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POVZETEK 

 

Diplomska naloga Samospoštovanje pri paraolimpijcih je razdeljena na dva dela – na 

teoretični in empirični del. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljena samopodoba na splošno in 

podrobneje njen vrednostni vidik – samospoštovanje. Spoznamo različne opredelitve 

strokovnjakov na področju samopodobe in samospoštovanja ter ugotovimo, da se bolj ali 

manj vsi strinjajo v tem, da je to vrednostno stališče do sebe, ki se nanaša na posameznikovo 

sprejemanje ali zavračanje samega sebe ter prepričanja v svojo sposobnost, vrednost in 

pomembnost. V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno samospoštovanje, značilnosti 

športnikov in športnikov invalidov. V okviru le-teh so opisane tudi prilagojene športne 

dejavnosti in krajša zgodovina športa telesno prizadetih. Na koncu teoretičnega dela so 

predstavljene paraolimpijske igre (POI), njihova zgodovina, klasifikacija in discipline, ponovno 

pa obnovimo idejo paraolimpijskega gibanja, ki pravi: ''Pomembno je sodelovati in ne 

zmagati.'' (1908; v Girginov, Parry, Hosta, 2005, str. 7). 

 

V empiričnem delu je predstavljenih pet hipotez. Med sabo sta v višini samospoštovanja 

primerjani dve skupini športnikov invalidov, to so paraolimpijci in rekreativni športniki 

invalidi (RŠI). Vpliv višine samospoštovanja je predstavljen v povezavi z višino pričakovanj 

paraolimpijcev na POI. Vpliv uvrstitve na POI je primerjan z višino samospoštovanja. Ostali 

dve hipotezi predvidevata vpliv starosti paraolimpijcev na višino samospoštovanja in višino 

samospoštovanja glede na spol pri vseh testiranih invalidnih športnikih. 

Raziskava je pokazala, da imajo paraolimpijci višjo vrednost samospoštovanja od rekreativnih 

športnikov invalidov ter potrdila, da starost ni povezana z višino samospoštovanja. Po 

rezultatih sodeč prav tako ne obstaja pomembna povezanost med višino samospoštovanja in 

pričakovanji ter dosežki na POI. Povprečna vrednost samospoštovanja je glede na spol zelo 

podobna.  

 

Rezultati so predstavljeni v tabelah in besedilu. 

V interpretaciji je ugotovljen in razložen  velik vpliv zelo majhnega numerusa na rezultate. 

Predlogi za izboljšanje oziroma zmanjšanje vpliva le-tega so zapisani v zaključku. 
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SUMMARY 

 

The following diploma thesis is composed of two parts: the theoretical part and the 

empirical one. 

 

The theoretical part of the thesis presents the self-image in general and its value aspect – 

the self-respect, in more detail. We find different experts’ definitions in the field of the self-

image and the self-respect and realize that they all agree at one point - it concerns the value 

standpoint towards oneself, which refers to the individual’s accepting or rejecting of oneself 

and believing in one’s own ability, value and importance. Further we present the 

characteristics of the self-respect among the athletes and among the disabled athletes. 

Within the disabled athletes section, we also present some adapted sport activities and a 

brief history of sport for the disabled. At the end of the theoretical part we present the 

Paralympics games (PG), their history, classification and disciplines and revise the idea of the 

Paralympic movement which says: ˝The important thing is not to win, but to take 

part.˝(1908, v Girginov, Parry, Hosta, 2005, str. 7). 

 

The empirical part presents five hypotheses. In terms of higher self-respect we compare two 

groups of the disabled athletes, namely the paralympic athletes and the recreational 

disabled athletes (RDA). The influence of the high self-respect is presented in connection 

with the paralympic athletes' expectations on the PG. The results on the PG are compared to 

the amount of the self-respect. The other two hypotheses discuss the influence of the age 

and gender on the self-respect among all the tested disabled athletes. 

Our study shows that the paralympic athletes have a higher value of self-respect compared 

to the RDA and confirms that age is not related to the value of self-respect. Our results show 

that there is no significant connection between the value of self-respect or their 

expectations and results at PG. The average value of self-respect is very similar considering 

the sex of the subjects.  

 

The results are presented in tables and text. The interpretation establishes and explains the 

influence of an extremely small sample on the results. Some suggestions for improving or 

reducing this kind of influence are stated in the conclusion.       
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UVOD 

V diplomski nalogi sem se posvetila tematiki in populaciji, ki je pogosto spregledana ali 

podcenjevana. Pisala sem o paraolimpijcih in njihovem samospoštovanju.  

Razlog, da sem se odločila za tovrstno tematiko, je ta, da združuje dva moja hobija. Prvi je 

definitivno šport, ki je v mojem življenju prisoten že od malih nog, drugi pa je poučevanje in 

ukvarjanje z osebami s posebnimi potrebami.  

 Gal Jakič, slovenski paraolimpijec, je na svojem blogu zapisal: 

»Lepo mi je nekoč dejal Jože Okoren, dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo: “Saj ne 

da tebi kaj manjka, samo hoditi ne moreš.” In v tej luči je zame junak vsak, ki spravi svoje 

življenje v red in se v svojem novem svetu odloči za šport. In čeprav sanje o medalji z 

olimpijskih iger nadomesti želja po tisti s paraolimpijskih iger, je vložek enak – leta in leta 

garanja ter odpovedovanja. In če imaš poleg vsega še kanček sreče, lahko s še večjim 

ponosom nosiš državne simbole in predstavljaš svojo državo na tekmovališčih po svetu.« 

(http://zsis.wordpress.com/tag/gal-jakic/, 2009; 19. 1. 2014)  

Vsak človek se v življenju sreča s situacijami, ki mu lahko zamajejo lastno zaupanje vase. 

Včasih je dovolj že, da nas nekdo postrani pogleda in že se sprašujemo, kaj je temu vzrok. 

Nikomur ni prijetno, če čuti, da se okolica do njega vede podcenjevalno in ne zaupa v 

njegove potenciale. Na podlagi takšnih občutkov in informacij iz okolja se kaj hitro zgodi, da 

začnemo še sami dvomiti vase. 

Nasprotno pa se ne bi mogli počutiti boljše kot takrat, ko čutimo, da smo dosegli nekaj, za 

kar smo garali. Nekaj, na kar smo lahko ponosni. Nekaj, kar nam pomeni izpolnitev 

dolgoletnih sanj in izpolnitev zastavljenih ciljev. Nekaj, zaradi česar nas okolica gleda z 

občudovanjem. Nekaj, kar nam daje občutek, da smo dobri. Ne samo dobri, da smo popolni 

– ravno takšni, kot smo. 

Samospoštovanje je vrednota, ki jo ima vsak človek, bodisi nizko ali visoko. Kobal (2001) ga 

imenuje tudi občutje vrednosti. Že ta izraz nam pove, da je samospoštovanje občutek lastne 

vrednosti in videnja samega sebe. Na tem mestu je zelo umesna že velikokrat slišana 



 
 

modrost naših dedkov in babic, ki so govorili: »Kakor se sam vidiš in ceniš, takšnega te bodo 

videli in cenili tudi drugi.« 

Poleg kategorije paraolimpijcev, v katero so všteti invalidni športniki, ki so nastopili na 

paraolimpijskih igrah v Londonu 2012, sem imela v diplomski nalogi še eno kategorijo, in 

sicer rekreativne športnike invalide. V to kategorijo uvrščam vse invalide, ki se kakorkoli 

športno udejstvujejo, bodisi tekmovalno ali le za zabavo. Vse udeležence obeh kategorij 

skupaj sem imenovala športniki invalidi. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE 

Samospoštovanje je vrednostni vidik samopodobe. Med sabo se zelo prepletata in 

dopolnjujeta. Vrednostni vidiki samopodobe se nanašajo na tista področja, o katerih ima 

posameznik oblikovane vrednostne sodbe. (Kobal, 2000)  

Da bi kar najbolje predstavili samospoštovnje, bomo v večji meri predstavili tudi 

samopodobo. 

 

1.1 Samopodoba 
 

1.1.1 Opredelitev samopodobe 

Ob predelovanju različnih avtorjev in raziskav pogosto zasledimo različne termine 

pojmovanja samopodobe. Razlogi za to se nahajajo v prevajanju terminov iz enega jezika v 

drugega. 

 

Že ob prevodu ameriške in angleške besede naletimo na težavo. Ameriški izraz self concept 

opredeljuje zavestno, pojmovno, logično in racionalno, evropski self-image pa poudarja 

nezavedno, nagonsko in emocionalno. Kobal (2000) se sprašuje, ali je slovenska beseda 

samopodoba bližje ameriškemu self-concept ali evropskemu self-image.  

 

Ugotavlja, da ima izraz samopodoba pri nas dvojni pomen, in sicer: 

»samo« = »self«; 

»podoba« = »concept« in »image«.  

 

Terminološko razliko razreši na način: 

samopodoba = sebstvo (concept + image). 

 

Različni psihologi (Nastran – Ule, 1994, v Kobal, 2000) samopodobo opredeljujejo na več 

različnih načinov. Nekateri jo pojmujejo kot sebstvo, identiteto, socialni jaz, samozavedanje, 
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samopojmovanje idr. Vsi pa se skladajo v predpostavki, da gre za množico odnosov, ki jih 

posameznik vzpostavlja do samega sebe. 

 

Nasprotno pa Musek (2005) v svoji knjigi navaja, da »je samopodobo potrebno razlikovati od 

pojmov, kot so jaz, sebstvo in identiteta« (str. 130). Predvideva, da je samopodoba le del 

jaza, ki se nanaša na naše predstave, zaznavanja, čustvovanja in pojmovanja v zvezi s samim 

seboj. 

 

Naj navedem še nekaj definicij avtorjev, ki se ukvarjajo s samopodobo: 

 

James (1948, v Musek, 2005) prvi razločuje med samopodobo in samospoštovanjem. Zanj so 

samopodoba dejstva, ki jih vemo in mislimo o sebi ter kako si predstavljamo samega sebe; 

 

za Tomori (1994) je samopodoba predstava, ki jo ima vsak človek o samem sebi; 

 

Hartmann (1968, v Kobal, 2000) je enačil samopodobo s celotno osebo, vključno z njenim 

telesom in s psihično organizacijo; 

 

Cooley (Musek, 1993, str. 362) pravi, da samopodoba zajema »naše predstave o tem, kako 

nas vidijo drugi, in naše predstave o tem, kako nas drugi presojajo«; 

 

Tohme (1988, v Kobal, 2000, str.24) samopodobo opredeljuje kot »celoto potez, podob, 

značilnosti, zanimanj, vrednot, pričakovanj itd., ki jih posameznik bolj ali manj jasno zaznava 

pri samem sebi in jih v skladu z drugimi in v skladu s svojimi socialnimi vlogami ustrezno 

organizira ter usklajuje«. 

 

Samopodoba je organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in 

drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da (Kobal, 2000, str. 25): 

 

1. »jih posameznik – v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah – pripisuje 

samemu sebi; 



3 
 

2. tvorijo referenčni okvir (Musek, 1985, v Kobal, 2000), s katerim posameznik 

uravnava in usmerja svoje ravnanje; 

3. so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom ožjega in širšega 

družbenega okolja; 

4. so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne 

membrane med nezavednim in zavestnim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz.« 

 

Če pod vsa ta pojmovanja psihologov o samopodobi potegnemo črto, lahko iz tega 

izpeljemo, da so za nastanek samopodobe bistvenega pomena drugi. Od drugih dobivamo 

informacije o samih sebi, ki postanejo del podobe, ki si jo ustvarjamo o sebi. Povedo nam, 

kakšni smo, kaj je pričakovano in kako naj se obnašamo v določenih situacijah. Drugi so 

merilo o tem, kaj pomeni biti uspešen in neuspešen, kaj je normalno ter kaj od tega odstopa. 

V našem odraščajočem obdobju so starši, sorodniki, učitelji, prijatelji tisti, ki nam povedo in 

pokažejo, v čem smo »dobri« in v čem smo »slabi« ali slabši od drugih. Njihove besede se 

nam vtisnejo v samopodobo in nam dajo vedeti kdaj smo »pridni«, »poredni«, »živi« ... 

Vsa ta sporočila postanejo del naše predstave, ki jo gojimo o sebi. Sklenemo lahko, da so naši 

jazi, samopodobe in sheme o sebi produkt  procesov socialnega zrcaljenja. »Izjave drugih o 

nas so kot zrcalo, v katerem vidimo samega sebe.« (Musek, 1993, str. 349) 

 

James (1948, v Musek, 1993) razlikuje dva vidika jaza. Prvi je jaz kot subjekt, jaz je akter in 

nosilec delovanja. Drugi je jaz kot objekt, podoba, ki si jo ustvarjamo o samem sebi. Čeprav 

razlikuje dva jaza, se s psihološkega vidika veliko bolj orientira na jaz kot objekt. Zagovarja, 

da »podobe o sebi ne moremo pojmovati le kot predstavo, ki jo ustvarimo o sebi kot o 

delujočem subjektu«. (James, 1948, v Musek, 1993, str. 344) Psihološko gledano je jaz to, kar 

mislimo o sebi, da smo, predvsem pa tudi to, kar želimo pokazati, da smo. 

 

Nadaljnje James jaz kot objekt (samopodobo) deli še na tri podjaze, in sicer na duhovni 

jaz,telesni jaz in socialni jaz. (glej Slika 1) 
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Duhovni jaz po Jamesu vključuje pojmovanja in predstave, ki jih imamo o sebi kot o 

psihičnem, miselnem in duhovnem bitju. 

 

Bistven del naše predstave so naša pojmovanja o svojih telesih, to James imenuje telesni jaz. 

 

Poleg vseh predstav, ki jih imamo o sebi, svojih mislih in svojem telesu, pa na našo 

samopodobo bistveno vplivajo predstave, ki jih imamo o tem, kako nas vidijo drugi in kaj si 

mislijo o nas ter kako naj sami sebe prikažemo ter predstavimo drugim na socialnem 

področju. Ta del jaza James poimenuje socialni jaz. Po njegovem mnenju ne nastopa le v eni 

obliki ali v eni situaciji, ampak imamo toliko socialnih jazov, kolikor ljudi in skupin poznamo 

ter smo v njihovi bližini in nam je njihovo mnenje pomembno ali domnevamo, da od nas 

karkoli pričakujejo. 

 

Včasih je težko razmejiti socialni jaz od telesnega, saj se na določenih področjih preveč 

prepletata. (Musek, 2005) 

 

 

 

 

JAZ KOT SUBJEKT (AKTER) 
JAZ KOT OBJEKT 
(SAMOPODOBA) 

DUHOVNI JAZ TELESNI JAZ SOCIALNI JAZ 

JAZ 

Slika 1:  Delitev jaza po Jamesovi teoriji.  
(James, 1890/1948, v Musek 2005, str. 133.) 



5 
 

1.1.2 Razvojni modeli samopodobe 

Oblikovanje samopodobe posameznika se začne že takoj po rojstvu.  

Brooks-Gunn (1979, v Musek, 2005) sta v svojem razvojnem modelu zajela oblikovanje 

samopodobe in jaza v časovnem obdobju od rojstva do drugega leta starosti. Model obsega 

štiri stopnje, in sicer: 

1. 0–3 mesece: začetno zanimanje za socialne objekte in razlikovanje sebe od ne-sebe; 

2. 3–8 mesecev: utrditev razlikovanja jaz–nejaz, prepoznavanje sebe skozi znake, ki         

spremljajo lastno obnašanje; 

3. 8–12 mesecev: opažanja in pričakovanja lastne konsistentnosti; 

4. 12–24 mesecev: osnovne kategorije jaza in identitete, besedno samooznačevanje, 

diferenciranje od drugih, uporaba osebnih zaimkov. 

 

Daljše obdobje razvoja jaza in samopodobe je zajeto v modelih Sarbina (1952, v Musek, 

2005). Loči več kvalitativnih stopenj organiziranja informacij o sebi, le-te pa so izredno 

pomembne ne samo za razvoj samozavedanja, ampak za razvoj celotne osebnosti. Pri 

razvoju jaza imajo pomembno vlogo procesi: propriocepcija, socialno opažanje in zrcaljenje, 

primerjanje, vloge, identifikacija in identiteta. 

 

Loevinger (1976, 1979, v Musek, 2005, str. 145) razvoj jaza pojmuje kot »pomenski okvir, ki 

ga posameznik postavlja svojemu izkustvu.« Jaz nastane kot posledica nekega izkustva, s tem 

pa posameznik meri in vrednoti svoje izkušnje. Nastajati začne v zgodnjem otroštvu in 

prehaja skozi različne faze. Avtorica pojmuje devet razvojnih stopenj in vmesnih prehodnih 

faz. V le-teh posameznik preko simbiotične stopnje z materjo zadovoljevanja želja 

(dominacija impulzov), razumevanja pravil skozi lastne interese, sprejemanja in prilagajanja 

pravilom, razvoja kritičnega samozavedanja, razvoja moralnih pravil, zavedanja 

pomembnosti medosebnih odnosov in teženja k samoizpopolnjevanju pride do zavedanja 

individualnosti in občutja identitete. 

Po mnenju raziskovalcev k razvitosti jaza najbolj prispevajo psihološka miselnost, umske 

sposobnosti in življenjska stimulacija. (Musek, 2005) 
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1.1.3 Šest temeljnih prvin samopodobe 

»Naša dejanja kažejo, koliko se cenimo.« (Youngs, 2000, str. 16) 

Kljub temu, da je samopodoba naša vrednost, kot jo vidimo, nismo le mi tisti, ki se tega 

zavedamo. Naša dejanja so neposreden odsev samopodobe. 

Vsi delujemo v skladu s sliko, ki jo imamo o sebi. Samopodoba je v veliki meri odvisna od 

tega, kako nas vidijo drugi in obratno so naši uspehi velikokrat odvisni od naše samopodobe 

ter prepričanja, da smo nečesa sposobni. (Youngs, 2000) 

 

Youngs (2000) v svoji knjigi opisuje šest temeljnih prvin sampodobe, ki se postopoma 

razvijajo v otroštvu pod vplivom staršev, vzgojiteljev in učiteljev. 

1. Občutek fizične varnosti: 

otrok je odprt, zaupljiv, ne boji se, da bi ga drugi prizadeli ali mu povzročili bolečino. 

Drža telesa izraža samozaupanje, prav tako govor, pri čemer sogovorniku gleda v 

oči. 

2. Občutek čustvene varnosti: 

ker se počuti čustveno varnega in ima s tem pozitivne izkušnje, se zato tudi nauči 

skrbeti za druge ter zase. Je prijazen, družaben in sočuten do drugih ljudi, ne boji se 

izražati lastnega mnenja. 

3. Občutek identitete: 

da otrok razvije zdrav občutek identitete, se mora dobro poznati. Obraz v ogledalu 

mu je domač, v svoji koži se dobro počuti. To vodi do tega, da je sposoben pohvaliti 

drugega in mu podeliti kompliment. 

4. Občutek pripadnosti: 

ko ga okolica sprejme, se zaveda, da je sprejet, spoštovan in cenjen. Ti občutki mu 

omogočajo, da tudi sam spoštuje druge in jih sprejema. Pri tkanju in vzdrževanju 

novih prijateljstev se počuti sproščeno. Sposoben je deliti in sodelovati z drugimi. 

5. Občutek kompetentnosti: 

če se učenec čuti uspešnega na enem področju, se je hitreje in lažje pripravljen učiti 

tudi za druge predmete. Zaveda se, kje je dober, kaj so njegova močna področja, 

prav tako pa se tudi zaveda, kje so njegove šibkejše točke in jih sprejema ter ne igra 

žrtve. Zna prevzeti odgovornost za svoje dejanja. Vedno si prizadeva biti uspešen, to 

ga dodatno motivira, realistični cilji ga krepijo. 
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6. Občutek poslanstva: 

otrok z močnim občutkom poslanstva čuti, da ima njegovo življenje smisel. Je vesel 

otrok s smislom za humor. Sam si postavlja cilje in si prizadeva za njihovo 

uresničitev. 

 

Prve štiri prvine samopodobe do 16. leta otrokom razvijajo starši, vzgojitelji, učitelji in 

pomembni drugi. Ni dovolj le samodopovedovanje, ampak jim je potrebno njihovo vrednost 

pokazati tudi z dejanji. Dokazati jim je potrebno, da so cenjeni in pomembni.  

 

V zadnjih dveh področjih pa otroci niso več povsem odvisni od drugih, ampak vedno bolj in 

bolj dosegajo svojo samostojnost. Zadnji dve komponenti širita njihovo samozavedanje in 

samopodobo. Čutijo se dovolj sposobni, da sami odločajo, kaj je zanje pomembno. Čutijo, da 

ima njihovo življenje smisel, zato si postavljajo vedno nove cilje in težijo k njihovemu 

izpolnjevanju. (Youngs, 2000) 

 

1.1.4   Vrednostni vidik samopodobe – samospoštovanje 

O Jamesovi teoriji jaza smo že pisali v poglavju o samopodobi. Poleg tega razlikovanja (jaz kot 

subjekt, jaz kot objekt) je zelo pomembno še eno Jamesonovo razlikovanje. Bil je namreč 

prvi, ki je ločil med samopodobo in samospoštovanjem. (Musek, 2005) 

 

1.2  Samospoštovanje  

Samospoštovanje je vrednostni vidik samopodobe. Pomeni vrednotenje samega sebe, se 

pravi o sebi in svojih dejanjih misliti pozitivno ali negativno. Že James je menil, da je naše 

samospoštovanje odvisno od našega uspeha v primerjavi s ciljem, ki smo si ga zastavili. Zdaj 

pa poleg tega vemo še, da je samospoštovanje v veliki meri odvisno tudi od naše uspešnosti 

v primerjavi z drugimi. James (1948, v Musek, 2005) tudi ugotavlja, da je cilj vsakega 

posameznika, da bi bilo vrednotenje samega sebe vsaj tako visoko kot je vrednotenje drugih, 

po možnosti pa še višje. Na ta način je tudi ugotovil eno najpomembnejših psiholoških 

zakonitosti, ki je do zdaj še nikomur ni uspelo omajati. Odkril je težnjo po vzdrževanju 

pozitivne samopodobe. (Musek, 2005) 
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1.2.1 Opredelitev samospoštovanja 
 

Rosenberg (1965, v Kobal, 2000, str. 154) opredeljuje samospoštovanje kot »pozitivno ali 

negativno stališče posameznika do sebe«. Visoko samospoštovanje pomeni, da se 

posameznik ceni in sprejema takšnega, kot je, medtem ko se oseba z nizkim 

samospoštovanjem ne ceni in ima o sebi negativno mnenje ter ne odobrava svojih lastnosti. 

 

Coopersmith (1967, po Gbati, 1988; v Kobal, 2000, str. 154) pojmuje samospoštovanje kot 

»pozitivno ali negativno oceno samopodobe, ki se nanaša bodisi na odobravanje, bodisi na 

zavračanje samega sebe in kaže stopnjo posameznikovega prepričanja v svojo sposobnost, 

vrednost in pomembnost«. 

 

Burns (1979, v Kobal, 2000, str. 154) v samospoštovanju vidi »proces, v katerem posameznik 

ocenjuje svoje lastne podvige, sposobnosti in lastnosti v skladu s svojimi ponotranjenimi 

standardi ter vrednotami«.  

 

Brisset (1972, v Lamovec, 1994) meni, da samospoštovanje vključuje dva temeljna psihološka 

procesa: proces samoocene, ki se nanaša na zavestne sodbe o pomembnosti samega sebe in 

proces samovrednotenja, ki daje občutek, da je posameznik pomemben in učinkovit ter, da 

se zaveda samega sebe. 

 

Trzesniewski in sod. (2003, v Lamovec, 1994) so v obsežni raziskavi poskušali dognati, kako 

se oblikuje in kako stabilno je samospoštovanje v obdobju našega življenja. Ugotovili so, da je 

stabilnost samospoštovanja precej visoka (0,50–0,70) in se ga lahko uvrsti med stalnice 

psihološkega prostora. Vrednosti koeficinetov pomenijo tudi, da stopnja samospoštovanja ni 

nespremenljiva in so spremembe na tem področju dokaj pogoste. Stabilnost je nizka v 

otroštvu, narašča skozi adolescenco in zgodnjo odraslo dobo ter upade v srednjih letih in 

starosti. 

 

1.2.2 Razvoj samospoštovanja 

Scott (1969, v Lamovec, 1994) je v raziskavi preučeval, kateri dejavniki vzpodbujajo razvoj 

visokega samospoštovanja. V obširni raziskavi je ugotovil, da so sprejemanje otroka, 
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zadovoljitev temeljnih potreb, obojestransko zaupanje in skladnost med starši ter otroci in 

harmonični družinski odnosi, najpomembnejši dejavniki za razvijanje samospoštovanja. 

 

Coopersmith (1967, v Lamovec, 1994) je ugotovil, da so značilnosti otrok z visokim 

spoštovanjem aktivnost in uspešnost na socialnem ter akademskem področju, niso občutljivi 

za kritiko, zaupajo lastni presoji in pričakujejo, da jih bodo drugi sprejeli. 

Nasprotno so učenci z nizkim samospoštovanjem veliko bolj pasivni, tihi, se ne vključujejo v 

razpravo, ne zaupajo v svoje zmožnosti in se čutijo odvisne od zunanjih vplivov. 

 

Našel je tudi povezavo med starši, ki so nudili otroku občutek, da je ljubljen, pomemben in 

sprejet, ob tem pa so znali postaviti omejitve, so imeli otroke z najvišjim samospoštovanjem. 

Starši, ki so otroka manj cenili in mu niso dajali občutka, da je cenjen ter ljubljen, ob tem pa 

niso poskrbeli za ustrezne omejitve, so imeli otroke z nizkim samospoštovanjem. Enako sta 

ugotovila tudi Jourard in Remy (1955, v Lamovec, 1994, str. 63), ki navajata, da je »otrokov 

pojem sebe podoben stališčem staršev do njega, stopnja samospoštovanja pa je odsev 

spoštovanja, ki ga imajo starši do otroka.  

 

Do podobnih zaključkov je prišel tudi Rosenberg (1965), ki je prav tako ugotovil, da SES nima 

veliko vpliva na samospoštovanje, ampak ima velik vpliv družinsko okolje. (Lamovec, 1994) 

 

1.2.3 Dejavniki samospoštovanja 

Pri samospoštovanju in merjenju le-tega ne smemo pozabiti, da se nanaša izključno na 

vrednostne sodbe o samem sebi. Upoštevati moramo le tiste dimenzije, ki so za osebo, ki se 

ocenjuje, osrednjega pomena. (Lamovec, 1994) 

 

Večje število raziskovalcev je poskušalo odgovoriti na vprašanje, ali je koristneje meriti 

samospoštovanje na ravni splošnega faktorja ali z vidika komponent, ki ga sestavljajo. 

Rosenberg (1979, v Lamovec, 1994) je prepričan, da je za realne rezultate potrebno 

preučevati obe strani, saj tako globalno samospoštovanje kot njegovi sestavni deli med seboj 

niso zamenljivi. Orientira se predvsem na specifična področja, kjer trdi, da imajo ustrezne 
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komponente večjo napovedano vrednost. Nasprotno pa so se predvidevanja na osnovi 

globalnega dejavnika izkazala za veljavnejša za splošno napoved vedenja. 

 

Marx in Winnie (1978, Lamovec, 1994) trdita, da so nekatere komponente nepomembne in 

je odločilno le globalno samospoštovanje. Ostro kritiko sta namenila akademski dimenziji in v 

njuni analizi nima prostora kot samostojen dejavnik. 

 

Socialno okolje je eden izmed ključnih dejavnikov v procesu samovrednotenja. Če se 

spremeni okolje, je pričakovati tudi ustrezno spremembo samospoštovanja. Prav tako je tudi 

odziv na spremembe v okolju vidik samospoštovanja. Osebe z višjo stopnjo samospoštovanja 

se bodo manj in počasneje odzivale na spremembe. Pri njih niti negativne in niti pozitivne 

kritike v trenutku ne spremenijo samospoštovanja. Te osebe najprej preučijo in predelajo vse 

nove informacije ter jih nato sprejmejo ali zavrnejo v primeru njihove neveljavnosti ali 

neustreznosti. Takšen odziv na okolico je zelo pomemben predvsem v stresnih situacijah. 

 

Trdimo torej, da je pri osebah z visokim samospoštovanjem vrednotenje sebe pod manjšim 

vplivom okolja kot se to dogaja pri osebah z nizko stopnjo samospoštovanja, kjer je 

samovrednotenje v večinski meri pod neposrednim vplivom pogojev v okolju. Pri slednjih je 

celoten sistem mnenja o sebi ves čas v negotovosti in na robu razpada, kar se kaže tudi kot 

vedenjska nestalnost in labilnost. 

 

Shavelson, Hubner in Stanton (1976, v Lamovec, 1994) so izdelali hierarhični 

multidimenzionalni model samospoštovanja (glej Slika 2). Na vrhu njihove hierarhije se 

nahaja globalno samospoštovanje, ki se deli na akademsko in neakademsko, le-to pa se še 

naprej deli na socialno, emocionalno ter telesno komponento. 
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Thomas in Peterson (1964, v Lamovec, 1994) sta prav tako ugotovila pomemben vpliv 

akademske uspešnosti na samospoštovanje. Strinjata se tudi Fleming in Watts (1980, v 

Lamovec, 1994), ki sta v svojem modelu, poleg šolske sposobnosti, označila še 

samospoštovanje in socialno samozaupanje. 

 

Osebnostne lastnosti so prav tako dejavnik pri razvijanju in vzdrževanju samospoštovanja. 

Več raziskovalcev (Bellak, 1975, Burns, 1979, v Lamovec, 1994) je našlo povezavo 

samospoštovanja z mestom nadzora ojačanja. Pri tem imajo nižje samospoštovanje osebe, ki 

se pri dejanjih bolj zanašajo na zunanje vire.  Druga lastnost je odvisnost od polja. Številne 

raziskave kažejo na negativno korelacijo med samospoštovanjem in aksioznostjo. V tem 

primeru lahko govorimo o obratnem razmerju. Anksiozen človek je lahko manj učinkovit pri 

izražanju lastne učinkovitosti, kar zavira razvoj realističnega samospoštovanja. Nasprotno pa 

Rosenberg (1965, v Lamovec, 1994) meni, da lahko tudi nizko samospoštovanje povzroča 

anksioznost. 

SPLOŠNO 

AKADEMSKO TELESNO SOCIALNO EMOCIONALNO 

VRSTNIKI 
POMEMBNE 

OSEBE 

POSAMEZNA 
EMOCIONALNA 

STANJA 

VIDEZ ZMOŽNOST 

Slika 2:  Faktorska hierarhija dimenzij samospoštovanja. 
(Shavelson, Hubner in Stanton, 1976, v Lamovec 1994, str. 66.) 
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V kognitivno-behavioristični usmeritvi (Bandura, 1997, v Lamovec, 1994) samospoštovanje 

enačijo s kompetentnostjo in ga razlagajo kot izvor različnih pričakovanj. Iz občutka 

kompetentnosti izvira prepričanje, da bo posameznik uspešno izvedel določeno dejavnost, ki 

je potrebna za dosego zastavljenega cilja. Ta pričakovanja vplivajo na to, da se posameznik 

odloči, da se bo spoprijel s problemom, na to, koliko časa bo vztrajal in koliko napora bo 

vložil v svoj trud. Znano je, da se ljudje izogibajo situacij, za katere mislijo, da jim ne bodo 

kos; in nasprotno se hitreje odločajo za dejavnosti, za katere se jim zdi, da jih bodo uspešno 

razrešili. 

 

Pričakovanja imajo več dimenzij. Prva dimenzija je stopnja naloge. Če naloge razdelimo v 

različne težavnostne kategorije, bo pričakovanje rešitve nekaterih posameznikov omejeno le 

na lažje, drugi pa bodo pričakovali, da lahko učinkovito rešijo tudi težje rešljive naloge. Druga 

dimenzija je splošnost. Nekatere osebe se počutijo kompetentne le na točno določenih 

področjih, medtem ko imajo drugi posplošen občutek kompetentnosti. Pri le-teh 

pričakovanja ne usahnejo tudi, če cilja ne dosežejo v prvem poskusu. 

 

Izvori kompetentnosti pričakovanj so različni. Najučinkovitejši so lastni dosežki, ki v primeru 

uspeha pričakovanja povišajo, v primeru neuspeha pa se le-ta znižajo. Ostali izvori so 

opazovanje modelov, ki jih posameznik opazuje pri učinkovitem izvajanju dejavnosti, 

prepričevanje s pomočjo sugestije; kot izvor prepričanj pa lahko štejemo tudi emocionalno 

vzburjenost, pri katerem se, če je visoka, učinkovitost zmanjša. (Lamovec, 1994) 

 

1.2.4 Samospoštovanje in razlike med spoloma 

Skozi celotno zgodovino do danes velja prepričanje, da so določene fizične in osebnostne 

lastnosti ter interesi bolj značilni za en spol kot za drugega. Po začetnih prepričanjih (Terman 

in Miles, 1936, po Helgeson, 1990, v Avsec, 2007) naj bi imeli moški tipično maskuline 

osebnostne lastnosti, ki v prvi vrsti odražajo agentnost oziroma usmerjenost vase, kar jih 

dela bolj agresivne, dominantne, nečustvene, neodvisne, aktivne, odločne, pustolovske. Bili 

naj bi tudi bolj ostri, trdi in manj sočutni, hkrati pa naj bi imeli večje zaupanje vase. Ženske 

naj bi posedovale tipične feminine osebnostne lastnosti, katerih temelj je komunost, torej 

usmerjenost posameznika v skrb za dobro drugih. Zaradi dimenzije komunosti naj bi bile 
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ženske neagresivne, podredljive, bolj čustvene, odvisne, pasivne, občutljive, ranljive, 

neodločne in nežne. (Bakan, 1966, v Avsec, 2007) 

 

Opredelitev maskulinosti in femininosti ne izhaja iz dejanskih razlik med spoloma, ampak so 

njuna osnova spolni stereotipi oziroma socialna zaželjenost osebnostnih lastnosti za 

posamezni spol. (Bem, 1974, v Avsec, 2007) 

Merili so ju z Enodimenzionalno bipolarno lestvico, ki so jo vključili v večino 

večdimenzionalnih vprašalnikov (Helgeson, 1994, v Avsec, 1994). Optimalno za posameznika 

se je bilo uvrstiti na enega izmed polov bipolarnega kontiniuuma; ženska bi torej morala biti 

povsem feminina, moški pa maskulin. V primeru uvrstitve nekam v sredino kontinuuma se ga 

je v najslabšem primeru označilo za biseksualnega ali splošno neprilagojenega (Berzins, 

Wlling in Wetter, 1978, v Avsec, 1994). Na račun ekstremnih normalnosti biti v celoti 

maskulin ali feminin so se začele pojavljati kritike obstoječih lestvic. Z le-temi se je strinjala 

tudi Bem (1974, v Avsec, 1994) in ob radikalnem mnenju, da dobrega psihičnega zdravja ne 

predstavljata ekstremna maskulinost pri moških in femininost pri ženskah, temveč 

androginost, sestavila samoocenjevalno lestvico BSRI za merjenje maskulinosti, femininosti 

in androginosti.  

 

Po Deauxu in Lewisu (1984, v Avsec, 2007) so spolni stereotipi sestavljeni iz ločenih 

komponent, in sicer iz osebnostnih lastnosti, zunanjega videza, vedenjskih vlog in poklicev. 

Kljub temu, da nobena od komponent ni značilna samo za en spol, so maskuline oblike bolj 

značilne za moški spol in feminine za ženski spol.  

Sodobnejše raziskave (Avsec, 2000; Korabik, 1999; Korabik in McCreary, 2000; McCreary in 

Korabik, 1994; Ricciardelli in Williams, 1995; Spence, Helmreich in Holohan, 1979, v Avsec, 

2007) odkrivajo negativne komponente v primerih, kjer so pretirano izražene bodisi 

maskuline bodisi feminine lastnosti. Pri ženskih stereotipnih lastnostih se to nanaša 

predvsem na nezdravo odvisnost od drugih, pri moških pa kot pretirano izražanje jaza na 

račun drugih, npr. egoizem, diktatorstvo. Raziskave potrjujejo, da se v primeru, kadar 

maskulinost ni uravnotežena s femininostjo in obratno, pojavijo negativne posledice tako za 

fizično kot za psihično zdravje. 
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Raziskovalce je dolgo časa zanimalo, katera dimenzija je pomembnejša za psihično 

blagostanje. Na to temo se je razvilo pet različnih teoretičnih modelov, in sicer: 

1. kongruenčni ali spolno tipiziran model, pri katerem je značilna maskulina ali 

feminina orientacija, med sabo pa se ti dve izključujeta. Iz tega sledi, da je moški 

zdrav le v primeru, če je v celoti maskulin, ženska pa, če je v celoti feminina; 

2. androgini model, ki obsega aditivni, interaktivni in kombinirani model, 

predpostavlja, da kljub temu, da sta maskulinost in femininost dve neodvisni 

komponenti, sta med sabo povsem kompatibilni. Številni raziskovalci (Bem, 1974; 

Spence, Helmreich, Stapp, 1975, v avsec, 2007) se strinjajo, da je za najboljše 

psihično zdravje potrebna androgina spolna orientacija. Še več, Bem (1975, v Avsec, 

2007) v eni izmed svojih raziskav ugotavlja, da so bili androgini posamezniki 

sposobni izraziti tako vedenje, ki je tipično za maskulinost kot tudi tisto, ki je tipično 

za femininost. Sposobni so bili prilagoditi svoje vedenje glede na zahteve naloge, 

medtem ko so spolno tipizirani posamezniki (tipično maskulini oziroma feminini) 

izražali stereotipno vedenje. 

Dotični model pa je postal vprašljiv zaradi tega, ker so empirične ugotovitve kazale, 

da povezanost psihičnega zdravja in androginosti temelji predvsem na maskulini 

komponenti, vpliv femininosti pa je zanemarljiv (Kely in Worrell, 1977; Antillin 

Cunningham, 1979; Flaherty in Dusek, 1980, v Avsec, 2007); 

3. maskulini model predvideva, da je samospoštovanje v zahodnih kulturah povezano 

izključno z maskulinostjo. 

 

Ljudje smo različno uspešni na različnih področjih. Marsh in Byrne (1991, v Avsec, 2007) 

ugotavljata, da sta tako femininost kot maskulinost povezana s pozitivnejšo samopodobo. Na 

dotično področje pa je potrebno biti pozoren. Pričakovano je, da je povezanost femininosti 

večja na področjih, kjer imajo ženske višje rezultate in obratno povezanost maskulinosti tam, 

kjer imajo moški boljše rezultate.  

 

Su, Rounds in Armstrong (2009) so izvedli raziskavo, s katero so poskušali ugotoviti, kakšna je 

povezava med spolom in poklicnimi interesi. Ugotovili so, da se na tem področju kažejo 

velike razlike. Največja in najbolj očitna med njimi je, da se moški običajno raje odločajo za 

delo s stvarmi, ženske pa za delo z ljudmi. Raziskava je zajela obdobje štiridesetih let, v 
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katerih so bili rezultati obeh spolov zelo konsistentni. Avtorji so s to raziskovo poskrbeli za 

izjemo v teorijah, ki pravijo, da so razlike med moškimi in ženskami večinoma majhne. 

 

Glede na različne raziskave se maskulinost torej povezuje (v Avsec, 2007): 

• s samospoštovanjem (Lau, 1989; Carlson in Baxter, 1984; Orlofsky in O'Heron, 

1987); 

• z manjšo depresivnostjo (O'Heron in Orlofsky, 1990; Roos in Cohen, 1987); 

• z anksioznostjo (O'Heron in Orlofsky, 1990; Nezu, Nezu in Peterson, 1986; Roos in 

Cohen, 1987); 

• z manjšimi pritožbami glede zdravja (Robbins, Spence, Clark, 1991); 

• s slabšo skrbjo za zdravje (Helgeson, 1990), vedenjskimi problemi z  agresivnostjo 

(Horwitz in White, 1987; Payne, 1987). 

 

Povezava med femininostjo in psihičnim zdravjem je manj jasna. Povezave, ki se pojavijo, so 

majhne in nepomembne. Metaanaliza kaže, da je femininost pozitivno povezana s 

samospoštovanjem. Vseeno pa je ta povezanost v primerjavi povezave med maskulinostjo in 

samospoštovanjem zanemarljivo majhna (Whitley, 1983, v Avsec, 2007). Iz tega Avščeva 

sklepa, da so pogoste pritožbe žensk glede psihičnih problemov po vsej verjetnosti posledica 

pomanjkanja maskulinosti in ne prisotnosti femininosti. (Avsec, 2007) 

Femininosti ima še druge pozitivne povezave; v večini so le-te povezane z zadovoljstvom na 

različnih področjih življenja, pomanjkanje femininosti pa je bilo v več raziskavah povezano 

tudi z uživanjem alkohola. (Zeldow, Clark, Daugherty, 1985; Zeldow, Clark, Daugherty, 1987; 

v Avsec, 2007) 

 

Hyde in Plant (1995, v Hyde, 2005) ugotavljata, da je 60 % velikosti učinkov razlik med 

spoloma majhnih ali blizu nič. Največje razlike se kažejo pri motoričnih gibih, najbolj je to 

razvidno pri hitrosti meta. Razlika je v prid moših tudi pri nivoju aktivnosti. Pri vseh vrstah 

agresije so moški dosegli višje rezultate, se pravi, da so bolj nagnjeni k različnim oblikam 

agresije. Prav tako je samopodoba v skoraj vseh starostnih obdobjih nekoliko višja pri 

moških. (Hyde, 2005) 
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1.3 Spodbujanje razvoja samopodobe in samospoštovanja  

Samopodoba se začne oblikovati že v prvih mesecih življenja. Skozi celotno življenje vpliva na 

naše ravnanje, pogosto celo nezavedno in proti naši volji. (Musek, 2005)  

Številne raziskave kažejo, da je šola tisti temeljni dejavnik, ki z vidika samopodobe najbolj 

vpliva na razvoj posameznika. (Kobal, 2000) 

 

Kobal-Palčičeva (Zagorc, Simončič, Zaletel-Černoš, Tušak, 2002, v Tušak Faganel, 2004) je v 

raziskavah, izvedenih med leti 1992 in 1997, ugotovila ujemanja v tem, da enakovredno 

izražena posamezna področja samopodobe vodijo k psihično zdravi in samozavestni osebi. 

Prav tako tudi stabilna in pozitivna samopodoba vodi do uspešne družbene samoumestitve 

posameznika.  

 

»Malo je zakonitosti, ki bi jih psihologija tako soglasno sprejemala, kot je težnja po pozitivni 

samopodobi.« je napisal Musek (2010, str. 417) v eni izmed svojih knjig. Z njim se strinjajo 

tako prvi raziskovalci, ki so se ukvarjali s samopodobo, kot tudi sodobni znanstveniki. 

Več raziskav je bilo izvedenih na temo vpliva na samospoštovanje. Veliko izmed njih je 

pokazalo, da je predvsem v zahodnih kulturah samospoštovanje zelo povezano z 

zadovoljstvom z življenjem. S tem se strinja tudi Campbell (1981, po Diener & Diener, 1995, v 

Musek, 2005), ki ugotavlja, da samospoštovanje najmočneje predvideva, kako so odrasli 

zadovoljni z življenjem. Marcus in Kitayama (1991, v Musek, 2005) nasprotujeta tej 

ugotovitvi in sta prepričana, da je v zahodnih kulturah samo po sebi umevno, da posamezniki 

težijo k čim bolj pozitivnemu gledanju nase. Nasprotno pa naj bi bilo v kolektivističnih 

kulturah, kjer so v ospredju sodelovanje in pripadanje skupini, visoko samospoštovanje pa je 

znak neprilagojenosti. (Musek, 2005) 

 

Na naše pojmovanje sebe bistveno vplivajo podatki drugih o nas. Iz tega razloga smo zelo 

selektivni pri izbiri informacij, ki jih izvemo o sebi. Da bi vzdrževali in povišali našo 

samopodobo, podzavestno iščemo in izbiramo informacije, ki so nam všeč in nam ohranjajo 

pozitivno samopodobo. Zanimivo je, da smo do pozitivnih informacij, ki jih izvemo o sebi, 

zelo nekritični in jih ne preverjamo, medtem ko negativne preverjamo in jih težje 

sprejmemo. Prav tako smo nagnjeni k temu, da uspehe pripisujemo sebi, neuspehe pa 

drugim. (Blaine & Crocker, 1993; Greenwald, 1980; Taylor & Brown, 1988; v Musek, 2010) 
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2 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE ŠPORTNIKOV 

Športna aktivnost je dokazano pomemben del človekovega življenja. Gibanje je sestavni del 

človekovega vsakdana. Ima pomemben vpliv na celotno ravnovesje človeka, prav tako pa je 

prava protiutež in sprostitvena dejavnost vsem naporom ter delovnim obveznostim (Berčič, 

2001, v Tušak Faganel, 2004). Tudi Morgan in Goldston (1987, v Tušak Faganel, 2004) z 

raziskavami potrjujeta, da je konstantna udeležba v telesni aktivnosti povezana z boljšim 

psihičnim zdravjem. Raziskave prav tako dokazujejo, da telesna aktivnost koristno vpliva na 

človekovo duševnost in je prav tako namenjena izboljšanju kakovosti življenja. Paffenbarger 

in Hyde (1988, v Tušak Faganel, 2004) sta prepričana, da bi vsakodnevna aktivnost lahko 

zmanjšala smrtnost oziroma prispevala k podaljšanju življenja. Boutcher in Landers (1988, v 

Tušak Faganel, 2004) sta prepričana, da aktivnost vpliva na zmanjšanje anksioznosti, 

Sonstroem (1984, v Tušak Faganel, 2004) pa trdi, da povečuje tudi samovrednotenje. 

 

Ob ukvarjanju s športom si otrok in mladostnik gradi zaupanje v svoje fizične ter socialne 

spretnosti. Kljub vsem uspehom ali neuspehom pri udejstvovanju športne aktivnosti so ključ 

do pozitivne športne izkušnje odrasli. Le-ti mu na začetku športno aktivnost omogočijo in mu 

pomagajo razumeti, da ni pomembno zmagovati, ampak je pomembno dosegati svoje realno 

postavljene cilje. Če je otroku športna aktivnost predstavljena na pravilen način in, če se 

njegovo mnenje o samem sebi izboljša na podlagi udejstvovanja športnih dejavnosti, potem 

je velika verjetnost, da bo s športom nadaljeval in bo to prineslo tudi druge prednosti 

športne aktivnosti. 

 

Kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih ima šport na otroka, pa vedno obstaja možnost, da bi 

na samopodobo vplival negativno. To se zgodi v primeru, da otroci neprestano čutijo, da 

dosegajo v športu slabe rezultate in je ta uspeh posledica njihovih lastnih dejanj. V tem 

primeru ne dobijo dovolj pozitivnih izkušenj, posledično pa izgine tudi njihovo dobro mnenje 

o samem sebi. Vzporedno z nižanjem mnenja o sebi narašča nezaupanje vase in občutki 

nekompetentnosti. 

 

Prve izkušnje s športom otrok pridobiva v krogu družine. Pri uvajanju v dejavnost je zelo 

pomembna vloga staršev, ki otroka uvedejo v šport in mu omogočijo okusiti užitek, pridobiti 

čim več izkušenj in se zabavati. Leff in Hoyle (1995, v Tušak, Faganel, 2004) sta zaznala 
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pozitivno povezavo s samospoštovanjem in z uživanjem v športu. Na samopodobo ima 

bistven vpliv reakcija pomembnih oseb v otrokovem življenju, npr. starši, prijatelji, trenerji in 

sorojenci. Le-ti lahko podajo svojo oceno na dva načina: prvi način je verbalna ocena, ki je 

lahko bodisi pozitivna (»Bravo!«, kjer otroka pohvalimo) ali negativna (»Kaj je narobe s 

tabo?«); drugi način je neverbalen znak, ki ga lahko podamo z nasmehom za pohvalo ali 

mrkim pogledom za grajo oziroma kritiko. 

 

Preudarni starši poskrbijo, da otrok ves čas dobiva pozitivno sliko o samem sebi ter s 

premišljeno pohvalo gradijo in krepijo njegovo samopodobo. Zavedajo se moči, ki jo imajo 

pri razvoju svojega otroka. 

 

Kot smo spoznali, je vloga staršev pri zgodnjem razvoju otroka zelo pomembna. Po tem, ko je 

otrok neko dejavnost vzljubil in se je začel pogosteje ter na lastno pobudo udeleževati in 

kasneje tudi tekmovati, se pogosto odnos staršev do otroka spremeni. Hitro lahko začnejo 

kazati preveč zanimanja za otrokovo ukvarjanje s športom, kar ga začne dušiti, njegova želja 

pa počasi ugaša. Na tem mestu so toliko bolj pomembni drugi socializatorji (trenerji, 

prijatelji), ki otroku razvijajo motivacijo, ki ne temelji na želji ugajati staršem, ampak izhaja iz 

njihove notranjosti. Vloga staršev, ki jo potrebuje otrok v tem obdobju, je preprosta: otroku 

naj nudijo čustveno oporo, dajejo mu naj občutek, da mu zaupajo, da ga imajo radi in mu 

pokažejo, da se ima kam zateči v trenutkih razočaranja ter porazov. 

Za marsikaterega starša pa otrokovo zadovoljstvo ob ukvarjanju s športom ni dovolj. Poraz 

postane nesprejemljiv, zanje to pomeni, da je otrok zguba.  Posledično je otrok vedno bolj 

izpostavljen stresnim situacijam, ki jih ne more več obvladati. Starši od njega zahtevajo, da je 

najboljši, kar pa ni odvisno le od njega samega, ampak tudi od njegovih vrstnikov in njihove 

kvalitete. Na ta način nastane neobvladljiva situacija, ki pri otroku izzove anksioznost.  

 

Temelji samopodobe nastajajo v otroštvu, v interakciji z otroku pomembnimi osebami, bolj 

pa se stabilizira v obdobju pozne adolescence. V tem obdobju ni več tako pomembno 

mnenje staršev, ampak v veljavo vedno bolj stopa mnenje vrstnikov.  

Do prave samozavesti pride otrok z delom, ko doseže rezultat in si postavi realno dosegljiv 

cilj. Edini pravi način, kako otroka pripeljati do te stopnje, so pohvale za pravi pristop, 
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pozitivne izkušnje in podpora. Ob tem moramo biti previdni pri večanju zahtev in ciljev; 

večamo jih postopno, da otroka ne obremenimo preveč naenkrat. 

 

Vsak posameznik bo v življenju deležen vsakodnevnega stresa, od katerega ga nihče ne more 

obvarovati. Pomembno je, da starši otroka vzgojijo v duhu obvladovanja stresa in 

odstranjevanja napetosti s pomočjo športne rekreacije, ki bo nanje delovala relaksacijsko. Ob 

ustrezni vzgoji bo otrok zrasel v samodiscipliniranega in aktivnega športnika, ki se bo znal 

spoprijemati z razočaranji in s porazi ter ne bo bežal pred problemi, ampak se bo z njimi 

spoprijel in poiskal ustrezne rešitve ter se iz njih nekaj naučil. 

 

Čustva so v športu velikega pomena. Športniki skozi celotno rekreativno ali vrhunsko kariero 

doživljajo tako pozitivna kot tudi negativna čustva. Ob občutkih uspeha doživljajo ponos, 

veselje in navdušenje, ob neuspehih pa razočaranje in aksioznost.  Scanlan  (1989; po Weiss 

in Ebbeck, 1996, v Tušak, Faganel, 2004) je prepričan, da imajo mladi športniki, ki uživajo v 

svoji aktivnosti in okusijo zmago, tudi višjo stopnjo samopodobe ter motivacijo za 

sodelovanje. 

Prav samopodoba pa je tudi tista, ki ima ključni motivacijski vpliv na vedenje športnika. 

Posameznik športno izkušnjo in rezultat vidi ter interpretira na način, ki se sklada z njegovim 

mnenjem o samem sebi. Oseba z nizko samopodobo, ki doseže uspeh, ki je v neskladju s 

prejšnjimi izkušnjami, lahko ta uspeh pripisuje sreči. V primeru, da oseba z nizko 

samopodobo doseže neuspeh, za le-tega prevzame vso odgovornost s prepričanjem, da je to 

posledica pomanjkanja telesne sposobnosti. Nasprotno pa športnik z visoko samopodobo in 

prepričanjem vase, ki doseže uspeh, sklepa, da je to posledica tega, da je dober športnik in 

bo podoben uspeh lahko ponovil tudi v prihodnje. Zanj je uspeh posledica lastnega truda in 

ne zmanjšane sposobnosti drugih ali premajhna zahtevnost preizkušnje. Ob morebitnem 

neuspehu se ne ustavi, pojmuje ga le kot začasen zastoj in išče strategije, kako se čim hitreje 

pomakniti naprej ter postati boljši. Športnik z visoko samopodobo v šport in treninge vloži 

večji napor kot pa športnik z nizko samopodobo. (Tušak, Faganel, 2004) 
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2.1 Samopodoba športnikov invalidov 

Telesna samopodoba je ena izmed najpomembnejših samopodob. Sprijaznjenje z le-to v 

večinski meri poteka v abdobju adolescence. To obdobje je še posebej težavno za 

sprejemanje telesnih, seksualnih, socialnih in drugih pravil, za telesno prizadeto osebo.  

Mnogi telesno prizadeti imajo moteno predstavo o svojem telesu. Pogosto krivdo za 

prizadetost projecirajo na starše in učitelje. Poleg tega težave pogosto povzročijo tudi 

nerealne obljube, ki jih dajemo telesno prizadetemu o njegovem stanju. Adolescenti so že 

zelo dojemljivi za opažanje razlik med njimi in »zdravimi« vrstniki. (Abrahamsom, Ash, Nash, 

1979, v Vute, 1987)  

 

Telesno prizadeti se pogosto srečajo tako s sprejemanjem kot tudi z zavračanjem, slednjega 

pa občutijo močneje in pogosteje, kar jih pogosto postavlja v stresno situacijo, obenem pa 

tudi otežuje sklepanje prijateljstev. 

Pogosto je tudi prepričanje, da so telesno prizadeti nemočni in niso sposobni skrbeti zase. 

Prav stališča in stereotipi o telesno prizadetih bistveno vplivajo na njihovo samostojnost. Za 

normalen razvoj vsak posameznik potrebuje ravnotežje med družbeno sprejetostjo 

prizadetih in svojo samostojnostjo. Le v tem primeru lahko vzpostavi normalen socialni 

odnos in razvije delovne sposobnosti.  

Iz zgoraj zapisanega lahko povzamemo tudi odnos med pričakovanji in rezultati. Zavedati se 

je potrebno, da pogosto prav nizko pričakovanje pripelje do nizkih rezultatov. To je v večini 

primerov posledica »nalepk« o telesno prizadetih, ki predvideva, da so manj sposobni na 

vseh področjih, kar seveda ne drži. Kakor ne smemo postaviti prenizkih pričakovanj, moramo 

biti prav tako pozorni, da pričakovanja in cilji niso previsoko zastavljeni. V takem primeru 

posameznika postavimo v situacijo, ko ni sposoben doseči nobene zmage. Bistven je torej 

kompromis med pričakovanjem in rezultati. 

 

Anderson in Clarke (1982, v Vute, 1987) sta primerjala telesno prizadete adolescente z 

zdravimi. Ugotovila sta, da se od njih najbolj razlikujejo v opaznem pomanjkanju zaupanja 

vase, splošnem strahu in zaskrbljenosti, ki sta pogosto povezana tudi s skrivnostnostjo in z 

depresijo. 
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Kot smo že ugotovili, je telesna aktivnost v življenju vsakega posameznika izredno 

pomembna dejavnost. Pri telesno prizadetih adolescentih je popolnoma enako, daje jim 

občutek moči in veljave ter prispeva k neodvisnosti od okolice. »Adolescenti radi tekmujejo 

in jim športni dosežki pomenijo dragocen izvor osebnega zadovoljstva in užitka, pa tudi 

samozavesti.« (Vute, 1987, str. 83). Ob vseh občutkih ugodja, ki ga nudi športna aktivnost, si 

tudi izboljšajo predstavo o telesu, svojih sposobnostih in osebnosti. Športna aktivnost jim 

omogoča, da zmanjšajo napetosti, ki se jim vsakodnevno kopičijo. Telesno prizadeta oseba 

lahko s pomočjo športnih rezultatov doseže tudi visko stopnjo socialne uspešnosti, tako v 

športni kot tudi v družbeni sredini. (Vute, 1987) 

 

Berčič in Tušak (1997, v Tušak Faganel, 2004) sta v raziskavi preverjala vpliv športne 

aktivnosti na samopodobo in osebnost gibalno oviranih oseb. Ob tem, da je bilo že večkrat 

dokazano, da naj bi imeli tisti, ki se ukvarjajo s športom višje samoregulacijske sposobnosti in 

se bolje soočajo s stresnimi dogodki,  sta še posebej izpostavila emocionalno stabilnost, ki je 

pri invalidih ob udeležbi v športu višja. 

V raziskavi so tudi ugotavljali, ali športna aktivnost gibalno oviranim prinaša koristi. Ko so 

primerjali stanje med skupino invalidov po poškodbi, ki ni imela nobene športne aktivnosti, s 

skupino invalidov po poškodbi, ki se je redno udeleževala športnih dejavnosti, so našli razlike 

v depresivnosti, razdražljivosti, družabnosti, zavrtosti in emocionalni labilnosti. Povsod so bili 

rezultati v korist skupine, ki je imela organizirano športno vadbo. Raziskava brez dvoma 

dokazuje pozitiven vpliv športa na osebnost posameznika. 

 

Prav tako je tudi primerjava samopodobe pokazala pozitiven vpliv športne aktivnosti na 

gibalno ovirane. Le-ti imajo ponavadi slabšo samopodobo na račun slabega telesnega jaza. 

Ob športni aktivnosti izboljšajo svoje gibalne spretnosti in sposobnosti, na ta način pa se 

izboljša tudi slika o samih sebi. Posledično se zviša njihovo samovrednotenje in vrednotenje 

lastnega življenja, kar jim omogoča lažje reševanje problemov v življenju.  

Ugotovljeno je bilo, da se na primarno motnjo osebe (npr. gibalna oviranost) ob neustrezni 

reakciji okolja naveže še sekundarna motnja (slabša socializiranost, čustvena labilnost, 

problemi v komunikaciji). S tem, ko se izboljša telesni jaz, to učinkovito vpliva tudi na dvig 

socialnega in osebnostnega jaza. 

 



22 
 

Spreminjanje samopodobe pri človeku je proces. Oseba, ki je postala invalid po poškodbi, se 

šele s časom zave, da se je življenje spremenilo in ni več sposoben vsega tistega, kar je bil 

pred poškodbo. Značilno je, da se samopodoba začne spreminjati z določenim zamikom, ko 

se posameznik odpre in se zave, da se je življenje spremenilo. To vpliva na razvoj občutkov 

manjše lastne vrednosti; zaznava se slabšega kot je bil, prihaja do občutkov manjše vrednosti 

v družini, čuti se manjvrednega v komunikaciji z drugimi ljudmi. Njegovo gledanje nase je 

slabše kot prej. 

 

Posameznik bo boljšo samopodobo ob športnih aktivnostih zadržal le tako, da bo sam občutil 

koristi vadbe, ki jo ima na telo. Imeti mora možnost navezovanja medosebnih stikov, videti 

mora napredek, dobro se mora počutiti in na ta način bo našel izvore pozitivnega 

samovrednotenja, kar bo ugodno vplivalo na nadaljnji osebnostni razvoj. (Tušak, Faganel, 

2004) 

 

3 ŠPORTNIKI INVALIDI 

»Po definiciji švedske državne komisije za šport zajema šport vse telesne dejavnosti, 

tekmovalne ali netekmovalne, ki spodbujajo človeka k višjim dosežkom ali k aktivnemu 

počitku in obnovi sil.« (Vute, 1999, str. 12) S tega vidika se športa udejstvuje tudi populacija 

oseb z omejitvami telesnega, duševnega in vedenjskega značaja. Pomembno je, da se ima 

vsak posameznik možnost pridružiti športnemu dogajanju, saj se ob športnih dejavnostih 

krepijo duševno in telesno zdravje, kondicija ter dobro počutje človeka. To lahko pri osebah s 

posebnimi potrebami uresničimo s prilagoditvami, ki imajo znanstveno osnovo ter potrditev 

v praktičnem delu na športnih igriščih. Zavedati se je potrebno, da je vodenje prilagojenih 

športnih dejavnosti brez poznavanja posebnosti takšne vadbe lahko tvegano in nevarno. 

 

3.1 Opredelitev prilagojene športne dejavnosti 

Za J. C. de Potter (1994, v Vute, 1999) je prilagojena športna dejavnost gibanje kot 

interdisciplinarno področje, ki vključuje vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo ter znanost o 

športu zato, da bi dejavno vključevali, ne samo prizadete, temveč vse, ki potrebujejo različne 

pedagoške, terapevtske in tehnične prilagoditve. 
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Poleg tega, da so prilagojene športne dejavnosti v prvi vrsti sprostitvena dejavnost za 

ohranjanje kondicije, se jih pogosto uporablja tudi kot terapevtske tehnike. Razlog tiči 

predvsem v tem, da nobena rehabilitacija ne spodbuja duha, samozavesti, odločnosti, 

prijateljstva in tudi tekmovalnega duha. To pa počne šport v vsej svoji razsežnosti, je 

prepričan Guttmann (1971, v Vute, 1999), pionir uvajanja športa v rehabilitacijo. 

 

Ob ustrezni izbiri prilagoditvenih dejavnosti se izboljšajo tudi telesna pripravljenost, 

sodelovanje z drugimi, zmanjšajo se neželene psihične reakcije, izboljša se usklajenosti gibov, 

poveča se samoiniciativnost in samostojnost. (Vute, 1999) 

 

3.2 Zgodovina razvoja športa telesno prizadetih 

Telesne okvare so stare toliko kot človeštvo. Že najzgodnejši viri kažejo, da so se ohranili le 

najmočnejši in najbolj prilagojeni organizmi; vsi ostali organizmi, ki tega niso bili sposobni ali 

so bili prešibki, pa so propadli. Za zgodovino je značilno drugačno obnašanje do prizadetih 

oseb. Drugačen odnos gre v skrajnosti; medtem ko so v zgodnjem obdobju človeštva 

iztrebljali skoraj vse prizadete, so obstajala tudi plemena (Chaaga, Dahomea, Palaungi in 

Semanagas), kjer so šteli prizadetost kot znak božanstva in s tem prizadetemu posamezniku 

omogočili privilegiran položaj. 

 

Športna dejavnost se je začela z nastankom človeštva. Na začetku jo je pogojevala nuja, saj 

so morali biti za preživetje hitri, vztrajni, močni, morali so se znati boriti, poleg tega pa so 

morali obvladati še mnogo drugih aktivnosti. 

 

Med vsemi ljudstvi imajo Kitajci najnaprednejšo tradicijo na področju medicine in športa.  Za 

potrebe vojskovanja so se na začetku urili predvsem v lokostrelstvu, sabljanju, jahanju in 

rokoborbi. Poleg tega so na kitajskih tleh odkrili tudi prve zapise o terapevtskih vajah z 

usmerjenostjo na telesno držo in vaje dihanja. 

 

Zahodna kultura športa in zdravilstva izhaja iz antične Grčije. Vojaki so trenirali v posebnih 

centrih, vodili so jih učitelji gimnastike. Le-ti so tudi študirali vpliv vaj na človeško telo in 

spoznavali vrednost krepitve slabih mišic. 
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Hipokrat, filozof in zdravnik, je prvi zavrnil mišljenje o tem, da sta bolezen in telesna 

prizadetost naložena od bogov. 

 

Rimljani z Galenom na čelu spoznajo tiste vaje, ki ne krepijo samo telesa, ampak tudi duha. 

Za izjemno koristne navajajo plavanje, hidrogimnastiko, kopanje, vaje z utežmi. 

 

S pojavom krščanstva, ko so duhovniki prevzeli skrb za dušo in telo, se je s telesno 

prizadetimi ponovno ravnalo izredno kruto, še posebej so se znašali nad umsko prizadetimi. 

Smatrali so jih za dvorne norčke; večja kot je bila prizadetost, bolj so bili slavni. 

 

V 19. stoletju, v obdobju psevdohumanizma, se začne večja, na začetku navidezna, skrb za 

prizadete. Ustanavljajo institucije za gluhe, slepe, umsko in telesno prizadete. S tem jih 

potisnejo v najnižje družbene plasti in jim izkazujejo pomilovanje ter usmiljenje. Kljub temu 

se v skrbi za zdravje začnejo uveljavljati terapevtske vaje, telesne aktivnosti postanejo 

upoštevanje tudi v medicinski praksi, v bolnišnicah se uvajajo plavanje, šah, kegljanje. 

Uporabljati začnejo izraz rehabilitacija. 

 

Odnos do prizadetih se najbolj spremeni po 1. svetovni vojni, ko bojne rane postanejo nekaj 

vsakdanjega in pomenijo čast za vojake. Ob tem zbledi tudi marsikateri predsodek. Ker raste 

interes za rehabilitacijo, se pojavita fizioterapija in delovna terapija.  

Po 2. svetovni vojni postane vključevanje športa še vidnejše. Na pobudo in s samoiniciativo 

prizadetih šport postaja ne samo del rehabilitacije, ampak življenjska potreba. 

 

Začetke športa invalidov torej nedvomno najdemo v rehabilitaciji. Po doslej razpoložljivih 

podatkih so bili gluhi prvi, ki so v Berlinu ustanovili svoj športni klub in prirejali svetovne 

športne igre. V naslednjih letih so ustanovili večje število športnih klubov za invalide. 

 

Prav tako kot drugod po svetu so imele tudi v Sloveniji pri razvoju športa invalidov veliko 

vlogo rehabilitacijske ustanove (Zavod SRS za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani). V različne 

dejavnosti za telesno prizadete so se vedno bolj vključevali tudi drugi prizadeti in ne samo 

vojni invalidi. (Vute, 1989) 
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3.3 Vključevanje v šport 

Pri posebnih potrebah se je potrebno zavedati, da le-te niso le značilnosti posameznikov, 

ampak je v veliki meri tudi rezultat odnosa, ki ga ima družba do njega. Poznamo več vrst in 

stopenj telesnih, duševnih ter vedenjskih posebnih potreb, kot na primer: telesna 

prizadetost, motnje vida, sluha, govora, učne težave, lažje, zmerne in težje duševne motnje, 

motnje vedenja in osebnosti ter druge. 

 

Vse več otrok s posebnimi potrebami se vključuje v redne vrtce in osnovne šole. V veliki 

večini imajo učitelji in vzgojitelji v osnovnih šolah ter vrtcih zelo malo izkušenj s tega 

področja, kar je lahko tudi zelo tvegano, predvsem obstaja ta nevarnost pri športni vadbi. Za 

uspešno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v šport se je potrebno primerno pripraviti. 

Pomemben del priprave na vadbo je tudi naše vedenje do prizadetih. Pogosto se zgodi, da se 

do njih ne obnašamo kot do oseb brez prizadetosti in uporabljamo neustrezne vzorce 

ravnanja in odzivanja na drugačnost. Le-ti so: 

 

• telesna značilnost opredeljuje osebo, ne vidimo njenih dejanskih zmožnosti; 

• prevladuje usmiljenje; 

• prizadetega želimo zaščititi, pri tem pa ga nezavedno potiskamo v odvisnost s tem, 

da mu pomagamo tudi tam, kjer je lahko uspešen tudi sam; 

• ne verjamemo, da so posamezniki s telesnimi težavami lahko uspešni, že v naprej 

se vedemo odklonilno; 

• ob osebah s posebnimi potrebami se počutimo neprijetno; 

• imamo nizka pričakovanja. 

 

 

Winnick (1987, v Vute, 1999) je predstavil model vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 

športno dejavnost. Model obsega pet stopenj, in sicer: 

 

1. redna športna dejavnost:  

vključuje osebe s posebnimi potrebami v redno športno dejavnost; 

 



26 
 

2. redna športna dejavnost s prilagoditvami: 

pri tej stopnji so vključene osebe s posebnimi potrebami, potrebna pa je določena 

stopnja prilagajanja igralnih pravil z namenom, da vsi udeleženci dosežejo zastavljen 

cilj; 

 

3. vzporedna športna dejavnost: 

otroci s posebnimi potrebami so vključeni v isto vrsto dejavnosti, izvajajo pa jo na 

prilagojen način, ki jim omogoča dosego cilja; 

 

4. prilagojena športna dejavnost z vključevanjem neprizadetih vrstnikov: 

otroci s posebnimi potrebami in neprizadeti vrstniki skupaj izvajajo dejavnost ali 

igro, ki jo prilagodijo osebam s posebnimi potrebami; 

 

5. prilagojena športna dejavnost samo za ljudi s posebnimi potrebami: 

vanjo se vključujejo le ljudje s posebnimi potrebami. Izvaja se izključno v za to 

specializiranih ustanovah. 

 

Pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami moramo upoštevati funkcionalne sposobnosti 

udeležencev, narave dejavnosti, želja in načina izvajanja ter možnosti za vadbo. Kljub vsem 

pozitivnim učinkom, ki ga ima šport na posameznike, na njihov uspeh še vedno najbolj 

vplivajo volja, delo in vztrajnost. Vodja mora biti dovolj usposobljen, da zna program športne 

vadbe prilagoditi sposobnostim vadečih, in obenem dovolj domiseln, da vadbo naredi 

zanimivo. 

Zavedati se je potrebno, da kljub temu, da so vsi ti dejavniki izpolnjeni, je pogosto rezultat 

programa odvisen od tega, kako vključevanje oseb s posebnimi potrebami sprejmejo njihovi 

vrstniki. Trudimo se vzpostaviti čim bolj prijetno ozračje in varno okolje, v katerem se bomo z 

otroci lahko pogovarjali o razlikah med posamezniki, jim razložili, da se lahko igrajo in 

povezujejo skupaj tudi izven šolskega pouka. (Vute, 1999) 
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3.4 Prilagoditve  

Pred obravnavo ljudi s posebnimi potrebami moramo biti pozorni na več stvari. Potrebno se 

je seznaniti z značilnostmi, ki jih najdemo pri osebah, s katerimi bomo izvajali prilagojeno 

športno dejavnost. Pozorni moramo biti na: 

 

• vrsto motnje oziroma prizadetosti osebe, s katero bomo delali; 

• sekundarne značilnosti motnje; 

• ali je motnja v razvoju oziroma prizadetost progresivna ali neprogresivna; 

• kateri del je prizadet in koliko ter kako ga je mogoče krepiti oziroma koliko je 

vadba zaradi tega omejena; 

• ali vključitev v določeno prilagojeno vadbo stanje poslabšuje. 

  

V mislih moramo imeti vedno posameznika, ki mu vadbo prilagajamo. Nujno potrebno je 

upoštevati potrebe in posebnosti vseh prisotnih pri izvajanju dejavnosti. Pred začetkom 

izvedbe vaj moramo poznati sposobnosti vsakega posameznika, ki se vadbe udeležuje, saj so 

le na ta način vodenje, kvaliteta in varnost vadbe na nivoju, ki si ga želimo. (Vute, 1999) 

 

Brown (1987, v Vute, 1999) navaja postopek učenja dejavnosti, in sicer: 

• jasno določeni kratkoročni cilji dejavnosti; 

• opredelimo sposobnosti in slabosti posameznika; 

• izbira primernih dejavnosti; 

• prilagoditve izvajanja dejavnosti; 

• naučene spretnosti uporabimo v različnih situacijah; 

• ovrednotenje napredka vsakega posameznika; 

• po analizi dela postavimo nove, kratkoročne cilje. 

 

Glavni namen prilagojenih športnih dejavnosti je posamezniku omogočiti, da uživa v športu 

in ima možnost doseči uspeh. Paziti moramo na to, da so cilji dosegljivi, vendar obenem 

vadba ne spodbuja lažnega pričakovanja. 
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Poleg postopka učenja dejavnosti pa Brown (1987, v Vute, 1999) priporoča tudi določene 

poenostavitve nalog. Motorične naloge poenostavi z nadomeščanjem teka s hojo, uporabo 

lažjih pripomočkov in žog različnih velikosti ter tež, zmanjšanjem igralne površine, s 

povečanjem števila igralcev, s spremembami začetnega položaja vaje, z zmanjšanjem 

razdalje do cilja, določanjem stalnega igralnega položaja igralcev ali z znižamo višino mreže. 

Za poenostavljanje zaznavnih nalog pa priporoča uporaba raznobarvnih žog, stožcev, 

upočasnjen tempo dejavnosti (npr. igra z balonom namesto z žogo), zmanjšanje števila 

odločitev v igri, podaje, pri katerih sta podajalca v vidnem polju lovilca. 

 

Tudi igralne okoliščine se lahko spreminjajo v večjem obsegu. Pomembno je le, da je igra po 

prilagoditvah še vedno prepoznavna. 

 

Največja težava oseb s posebnimi potrebami so omejitve gibanja, ki ljudem omogoča stik s 

svetom, spoznavanje novih ljudi in razvijanja telesnih sposobnosti. Po svetovni zdravstveni 

organizaciji (WHO) poznamo devet oziroma deset različnih stopenj gibanja, in sicer: 

 

0. brez omejitev; 

1. minimalne omejitve, ki se npr. pojavijo pri astmi, lažji obliki revme; 

2. manjše omejitve (za gibanje potrebujemo dalj časa); 

3. zmanjšana sposobnost gibanja v okolju; 

4. omejitve gibanja v soseščini; 

5. omejitve gibanja v bivalnem prostoru; 

6. gibanje, omejeno na majhen prostor; 

7. gibanje, vezano na voziček; 

8. popolna omejitev gibanja; 

9. brez opredelitve. 

 

Da bi osebam s posebnimi potrebami na telesnem področju omogočili in olajšali gibanje, 

poznamo kar nekaj pripomočkov, ki jih lahko uporabijo za olajšanje gibanja. Nekateri izmed 

teh pripomočkov so: ortopedski vozički, hodulje, opornice, palice, stezniki in različne opore. 

Za mnoge osebe s posebnimi potrebami so ti pripomočki nepogrešljivi. Uporabljajo jih v 
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vsakdanjem življenju, omogočajo jim gibanje, zelo pogosto pa so tudi sestavni del športa. 

(Vute, 1999) 

 

3.5 Prilagojene športne dejavnosti 

Osebe s posebnimi potrebami se določenih športov ne morejo udejstvovati, pri 

marsikaterem izmed njih pa lahko, ob prilagoditvah, brez večjih težav sodelujejo, v kolikor so 

vaditelji seznanjeni in izobraženi na tem področju ter znajo poskrbeti za pravilno izvedbo 

prilagojenih vaj in s tem skoraj izničiti tveganje poškodb ali poslabšanja stanja. 

 

V nadaljevanju bom naštela dejavnosti, ki so, ob prilagoditvah, med osebami s posebnimi 

potrebami najbolj priljubljene in v uporabi. 

 

3.5.1 Plavanje 

Plavanje je edini šport, ki osebam s prizadeto motoriko omogoča samostojno gibanje, ob tem 

pa še krepi telesno sposobnost. Plavanja se je najbolje učiti čim bolj zgodaj, zgornje starostne 

omejitve ni, prav tako se ga lahko naučijo starejše osebe. Plavanje ima tako mnoge pozitivne 

učinke na telo, prav tako pa vpliva tudi na človeško psiho, na duševno počutje deluje 

pozitivno in pomirjevalno. 

 

Pri učenju plavanja oseb s posebnimi potrebami se že vrsto let uporablja Halliwickova 

metoda. Avtorstvo pripisujejo Jamesu Mc Millanu, začetki pa naj bi segali v leto 1949. 

Posebnost te metode je v tem, da upošteva načela hidrostatike, hidrodinamike in mehanike 

telesa, hkrati pa izključuje vse možne pripomočke z namenom čim boljše povezanosti z 

vaditeljem in v izogib lažne varnosti, ki jo le-ti nudijo. Metoda je med drugim najbolj znana 

tudi po tem, da njen prednostni namen ni učenje tehnike plavanja, pač pa temelji na 

filozofiji, ki poudarja prijetno izkušnjo, zadovoljstvo, veselje in sproščenost med učencem ter 

vaditeljem. (Vute, 1999) 

3.5.2 Odbojka 

Odbojka vsebuje elemente tenisa in košarke. Morgan (1895, v Vute, 1999) jih je povezal v 

novo igro, imenovana odbojka. Zanjo so značilni servisi, zgornji in spodnji odboji žoge ter 
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organiziranje obrambe in napada v treh potezah. Pri igri je zelo pomembna zbranost 

posameznika. 

 

Odbojka je šport, ki se ga igra praktično povsod. Učenci se z njo spoznajo v osnovni šoli in 

nato jih spremlja skozi celotno šolanje ob urah športne vzgoje, kasneje pa lahko tudi kot 

rekreacija. Čar odbojke je v tem, da je dostopna vsem. Z njo se ob prilagoditvah lahko 

spoprimejo tudi telesno in duševno prizadeti. 

 

Sedeča odbojka 

Ena izmed prilagoditvenih oblik odbojke je tako imenovana sedeča odbojka. Le-ta je zelo 

podobna »normalni« odbojki, le da se igra sede. Mreža je po pravilih nižje, prav tako je 

igrišče manjše. Ekipo lahko sestavlja dvanajst igralcev, od tega je lahko na igrišču naenkrat 

šest igralcev. Pravilo je, da morajo biti igralci ves čas v stiku s podlago, ne smejo se dvigovati.  

S sedečo odbojko so načrtno začeli na Nizozemskem. Danes se jo igra na vseh celinah, 

postala je mednarodno priznana in tudi paraolimpijska disciplina. 

 

Odbojka na vozičkih 

Druga oblika prilagojene odbojke je odbojka na vozičkih. Nastala je z namenom, da bi se 

lahko tega športa udejstvovalo še več oseb s posebnimi potrebami, ki iz različnih vzrokov ne 

morejo igrati sedeče odbojke. Večinoma so bili to paraplegiki, pri katerih je bil problem 

sedenje na tleh in drgnjenje zadnjice ob povšino, kar jim je lahko povzročalo odrgnine. 

Pri odbojki na vozičkih je igrišče zaradi vozičkov večje, saj s tem omogoča lažje gibanje. Tudi 

mreža je postavljena višje, če jo primerjamo z višino pri sedeči odbojki.  

 

Katerokoli odbojko želimo igrati, moramo poznati osnovne sestavine tega športa. To so 

servis, sprejem servisa, podaja, udarec na mreži, blok in sprejem udarca. 

Če želimo igro iz različnih razlogov še olajšati, lahko namesto žoge uporabimo balon in s tem 

upočasnimo igro. Na ta način tudi lažje uvedemo in vključimo začetnike ter manj spretne v 

igro. 

Odbojka je šport, ki se ga lahko udeležuje zelo širok krog ljudi. Pomembno je le, da imajo 

voljo in zanimanje ter da znajo ljudje, ki dejavnost vodijo, le-to narediti zanimivo za vse 

udeležence. (Vute, 1999) 
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3.5.3  Hokej 

Igre, ki spominjajo na hokej, kjer je potrebno s palico predmete v obliki žoge spraviti v 

določen prostor, so zelo stare. Podobnih iger je danes kar nekaj. Poznamo hokej na ledu, na 

kotalkah, na travi, na prirejenih sankah, na parketu in na vozičkih. 

Tudi osebe s posebnimi potrebami se lahko vključujejo v igro hokeja. Seveda je pri tem 

potrebno premisliti, v katero obliko hokeja jih bomo vključili; to je odvisno od njihove 

oviranosti. 

Predstavila bom dve vrsti hokeja, v kateri se osebe s posebnimi potrebami najbolj 

vključujejo. 

 

Hokej na parketu 

Igra se ga s hokejskimi palicami in z žogico za tenis. Namen je spraviti žogico v gol. Kljub 

imenu ni vezana izključno na parket, ampak se jo lahko igra tudi na drugih površinah. 

Udejstvuje se je lahko večje število oseb s posebnimi potrebami, ki lahko hodijo, tečejo ali se 

vozijo z vozički. 

 

Hokej na električnih vozičkih 

Hokej na električnih vozičkih je zelo podoben hokeju na parketu.  

Električni vozički igralcem pri igri omogočajo hitrost, okretnost in samostojnost. Upoštevati 

je potrebno, da morajo igralci eno roko uporavljati z vozičkom in v drugi držati palico ter z 

njo obvladati žogico. Temeljni pogoj za igranje hokeja na električnih vozičkih je obvladanje 

le-tega. 

Kljub temu, da je to zabavna igra, pri nas še ni dobro poznana in se je šele začela uveljavljati. 

 

3.5.4 Smučanje 

Smučanje je v Sloveniji zelo popularen šport. Njegovi začetki segajo v 17. stoletje na Bloke. 

Najprej so smuči uporabljali za lažje gibanje po snegu, kasneje pa je to postala tudi zabava. 

 

Začetki smučanja oseb s posebnimi potrebami pa segajo v prva leta 20. stoletja. Prvi tečaj, 

kjer so sodelovali tudi slepi in slabovidni ter ljudje z amputacijami, je bil leta 1951 v Kranjski 

gori. 
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Že človeku brez kakršnih koli omejitev se ni preprosto naučiti smučanja. Toliko težje je to 

tudi za osebe s posebnimi potrebami. Pri učenju posameznikov je priporočljivo, da 

sodelujeta učitelj smučanja in fizioterapevt ter skupaj analizirata motorične probleme in 

sestavita program učenja za posameznika. 

 

Kljub temu, da si je smučanje nekaterih skupin oseb s posebnimi potrebami skoraj nemogoče 

predstavljati, v resnici temu ni tako. Obstaja veliko prilagoditev, ki omogočajo smučanje 

širokemu krogu oseb s posebnimi potrebami. 

 

Smučanje z monoskijem 

Švicar Gilomen in Norvežan Johnson sta ob pomoči ameriških ter japonskih strokovnjakov v 

začetku osemdesetih let oblikovala posebno smučko, imenovano monoski. Njena naloga je, 

da omogoča smučanje osebam, ki so vezane na voziček. Oseba sedi v tako imenovani školjki, 

lovi ravnotežje in z nagibanjem telesa ter uporabo stabilizatorjev upravlja s smučko. Ob tem 

mora obvladovati tudi vstop in sestop s sedežnice ter vlečnice. Z monoskijem se lahko vozi 

slalom, veleslalom, superveleslalom in smuk. 

 

Smučanje slepih in slabovidnih 

Težko si predstavljamo, da bi smučali z zavezanimi očmi. Toliko težje torej razumemo in 

verjamemo, ko vidimo slepo osebo, kako se vozi po smučišču kot da bi videla vse, kakor vsi 

ostali. Vemo, da temu ni tako. Slepi čut vida nadomestijo s sluhom in z dotikom. Tako je tudi 

pri smučanju. Oseba, ki ne vidi, se smučanja nauči s pomočjo dotikov. Učitelj posameznika 

namešča v pravilni položaj. Kasneje, ko smučar določene elemente že zna, ga učitelj usmerja 

z glasovnimi povelji. 

 

Smučanje slušno prizadetih 

Smučanje oseb, ki slabše ali sploh nič ne slišijo, se mnogo ne razlikuje od navadnega 

smučanja. Okrnjeno je le sporazumevanje in opozarjanje na smučišču. Pri učenju je 

pomembno, da posamezniki učitelja dobro vidijo, nekateri lahko berejo z ustnic, kar tudi 

močno olajša učenje. Učenje smučanja zelo pozitivno vpliva na posameznika s posebnimi 

potrebami. Spodbuja k razvoju samostojnosti, sodelovanju z drugimi, ustvarjalnosti in 

poguma. (Vute, 1999) 
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3.6 Specialna olimpijada 

»Pustite me zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen pri svojem poskusu.« 

(Vute, 1999, str. 140)  

To je geslo specialne olimpijade, katere namen predstavlja športno vadbo in tekmovanja za 

osebe z motnjo v duševnem razvoju. 

 

Bistvo specialne olimpijade je spoznavanje športnih dejavnosti in uživanje v le-teh; na njej 

sodelujejo primerljivi udeleženci, ki so ključnega pomena za prizadevanje posameznikov v 

različnih dejavnostih. Med udeleženci specialne olimpijade ne poznajo poražencev; vsi, ki se 

jim pridružijo, so zmagovalci.  

 

Specialna olimpijada obsega večje število dejavnosti, ki se delijo na uradne poletne športe, 

uradne zimske športe in demonstracijske športe.  

Pod poletne športe spadajo atletika, plavanje, potapljanje, gimnastika, jahanje, kegljanje, 

kolesarstvo, kotalkanje, namizni tenis, tenis, odbojka, košarka, nogomet, rokomet in softball.  

Med zimske športe spadajo alpsko smučanje, tek na smučeh, umetnostno drsanje, hitrostno 

drsanje, hokej na parketu in hokej na ledu. Demonstracijski športi so balinanje, badminton, 

golf, dvigovanje uteži, jadranje, vožnja s kanujem, kriket. 

 

Tekmovanja v okviru specialne olimpijade so pravi dogodek. Pravila so zastavljena tako, da 

vedno ščitijo udeleženca. Le-ta tekmuje v skupini, kjer so si po sposobnostih, spolu in starosti 

tekmovalci enakopravni. Tekmovanja potekajo na različnih ravneh, od lokalnih do regijskih 

iger. Posebnost specialnih olimpijad je slovesna podelitev priznanj vsem udeležencem. 

Najboljši trije prejmejo tudi medalje, drugi pa trakove ali medalje za udeležbo. Na ta način 

nihče ne odide domov praznih rok in vsi imajo občutek zavedanja, da so se odrezali najbolje, 

kar so znali in bili sposobni. (Vute, 1999) 
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4 PARAOLIMPIJSKE IGRE 

4.1 Zgodovina 

4.1.1 Začetek olimpijskih iger 

Izvor olimpijskih iger (OI) sega v antično obdobje. Stari Grki so živeli in delali večinoma na 

prostem. Bili so izredno povezani z naravo, zanje je bila narava domača in živa. Verjeli so v 

harmonijo med naravnim in duhovnim svetom.  

Kraj Olimpija se nahaja v pokrajini Eliza, na polotoku Peloponezu. Za Grke je bil to vedno 

sveti kraj. Ob vseh religioznih obredih in praznovanjih se je tam vzporedno razvil tudi niz 

atletskih tekmovanj, ki je imel izreden pomen tudi v političnem in vsakdanjem življenju grških 

mest. 

 

Olimpijsko praznovanje je bil Zevsov praznik; praznovali so ga v zgodnji jeseni, v času počitka 

po kmečkem delu. Označevalo je začetek Velikega leta v ciklusu osmih let. Olimpijada je bila 

tako obdobje štirih let, znotraj katerega so praznovali ene olimpijske igre. V antiki je to 

postalo celo merilo za štetje let. 

 

Znano je, da so se antične olimpijske igre začele leta 776 pr. Kr. Praznovanje je pomenilo 

premirje med bojevanjem, kar je vsem omogočilo, da se srečajo na nevtralnem in svetem 

ozemlju. 

 

Igre so potekale vsake štiri leta, do leta 394. Takrat jih je rimski cesar Teodozij Ι prepovedal. 

Zadnje so potekale leta 393. 

 

Kljub prepovedi izvajanja olimpijskih iger so se drugod po Evropi razvile različne športne 

dejavnosti, ki so kasneje napredovale do tekmovalne ravni. Na razvoj atletike, kraljice športa, 

je najbolj vplival razvoj pešačenja oziroma hitre hoje. Začelo se je s prenašanjem sporočil 

slug plemičev, za kar so jih nekateri celo trenirali. Kmalu so začeli med sabo tekmovati, kdo 

bo hitreje prenesel sporočilo, začelo se je tudi staviti. Nagrade so bile visoke. Posledično so 

se tekmovanja spremenila v velike prireditve. Mnogi plemiči so tudi sami začeli trenirati in se 

udeleževati tekmovanj. Tako se je pešačenje razvilo v moderno atletiko. 
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Od 17. do 19. stoletja je bilo kar nekaj poskusov oživitve olimpijskih iger. Vsi ti poskusi kažejo 

na povečevanje zanimanja za vrednost in vrednote organiziranega športa. O prvih olimpijskih 

igrah moderne dobe lahko govorimo z OI leta 1986 v Atenah. Na njih je tekmovalo 245 

športnikov, 13 narodov, tekmovali pa so iz devetih športov. Kljub povprečnim nastopom to ni 

vplivalo na atraktivnost bojev in na slavo prvih olimpijskih zmagovalcev po 1500 letih. 

(Girginov, Parry, Hosta, 2005) 

 

4.1.2 Začetek paraolimpijskih iger 

Beseda paraolimpik izhaja iz latinske predpone ''para'', ki pomeni vzporedno, ali pa iz grške 

''para'', ki pomeni poleg oziroma pri. Paraolimpijske igre (POI) so torej vzporedne igre 

olimpijskim igram (Girginov, Parry, Hosta, 2005). Od vsega začetka potekajo na isto leto kot 

olimpijske igre in so organizirane vsaka štiri leta. Od leta 1988, ko so olimpijske igre potekale 

v Seulu, in vse do danes potekajo tudi v istem kraju ter uporabljajo isto infrastrukturo. 

 

Začetki paraolimpijskih iger segajo v obdobje po drugi svetovni vojni. V tem času je močno 

naraslo število oseb s posebnimi potrebami, predvsem vojnih veteranov. V Angliji so v proces 

rehabilitacije vključevali tudi športno udejstovanje. Le-to je imelo bistven vpliv na vračanje 

samozavesti in na socialno ter družbeno komponento pri osebah s posebnimi potrebami.  

Doktor Ludwig Guttman (v Girginov, Parry, Hosta, 2005) je po drugi svetovni vojni nagovoril 

javnost in spodbudil gibanje za šport invalidov. Prav tako je v bolnišnici Stoke Mandeville 

organiziral prvo športno prireditev, ki se je časovno ujemala z otvoritvijo OI v Londonu. 28. 

julija 1948 je 14 moških in 2 ženski tekmovalo v lokostrelstvu paraplegikov. Gibanje je štiri 

leta kasneje postalo mednarodno, ko so njihovemu zgledu sledili in se jim pridružili 

nizozemski športniki. Ta pridružitev velja tudi za začetek mednarodnih prvenstev invalidov. 

Leta 1960 so v Rimu potekale prve olimpijske igre za osebe s posebnimi potrebami, ki so jih 

poimenovali paraolimpijske igre.  

Do leta 1976 so bile namenjene le osebam s poškodbo hrbtenjače, nato pa so tega leta v 

Torontu iger udeležili športniki z različnimi stopnjami in vrstami invalidnosti. To je bil tudi 

razlog, da so morali športnike razdeliti v kategorije s podobnimi omejitvami.  
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Slovenski športniki invalidi so prvič nastopili na poletnih POI v Heidelbergu leta 1972 pod 

Jugoslavijo. Od leta 1992 pa kot reprezentanca Slovenije nastopajo na vseh mednarodnih 

tekmovanjih. (Girginov, Parry, Hosta, 2005) 

 

4.2 Ideja paraolimpijskega gibanja 

''Važno je sodelovati in ne zmagati'', je dejal francoski plemič Pierre de Coubertin (1908, v 

Girginov, Parry, Hosta, 2005, str. 7), ko si je prizadeval obnoviti igre kot mednarodni festival z 

več športi. 

 

Sodelovanje na paraolimpijskih igrah pomeni tudi premagati življenjsko situacijo, v kateri se 

je posameznik znašel iz različnih razlogov. Zmagati na POI ne pomeni vedno priti prvi skozi 

ciljno črto. Včasih zmagati pomeni iti preko meje svojih zmožnosti in sodelovati na POI ter 

dokončati progo.  

 

Geslo paraolimpijskih iger v Barceloni leta 1992 je bilo ''Šport brez meja''. Geslo vključuje 

tako specifičnost pri doseganju vrhunskih rezultatov športnikov, kot tudi njihov večni trud 

ozavestiti družbo o potrebi po večji integraciji. 

Problem pri prepoznavnosti, osveščanju in stereotipih paraolimpijskih iger je v tem, da si 

večina ljudi ustvarja mnenje preko sredstev množičnega osveščanja. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da dobijo celotno sliko, kaj je pomen paraolimpijskih iger in ne le izbrane 

podobe. 

Več študij potrjuje negativen pogled na športnike invalide. Sodeč po študiji medijske 

pokritosti POI v Veliki Britaniji, ki sta jo opravila Thomas in Smith (2003, v Girginov, Parry, 

Hosta, 2005, str. 58), potrjuje, da skoraj četrtina prispevkov obravnava invalidne športnike 

kot ''žrtve ali pogumne ljudi, ki trpijo''. 

 

Schell in Duncan (1999, v Girginov, Parry, Hosta, 2005, str. 57) sta analizirala objave med 

paraolimpijskimi igrami v Atlanti in pravita: ''Medijska podoba invalidnosti se kaže kot 

problem posameznika, ki ga ta posameznik tudi edini lahko rešuje. Tak portret ne razkrije 

kompleksnosti in dejstva, da je invalidnost socialni problem, ki ni odvisen od občutljivosti 
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rešitev posameznika. Največji problem invalidov ni telesna ali duševna omejenost, temveč 

odnos družbe do tega vprašanja in posledična diskriminacija.'' 

 

Paraolimpijsko gibanje ima s POI družbeno, politično in ekonomsko moč, da spremeni ta 

pogled. Pravi zgled so lahko POI 1988 v Seulu, ko so brez večjih izkušenj na področju športa 

invalidov Korejci priredili odlične POI, ki so dale zgled vsem naslednjim gostiteljem. (Girginov, 

Parry, Hosta, 2005) 

 

4.3 Klasifikacija 

Posebnost paraolimpijskih iger so tudi klasifikacije posameznih športnikov. Da je to 

izvedljivo, mora biti znano športnikovo medicinsko stanje. Na podlagi tega se oblikujejo 

klasifikacije invalidnosti. Pri tem se držijo načela, da so športniki razdeljeni v skupine glede na 

čim bolj enake sposobnosti, kar se tiče mobilnosti, koordinacije, motorike in ravnotežja. 

(http://sport.si21.com/sport-invalidov/zveza/panoge.htm; 30. 3. 2014) 

 

Športnike na paraolimpijskih igrah razvrstijo v šest skupin glede na telesne, senzorne in 

intelektualne sposobnosti, in sicer: 

 

1. športniki z AMPUTACIJAMI (osebe, ki imajo amputirano vsaj eno izmed okončin);  

2. športniki Z NEPROGRESIVNIMI MOTNJAMI ŽIVČEVJA (osebe z motnjami živčevja, ki 

vplivajo na mišično kontrolo, ravnotežje in koordinacijo: cerebralna paraliza, 

travmatična poškodba možganov, možganska kap); 

3. ŠPORTNIKI Z MENTALNIM PRIMANJKLJAJEM; 

4. ŠPORTNIKI Z OKVARO VIDA (od slabovidnih do slepih);  

5. DRUGI/»LES AUTRES« (vsi ostali, ki po funkcionalnih sposobnostih ne sodijo v 

nobeno od naštetih skupin; športniki z multiplo sklerozo …); 

6. ŠPORTNIKI NA VOZIČKIH (športniki, ki za ukvarjanje s športom potrebujejo 

pripomoček – voziček: po poškodbah hrbtenice, po amputaciji spodnjih okončin 

ipd.).  
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Ob tem obstajajo tudi športi, v katere se lahko hkrati vključujejo vsi športniki invalidi, ne 

glede na kategorijo; eden izmed takih je na primer kolesarjenje. Pri nekaterih drugih se lahko 

udeležujejo izključno športniki posamezne kategorije, na primer nogomet za slepe in 

slabovidne. Poleg tega imamo tudi možnosti, kjer športniki tekmujejo v enaki športni panogi, 

le v svoji kategoriji, npr. atletika, oziroma iz različnih kategorij eden proti drugemu v isti 

športni panogi, npr. plavanje. (Zakrajšek, 2012) 

 

S tega vidika je organizacija in izvedba paraolimpijskih iger izredno zahtevna naloga. Dogaja 

se tudi, da je v določeni disciplini veliko kategorij, medtem ko v neki drugi kategoriji ni niti 

dovolj tekmovalcev za izvedbo tekmovanja v tej disciplini. 

 

''Tako je v neki športni disciplini, npr. v teku na 100 metrov v atletiki, celo do 14 kategorij, 

kar organizatorjem povzroča veliko dodatnih nalog in dviguje zahtevnost tovrstnih 

tekmovanj. V primeru, da je v posamezni disciplini tekmovalcev premalo, se kategorije 

združujejo ali pa se tekmovanje za posamezno kategorijo ne izvede. Tako za paraolimpijske 

igre npr. velja, da mora biti v posamezni disciplini vsaj šest tekmovalcev iz vsaj štirih držav, 

sicer se disciplina črta iz programa tekmovanja.'' (http://sport.si21.com/sport-

invalidov/zveza/panoge.htm; 30. 3. 2014) 

 

4.4 Paraolimpijske športne panoge 

Olimpijske igre potekajo enkrat na štiri leta. Ker ''paraolimpijski'' pomeni vzporedni, so 

paraolimpijske igre izvedene takoj za olimpijskimi in tudi le-te potekajo enkrat na štiri 

oziroma na dve leti, saj se izmenjavajo poletne in zimske olimpijske igre. 

 

Poletne paraolimpijske igre zajemajo 20 različnih disciplin, v zimskih pa se šprtniki lahko 

pomerijo v petih različnih disciplinah. 
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Poletne paraolimpijske igre: 

• Atletika; 

• konjeništvo (dresura);  

• dvigovanje uteži (powerlifting);  

• dvoransko balinanje (boccia); 

• goalbal; 

• jadranje;  

• judo; 

• kolesarstvo;  

• košarka na vozičkih;  

• lokostrelstvo; 

• namizni tenis;  

• nogomet (5 na 5) za slepe;  

• nogomet (7 na 7) za športnike s cerebralno paralizo; 

• plavanje; 

• rugby na vozičkih;  

• sedeča odbojka; 

• sabljanje na vozičkih;  

• strelstvo; 

• tenis na vozičkih;  

• veslanje.  

 

 

Zimske paraolimpijske igre: 

• alpsko smučanje; 

• tek na smučeh; 

• hokej na ledu (sede);  

• kegljanje na ledu; 

• biatlon.  
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Večino športnih disciplin na paraolimpijskih igrah najdemo tudi na olimpijskih igrah s to 

razliko, da so prilagojene sposobnostim športnikov invalidov. Dovoljeni so pripomočki za 

lažje gibanje (voziček), nekateri pripomočki pri športu so prilagojeni (zveneča žoga za lažje 

lociranje le-te), prav tako so prilagojene dimenzije igrišč in pravila.  

 

Kljub temu, da je večina panog poznana že iz olimpijskih iger, sta se oblikovala tudi dva 

športa, katerima podobnih ne najdemo na OI. Ta dva sta bila ustvarjena in prilagojena prav z 

namenom za športnike invalide. To sta goalball in boccia. Goalball je igra za slepe in 

slabovidne, kjer poskušajo zvečeno žogo odkotaliti v nasprotnikov gol, pri tem pa jih ovirajo 

igralci nasprotne ekipe. Da je igra pravična, morajo vsi nositi prevezo preko oči, v dvorani pa 

je zahtevana popolna tišina. Boccia je dvoransko balinanje, ki je bilo zasnovano za osebe s 

cerebralno paralizo in z drugimi živčnimi boleznimi, ki zahtevajo uporabo vozička. Cilj igre je 

vreči igralno žogo tako, da pristane čim bližje tarčni žogici, ki jo imenujejo ''jack''. Igra se igra 

v dvorani na trdi površini. 

(http://www.paralympic.org/sports; 28. 3. 2014) 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1 PROBLEM 
 

1.1 Opredelitev problema 

Samospoštovanje je eden izmed bistvenih vidikov, ki nam zagotavlja zadovoljstvo z 

življenjem. Pogosto je samospoštovanje v veliki meri odvisno od telesnega videza in 

sposobnosti. Pri invalidnih osebah sta lahko telesni izgled in sposobnosti okrnjene. Te osebe 

veliko naredijo zase že, če se začnejo ukvarjati s športom. Le-ta bistveno vpliva na izboljšanje 

telesnih sposobnosti in posledično na samospoštovanje.  

Glede na raziskave, ki ugotavljajo pozitivno povezanost med športom in različnimi vidiki 

osebnosti, smo v diplomski nalogi želeli preveriti, če in na kakšen način se sodelovanje na 

paraolimpijskih igrah povezuje s samospoštovanjem paraolimpijcev. Ob tem se sprašujemo 

tudi, kako je uspeh na POI vplival na samospoštovanje posameznika. Zanimalo nas bo, če se 

povprečna vrednost samospoštovanja razlikuje glede na kategorijo športnika invalida in, ali 

obstaja kakršnakoli povezanost med starostjo ter povprečno vrednostjo samospoštovanja 

oziroma med spolom in povprečno vrednostjo samospoštovanja. Sprašujemo se tudi, ali je 

povprečna vrednost samospoštovanja povezana z višino pričakovanj na paraolimpijskih igrah 

ter kako sta povezana višina uvrstitve na POI in povprečna vrednost samospoštovanja.  

 

1.2 Hipoteze 
 

H 1 

Povprečna vrednost samospoštovanja paraolimpicev se pomembno razlikuje od povprečne 

vrednosti samospoštovanja oseb invalidov, ki se s športom ukvarjajo rekreativno. 

 

H 2 

Povprečna vrednost samospoštovanja je pomembno pozitivno povezana z višino pričakovanj. 
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H 3 

Invalidne športnice imajo v povprečju nižjo povprečno vrednost samospoštovanja kot 

invalidni športniki.  

 

H 4 

Višja uvrstitev na POI pomeni tudi višjo povprečno vrednost samospoštovanja. 

 

H 5 

Starost pri udeležencih na POI ni pomembno povezana z višino vrednosti samospoštovanja. 

 

2  METODE RAZISKOVANJA 
 

Raziskava je potekala po deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi. 
 

2.1  Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 50 udeležencev. V prvi kategoriji – paraolimpijci je bilo 13 

udeležencev (5 moških, 8 žensk), kar je 26 % celotnega vzorca, ki so v letu 2012 nastopili na 

paraolimpijskih igrah v Londonu. V drugo kategorijo – rekreativni športniki invalidi je bilo 

vključenih 37 udeležencev, kar je 74 % celega vzorca, ki se s športom redno ukvarjajo, vendar 

ne tekmujejo redno ali sploh ne tekmujejo. V tej kategoriji je sodelovalo 31 moških in 6 

žensk. 

Vzorec paraolimpijcev je majhen, vendar je potrebno upoštevati, da je v njem zajete 

približno 60 % celotne populacije paraolimpijcev, ki so nastopili na POI v Londonu 2012. 

 

2.2 Pripomočki  

Za merjenje vrednosti samospoštovanja smo uporabili vprašalnik Samospoštovanje kot 

stanje (SSES), ki sta ga sestavila Heatherton in Polivy (1991; v Lamovec, 1994). V slovenščino 

ga je priredila Lamovčeva (1994). Vprašalnik vsebuje 20 postavk, na katere udeleženec 

odgovarja s petstopenjsko lestvico glede na to, v kolikšni meri postavka drži oziroma ne drži 

zanj v tistem trenutku (1 - sploh ne drži, 2 - malo drži, 3 - srednje drži, 4 - zelo drži, 5 - 

povsem drži) (glej Prilogo 1). 
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2.3  Spremenljivke 

Odvisna spremenljivka je vrednost samospoštovanja. 

Neodvisne spremenljivke so skupine oziroma kategorije športnikov, višina pričakovanj, spol, 

uvrstitev na POI in starost. 

 

2.4 Opis postopka 

Vprašalnik SSES smo uredili v spletno obliko in ga razposlali paraolimpijcem, ki so nastopili na 

POI v Londonu 2012 ter različnim društvom invalidov. Razlogi za uporabo spletne različice 

vpršalnika se nahajajo v časovni in materialni ekonomičnosti ter v lažjem vzpostavljajnju stika 

s sodelujočimi v raziskavi, ki prihajajo iz celotne Slovenije. 

 

2.5 Statistična obdelava podatkov 

Podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS. Za opisne spremenljivke smo 

izračunali frekvence in odstotke, za numerične spremenljivke pa aritmetične sredine (M) in 

standardne odklone (SD). Povezave med numeričnimi spremenljivkami smo preverili s 

Pearsonovim koeficientom korelacije (r), povezavo med numerično in opisno spremenljivko 

pa smo preverili s koeficientom korelacijskega razmerja (eta). Razlike med aritmetičnimi 

sredinami smo preverili s t-testom (t) oziroma z Mann-Whitneyevim testom (U). 

Homogenost varianc smo ugotavljali s F-testom (F), normalnost porazdelitev numeričnih 

spremenljivk pa smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom (K-S). 

Pri statističnem sklepanju smo imeli stopnjo tveganja 0,05. 

Rezultati so prikazani v tabelah. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V raziskavi smo preverjali odnose med samospoštovanjem paraolimpijcev in rekreativnih 

športnikov invalidov. Podatke smo primerjali tudi glede na spol, starost in dosežke na POI. 

Rezultati so predstavljeni v spodnjih tabelah. 

 

 
H 1: Povprečna vrednost samospoštovanja paraolimpicev se pomembno razlikuje od 

povprečne vrednosti samospoštovanja oseb invalidov, ki se s športom ukvarjajo 

rekreativno. 

 
Tabela 1: Vrednosti samospoštovanja glede na kategoriji športnikov invalidov 

Kategorija športnika N M SD 

Paraolimpijci 13 87,77 7,21 

Rekreativni športniki invalidi 37 79,81 12,69 

 

Po opravljenem Levenovem testu homogenosti varianc (F = 6,27; p = 0,02) in ugotovitvi, da 

se samospoštovanje v populaciji ne porazdeljuje normalno (K - S = 0,510; p = 0,00), smo 

uporabili Mann-Whitneyev test za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v vrednostih 

samospoštovanja med vrhunskimi športniki invalidi in RŠI. Test je pokazal, da se povprečna 

vrednost samospoštovanja vrhunskih športnikov invalidov statistično pomembno razlikuje od 

povprečne vrednosti rekreativnih športnikov invalidov (U = 148,00; p = 0,04). 

 

Obstaja večje število raziskav, ki potrjujejo pozitiven vpliv športne vadbe na samopodobo in 

osebnost posameznika. Vemo, da so posamezniki, ki se športno udejstvujejo, bolj družabni, 

emocionalno stabilni, lažje se spopadajo z vsakdanjim stresom in imajo višjo samopodobo. 

To velja tako za zdrave posameznike kot tudi za populacijo gibalno oviranih oseb (Tušak, 

Faganel, 2004). Več raziskav potrjuje pozitiven vpliv športne vadbe na samopodobo in 

samospoštovanje posameznika. S tem sta se strinjala tako Vute (1987) kot tudi Tušak in 

Faganel (2004), ki sta v svoji knjigi navedla Scanlanovo prepričanje, da imajo športniki, ki 

uživajo v svoji aktivnosti ter okusijo zmago tudi višjo stopnjo samopodobe in 

samospoštovanja. 
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Berčič in Tušak (1997, v Tušak Faganel, 2004) sta v svoji raziskavi preverjala vpliv športne 

aktivnosti na samopodobo pri gibalno oviranih osebah ter ugotovila pozitivne vplive nanjo. 

 

Ob vseh teh raziskavah smo želeli preveriti, kakšno je samospoštovanje znotraj populacije 

športnikov invalidov. Zanimalo nas je, ali obstaja razlika med posamezniki, ki jemljejo 

športne aktivnosti izključno za zabavo in gredo občasno na kakšno tekmovanje, ter 

posamezniki, za katere je šport hkrati tudi služba, posameznike, ki celoten stil življenja 

podredijo športu in jim uspe nastop na najprestižnejšem tekmovanju – paraolimpijskih igrah 

ter s tem uresničijo svoje sanje. 

Ugotovitve kažejo, da imajo v povprečju vsi športniki invalidi visoko samospoštovanje, kar 

posredno potrdi raziskave o pozitivnem vplivu športa na osebnost posameznika. Znotraj 

populacije športnikov invalidov je vrednost samospoštovanja paraolimpijcev kljub temu 

precej višja. Iz tega lahko sklepamo, da je nastop na paraolimpijskih igrah še pripomogel k 

višjemu samospoštovanju posameznikov, ki so se udeležili paraolimpijskih iger. 

 

Na rezultat raziskave lahko vplivata tudi majhen vzorec udeležencev v kategoriji 

paraolimpijcev in možnost obrambnega mehanizma z namenom prikazati se boljšega v 

smislu višine samospoštovanja. 

 

H 2: Povprečna vrednost samospoštovanja je pomembno pozitivno povezana z višino 

pričakovanj. 

 
Tabela 2: Prikaz povezanosti med samospoštovanjem paraolimpijcev in višino pričakovanih dosežkov 

Spremenljivki eta p 

Samospoštovanje / višina pričakovanj 0,44 0,34 

 
 
Tabela 3: Vrednost samospoštovanja glede na višino zastavljenih pričakovanj 

Zastavljeni cilj N M SD 

Finale 2 84,50 19,10 

Medalja 5 91,60 4,72 

Uvrstitev na POI Rio 2016 6 85,67 3,14 
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Pričakovanja paraolimpijcev na POI smo razdelili v tri kategorije. V prvo kategorijo smo 

uvrstili posameznike, ki so si za cilj postavili finale; v drugi kategoriji smo zbrali posameznike, 

ki so ciljali na medaljo; v tretjo kategorijo pa smo dali posameznike, ki so si za cilj postavili 

uvrstitev na POI v Riu leta 2016. 

Izračunali smo povprečne vrednosti samospoštovanja udeležencev glede na tri kategorije 

zastavljenih ciljev. Najvišjo povprečno vrednost samospoštovanja imajo posamezniki, ki so si 

za cilj postavili medaljo; sledijo posamezniki, ki imajo za cilj uvrstitev na POI Rio 2016, in 

posamezniki, ki so si za cilj postavili uvrstitev v finale. 

S koeficientom korelacije eta smo izračunali povezavo med vrednostjo samospoštovanja in 

višino zastavljenih pričakovanj, ki je srednje močna, ni pa statistično pomembna.  

To pomeni, da ne obstaja pomembna povezanost med višino pričakovanj in povprečno 

vrednostjo samospoštovanja. S tem smo zavrnili drugo hipotezo. 

Pri interpretaciji vsakega parametra je potrebno upoštevati, da so numerusi teh treh skupin 

izredno nizki, kar zagotovo vpliva na razlago. 

 

James (1948, v Musek, 2005) je menil, da je naše samspoštovanje odvisno od našega uspeha 

v primerjavi s ciljem, ki smo si ga zastavili. 

V kognitivno-behavioristični usmeritvi (Bandura, 1997, v Lamovec, 1994), v kateri enačijo 

samospoštovanje s kompetentnostjo, so prepričani, da iz tega občutka kompetentnosti izvira 

prepričanje, da bo posameznik  izvedel določeno dejavnost, ki je potrebna za doseganje 

zastavljenega cilja. Zavedajo se tudi, da se ljudje izogibajo situacij, za katere mislijo, da jim ne 

bodo kos oziroma težijo k situacijam in dejanjem, za katera mislijo, da jih bodo lahko 

uresničili. 

V hipotezi smo glede na raziskave pričakovali, da bodo imeli posamezniki, ki imajo višje 

samospoštovanje tudi višja pričakovanja na POI. To smo sklepali tudi na podlagi dimenzij 

pričakovanj, ki jih predstavlja Lamovčeva (1994). Osredotočili smo se predvsem na stopnjo 

naloge in predvidevali, da bodo posamezniki, ki imajo višje samospoštovanje od sebe tudi 

pričakovali višje uvrstitve oziroma si težjo nalogo zadali za uresničljivo, posamezniki z nižjim 

samospoštovanjem pa si bodo zadali lažje naloge. Rezultati so pokazali srednje močno 

povezanost med višino samospoštovanja in pričakovanji na POI, ki se ni izkazala za statistično 

pomembno. Razlog za to lahko tiči tudi v majhnem vzorcu udeležencev. Prav tako bi razlog 

lahko iskali v različnih disciplinah, številu tekmovalcev, ekipnih in individualnih športih ter v 

različnih težavnostih priti do finala oziroma medalje. 
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H 3: Invalidne športnice imajo v povprečju nižjo povprečno vrednost samospoštovanja kot 

invalidni športniki.  

 

Tabela 4: Razlike med spoloma glede na povprečno vrednost samospoštovanja 

Spol udeleženca  N M SD 

Ženske  14 83,50 9,34 

Moški  36 81,25 12,93 

 
 
Tabela 5: Prikaz Levenovega testa in t-testa za spremenljivko samospoštovanja glede na spol 

 Levenov test t-test 

 F p t df p 

Samospoštovanje_skupaj 1,45 0,23 0,59 48 0,28 

 
 

Pri ženskah je aritmetična sredina M = 83,50, pri moških pa M = 81,25. Z uporabo 

Levenovega testa, ki v tem primeru ni statistično pomemben, smo ugotovili, da je 

homogenost varianc v obeh skupinah približno enaka. Povprečna vrednost samospoštovanja 

se tako v skupini moških kot tudi v skupini žensk porazdeljuje normalno. Za računanje razlik 

smo uporabili t-test, ki je pokazal, da razlika v povprečnem samospoštovanju invalidnih 

športnikov in športnic ni statistično pomembna, zato hipotezo zavrnemo. 

 

Za postavitev hipoteze smo se delno opirali na stereotipe, ki moškim pripisuje lastnosti, 

pogojene s samospoštovanjem, in ženskam lastnosti, ki nakazujejo na nesigurnost in  

nezaupanje vase (Avsec, 2007). Na podlagi teorij in raziskav o maskulinosti ter femininosti, 

pri katerih se maskulinost povezuje s samospoštovanjem, več maskulinih lastnosti pa naj bi 

imeli moški, smo predvidevali, da imajo moški športniki invalidi višje samospoštovanje. Na 

višje samospoštovanje pri moških smo sklepali tudi na podlagi raziskav, ki kažejo, da je 

samopodoba pri moških v vseh starostnih obdobjih nekoliko višja kot pri ženskah (Hyde, 

2005). 

Rezultati so pokazali, da je razlika v višini samospoštovanja med moškimi športniki invalidi in 

ženskimi športnicami invalidi majhna ter ni statistično pomembna. To se sklada s teorijo 
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Hyda in Planta (1995), ki trdita, da je 60 % velikosti učinkov razlik med spoloma zelo majhnih 

ali enakih nič.  

 

H 4: Višja uvrstitev na POI pomeni tudi višjo povprečno vrednost samospoštovanja. 

 
 
Tabela 6: Vrednosti samospoštovanja glede na dosežke paraolimpijcev 

Kategorije  N M SD 

1.–4. mesto 10 89,00 7,70 

5. mesto in nižje 3 83,67 3,51 

 
 
Tabela 7: Vrednost samospoštovanja paraolimpijcev glede na višino dosežka na POI 

 Levenov test t-test 

 F p t p 

Samospoštovanje_paraolimpijci 0,71 0,42 1,14 0,14 

 
Paraolimpijce smo razdelili v dve kategoriji. V prvo smo uvrstili posameznike, ki so na POI 

dosegli 1.–4. mesto, v drugo pa posameznike, ki so se uvrstili na 5. mesto in nižje. 

Aritmetična sredina samospoštovanja paraolimpijcev, ki dosegajo višje uvrstitve, je M = 

89,00; posameznikov, ki dosegajo nižje uvrstitve, pa M = 83,67. 

Na podlagi Levenovega testa, ki je potrdil homogenost varianc v obeh skupinah, smo za 

primerjavo razlik uporabili t-test, ki je pokazal, da je razlika v povprečni vrednosti 

samospoštovanja med osebami, ki dosegajo višjo, in osebami, ki dosegajo nižjo uvrstitev, 

statistično nepomembna. Tako smo četrto hipotezo ovrgli. 

 

Trzesniewski in sodobniki (2003, v Lamovec, 1994) so dokazali, da je stabilnost 

samospoštovanja precej visoka. Kljub temu pa to ne pomeni, da stopnja samospoštovanja ni 

nespremenljiva. V hipotezi nas je zanimalo, če velik in pozitiven dogodek v življenju, kot je 

odlična uvrstitev na POI vpliva na višino vrednosti samospoštovanja. Vsaka uvrstitev na POI 

je velik uspeh. Vseeno pa nas je zanimalo, ali se kaže razlika med najvišjimi mesti in malo 

nižjimi mesti v povezavi z višino samospoštovanja. 

 



49 
 

Glede na rezultate se kaže razlika v vrednosti samospoštovanja v korist oseb, ki so dosegle 

višja mesta, vendar ta razlika ni statistično pomembna.  

Za natančnejše rezultate bi bilo potrebno pridobiti vrednost samospoštovanja pred 

nastopom na dotičnih POI, ko so posamezniki dosegli vrhunske uvrstitve in po nastopu, da bi 

dejansko lahko govorili o vplivu uvrstitve na vrednost samospoštovanja. 

Morda bi bilo bolj smiselno govoriti o vplivu vrednosti samospoštovanja na višino uvrstitve 

na POI, saj vemo, da je del naših uspehov velikokrat odvisen od samopodobe, 

samospoštovanja in prepričanja, da smo nečesa sposobni (Youngs, 2000). 

Verjetno pa ne bi govorili samo o vplivu uvrstitve na samospoštovanje, ampak obstaja tudi 

nasproten (interakcijski) vpliv. To pomeni, da lahko, zaradi spremenjenega nivoja aspiracije, 

tudi samospoštovanje vpliva na boljšo uvrstitev na POI.  

 

H5: Starost pri udeležencih na POI ni pomembno povezana z višino vrednosti 

samospoštovanja. 

 

Tabela 8: Prikaz starosti paraolimpijcev 

Starost udeleženca 

N 13 

M 41,62 

SD 13,07 

Minimum 19 

Maksimum 60 
 

Tabela 9: Povezanost samospoštovanja s starostjo v kategoriji paraolimpijcev 

 Samospoštovanje paraolimpijcev 

Starost 

paraolimpijca 

r 0,32 

p 0,28 

N 13 

 

 
Za ugotavljanje povezanosti smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Rezultati so 

pokazali, da starost pri udeležencih na POI ni statistično pomembno povezana z višino 

samospoštovanja. 
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O nepovezanosti med samospoštovanjem in starostjo med udeleženci na POI smo sklepali na 

podlagi obširne raziskave, ki sem jo omenila že pri hipotezi 4. Izvedli so jo Trzesniewski in 

sodobniki (2003, v Lamovec, 1994). Ugotovili so, da je stabilnost samospoštovanja v vseh 

obdobjih našega življenja precej visoka, hkrati pa stopnja samospoštovanja tudi ni 

nespremenljiva. Glede na velik starostni razpon populacije paraolimpijcev bi lahko 

pričakovali tudi večji vpliv starosti na višino samospoštovanja, saj vemo, da je stabilnost le-

tega nizka v otroštvu, narašča skozi adolescenco in zgodnjo odraslo dobo ter upade v 

srednjih letih in starosti (Lamovec, 1994). 
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III. ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem ugotavljala, kako nastop na paraolimpijskih igrah in dosežki na igrah 

vplivajo na populacijo paraolimpijcev v primerjavi s populacijo rekreativnih športnikov 

invalidov.  

Od petih hipotez sem uspela potrditi dve. Pri prvi sem potrdila, da je povprečna vrednost 

samospoštovanja paraolimpijcev višja kot povprečna vrednost rekreativnih športnikov 

invalidov. Prav tako sem potrdila, da starost pri paraolimpijcih ni povezana z višino 

samospoštovanja. 

Ostalih treh hipotez nisem uspela potrditi. Najbolj so me presenetili rezultati pri tretji 

hipotezi, kjer ni bilo pomembne statistične razlike med spoloma. Sama sem pričakovala, da 

bodo imeli moški višje samospoštovanje. Pri drugi in četrti hipotezi, kjer sem preverjala 

vplive med višino samospoštovanja in pričakovanji ter med dosežki in višino 

samospoštovanja, bi rada poudarila, da gre za takšno tematiko, kjer se redko zgodi, da le ena 

variabla vpliva na drugo. Pogosto se zgodi, da obe vplivata ena na drugo.  

 

Ob vseh ugotovitvah moram poudariti, da je gotovo imel velik vpliv na rezultate tudi majhen 

numerus, predvsem v kategoriji paraolimpijcev. Iz tega razloga je potrebno vse ugotovitve, 

tako potrjene kot tudi nepotrjene hipoteze, jemati z veliko mero zadržanosti. 

Zastavlja se mi vprašanje, kakšni bi bili rezultati, če bi bil numerus višji. Ali bi bili kateri izmed 

rezultatov, ki so se sedaj izkazali za statistično nepomembne, ob višjem numerusu statistično 

pomembni? 

 

Ob pisanju diplome sem se tudi sama marsikaj naučila. Spoznala sem vse paraolimpijske 

športe, natančneje sem spoznala razsežnosti samopodobe in samospoštovanja ter zunanjih 

vplivov nanju. Najbolj pa mi bo ob pisanju diplomske naloge ostal v spominu občutek, ki sem 

ga dobila, ko sem pisala o paraolimpijcih. Življenje z gibalno oviranostjo zagotovo ni 

preprosto, še posebej v primeru, ko se le-ta pojavi v najlepših letih življenja. Spopasti se je 

potrebno z novimi izzivi, ki so vse prej kot lahki, se na novo in na drugačen način naučiti 

opravljati vsakodnevna opravila ter se spopadati z napačnim mnenjem ljudi, ki so pogosto 

prepričani, da skoraj ničesar ne zmorejo sami. Ob pisanju sem začutila neizmerno 

občudovanje in spoštovanje do oseb, ki so si svoje življenje spravili v red ter si na novo 
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zgradili sanje in jim sledili. Garali so vsak dan posebej, da so dosegli, kar so si zastavili. 

Navsezadnje ni veliko ljudi, zdravih ali oviranih, ki se lahko pohvalijo z nastopom na OI ali 

POI. 

Vsekakor je bilo pisanje diplomske naloge zanimiva izkušnja. Populacija, s katero sem delala, 

je zelo zanimiva in raznolika. Tovrstni rezultati niso dobro raziskani, obenem pa je, predvsem 

zaradi maloštevilnosti, z njo s statističnega vidika zelo težko delati. 

 

Z rezultati in s potekom diplomske naloge sem generalno zadovoljna. Ob interpretaciji 

rezultatov se mi je kljub temu utrnilo več idej, kako bi lahko bila naloga boljša in na kakšen 

način bi bili podatki morda bolj verodostojni. 

Pri kategorizaciji pričakovanj v drugi hipotezi bi morala bolj jasno definirati kategorije. V tem 

primeru sem premalo upoštevala raznolikost športov v smislu individualnosti in ekipnega 

dela ter težavnosti posameznika oziroma ekipe uvrstiti se v finale oziroma osvojiti medaljo. 

Prav gotovo bi bilo tudi smiselno testirati udeležence pred nastopom na POI. Na ta način bi 

lahko dobili vpogled v morebitne spremembe v samospoštovanju, ki bi lahko bile posledica 

boljših ali slabših rezultatov. 

Diplomsko nalogo bi lahko razširila in preverjala tudi dejavnike, ki vplivajo na 

samospoštovanje v zgodnješih letih, udeležence bi lahko povprašala o spodbudah, ki so jih in 

jih še dobivajo od svojih bližnjih. Prav tako bi lahko ugotavljala višino samospoštovanja glede 

na količino treninga in truda, ki ga vlagajo v treninge. 

 

Kljub vsem novim idejam pa ne smemo pozabiti, da so paraolimpijci specifična populacija. Pri 

pridobivanju podatkov je bila seveda želja pridobiti kar se da velik vzorec. Pridobila sem 

rezultate približno 60 % celotne populacije, ki je nastopila na POI London 2012. Ko gledamo v 

odstotkih, se delež niti ne zdi tako majhen, za kakršnega se je izkazal ob statistični obdelavi. 
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V. PRILOGE 
 

Priloga 1. Vprašalnik Samospoštovanje kot stanje (SSES) 
  



 
 

Pozdravljeni! 

 

Sem Lea Komat, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike. Pišem diplomsko nalogo z naslovom 

Samospoštovanje pri paraolimpijcih. Lepo vas prosim za rešitev spodnjega vprašalnika. Le-ta je anonimen, 

dobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene (za namen diplomske naloge?) Že v naprej 

se vam najlepše zahvaljujem in vam v nadaljnji športni karieri želim obilico uspehov in zadovoljstva. 

Pred začetkom mi prosim zaupajte: 

 

Starost: _____ 

Spol: _____ 

Športna disciplina: ______________________________________________________________ 

Zastavljen cilj: _____________________________________________ 

Najboljši dosežek na paraolimpijskih igrah: __________mesto, od _____________ tekmovalcev. 

Vrsta oviranosti: _____________________________________________________________ 

 
 
Zanima me, kako razmišljate in čutite ta trenutek. Ni pravilnih in napačnih odgovorov, pomembno je le, da se 
odgovori nanašajo na vaše trenutno doživljanje. Vsako trditev označite z eno od naslednjih ocen: 
 

Sploh ne drži Malo drži Srednje drži Zelo drži Popolnoma drži 

1 2 3 4 5 

 
 

1. Zaupam v svoje sposobnosti.                                                                                                  _____ 

2. Skrbi me, če me drugi ocenjujejo kot uspešnega/o ali neuspešnega/o.                         _____ 

3. Zadovoljen/na sem s trenutnim telesnim videzom.                                                           _____        

4. Pri delu sem negotov/a in neučinkovit/a.                                                                             _____ 

5. Le s težavo razumem stvari, ki jih berem.                                                                             _____ 

6. Občutek imam, da me drugi spoštujejo in občudujejo.                                                      _____ 

7. Nisem zadovoljen/na s svojo težo.                                                                                         _____ 

8. Preveč razmišljam o same /i sebi.                                                                                           _____ 

9. Čutim, da sem prav toliko sposoben/na kot drugi.                                                              _____ 

10. Nisem zadovoljen/na s samim/o seboj.                                                                                 _____ 

11. Všeč sem sam/a sebi.                                                                                                                _____ 

12. Zadovoljen/na sem s svojo zunanjostjo.                                                                                _____ 

13. Skrbi me, kaj drugi kjudje mislijo o meni.                                                                              _____ 

14. Prepričan/a sem v svoje intelektualne sposobnosti.                                                           _____ 

15. Trenutno se počutim manj vrednega/o od drugih.                                                              _____ 

16. Počutim se neprivlačnega/o.                                                                                                    _____ 

17. Skrbi me, kakšen vtis delam na druge.                                                                                    _____ 

18. Zdi se mi, da sem trenutno intelektualno manj učinkovit/a od drugih.                            _____ 

19. Občutek imam, da svojega dela ne opravljam dobro.                                                          _____ 

20. Skrbi me, da sem videti neumen/na.                                                                                _____       


