritev 30 sekund po obremenitvi, peta meritev 45 sekund po 

obremenitvi, zadnja, šesta meritev pa je bila opravljena 60 sekund po obremenitvi. 

 

5.4 Način zbiranja podatkov 

 

Podatke smo pridobili iz seminarskih poročil, meritev motoričnih sposobnosti ter iz anketnega 

vprašalnika. Rednim študentom je vprašalnike razdelila somentorica doc. dr. Jera Gregorc, 

izrednim študentom pa sem vprašalnike razdelila sama. Celoten proces zbiranja podatkov iz 

seminarskih poročil in anketnega vprašalnika je bil izveden v skladu z zahtevami Zakona o 

varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999). 

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS. Uporabili smo podprogram 

FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih odgovorov, podprogram DESCRIPTIVES 

za izračun opisne statistike in podprogram CROSSTABS za ugotavljanje povezanosti 

ordinalnih in nominalnih vrednosti. Za ugotavljanje povezanosti številčnih spremenljivk pa smo 

uporabili ANOVO7 - analizo variance, PEARSON'S CORRELATION8 - Pearsonov koeficient 

korelacije - analiza povezave med spremenljivkami in T-TEST. Statistično značilnost smo 

preverjali na ravni  5-odstotnega tveganja (p≤0,05). 

                                                 
7 je splošno ime za metode, ki primerjajo pojasnjeno variabilnost (običajno merjeno z vsoto kvadratov odklonov) 

z nepojasnjeno 
8 je matematična in statistična številska mera, ki predstavlja velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, 

merjenih na istem predmetu preučevanja. Koeficient je definiran kot vsota vseh produktov standardnih odklonov 

obeh vrednosti v razmerju s stopnjami prostosti oziroma kot razmerje med kovarianco in produktom obeh 

standardnih odklonov 
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6 REZULTATI  

 

Iz meritev motoričnih sposobnosti in anketnega vprašalnika smo dobili naslednje podatke: 

 

 

Slika 4: Vzorec merjencev 

 

Iz slike 4 je razvidno, da smo v raziskavo vključili 111 študentov Pedagoške fakultete, od tega 

je bilo 54 izrednih študentov, kar predstavlja 48,6%, ter 57 rednih študentov, kar predstavlja 

51,4%.  

 

6.1 Rezultati meritev 

 

Tabela 1: Frekvenca srca po obremenitvi 

Frekvenca srca 
Vrsta 

študentov 
Število 

študentov 
Srednja 

vrednost 
Standardni 

odklon 

15 sekund po 
obremenitvi 

Izredni 53 142,49 15,95 

Redni 54 137,96 14,81 

Skupaj 107 140,21 15,48 

30 sekund po 
obremenitvi 

Izredni 53 128,23 16,30 

Redni 54 122,52 15,95 

Skupaj 107 125,35 15,30 

45 sekund po 
obremenitvi 

Izredni 53 112,98 17,51 

Redni 54 109,43 16,84 

Skupaj 107 111,19 17,19 

60 sekund po 
obremenitvi 

Izredni 53 103,04 17,06 

Redni 54 101,67 16,93 

Skupaj 107 102,35 16,93 

54 57
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48,6 51,4
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Iz tabele 1 so razvidne vrednosti frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti 15 sekund 

po obremenitvi, 30 sekund po obremenitvi, 45 sekund po obremenitvi in 60 sekund po 

obremenitvi. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih, 15 sekund po obremenitvi 

znaša 142,49 s standardnim odklonom 15,95. Pri isti obremenitvi, so redni študenti dosegli 

nekoliko nižjo srednjo vrednost in sicer 137,96 s standardnim odklonom 14,81. 30 sekund po 

obremenitvi imajo izredni študenti srednjo vrednost frekvence srca 128,23 s standardnim 

odklonom 16,30. Tudi tukaj imajo redni študenti nižjo srednjo vrednost frekvence srca in sicer 

122,52 s standardnim odklonom 15,95. 45 sekund po obremenitvi imajo izredni študenti srednjo 

vrednost frekvence srca 112,98 s standardnim odklonom 17,51, redni pa zopet nekoliko nižjo, 

in sicer 109,43 s standardnim odklonom 16,84. Pri zadnji meritvi, 60 sekund po obremenitvi, 

imajo izredni študenti srednjo vrednost frekvence srca 103,04 s standardnim odklonom 17,06, 

redni študenti pa 101,67 s standardnim odklonom 16,93. Ugotovimo lahko, da imajo izredni 

študenti v primerjavi z rednimi višjo frekvenco srca v vseh fazah merjenja. Pri prvih dveh 

meritvah so razlike nekoliko večje, pri drugih meritvah pa se izredni študenti, glede na rezultate, 

zelo približajo rednim. 

 

6.2 Rezultati ankete 

 

 

Slika 5: Odstotek aktivnosti študentov 
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Iz slike 5 je razvidno, da se kar 97 izrednih in rednih študentov ukvarja z organizirano in/ali 

neorganizirano aktivnostjo, kar predstavlja 99% anketiranih. Samo eden izmed študentov se z 

vadbo ne ukvarja v nobeni obliki, to predstavlja 1% anketiranih, kar je zelo vzpodbudno za 

bodoči kader vzgojiteljev. Podatke smo dobili od 98 študentov. 

 

 

Slika 6: Delež aktivnih študentov pri organizirani in neorganizirani vadbi 

 

Pri sliki 6 smo podrobneje pogledali delež študentov, ki se ukvarja z organizirano in/ali 

neorganizirano vadbo. Takih je kar 98 študentov. Ugotovili smo, da se večina (81 študentov), 

kar predstavlja 82,7%, ukvarja z neorganizirano vadbo, 22,4% pa z organizirano (22 študentov). 

Odstotki ukvarjanja z organizirano in neorganizirano vadbo skupaj presegajo 100% in znašajo 

105,1%, kar nam pove, da se 5,1% anketiranih ukvarja z obema načinoma vadbe. Iz slike je 

razviden tudi delež študentov, ki se ne ukvarja z organizirano in/ali neorganizirano vadbo. Z 

neorganizirano vadbo se ne ukvarja 17 študentov, kar predstavlja 17,3%. Z organizirano vadbo 

pa se ne ukvarja 76 študentov, kar predstavlja 77,6%.  
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Slika 7: Pogostost ukvarjanja študentov s telesno aktivnostjo 

 

Iz slike 7 lahko razberemo, kolikokrat na teden se izredni in redni študenti ukvarjajo s telesno 

aktivnostjo. Podatke smo dobili od 98 študentov. Največ (33,7%) je tistih, ki so telesno aktivni 

le enkrat na teden, takih je 33 študentov. Študentov, ki se s telesno aktivnostjo ukvarjajo dvakrat 

na teden, je 24,5%, predstavlja pa 24 študentov. Enake podatke lahko zasledimo pri študentih, 

ki se s telesno aktivnostjo ukvarjajo trikrat na teden. Najmanjši je odstotek tistih študentov, ki 

se s telesno aktivnostjo ukvarjajo štirikrat ali več na teden. Predstavlja 17,3% anketiranih, takih 

pa je 17 študentov. 

 

 

Slika 8: Ocena telesne aktivnosti 
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Slika 8 predstavlja točkovno vrednotenje telesne aktivnosti. Študente, ki so telesno aktivni 

enkrat oziroma dvakrat na teden smo ovrednotili, kot premalo telesno aktivne. Tiste, ki so 

aktivni trikrat oziroma štirikrat ali več na teden, pa smo ovrednotili kot dovolj telesno aktivne. 

Iz slike lahko razberemo, da je delež premalo telesno aktivnih višji (57,1%), kot delež dovolj 

telesno aktivnih, ki znaša 42,9%. Ugotovili smo, da je več kot polovica, kar 56 študentov, 

premalo telesno aktivnih. 

 

 

Slika 9: Razlogi za telesno neaktivnost 

 

Slika 9 prikazuje rezultate odgovorov na vprašanje tistih študentov, ki niso zadovoljni z lastno 

telesno aktivnostjo in kateri so po njihovem mnenju razlogi za to. Na to vprašanje je odgovorilo 

70,2% vseh anketiranih, ostalih 29,8% pa je zadovoljnih z lastno aktivnostjo in na vprašanje 

niso odgovarjali. Ugotovili smo, da 52 študentov (46,8% anketiranih) pravi, da imajo 

prenatrpan urnik. 14 študentov (12,6%) pravi, da jim primanjkuje želje po aktivnosti. Zaradi 

zdravstvenih težav je telesno neaktivnih 8 študentov (7,2%) anketiranih. Druge razloge za 

telesno neaktivnost pa so navedli štirje študenti (3,6%) anketiranih.  

 

Tabela 2:Vrste aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo anketirani študenti 

Aktivnost 
Tek Kolesarjenje Plavanje Skupinske vadbe Drugo 

Število 
študentov 

Odstotek 
(v%) 

Število 
študentov 

Odstotek 
(v%) 

Število 
študentov 

Odstotek 
(v%) 

Število 
študentov 

Odstotek 
(v%) 

Število 
študentov 

Odstotek 
(v%) 

se ne 
ukvarja 

49 50 69 70,4 94 95,9 80 81,6 42 42,9 

se 
ukvarja 

49 50 29 29,6 4 4,1 18 18,4 56 57,1 
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Tabela 2 prikazuje vrsto aktivnosti, s katero se ukvarjajo anketirani študenti. Podatke smo dobili 

od 98 študentov. Kar polovica anketiranih, torej 49 študentov, se ukvarja s tekom. 29 študentov 

(29,6%) kolesari, medtem ko 69 študentov ne kolesari (70,4%). Le štirje študenti (4,1%) hodijo 

na plavanje, kar 95,9% (večina anketiranih) pa se s plavanjem ne ukvarja. 18,4% študentov 

obiskuje skupinske vadbe, takih je 18 študentov, večina (kar 81,6%) pa se s skupinsko vadbo 

ne ukvarja. 56 anketiranih (57,1%) je navedlo še ukvarjanje z drugimi športi. Tudi pri tej tabeli 

odstotek študentov, ki se ukvarja z aktivnostmi preseže 100% in znaša 159,2%. To pomeni, da 

se več kot polovica študentov (59,2%) anketiranih ukvarja z več kot eno aktivnostjo. 

 

 

Slika 10: Subjektivna ocena lastne aktivnosti 

 

Slika 10 predstavlja rezultate odgovorov na vprašanje, ali so anketirani študenti zadovoljni z 

lastno aktivnostjo. Ugotovili smo, da 62 študentov, kar predstavlja več kot polovico vseh 

anketiranih in znaša 63,3%, ni zadovoljnih z lastno aktivnostjo. 36 študentov, oziroma 36,7% 

vseh anketiranih, pa je s svojo telesno aktivnostjo zadovoljnih.  
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Slika 11: Šport kot odgovor proti stresu 

 

Slika 11 poda rezultate odgovora na vprašanje, ali anketirani študenti stres premagujejo s 

telesno aktivnostjo. Odgovori so zelo vzpodbudni, saj se več kot polovica študentov (66 

anketiranih, ozirmoa 67,3%), bori proti stresu s telesno aktivnostjo. Precej manj in sicer 32 

študentov (32,7%), pa je tistih, ki telesne aktivnosti ne uporablja za pomoč v boju proti stresu. 
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7 OVREDNOTENJE HIPOTEZ  

 

 Hipoteza 1: Predpostavljamo, da se frekvenca srca v mirovanju med rednimi in 

izrednimi študenti razlikuje. 

 

 

Slika 12: Frekvenca srca med izrednimi in rednimi študenti v mirovanju 

 

Predvidevali smo, da se frekvence srca v mirovanju med izrednimi in rednimi študenti 

razlikujejo, saj predpostavljamo, da se med njimi kažejo razlike v starosti, telesni 

pripravljenosti in življenjskem slogu. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih je 

92,79 s standardnim odklonom 22,35. Pri rednih študentih je srednja vrednost frekvence srca v 

mirovanju nekoliko nižja in sicer 89,37 s standardnim odklonom 15,58. Iz slike 12 je razvidno, 

da se frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti razlikujejo. 

 

Tabela 3: Prikaz rezultatov analize variance frekvence srca v mirovanju  

F Statistična značilnost 

0,847 0,360 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je statistična značilnost večja od 0,05 in znaša 0,360. Analiza variance 

nam je tako pokazala, da razlike v frekvenci srca med izrednimi in rednimi študenti niso 

statistično značilne, zato hipotezo 1 ovržemo. 
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 Hipoteza 2: Predpostavljamo, da je frekvenca srca takoj po obremenitvi pri izrednih 

študentih višja kot pri rednih. 

  

 

Slika 13: Frekvenca srca med izrednimi in rednimi študenti takoj po obremenitvi 

 

Predvidevali smo, da bo frekvenca srca takoj po obremenitvi pri izrednih študentih višja kot pri 

rednih, saj predpostavljamo, da se med njimi kažejo razlike v starosti, telesni pripravljenosti in 

življenjskem slogu. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih je 155,92 s 

standardnim odklonom 22,11. Pri rednih študentih je srednja vrednost frekvence srca takoj po 

obremenitvi nižja, in sicer 147,06, s standardnim odklonom 18,99. Iz slike 13 je razvidno, da 

se frekvenca srca takoj po obremenitvi med izrednimi in rednimi študenti razlikuje. 

 

Tabela 4: Prikaz rezultatov analize variance frekvence srca takoj po obremenitvi 

F Statistična značilnost 

4,961 0,028 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je statistična značilnost manjša od 0,05 in znaša 0,028. Analiza 

variance nam je tako pokazala, da so te razlike v frekvenci srca med izrednimi in rednimi 

študenti statistično značilne, zato hipotezo 2 potrdimo. 
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 Hipoteza 3: Predpostavljamo, da je frekvenca srca 15 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih.  

 

 

Slika 14: Frekvenca srca izredni in redni študenti 15 sekund po obremenitvi 

 

Predvidevali smo, da bo frekvenca srca 15 sekund po obremenitvi pri izrednih študentih višja 

kot pri rednih, saj predpostavljamo, da se med njimi kažejo razlike v starosti, telesni 

pripravljenosti in življenjskem slogu. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih je 

142,49, s standardnim odklonom 15,95. Pri rednih študentih je srednja vrednost frekvence srca  

v mirovanju nekoliko nižja, in sicer 137,96, s standardnim odklonom 14,81. Iz slike 14 je 

razvidno, da se frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti  razlikujejo. 

 

Tabela 5: Prikaz rezultatov analize variance frekvence srca 15 sekund po obremenitvi 

F Statistična značilnost 

2,317 0,131 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je statistična značilnost večja od 0,05 in znaša 0,131. Analiza variance 

nam je tako pokazala, da te razlike v frekvenci srca med izrednimi in rednimi študenti niso 

statistično značilne, zato hipotezo 3 ovržemo. 
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 Hipoteza 4: Predpostavljamo, da je frekvenca srca 30 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih. 

 

 

Slika 15: Frekvenca srca izredni in redni študenti 30 sekund po obremenitvi 

 

Predvidevali smo, da bo frekvenca srca 30 sekund po obremenitvi pri izrednih študentih višja 

kot pri rednih, saj predpostavljamo, da se med njimi kažejo razlike v starosti, telesni 

pripravljenosti in življenjskem slogu. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih je 

128,23 s standardnim odklonom 16,3. Pri rednih študentih je srednja vrednost frekvence srca v 

mirovanju nižja in sicer 122,52 s standardnim odklonom 15,95. Iz slike 15 je razvidno, da se 

frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti razlikujejo. 

 

Tabela 6: Prikaz rezultatov analize variance frekvence srca 30 sekund po obremenitvi 

F Statistična značilnost 

3,353 0,070 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da je statistična značilnost večja od 0,05 in znaša 0,070. Analiza variance 

nam je tako pokazala, da te razlike v frekvenci srca med izrednimi in rednimi študenti niso 

statistično značilne, zato hipotezo 4 ovržemo. 
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 Hipoteza 5: Predpostavljamo, da je frekvenca srca 45 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih.  

 

 

Slika 16: Frekvenca srca izredni in redni študenti 45 sekund po obremenitvi 

 

Predvidevali smo, da bo frekvenca srca 45 sekund po obremenitvi pri izrednih študentih višja 

kot pri rednih, saj predpostavljamo, da se med njimi kažejo razlike v starosti, telesni 

pripravljenosti in življenjskem slogu. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih je 

112,98 s standardnim odklonom 17,51. Pri rednih študentih je srednja vrednost frekvence srca 

v mirovanju nekoliko nižja in sicer 109,43 s standardnim odklonom 16,84. Iz slike 16 je 

razvidno, da se frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti razlikujejo. 

 

Tabela 7: Prikaz rezultatov analize variance frekvence srca 45 sekund po obremenitvi 

F Statistična značilnost 

1,146 0,287 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da je statistična značilnost večja od 0,05 in znaša 0,287. Analiza variance 

nam je tako pokazala, da te razlike v frekvenci srca med izrednimi in rednimi študenti niso 

statistično značilne, zato hipotezo 5 ovržemo. 
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 Hipoteza 6: Predpostavljamo, da je frekvenca srca 60 sekund po obremenitvi pri 

izrednih študentih višja kot pri rednih.  

 

 

Slika 17: Frekvenca srca izredni in redni študenti 60 sekund po obremenitvi 

 

Predvidevali smo, da bo frekvenca srca 60 sekund po obremenitvi pri izrednih študentih višja 

kot pri rednih, saj predpostavljamo, da se med njimi kažejo razlike v starosti, telesni 

pripravljenosti in življenjskem slogu. Srednja vrednost frekvence srca pri izrednih študentih je 

103,04 s standardnim odklonom 17,06. Pri rednih študentih je srednja vrednost frekvence srca 

v mirovanju nižja in sicer 101,67 s standardnim odklonom 16,93. Iz slike 17 je razvidno, da se 

frekvence srca med izrednimi in rednimi študenti razlikujejo 

 

Tabela 8: Prikaz rezultatov analize variance frekvence srca 60 sekund po obremenitvi 

F Statistična značilnost 

0,174 0,677 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da je statistična značilnost večja od 0,05 in znaša 0,677. Analiza variance 

nam je tako pokazala, da te razlike v frekvenci srca med izrednimi in rednimi študenti niso 

statistično značilne, zato hipotezo 6 ovržemo. 

 

 Hipoteza 7: Predpostavljamo, da tisti študentje, ki imajo bolj zdrav življenjski slog, 

dosegajo nižji napor ob enaki obremenitvi. 
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Slika 18: Povezanost med zdravim življenjskim slogom in nižjim občutkom napora 

 

Predpostavljamo, da tisti študenti, ki imajo bolj zdrav življenjski slog, dosegajo nižjo 

subjektivno oceno napora ob enaki obremenitvi. Za potrjevanje hipoteze 7 smo izbrali naslednje 

kazalnike zdravega načina življenja in sicer, pogostost ukvarjanja s telesno aktivnostjo, 

prehrano, kajenje in uživanje alkoholnih pijač. Za ugotavljanje povezanosti med zdravim 

načinom življenja in subjektivno oceno napora, smo uporabili Pearsonov koeficient koleracije, 

ki ugotavlja povezanost med obema spremenljivkama. Iz slike 18 je razvidno, da je srednja 

vrednost zdravega načina življenja 6,85. Srednja vrednost subjektivne ocene napora pa znaša 

2,34. 

 

Tabela 9: Prikaz rezultatov Pearsonovega koeficienta povezanosti med zdravim življenjskim 

slogom in nižjim občutkom napora 

Pearsonov koeficient  Statistična značilnost (2-tailed) 

-0,083 0,418 

 

Ugotovili smo, da povezava med zdravim življenjskim slogom in občutkom napora ni 

statistično značilna, saj je višja od 0,05. Vrednost Pearsonovega koleracijskega koeficienta je 

negativna in sicer –0,083, kar nam pove, da je statistično neznačilna s stopnjo značilnosti višjo 

od -1%. To pomeni, da sta spremenljivki negativno linearno povezani, stopnja njune 
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nepovezanosti je nizka. Zdrav način življenja pri skupini testiranih nima vpliva na subjektivno 

oceno napora, zato hipotezo 7 ovržemo. 

 

 Hipoteza 8: Predpostavljamo, da frekvenca srca med študentkama, ki sta za 20 skokov 

potrebovali isti čas, pada hitreje pri tisti, ki ima bolj zdrav življenjski slog.  

 

 

Slika 19: Primerjava frekvence srca dveh študentk z istim časom 

 

Predvidevali smo, da bo frekvenca srca med študentkama, ki sta za 20 skokov potrebovali isti 

čas, padala hitreje pri tisti, ki ima bolj zdrav življenjski slog. Primerjali smo rezultate najstarejše 

izredne in najmlajše redne študentke, ki sta za 20 skokov potrebovali 12 sekund. Med izbranima 

študentkama je 24 let razlike, izredna je stara 45 let, redna pa 21 let. Iz slike 19 lahko razberemo, 

da je imela izredna študentka v mirovanju kar za 10 utripov na minuto nižjo frekvenco srca, kot 

redna študentka. Rezultati nam pokažejo, da obe študentki dosegata zelo različne frekvence srca 

ob posameznih merjenjih. Izredna študentka doseže najvišjo frekvenco srca 15 sekund po 

obremenitvi, ta znaša 133 utripov na minuto. Pri kasnejših merjenjih ji frekvenca srca sicer 

pada, vendar njen padec ni tako hiter. Tako tudi 60 sekund po obremenitvi še vedno ni dosegla 

frekvence srca v mirovanju, saj je bila ta za 13 utripov na minuto višja. Redna študentka je 

najvišjo frekvenco srca, in sicer, 146 utripov na minuto dosegla takoj po obremenitvi, nato pa 
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ji je ta z vsakim merjenjem relativno hitro padala. Tako je že pri merjenju 45 sekund po 

obremenitvi dosegla nižjo frekvenco srca, kot jo je imela v mirovanju. Pri zadnjem merjenju je 

tako njena frekvenca srca znašala 3 utripe na minuto manj, kot v mirovanju. 

 

Tabela 10: Točkovno vrednotenje življenjskega sloga 

Vrsta 
anketiranc

ev 

Minimaln
o število 

točk 

Maksimaln
o število 

točk 

Telesna 
aktivno

st 

Prehran
a 

Kajenj
e 

Uživanj
e 

alkohol
a 

Število 
doseženi

h točk 

Izredna 
študentka 

4 8 1 2 1 1 5 

Redna 
študentka 

4 8 2 2 2 1 7 

 

Tabela 10 predstavlja točkovno vrednotenje življenjskega sloga in sicer telesno aktivnost, 

prehrano, kajenje in uživanje alkohola. Maksimalno število točk je 8, pri vsakem vprašanju pa 

sta bili možni dve točki, ki sta jih anketiranki dobili, če je bil njun odgovor ovrednoten, kot 

zdrav življenjski slog. Če je bil njun odgovor ovrednoten, kot nezdrav življenjski slog, pa sta 

dobili po eno točko na odgovor, ter tako minimalno dosegli 4 točke. Iz tabele 10 lahko 

razberemo, da ima redna študentka bolj zdrav življenjski slog, saj je dobila kar 7 točk od 8. Le 

eno točko je izgubila pri vprašanju, ki se nanaša na uživanje alkoholnih pijač. Izredna študentka 

je skupaj zbrala 5 točk. 1 točko je izgubila pri vprašanju o telesni aktivnosti, drugo pri kajenju 

in tretjo pri uživanju alkohola. 

 

Predpostavljali smo, da frekvenca srca med študentkama, ki sta za 20 skokov potrebovali isti 

čas, pada hitreje pri tisti, ki ima bolj zdrav življenjski slog. Iz slike 17 lahko razberemo, da je 

frekvenca srca padala hitreje pri redni študentki, kar bi lahko pripisali boljšemu življenjskemu 

slogu, saj ima redno telesno aktivnost, se redno prehranjuje in ne kadi. Izredna študentka ima 

glede na razpredelnico manj zdrav življenjski slog, saj ni redno telesno aktivna, kadi, ter 

občasno uživa alkoholne pijače. Sklepamo, da je ravno nezdrav življenjski slog in slabša telesna 

pripravljenost razlog, za njen počasnejši padec frekvence srca. Hipotezo 8 tako lahko potrdimo, 

za izbrani dve študentki, saj smo zaznali hitrejši padec frekvence srca  pri študentki, ki ima bolj 

zdrav življenjski slog.  
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8 RAZPRAVA  

 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali se odziv srca pri bočnih poskokih med rednimi in 

izrednimi študenti razlikuje, če oziroma ali obstajajo razlike v frekvenci srca v mirovanju med 

njimi, ter analizirati rezultate v povezavi z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. 

Podatke smo dobili s pomočjo rezultatov meritev motoričnih sposobnosti in anketnega 

vprašalnika. V raziskavo pa so bili zajeti študenti 1. letnika Predšolske vzgoje v šolskem letu 

2011/2012. 

 

Predvidevamo, da se bo frekvenca srca med izrednimi in rednimi študenti razlikovala, saj 

predpostavljamo, da so med njimi razlike v telesni pripravljenosti, starosti in življenjskem 

slogu. Škof in drugi (2007) pravijo, da frekvenca srca s starostjo upada, zato je moč pričakovati, 

da bodo izredni študenti v mirovanju dosegali nižje vrednosti frekvence srca. Ugotovili smo, 

da je razlika v povprečju med njimi le 4,9 let, kar pa je premalo za viden vpliv starosti na 

frekvenco srca. Razlike v frekvenci srca v mirovanju, se med njimi sicer kažejo, vendar te niso 

statistično značilne, zato smo hipotezo 1 ovrgli.  

 

Kot mnogi avtorji, tudi Rotovnik Kozjekova (2004) navaja, da imajo bolj kakovostno in boljše 

življenje tisti ljudje, ki se ukvarjajo s športno aktivnostjo. Pendl Žalekova (2004) k temu dodaja, 

da redne telesne dejavnosti izboljšujejo kakovost življenja, ga podaljšujejo in pripomorejo k 

boljšemu počutju. Pravi, da je kljub zavedanju pomembnosti redne telesne aktivnosti še vedno 

visok delež tistih, ki so premalo telesno aktivni. V naši raziskavi smo ugotovili, da so študenti 

Pedagoške fakultete v kar 99% telesno aktivni, le 1% pa je tistih, ki so telesno neaktivni. To so 

zelo vzpodbudni podatki za bodoči kader vzgojiteljev, saj Berčič in drugi (2001) navajajo, da 

naj bi odrasli svoje športne izkušnje in spoznanja prenašali na otroke, kar še posebno velja za 

vzgojitelje. Pišot in Završnik (2005) poudarjata vlogo vzgojitelja, kot usmerjevalca otroka, ki 

naj bi preko vsebin gibalno/športne aktivnosti pomagal doseči otrokovo notranjo motivacijo in 

pozitivno naravnanost k zdravemu življenjskemu slogu.  

 

Vzgojitelj mora biti za otroka dober vzornik in mu stati ob strani. Zajčeva, Videmškova, Štihec, 

Pišot in Šimunič (2010) poudarjajo pomembnost vzgojitelja pri spoznavanju otrok z 

gibalno/športnimi dejavnostmi, saj se nekateri otroci z njimi prvič seznanijo že z vstopom v 

vrtec. Vzgojitelj mora poskrbeti, da bodo te dejavnosti otroku zanimive, privlačne, ustvarjalne 
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in nepogrešljivi del vsakodnevnega življenja. Tudi sam vzgojitelj mora poznati čim več 

gibalno/športnih vsebin, saj le z lastnim znanjem lahko pozitivno vpliva na otroke. Poskrbeti 

mora, da je njegov spekter znanja čim širši, zato je zelo pomembno, da gibalno/športne 

dejavnosti spoznava tako v neorganizirani, kot tudi v organizirani vadbi.  

 

V raziskavi nas je zanimalo, s kakšno obliko aktivnosti se ukvarja bodoči kader vzgojiteljev. Iz 

slike 4 lahko razberemo, da se kar 82,7% ukvarja z neorganizirano vadbo, le 22,4% pa z 

organizirano. Predvidevamo, da so razlogi za ukvarjanje z neorganizirano vadbo lažja 

prilagodljivost urnika, lasten tempo izvajanja vadbe, lasten izbor vadbe in drugo. Kar polovica 

študentov se ukvarja s tekom, sledi mu kolesarjenje in skupinska vadba, ki so med bolj 

priljubljenimi aktivnostmi. Najmanj se jih ukvarja s plavanjem. Sklepamo, da je glavni vzrok 

za to manjša dostopnost in razpoložljivost bazenskih kompleksov. Plavanje sodi tudi med dražje 

oblike aktivnosti, posameznik pa zanjo porabi največ pripravljalnega časa. Pri analizi 

odgovorov na 6. vprašanje, kjer smo spraševali o vrsti aktivnosti s katero se ukvarjajo študenti, 

smo dobili vzpodbuden rezultat, in sicer, da se kar 59,2% študentov ukvarja z več kot eno 

aktivnostjo. Kot zanimivost smo v raziskavi Zajčeva in drugi (2010), kjer so spraševali 503 

starše, katere neorganizirane vadbe se udeležujejo med tednom, zasledili, da v nasprotju z 

bodočim kadrom vzgojiteljev, kar 42,7% staršev kolesari. Tek, s katerim se najpogosteje 

ukvarja bodoči kader vzgojiteljev, pa staršem predstavlja tretjo najpogostejšo aktivnost, z njo 

se ukvarja 29% staršev. 

 

Kljub zelo velikemu odstotku telesno aktivnih anketirancev, pa je delež tistih, ki so telesno 

dovolj aktivni le 42,9%. Škof in drugi (2007) pravijo, da je zelo pomembno, da je vadba redna, 

saj le tako lahko dosežemo dobre rezultate. Iz slike 5 lahko razberemo, da se več kot polovica 

anketiranih s telesno aktivnostjo ukvarja le enkrat oziroma dvakrat na teden, kar pa je glede na 

literaturo premalo za povečanje dobre telesne pripravljenosti.  

 

V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali se odziv srca pri bočnih poskokih med rednimi in 

izrednimi študenti razlikuje. Ugotovili smo, da se frekvence srca med izrednimi in rednimi 

študenti pomembno razlikuje le takoj po obremenitvi. Razlika je tudi statistično značilna, zato 

smo lahko hipotezo 2 potrdili. Pri ostalih meritvah frekvence srca, torej od 15 do 60 sekund po 

obremenitvi, so se razlike med izrednimi in rednimi študenti sicer pokazale, vendar te niso bile 

statistično značilne, zato smo hipoteze 3, 4, 5 in 6 ovrgli.  
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Ugotovili smo, da je njihov življenjski slog zelo podoben. To velja tako za zdrav način življenja 

kot tudi telesno aktivnost. Na frekvenco srca bi poleg omenjenega lahko vplivala le še starost, 

vendar je ta razlika v letih premajhna, znaša približno 5 let. Izredni študenti so v povprečju stari 

25,3, redni pa 20,4 let. Pričakovali smo, da se bodo med njimi kazale večje razlike v 

življenjskem slogu, vendar temu ni tako, zato rezultati raziskave, ki kažejo veliko podobnost 

med obema skupinama analiziranih, niso presenetljivi. 

 

Kot smo že zgoraj omenili, so tako izredni kot redni študenti premalo telesno aktivni, kar pa se 

zavedajo tudi sami, zato so rezultati vprašanja, kjer smo spraševali o subjektivni oceni lastne 

aktivnosti, taki kot smo pričakovali. Iz slike 8 lahko razberemo, da kar 63,3% anketiranih ni 

zadovoljnih z lastno aktivnostjo, zato sklepamo, da je ravno premajhna telesna aktivnost, ki se 

pojavi pri več kot polovici anketiranih razlog za negativno subjektivno oceno lastne aktivnosti.  

 

Pred raziskavo smo predvidevali, da bodo izredni študenti dosegali višje frekvence srca pri 

obremenitvi, kot redni študenti, saj naj bi zaradi več obveznosti, kot so služba, študij, družina 

in drugo, imeli manj časa za športno rekreacijo. Prav tako pa naj bi bili podvrženi slabšemu 

življenjskemu slogu. Ugotovili smo, da temu ni tako, saj so si rezultati med izrednimi in rednimi 

študenti preveč podobni. Iz tega lahko sklepamo, da imajo redni študenti poleg študijskih 

obveznosti tudi razna študentska dela katera morajo opravljati za lažje preživetje, kar pa jim 

jemlje vsakodnevni čas za športno rekreacijo. Vse to je potrdila raziskava, saj je skoraj polovica 

anketiranih navedla, da se športno ne udejstvuje zaradi prenatrpanega urnika. 

 

Kajtna in Tušak (2005) pravita, da smo v sodobnem življenju nenehno obremenjeni z 

odgovornostmi, stresom in skrbmi. Zaradi vsakodnevnih obveznosti in službe smo tako 

izčrpani, da svoj prosti čas najraje preživimo pred malimi zasloni. Vse zgoraj našteto pa pogosto 

uporabimo kot izgovor za lastno neaktivnost. 10,8% anketiranih je za svojo neaktivnost navedlo 

zdravstvene težave in druge razloge, zaskrbljujoč pa je tudi podatek, da kar 12,6% anketiranih 

nima želje po telesni aktivnosti. To je še posebno slabo za bodoči kader vzgojiteljev, saj bi se s 

telesno aktivnostjo lažje borili in soočali s stresom, ki ga prinese vsakodnevno opravljanje 

omenjenega poklica. 

 

Kajtna in Tušak (2005) pravita, da je bilo na temo športne rekreacije v povezavi s stresom 

opravljenih veliko raziskav, ki so pokazale pozitiven vpliv športne rekreacije na zmanjševanje 

stresa. Berčič in drugi (2001) navajajo, da je stres s pomočjo športne aktivnosti mogoče ublažiti, 
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oziroma se mu celo izogniti. Pri naši raziskavi smo ugotavljali koliko anketiranih stres 

premaguje s pomočjo telesne aktivnosti. Ugotovili smo, da se kar 67,3% študentov proti stresu 

bori s telesno aktivnostjo, kar je zelo vzpodbudno za bodoči kader vzgojiteljev, saj Kajtna in 

Tušak (2005) ugotavljata pozitiven vpliv telesne dejavnosti na samopodobo in zunanji videz 

posameznika. 

 

Poleg telesne dejavnosti, na splošno počutje in telesno pripravljenost vpliva tudi naš življenjski 

slog. V raziskavi smo želeli ugotoviti povezanost med zdravim življenjskim slogom in 

subjektivno oceno napora ob enaki obremenitvi, saj predpostavljamo da tisti, ki imajo bolj zdrav 

življenjski slog, dosegajo nižjo subjektivno oceno napora. Z analizo rezultatov smo ugotovili, 

da med obema spremenljivkama ni povezanosti, zato lahko trdimo, da pri naši skupini študentov 

vključenih v raziskavo, zdrav življenjski slog nima vpliva na subjektivno oceno napora, zato 

smo hipotezo 7 ovrgli. 

 

Sila (1995) pravi, da s pomočjo redne vadbe, srce postane močnejše in večje, zato se v istem 

času manjkrat skrči, vendar v krvni obtok iztisne večjo količino krvi. To nam poveča utripni 

volumen srca, sama frekvence srca pa je nižja. V raziskavi, kjer smo primerjali rezultate dveh 

študentk z istim časom 20 skokov, smo ugotovili, da študentki z bolj zdravim življenjskim 

slogom in boljšo telesno pripravljenostjo, frekvenca srca pada hitreje. Pri izbranih dveh 

študentkah smo ugotovili, da zdrav življenjski slog vpliva na telesno pripravljenost in s tem na 

hitrejši padec frekvence srca, zato smo hipotezo 8 potrdili. 
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9 SKLEP 

 

V vsakodnevnem življenju je vedno bolj pomembna dobra telesna priprava posameznika, saj ta 

pripomore k lažjemu premagovanju vsakodnevnih naporov in obremenitev. Kot eden izmed 

njenih pokazateljev je frekvenca srca, zato smo v diplomski nalogi primerjali frekvence srca 

med izrednimi in rednimi študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani. Rezultate smo povezali z 

izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Ugotovili smo, da razlik v frekvenci srca v 

mirovanju skoraj ni ali pa so te zelo majhne, saj se ključni dejavniki, ki vplivajo nanjo, med 

izrednimi in rednimi študenti bistveno ne razlikujejo. Povprečna razlika v letih med enimi in 

drugimi je znašala približno pet let, kar pa je po ugotovitvah premalo za vidne razlike v 

frekvenci srca med njimi.  

 

Pri primerjavi frekvenc srca po dani obremenitvi smo ugotovili bistvene razlike le takoj po 

obremenitvi, pri ostalih meritvah pa so bile razlike med izrednimi in rednimi študenti 

premajhne, da bi jih lahko posplošili. Razlog za to smo odkrili z analizo rezultatov izbranih 

dejavnikov zdravega načina življenja, kjer smo ugotovili, da se življenjski slog med izrednimi 

in rednimi študenti bistveno ne razlikuje. Vidne razlike v frekvenci srca pri vseh merjenjih smo 

zaznali le pri primerjavi dveh izbranih študentk, ki sta imeli isti čas 20 skokov, vendar različen 

življenjski slog ter največjo razliko v letih. S tem smo ugotovili, da izbrani dejavniki vidno 

vplivajo na frekvenco srca ob dani obremenitvi, saj je pri redni študentki frekvenca srca  padala 

veliko hitreje in se hitreje približala tisti v mirovanju, kot pri izredni študentki. 

 

Za analizo zdravega načina življenja smo si izbrali nekaj ključnih dejavnikov, s pomočjo katerih 

smo ugotovili podobnost v življenjskem slogu obeh skupin. Zaznali smo športno aktivnost na 

obeh straneh, vendar pa je ta pri večini premajhna, da bi lahko vplivala na izboljšanje telesne 

pripravljenosti. Na podlagi priporočil iz literature mora biti vadba redna, saj ukvarjanje s 

športno aktivnostjo le enkrat oziroma dvakrat na teden, kar smo zaznali pri več kot 50% naših 

študentov, ni dovolj za izboljšanje telesne pripravljenosti. Potrebno je omeniti tudi, da je vsako 

ukvarjanje s športno dejavnostjo pozitivno, vendar pa samo redna vadba pripomore k boljši 

telesni pripravljenosti. Za lažje načrtovanje vadbe mnogi avtorji svetujejo uporabo merilnikov 

frekvence srca, s katerimi spremljamo frekvenco srca med vadbo. Tako lažje prilagajamo 

intenzivnost vadbe ter jo s tem naredimo bolj varno in učinkovito.  
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Kljub temu, da so naši študenti premalo telesno aktivni, je vzpodbudna ugotovitev, da se tega 

zavedajo, kar pa je prvi korak na poti k izboljšanju življenjskega sloga in zdravja nasploh. 

Literatura navaja, da se z zdravim načinom življenja in dobro telesno pripravljenostjo 

posameznik lažje sooča z vsakodnevnim stresom. V raziskavi smo ugotovili, da se bodoči kader 

vzgojiteljev tega zaveda, saj se kar 67,3 odstotkov študentov proti stresu bori s pomočjo telesne 

aktivnosti.  

 

Skozi diplomsko nalogo smo ugotovili, da je bodoči kader vzgojiteljev dovolj osveščen kako 

pomemben je zdrav življenjski slog in redna telesna aktivnost. Potrdimo lahko, da imajo 

študenti zdrav življenjski slog in so telesno aktivni, s tem pa so pripravljeni na izzive in 

obremenitve, ki jih prinaša vsakodnevno delo v vrtcu. 

 

Preko raziskave smo ugotovili podobnosti med izrednimi in rednimi študenti, tako v frekvencah 

srca, kot v življenjskem slogu. Pri naslednji raziskovalni nalogi, bi izredne študente zamenjali 

z vzgojitelji, ki so v vrtcu zaposleni že vsaj dvajset let. S pridobljenimi podatki bi lahko 

ugotovili ali dolgoletno delo v vrtcu vpliva na frekvenco srca in splošno telesno pripravljenost. 

Tako bi lahko bodočemu kadru vzgojiteljev nudili smernice za primeren življenjski slog, ki bi 

jim omogočal lažje in dolgoletno opravljanje izbranega poklica. 
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11  PRILOGA 

 

VPRAŠALNIK za izredne in redne študente Pedagoške fakultete smer: Predšolska vzgoja 

 

Vprašalnik je namenjen izključno za potrebe raziskave, katero bom izvajala v okviru svoje 

diplomske naloge. Kljub temu, da sta med želenimi podatki navedena ime in priimek, bosta 

uporabljena zgolj za povezavo med vprašalnikom in rezultati meritev motoričnih sposobnosti. 

V diplomski nalogi pa bom navedla le številko indeksa. Za odgovore se vam že v naprej 

zahvaljujem. 

 

Ime in priimek: Številka indeksa:  

Spol: 

Starost: 

Teža (v kilogramih): 

Višina (v centimetrih): 

Obkrožite ali dopolnite, kjer je to potrebno. 

 

1. Kolikokrat na teden ste telesno aktivni? (štejejo aktivnosti, ki niso povezane z vsakodnevno 

rutino – pot v službo, trgovina, hoja po stopnicah, pospravljanje,…) 

  

a) 1x   b) 2x   c) 3x   d) 4x ali več 

  

2. Če ste telesno aktivni, koliko časa na dan namenite tej aktivnosti? 

  

a) 30 min  b) 1 ura  c) 1,5 ure  d) 2 ure ali več 

  

3. Ali obiskujete organizirane ali neorganizirane vadbe? 

  

a) Organizirane vadbe  b) Neorganizirane vadbe 

  

4. Kolikokrat na teden se udeležite organizirane vadbe? (odgovorite samo v primeru, če ste na 

3. vprašanje odgovorili z a)  

  



 

 

a) 1x   b) 2x   c) 3x   d) 4x ali več 

5. Koliko časa traja ta organizirana vadba? (odgovorite samo v primeru, če ste na 3. vprašanje 

odgovorili z a) 

  

a) 30 min  b) 1 ura  c) 1,5 ure  d) 2 ure ali več 

 

6. Če ste športno aktivni, s katerimi športi se ukvarjate? 

  

a) Tek   b) Kolesarjenje  c) Plavanje  d) Skupinske vadbe  e) Drugo: 

 

7. Ali se vam zdi, da ste dovolj telesno aktivni? 

  

a) Da   b) Ne 

  

8. Če ste na 7. vprašanje odgovorili z ne, kakšni so vaši razlogi? 

  

a) Prenatrpan urnik     c) Zdravstvene težave  

b) Pomanjkanje želje po aktivnosti   d) Drugo  

 

9. Velja, da aktivnost pomaga pri premagovanju stresa. Ali se tudi vi kdaj s športom borite proti 

stresu? 

  

a) Da   b) Ne 

 

10. Povprečno kolikokrat na teden se znajdete v stresni situaciji? 

  

a) 1x   b) 2x   c) 3x   d) 4x ali več 

  

11 Koliko obrokov na dan pojeste? 

  

a) 1   b) 2   c) 3   d) 4 ali več 

  

12. Koliko prostega časa dnevno vam je na razpolago (v urah). 

  



 

 

a) 0-1   b) 1-2   c) 2-3   d) 3 ali več 

  

13. Koliko cigaret na dan pokadite? 

  

a) 0  b) 1-5   c) 5-10  d) 10-15  e) 15 ali več  

  

14. Kolikokrat na teden pijete alkoholne pijače? 

  

a) 0x   b) 1x   c) 2x   d) 3x   e) 4x ali več 

 

15. Naslednje vprašanje se navezuje na meritve motoričnih sposobnosti. Kakšen napor ste 

občutili ob obremenitvi dvajsetih bočnih preskokov? (1 je najmanj, 5 je največ) 

 

a) 1   b) 2   c) 3   d) 4   e) 5 


