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POVZETEK
Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) imajo v primerjavi z osebami
brez MDR slabše razvite gibalne sposobnosti, med drugim tudi ravnotežje. Za osebe z MDR
je ukvarjanje s športom zelo pomembno tako za razvoj gibalnih sposobnosti kot tudi za
zdravje. Judo se je izkazal kot primeren šport zanje.
Namen raziskave je bil ugotoviti nivo ravnotežja izbrane skupine judoistov z MDR pred in po
trimesečnem programu vadbe. Prav tako smo želeli določiti stopnjo njihovega ravnotežja in
predstaviti gibalni program za razvoj ravnotežja. V raziskavo je bilo vključenih pet judoistov,
trije moški in dve ženski, z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Stari so bili od 28 let do 42
let. Rezultate smo pridobili s pomočjo Bruininks-Oseretsky testa gibalnih sposobnosti.
Ugotovili smo, da lahko ravnotežje večine testirancev primerjamo z ravnotežjem petletnikov
brez motenj v duševnem razvoju. Prav tako so rezultati pokazali, da se je ravnotežje
testirancev po končanem trimesečnem programu vadbe izboljšalo.

KLJUČNE BESEDE: motnje v duševnem razvoju, ravnotežje, judo, BruininksOseretsky test gibalnih sposobnosti

Ana Tatalović

BALANCE AMONG A SELECTED GROUP OF JUDO PLAYERS WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES
The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014

ABSTRACT
People with intellectual disabilities, in comparison to people without intellectual disabilities,
have less developed motor skills, including balance. Engaging in sport activities is important
for the development of their motor skills, as well as maintaining a healthy lifestyle. Judo has
proved to be an appropriate sport activity for people with intellectual disabilities.

The primary purpose of this paper was to determine the level of balance among a selected
group of judo players with intellectual disabilities before and after a three-month long
exercise program. We also wanted to present an exercise program, used to develop balance.
Five adults with moderate intellectual disabilities, three men and two women, aged between
28 and 42 were included in our research. The results were obtained using Bruininks-Oseretsky
test of motor proficiency.

Overall, the balance of most test subjects was comparable to five-year old children without
intellectual disabilities. The results also show an improvement of balance after completing the
three-month long exercise program.

KEYWORDS: intellectual disabilities, balance, judo, Bruininks-Oseretsky test of motor
proficiency
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1 UVOD
Oseba z motnjami v duševnem razvoju (MDR) je nekdo, čigar rezultati na testiranju bistveno
odstopajo v podpovprečje na vsaj dveh področjih prilagoditvenih zmožnosti. Posameznik z
MDR se v življenju sooča s številnimi omejitvami pri vsesplošnem delovanju. Gre za splošno
podpovprečno intelektualno delovanje posameznika, ki je vezano na neusteznost
prilagojenega vedenja na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja
(Lačen, 2001).
Ravnotežje je eno izmed temeljnih gibalnih sposobnosti. Za izvedbo gibanja moramo imeti
razvite temeljne gibalne sposobnosti. Te so v osnovi odgovorne za uspešno izvajanje gibalnih
nalog posameznika (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003). Gibalne sposobnosti so
do neke stopnje prirojene, to stopnjo pa je mogoče z ustrezno vadbo izboljšati (Pistotnik,
Pinter in Dolenec, 2002).
Pri osebah z MDR se temeljne gibalne sposobnosti, med drugim tudi ravnotežje, razvijajo
drugače kot pri osebah brez motenj. Gibalni razvoj pri osebah z MDR poteka nepovezano in
veliko počasneje (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003). Pri osebah z MDR lahko
opazimo upočasnjenost v spretnosti in hitrosti, počasneje se odzivajo, njihovo gibalno učenje
s pridobivanjem novih izkušenj je omejeno (Kremžar, 1995).
Osebe s posebnimi potrebami si tako kot ljudje brez primanjkljajev, želijo sodelovati pri
telesni aktivnosti. S pravilno usmerjeno vadbo lahko izboljšajo ravnotežje, koordinacijo,
samozavest ter druge sposobnosti. Prav judo je šport, ki jim lahko pomaga pri socializaciji in
vključitvi v družbo (Judo Assist Ireland, 2011). »Judo se je pokazal kot primeren šport, oblika
rekreacije in terapevtsko sredstvo za ljudi s posebnimi potrebami« (Meško, 2002, str. 72).
Judo je eden redkih športov, ki ga lahko prilagajamo vsem skupinam oseb s posebnimi
potrebami. Cilj vadbe je, da se osredotočimo na tisto, kar judoist zmore in ne na tisto, česar ne
zmore (Judo Assist Ireland, 2011).
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
2.1.1 Kaj je motnja v duševnem razvoju
Strokovnjaki opredeljujejo MDR z različnih vidikov. Poznamo več kriterijev, zato težko
govorimo le o eni opredelitvi.
Eden izmed kriterijev za opredelitev oseb z MDR temelji na rezultatih testiranja
inteligenčnega količnika (IQ). Intelektualne zmožnosti ocenjujemo z različnimi testi
inteligentnosti (Wechslerjev test, Stanford-Binetov test inteligentnosti). IQ povprečno
inteligentne osebe je 100. V spodnji tabeli so prikazani rezultati, na podlagi katerih
razvrščamo osebe z MDR v štiri skupine: osebe z lažjimi MDR, osebe z zmernimi MDR,
osebe s težjimi MDR in osebe s težkimi MDR. Pri tem je treba poudariti, da je rezultat testov
inteligentnosti le eden izmed pokazateljev posameznikovih zmožnosti in ni mera človekove
vrednosti (Lipec Stopar, 2008).
Tabela 1: Razvrstitev MDR po skupinah

Wechsler

Stanford-Binet

Standardni odklon
od aritmetične
sredine

lažje MDR

55-70

52-68

2 do 3

zmerne MDR

40-55

36-52

3 do 4

težje MDR

25-40

20-36

4 do 5

težke MDR

pod 25

pod 20

več kot 5

V zadnjih letih se odnos do oseb z MDR spreminja. Ne označujemo jih več zgolj s številkami
(IQ), saj si vsak človek zasluži spoštovanje. Na vsako osebo moramo gledati kot na
neponovljivega, enkratnega posameznika in ne na nekoga, ki ga je mogoče meriti s kakršnimi
koli instrumenti (Lačen, 2001).
Pri MDR govorimo o pomembnih omejitvah v vsesplošnem delovanju posameznika. Gre za
splošno podpovprečno intelektualno delovanje posameznika, ki je vezano na neustreznost
prilagojenega

vedenja

na

področjih

samostojnosti,

razumevanja.
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Pri osebi z MDR rezultati na testiranju bistveno odstopajo v podpovprečje na vsaj dveh
področjih prilagoditvenih zmožnosti (Lačen, 2001). Različni avtorji (Lipec Stopar, 2008;
Lačen 2001) omenjajo naslednja področja prilagoditvenih zmožnosti:
-

komunikacija (oseba je zmožna razumeti in izraziti različne podatke skozi različne
oblike pisnega in ustnega sporočanja; tudi uporaba znakovnega jezika oziroma
izražanje s kretnjami)

-

skrb za samega sebe (samostojnost pri hranjenju, oblačenju, negi telesa, pravilni
uporabi stranišča)

-

življenje doma (opravljanje domačih opravil; čiščenje in vzdrževanje doma, kuhanje
ter načrtovanje prehrane)

-

socialne spretnosti (vzpostavitev stika z drugo osebo, začetek ter zaključek pogovora,
sprejemanje in odzivanje na socialna sporočila, prepoznavanje čustev, nadzor nad
lastnim obnašanjem, pomoč drugim)

-

vključevanje v širše okolje (nakupovanje, obisk zdravnika, uporaba javnih prevoznih
sredstev, obisk banke in drugih javnih ustanov)

-

samostojnost (samostojno sprejemanje pomembnih odločitev, časovna točnost,
upoštevanje urnika, iskanje pomoči, ko je le-ta potrebna, sposobnost utemeljevanja
svojega mnenja)

-

zdravje in varnost (skrb za zdravje, poznavanje osnov prve pomoči, spolno življenje
in zaščita, skrb za dobro telesno pripravljenost)

-

funkcionalne akademske veščine (zmožnosti, ki so povezane z učenjem in imajo
uporabno vrednost za samostojnost)

-

prosti čas (zanimanje za prostočasne dejavnosti po lastni izbiri)

-

delo in zaposlitev (veščine, ki so povezane z iskanjem in ohranjanjem službe,
ustrezno vedenje na delovnem mestu)

2.1.2 Odrasli z motnjami v duševnem razvoju
Odrasli z lažjo MDR so vključeni v življenje in zaposlovanje enako kot ostali ljudje. Pridobijo
lahko nižjo poklicno izobrazbo, nekateri pa se zaposlijo takoj po končanem osnovnošolskem
izobraževanju. Običajno se brez večjih težav vključijo v širše družbeno okolje, kjer živijo
samostojno življenje (Jurišić, 2006).
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Osebe z zmernimi, težjimi in težkimi MDR, za razliko od tistih z lažjimi MDR, ne bodo
nikoli povsem samostojne. Skozi celotno življenje potrebujejo posebno skrb in vodenje.
Osebe z zmernimi MDR so sicer na nekaterih področjih lahko povsem samostojne, na drugih
pa le delno in bolj kot stalno pomoč potrebujejo ustrezno vodenje in usmerjanje. Pri osebah s
težjimi in težkimi MDR je prisotna večja odvisnost in potrebujejo stalno pomoč. O njihovi
odraslosti govorimo po dopolnjenem 21. letu starosti (izjemoma po 23. oz. 25. letu starosti).
Ko vstopijo v obdobje odraslosti, se postopoma vključijo v varstveno-delovne centre, kjer
potekajo posebne oblike dela, zaposlitve, varstva in pomoči. Poleg zaposlitve pod posebnimi
pogoji, moramo v varstveno-delovnih centrih zagotoviti tudi učno vzgojne vsebine, da lahko
osebe z MDR ohranjajo znanja ter spretnosti, ki so jih pridobili v obdobju šolanja (Lačen,
2001). Z dopolnjeno polnoletnostjo osebam z zmernimi, težjimi in težkimi MDR država
podeli status invalidne osebe. S tem pridobijo pravico do različnih oblik pomoči (Jurišić,
2006).
Osebe z zmernimi, težjimi in težkimi MDR res ne bodo nikoli povsem samostojne, vendar to
ne pomeni, da nimajo pravice izbirati, kje in kako želijo živeti v dobi odraslosti. V preteklosti
so osebe z MDR navadno živele pri svojih starših, dokler so le-ti lahko skrbeli zanje. Danes
pa imajo osebe z MDR in njihove družine na izbiro veliko več možnosti. Spodaj je naštetih
nekaj najpogostejših oblik bivanja oseb z MDR (Lačen, 2001):
-

Bivanje v lastni družini; z vidika socializacije lahko rečemo, da to ni najboljša izbira.
Osebe z MDR namreč potrebujejo bivalne pogoje, ki jim bodo v največji možni meri
omogočili samostojno bivanje s svojimi vrstniki. Žal pa je zaradi pomanjkanja
prostora v drugih ustanovah ta oblika bivanja najpogostejša.

-

Bivanje v rejniški družini; enako kot za bivanje v lastni družini, velja tudi za
rejniško družino, saj so pogoji bivanja zelo podobni.

-

Bivanje v domu za starostnike; odrasle osebe z MDR, ki še ne spadajo v skupino
starostnikov, imajo seveda povsem druge potrebe kot starejši občani. Tako je potrebno
osebam z MDR, ki vseeno živijo v domu za starostnike, oblikovati drugačen urnik
dnevnih aktivnosti in dejavnosti.

-

Bivanje v zavodu za usposabljanje; zaradi neustreznih bivanjskih možnosti in
pomanjkanja prostora se vse pogosteje dogaja, da odrasle osebe z MDR tam ostanejo,
ker drugam ne morejo.

-

Bivanje v domovih za odrasle osebe z MDR; domovi so specializirane ustanove za
odrasle osebe z MDR. Lahko so samostojne ali pa v okviru delavnic pod posebnimi
13
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pogoji. Običajno v teh domovih živijo številne osebe, zato tam ni najboljših možnosti
za njihov osebni razvoj.
-

Bivanjska skupnost; je najboljša oblika bivanjskih možnosti za odrasle z MDR.
Sestavljena je iz manjše skupine oseb, ki živijo v zaključenem okolju. Gre za
razmeroma samostojno skupnost, ki se poskuša čim bolj vključevati v okolje in
upošteva dejanske potrebe in lastnosti posameznikov (Lačen, 2001).

2.1.3 Pomen športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju
Gibanje nas vodi skozi vse življenje in vsakdo v sebi nosi željo po njem, zato bi moralo biti
zagotovljeno vsakemu posamezniku. Vse to se zdi samoumevno, dokler ne govorimo o
osebah z MDR. Vendar je prav gibanje pri osebah z MDR osnova za razvoj na vseh
področjih. Tako kot inteligentnost je tudi gibanje splošna človekova sposobnost, ki jo imajo
nekateri več kot drugi. Osebe z MDR z gibanjem lažje odkrivajo svet okoli sebe, razvijajo
temeljne gibalne sposobnosti in oblikujejo svojo osebnost ter tako pridobijo zaupanje vase
(Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).
Ukvarjanje s športom lahko prinese veliko pozitivnih učinkov in je zdravo. Pomaga nam pri
premagovanju vsakodnevnih naporov ter dviga našo samozavest. Služi lahko kot sredstvo
komunikacije z drugimi in s samim seboj. S športom se lahko sproščamo ter gradimo našo
osebnost (Dadič, 2001).
V preteklosti je veljalo, da oseb z MDR zaradi njihovih težav ni smiselno dodatno telesno
obremenjevati, zato se o športu ni veliko govorilo. Danes vemo, da osebe z MDR, ki se
ukvarjajo s športom, živijo bolj zdravo in zadovoljno življenje (Lačen, 2001).
Osebe z MDR so bolj podvržene tveganju, da bodo imele previsoko telesno težo. V Franciji je
bila izvedena raziskava, v kateri je sodelovalo 570 oseb z MDR (Mikulovic idr., 2014).
Ugotavljali so, kakšne prehranjevalne navade imajo, kako se vključujejo v športne aktivnosti,
ali se zavedajo pomena zdravega načina življenja. Rezultati so pokazali, da so bile osebe v
povprečju športno aktivne 5,7 ur na teden, medtem ko so preživele svoj prosti čas za televizijo
ali računalnikom 21,8 ur na teden. Večina udeležencev je imela dobro samopodobo, vseeno
pa so povedali, da se večino časa dolgočasijo in so nesrečni. Prav možnost rednega
udejstvovanja v športnih aktivnostih bi pripomogla k njihovemu boljšemu duševnemu stanju
in zmanjšala tveganje za prekomerno telesno težo pri osebah z MDR.
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V Veliki Britaniji so izvedli raziskavo o vplivu življenskega sloga, v katero je bilo vključenih
500 oseb z MDR. Raziskava je pokazala, da je ukvarjanje s športom najbolj učinkovit način
izboljšanja zdravja oseb z MDR (Robertson idr., 2000).
Dadič (2001) je v raziskavi o kakovosti življenja in vplivu športa nanjo ugotovil, da šport
pomembno vpliva na kakovost življenja oseb z MDR in je eden ključnih dejavnikov pri
udeležbi v družbi, pri boljših možnostih osebnega razvoja in krepitvi samopodobe. Poleg tega
igra šport pomembeno vlogo pri podiranju tabujev o tem, česa so osebe z MDR sposobne.
Vključitev v šport omogoča osebam z MDR, da dosegajo uspehe, obenem pa jih uči
sprejemati poraze. Skozi šport osebe z MDR spoznajo tudi red in disciplino in vse to
izboljšuje kakovost njihovega življenja ter jim pomaga pri razvijanju samostojnosti. Skozi
šport se lahko izražajo in sproščajo. Zaradi svoje drugačnosti so osebe z MDR večkrat
izključene iz družbe. Prav ukvarjanje s športom jim omogoča graditi odnose ter sodelovanje z
drugimi ljudmi. Nudi jim številne priložnosti na različnih področjih življenja (Rennie, 1991).
Vute (2010) pravi, da športna aktivnost vključuje osebe z MDR v širše družbeno okolje in
prekine predsodke o sposobnostih.
»Zelo pomembno, je to, da osebe s posebnimi potrebami nastopajo v vlogi športnikov. Šport
jim pomeni priznanje, da dejansko so športniki – torej niso drugačni« (Dadič, 2001, str. 259).
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2.2 JUDO
Judo je borilna veščina, ki izvira iz Japonske. Nastala je iz različnih tehnik drugih borilnih
veščin, ki so jih uporabljali bojevniki skozi zgodovino. Pri vadbi se ne uporablja brc in
udarcev, orožja ali vzvodov za metanje nasprotnika na tla. Naloga judoista je, da s prijemom
za kimono (kimono je oblačilo, ki se uporablja pri vadbi juda, sestavljeno je iz hlač, suknjiča
in pasu) zruši nasprotnikovo ravnotežje. Beseda judo pomeni mehka pot (ju pomeni nežno,
mehko, do pomeni pot). Govori o tem, da lahko šibkejša oseba izkoristi silo močnejšega
nasprotnika in mu poruši ravnotežje. Tehnike juda se lahko izvajajo stoje (različni meti) in na
tleh, to je v parterju, kjer z različnimi prijemi poskušamo izvajati kontrolo nad nasprotnikom.
Tehnike so prilagojene tako, da je izvajanje varno tako za tistega, ki vadi kot tudi za
njegovega nasprotnika (Meško, 2002). Prav zaradi varnosti je bistvenega pomena učenje
pravilne tehnike padanja, zato je padanje prva stvar, ki se jo moramo pri judu naučiti. Pravilna
tehnika padanja nas obvaruje pred poškodbami tako na blazini kot tudi v vsakdanjem
življenju. Vsak človek bi moral poznati osnove padanja, saj bi se tako izognil marsikateri
poškodbi, ki je posledica nepričakovanega padca (Čuš, 2004).
Judo je šport, ki zahteva veliko telesno sposobnost, samoobvladovanje ter disciplino. Je več
kot samo učenje in uporaba borbenih tehnik. Ima svojo kulturo, sistem telesnega,
intelektualnega in moralnega učenja, ki ga judoisti prenašajo v vsakdanje življenje. Že
ustanovitelj juda, Jigoro Kano, je razmišljal o vplivu juda na druga področja v življenju.
Razvil je temeljni cilj vadbe juda, to je najbolj učinkovita uporaba duševne in telesne moči
posameznika. Učenje juda je služilo odpravi slabih misli in jeze. Želel je, da je judo izhodišče
za pozitiven pogled na svet ter prispevek k boljšemu življenju v družbi. Tako ima vadba juda
poleg telesnega pomena tudi velik duševni pomen. Moralna in etična načela ter vrednote, ki
jih zagovarja judo, so skromnost, spoštovanje, vztrajnost in predanost. S pomočjo juda se
učimo premagovati svoje strahove, obvladovati čustva ter razvijati socialne veščine. Uči nas,
kako biti vljuden, razvija naše delovne navade in še mnogo več (Meško, 2002).
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2.2.1 Vpliv juda na ravnotežje
Pri judu je značilno raznoliko gibanje, ki se lahko zelo hitro menja. Tako je položaj telesa v
enem trenutku na nogah, v naslednjem trenutku na rokah, sede, kleče ali leže. Judo ima velik
vpliv na razvoj splošne koordinacije in na sposobnost vzdrževanja ravnotežja. Vsebuje veliko
akrobatskih elementov, ki vplivajo na sposobnost gibanja v prostoru in na samo obvladovanje
telesa (Čuš, 2004).
Perrin, Deviterne, Hugel, in Perrot (2002) so izvedli raziskavo, v kateri so preverjali statično
in dinamično ravnotežje judoistov ter balerin. V raziskavo je bilo vključenih sedemnajst
judoistov in štirinajst balerin, poleg tega pa še kontrolna skupina enaindvajsetih moških in
prav toliko žensk. Osebe, ki so predstavljale kontrolno skupino, niso bile športno dejavne.
Zanimalo jih je, ali spol vpliva na statično in dinamično ravnotežje. Pri kontrolni skupini se je
pokazalo, da spol nima vpliva na ravnotežje. Razlike v ravnotežju med skupinami so sicer
obstajale, zato so predvidevali, da je do razlik prišlo zaradi različnih športnih panog.
Ugotovili so, da judoisti najbolje vzdržujejo ravnotežje tako v položaju z odprtimi kot tudi v
položaju z zaprtimi očmi. Eden od razlogov za to je način vadbe juda, pri kateri je ves čas
prisotno nepričakovano gibanje nasprotnika. Za razliko od juda pa balerine ves čas trenirajo v
stabilnem okolju. Iz raziskave lahko sklepamo, da ima judo pozitiven vpliv na razvoj in
kontrolo ravnotežja.
V Turčiji so ugotavljali vpliv judo iger na razvoj in izboljšanje gibalnih sposobnosti, med
drugim tudi na statično in dinamično ravnotežje. V raziskavi je sodelovalo osemdeset mladih
judoistov in judoistk, starih od sedem do dvanajst let. Razdelili so jih v testno in kontrolno
skupino in izvedli teste gibalnih sposobnosti. Nato je testna skupina dvanajst mesecev v
okviru judo vadbe izvajala judo igre. Po končanem obdobju so ponovno izvedli teste in
ugotovili, da judo igre precej izboljšajo gibalne sposobnosti, vključno s statičnim in
dinamičnim ravnotežjem (Demiral, 2011). Z judo igrami se na zabaven način učimo tehnike
juda. Vsebujejo elemente judo borbe, obenem pa razvijamo ravnotežje in druge gibalne
sposobnosti. Nove igre lahko sproti sestavimo, spreminjamo in prilagajamo posamezniku ali
celotni skupini (Kovač, brez letnice).
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2.2.2 Judo za osebe s posebnimi potrebami ali G-judo
Osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) si tako kot ljudje brez primanjkljajev,
želijo sodelovati pri telesni aktivnosti. Ne glede na to, ali so to osebe z MDR, gibalno ovirani,
slepi in slabovidni, ali osebe z drugimi primanjkljaji, lahko pravilno usmerjena vadba izboljša
ravnotežje, koordinacijo, samozavest ter še veliko več. OPP se večkrat zaradi svoje
drugačnosti počutijo osamljene ter izključene iz družbe. Prav judo je šport, ki jim lahko
pomaga pri socializaciji in vključitvi v družbo (Judo Assist Ireland, 2011).
Nekoč je veljalo prepričanje, da borilni športi niso primerni za osebe z MDR. Danes je
drugače. Z judom se ukvarjajo različne skupine ljudi s posebnimi potrebami, med njimi tudi
osebe z MDR. »Judo se je pokazal kot primeren šport, oblika rekreacije in terapevtsko
sredstvo za ljudi s posebnimi potrebami« (Meško, 2002, str. 72).
Judo je eden izmed redkih športov, ki ga lahko prilagajamo vsem skupinam OPP. Narava in
kultura tega športa sta usmerjeni tako, da lahko vse elemente juda prilagodimo zmožnostim
posameznih oseb z različnimi primanjkljaji. Cilj vadbe je, da se osredotočimo na tisto, kar
judoist zmore, in ne na tisto, česar ne zmore (Judo Assist Ireland, 2011). »Judo je mehka pot,
po kateri hodi vsak judoist na svoj lasten način« (Meško, 2002, str. 72).
Dadič (2001) pravi, da se judo vadba oseb z MDR razlikuje od tekmovalnega treniranja,
vendar v sebi nosi ista načela in cilje. Ko smo enkrat na blazini, oblečeni v kimono,
postanemo vsi enaki in na blazini ni prostora za predsodke. Judoist lahko postane vsak, ki se
za to odloči in to ostane celo življenje.
Judo ima lahko pozitivne učinke na duševne značilnosti oseb z MDR, saj krepi samozavest,
zaupanje v lastne sposobnosti ter spodbuja športno obnašanje (Babič, 2001). Posebnost judo
vadbe je, da poteka na blazinah, na katerih smo bosi in oblečeni v kimono, ki jo zavežemo s
pasom. Na začetku treninga je potrebno postaviti blazine, da se trening lahko začne. Vse to
zahteva red in disciplino. Burnik in Brod (2006) navajata, da imajo prav oblačenje kimone,
zavezovanje pasu in prijemi za kimono poseben učinek na osebe z MDR.
Začetki juda za OPP ali drugače imenovanega G-juda segajo v petdeseta leta prejšnjega
stoletja, ko je v Angliji začela trenirati skupina slepih judoistov. Kasneje se je G-judo razširil
tudi v druge evropske države, in sicer v Francijo, Nizozemsko, Nemčijo in druge. Leta 1994
so v Kopru in Portorožu začeli trenirati judoisti z motnjami v duševnem razvoju. Leta 2007 je
bilo dejavnih okoli šestdeset judoistov in judoistk po različnih klubih v Sloveniji (Meško,
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Marošek in Očko, 2007). Danes se z G-judom ukvarja približno sto judoistov po vsej
Sloveniji (Kastura, 2013).

2.2.3 Specialna olimpiada in judo
»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen pri svojem poskusu«
(Specialna olimpiada Slovenije, 2014), se glasi geslo specialne olimpiade. Specialna
olimpiada je namenjena osebam z MDR. Pri tem ne gre le za športno udejstvovanje, specialna
olimpiada je postala način življenja oseb z MDR. Preko nje se združujejo športne, socialne in
kulturne dejavnosti (Specialna olimpiada Slovenije, 2014). Vsi, ki so vključeni v to
organizacijo, verjamejo, da šport omogoča kakovostnejše in samozavestnejše življenje oseb z
MDR. Prizadevajo si vključevati osebe z MDR v širše družbeno okolje ter razvijajo športni
duh, kar pomaga pri premagovanju številnih predsodkov in ovir. Spodbujajo sodelovanje in
iskreno uživanje v športu (Vute, 1999).
Pred petnajstimi leti je veljalo prepričanje, da lahko judo ogrozi varnost in zdravje ter ni
primeren šport za osebe z MDR (Vute, 1999). Leta 2002 je bil judo poskusno sprejet med
športe specialne olimpiade (Meško, 2002), dve leti kasneje pa je postal pravnomočen član
gibanja specialne olimpiade (Meško, Marošek in Očko, 2007).
Judo sodi med zahtevnejše športe za osebe z MDR. Varnost na treningih in tekmovanjih je
seveda na prvem mestu. Tako so pravila v judu na specialni olimpiadi prilagojena. Določene
tehnike in prijemi so prepovedani in jih že v osnovi ne učimo. Tekmovalci so razdeljeni v
skupine po sposobnostih, teži in spolu. Tako na primer tisti, ki imajo težave z ravnotežjem in
težko nadzorujejo svoje gibanje ter gibanje nasprotnika, začnejo z borbo v parterju na kolenih
(Dadič 2001).
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2.3 RAVNOTEŽJE
2.3.1 Temeljne gibalne sposobnosti
Ravnotežje je eno izmed temeljnih gibalnih sposobnosti. Za uspešno izvedbo gibanja moramo
imeti razvite temeljne gibalne sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za uspešno izvajanje
gibalnih nalog posameznika (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).
Gibalne sposobnosti so do neke stopnje prirojene. Že ob rojstvu človeka je določeno, do
katere mere se bodo v času normalne rasti in zorenja razvile. To stopnjo pa je mogoče z
ustrezno vadbo izboljšati (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002). Nekatere temeljne gibalne
sposobnosti so dedno bolj pogojene kot druge. Z vadbo lahko bolj vplivamo na tiste, ki imajo
nizko stopnjo prirojenosti. Za vse gibalne sposobnosti pa velja, da je potrebno za vzdrževanje
določene stopnje razvitosti redno vaditi. (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).
Različni avtorji (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002; Vidovič idr., 2003) navajajo šest osnovih
gibalnih sposobnosti. Poleg ravnotežja omenjajo še:
-

moč

-

hitrost

-

gibljivost

-

koordinacijo

-

natančnost

2.3.2 Ravnotežje
S pomočjo ravnotežja ohranjamo ravnotežni položaj telesa pri različnih oblikah gibanja
(Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003). Daje nam občutek za začetek in konec
gibanja ter za gibanje v krogu. Pomaga nam pri orientaciji v prostoru, skrbi za držo telesa v
stoji ter držo telesa v gibanju (Kiphard, 1970, v Kremžar, 1978).
»Ravnotežje je sposobnost ohranjanja ali vzpostavljanja stabilnega položaja telesa v prostoru«
(Pistotnik, Pinter in Dolenec 2002, str. 20). Na naše telo delujejo različne zunanje sile, ki
stalno rušijo položaj telesa. Sposobnost ravnotežja nam omogoča uravnavanje le-tega
(Kremžar 1978). Človek naj bi v mirovanju nevede uravnaval svoj položaj telesa povprečno
kar osemdesetkrat v minuti (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).
20

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Ana Tatalović; diplomsko delo

»Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih (korektivnih, nadomestnih)
gibov, ki so potrebni, za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen«
(Pistotnik, 2003, str. 117). Ohranjanje pokončne drže se nam zdi nekaj povsem
samoumevnega. Šele, ko je naša sposobnost vzpotavljanja ravnotežnega položaja motena, se
zavemo, kako pomembna je ta sposobnost (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002).
Pri vzpostavljanju in ohranjanju ravnotežja sodelujejo naslednji organi:
-

Ravnotežni organ v srednjem ušesu skrbi za nemoteno premočrtno gibanje telesa.
Sestavljajo ga trije polkrožni kanali, v katerih se nahajajo čutne dlačice, oblite s
tekočino. Ob premikih glave se odzovejo na vzburkanost tekočine. Vzburjenost čutnih
dlačic lahko povzroči, da ravnotežni organ v center za ravnotežje pošilja napačne
podatke o položaju telesa, kar lahko povzroči težave z ravnotežjem.

-

Center za ravnotežje se nahaja v malih možganih. Sprejema podatke, ki jih posreduje
ravnotežni organ in na podlagi tega oblikuje ustrezne gibalne odgovore.

-

Čutilo vida zaznava grobe odmike telesa od stabilnega položaja.

-

Čutilo sluha omogoča zaznave iz okolja, s pomočjo katerih se lažje ohranja
ravnotežni položaj.

-

Taktilni receptorji zaznavajo spremembe pritiskov na tistih delih kože, ki so v stiku s
podporno ploskvijo.

-

Kinestetična čutila zaznavajo spremembe napetosti v mišicah (Pistotnik, 2003).

Pistotnik (2003) govori o dveh pojavnih oblikah ravnotežja:
-

sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja. Sposobnost je pomembna takrat, ko na
naše telo delujejo različne sile, ki želijo naše ravnotežje porušiti ter

-

sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja. Gre za sposobnost hitre vrnitve
telesa v stabilen položaj po tem, ko je bil porušen. Vzpostavljanje ravnotežnega
položaja je pomembno pri izvajanju hitrih sprememb smeri gibanja.

Kremžar (1978) omenja statično ravnotežje, pri katerem gre za zadrževanje telesa v nekem
ravnotežnem položaju. Lahko gre za sedenje ali za oporo na vseh štirih. Poleg statičnega
ravnotežja govori o dinamičnem ravnotežju, pri katerem zadržujemo ravnotežni položaj pri
gibanju v različnih smereh.
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2.3.3 Testi za merjenje ravnotežja
Ravnotežje lahko ugotavljamo z laboratorijskimi meritvami in motoričnimi testi.
»Laboratorijske meritve se izvajajo na tenziometrijskih ploščah, ki posredno beležijo odklone
projekcije težišča na podporno ploskev« (Pistotnik, 2003, str. 120).
Glede na dve pojavni obliki ravnotežja poznamo motorične teste ohranjanja ravnotežnega
položaja in motorične teste vzpostavljanja ravnotežnega položaja. Pri prvih se običajno
izključi čutilo vida, rezultat pa je čas vztrajanja v določenem ravnotežnem položaju. Pri testih
vzpostavljanja ravnotežnega položaja povzročimo motnje v delovanju ravnotežnega organa.
Rezultat je čas, ki je bil potreben za umiritev in ponovno vzpostavitev ravnotežnega položaja
po predhodni motnji le-tega. Gibalni testi ravnotežja niso povsem zanesljivi, ob ponovni
meritvi lahko dobimo zelo različne rezultate (Pistotnik, 2003).

2.3.4 Vaje za ravnotežje
Ravnotežje lahko vzpostavimo v vsakem položaju. Že majhni otroci se učijo vzdrževati
ravnotežje v ležečem položaju, v sedenju in v opori na kolenih. Ravnotežje razvijamo z
različnimi vajami. Pomembno je, da je vadba čim bolj raznolika in zanimiva. To lahko
dosežemo z uporabo različnih pripomočkov, na primer z žogami različnih velikosti,
ravnotežnimi deskami ali valji. Velike žoge nam pomagajo pri občutku telesne sprostitve v
ležečem položaju na hrbtu ali trebuhu, prav tako lahko z njimi utrjujemo ravnotežje v
sedečem ali ležečem položaju. Uporabljamo jih lahko za učenje opore na rokah (Kremžar,
1978).
Spodaj so predstavljene nekatere vaje za ravnotežje, ki jih navajajo različni avtorji (Kremžar,
1978; Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002):
-

Hoja naprej po kolenih, z rokami se držiš za stopala.

-

Hoja na valju.

-

Hoja s palico v predročenju.

-

Hoja po gredi.

-

Leže na veliki žogi (trebuh), z rokami se premikamo naprej in nazaj ter levo in desno.

-

Leže na veliki žogi (trebuh), poskušamo dvigniti roke, trup.
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Leže na veliki žogi (hrbet), zibamo se naprej in nazaj ter levo in desno. Z rokami se
poskušamo dotakniti tal.

-

Sedenje na veliki žogi, noge so na tleh, izmenično dvigujemo nogi ter poskušamo
zadržati ravnotežje

-

Sedenje na veliki žogi, noge so v zraku, z rokami se opremo na žogo in poskušamo
zadržati ravnotežje.

-

Sedenje na veliki žogi, noge in roke so v zraku, s telesom premikamo žogo naprej in
nazaj ter levo in desno.

-

Zibanje na ravnotežni deski v ležečem položaju (na hrbtu in na trebuhu).

-

Zibanje na ravnotežni deski (stoje), opora z rokami.

-

Zibanje na ravnotežni deski (stoje), brez opore.

-

Zadrževanje opore na vseh štirih na ravnotežni deski.

Redno in sistematično izvajanje ravnotežnih vaj lahko izboljša ravnotežje. Ob prenehanju
vadbe se ravnotežje hitro povrne na nižji nivo (Pistotnik, 2003).
Šarabon (2007) vadbo ravnotežja imenuje tudi proprioceptivna vadba. Poleg redne in
načrtovane vadbe ravnotežja mora biti vadba varna. Smiselno je, da imamo na začetku vadbe
začasno oporo z rokami; ko še ne obvladamo posamezne vaje, se nam lahko ravnotežje hitro
poruši. Opora tako povečuje učinkovitost vaje in hkrati omogoča občutek varnosti in
preprečuje možen padec. Zahtevnost moramo prilagajati sposobnostim vadečih in jo
postopoma povečevati. Vsako osnovno vajo lahko izvedemo na veliko različnih načinov. Ko
posamezno vajo obvladamo, jo je smiselno otežiti. Vaje lahko izvajamo vsak dan, da bodo
učinki res vidni, pa vsaj trikrat na teden. Pri tem je dovolj, če posameznemu delu telesa
namenimo približno deset minut aktivne obremenitve. Vadba ravnotežja je učinkovita
preventivna metoda pred poškodbami v športu in vsakdanjem življenju. Njeni glavni učinki
so:
-

izboljšanje ravnotežja in drže

-

izboljšanje zavedanja telesa v prostoru

-

izboljšanje medmišične koordinacije

-

zmanjšana dovzetnost za nastanek poškodb

-

povečanje mišične aktivacije po poškodbi
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2.3.5 Ravnotežje pri osebah z motnjami v duševnem razvoju
Pri osebah z MDR se temeljne gibalne sposobnosti, med drugim tudi ravnotežje, razvijajo
drugače kot pri osebah brez motenj. Gibalni razvoj pri osebah z MDR poteka nepovezano in
veliko počasneje. Določen gib moramo ponoviti več tisočkrat, da pride do avtomatizacije letega. Pri osebah z MDR pa včasih kljub ogromnemu številu ponovitev določenega giba
vseeno ne pride do avtomatizacije (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).
Kremžar (1995) pravi, da lahko pri osebah z MDR opazimo upočasnjenost v spretnosti in
hitrosti, počasneje se odzivajo, njihovo gibalno učenje s pridobivanjem novih izkušenj je
omejeno.
Dobro razvite gibalne sposobnosti nam omogočajo uspešno izvajanje gibalnih nalog.
Ravnotežje je ena izmed temeljnih gibalnih sposobnosti, ki ji moramo pri osebah z MDR
posvetiti posebno pozornost. Grkinić (2007) je v svojem diplomskem delu preverjala gibalne
sposobnosti, med njimi tudi ravnotežje, pri učencih iz večinske osnovne šole in pri učencih iz
osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Izvajali so dve
vaji za ravnotežje – stojo na prednostni nogi na ravnotežni klopi in hojo po ravnotežni klopi.
Rezultati so pokazali, da so učenci iz osnovne šole s prilagojenim programom dosegli slabše
rezultate kot učenci z večinske osnovne šole.
Cvikl (2007) je v diplomskem delu izvedla študijo primera devetletne deklice z Downovim
sindromom. Gibalne sposobnosti je preverjala s pomočjo Bruininks-Oseretsky testa gibalnih
sposobnosti. Na področju ravnotežja se je izkazalo, da deklica močno zaostaja za svojimi
vrstnicami brez MDR. Pri osmih nalogah, ki so preverjale ravnotežje, je dosegla le devet točk,
medtem ko so njene vrstnice v povprečju dosegle šestindvajset točk.
Škrbec (2011) je raziskovala, ali obstajajo razlike v statičnem in dinamičnem ravnotežju pri
otrocih z lažjo MDR in tistih brez motnje. V raziskavo je bilo vključenih deset enajstletnih
dečkov. Dinamično ravnotežje je preverjala s pomočjo dveh nalog – hoja nazaj in
preskakovanje s ploskanjem. Pri statičnem ravnotežju je uporabila nalogo ohranjanja
ravnotežja na dveh ploščah. Rezultati so pokazali, da pri statičnem ravnotežju med obema
skupinama ni prišlo do statistično pomembnih razlik. Pri dinamičnem ravnotežju se je
izkazalo, da dečki z lažjo MDR zaostajajo za vrstniki brez MDR.
Hafner (2012) je v svojem diplomskem delu z naslovom Ocena motoričnih sposobnosti
štiriletnega dečka z Downovim sindromom s pomočjo testnega inštrumentarija ABC-gibanja
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ugotavljala statično in dinamično ravnotežje. Deček je dosegel podpovprečen rezultat tako na
področju statičnega kot tudi dinamičnega ravnotežja. Po pettedenskem gibalnem programu je
bil napredek viden na področju statičnega ravnotežja, na področju dinamičnega ravnotežja pa
napredka ni bilo.
Markun Puhan, Kavčič, Filipčič in Ahačič (2009) so raziskovali, kako lahko z načrtno in
redno športno vadbo vplivamo na gibalne sposobnosti otrok in mladostnikov z MDR. Gibalne
sposobnosti so preverjali z različnimi testnimi nalogami pred in po koncu vadbenega
programa, ki je potekal devet mesecev. Statično in dinamično ravnotežje so preverjali z
naslednjimi vajami: ravnotežje na eni nogi, hoja po prstih in skakanje v kvadrate. Rezultati so
pokazali, da so udeleženci na področju ravnotežja malenkostno napredovali. Napredek bi bil
verjetno večji, če bi bil vadbeni program usmerjen samo na področje ravnotežja in ne na vse
gibalne sposobnosti.
V Iranu (Rahmat, Daneshmandi in Barati, 2012) so izvedli raziskavo, v katero so bile
vključene osebe z MDR. Ugotovili so, da je z rednim izvajanjem programa vadbe z vajami za
stabilizacijo telesa mogoče okrepiti dinamično ravnotežje. V raziskavi je sodelovalo
sedemnajst oseb v testni skupini ter štirinajst oseb v kontrolni skupini. Testna skupina je šest
tednov izvajala program vaj za stabilizacijo telesa. Izvajali so pet različnih vaj, trikrat na
teden, vsako vajo po deset minut. Vaje, ki so jih izvajali, so bile namenjene krepitvi mišic
trebušne stene. Pred pričetkom in po koncu šesttedenskega obdobja vaj so pri obeh skupinah s
testi preverili ravnotežje. Rezultati so pokazali, da se je ravnotežje pri skupini, ki je izvajala
program vaj za stabilizacijo telesa, izboljšalo.
Pri smučarjih z MDR so izvedli raziskavo, pri kateri so ocenjevali spremembe različnih
gibalnih sposobnosti, med drugim tudi statičnega in dinamičnega ravnotežja. V skupino je
bilo vključenh pet deklet in devet fantov, starih od štirinajst do dvaindvajset let. Testirali so
jih pred začetkom 15-dnevnega programa treninga ter po končanem programu. V sklopu 15dnevnega treninga so izvajali ravnotežnostne vaje. Po končanem programu so ugotovili, da sta
se obe komponenti ravnotežja izboljšali (Mizrak, 2013).
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 CILJI RAZISKAVE
Cilji, ki smo jih postavili pri raziskavi, so sledeči:
1. Pridobljene začetne rezultate na področju ravnotežja izbrane skupine judoistov z MDR
primerjati z normami, ki jih ponuja Bruininks-Oseretsky test gibalnih sposobnosti.
2. Na podlagi ponovnega testiranja z Bruininks-Oseretsky testom gibalnih sposobnosti
ugotoviti, ali je trimesečni program vadbe vplival na izboljšanje statičnega in
dinamičnega ravnotežja.
3. Predstaviti program za razvoj ravnotežja judoistov z MDR.

3.2 HIPOTEZE
V skladu s cilji smo postavili naslednje hipoteze:
H1: Ravnotežje izbrane skupine judoistov z MDR je v primerjavi z normami, ki jih ponuja
Bruininks-Oseretsky test gibalnih sposobnosti, slabše.
H2.1: Redno izvajanje vaj za ravnotežje v okviru judo treninga izboljša statično ravnotežje.
H2.2: Redno izvajanje vaj za ravnotežje v okviru judo treninga izboljša dinamično ravnotežje.

3.3 METODA
Izvedli smo kvalitativno raziskavo in uporabili študijo primerov.

3.3.1 Raziskovalni vzorec
V raziskavo je bilo vključenih pet judoistov, trije moški in dve ženski, z zmerno motnjo v
duševnem razvoju. Stari so bili od 28 let do 42 let. Štirje testiranci so se ukvarjali z judom več
kot deset let. Ena oseba pa se je z judom ukvarjala dve leti. Vsi testiranci so bili varovanci
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, enota Jesenice.
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3.3.2 Postopek zbiranja podatkov
Izvedli smo kvalitativno raziskavo, in sicer študij primerov, pri tem smo rezultate, ki so jih
posamezniki dosegli v začetnem stadiju raziskave primerjali z rezultati, ki so jih dosegli v
končni fazi raziskave. Poleg tega smo rezultate, ki so jih testiranci dosegli pri prvem
merjenju, primerjali z normami, ki jih ponuja Bruininks-Oseretsky test gibalnih sposobnosti
(v nadaljevanju BOTMP).
S pomočjo BOTMP smo ocenili ravnotežje pred pričetkom trimesečnega programa vadbe
ravnotežja v okviru judo treninga. Začetno merjenje smo opravili septembra 2013.
Testirancem smo predstavili izbrane vaje, ki so jih izvajali trikrat tedensko pri uvodnem delu
judo treninga. Skupno so opravili 39 vadb. Po treh mesecih smo ponovno preverili ravnotežje
izbrane skupine judoistov z MDR.
Pri vseh testirancih smo poskrbeli za enake testne pogoje. Tako začetno kot končno merjenje
smo izvedli na isti dan v tednu, ob isti uri. Prostor, kjer smo testiranje izvajali, je bil prezračen
in primerno osvetljen.

3.3.3 Inštrumentarij
Dr. Robert H. Bruininks je avtor Bruininks-Oseretsky testa gibalnih sposobnosti (The
Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency). Test je razvil na podlagi Oseretsky testa
gibalnih sposobnosti (The Oseretsky tests of motor proficiency). BOTMP uporabljamo pri
ocenjevanju gibalnih sposobnosti otrok, starih od 4,5 let do 14,5 let. Rezultati, ki jih dobimo,
nam pomagajo pri ugotavljanju gibalnih in razvojnih primanjkljajev otrok. Prav tako ga lahko
uporabimo pri odločanju o vključevanju otrok v različne šolske programe. Z njegovo pomočjo
ocenimo grobe in finomotorične spretnosti.
BOTMP vsebuje osem podtestov, ki preverjajo naslednje spretnosti:
-

Podtest 1: hitrost (1 vaja)

-

Podtest 2: ravnotežje (8 vaj)

-

Podtest 3: bilateralna koordinacija (8 vaj)

-

Podtest 4: moč (3 vaje)

-

Podtest 5: koordinacija (9 vaj)
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-

Podtest 6: reakcija (odzivnost) hitrosti (1 vaja)

-

Podtest 7: vidno-gibalna koordinacija (8 vaj)

-

Podtest 8: spretnost rok (8 vaj)

Test lahko izvedemo celotno ali pa v skrajšani obliki, ki vsebuje le štirinajst nalog. Krajšo
obliko običajno uporabimo, kadar testiramo večje število otrok. Prvi štirje podtesti BOTMP
preverjajo grobo motoriko, peti preverja tako grobo kot fino motoriko, zadnji trije pa samo
fino motoriko.
Mi smo preverjali ravnotežje, zato smo uporabili drugi podtest. Sestavljen je iz osmih vaj, tri
preverjajo statično ravnotežje in pet dinamično ravnotežje (Bruininks, 1978). Posamezne vaje
so opisane v prilogi.
Vaje, ki jih vsebuje BOTMP, podtest za ravnotežje:
1. Stoja na prednostni nogi
2. Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi
3. Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi
4. Hoja naprej po črti
5. Hoja naprej po ravnotežni klopi
6. Hoja naprej po črti – peta k prstom
7. Hoja naprej po ravnotežni klopi – peta k prstom
8. Prestop palice na ravnotežni klopi

3.3.4 Postopek obdelave podatkov
Grobe rezultate (sekunde oziroma korake, ki jih je testiranec dosegel) posameznih vaj smo
pretvorili v točke po sistemu BOTMP. Točke smo sešteli in jih primerjali z normami, prav
tako izraženimi v točkah, ki jih ponuja BOTMP. Poleg tega smo medsebojno primerjali
rezultate in točke pri posameznikovem prvem in drugem merjenju. Podatki so predstavljeni s
tabelami in grafi ter opisno.
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Hipoteza 1:
Ravnotežje izbrane skupine judoistov z MDR je v primerjavi z normami, ki jih ponuja
BOTMP, slabše.

Graf 1: Norme, ki jih ponuja BOTMP za posamezno starostno skupino (moški) in rezultati, ki so jih dosegli
testiranci

Graf 2: Norme, ki jih ponuja BOTMP za posamezno starostno skupino (ženske) in rezultati, ki sta jih dosegli
testiranki
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V grafu 1 so prikazane točke, ki so jih dosegli posamezni testiranci iz izbrane skupine
judoistov z MDR v primerjavi z normami (točkami za posamezno starostno skupino), ki jih
ponuja BOTMP. Testiranec Ž (33 let) je dosegel dvajset točk, kar uvršča njegovo ravnotežje
med ravnotežje šestletnikov in sedemletnikov. Testiranec N (32 let) in testiranec I (40 let) sta
dosegla 13 točk, kar uvršča njuno ravnotežje med petletnike.
V grafu 2 so prikazane točke, ki sta jih dosegli testiranki iz izbrane skupine judoistov z MDR
v primerjavi z normami (točkami za posamezno starostno skupino), ki jih ponuja BOTMP.
Testiranka K (28 let) je dosegla samo osem točk. Testiranka M (42 let) je dosegla trinajst
točk, kar uvršča njeno ravnotežje med petletnike.
Norme, ki jih ponuja BOTMP so bile pridobljene pri otrocih brez MDR. Namenjene so
otrokom od 4,5 let do 14,5 let. Testiranci so dosegli slabe rezultate na področju ravnotežja.
Njihovo ravnotežje je moč primerjati z ravnotežjem petletnikov. Kljub temu, da nimamo
norm za odrasle, lahko iz rezultatov sklepamo, da imajo naši testiranci v primerjavi s splošno
populacijo slabše ravnotežje.
Do podobnih rezultatov so prišli tudi drugi raziskovalci. Grkinić (2007) je ugotovila, da so
učenci iz osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom dosegli
slabše rezultate pri ravnotežju kot učenci redne osnovne šole. Cvikl (2007), ki je izvedla
študijo primera devetletne deklice z Downovim sindromom in njene gibalne sposobnosti
preverjala s pomočjo Bruininks-Oseretsky testa gibalnih sposobnosti, je ugotovila, da deklica
močno zaostaja za svojimi vrstnicami brez MDR na področju ravnotežja. Rezultati Škrbec
(2011), ki je raziskovala, ali obstajajo razlike v statičnem in dinamičnem ravnotežju pri
otrocih z lažjo MDR in tistih brez motnje, so pokazali, da pri statičnem ravnotežju med
obema skupinama ni prišlo do statistično pomembnih razlik, pri dinamičnem ravnotežju pa se
je izkazalo, da dečki z lažjo MDR zaostajajo za vrstniki brez MDR.
Hipotezo 1: Ravnotežje izbrane skupine judoistov z MDR je v primerjavi z normami, ki
jih ponuja BOTMP, slabše, potrdimo.
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Hipoteza 2.1:
Redno izvajanje vaj za ravnotežje v okviru judo treninga izboljša statično ravnotežje.

Tabela 2: Statično ravnotežje (testiranec Ž); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

1. vaja

10 sekund

4

10 sekund

4

2. vaja

6 sekund

3

10 sekund

6

3. vaja

2 sekundi

1

4 sekunde

2

Seštevek

točk

8

VAJE

12

V tabeli 2 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranec dosegel pri statičnem ravnotežju.
Pri prvi vaji (stoja na prednostni nogi) je testiranec pri prvem in drugem merjenju stal deset
sekund, kar je po BOTMP maksimalno možno število sekund, zato je osvojil vse možne
točke. Pri drugi vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi) je pri prvem merjenju stal
šest sekund. Pri drugem merjenju je svoj rezultat izboljšal za štiri sekunde in osvojil vse
možne točke. Pri tretji vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi) je
testiranec pri prvem merjenju zadržal ravnotežje dve sekundi. Pri drugem merjenju je izboljšal
rezultat za dve sekundi. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranec pri drugem merjenju
dosegel višje število točk, kar je prikazano v grafu 3.

Graf 3: Statično ravnotežje (testiranec Ž); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
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Testiranec pri meritvah z razumevanjem in upoštevanjem navodil ni imel težav. Poleg višjega
števila doseženih točk je testiranec na drugem merjenju izboljšal tudi kakovost izvedbe vaj. V
primerjavi s prvim merjenjem je imel boljši nadzor nad svojim telesom, glavo je držal mirno
in pogleda ni usmerjal proti nogam. Z rokami je izvajal manj gibov, ki bi motili ravnotežje.

Tabela 3: Statično ravnotežje (testiranec N); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

1. vaja

5 sekund

2

10 sekund

4

2. vaja

3 sekunde

2

4 sekunde

2

3. vaja

2 sekundi

1

3 sekunde

1

Seštevek

točk

5

VAJE

7

V tabeli 3 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranec dosegel pri statičnem ravnotežju.
Pri prvi vaji (stoja na prednostni nogi) je testiranec pri prvem merjenju uspel zadržati
ravnotežje pet sekund. Pri drugem merjenju je zadržal ravnotežje deset sekund in osvojil vse
možne točke. Pri drugi vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi) je pri prvem
merjenju zadržal ravnotežje tri sekunde, pri drugem merjenju je svoj rezultat izboljšal za
sekundo. Kjub temu, da je pri drugem merjenju zadržal ravnotežje sekundo dlje, je osvojil pri
obeh merjenjih enako število točk. Tudi pri tretji vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni
klopi z zaprtimi očmi) je pri drugem merjenju svoj rezultat izboljšal za sekundo, vendar točke
ostajajo nespremenjene. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranec pri drugem merjenju
dosegel več točk, kar je prikazano v grafu 4.

Graf 4: Statično ravnotežje (testiranec N); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
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Pri drugem merjenju je imel testiranec pri ohranjanju ravnotežja boljši nadzor nad svojim
telesom kot pri prvem merjenju. Z rokami je izvajal manj gibov, ki bi motili ravnotežje. Drža
telesa je bila bolj sproščena.

Tabela 4: Statično ravnotežje (testiranec I); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

1. vaja

6 sekund

3

8 sekund

3

2. vaja

4 sekunde

2

5 sekund

3

3. vaja

2 sekundi

1

2 sekundi

1

Seštevek

točk

6

VAJE

7

V tabeli 4 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranec dosegel pri statičnem ravnotežju.
Pri prvi vaji (stoja na prednostni nogi) je testiranec pri drugem merjenju rezultat izboljšal za
dve sekundi. Pri drugi vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi) je pri prvem
merjenju zadržal ravnotežje štiri sekunde, pri drugem merjenju pa sekundo dlje. Pri tretji vaji
(stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi) je ravnotežje pri obeh merjenjih
zadržal dve sekundi. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranec pri drugem merjenju svoje
rezultate izboljšal, kar je prikazano v grafu 5.

Graf 5: Statično ravnotežje (testiranec I); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju

V primerjavi s prvim merjenjem je imel testranec pri drugem merjenju večji nadzor nad
svojim telesom pri ohranjanju ravnotežja. Glavo je držal mirno, vendar je pogled usmerjal
proti nogam pri obeh merjenjih.
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Tabela 5: Statično ravnotežje (testiranka K); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

1. vaja

5 sekund

2

4 sekunde

2

2. vaja

1 sekunda

1

3 sekunde

2

3. vaja

0 sekund

0

1 sekunda

1

Seštevek

točk

3

VAJE

5

V tabeli 5 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranka dosegla pri statičnem ravnotežju.
Pri prvi vaji (stoja na prednostni nogi) je ob prvem merjenju zadržala ravnotežje pet sekund.
Pri drugem merjenju je uspela ravnotežje zadržati samo štiri sekunde. Pri drugi nalogi (stoja
na prednostni nogi na ravnotežni klopi) je pri drugem merjenju rezultat izboljšala za dve
sekundi. Pri tretji vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi) je
zadržala ravnotežje pri drugem merjenju eno sekundo, medtem ko pri prvem merjenju ni bila
uspešna. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranka pri drugem merjenju dosegla višje
število točk, kar je prikazano v grafu 6.

Graf 6: Statično ravnotežje (testiranka K); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju

Pri prvem merjenju je pri vseh vajah izvajala pretirane gibe rok in si s tem rušila ravnotežje.
Pogled ji je uhajal k nogam, drža telesa je bila toga. Kar nekaj časa je potrebovala, da je
zaprla oči. Ni želela stati na ravnotežni klopi. Imela je težave z razumevanjem in
upoštevanjem navodil. Pri drugem merjenju je bil viden velik napredek, pri vseh vajah je
imela boljši nadzor nad telesom. Pogled je bil usmerjen naprej in ji ni uhajal k nogam.
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Tabela 6: Statično ravnotežje (testiranka M); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

1. vaja

10 sekund

4

10 sekund

4

2. vaja

2 sekundi

1

4 sekunde

2

3. vaja

3 sekunde

1

2 sekundi

1

Seštevek

točk

6

VAJE

7

V tabeli 6 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranka dosegla pri statičnem ravnotežju.
Pri prvi vaji (stoja na prednostni nogi) je zadržala ravnotežje pri obeh merjenjih vseh deset
sekund ter tako dosegla vse možne točke. Pri drugi vaji (stoja na prednostni nogi na
ravnotežni klopi) je pri drugem merjenju rezultat izboljšala za dve sekundi ter dosegla eno
točko več kot pri prvem merjenju. Pri tretji vaji (stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z
zaprtimi očmi) je pri prvem merjenju zadržala ravnotežje sekundo dlje kot kasneje na drugem
merjenju. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranka pri drugem merjenju dosegla višje
število točk, kar je prikazano v grafu 7.

Graf 7: Statično ravnotežje (testiranka M); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju

Testiranka je pri obeh meritvah izvajala vaje kakovostno. Imela je dober nadzor nad svojim
telesom. Bila je sproščena, ni bilo pretiranih gibov rok in nog, ki bi motili ravnotežje. Glavo
je držala mirno, pogled je bil usmerjen naprej.
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Graf 8: Statično ravnotežje; število doseženih točk vseh testirancev pri 1. in 2. merjenju

Hipotezo 2.1; Redno izvajanje vaj za ravnotežje v okviru judo treninga izboljša statično
ravnotežje, potrdimo.
Naše ugotovitve so skladne z ugotovitvami drugih raziskovalcev. Demiral (2011) je ugotovil,
da judo igre izboljšajo statično ravnotežje. Hafner (2012) je izvedla pettedenski gibalni
program za dečka z Downovim sindromom. Po končanem programu je bil viden napredek na
področju statičnega ravnotežja. Markun Puhan, Kavčič, Filipčič in Ahačič (2009) so izvedli
vadbeni program z otroki in mladostniki z MDR. Potekal je devet mesecev. Rezultati so
pokazali, da so udeleženci na področju ravnotežja malenkostno napredovali. Mizrak (2013) je
izvedel 15-dnevni trening s smučarji z MDR. V sklopu treninga so izvajali ravnotežnostne
vaje. Po končanem treningu so dosegli boljše rezultate na področju statičnega ravnotežja.
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Hipoteza 2.2:
Redno izvajanje vaj za ravnotežja v okviru judo treninga izboljša dinamično ravnotežje.
Tabela 7: Dinamično ravnotežje (testiranec Ž); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

4. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

5. vaja

6 korakov

4

6 korakov

4

6. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

7. vaja

4 koraki

2

5 korakov

3

8. vaja

Ni uspel

0

Je uspel

1

Seštevek

točk

12

VAJE

14

V tabeli 7 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranec dosegel pri dinamičnem
ravnotežju. Četrta vaja (hoja po črti), peta vaja (hoja naprej po ravnotežni klopi) in šesta vaja
(hoja naprej po črti – peta k prstom) testirancu niso povzročale težav. Pri prvem in pri drugem
merjenju je naredil maksimalno število korakov in dosegel vse možne točke. Pri sedmi vaji
(hoja naprej po ravnotežni klopi – peta k prstom) je imel več težav z ohranjanjem ravnotežja.
Pri prvem merjenju je naredil štiri korake, pri drugem merjenju je naredil korak več. Osmo
vajo (prestop palice na ravnotežni klopi) je pri drugem merjenju opravil uspešno, medtem ko
mu prvič ni uspelo. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranec pri drugem merjenju dosegel
višje število točk, kar je prikazano v grafu 9.

Graf 9: Dinamično ravnotežje (testiranec Ž); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
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Poleg večjega števila doseženih točk je testiranec na drugem merjenju izboljšal kakovost
izvedenih vaj. Tako kot pri statičnem ravnotežju je imel tudi pri dinamičnem ravnotežju boljši
nadzor nad telesom, gibal se je bolj sproščeno.

Tabela 8: Dinamično ravnotežje (testiranec N); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

4. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

5. vaja

2 koraka

1

2 koraka

1

6. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

7. vaja

2 koraka

1

2 koraka

1

8. vaja

Ni uspel

0

Ni uspel

0

Seštevek

točk

8

VAJE

8

V tabeli 8 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranec dosegel pri dinamičnem
ravnotežju. Pri obeh merjenjih je pri vseh vajah dosegel enake rezultate. Pri četrti vaji (hoja
naprej po črti) je naredil maksimalno število korakov in dosegel vse točke. Pri peti nalogi
(hoja naprej po ravnotežni klopi) se je ustavil pri dveh korakih in eni točki. Pri šesti nalogi
(hoja naprej po črti – peta k prstom) je dosegel vse možne točke. Pri sedmi nalogi (hoja naprej
po ravnotežni klopi – peta k prstom) je uspel narediti dva koraka in dosegel eno točko. Osme
naloge (prestop palice na ravnotežni klopi) mu ni uspelo pravilno izvesti. V grafu 10 so
prikazene točke, ki jih je testiranec dosegel pri obeh merjenjih.

Graf 10: Dinamično ravnotežje (testiranec N); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju

38

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Ana Tatalović; diplomsko delo

Testiranec tako pri prvem merjenju, kot pri drugem merjenju ni imel težav z izvedbo vaj.
Upošteval je navodila. Imel je dober nadzor nad svojim telesom. Gibal se je sproščeno, glavo
je držal mirno, s pogledom, usmerjenim naprej.

Tabela 9: Dinamično ravnotežje (testiranec I); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

4. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

5. vaja

0 korakov

0

2 koraka

1

6. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

7. vaja

1 korak

1

2 koraka

1

8. vaja

Ni uspel

0

Ni uspel

0

Seštevek

točk

7

VAJE

8

V tabeli 9 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranec dosegel pri dinamičnem
ravnotežju. Pri četrti vaji (hoja naprej po črti) je pri obeh meritvah izvedel maksimalno število
korakov ter dosegel vse možne točke. Pri peti nalogi (hoja naprej po ravnotežni klopi) pri
prvem merjenju ni uspel narediti niti enega koraka. Pri drugem merjenju je naredil dva
koraka. Šesto vajo (hoja naprej po črti – peta k prstom) je izvedel uspešno in dosegel
maksimalno število točk. Pri sedmi nalogi (hoja naprej po ravnotežni klopi – peta k prstom) je
izboljšal rezultat za en korak. Zadnje naloge (prestop palice na ravnotežni klopi) ni uspel
izvesti. V primerjavi s prvim merjenjem je testiranec pri drugem merjenju svoje rezultate
izboljšal, kar je prikazano v grafu 11.

Graf 11: Dinamično ravnotežje (testiranec I); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
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Testiranec je pri obeh merjenjih potreboval veliko vzpodbude, da je sploh začel z izvajanjem
vaj. Vaje mu je bilo potrebno tudi večkrat prikazati. Imel je težave z usmerjanjem pogleda
naprej in zapiranjem oči. Kljub temu je ob drugem merjenju imel boljši nadzor nad telesom.
Izvajal je manj motečih gibov z rokami.

Tabela 10: Dinamično ravnotežje (testiranka K); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

4. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

5. vaja

1 korak

1

1 korak

1

6. vaja

3 koraki

1

6 korakov

3

7. vaja

0 korakov

0

2 koraka

1

8. vaja

Ni uspela

0

Ni uspela

0

Seštevek

točk

5

VAJE

8

V tabeli 10 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranka dosegla pri dinamičnem
ravnotežju. Pri četrti vaji (hoja naprej po črti) je bila pri obeh merjenjih uspešna in je dosegla
vse možne točke. Pri peti vaji (hoja naprej po ravnotežni klopi) je pri obeh merjenjih naredila
le en korak. Pri šesti vaji (hoja naprej po črti – peta k prstom) je pri prvem merjenju naredila
tri korake. Pri drugem merjenju je naredila šest korakov in dosegla vse možne točke. Pri
sedmi vaji (hoja naprej po ravnotežni klopi – peta k prstom) je pri drugem merjenju naredila
dva koraka, medtem ko prvič ni uspela narediti niti enega. Pri osmi vaji (prestop palice na
ravnotežni klopi) je bila pri obeh merjenjih neuspešna. V primerjavi s prvim merjenjem je
testiranka pri drugem merjenju dosegla več točk, kar je prikazano v grafu 12.

Graf 12: Dinamično ravnotežje (testiranka K); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
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Podobno kot pri statičnem ravnotežju je tudi pri dinamičnem ravnotežju izvedla vaje pri
drugem merjenju veliko bolje. Pri prvem merjenju je imela velike težave z nadzorom telesa.
Predvsem pri sedmi nalogi ni nikakor uspela obdržati ravnotežja. Z nenadzorovanimi gibi rok
in nog ter pogledom usmerjenim v noge je motila ravnotežje.

Tabela 11: Dinamično ravnotežje (testiranka M); grobi rezultati in število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju
1. merjenje

2. merjenje

VAJE

REZULTAT

TOČKE

REZULTAT

TOČKE

4. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

5. vaja

1 korak

1

4 koraki

2

6. vaja

6 korakov

3

6 korakov

3

7. vaja

0 korakov

0

2 koraka

1

8. vaja

Ni uspela

0

Je uspela

1

Seštevek

točk

7

10

V tabeli 11 so prikazani rezultati in točke, ki jih je testiranka dosegla pri dinamičnem
ravnotežju. Pri četrti vaji (hoja naprej po črti) je pri obeh merjenjih naredila maksimalno
število korakov in je osvojila vse točke. Pri peti vaji (hoja naprej po ravnotežni klopi) je pri
drugem merjenju naredila tri korake več kot pri prvem. Pri šesti vaji (hoja naprej po črti – peta
k prstom) je pri obeh merjenjih dosegla maksimalno število točk. Pri sedmi vaji (hoja naprej
po ravnotežni klopi – peta k prstom) je pri drugem merjenju naredila dva koraka, medtem ko
je bila pri prvem merjenju neuspešna. Osmo nalogo (prestop palice na ravnotežni klopi) je pri
drugem merjenju uspešno izvedla. Testiranka je na drugem merjenju dosegla več točk, kar je
prikazano v grafu 13.

Graf 13: Dinamično ravnotežje (testiranka M); število doseženih točk pri 1. in 2. merjenju

41

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Ana Tatalović; diplomsko delo

Podobno kot pri statičnem ravnotežju je tudi pri dinamičnem ravnotežju vaje pri obeh
merjenjih izvedla kakovostno.

Graf 14: Dinamično ravnotežje; število doseženih točk vseh testirancev pri 1. in 2. merjenju

Hipotezo 2.2; Redno izvajanje vaj za ravnotežja v okviru judo treninga izboljša
dinamično ravnotežje, potrdimo.
Naše ugotovitve so skladne z ugotovitvami drugih raziskovalcev. Demiral (2011) je ugotovil,
da judo igre izboljšajo dinamično ravnotežje. Rahmat, Daneshmandi in Barati (2012) so
izvedli z osebami z MDR program vadbe z vajami za stabilizacijo telesa. Po končanem
programu so rezultati pokazali, da se je dinamično ravnotežje pri udeležencih okrepilo. Tudi
Mizrak (2013) je ugotovil, da se je osebam z MDR, ki so sodelovale v raziskavi že po
petnajstih dneh izboljšalo dinamično ravnotežje. Potrebno je poudariti, da redno in
sistematično izvajanje ravnotežnih vaj lahko izboljša ravnotežje. Ob prenehanju vadbe pa se
ravnotežje hitro povrne na nižji nivo (Pistotnik, 2003).
Kljub temu da smo hipotezi 2.1 in 2.2, potrdili, je potrebno poudariti, da bi bili rezultati ob
ponovnem merjenju lahko drugačni. Pistotnik (2003) pravi, da gibalni testi ravnotežja niso
povsem zanesljivi. Ob ponovni meritvi lahko dobimo zelo različne rezultate. V kolikor
izbrana skupina judoistov z MDR vaj za ravnotežje ne bo več izvajala, se bo ravnotežje hitro
vrnilo na izhodiščno stopnjo.
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3.5 PREDSTAVITEV GIBALNEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ
RAVNOTEŽJA
Predstavljene so vaje za ravnotežje, ki jih je izbrana skupina judoistov vadila tri mesece pri
uvodnem delu judo vadbe.
1. Judoista stojita drug nasproti drugemu na eni nogi. Drug drugega držita z obema
rokama za ovratnik (centralni gard) ter skušata drug drugemu porušiti ravnotežje.

Slika 1: Prikaz 1. vaje*

2. Judoista stojita drug nasproti drugemu na eni nogi. Drug drugega držita z eno roko za
konec pasu. Z vlečenjem skušata drug drugemu porušiti ravnotežje.

Slika 2: Prikaz 2. vaje od zgoraj*

Slika 3: Prikaz 2. vaje iz strani*
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3. Judoista stojita drug zraven drugega v razkoraku. Dotikata se s stopali sprednjih nog.
Z eno roko držita drug drugega za rokav ter skušata drug drugemu porušiti ravnotežje.

Slika 4: Prikaz 3. vaje*

4. Judo padec nazaj iz počepa. Judoista čepita drug nasproti drugemu na prstih in
zadržujeta ravnotežje. Na znak se odrineta z dlanmi in naredita judo padec nazaj.

Slika 5: Prikaz 4. vaje – začetek*

Slika 6: Prikaz 4. vaje – zaključek*
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5. Judoista stojita drug nasproti drugemu. Drug drugega držita z obema rokama za
ovratnik (centralni gard). S potiskanjem in vlečenjem poskušata nasprotnika spraviti
na kolena.

Slika 7: Prikaz 5. vaje – začetek*

Slika 8: Prikaz 5. vaje – zaključek*

6. Judoist hodi po prstih po črtah, ki jih označujejo meje med judo blazinami.

Slika 9: Prikaz 6. vaje iz strani*

Slika 10: Prikaz 6. vaje od spredaj*
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7. Judoist izvaja tehniko »o soto gari« - vstopa brez nasprotnika.

Slika 11: Prikaz 7. vaje – začetek*

Slika 12: Prikaz 7. vaje – zaključek*

8. Judoist izvaja tehniko »uchimata« - vstopa brez nasprotnika.

Slika 13: Prikaz 8. vaje – začetek*

Slika 14: Prikaz 8. vaje – nadaljevanje*

Slika 15: Prikaz 8. vaje – zaključek*
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4 SKLEP
Namen raziskave je bil ugotoviti nivo ravnotežja pri izbrani skupini judoistov z MDR in
rezultate primerjati z normami BOTMP ter ugotoviti, ali je trimesečni program vadbe vplival
na izboljšanje ravnotežja. Poleg tega smo želeli predstaviti gibalni program za razvoj
ravnotežja.
Ugotovili smo:
1. Ravnotežje izbrane skupine judoistov z MDR je bilo pred pričetkom izvajanja
trimesečnega programa vadbe na ravni norm za petletnike. Pri tem sta dva
posameznika izstopala. Eden je dosegel boljše, drugi pa slabše rezultate kot ostali
testiranci. Hipoteza 1 je s tem potrjena.
2. Po zaključenem trimesečnem programu je izbrana skupina judoistov z MDR, z izjemo
enega posameznika, pri ponovnem merjenju ravnotežja dosegla boljše rezultate tako
pri statičnem kot tudi pri dinamičnem ravnotežju. Le eden izmed judoistov je dosegel
napredek samo na področju statičnega ravnotežja, medtem ko je njegovo dinamično
ravnotežje ostalo nespremenjeno. Tako smo hipotezo 2.1 in hipotezo 2.2 na podlagi
rezultatov, ki smo jih dobili pri ponovnem merjenju, potrdili.
Največa pomanjkljivost raziskave je bil premajhen vzorec. Skupina petih judoistov ne more
biti reprezentativna. Poleg majhnega števila udeležencev so med njimi tudi razlike v starosti
in spolu. Ugotovitev tako ne moremo posploševati. Poleg tega BOTMP ponuja norme samo
za otroke od 4,5. do 14,5. leta starosti, za odrasle pa norm ni. Ravnotežje smo tako lahko
primerjali le z normami za otroke do 14,5 let. Res pa je, da smo ravno zaradi primerjave z
normami za otroke lahko bolj konkretno videli, kako slabo je ravnotežje izbrane skupine
judoistov z MDR.
Ravno tako je pomanjkljivost tudi v tem, da niso bili vsi judoisti prisotni na vseh treningih, v
okviru katerih se je izvajal program vaj za izboljšanje ravnotežja.
Ugotovitve diplomskega dela nam ponujajo nove možnosti raziskovanja v smeri:
a) Primerjati ravnotežje oseb z MDR, ki se ukvarjajo z judom, in oseb z MDR, ki se z
judom ne ukvarjajo.
b) Primerjati ravnotežje judoistov z MDR in judoistov brez MDR.
c) Primerjati ravnotežje žensk in moških z MDR, ki se ukvarjajo z judom.
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d) Primerjati ravnotežje otrok z Downovim sindromom, ki se ukvarjajo z judom in otrok
z Downovim sindromom, ki se ne ukvarjajo z judom.
Raziskava ima tudi nekaj prispevkov na praktičnem področju. Predstavljene vaje, ki so jih
udeleženci izvajali pri judo vadbi, lahko prilagodimo vsakemu. Tako so uporabne tudi pri
drugih oblikah športne aktivnosti. Prav tako najdemo v teoretičnem delu izbrane vaje za
ravnotežje, ki jih lahko uporabimo za vadbo le-tega.
Raziskava je pokazala, da je z usmerjeno in organizirano vadbo juda učinek na področju
ravnotežja hitro viden.
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6 PRILOGE
6.1 PODROBNA PREDSTAVITEV NALOG, BOTMP; PODTEST
ZA RAVNOTEŽJE
Pri izvedbi nalog potrebujemo tarčo, ravnotežno klop, merilnik časa in lepilni trak.
1. naloga: Stoja na prednostni nogi
Opis naloge: testiranec stoji na prednostni nogi na črti (črto naredimo z lepilnim trakom).
Roke drži v bokih, pogled ima usmerjen naprej v tarčo na steni. Druga noga je pokrčena
vzporedno s tlemi (kot 90 stopinj). Da bi dosegel vse možne točke, mora obdržati ravnotežje v
opisanem položaju 10 sekund. Na voljo ima dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če
testiranec pri prvem ni dosegel vseh možnih točk. Čas začnemo meriti, ko se postavi v
pravilen položaj. Merjenje prekinemo, če spusti ali dvigne nogo in se dotakne tal, če nasloni
dvignjeno nogo na stojno nogo, če dvignjeno nogo kljub opozorilu spusti nižje kot je
dovoljeno.

Slika 16: Stoja na prednostni nogi (Vir: Bruininks, 1978, str. 53)

2. nalog: Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi
Opis naloge: testiranec stoji na prednostni nogi na ravnotežni klopi. Roke drži v bokih,
pogled ima usmerjen naprej v tarčo na steni. Druga noga je pokrčena vzporedno s tlemi (kot
90 stopinj). Da bi dosegel vse možne točke, mora obdržati ravnotežje v opisanem položaju 10
sekund. Na voljo ima dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri prvem ni
dosegel vseh možnih točk. Čas začnemo meriti, ko se postavi v pravilen položaj. Merjenje
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prekinemo, če spusti ali dvigne nogo in se dotakne tal, če nasloni dvignjeno nogo na stojno
nogo, če dvignjeno nogo kljub opozorilu spusti nižje kot je dovoljeno, če stopi iz ravnotežne
klopi.
3. naloga: Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi
Opis naloge: testiranec stoji na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi. Roke
drži v bokih, pogled ima usmerjen naprej v tarčo na steni. Druga noga je pokrčena vzporedno
s tlemi (kot 90 stopinj). Da bi dosegel vse možne točke, mora obdržati ravnotežje v opisanem
položaju 10 sekund. Na voljo ima dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri
prvem ni dosegel vseh možnih točk. Čas začnemo meriti, ko se postavi v pravilen položaj.
Merjenje prekinemo, če spusti ali dvigne nogo in se dotakne tal, če nasloni dvignjeno nogo na
stojno nogo, če dvignjeno nogo kljub opozorilu spusti nižje kot je dovoljeno, če stopi iz
ravnotežne klopi, če odpre oči.
4. naloga: Hoja naprej po črti
Opis naloge: testiranec hodi po črti z običajno dolgimi koraki. Roke drži v bokih, pogled ima
usmerjen naprej. Da bi dosegel vse možne točke, mora prehoditi šest korakov. Na voljo ima
dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri prvem ni dosegel vseh možnih točk.
Nalogo prekinemo, če testiranec z eno ali obema nogama popolnoma stopi mimo črte.
5. naloga: Hoja naprej po ravnotežni klopi
Opis naloge: testiranec hodi naprej po ravnotežni klopi z običajno dolgimi koraki. Roke drži
v bokih, pogled ima usmerjen naprej. Da bi dosegel vse možne točke, mora prehoditi šest
korakov. Na voljo ima dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri prvem ni
dosegel vseh možneih točk. Nalogo prekinemo, če testiranec z eno ali obema nogama ne stoji
na ravnotežni klopi.
6. naloga: Hoja naprej po črti – peta k prstom
Opis naloge: testiranec hodi naprej po črti. Pri tem postavlja nogo pred nogo, tako da se peta
sprednje noge dotika prstov noge, ki je zadaj. Roke drži v bokih, pogled ima usmerjen naprej.
Da bi dosegel vse možne točke, mora prehoditi šest korakov. Na voljo ima dva poskusa.
Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri prvem ni dosegel vseh možnih točk. Nalogo
prekinemo, če testiranec stopi mimo črte. Nepravilen korak je, če ne polaga nog tako kot je
opisano.
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Slika 17: Hoja naprej po črti – peta k prstom ( Vir: Bruininks, 1978, str. 56)

7. naloga: Hoja naprej po ravnotežni klopi – peta k prstom
Opis naloge: testiranec hodi naprej po ravnotežni klopi. Pri tem postavlja nogo pred nogo,
tako da se peta sprednje noge dotika prstov noge, ki je zadaj. Roke drži v bokih, pogled ima
usmerjen naprej. Da bi dosegel vse možne točke, mora prehoditi šest korakov. Na voljo ima
dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri prvem ni dosegel vseh možnih točk.
Nalogo prekinemo, če testiranec z eno ali obema nogama ne stoji na ravnotežni klopi.
Nepravilen korak je, če ne polaga nog tako kot je opisano.
8. naloga: Prestop palice na ravnotežni klopi
Opis naloge: testiranec stoji na ravnotežni klopi in stopi preko palice, ki jo postavljena nad
ravnotežno klopjo v višini kolen testiranca. Testiranec ima roke v bokih. Na voljo ima dva
poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če testiranec pri prvem ni uspel prestopiti palice. Nalogo
prekinemo, če testiranec stopi iz ravnotežne deske, ali če povleče nogo okoli palice in je ne
prestopi.

Slika 18: Prestop palice na ravnotežni klopi (Vir: Bruininks, 1978, str. 58)
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