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ANALIZA ZAKLJUČNIH NALOG NA FAKULTETI ZA ŠPORT V OBDOBJU 1997 2006 S PODATKI ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA

Barbara Iva Nagode

IZVLEČEK
Športnovzgojni karton (ŠVK) je največja podatkovna zbirka o telesnem in gibalnem razvoju
osnovnošolcev in srednješolcev v Sloveniji in vsebuje podatke vse od leta 1986 dalje. Namen
magistrskega dela je bil izdelati sistematičen pregled in analizirati vse diplomske naloge,
magistrska dela in doktorske disertacije, ki vsebujejo podatke ŠVK in so nastale med leti 1997
in 2006 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Število ter imena in priimke študentov, ki
so v tem obdobju zaključili študij, smo pridobili v Zborniku Fakultete za šport Univerze v
Ljubljani 1960–2010. Naloge smo nato na podlagi naslovov in ključnih besed pregledali s
pomočjo spletnega brskalnika Cobiss in nato še v fizični obliki v knjižnici Fakultete za šport.
V obdobju od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006 je na Fakulteti za šport nastalo 1271 zaključnih nalog,
od tega 29 oziroma 2,3% nalog vsebuje podatke iz zbirke ŠVK. Izmed 29 zaključnih del je bilo
25 diplomskih nalog, tri magistrska dela ter ena doktorska disertacija. Med avtorji je bilo 18
študentov in 13 študentk. V nalogah je bila pogosteje obravnavana osnovnošolska populacija
kot srednješolska in fantje pogosteje kot dekleta, čeprav je večina zaključnih del obravnavalo
razultate merjencev obeh spolov. Vzorec preizkušancev v nalogah večinoma predstavlja
splošno populacijo. V dvanajstih nalogah, kjer so avtorji preučevali določen spol, so opazovali
izbrane vzorce. Med dejavniki telesnega fitnesa je največ avtorjev uporabilo celoten sklop
merskih nalogVK. Ugotovitve zaključnih del najpogosteje kažejo na pozitivne trende
sprememb v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih izbranih vzorcev in negativne trende
sprememb splošne populacije.

Key words: sports education chart, SLOfit, physical characteristics, motor abilities, bachelor
thesis, master thesis, doctoral dissertation, analysis

ANALYSIS OF FINAL THESES FROM FACULTY OF SPORTS USING DATA OF
SPORTS EDUCATION CHART IN PERIOD 1997–2006

Barbara Iva Nagode

ABSTRACT
Sports Education Chart database has been the largest database of physical and motor
development of children and youth in Slovenia from the year 1986 until now. The main purpose
of the master's thesis was to review and analyse all the diplomas, master's theses and doctoral
dissertations that were based on the SLOfit data and were written between the years 1997 and
2006 at the Faculty of Sport in the University of Ljubljana. The number of graduates, their
names and surnames came from Zbornik Fakultete za šport Univerze v Ljubljani 1960–2010.
We searched for the titles and key words of theses with the help of the virtual library COBISS,
as well as in print form at the library of the Faculty of Sport in Ljubljana.
From the 1st of January 1997 to the 31st of December 2006 there were 1271 theses written at
the Faculty of Sport and 29 (2,3%) of them were based on data from the collection of Sports
Educational Chart. Of the 29 theses, there were 25 diplomas, 3 master's theses and 1 doctoral
dissertation. Among the authors there were 19 male and 12 female students. The primary school
population was treated more frequently than the secondary school population and boys more
often than girls, although most of the final theses analysed results of both genders. The sample
of the test subjects in the theses is mainly represented by the general population. In the twelve
theses where the authors focused on particular gender, they observed selected samples. Among
the physical fitness factors, we found that most authors studied individual indicators of motor
efficiency together with the anthropological indicators. The conclusions of the final theses most
often indicated positive trends in the anthropological characteristics and the motor abilities of
selected samples, and negative changes in trends of the general population.
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1. UVOD
Vsak učitelj športa naj bi svoje delo opravljal srčno in naj bi vedno stremel k najbolj
optimalnemu razvoju otrok, ki so mu zaupani, ter nikoli ne pozabil, kaj je glavni namen
šolskega športa. V učnem načrtu za predmet športna vzgoja (Kovač, Markun Puhan idr., 2011)
je zapisano, naj učence vzgajamo in učimo, kako bogatiti svoj prosti čas s športnimi vsebinami,
da bodo z zdravim življenjskim slogom lahko skrbeli za dobro počutje, zdravje in vitalnost.
Učitelj mora spoštovati načelo enakih možnosti napredka za vse učence in upoštevati njihovo
različnost ter pedagoški proces voditi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran. Učitelj
mora načrtno spremljati in vrednotiti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbujati k redni
športni dejavnosti. To delo zahteva strokovnjaka, ki se spozna na gibalni razvoj, je pripravljen
skrbno načrtovati in prilagajati ure, da učenci vzljubijo gibanje, so sposobni premagovati
napore, opazijo in spremljajo lastni napredek ter si znajo postavljati osebne cilje.
Da učitelj lažje oceni, kakšne so resnične potrebe njegovih učencev in kje se pojavljajo največje
spremembe v telesnih značilnostih in gibalni učinkovitosti pri njih, se v Sloveniji uporablja
športnovzgojni karton (ŠVK), nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja
otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole (Kovač, Jurak,
Starc, Leskošek in Strel, 2011). Vsakoletni rezultati ŠVK sestavljajo dragoceno zbirko
podatkov, na podlagi katere lahko učitelji ocenijo trenutno stanje učencev in dijakov, ki jih
poučujejo, in kakovostno načrtujejo nadaljnje delo.
Vpeljava ŠVK pred dobrimi tridesetimi leti je bila napredna znanstvena poteza, ki sploh ni tako
samoumevna, kot bi se nam utegnilo zdeti. Tako obširno spremljanje telesnega in gibalnega
razvoja otrok in mladostnikov v tujini ni praksa in smo ena redkih držav, ki ima tako dober
vpogled v ta vidik zdravstvenega stanja in dejansko spremljanje trendov, ki se kažejo v družbi
(Jurak idr., 2017).
Povod za izdelavo tega magistrskega dela je želja po tem, da bi študenti Fakultete za šport in
učitelji športne vzgoje po šolah čim bolj s pridom uporabljali podatke, pridobljene z meritvami
ŠVK. Imamo namreč bogato zbirko podatkov, v katero je vsako leto znova vloženo veliko časa
in energije učiteljev športne vzgoje, strokovnjakov na Fakulteti za šport ter tudi merjenih
učencev in dijakov, ki dajo vse od sebe za pristne rezultate. Zato menim, da je dolžnost vsakega
učitelja športne vzgoje, da pridobljene podatke uporabi v prid svojih učencev in nanje pogleda
še z drugim, objektivnim pogledom, čeprav jih sam že dobro pozna. Za učitelje se
izobražujemo, ker imamo radi otroke in jim želimo najboljše. Da se to uresniči, moramo najprej
mi delati po najboljših strokovnih močeh, saj zgledi vlečejo.
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1.1 Telesni in gibalni razvoj od otroštva do biološke zrelosti
Z začetkom šolanja se hitra telesna rast, ki je značilna za predšolske otroke, nekoliko upočasni.
S šestimi leti postanejo otroci na splošno močnejši, saj v tem času intenzivneje narašča
koordiniranost delovanja mišičnih vlaken. Njihova splošna koordinacija gibanja je razvita na
ustrezni ravni za začetek učenja novih, zapletenejših gibalnih vzorcev, v primerjavi s
predšolskim obdobjem, ko naj bi v vadbi prevladovale še enostavnejše naravne oblike gibanj.
Obdobje prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je optimalen čas za začetek vadbe tehnično
zahtevnejših športnih znanj. Nekje med desetim in petnajstim letom, odvisno od posameznika,
spet pride do intenzivne rasti telesa, predvsem okončin. Telo mladostnika se hitro spreminja,
kar lahko poruši znane gibalne vzorce in povzroči zastoj ali začasno nazadovanje v razvoju
gibalnih sposobnosti. To včasih slabo vpliva na mladostnikovo navdušenje za športno
dejavnost ali celo samopodobo. Zato je pomembno, da mladim pojasnimo, da je to naraven
pojav v njihovem razvoju, ki mine, ter da razumejo, zakaj dosegajo slabše rezultate kot prejšnja
leta. V srednji šoli se telesna rast počasi zaustavi in konča z biološko zrelostjo. Gibalni razvoj
pa postopno usklajuje gibalne sisteme v koordinirano celoto (Kovač, 1999).

1.2 Pomen športne dejavnosti za šolarje
V osnovni in srednji šoli imajo učenci oziroma dijaki pester predmetnik, ki vsebuje tako
predmete, ki mladim omogočajo, da osvojijo vsa potrebna znanja za življenje in njihov bodoči
poklic, kot nekaj predmetov, pri katerih je poleg usvajanja znanj še posebej poudarjena vzgojna
razsežnost pouka. Izmed slednjih, ki na različne načine bogatijo in vzgajajo mlade, pripisujemo
športni vzgoji poseben pomen, saj je gibanje edini preventivni način za vzdrževanje in krepitev
telesnega zdravja. Ker dandanes zaradi hitrega razvoja tehnologije aktivno gibanje kot način
transporta in dela ni več del vsakdanjega življenja (Sember, Starc, Kovač, Golobič in Jurak,
2019), moramo to nadomestiti z gibanjem, ki je »samo sebi namen«, saj je človeško telo
ustvarjeno za gibanje in ne za neprestano sedenje.
Osnovne šole v Sloveniji obiskujejo vsi otroci in mladostniki, v srednješolsko izobraževanje
pa je bilo v šolskem letu 2016/2017 vključenih 91,4 % mladih med 15. in 18. letom starosti,
oziroma 95,2 %, če upoštevamo tudi vključene v srednješolsko izobraževanje za odrasle
(SURS, 2017). Vsak izmed osnovnošolcev oziroma srednješolecev v šoli preživi povprečno
pol dneva, kar pomeni, da ima vsebina izobraževanja neposreden vpliv na celotno družbo.
Šolski predmet šport (v srednji šoli se imenuje športna vzgoja) predstavlja edino zagotovljeno
redno telesno dejavnost za celotno populacijo otrok od 6. do 15. leta ter za velik delež mladine
med 15. in 17. letom. Obseg in kakovost tega predmeta sta izjemnega pomena za zdrav razvoj
in oblikovanje zdravega življenjskega sloga otrok in mladine. Učenci in dijaki imajo obvezni
predmet šport oziroma športno vzgojo v različnem tedenskem obsegu, od ene do treh šolskih
ur na teden (Starc, Strel, Kovač, Leskošek, Sorić in Jurak, 2016).
V začetku šolanja, v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, so otroci še zelo
živahni, razigrani in željni gibanja ter pri športu sodelujejo z velikim veseljem in jim je ta eden
najljubših predmetov (Strel, Jurak in Kovač, 2003). V času pubertete priljubljenost predmeta
pri nekaterih posameznikih upade, saj lahko prihaja zaradi pospešene telesne rasti do zastojev
v napredovanju; mladi se ne zaznavajo kot dovolj “dobre” glede na svoja merila in na podlagi
tega menijo, da niso nadarjeni za šport.
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Tu vidim velik izziv za učitelje športne vzgoje, trenerje in ostale odrasle, kako v tem kritičnem
času ohraniti v mladih veselje do gibanja in zadovoljstvo ob premagovanju naporov. Njihovo
najmočnejše orodje so vrstniki, saj so mladi v tem času zelo družabni in jim mnenje in družba
vrstnikov pomenita največ. K sreči je šport tudi odlično povezovalno orodje, ki spodbuja
skupinsko delo, medsebojno pomoč in krepi skupinskega duha.
Kovač in Oršič (1997) ugotavljata, da se v šoli otrok sreča z raznolikimi športnimi dejavnostmi,
z večino prvič. Vrednost šolskega športa je ravno v tem, da mlade seznani s celo vrsto
dejavnostmi in športnimi panogami, izmed katerih bodo lahko izbirali svoje najljubše, ki jim
bodo bogatile prosti čas v mladosti in nato še celo življenje. Šport otroke in mlade opremi s
poznavanjem pravil in spretnostmi, ki so potrebne za izvajanje različnih dejavnosti ali
moštvenih iger.
Taras (2005) je ugotovil, da lahko športna dejavnost privede do večje učne uspešnosti v šoli.
Da med športno dejavnostjo in kognitivno učinkovitostjo obstaja pozitivna povezava, sta
Trudeau in Shepard (2008) pojasnila: »Športna dejavnost pospeši krvni obtok, poveča dotok
krvi v možgane in dvigne nivo endorfinov in norepinefrina ter tako posledično znižuje stres,
vpliva na izboljšanje razpoloženja, dviguje samozavest, znižuje anksioznost in povzroča
umirjenost in sproščenost po koncu vadbe«. Obstajajo pa tudi raziskave, ki so dokazale, da so
najbolj športno dejavni učenci z nadpovprečnim učnim uspehom, najmanj pa tisti s
podpovprečnim, še bolj natančno, da obseg športne dejavnosti premo sorazmerno narašča z
učno uspešnostjo (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus in Dean, 2001; Planinšec, 2006).

1.3 Spremljanje telesnih značilnosti in gibalne učinkovitosti v slovenskih šolah
Zaradi negativnih trendov telesnega razvoja otrok in mladine po vsem svetu, postaja njegova
spremljava nenadomestljiv sistem, ki omogoča odgovornim institucijam, da lahko učinkovito
pristopijo k problematiki teh negativnih trendov in jo začnejo reševati. V Sloveniji je to dobro
urejeno, saj se je s sistematičnim spremljanjem telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti v
šoli začelo že leta 1970 v okviru projekta telesnovzgojni karton. Od leta 1986 dalje tako
potekajo meritve celotne populacije učencev in dijakov vsako leto po vseh osnovnih in srednjih
šolah, saj jih k temu zavezuje šolska zakonodaja (Starc, Strel in Kovač, 2010).
V ta merjenja so vključeni vsi osnovnošolci, katerih starši soglašajo s tem, in vsi srednješolci,
ki sami soglašajo z vključitvijo v meritve, zato nam rezultati predstavljajo dragoceno zbirko
podatkov, na podlagi katere lahko raziskujemo stanje in trende spreminjanja telesnih
značilnosti in gibalnih sposobnosti slovenske mladine. V podatkovno bazo so vključeni
rezultati meritev treh telesnih značilnosti, osmih gibalnih sposobnosti in indeks gibalne
učinkovitosti (XT). Rezultate tistih učencev in dijakov, ki soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK,
učitelji pošljejo na Fakulteto za šport, kjer skrbniki sistema podatke obdelajo in jih v nekaj
dneh vrnejo šolam. Rezultati posameznika so v izpisu, ki ga dobi učitelj športne vzgoje od
Fakultete za šport, pretvorjeni v T-vrednosti. Te vrednosti je treba narisati na
zadnjo stran posameznikovega osebnega ŠVK (Kovač, Jurak idr., 2011).
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1.4 Športnovzgojni karton
Meritve ŠVK na šolah potekajo vsako leto v mesecu aprilu v
okviru rednega pouka športa oziroma športne vzgoje. Pred
meritvami je treba učence seznaniti z merskimi nalogami, da
spoznajo, kaj posamezna merska naloga meri, kako jo izvajamo,
kako jo merimo in kako zapišemo rezultate. Ko so učenci
seznanjeni s potekom in organizacijo meritev, dobi vsak svoj
fizični karton A5 formata z njegovimi osebnimi podatki, kamor
merilec sproti ročno vpisuje dosežene rezultate. Osebni ŠVK
karton ima mesto za zapis rezultatov petih let šolanja, tako da
dobi posamezni učenec med šolanjem tri take kartone.
Organizacija in zaporedje meritev sta poljubna, odvisno od
učitelja in prostorskih ter kardovskih pogojev. Pomembno je le,
da se izvaja v skladu z navodili Športnovzgojni karton (Kovač,
Jurak idr., 2011), ki jih je izdala Fakulteta za šport. Danes
nekatere šole, vključene v nadgradnjo sistema ŠVK, imenovano
SLOfit, uporabljajo tudi elektronske osebne športnovzgojne
kartone (Slofit, 2019).

Slika 1. Osebni športnovzgojni karton

1.4.1 Merske naloge
Preglednica 1
Merske naloge podatkovne zbirke ŠVK

TELESNE
ZNAČILNOSTI

GIBALNE
SPOSOBNOSTI

OKRAJŠAVA

MERSKA NALOGA

PODROČJE MERJENJA

ATV

telesna višina

dolžinska razsežnost telesa

ATT

telesna teža

voluminoznost/masa telesa

AKG

kožna guba nadlahti

količina podkožnega maščevja

DPR

dotikanje plošč z roko

hitrost izmeničnih gibov

SDM

skok v daljino z mesta

hitra/eksplozivna moč

PON

premagovanje ovir nazaj

koordinacija gibanja vsega telesa

DT

dviganje trupa

repetitivna mišična vzdržljivost trupa

PRE

predklon na klopci

gibljivost kolčnega in kolenskega sklepa

VZG

vesa v zgibi

mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok

T60

tek na 60 metrov

šprinterska hitrost

T600

tek na 600 metrov

splošna vzdržljivost

Podatkovna zbirka ŠVK vsebuje tri merske naloge za oceno telesnih značilnosti in osem
merskih nalog za oceno gibalnih sposobnosti, torej celoten sklop sestavlja 11 meritev.
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Okrajšave, navedene v preglednici 1, bomo v nadaljevanju uporabljali namesto celotnih imen
merskih nalog. V nadaljnjih preglednicah pa bomo uporabljali še naslednje okrajšave:
ŠVK – športnovzgojni karton
OŠ – osnovna šola
M – moški spol
VIZ – vzgojno-izobraževalni zavod

ŠVZ – športna vzgoja (šolski predmet)
SŠ – srednja šola
Ž – ženski spol
FŠ – Fakulteta za šport

1.4.2 Uporabna vrednost podatkovne zbirke ŠVK
Meritve telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti v okviru podatkovne zbirke ŠVK imajo tri
glavne namene:
•
•
•

svetovanje posamezniku glede na njegove rezultate,
bolj kakovostno delo in načrtovanje dela učiteljev športne vzgoje,
ugotavljanje trendov sprememb v telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine v
Sloveniji (Kovač, Jurak idr., 2011).

Posamezni merjenec s svojim osebnim ŠVK kartonom spremlja rezultate preteklih let in
opazuje svoj napredek. Pri skupni razredni obravnavi ali v individualnem pogovoru z učiteljem
dobi vpogled v to, kakšen je njegov telesni in gibalni razvoj v primerjavi z vrstniki. Vidi, kje
je močan in kje šibkejši ter si lahko na podlagi tega zastavi lastne cilje in se trudi za osebni
napredek. Starši lahko spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke
primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov, pri tem pa jih učitelj opozarja na
morebitna zdravstvena tveganja njihovih otrok (Kovač, Jurak idr., 2011).
Šola izdela poročilo o stanju in gibanju telesnega in gibalnega razvoja svojih šolarjev. Vsak
učitelj si glede na poročila za oddelke, ki jih poučuje, pomaga pri načrtovanju pouka športa
oziroma športne vzgoje za prihodnje leto. Učitelj športne vzgoje objektivno analizira stanje
posameznika in oddelka ter nato ustrezno prilagodi vadbo, kar zagotavlja bolj kakovosten
pouk. Na podlagi rezultatov svetuje staršem ter šolarjem glede primerne športne vadbe,
korektivne vadbe ali ukrepov, povezanih z zdravstvenimi tveganji ali športno nadarjenostjo.
Zaradi negativnih trendov telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine po svetu, ki se
odražajo predvsem v povečani telesni masi, postaja njegova spremljava nenadomestljiv sistem,
ki omogoča odgovornim institucijam, da lahko učinkovito pristopijo k problematiki teh
negativnih trendov in jo začnejo reševati. Raziskovalci Fakultete za šport z analizami
populacijskih podatkov ugotavljajo, do kakšnih sprememb prihaja v Sloveniji na regionalni in
državni ravni in s temi podatki poskušajo vplivati na izboljšave šolskega in zdravstvenega
sistema.
Kljub temu da je sklop merskih nalog ŠVK standariziran in že od vsega začetka enak, se
strokovnjaki na Fakulteti za šport trudijo za stalen napredek na področju uporabe pridobljenih
podatkov. Da bi bili ti dostopni in uporabni za vsakega posameznika, so skrbniki sistema ŠVK
razvili sistem SLOfit , ki je nadgradnja ŠVK. Ta deluje na spletu in je zelo ažuren (Slofit,
2019).
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»Sistem SLOfit sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov,
osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit ter poročilni sistemi SLOfit za
posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in
druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni
dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki
lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. osebnemu zdravniku, starim
staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem
fitnesu. « (SLOfit, 2019).

1.5 Zaključna dela študentov Fakultete za šport s podatki ŠVK
Letos (2019) mineva 49 let od prvih sistematičnih meritev ŠVK, od začetka spremljanja celotne
populacije slovenskih šolarjev in dijakov pa 33 let. Na Fakulteti za šport v Ljubljani se ves ta
čas obdelujejo podatki in na podlagi rezultatov ugotavljajo trendi za posamezne šole, regije, za
celotno državo, podatki pa so obdelani glede na spol ali razred, glede na tip srednješolskih
ustanov itd. Surove (izmerjene) vrednosti raziskovalci pretvorijo v T-vrednosti, ki povedo, kje
se dani rezultat nahaja glede na rezultate vrstnikov, ki so rojeni v istem koledarskem letu in so
istega spola. Vsako leto izide poročilo, ki vsebuje letne trende sprememb in predstavlja
pridobljene podatke glede na regije in vrste šol. Hkrati pa je v tem času v obliki zaključnih
nalog bivših študentov Fakultete za šport nastalo kar nekaj neodvisnih raziskav, ki obravnavajo
specifične populacije. Avtorji so na primer raziskovali, kako se športniki določenih panog v
gibalnih sposobnostih razlikujejo od splošne populacije ali pa, kako v gibalnih sposobnostih
napredujejo otroci s posebnimi potrebami. Nekatere bolj natančno obravnavajo posamezne šole
ali pa odkrivajo, če ima obiskovanje vrtca kakšen vpliv na otrokove gibalne sposobnosti. Spet
druge raziskujejo, če ima poučevanje športnega pedagoga na razredni stopnji vplive na gibalni
razvoj otrok in kakšne so razlike med otroki, ki imajo več ali manj ur športne vzgoje na teden.
Študenti so v dobrih tridesetih letih izdelali kar precej zaključnih nalog, ki so črpale podatke iz
zbirke ŠVK, ampak do sedaj naloge niso bile zbrane in predstavljene skupaj. Ker se nam zdi
uporabno, da bi ugotovitve nalog primerjali med seboj, prav tako pa tudi z ugotovitvami letnih
poročil in splošnih trendov ter z ostalimi tovrstnimi raziskavami, smo se odločili zbrati izsledke
nalog po desetletnih obdobjih. Za zadnje desetletno obdobje je pod mentorstvom dr. Marjete
Kovač to že storila Teja Jelenko v svojem magistrskem delu Analiza diplomskih, magistrskih
in doktorskih nalog, ki so vključevale podatke športnovzgojnega kartona, v obdobju 2007–
2017 (Jelenko, 2018). V tem obdobju je od 2014 zaključnih nalog (diplomskih, magistrskih in
doktorskih), narejenih na Fakulteti za šport, 28 nalog obravnavalo podatke ŠVK zbirke, kar
znaša 1,4% vseh nalog. Jelenkova (2018) je ugotovila, da so avtorji največkrat obravnavali
osnovnošolsko populacijo ter fante in dekleta skupaj, pri čemer so raziskali tudi razlike med
spoloma. Vzorec preizkušancev v nalogah v večini predstavlja splošno populacijo. V manjšini
nalog, kjer so avtorji preučevali določen spol, so opazovali vzorce otrok, ki so vključeni v
vadbeni proces določenih športnih panog. Izkazalo se je, da večina raziskav kaže negativne
trende sprememb telesnega fitnesa splošne populacije in pozitivne trende sprememb telesnega
fitnesa pri izbranih vzorcih.
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V tem magistrskem delu bomo podobno raziskali desetletje pred tem, od leta 1997 do leta 2006,
ter v razpravi primerjali obdobji med seboj, v katerih kazalnikih preučevanja sta si obdobji
podobni in v čem se razlikujeta.

1.6 Spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v obdobju 1997–2006
Da bi osvetlili obdobje, ki ga obravnavamo na podlagi zaključnih nalog v tem magistrskem
delu, smo zbrali izsledke letnih poročil ŠVK in nekatere članke in druge objave na temo ŠVK,
ki opisujejo spremembe sistema in dogajanje na projektu v obravnavanem desetletju.
Kondrič (1997) je v letnem poročilu zapisal, da se je v letu 1997 v sistem spremljanja vključilo
manj učencev in dijakov kot v preteklem šolskem letu. Razlog za to vidi v spremembi
zakonskega določila, ki določa, da šole za merjenje potrebujejo pisno soglasje staršev ali
dijakov. Se je pa zanimanje za testiranje povečalo na šolah s prilagojenim programom, za
katere zbiranje podatkov o telesnem fitnesu otrok sicer ni obvezno. V letnem poročilu navaja,
da so bile razlike v gibalni učinkovitosti učencev med šolami v Sloveniji izredno velike, saj so
se gibale od 39,1 do 57,8 XT-vrednosti. To pomeni, da so bili učenci nekaterih šol v povprečju
izrazito uspešnejši, medtem ko so učenci drugih šol dosegali opazno podpovprečne rezultate.
Avtor izpostavlja problem srednjih šol, ki so v tem obdobju imele slabe materialne pogoje za
izpeljavo programa športne vzgoje in s tem tudi za testiranje ŠVK.
V aprilu 1998 se je med osnovnošolci v spremljavo vključilo 0,93% več fantov kot deklet, v
srednji šoli pa ni bilo razlike med spoloma. V osnovni šoli je bil sicer delež vključenih učenk
in učencev 93,3%, v srednji šoli pa je bil odziv nekoliko slabši s 65,4% deležem vključenih
dijakov in dijakinj. Strokovnjaki so predlagali, da zbiranje soglasij poteka samo v 1. in 5.
razredu ter 1. letniku srednje šole, ne več vsako leto. Tako kot preteklo leto so tudi 1998 zaznali
pomembne razlike med rezultati učencev in dijakov različnih občin in šol, saj so se XTvrednosti gibale med 41,6 in 57,8 (Kondrič, Strel in Kovač, 1998).
V testiranje ŠVK se je leta 1999 vključilo 83,71% celotne šolajoče populacije, kar je
predstavljalo 0,3 odstotne točke več kot v prejšnjem šolskem letu. Kljub temu so problem v
srednjih šolah še vedno predstavljali slabi delovni pogoji za pouk športne vzgoje in obvezna
poklicna praksa zunaj šolskega prostora, ki je potekala običajno ravno v času testiranja. Na
šolah s prilagojenim programom se je vključenost šol in otrok spet povečala v primerjavi s
prejšnjim letom, kar je dokazovalo uspešnost predstavitve ŠVK omenjenim šolam v okviru
študijske skupine Kondrič in Strel, 1999).
Zaradi novih teoretičnih spoznanj in boljše opremljenosti šol, razvoja računalniške opreme ter
obsežnejšega računalniškega znanja učiteljev in otrok, je v letu 1999 Informacijski sistem za
ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti šolske
mladine v Republiki Sloveniji (kar je takratno ime projekta, v okviru katerega so potekale
meritve ŠVK), ponudil informacijsko podporo za zbiranje, spremljanje in vrednotenje teh
podatkov. Skrbniki so želeli učencem in dijakom ponuditi njihove podatke za celoten čas
šolanja z ustreznimi navodili na disketi. Želeli so tudi, da bi vsak starš dobil grafično
predstavitev telesnega in gibalnega razvoja otroka s pisnimi pojasnili (Kondrič in Strel, 1999).
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PRIMERJAVA NEKATERIH KAZALNIKOV V OBDOBJU 1990–2000
Povprečna višina dijakov in dijakinj je bila na koncu desetletja 0,3 cm višja kot na začetku, kar
pomeni, da se je pospešena rast v višino, opažena v prejšnjih desetletjih, upočasnila. V starosti
10–15 let so bile generacije, izmerjene leta 2000, v primerjavi z letom 1990 višje za 2 cm. Pri
telesni teži so bili trendi podobni. Razmerje med telesno višino in težo ter kožno gubo je bilo
pri dekletih ugodnejše kot v prejšnjih obdobjih, kar je bilo najbolje vidno pri srednješolkah.
Hitrost izmeničnih gibov je imela od 1.–4. razreda tendenco slabšanja rezultata z leti, od petega
razreda dalje pa so se rezultati z leti izboljševali, v srednji šoli kar za 5% v desetih letih.
Koordinacija se je v vseh starostih z leti izboljšala, največje razlike so bile opazne pri 7., 11.,
12. letu ter od 15. do 18 leta. Gibljivost se je izboljšala pri obeh spolih in vseh starostih, najbolj
pri fantih v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Eksplozivna moč nog se
je pri vseh starostih deklic izboljšala, pri fantih pa poslabšala. V obdobju 1990–2000 so bili
zaskrbljujoči podatki povečanja količine podkožnega maščevja otrok na razredni stopnji, kjer
je bilo hkrati opaziti zmanjšanje gibalne zmožnosti (Strel, Kovač in Rogelj, 2002).
Strel idr. (2002) so na podlagi primerjav telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine
pripravili nove referenčne vrednosti za šolsko leto 2000/ 2001. Nato so glede na spremembe v
tem letu sklenili, da za še natančnejše primerjave v prihodnje vsako leto postavijo nove
referenčne vrednosti z enoletnim zamikom. To je bilo pomembno za bolj natančno opazovanje,
saj se pri nekaterih spremenljivkah srednje vrednosti z leti izboljšujejo, pri drugih pa slabšajo.
Poleg te novosti so v letu 2001 skrbniki zamenjali dvajset let star računalniški program za
obdelavo podatkov z novim. To je bil kar obsežen in zahteven projekt, ki je v prihodnjih letih
omogočil bistveno hitrejšo obdelavo podatkov.
Strel, Kovač in Rogelj (2004a) so v poročilu za šolsko leto 2002/2003 predlagali postopno
posodobitev sistema, tako da bi šole v prihodnjih letih v elektronski obliki posredovale podatke
v obdelavo in del obdelave opravile samostojno. V ta namen bi bilo treba prilagoditi
programsko opremo in organizirati usposabljanje učiteljev. Imeli so tudi idejo, da bi
programsko opremo obogatili z analitičnimi podatki za napovedovanje uspešnosti
posameznika v športu.
Rezultati osnovnih šol v letih 2002 in 2003 niso bili več tako razpršeni, kot so bili v prejšnih
letih. Avtorji letnega poročila predvidevajo, da je to posledica bolj doslednega izvajanja novega
učnega načrta in izenačevanja standardov ob uvajanju devetletke. V srednjih šolah so zaradi
povečanja deleža populacije, vključene v izobraževalni sistem, bili rezultati šol še vedno ostali
zelo razpršeni. Rezultati so odražali vključitev dijakov in dijakinj z nižjo ravnijo gibalnih
sposobnosti in drugačnimi telesnimi značilnostmi v srednješolske programe. Povprečne XTvrednosti gimnazij so bistveno presegale ravni ostalnih srednjih šol, zlasti šol nižjega
poklicnega izobraževanja.
Leta 2003 se je zgodil zanimiv pojav, saj so bili rezultati v vseh spremenljivkah, razen v kožni
gubi nadlahti, statistično značilno različni – slabši, kot leto prej. Rezultati so bili presenetljivi,
a so jih avtorji razlagali z izrednimi okoliščinami. Aprila in maja 2003 so bili namreč
postavljeni vročinski rekordi, saj je temperatura praviloma presegala 30 stopnij celzija (Strel
idr., 2004a).

18

Testiranje v aprilu 2004 je prikazalo zmanjšanje standardnih odklonov pri merskih nalogah
mišične moči trupa, ramenskega obroča in rok ter hitrosti enostavnih gibov. To je verjetno
pomenilo, da svoje rezultate izboljšujejo predvsem učenci z najnižjimi zmogljivostmi, tisti z
najboljšimi rezultati pa so dosegli raven, ki jo je bilo težko preseči. Leto 2004 je ponovno
potrdilo razmeroma slabo organizacijo meritev v nekaterih srednjih šolah, saj je po pridobljenih
podatkih 20% slovenskih srednjih šol za podatkovno bazo ŠVK v celoti izmerilo samo 30%
dijakov in dijakinj, ki so soglašali s sodelovanjem v ŠVK meritvah (Strel, Kovač in Rogelj,
2004b).
Strel, Kovač in Rogelj (2005) navajajo, da so se standardni odkloni rezultatov telesnih
značilnosti in gibalnih sposobnosti leta 2005 pri obeh spolih povečali. To razpršenost
standardnih odklonov so raziskovalci vsaj v nekem delu pripisali vključitvi otrok s posebnimi
potrebami v običajne šolske programe. Te spremembe so za učitelje športne vzgoje pomenile
zahtevnejše in bolj občutljivo načrtovanje in izvedbo ur športne vzgoje. V splošnem so bili
rezultati leta 2005 zaskrbljujoči, saj sta se pri skoraj vseh skupinah povečali telesna teža in
kožna guba. Izredno slab trend je bil poleg tega opažen še pri merskih nalogah SDM, PRE in
VZG. Negativne spremembe v moči rok in ramenskega obroča so nakazovale tak trend že več
desetletij. Presenetljivo je, da so pri rezultatih T60 in T600 beležili nekoliko pozitivne
spremembe, čeprav neizrazite.
V letu 2006 se je trend povečanja telesne višine še nadaljeval, tokrat prvič v zadnjem petletnem
obdobju hitreje pri dekletih kot pri fantih. Učenke med 8. in 12. letom so bile od vrstnic pred
petimi leti višje za 1,5%, medtem ko se je povprečna višina fantov povečala le za 0,5%. V
obdobju med 2000 in 2005 je povprečen slovenski otrok na teži pridobil kar en kilogram.
Največ so pridobili fantje med 8. in 15. letom, dekleta v nekem deležu tudi zaradi večje mišične
mase, a so se obema spoloma tudi vrednosti podkožnega maščevja bistveno povečale. V letu
2006 so bile zanimive presenetljivo pozitivne spremembe hitrosti izmeničnih enostavnih gibov
rok. Strel in sodelavci so te spremembe pripisali delno povečani uporabi računalnikov in
mobilnih telefonov, ki od otrok zahtevajo hitre in enostavne reakcije. Delno omenjajo možnost,
da prihaja do presenetljivih rezultatov na razredni stopnji zaradi merjenja razrednih učiteljic,
ki jim ni vedno na voljo elektronska naprava za DPR. Pri dijakih in dijakinjah se je nadaljeval
trend zmanjšanja eksplozivne moči in koordinacije vsega telesa. Najbolj negativen trend
poslabšanja je imela gibljivost, sledili pa sta ji moč rok in ramenskega obroča ter splošna
vzdržljivost, ki se je pri fantih poslabšala nekoliko bolj kot pri dekletih (Strel, Kovač in Rogelj,
2006).
»Primerjava sprememb indeksov povprečnih vrednosti gibalnih sposobnosti je pokazala, da so
bile pozitivne spremembe med leti 2000 in 2005 ugotovljene pri merjenkah ženskega spola
(+0,52%) in negativne spremembe pri merjencih moškega spola (–0,26%)« (Strel idr., 2006,
str. 124). Pozitivne spremembe so bile pri merjenkah manj izrazite kot v prejšnjem desetletju,
pri merjencih pa se je zmerno pozitiven trend v zadnjih petih letih obrnil v negativnega. Med
leti 1990 in 2000 (10 let) se je količina podkožnega maščevja povečala pri obeh spolih za 5%.
Enako povečanje pa so do 2005 dosegli v petih letih, kar je pomenilo še enkrat hitrejše
naraščanje podkožnega maščevja. V letu 2006 pa se je vsem skupinam količina podkožnega
maščevja povečala za 2%, kar je bilo po mnenju avtorjev zelo zaskrbljujoče.
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1.7 Namen naloge
Podatki o telesnih značilnostih in gibalni učinkovitosti slovenskih otrok in mladine se v okviru
ŠVK sistematično zbirajo že od leta 1986 , ravno tako dolgo pa skrbniki sistema na Fakulteti
za šport te podatke vsako leto obdelajo (Strel idr., 1996). S populacijskimi analizami
ugotavljajo, kakšno je stanje telesnega fitnesa učencev in dijakov ter do kakšnih sprememb
prihaja na državni ravni (SLOfit, 2019). Te spremembe in trende je zelo zanimivo opazovati in
raziskovati, še pomembneje pa je, da pomagajo do postopnih izboljšav šolskega in
zdravstvenega sistema.
Ob teh obsežnejših analizah vsako leto potekajo tudi raziskave na specifičnih vzorcih
populacije, ki jih v okviru svojih zaključnih nalog opravljajo študenti Fakultete za šport. Ti se
osredotočajo na določene šole ali regije, na izbrane skupine otrok, na vključenost v športne
panoge, primerjajo rezultate glede na spol, glede na vrsto srednješolskega izobraževanja ali pa
se omejijo na razvoj določene gibalne sposobnosti skozi leta. Podatki nosijo ogromen
raziskovalni potencial in namen te magistrske naloge, je preveriti, kaj so v letih med 1997 in
2006 opazovali in ugotovili študenti v svojih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

1.7.1 Cilji proučevanja
1. Ugotoviti, kolikšen je delež diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog na Fakulteti za
šport, kjer so avtorji uporabili podatke zbirke ŠVK, v obdobju 1997–2006.
2. Ugotoviti, kolikšen je delež nalog, kjer so uporabljeni podatki osnovnošolcev, srednješolcev
ali celotne šolajoče populacije, znotraj tega pa, katere starostne skupine so avtorji najpogosteje
preučevali.
3. Ugotoviti, kolikšen delež avtorjev je preučeval podatke glede na spol.
4. Ugotoviti, ali je vzorec preizkušancev v nalogah vključeval splošno ali izbrano populacijo
(športniki glede na vrsto športa, otroci s posebnimi potrebami ipd.).
5. Ugotoviti, katere dejavnike telesnega fitnesa (morfolološki kazalniki, posamezni kazalniki
gibalne učinkovitosti ali indeks splošne gibalne učinkovitosti) so avtorji najpogosteje
preučevali.
6. Ugotoviti, ali rezultati nalog kažejo določene trende v spremembah telesnega fitnesa.
7. Primerjati dobljene podatke glede na opazovanja v letih 2007–2017.
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1.7.2 Raziskovalne hipoteze
H1: V posameznem študijskem letu je manj kot 10% diplomskih, magistrskih in doktorskih
nalog vključevalo podatke ŠVK sistema.
H2: Ni razlik v preučevanju podatkov ŠVK sistema, uporabljenih v diplomskih, magistrskih in
doktorskih nalogah, glede na spol merjencev.
H3: Obstajajo razlike v številu raziskav, ki so preučevale splošno populacijo in izbrane vzorce.
H4: Obstajajo razlike v številu raziskav, ki so preučevale indeks splošne gibalne učinkovitosti
in posamezne dejavnike telesnega fitnesa.
H5: Večina raziskav kaže negativne trende sprememb telesnega fitnesa splošne populacije in
pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa v izbranih vzorcih.
H6: Ni razlik v preučevanih kazalniki med leti 1997–2006 in 2007–2017.
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2. METODE DELA
Magistrsko delo je raziskovalnega tipa.

2.1 Preizkušanci
Vzorec preizkušancev sestavljajo vse zaključne naloge diplomantov (N=1195), magistrov
(N=46) in doktorjev (N=30), ki so zaključili študij na Fakulteti za šport v časovnem obdobju
od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006. Podrobneje smo raziskali zaključne naloge, v katerih so bili
uporabljeni podatki ŠVK sistema. Omejili smo se na dela, katerih avtorji so bili študenti
katerekoli smeri na Fakulteti za šport, ki je del Univerze v Ljubljani. Za vse avtorje, ne glede
na spol, smo v nalogi uporabili moško slovnično obliko, razen kjer je posebej izpostavljeno, da
je avtor ali preizkušanec točno določenega spola. V preglednici 2 se števila nanašajo na število
avtorjev in ne na število nalog, saj je pri nastanku nekaterih zaključnih nalog sodelovalo več
avtorjev in je bilo v obravnavanem obdobju več avtorjev zaključnih nalog, kot samih zaključnih
nalog.
Preglednica 2
Število in spol avtorjev obravnavanih zaključnih nalog glede na leto izida
LETO
IZIDA

DIPLOMSKA DELA

MAGISTRSKE
NALOGE

DOKTORSKE
DISERTACIJE

SKUPNO
ZAKLJUČNE
NALOGE
M
Ž
VSI

M

Ž

VSI

M

Ž

VSI

M

Ž

VSI

1997

41

26

67

3

2

5

1

0

1

45

28

73

1998

31

16

47

3

2

5

3

0

3

37

18

55

1999

48

36

84

2

4

6

2

1

3

52

41

93

2000

62

51

113

1

1

2

1

1

2

64

53

117

2001

59

41

100

5

3

8

0

5

5

64

49

113

2002

71

56

127

3

4

7

1

2

3

76

61

137

2003

118

69

187

0

1

1

2

2

4

120

72

192

2004

108

51

159

2

1

3

2

0

2

112

52

164

2005

98

47

145

0

5

5

4

2

6

102

54

156

2006

106

60

166

2

2

4

0

1

1

108

63

171

SKUPAJ

743

452

1.195

21

25

46

16

14

30

780

491

1.271

2.2 Pripomočki
Za zbiranje podatkov smo uporabili spletni brskalnik v virtualni knjižnici COBISS. Ključne
besede, po katerih je potekalo iskanje v virtualni knjižnici, so bile: športnovzgojni karton,
telesno-vzgojni karton, ŠVK, meritve, telesni in gibalni razvoj. Na podlagi natančnega pregleda
nalog smo določili naslednje spremenljivke, ki so jih diplomanti uporabili v svojih nalogah:
spol merjencev; stopnja šolanja (osnovna, srednja šola); celotna populacija, specifična
populacija − športniki; športne panoge, s katerimi so se ukvarjali izbrani vzorci, in dejavniki
telesnega fitnesa (posamezne merske naloge in indeks splošne gibalne učinkovitosti XT).
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2.3 Postopek
V študentskem referatu Fakultete za šport smo pridobili seznam vseh diplomantov, magistrov
in doktorjev znanosti, ki so končali študij na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani od 1.1.1997
do 31.12.2006. Ta seznam smo primerjali s seznamom študentov, ki so v omenjenih letih
zaključili študij na Fakulteti za šport, ki je bil objavljen v Zborniku Fakultete za šport Univerze
v Ljubljani 1960–2010 (Pavlin, 2010).
Na podlagi dobljenega seznama smo v virtualni knjižnici COBISS preverili vse naloge. Pri
pregledu vseh naslovov smo naredili grobo delitev, ali naloge vsebujejo podatke ŠVK ali ne.
Nato smo iskanje v virtualni knjižnici COBISS ponovili s ključnimi besedami. Potekalo je v
izbirnem iskalniku po tipologiji dokumenta (2.11 – diplomsko delo, 2.09 – magistrsko delo in
2.08 – doktorska disertacija) in ključnih besedah: športnovzgojni karton, športno vzgojni
karton, telesno-vzgojni karton, ŠVK, SLOfit, telesni in gibalni razvoj, meritve, telesne
značilnosti, morfološke lastnosti, motorične sposobnosti, gibalne sposobnosti. V iskalniku je
bila izbrana samo knjižnica Fakultete za šport, Ljubljana (FSPLJ). Pri ključni besedi meritve
smo zaradi lažjega pregleda v iskanje dodali še »leto izida«. Nato smo primerjali, ali smo dobili
enake naloge pri prvem in drugem iskanju.
Ko smo imeli končen seznam vseh zaključnih nalog, ki so uporabljale podatke ŠVK, smo v
knjižnjici pregledali vsako nalogo in si izpisali podatke, ki smo jih želeli opazovati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avtor,
naslov,
program študija,
leto izida,
tipologija dokumenta,
mentor in somentor,
ključne besede,
spol opazovanega vzorca oziroma populacije,
obdobje šolanja (osnovna ali srednja šola),
starost/razred proučevanega vzorca,
športna panoga ali značilnost, ki združuje opazovani vzorec,
velikost vzorca,
opazovane merske naloge telesnih in gibalnih značilnosti ŠVK,
ugotovitve zaključne naloge.
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2.4 Metode obdelave podatkov
Za obdelavo podatkov smo uporabili program Microsoft Excel. Podatke smo predstavili
grafično ali v preglednicah in nato naše ugotovitve primerjali z rezultati študije, ki je
proučevala podobno problematiko na vzorcu zaključnih nalog v obdobju 2007–2017.
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3. REZULTATI Z RAZPRAVO
3.1 Avtorji in tipologija obravnavanih zaključnih nalog
Glede na seznam študentov, ki so z zaključno nalogo sklenili svoj študij na Fakulteti za šport
v preučevanem obdobju, je med leti 1997 in 2006 nastalo 1271 zaključnih nalog. Naslove in
ključne besede vseh teh smo pregledali v virtualni knjižnici COBISS in nato vse naloge, ki bi
potencialno lahko vključevale rezultate podatkovne zbirke ŠVK, poiskali v knjižnjici in jih
natančeje proučili. Razmeroma veliko nalog je vsebovalo rezultate različnih meritev telesnih
značilnosti ali gibalnih sposobnosti, a od teh je bilo le 29 takih, ki so črpale rezultate iz
podatkovne zbirke ŠVK.
V nekaj nalogah so avtorji uporabili gibalne teste, ki so vključeni v sklop merskih nalog ŠVK,
a so meritve potekale posebej kakšen drug mesec, večkrat na leto ali na specifični populaciji
zunaj šol, skratka ne v okviru aprilskega testiranja, ki poteka med rednim poukom športne
vzgoje. Teh nalog v tem magistrskem delu nismo obravnavali. Prav tako v magistrsko delo
nismo vključili zaključnih del, ki so nastala na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru
presečne študije ARTOS (Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji), ki vključuje tudi
nekatere merske naloge ŠVK sistema.
Preglednica 3
Število obravnavanih zaključnih nalog, kjer so avtorji uporabili ŠVK podatke, po tipologiji in letih izida

LETO
IZIDA

DIPLOMSKA
DELA
vsa
ŠVK

MAGISTRSKE
NALOGE
vse
ŠVK

DOKTORSKE
DISERTACIJE
vse
ŠVK

VSE ZAKLJUČNE
NALOGE
vse
ŠVK
% ŠVK

1997

67

1

5

1

1

0

73

2

2,7

1998

47

1

5

0

3

0

55

1

1,8

1999

84

2

6

1

3

1

93

4

4,3

2000

113

6

2

0

2

0

117

6

5,1

2001

100

3

8

1

5

0

113

4

3,5

2002

127

4

7

0

3

0

137

4

2,9

2003

187

1

1

0

4

0

192

1

0,5

2004

159

1

3

0

2

0

164

1

0,6

2005

145

4

5

0

6

0

156

4

2,6

2006

166

2

4

0

1

0

171

2

1,2

SKUPAJ

1.195

25

46

3

30

1

1.271

29

2,3

Iz preglednice 3 je razvidno, da je bila podatkovna zbirka ŠVK kot vir informacij uporabljena
v 25 (2,1%) diplomskih nalogah, treh (6,5%) magistrskih delih in eni (3,3%) doktorski
disertaciji. V skupnem tako 29 zaključnih nalog s podatki zbirke ŠVK predstavlja 2,3-odstotni
delež vseh zaključnih nalog. Od 29-ih zaključnih nalog imata dve po dva avtorja, kar pomeni,
da je podatke iz zbirke ŠVK v okviru zaključnih nalog preučevalo 31 bivših študentov različnih
stopenj študija Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.
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V naslednjem desetletju 2007–2016 , ki ga je obravnavala T. Jelenko (2018), je bilo skupno
število zaključnih del 2006, torej kar 735 več, a je bilo del s ŠVK podatki prav tako 29. Delež
del, ki so obravnavala podatke, pridobljene s ŠVK, je v naslednjem desetletju upadel s 2,3%
na 1,4%, kar pomeni 0,9 odstotnih točk manj kot v opazovanem obdobju 1997–2006.
2006

1.2

2005

2.6

2004

0.6

2003

0.5

2002

2.9

2001

3.5

2000

5.1

1999

4.3

1998

1.8

1997

2.7
0

1

2

3

4

5

6

Delež nalog ŠVK

Slika 2. Delež zaključnih nalog s ŠVK podatki, prikazan za posamezna leta.

Iz slike 2 je razvidno, da se je obdobje leta 1997 začelo številčno šibko, z dvemi deli, a je bilo
eno izmed teh vsebinsko obsežnejše magistrsko delo (Kondrič in Šajber Pincolič, 1997), ki je
analiziralo trende razvoja med leti 1988 in 1995. Leta 1998 je nastala samo ena diplomska
naloga na temo športne gimnastike (Crnjac, 1998), katere glaven poudarek ni bila zbirka
podatkov ŠVK, je pa avtor uporabil XT-vrednosti telovadcev, pridobljene z meritvami ŠVK.
Med leti 1999 in 2002 so bili doseženi največji deleži nalog s ŠVK podatki, z vrhuncem leta
2000, ko je nastalo kar šest (5,1%) takih diplomskih nalog (Ahačič, 2000; Kožar, 2000; Mrak,
2000; Šoštarić, 2000; Tomac, 2000; Tomin, 2000). V letu 1999 sta nastali dve diplomski nalogi
(Istenič, 1999; Malovič, 1999) na smeri športno treniranje (namizni tenis in odbojka) in eno
magistsko delo, ki raziskuje povezave samopodobe s telesnimi in gibalnimi spremenljivkami
(Štemberger, 1999), ter ena doktorska disertacija, ki preverja napovedno vrednost ekpertnega
modela za usmerjanje v nogomet (Pocrnjič, 1999).
V rekordnem letu 2000 sta nastali dve nalogi na temo alpskega smučanja (Ahačič, 2000;
Tomin, 2000), ena o odbojkaricah (Kožar, 2000), ena o osebnostnih lastnostih učencev in
rezultatih T600 (Mrak, 2000) in dve o splošni populaciji OŠ Fram (Šoštarić, 2000) in
osnovnošolski populaciji in učencih OŠ Ivana Skvarče v Zagorju (Tomac, 2000).
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Slika 3. Število nalog s podatki ŠVK v posameznem letu.

2001 so nastale tri diplomske naloge, prva na podlagi rezultatov OŠ Gorenja vas in OŠ Poljane
(Gartner, 2001), druga, ki je preverjala spremembe telesnih in gibalnih sposobnosti v času
šolanja glede na vključenost v vadbo na OŠ Bičevje (Šrot, 2001), in tretja, ki je na petih šolah
analizirala povezanost med motivacijo do športne vzgoje, razredno klimo in gibalno
učinkovitostjo (Podržavnik, 2001). Poleg tega je nastalo eno magistrsko delo, ki preverja
povezanost osebnostnih lastnosti s telesnimi značilnostmi in gibalnimi sposobnostmi dijakinj
(Dornig, 2001).
Leto 2002 je prav tako bogato s štirimi diplomskimi nalogami, kjer so avtorji proučevali
nogometaše (Vidovič, 2002), osnos do ŠVK (Ferme, 2002), vpliv poučevanja športnega
pedagoga v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na gibalno učinkovitist učencev (Maver,
2001) in učinke eksperimentalnega programa vadbe (Tovornik, 2002).
V letih 2003 in 2004 je nastala le po ena diplomska naloga, 2003 o vplivu obiskovanja vrtca
na gibalno učinkovitost prvošolcev (Mozetič, 2003) in 2004 o otrocih z motnjami vedenja in
osebnosti na OŠ Veržej (Šterman, 2004).
Leto 2005 je bilo s štirimi diplomskimi nalogami spet bolj bogato. Prva ponovno govori o
mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti v VIZ Višnja Gora (Omahen, 2005), tokrat o
srednješolcih, druga o učencih OŠ Poljane (Titan, 2005), tretja o koprski šoli s povečanim
številom ur ŠVZ in vplivom bogatejšega programa na razvoj gibalnih sposobnosti učencev
(Čavničar, 2005) in zadnja o učencih OŠ Trbovlje (Mlinar, 2005). V zadnjem letu
obravnavanega obdobja, 2006, sta nastali dve diplomski nalogi, ena o napovedovalni vrednosti
ocen potencialne uspešnosti otrok, vključenih v nogometno vadbo (Černila, 2006), in druga o
povezavi med samopodobo, učno uspešnostjo, telesnimi značilnostmi in gibalnimi
sposobnostmi dvanajstletnih deklet (Hočevar, 2006).
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Preglednica 4
Spol avtorjev nalog, ki so uporabili podatke ŠVK

Leto

Moški

Ženski

Skupaj

1997

1

3

4

1998
1999

1
2

0
2

1
4

2000
2001

4
2

2
2

6
4

2002
2003

3
0

1
1

4
1

2004
2005

1
3

0
1

1
4

2006

1

1

2

Skupaj

18

13

31

Preglednica 4 prikazuje, da je podatke ŠVK v svojih zaključnih nalogah (N=29) uporabilo
skupno 31 študentov, saj sta leta 1997 dve nalogi skupaj izdelala po dva avtorja (Kondrič in
Šajber Pincolič, 1997; Kovač in Oršič, 1997). 18 avtorjev teh nalog je moškega, 13 pa ženskega
spola. To razmerje je bilo pričakovano, saj je tudi sicer študij zaključilo več moških kot žensk.

Slika 4. Grafični prikaz deleža spola avtorjev nalog s ŠVK podatki.

Znotraj našega obravnavanega vzorca zaključnih nalog s ŠVK podatki avtorji moškega spola
predstavljajo večji, 60-odstotni delež, ženske avtorice pa 40-odstotni delež vseh avtorjev.
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Preglednica 5
Študijski programi, ki so jih obiskovali avtorji obravnavanih nalog

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Število avtorjev

Odstotek

12

38,7

13

41,9

1

3,2

Magistrski študijski program Kineziologija

4

12,9

Doktorski študijski program Kineziologija

1

3,2

Skupaj

31

100

Univerzitetni študijski program Športna vzgoja,
smer Specialna športna vzgoja
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja,
smer Športno treniranje
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja,
smer Športna rekreacija

Na Fakulteti za šport je v obravnavanem obdobju 1997–2006 potekal štiriletni študijski
program Športna vzgoja s tremi smermi: Specialna športna vzgoja, Športno treniranje in
Športna rekreacija (Pavlin, 2010). Preglednica 5 prikazuje, da so največ (13) nalog s podatki
zbirke ŠVK napisali bivši študenti smeri Športno treniranje, eno manj (12) pa so izdelali bivši
študenti smeri Specialna športna vzgoja. Na smeri Športna rekreacija je v opazovanem času
diplomsko nalogo na podlagi podatkov ŠVK sistema izdelal en študent. Napisana so bila tudi
tri magistrska dela in ena doktorska disertacija. Vse navedene naloge smo poiskali v fizični
obliki v knjižnjici Fakultete za šport v Ljubljani, saj so v elektronski obliki v spletni knjižnici
Cobiss objavljene šele naloge, izdelane leta 2007 in dalje.
V naslednjem desetletju, ki ga je opisala T. Jelenko (2018), je nastalo 24 diplomskih nalog, ki
so vključevale podatke zbirke ŠVK, dve magistrski deli in tri doktorske disertacije.

Diplomske naloge predstavljajo največji,
64-odstotni delež vzorca opazovanih
zaključnih nalog, magistrska dela 25odstotni in doktorska disertacija 11odstotni delež.
Znotraj posameznih tipologij to pomeni
naslednje deleže nalog, kjer so avtorji
uporabili podatkovno zbirko ŠVK; 1,3%
vseh diplomskih nalog, 6,5% vseh
magistrskih del in 3,3% vseh doktorskih
disertacij. Relativno so avtorji torej
največkrat uporabili podatke ŠVK v svojih
magistrskih delih.
Slika 5. Delež diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih
disertacij v pridobljenem vzorcu zaključnih nalog.
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3.2 Iskanje na podlagi ključnih besed
Avtorica T. Jelenko (2018), ki je izdelala analizo zaključnih nalog s podatki ŠVK za obdobje
2007–2017, se je iskanja ustreznih nalog v začetku lotila s pomočjo ključnih besed, povezanih
z besedno zvezo športnovzgojni karton. Ugotovila je, da bi na ta način lahko nekaj nalog
izpustila in zato je naknadno pregledala naslove vseh zaključnih nalog za obravnavano obdobje
po seznamu, ki ga je posredoval študentski referat Fakultete za šport. Mi smo se zaradi večje
zanesljivosti in nekonsistentne uporabe smiselnih ključnih besed lotili iskanja od vsega začetka
drugače. Na podlagi seznama študentov, ki so v preteklosti zaključili študij na FŠ, ki je bil
objavljen v Zborniku Fakultete za šport Univerze v Ljubljani 1960–2010 (Pavlin, 2010), smo
naloge vseh avtorjev, ki so študij zaključili med leti 1997 in 2006, poiskali v bazi spletne
knjižnice COBISS. Glede na naslove in ključne besede smo izločili vse, ki zagotovo niso
uporabili podatkov ŠVK, vse ostale, ki pa bi jih, čeprav v manjšem delu, potencialno lahko,
smo poiskali v fizični obliki. Pregledali smo jih in izdelali seznam avtorjev, ki sestavljajo naš
vzorec obravnavanih zaključnih nalog.
Preglednica 6
Vse ključne besede, navedene v obravnavanih zaključnih nalogah

KLJUČNE BESEDE V NALOGAH

ŠTEVILO

motorične sposobnosti
športnovzgojni karton, športna vzgoja
osnovna šola
gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, morfološke značilnosti
primerjava, učenci, uspešnost
motorika
analiza, mladi, odbojka, nogomet

12
11
8
6
5
4
3

merski postopki, povezanost, trening, vadba, testiranje, učenke, telesni razvoj,
samopodoba, motnje vedenja in osebnosti, alpsko smučanje

2

meritve, stanje, rezultati, statistične značilnosti, vpliv, napredek, osnovna statistika,
razlike, ekspertni model, regresijska analiza, morfologija, morfološke razsežnosti
somatotip sestava telesa, antropometrija,
osebnostne lastnosti, razredna klima, motivacija, sodelovanje športnega pedagoga in
razredne učiteljice, odnos do športnovzgojnega kartona,
vzgojno-izobraževalni zavod, pedagogika, pedagoški eksperiment,

1

uspešnost v igri, potencialna uspešnost, tekmovalna uspešnost, učna uspešnost,
dečki, dekleta, šesti razred osnovne šole, sedmi razred, 8 do 15 let, 12 let, občina
Gorenja vas – Poljane, mladi odbojkarji, športna gimnastika, namizni tenis, nogometna
motorika
število vseh uporabljenih ključnih besed

N=69

30

Besedni zvezi motorične sposobnosti in gibalne sposobnosti sta sopomenki in se skupaj med
ključnimi besedami pojavita kar 18-krat. Prav tako sta sinonima besedni zvezi morfološke in
telesne značilnosti, ki se skupno pojavita 12-krat. Včasih se je pogosteje uporabljalo izraza
morfološke značilnosti in motorične sposobnosti, ki izhajata iz tujk motorika in morfologija.
Danes sta uveljavljena poslovenjena izraza telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, ki sta
tudi bolj razumljiva širši množici.
11-krat sta se pojavili besedni zvezi športna vzgoja in športnovzgojni karton, 8-krat osnovna
šola, ostale ključne besede pa so se pojavile 5-krat ali manj. Vse so navedene v Preglednici 6.
Večina je vezanih na znanstvene metode, ki so uporabljene v zaključnih nalogah, na različne
obravnavane spremenljivke ali na vzorec merjencev (športna panoga, starost, spol in kraj).
Zabeležene ključne besede se po pričakovanjih v veliki meri ujemajo s tistimi, ki jih je v
naslednjem desetletju izpostavila T. Jelenko (2018). V obdobju 2007–2017 so se največkrat
pojavile naslednje ključne besede; gibalne sposobnosti (14), osnovna šola (12), telesne
značilnosti (9) in športnovzgojni karton (9). Ostale so se pojavile 5-krat ali manj in zanje prav
tako veljajo zgoraj opisane značilnosti.

Slika 6. Najpogostejše ključne besede obravnavanih nalog.

V zgornjem oblaku (Slika 6) je za bolj nazoren prikaz z velikostjo črk predstavljena pojavnost
posameznih ključnih besed v obravnavanih zaključnih nalogah. Večkrat kot se je beseda
ponovila, večja je velikost črk.
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Preglednica 4
Vse ključne besede obravnavanih zaključnih nalog, navedene v virtualni knjižnjici COBISS
KLJUČNE BESEDE V VIRTUALNI KNJIŽNICI COBISS
statistika
športna vzgoja, meritve
morfološke značilnosti, športnovzgojni karton, testi
osnovna šola
SPSS
mladi
t-test
šport
analiza variance, otroci, antropometrija, razvoj
vprašalnik
učenci, dečki, primerjava
trening, anketa
telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, uspešnost, informacijski sistem, regresijska analiza
program, nogomet, faktorska analiza, rezultati
Slovenija, magistrske naloge, ekspertni sistem, talent, gibanje, motorika, samopodoba, morfološke
lastnosti, telesne značilnosti, učenke, stališča, alpsko smučanje, analiza kovariance, atletika, telesne
lastnosti, športna aktivnost, tek, psihologija, dekleta, prvo triletje, eksperiment, odnosi, duševni razvoj,
motnje, motorične sposobnosti, osebnost
morfologija, interni sistem, računalnik, Šmartno, Ljubljana, 1988-1995, hi-kvadrat test, športna
gimnastika, testiranje, odbojka, igralci, kadeti, športne panoge, selekcija, računalniški sistem, namizni
tenis, deklice, psihosocialni razvoj, merjenje, disertacije, ekspertno modeliranje, usmerjanje, opisna
statistika, srednja šola, moški, raziskave, vzdržljivostni testi, adolescence, pearsonov koeficient,
učinkovitost , motivacija, razred, medosebni odnosi, gimnazija, športni pedagogi, poučevanje,
devetletka, predšolski otroci, vrtec, vedenje, vzgojni zavodi, Višnja gora, učne ure, starši, mnenje,
učenje, spearmanov koeficient
število vseh uporabljenih ključnih besed

ŠTEVILO
24
18
16
15
13
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2

1

N=106

Iz preglednice 7 je razvidno, da so ključne besede, uporabljene v virtualni knjižnici COBISS,
precej drugačne od ključnih besed, ki so jih avtorji uporabili v svojih zaključnih nalogah. Tudi
njihova raznolikost je večja, saj je različnih ključnih besed v nalogah 69, v virtualni knjižnici
COBISS pa 106. Ključne besede namreč po posebnem protokolu oblikuje knjižničar.

Slika 7. Najpogostejše ključne besede obravnavanih nalog, navedene v virtualni knjižnici COBISS.
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3.3 Predstavitev značilnosti posameznih nalog
Preglednica 8
Stopnja šolanja merjencev

Stopnja šolanja

Število nalog

OŠ

24

Odstotek
%
82,8

SŠ

4

13,8

OŠ in SŠ

1

3,4

Skupaj

29

100

Preglednica 8 prikazuje populacijo merjencev glede na stopnjo šolanja v času, iz katerega so
uporabili njihove ŠVK rezultate. V 24-ih nalogah (82,8%) so avtorji predstavili rezultate
osnovnošolske populacije, v štirih nalogah (13,8%) pa rezultate srednješolske populacije.
Samo ena naloga vključuje rezultate iz obeh stopenj šolanja hkrati. V tej nalogi avtor obravnava
potencialno uspešnost odbojkarjev v igri na osnovi rezultatov ŠVK.
4. SŠ

2

3. SŠ

3

2. SŠ

2

1. SŠ

3

8.OŠ

12

7. OŠ

15

6. OŠ

15

5. OŠ

15

4. OŠ

14

3. OŠ

15

2. OŠ

15

1. OŠ

16
0

2

4

6

8
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12

14

16

18

Število nalog
Slika 8. Razred/letnik merjencev, vključenih v naloge s ŠVK podatki.

Iz slike 8 je razvidno, v koliko nalogah so bili presečno uporabljeni rezultati posemeznega
razreda osnovne šole ali letnika srednje šole. Največkrat, kar 11-krat so avtorji uporabili
rezultate celotne osnovnošolske populacije od 1.–8. razreda skupaj. Nekajkrat so osnovnošolce
obravnavali v manjših sklopih ali samo eno generacijo, od tega so bili največkrat vključeni
prvošolci.
Samo en avtor je analiziral rezultate celotnega srednješolskega obdobja od 1.–4. letnika, ostali
pa so obravnavali po dva letnika skupaj ali samo posamezni letnik. Rezultati prvega in tretjega
letnika so bili v zaključnih nalogah uporabljeni trikrat, rezultati drugega in četrtega pa dvakrat.
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Preglednica 9
Spol merjencev, vključenih v naloge s ŠVK podatki

Spol merjencev

Število nalog

Odstotek %

Fantje

9

31,0

Dekleta

3

10,3

Fantje in dekleta

17

58,6

Skupaj

29

100

Preglednica 9 predstavlja spol merjencev, katerih rezultati so uporabljeni v nalogah s podatki
ŠVK sistema. V kar 58,6% (N=17) nalog so avtorji obravnavali oba spola skupaj. V 31% (N=9)
so vključeni le podatki fantov in v 10,3% (N=3) nalog le podatki deklet. Rezultati fantov so
bili uporabljeni trikrat v povezavi z nogometno vadbo, trikrat v okviru raziskovanja značilnosti
splošne populacije in enkrat v povezavi z gimnastiko, odbojko in alpskim smučanjem.
Izključno rezultati deklet so bili uporabljeni dvakrat v okviru raziskovanja trendov splošne
populacije in enkrat v povezavi s trenažnim procesom odbojke.
V naslednjem obdobju 2007–2017 sta bila v večjem deležu (77%) obravnavana oba spola
skupaj in v manjšem obsegu fantje (15,4%) in dekleta (7,7%) posebej (Jelenko, 2018).
Preglednica 10
Vzorci merjencev glede na športno panogo ali specifično značilnost

Vzorci merjencev
OŠ

Vzorci merjencev
SŠ

Skupno število
vzorcev

Odstotek %

Splošna populacija
Nogomet
Odbojka
Alpsko smučanje
Športna gimnastika
Košarka
Namizni tenis
Osebe z motnjami
vedenja in osebnosti

16
3
2
1
1
1
1

1
1
0
1
0
0
0

17
4
2
2
1
1
1

56,7
13,3
6,7
6,7
3,3
3,3
3,3

1

1

2

6,7

Skupaj

26

4

30

100

Šport

V preglednici 10 je predstavljena pogostost vključenosti vzorcev splošne ali izbrane populacije
v obravnavane zaključne naloge. Z izbranimi populaciji smo poimenovali športnike različnih
športnih panog in osebe z motnjami vedenja in osebnosti. Največkrat, v kar 56% deležu, je v
naloge vključena splošna populacija. Med športi je najpogosteje raziskovan nogomet, potem
odbojka in alpsko smučanje. Ostale športne panoge (športna gimnastika, košarka, namizni
tenis) analizirajo avtorji po ene zaključne naloge. Osebe z motnjami vedenja in osebnosti sta v
svojih nalogah obravnavala dva avtorja.
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Preglednica 11
Dejavniki telesnega fitnesa

Uporabljene merske naloge

Število

Odstotek %

Vse merske naloge ŠVK

21

72,4

Posamezne merske naloge ŠVK

3

10,3

Vse merske naloge ŠVK in XT

3

10,3

Vprašalniki

2

6,9

Skupaj

29

100

Dejavniki telesnega fitnesa, ki so jih avtorji najpogosteje preučevali v svojih nalogah, so
predstavljeni v preglednici 11. V sklopu posamezne merske naloge ŠVK so vključeni tako
posamezni kazalniki gibalne učinkovitosti kot tudi merske naloge telesnih značilnosti. Iz
preglednice 11 je razvidno, da je velika večina avtorjev v svojih nalogah (N=21; 72,4%)
preučevala celotni sklop ŠVK, torej vseh 11 merskih nalog. Samo posamezne merske naloge
so preučevali avtorji v 10,3% nalog, prav tako so se avtorji v 10,3% nalog osredotočili na
celoten sklop merskih nalog ŠVK skupaj z indeksom splošne gibalne učinkovitosti (XT). Dve
avtorici sta z vprašalniki ugotavljali, kakšen je odnos učencev do ŠVK.
Preglednica 5
Trend telesnega fitnesa

Trend telesnega fitnesa

Število

Odstotek %

Pozitiven trend izbranih vzorcev

16

55,2

Negativen trend splošne populacije

5

17,2

Drugo

8

27,6

Skupaj

29

100

Preglednica 12 predstavlja trende v spremembah telesnega fitnesa, kjer jih je bilo mogoče
zaznati. Zaradi raznovrstnosti obravnavanih nalog je težko opredeliti trende telesnega fitnesa,
zato smo iz raziskovalnih nalog opredelili negativen trend splošne populacije, pozitiven trend
izbranih vzorcev in drugo, kjer so predvsem naloge, povezane s psihologijo (telesna
samopodoba, motivacija, motnje vedenja in osebnosti). V kategorijo pozitiven trend izbranih
vzorcev smo vključili izbrane vzorce športnikov (nogomet, odbojka, gimnastika in alpsko
smučanje) in tiste, kjer avtorji primerjajo med sabo športne in običajne oddelke oz. imajo
dodatne ure športne vzgoje ali športnega pedagoga kot dodatnega učitelja v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju. Prav tako so v tej kategoriji avtorji, ki so raziskovali nek pojav s
pomočjo eksperimentalne in kontrolne skupine.
Pri več kot polovici nalog (55,2%) so avtorji ugotovili pozitiven trend telesnega fitnesa
vključenih vzorcev. Negativen trend telesnega fitnesa splošne populacije pa je zaznan v 17,2%
nalog.
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3.4 Mentorji in somentorji obravnavanih zaključnih nalog
Preglednica 6
Predstavitev mentorjev in somentorjev

PROFESOR

MENTOR

SOMENTOR

SKUPNO

TEMATIKA NALOG
splošna populacija, namizni tenis,
motnje vedenja in osebnosti, odnos do
ŠVK
splošna populacija, samopodoba,
nogomet
splošna populacija, predšolsko obdobje,
večje število ur ŠVZ, nogomet

dr. Jože Štihec

10

2

12

dr. Janko Strel

5

1

6

dr. Mateja Videmšek

3

1

4

dr. Damir Karpljuk

2

2

4

splošna populacija, vedenjske motnje

dr. Branko Škof

2

0

2

T600 – osebnostne lastnosti

dr. Marko Zadražnik

2

0

2

odbojka

dr. Milan Žvan

2

0

2

alpsko smučanje

dr. Ivan Čuk

1

0

1

športna gimnastika

dr. Mirjam Lasan

1

0

1

osebnostne lastnosti

dr. Brane Dežman

1

1

2

odbojka, nogomet

mag. Miran Kondrič

0

3

3

splošna populacija, namizni tenis,
odbojka

dr. Marko Pocrnjič

0

2

2

nogomet

mag. Saša Cecić
Erpič

0

1

1

osebnostne lastnosti

dr. Matej Tušak

0

1

1

osebnostne lastnosti

mag. Toni Bolković

0

1

1

športna gimnastika

Cveta Razdevšek

0

1

1

samopodoba

dr. Vlasta Zabukovec

0

1

1

motivacija, razredna klima

dr. Borut Pistotnik

0

1

1

osebnostne lastnosti

dr. Vedran Hadžić

0

1

1

motnje vedenja in osebnosti

mag. Vid Mesarič

0

1

1

splošna populacija

dr. Verdenik Zdenko

0

1

1

nogomet

Ob imenih in priimkih profesorjev v preglednici 13 so zapisani akademski nazivi, ki so jih
imeli v času njihovega mentorstva ali somentorstva pri obravnavanih zaključnih nalogah.
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Večina mentorjev in somentorjev obravnavanih nalog je sedanjih ali bivših profesorjev na
Fakulteti za šport, ena od somentoric je bila profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani, druga somentorica pa je profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Njihova področja delovanja na FŠ se, kot pričakovano, odražajo v temah, ki so jih bivši študenti
pod njihovih mentorstvom obravnavali v svojih zaključnih nalogah.
Največjemu številu nalog sta bila mentorja ali somentorja dr. Jože Štihec in dr. Janko Strel, ki
sta skupaj z ostalimi avtorji sodelovala pri nastanku dela Športnovzgojni karton (Strel idr.,
1996). Sledijo jima dr. Mateja Videmšek, dr. Damir Karpljuk, dr. Branko Škof, dr. Marko
Zadražnik, dr. Milan Žvan, dr. Ivan Čuk, dr. Mirjam Lasan, dr. Brane Dežman in ostali
somentorji, navedeni v preglednici 13. Somentorjev ni bilo pri devetih diplomskih nalogah.
V naslednjem obravnavanem obdobju, 2007–2017, dosegajo najvišje deleže med mentorji in
somentorji dr. Kovač, dr. Starc, dr. Jurak in dr. Strel, ki so bili v omenjenem obdobju člani
katedre za didaktiko na Fakulteti za šport in del skrbniške ekipe ŠVK, ki vsako leto spremlja
trende gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti otrok in mladine v Sloveniji (Jelenko, 2018).
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3.5 Pregled nalog, ki vključujejo podatke ŠVK sistema (1997–2006)
Preglednica 7
Pregled nalog, ki vključujejo podatke ŠVK sistema, od leta 1997 do 2006

LETO

TIPOLOGIJA
DOKUMENTA

Kovač Simona,
Oršič Barbara

1997

diplomska
naloga

Kondrič Miran,
Šajber Pincolič
Dorica

1997

Crnjac Ričard

AVTOR/ICA

SIGNATURA
V KNJIŽNJICI
FŠ

MENTOR/ICA

SOMENTOR/ICA

d 1802

dr. Jože Štihec

dr. Mateja
Videmšek

magistrsko delo

dm 138

dr. Jože Štihec

dr. Janko Strel

1998

diplomska
naloga

d 1843

dr. Ivan Čuk

mag. Toni
Bolković

Malovič Janez

1999

diplomska
naloga

d 1891

dr. Marko
Zadražnik

dr. Brane Dežman

Istenič Irena

1999

diplomska
naloga

d 1937

dr. Jože Štihec

mag. Miran
Kondrič

dr. Janko Strel

dr. Cveta
Razdevšek Pučko

Štemberger
Vesna

1999

magistrsko delo

dm 157

38

NASLOV
PRIMERJAVA NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN
TELESNIH ZNAČILNOSTI MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE
ŠMARTNO IN OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA IZ
LJUBLJANE
ANALIZA RAZVOJA NEKATERIH TELESNIH
ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV
IN UČENK V REPUBLIKI SLOVENIJI OD LETA 1988 DO
1995
NORME NEKATERIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN
MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI ZA SPREMLJANJE
UČINKOV TRENIRANJA PRI DEČKIH 6–14 LET V
ŠPORTNI GIMNASTIKI
UGOTAVLJANJE POTENCIALNE USPEŠNOSTI
ODBOJKARJEV NA OSNOVI REZULTATOV TESTOV
ŠPORTNO VZGOJNEGA KARTONA
ANALIZA IZBRANIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN
GIBALNIH SPOSOBNOSTI NAMIZNOTENIŠKIH
IGRALCEV STARIH OD 9 DO 15 LET
RELACIJE MED ELEMENTI SAMOPODOBE IN
NEKATERIMI
MORFOLOŠKIMI IN MOTORIČNIMI SPREMENLJIVKAMI
ENAJSTLETNIH UČENCEV IN UČENK

Pocrnjič Marko

1999

doktorska
disertacija

dm 154

dr. Dežman
Brane

dr. Verdenik
Zdenko

PROGNOSTIČNA VREDNOST EKSPERTNIH MODELOV
ZA USMERJANJE, IZBIRANJE IN NADZOROVANJE
PROCESA TRENIRANJA MLADIH NOGOMETAŠEV

Šoštarić
Zdravko

2000

diplomska
naloga

d 1948

dr. Jože Štihec

mag. Miran
Kondrič

ANALIZA RAZVOJA NEKATERIH TELESNIH
ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV
OSNOVNE ŠOLE FRAM OD LETA 1992–1999

Kožar Jasna

2000

diplomska
naloga

d 1979

dr. Marko
Zadražnik

mag. Miran
Kondrič

UGOTAVLJANJE NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI
IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI PRI DEKLICAH, KI SE
UKVARJAJO Z ODBOJKO

Tomac Blanka

2000

diplomska
naloga

d 1985

dr. Jože Štihec

/

MNENJA UČENCEV OŠ IVANA SKVARČE IZ ZAGORJA
OB SAVI O ŠPORTNOVZGOJNEM KARTONU

Tomin Andrej

2000

diplomska
naloga

d 1988

dr. Milan Žvan

/

Mrak Aleš

2000

diplomska
naloga

d 2001

dr. Branko
Škof

mag. Saša Cecić
Erpič

Ahačič Primož

2000

diplomska
naloga

d 2012

dr. Milan Žvan

/

VPLIV REDNE TEDENSKE VADBE NA NEKATERE
MOTORIČNE DIMENZIJE V ALPSKEM SMUČANJU

Gartner Alenka

2001

diplomska
naloga

d 2067

dr. Jože Štihec

/

ANALIZA IZBRANIH MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IN
MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV V OBČINI
GORENJA VAS – POLJANE

Šrot Dean

2001

diplomska
naloga

d 2096

dr. Damir
Karpljuk

dr. Jože Štihec

39

RAZLIKE IN SPREMEMBE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
POD VPLIVOM DODATNE VADBE PRI SREDNJEŠOLCIH
V TRETJEM LETNIKU (ALPSKO SMUČANJE IN REDNI
PROGRAM)
POVEZANOST MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI,
MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN OSEBNOSTNIH
LASTNOSTI Z REZULTATI TEKA 600 M IN 2400 M PRI
UČENCIH V OBDOBJU ADOLESCENCE

ANALIZA SPREMEMB TELESNIH ZNAČILNOSTI IN
GIBALNIH SPOSOBNOSTI V ČASU OSNOVNOŠOLSKEGA
ŠOLANJA

2001

diplomska
naloga

Dornig Lidija

2001

Vidovič Simon

Podržavnik
Gorazd

POVEZANOST MED MOTIVACIJO DO ŠPORTNE VZGOJE,
ZAZNAVANJEM RAZREDNE KLIME IN MOTORIČNO
UČINKOVITOSTJO PRI UČENCIH V ZGODNJEM
OBDOBJU MLADOSTNIŠTVA
POVEZANOST OSEBNOSTNIH LASTNOSTI Z
MORFOLOŠKIMI ZNAČILNOSTMI TELESA IN
REZULTATI NEKATERIH MOTORIČNIH TESTOV PRI
GIMNAZIJKAH

d 2134

dr. Branko
Škof

dr. Vlasta
Zabukovec

magistrska
naloga

dm 176

dr. Mirjam
Lasan

dr. Borut Pistotnik
dr. Matej Tušak

2002

diplomska
naloga

d 2478

dr. Janko Strel

dr. Marko Pocrnjič

PRIMERJAVA REZULTATOV ŠPORTNOVZGOJNEGA
KARTONA MLADIH SLOVENSKIH NOGOMETAŠEV S
POVPREČJEM POPULACIJE SLOVENSKIH OTROK

Maver Matej

2002

diplomska
naloga

d 2258

dr. Jože Štihec

/

POMEN IN VPLIV ŠPORTNEGA PEDAGOGA PRI
POUČEVANJU ŠPORTNE VZGOJE V PRVEM TRILETJU
OSNOVNE ŠOLE

Ferme Vanja

2002

diplomska
naloga

d 2161

dr. Jože Štihec

/

ODNOS ŠESTOŠOLCEV OŠ VRANSKO DO
ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA

Tovornik Vojko

2002

diplomska
naloga

d 2177

dr. Jože Štihec

dr. Damir
Karpljuk

Mozetič Metka

2003

diplomska
naloga

d 2286

dr. Mateja
Videmšek

/

Šterman Anton

2004

diplomska
naloga

d 2487

dr. Jože Štihec

dr. Damir
Karpljuk

ANALIZA NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN
TELESNIH ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJAMI
VEDENJA IN OSEBNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI VERŽEJ

2005

diplomska
naloga

d 2639

dr. Damir
Karpljuk

dr. Vedran Hadžić

ANALIZA NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN
TELESNIH ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJAMI
VEDENJA IN OSEBNOSTI V VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU VIŠNJA GORA

Omahen Matej

40

UČINEK EKSPERIMENTALNEGA PROGRAMA VADBE
NA RAZVOJ NEKATERIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
PRI UČENKAH IN UČENCIH SEDMIH RAZREDOV
OSNOVNIH ŠOL
UGOTAVLJANJE RAZLIK V NEKATERIH MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTIH MED UČENCI, KI SO V PREDŠOLSKEM
OBDOBJU OBISKOVALI VRTEC, IN UČENCI, KI GA NISO
OBISKOVALI

Titan Janez

2005

diplomska
naloga

d 2651

dr. Janko Strel

/

ANALIZA IZBRANIH MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IN
MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTI UČENCEV OSNOVNE ŠOLE POLJANE

Čavničar
Marinka

2005

diplomska
naloga

d 2701

dr. Mateja
Videmšek

dr. Jože Štihec

VPLIV POVEČANEGA ŠTEVILA UR ŠPORTNE VZGOJE
NA RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI OTROK

Mlinar Andrej

2005

diplomska
naloga

d 2818

dr. Janko Strel

mag. Vid Mesarič

SPREMEMBE IZBRANIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN
GIBALNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV IN UČENK
OSNOVNE ŠOLE TRBOVLJE OD LETA 2000 DO LETA
2004

Černila Gorazd

2006

diplomska
naloga

d 2818

dr. Mateja
Videmšek

dr. Marko Pocrnjič

PROGNOSTIČNA VREDNOST OCEN DELNE
POTENCIALNE USPEŠNOSTI 8-LETNIH OTROK,
VKLJUČENIH V NOGOMETNO VADBO

2006

diplomska
naloga

Hočevar Tejka

d 2886

dr. Janko Strel

/

POVEZAVA SAMOPODOBE DVANAJSTLETNIH DEKLET
Z NJIHOVO UČNO USPEŠNOSTJO IN NEKATERIMI
MOTORIČNIMI SPOSOBNOSTMI TER MORFOLOŠKIMI
ZNAČILNOSTMI

Mentorji, mentorice, somentorji in somentorice so v preglednici 14 navedeni z akademskimi nazivi, ki so jih navajali avtorji v svojih zaključnih
delih. Njihovi nazivi torej niso ažurni, temveč so veljali v času njihovega sodelovanja pri nastajanju obravnavanih zaključnih nalog. Enako velja
tudi za vse naslednje preglednice (od 15 do 43) v poglavju predstavitev posameznih nalog.
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3.6 Predstavitev posameznih nalog
Preglednica 8
Kovač Simona in Oršič Barbara, diplomska naloga
Avtorici

KOVAČ SIMONA in ORŠIČ BARBARA

Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge
Mentor
Somentorica

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja
1997

Naslov

diplomska naloga
d 1802
raziskovalni
dr. Jože Štihec
dr. Mateja Videmšek
PRIMERJAVA NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH
ZNAČILNOSTI MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO IN OSNOVNE ŠOLE
FRANCETA BEVKA IZ LJUBLJANE
naloga: osnovna šola, športna vzgoja, primerjava, gibalne sposobnosti, telesne značilnosti

Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, osnovne šole, motorične sposobnosti, morfologija, morfološke
značilnosti, meritve, športnovzgojni karton, interni sistem, razvoj, računalnik, program, ttest, Šmartno, Ljubljana, primerjava

Spol merjencev
Stopnja šolanja

fantje in dekleta
osnovna šola
1.–8. razred
OŠ Franceta Bevka, Ljubljana in OŠ Šmartno pri Litiji
983
(501) OŠ Šmartno pri Litiji
(482) OŠ Franceta Bevka, Ljubljana

Razred
Velikost vzorca
Merske naloge
Namen naloge

Ugotovitve

Vir

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 1996)
Primerjati in analizirati gibalne sposobnosti in telesne značilnosti učencev in učenk OŠ
Franceta Bevka v Ljubljani in OŠ Šmartno pri Litiji ter primerjati njihove rezultate z
republiškim povprečjem.
Učenci OŠ Franceta Bevka, Ljubljana so bili višji, težji in so imeli večjo količino
podkožnega maščevja kot učenci OŠ Šmartno, a so bili hkrati bolj uspešni v rezultatih vseh
gibalnih merskih nalogah, razen v teku na 60 metrov.
Primerjava z republiškim povprečjem je pokazala, da so učenci obeh šol dosegli boljše
rezultate predvsem pri DPR.
Učenci OŠ Franceta Bevka so dosegli boljše rezultate še v PON, DT in PRE, medtem ko so
bili njihovi rezultati v merskih nalogah SDM in VZG v povprečju. Pri T60 in T600 pa
številni učenci niso dosegli povprečja. Učenci OŠ Šmartno pri Litiji so se z rezultati merskih
nalog SDM in VZG nahajali v povprečju, njihovi rezultati v merskih nalogah PON, DT,
PRE in T600 pa so bili pod slovenskim povprečjem.
Avtorici sta sklenili, da bi lahko bili razlogi za slabše rezultate OŠ Šmartno pri Litiji
neprimerni prostorski pogoji na podružničnih šolah in na razredni stopnji ter premajhen
poudarek na športni vzgoji na razredni stopnji. V OŠ Franceta Bevka v Ljubljani pa je
športno vzgojo že na razredni stopnji vodil športni pedagog, ki je za to bolj
kompetenten kot razredna učiteljica. To se je izražalo v boljših razultatih učencev na
razredni stopnji in tudi kasneje. Vpliv dela športnega pedagoga na razredni stopnji je bil
viden skozi vsa leta šolanja.
Kovač in Oršič, 1997
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Preglednica 16
Kondrič Miran in Dorica Šajber Pincolič, magistrsko delo
Avtorja
Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge
Mentor

KONDRIČ MIRAN in ŠAJBER PINCOLIČ DORICA
magistrski študij kineziologija
1997

Somentor

dr. Janko Strel
ANALIZA RAZVOJA NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI
UČENCEV IN UČENK V REPUBLIKI SLOVENIJI OD LETA 1988 DO 1995
naloga: telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, učenci, učenke, 8 do 15 let, osnovna šola, razvoj

Naslov

Ključne besede

Spol merjencev
Stopnja šolanja
Razred

magistrsko delo
dm 138
raziskovalni
dr. Jože Štihec

COBISS: učenci, telesne sposobnosti, meritve, 1988–1995, Slovenija, magistrske naloge, osnovne
šole, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, telesne sposobnosti, razvoj, meritve, športna
vzgoja, statistika, analiza variance, hi-kvadrat test, 1988/1995
fantje in dekleta
osnovna šola
1.–8. razred
vsi učenci Republike Slovenije, rojeni leta 1980 in vključeni v ŠVK meritve (1988–1995)

Velikost vzorca

1988 (9.096 M + 9.575 Ž)
1989 (9.303 M + 9.015 Ž)
1990 (9.715 M + 9.456 Ž)
1991 (9.630 M + 9.393 Ž)
1992 (10.554 M + 10.097 Ž)
1993 (10.068 M + 9.834 Ž)
1994 (9.681 M + 9.553 Ž)
1995 (9.231 M + 9.040 Ž)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Ugotovitve

Vir

Ugotoviti trende razvoja nekaterih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti šolske mladine v
Republiki Sloveniji od leta 1988 do 1995, razlike v spremljanih značilnostih in sposobnostih med
različnimi starostnimi kategorijami in med spoloma.
Učenke in učenci so bili v opazovanem obdobju z leti v povprečju vedno višji in težji, količina
podkožnega maščevja pa se jim je zmanjševala. Pri gibalnih nalogah so opažali po eni strani
izboljšanje rezultatov v eksplozivni moči nog, po drugi strani pa poslabšanje rezultatov pri merskih
nalogah, kjer je v ospredju dolgotrajno naprezanje. Rezultati v gibalnih sposobnostih, pri katerih
prihaja do izraza pretežno informacijski del gibalne učinkovitosti, so se izboljševali.
Posebej pospešeno rast v telesni višini pri učenkah sta avtorja zaznala med 11. in 13. letom, pri
učencih pa med 14. in 15. letom. Rast je bila bistveno bolj pospešena pri dečkih, saj so bili za kar 8
centimetrov višji kot vrstniki pred 24 leti. Učenci so bili na razredni stopnji malenkost težji, potem so
jih med 11. in 13. letom učenke prehitele, nato pa se je razmerje spet obrnilo. Prirast teže je bil pri
učenkah največji pri 12. in 13. letih, pri učencih pa pri 14. in 15. letih. Učenke so imele več
podkožnega maščevja, ki je stalno naraščalo z leti. Pri učencih je količina pokožnega maščevja
naraščala do 11.–13. leta, nato pa je upadala.
Rezultati DPR so pokazali majhne razlike med učenkami in učenci, med 11. in 13. letom so bili
povsem izenačeni. Razlike v rezultatih SDM so se iz leta v leta povečevale, učenci so imeli največji
prirast pri 14. letih, pri učenkah pa je takrat že bila opazna stagnacija.
Kondrič in Šajber Pincolič, 1997
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Preglednica 17
Ričard Crnjac, diplomska naloga
Avtor
Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge

CRNJAC RIČARD
program športna vzgoja – smer športno treniranje – športna gimnastika
1998

Mentor
Somentor

dr. Ivan Čuk
mag. Toni Bolkovič
NORME NEKATERIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN MORFOLOŠKIH
ZNAČILNOSTI ZA SPREMLJANJE UČINKOV TRENIRANJA PRI DEČKIH 6-14 LET
V ŠPORTNI GIMNASTIKI
naloga: športna gimnastika, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, trening,
testiranje, dečki, rezultati, osnovna statistika

Naslov

diplomska naloga
d 1843
raziskovalni

Ključne besede
COBISS: športna gimnastika, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, trening,
testiranje, dečki, rezultati, osnovna statistika
Spol merjencev
Stopnja šolanja

fantje
osnovna šola

Razred

1.–8. razred
športna gimnastika, tekmovalci iz cele Slovenije

Športna panoga

Velikost vzorca

199
6 - 8 let (79)
9-10 let (78)
11 - 12 let (30)
13 - 14 let (12)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK
+ merske naloge specialne gibljivosti za vse skupine: "moška špaga", "ženska špaga" z
desno nogo, "ženska špaga" z levo nogo, most
+ specialne merske naloge po kategorijah (vsaka kategorija 8, skupno 11)

Namen naloge

Ugotoviti stopnjo razvitosti gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti slovenskih dečkov,
ki se ukvarjajo s športno gimnastiko in so stari od 6–14 let. Na osnovi dobljenih rezultatov
postaviti norme za posamezne merske naloge v vsaki starostni kategoriji.
Kljub temu, da so bili v športni gimnastiki že v začetku izbrani nizki dečki, so vztrajali v tej
panogi predvsem najnižji, saj je bila v starostni skupini 14 let skupina tekmovalcev uvrščena
v tretji centilni rang. Tudi pri telesni teži in kožni gubi se je v skupini 14-letnih dečkov
izkazalo, da so imeli izrazito nižjo telesno težo in manjšo količino podkožnega maščevja od
povprečja slovenskih dečkov svoje starosti.

Ugotovitve

Vir

Rezultati so pokazali, da je zaradi rednega in sistematičnega treninga prišlo do izboljšanja
rezultatov in razvoja posameznih gibalnih sposobnosti. Tekmovalci v športni gimnastiki so
dosegali izrazito nadpovprečne rezultate pri merski nalogi koordinacije vsega telesa,
gibljivosti, statične moči rok in ramenskega obroča, repetativne moči trupa in eksplozivne
moči nog. Samo v DPR so dosegali podpovrečne rezultate.
Na podlagi analize rezultatov je avtor ocenil, da so bili izbrani dečki, ki se ukvajajo s
športno gimnastiko, po svojih telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih izrazito
primerni za to športno panogo.
Crnjac, 1998
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Preglednica 18
Malovič Janez, diplomska naloga
Avtor

MALOVIČ JANEZ

Program in
smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – odbojka

Leto

1999

Tipologija
dokumenta
Signatura

diplomska naloga
d 1891

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Marko Zadražnik

Somentor

dr. Brane Dežman

Naslov

UGOTAVLJANJE POTENCIALNE USPEŠNOSTI ODBOJKARJEV NA OSNOVI
REZULTATOV TESTOV ŠPORTNO VZGOJNEGA KARTONA
naloga: odbojka, potencialna uspešnost, tekmovalna uspešnost, mladi odbojkarji

Ključne
besede

Spol
merjencev
Stopnja
šolanja
Razred
/starost
Športna
panoga
Velikost
vzorca

COBISS: šport, odbojka, uspešnost, igralci, športnovzgojni karton, otroci, mladi, kadeti,
športne panoge, ekspertni sistem, selekcija, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti,
meritve, primerjava, talent, antropometrija, računalniški program
fantje
osnovna in srednja šola
1.–8. razred ter 15 in 16 let
kakovostni igralci odbojke – finale kadetskega državnega prvenstva 1995
šest igralcev iz vsake izmed štirih ekip (24)

Merske
naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK
+ vzorec spremenljivk specialne motorike brez žoge
+ vzorec spremenljivk specialne motorike z žogo

Namen
naloge

Primerjati rezultate ŠVK s povprečjem slovenskih otrok in izračunati igralni potencial s
programom Talent. Primerjati napovedi rezultatov na merskih nalogah ŠVK in dejanske
rezultate kadetov na testiranju.
Rezultati ŠVK odbojkarskih kadetov so bili glede na rezultate celotne populacije slovenskih
otrok nadpovprečni. Odbojkarji so najbolj odstopali v telesni višini in hitri moči nog. Rezultati
gibalnih sposobnosti odbojkarjev so se z leti pod vplivom biološkega dozorevanja in procesa
treninga linearno izboljševali.

Ugotovitve

Tekmovalno najuspešnejši igralci so dosegali izrazito nadpovprečne rezultate.
Z uporabo rezultatov ŠVK in s programom Talent je bilo mogoče oceniti igralni potencial,
vendar so bila odločitvena pravila za program Talent postavljena nekoliko previsoko.
Pod vplivom treninga so se izbrane telesne lastnosti in gibalne sposobnosti razvijale hitreje, kot
bi se brez športnega udejstvovanja.

Vir

Malovič, 1999
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Preglednica 19
Istenič Irena, diplomska naloga
Avtorica

ISTENIČ IRENA

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – namizni tenis

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge
Mentor
Somentor

1999

Naslov

diplomska naloga
d 1937
raziskovalni
dr. Jože Štihec
mag. Miran Kondrič
ANALIZA IZBRANIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI
NAMIZNOTENIŠKIH IGRALCEV STARIH OD 9 DO 15 LET
naloga: namizni tenis, športnovzgojni karton, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti,
analiza, primerjava

Ključne besede

COBISS: namizni tenis, telesne sposobnosti, gibanje, otroci, dečki, deklice, mladi,
motorika, antropometrija, primerjava, informacijski sistem, meritve, športnovzgojni
karton, testi, SPSS, statistika

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola

Razred / starost

3.–8. razred

Športna panoga

namizni tenis – aktivno vadeči igralci (rezultati ŠVK meritev 1998)

Velikost vzorca

330 (213 učencev in 117 učenk)
3. razred (65)
4. razred (47)
5. razred (68)
6. razred (54)
7. razred (56)
8. razred (40)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Analizirati gibalne sposobnosti in telesne značilnosti namiznoteniških igralcev ter
primerjati njihove rezultate z republiškim povprečjem. Ugotoviti stanje gibanih
sposobnosti in telesnih značilnosti otrok, ki se ukvarjajo z organizirano vadbo
namiznega tenisa v slovenskih klubih.

Ugotovitve

Rezultati ŠVK namiznoteniških igralcev so bili boljši od republiškega povprečja v vseh
spremenljivkah, ki opisujejo gibalno učinkovitost. Največje razlike so bile opazne pri
dečkih v merskih nalogah PON, DT in VZG. Tudi pri deklicah so bile izmerjene
največje razlike v rezultatih istih treh merskih nalog, poleg tega pa še v SDM in T60.
Namiznoteniški igralci in igralke so bili v povprečju višji od republiškega povprečja,
njihova telesna teža pa je bila manjša, kar kaže na to, da so imeli manjšo količino
podkožnega maščevja. To se je pri merjenju kožne gube nadlahti potrdilo.

Vir

Istenič, 1999
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Preglednica 20
Štemberger Vesna, magistrsko delo
Avtorica
Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta

ŠTEMBERGER VESNA
magistrski študij kineziologija
1999

Signatura

dm 157

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Janko Strel

Somentorica

dr. Cveta Razdevšek Pučko

Naslov

RELACIJE MED ELEMENTI SAMOPODOBE IN NEKATERIMI MORFOLOŠKIMI IN
MOTORIČNIMI SPREMENLJIVKAMI ENAJSTLETNIH UČENCEV IN UČENK

magistrsko delo

naloga: samopodoba, morfološke značilnosti, motorične sposobnosti, stanje, povezanost,
enajstletni učenci in učenke
Ključne besede
COBISS: učenci, samopodoba, magistrske naloge, motorične sposobnosti, morfološke
lastnosti, osnovne šole, psihosocialni razvoj, motorika, gibanje, merjenje
Spol merjencev
Stopnja šolanja
Razred ali starost

fantje in dekleta
osnovna šola
5. razred / 11 let
učenci in učenke 5. razredov iz osmih OŠ, po 2 oddelka; OŠ Vič, OŠ Maksa Pečarja, OŠ
Dravlje, OŠ Mladika – Ptuj, OŠ Lendava, OŠ Gorišnica, OŠ Ormož, 2. OŠ Murska Sobota

Velikost vzorca

180 (89 učencev, 91 učenk)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK
+ vprašalnik SDQ-1 (o samopodobi)

Namen naloge

Ugotoviti strukturo samopodobe in telesni ter gibalni status enajstletnih učencev in učenk.
Analizirati povezave med strukturo samopodobe ter telesnimi in gibalnimi spremenljivkami.

Ugotovitve

Glavna postavljena hipoteza o povezanosti telesnih in gibalnih spremenljivk ter latentnih
dimenzij samopodobe se v nalogi ni potrdila. Povezave pa so se vseeno pokazale med vsemi
tremi področji in sicer v smeri, da je bil prijeten zunanji videz povezan z večjo možnostjo
navezovanja stikov z vrstniki. Prav tako sta k dobrim vrstniškim odnosom pripomogla
sodelovanje in uspešnost v športu. Raziskava je potrdila povezavo med uspešnostjo v športu
in pozitivnim vrednotenjem lastnega zunanjega videza. Korelacije med temi področji pa so
bile nižje kot med področji, ki opredeljujejo učenčevo uspešnost pri matematiki, slovenščini
oziroma vseh šolskih predmetih skupaj.
Iz analize rezultatov osnovne statistike je bilo razvidno, da so bili dobljeni rezultati
spremljanih gibalnih in telesnih spremenljivk neskladni z rezultati nekaterih drugih raziskav,
predvsem z letnimi poročili o rezultatih ŠVK, ki so zajemali rezultate celotne populacije
slovenskih učencev in učenk. Razlike so se kazale pri ATV (učenci so bili višji kot učenke),
DT (učenke so dosegale boljše rezultate) in PRE (boljše rezultate so dosegali učenci). Vzroki
za takšno stanje avtorjem niso bili znani.

Vir

Štemberger, 1999
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Preglednica 21
Pocrnjič Marko, doktorska disertacija
Avtor

POCRNJIČ MARKO

Program in smer

doktorski študij kineziologija

Leto

1999

Tipologija

doktorska disertacija

Signatura

dm 154

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Brane Dežman

Somentor

dr. Verdenik Zdenko

Naslov

PROGNOSTIČNA VREDNOST EKSPERTNIH MODELOV ZA USMERJANJE,
IZBIRANJE IN NADZOROVANJE PROCESA TRENIRANJA MLADIH
NOGOMETAŠEV
naloga: nogomet, mladi, uspešnost, morfologija, motorika, ekspertni model, regresijska
analiza

Ključne besede

COBISS: mladina, morfološke lastnosti, Slovenija, disertacije, motorične sposobnosti,
nogomet, uspešnost, športni trening, regresijska analiza, ekspertno modeliranje, usmerjanje,
opisna statistika, faktorska analiza, SPSS

Spol merjencev

fantje

Stopnja šolanja

osnovna šola

Razred ali starost

1.–6. razred
nogomet – 1. slovenska kadetska liga v jesenskem delu tekmovanja 1997/1998 (člani NK
Ježica – Ljubljana, NK Svoboda – Ljubljana, NK Olimpija – Ljubljana, NK Megamilk –
Kranj)

Športna panoga

Velikost vzorca

1. razred (19)
2. razred (20)
3. razred (21)
4. razred (21)
5. razed (20)
6. razed (20)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK
+ 14 telesnih spremenljivk
+ 16 gibalnih spremenljivk iz določenih sposobnosti
+ lastnosti izbranih merjencev
+ ocene uspešnosti igranja

Namen naloge

Ugotoviti napovedno vrednost ekpertnih modelov: TEM (temeljni ekspertni model), NTEM
(nogometni temeljni ekspertni model) in NEM (nogometni ekpertni model), s katerimi bi
lahko objektivno iskali telesno in gibalno nadarjene nogometaše, ocenjevali potencialno
uspešnost nogometašev in grobo spremljali učinkovitost procesa treniranja.

48

Zaradi dejstva, da je bila zahteva po visoko razviti koordinaciji, hitrosti in eksplozivni moči
nog enako prisotna pri vseh starostnih kategorijah v nogometu, naj bi teoretični ekpertni
modeli, ki so jih izgradili, veljali za vse starostne kategorije, predvsem pa za kategorije od 8
do 16 let.
Primerjavo rezultatov vzorca merjencev z rezultati populacije otrok enake starosti v Sloveniji
je avtor zaključil z ugotovitvijo, da so mladi nogometaši v, za nogometno igro
najpomembnejših gibalnih spremenljivkah, zajetih v TEM, v povprečju dosegali boljše
rezultate. Zlasti so bili uspešnejši v merskih nalogah PON, SDM, T60M in T600M, ki so
najpomembnejši za uspešnost v nogometni igri in imajo v TEM največje uteži. S tem so
potrdili, da je vzorec izbran in da imajo spremenljivke, zajete v TEM, napovedno in uporabno
vrednost tudi za potrebe usmerjanja otrok v nogomet.
Ugotovitve

Z regresijsko analizo so ugotovili, da sklop telesnih in gibalnih spremenljivk v TEM na
izbranem vzorcu ni bil statistično značilno povezan s kriterijsko spremenljivko "uspešnost v
igri". Z uspešnostjo v igri nogometašev pa je bil statistično značilno povezan sklop telesnih
spremenljivk, ki sestavlja NTEM. Koeficient multiple povezanosti (R) je bil 0,74, velikost
variance (R2) s katero so te spremenljivke pojasnile kriterij, je bila 55%.
Največji pomen pri pojasnjevanju uspešnosti v igri, v starosti 15–16 let, je imela pri 12- do
13-letnih nogometaših gibalna sposobnost šprinterska hitrost (45%). Sledili sta eksplozivna
moč (10%) in koordinacija vsega telesa (1%).
Napovedne telesne spremenljivke pa so pokazale, da naj bi bili pri 15. in 16. letih uspešnejši
tisti igralci, ki so bili že v starosti 12 in 13 let višji, težji, so imeli širša ramena, daljša stegna
in manj maščobe na stegnih. Ob teh ugotovitvah so poudarili, da telesne spremenljivke same
zase niso pojasnile uspešnosti v igri na ravni statistične značilnosti.

Vir

Pocrnjič, 1999
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Preglednica 22
Šoštaršić Zdravko, diplomska naloga
Avtor

ŠOŠTARIĆ ZDRAVKO

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – gorništvo in aktivnosti v naravi

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge

2000

Mentor
Somentor

dr. Jože Štihec
mag. Miran Kondrič

Naslov

ANALIZA RAZVOJA NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH
SPOSOBNOSTI UČENCEV OSNOVNE ŠOLE FRAM OD LETA 1992–1999

diplomsko delo
d 1948
raziskovalni

naloga: športna vzgoja, osnovna šola, športnovzgojni karton, telesne značilnosti, gibalne
sposobnosti, učenci
Ključne besede

Spol merjencev
Stopnja šolanja
Razred ali starost
Velikost vzorca
Merske naloge
Namen naloge

COBISS: športna vzgoja, osnovna šola, športnovzgojni karton, informacijski sistem,
telesne značilnosti, antropometrija, motorične sposobnosti, meritve, testi, učenci,
učenke, osnovna statistika, SPSS
fantje in dekleta
osnovna šola
1.–8. razred
vsi učenci OŠ Fram
/
celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 1992–1999)
Ugotoviti razvoj nekaterih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev OŠ Fram
in primerjati rezultate z republiškim povprečjem.
Učenci OŠ Fram so v povprečju presegali vrstnike v državi v rezultatih vseh merjenih
gibalnih sposobnosti.

Ugotovitve

Vir

Rezultati PRE so bili v vseh spremljanih letih na OŠ Fram nadpovprečni. Z leti so
nekoliko upadli rezultati PON in T60, a so bile kljub temu povprečne vrednosti
rezultatov obeh merskih nalog nad republiškim povprečjem. Pri merskih nalogah VZG
in T600, za katere je značilno dolgotrajno naprezanje, so bili rezultati učencev te šole
izrazito nadpovprečni in v vzponu. Slabši so bili rezultati DT, vendar so se s prehodom
na predmetno stopnjo konstantno izboljševali in v osmem razredu niso bili več pod
republiškim povprečjem. SDM je kazal relativno upadanje eksplozivne moči, vendar so
bili rezultati še vseeno nad povprečjem.
Šoštarić, 2000
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Preglednica 23
Kožar Jasna, diplomska naloga
Avtor

KOŽAR JASNA

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – odbojka

Leto

2000

Tipologija
dokumenta
Signatura

diplomska naloga
d 1979

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Marko Zadražnik

Somentor

mag. Miran Kondrič

Naslov

UGOTAVLJANJE NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH
SPOSOBNOSTI PRI DEKLICAH, KI SE UKVARJAJO Z ODBOJKO
naloga: odbojka, športnovzgoni karton, gibalne sposobnosti, telesne značilnosti,
analiza, primerjava

Ključne besede
COBISS: odbojka, telesne sposobnosti, motorične sposobnosti, športnovzgojni
karton, Talent, otroci, razvoj, osnovna šola, deklice, testi, meritve, statistika
Spol merjencev
Stopnja šolanja

dekleta
osnovna šola

Razred ali starost

10–15 let (njihove ŠVK meritve 1.–8. razred)

Športna panoga

odbojka, OD Krim in ŠOU Vital

Velikost vzorca

205
1. razred (205)
2. razred (205)
3. razred (204)
4. razred (193)
5. razred (149)
6. razred (76)
7. razred (40)
8. razred (4)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 1992–1999)

Namen naloge

Na osnovi rezultatov ŠVK ugotoviti telesne značilnosti in gibalne sposobnosti ter
spreminjanje teh v obdobju od 1.–8. razreda pri mladih odbojkaricah, ki redno
trenirajo. Ugotoviti položaj teh rezultatov v celotni slovenski populaciji deklet v
izbranem starostnem vzorcu.

.Ugotovitve

Vir

Odbojkarice so dosegale boljše rezultate od republiškega povrečja v vseh
spremenljivkah, ki opisujejo gibalne sposobnosti, razen pri T600. Večja razlika v
rezultatih je bila opazna v korist odbojkaric pri merski nalogi DT in je z leti
naraščala glede na republiško povprečje. Odbojkarice so bile višje in težje od
republiškega povprečja in so imele hkrati nekoliko večjo količino podkožnega
maščevja. Mlade odbojkarice so pri sposobnostih, ki so pomembne za igranje
odbojke (SDM, PON, DT, ATV), dosegale nadpovprečne rezultate. Razlike v
gibalnih sposobnostih med odbojkaricami in slovensko šolsko populacijo pa niso bile
tako izrazite, kot so pričakovali.
Kožar, 2000
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Preglednica 24
Tomac Blanka, diplomska naloga
Avtor

TOMAC BLANKA

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja – elementarna športna vzgoja

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge

2000

Mentor
Somentor

dr. Jože Štihec
/

Naslov

MNENJA UČENCEV OŠ IVANA SKVARČE IZ ZAGORJA OB SAVI O
ŠPORTNOVZGOJNEM KARTONU

diplomsko delo
d 1985
raziskovalni

naloga: športnovzgojni karton, telesne značilnosti, motorične sposobnosti, športna vzgoja,
osnovna šola
Ključne besede

Spol merjencev
Stopnja šolanja
Razred ali starost
Velikost vzorca
Uporabljeni testi
Namen naloge

COBISS: osnovna šola, informacijski sistem, meritve, športna vzgoja, športnovzgojni
karton, učenci, stališča, anketa, vprašalnik, statistika, SPSS, morfološke značilnosti,
motorične sposobnosti
fantje in dekleta
osnovna šola
6. razred
učenci in učenke OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi
90
anketni vprašalnik
S pomočjo anonimnega vprašalnika s 26 vprašanji o ŠVK ugotoviti seznanjenost učencev
in učenk o teh meritvah in o uporabnosti njihovih rezultatov.
Učenci so imeli v večini pozitiven odnos do ŠVK in so se z veseljem testirali. Bili so
motivirani za doseganje dobrih rezultatov in so na meritvah dali vse od sebe.

Ugotovitve

Največ staršev je vedelo, kakšne rezultate so dosegli njihovi otroci, a se o podrobnostih
niso dodatno pozanimali pri športnem pedagogu. Več kot polovica staršev je bilo
zadovoljnih z rezultati testiranja svojih otrok.
Učenci s svojim športnim pedagogom niso vedno analizirali rezultatov, kar pri polovici
anketirancev so to storili le včasih. Otroci niso vedeli, za kakšne namene se uporabljajo
rezultati meritev, torej se niso zavedali možne uporabnosti z meritvami zbranih podatkov.

Vir

Tomac, 2000
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Preglednica 25
Tomin Andrej, diplomska naloga
Avtor

TOMIN ANDREJ

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – alpsko smučanje

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura

2000

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Milan Žvan

Somentor

/
RAZLIKE IN SPREMEMBE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI POD VPLIVOM
DODATNE VADBE PRI SREDNJEŠOLCIH V TRETJEM LETNIKU (ALPSKO
SMUČANJE IN REDNI PROGRAM)

Naslov

diplomska naloga
d 1988

naloga: alpsko smučanje, trening, motorične sposobnosti, športnovzgojni karton
Ključne besede

COBISS: alpsko smučanje, trening, športna vzgoja, motorične sposobnosti,
športnovzgojni karton, morfološke značilnosti, antropometrija, srednja šola, mladi,
primerjava, moški, raziskave, meritve, testi, statistika, SPSS, T-test, analiza kovariance

Spol merjencev

fantje

Stopnja šolanja

srednja šola

Razred ali starost

3. letnik

Športna panoga

dijaki smučarji in kontrolna skupina tistih, ki ne smučajo

Velikost vzorca

80
eksperimentalna skupina – v trenažnem procesu smučanja (20)
kontrolna skupina – brez dodatne vadbe (60)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Ugotoviti, kako dodatna vadba alpskega smučanja vpliva na spremembe gibalnih
sposobnosti pri srednješolcih v tretjem letnik v primerjavi z dijaki brez dodatne vadbe.
Obe skupini sta bili glede na telesne značilnosti in gibalne sposobnosti homogeni. Za
eksperimentalno skupino je bilo to pričakovano, saj so bili vsi smučarji že dlje časa v
trenažnemu procesu in so bili selekcionirani športniki, pri kontrolni skupini pa je bila
homogenost presenetljiva, saj so bili merjenci izbrani naključno.

Ugotovitve

Smučarji so bili v povprečju večji in težji ter so imeli manjšo količino podkožnega
maščevja. V gibalnih sposobnostih so smučarji dosegali boljše rezultate, razen pri VZG.
Avtor je slabše rezultate smučarjev pri VZG pripisal večji telesni višini in teži, še bolj pa
specializaciji v panogi, v kateri vzdržljivost v moči rok in ramenskega obroča ni bila
tako pomembna in ji niso posvečali pozornosti. Zanemarjanje tega segmenta pri
smučarjih zagotovo ni bilo zaželeno.

Vir

Tomin, 2000
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Preglednica 26
Mrak Aleš, diplomska naloga
Avtor

MRAK ALEŠ

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto

2000

Tipologija
dokumenta

diplomska naloga

Signatura

d 2001

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Branko Škof

Somentor

mag. Saša Cecić Erpič

Naslov

POVEZANOST MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI, MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
IN OSEBNOSTNIH LASTNOSTI Z REZULTATI TEKA 600 M IN 2400 M PRI
UČENCIH V OBDOBJU ADOLESCENCE
naloga: /

Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, osnovna šola, atletika, vzdržljivostni tek, rezultati, morfološke
značilnosti, motorične sposobnosti, osebnostne lastnosti, adolescenca, mladi, dečki,
športnovzgojni karton, testi, meritve, antropometrija, anketa, vprašalnik, osnovna
statistika, SPSS, regresijska analiza, Pearsonov koeficient

Spol merjencev

fantje

Stopnja šolanja

osnovna šola

Razred ali starost

7. razred / 13–14 let
učenci OŠ Ivana Tavčarja (Gorenja vas) in OŠ Poljane

Velikost vzorca

45 učencev z različnim šolskim učnim usephom;
zadosten učni uspeh (11)
dober učni uspeh (17)
prav dober učni uspeh (10)
odličen učni uspeh (7)

Uporabljeni testi

celoten sklop merskih nalog ŠVK
+ BFO vprašalnik za dečke (osebnostne lastnosti)

Namen naloge

Ugotoviti povezanost nekaterih telesnih značilnosti, gibalnih sposobnosti iz ŠVK in
osebnostnih lastnosti s tekom na 600 in 2400 metrov.
Ugotoviti, ali obstaja povezanost T600 in T2400 z učnim uspehom učencev.

Ugotovitve

Naloga je potrdila hipotezo povezanosti rezultatov T600 in ostalih gibalnih sposobnosti,
izkazanih na testiranju ŠVK, medtem ko so bili rezultati teka na 2400 metrov močneje
povezani z osebnostnimi lastnostmi učencev.
Avtor je sklepal, da je bil T600 bolj vezan na dejavnike antropometrije, medtem ko je
imela na rezultate učencev pri teku na 2400 metrov največji vpliv vztrajnost.

Vir

Mrak, 2000
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Preglednica 27
Ahačič Primož, diplomska naloga
Avtor

AHAČIČ PRIMOŽ

Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge

program Športna športna vzgoja – smer športno treniranje – alpsko smučanje
2000

Mentor
Somentor

dr. Milan Žvan
/

Naslov

VPLIV REDNE TEDENSKE VADBE NA NEKATERE MOTORIČNE DIMENZIJE V
ALPSKEM SMUČANJU

diplomska naloga
d 2012
raziskovalni

naloga: smučanje, motorične sposobnosti, športno - vzgojni karton, vadba, vpliv
Ključne besede

COBISS: alpsko smučanje,motorične sposobnosti, učinkovitost, športnovzgojni karton,
trening, osnovna šola, antropometrija, testi, meritve, dečki, mladi, osnovna statistika, Ttest, analiza kovariance, SPSS

Spol merjencev

fantje

Stopnja šolanja
Razred ali starost

osnovna šola
4. razred/ 11 let

Športna panoga

eksperimentalna skupina – fantje, ki trenirajo alpsko smučanje
kontrolna skupina – sošolci, ki ne trenirajo ničesar

Velikost vzorca

20
alpski smučarji v trenažnem procesu (10)
sošolci, ki niso v trenažnem procesu (10)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 1999)

Namen naloge

Ugotoviti, ali načrtovana dodatna vadba trikrat tedensko povzroči večje učinke v
primerjavi s telesno dejavnostjo, ki ji je podvržena celotna populacija osnovnošolskih
otrok, starih 11 let.
Eksperimentalna skupina (smučarji) je dosegla pri vseh merskih nalogah nominalno
boljše rezultate, statistično značilna razlika v rezultatih, v prid smučarjev, pa se je
pokazala le pri dveh gibalnih merskih nalogah: T60 in VZG.

Ugotovitve

Vir

Avtor je majhne razlike pripisal nereprezentativnemu vzorcu, saj je bilo 10 dečkov
premalo, da bi lahko ugotovitve posplošili, a je bilo zaradi specifike športne panoge
težko pridobiti večji vzorec. Ob tem je avtor poudaril, da so se v trening smučanja v
tistem času otroci usmerjali bolj po socialnih in vedno manj po gibalnih kriterijih.
Kljub vsemu je bilo iz analize razvidno, da je trikrat tedenska vadba pozitivno vplivala
na rezultate.
Ahačič, 2000
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Preglednica 28
Gartner Alenka, diplomska naloga
Avtor

GARTNER ALENKA

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto

2001

Tipologija
dokumenta

diplomska naloga

Signatura

d 2067

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Jože Štihec

Somentor

/

Naslov

ANALIZA IZBRANIH MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IN MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTI UČENCEV V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE
naloga: športna vzgoja, občina Gorenja vas – Poljane, športnovzgojni karton

Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, osnovna šola,
športnovzgojni karton, informacijski sistem, antropometrija, meritve, testi, učenci,
učenke, mladi

Spol merjencev
Stopnja šolanja

fantje in dekleta
osnovna šola
1.–8. razred
učenci OŠ Ivana Tavčarja (Gorenja vas) in OŠ Poljane

Razred ali starost
Velikost vzorca

884
(540) OŠ Ivana Tavčarja
(344) OŠ Poljane

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Ugotoviti stanje nekaterih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in učenk
v občini Gorenja vas – Poljane in jih primerjavti z republiškim povprečjem.
Učenci občine Gorenja vas – Poljane so bili, glede na rezultate meritev, v povprečju
nižji, lažji in so imeli manj podkožnega maščevja kot njihovi vrstniki po Sloveniji.

Ugotovitve

Njihovi rezultati so bili nadpovprečni pri naslednjih merskih nalogah gibalnih
sposobnosti: PON, DT, VZG, SDM in T60. Učenci so pri DPR in T600 dosegali
podpovprečne rezultate, medtem ko so učenke z rezultati teh merskih nalog povprečje
presegale. Pri PRE pa so oboji dosegali podpovprečne rezultate, kar je kazalo na slabo
gibljivost.
Analiza splošne gibalne učinkovitosti (XT vrednosti) je pokazala, da je bila celotna
populacija učencev in učenk občine Gorenja vas – Poljane nadpovrečno gibalno
učinkovita, razen 6. razredov. Učenke so v splošnem dosegale boljše rezultate glede na
svoje vrstnice po Sloveniji kot fantje.

Vir

Gartner, 2001
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Preglednica 29
Šrot Dean, diplomska naloga
Avtor

ŠROT DEAN

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – odbojka

Leto

2001

Tipologija
dokumenta

diplomska naloga

Signatura

d 2096

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Damir Karpljuk

Somentor

dr. Jože Štihec

Naslov

ANALIZA SPREMEMB TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI
V ČASU OSNOVNOŠOLSKEGA ŠOLANJA
naloga: motorične sposobnosti, morfološke razsežnosti, vadba, športna vzgoja, napredek,
primerjava

Ključne besede

COBISS: športna aktivnost, športna vzgoja, motorične sposobnosti, morfološke
značilnosti, razvoj, športnovzgojni karton, testi, meritve, osnovna statistika, analiza
variance, SPSS, dečki, otroci

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola

Razred ali starost

1.–8. razred (isti učenci in učenke, rojeni leta 1985 in 1986)
učenci OŠ Bičevje

Športna panoga

kontrolna skupina brez dodatnega športa (39)
eksperimentalna 1 – košarkarji
eksperimentalna 2 – nogometaši
eksperimentalna 3 – ostali športi

Velikost vzorca

78

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Ugotoviti in prikazati, koliko pridobijo otroci, ki se redno ukvarjajo s katerokoli športno
dejavnostjo, v primerjavi s tistimi, ki se s športom v prostem času ne ukvarjajo.
Ugotoviti vpliv večletne športne vadbe na izbrane telesne in gibalne razsežnosti.

Ugotovitve

Vse tri eksperimentalne skupine športnikov so imele v povprečju na koncu osnovne šole
manjšo količino podkožnega maščevja kot kontrolna skupina. Kontrolna skupina pa je
skozi leta relativno, glede na republiško povprečje, pridobivala na količini podkožnega
maščevja in se ji je povečevala telesna teža.
Vse eksperimentralne skupine so skozi leta v vseh merskih nalogah gibalnih sposobnosti
hitreje napredovale kot kontrolna skupina. Med rezultati eksperimentalnih skupin
(nogomet, košarka, ostali športi) pa ni bilo statistično značilnih razlik.

Vir

Šrot, 2001
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Preglednica 30
Podržavnik Gorazd,n diplomska naloga
Avtor

PODRŽAVNIK GORAZD

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje

Leto

2001

Tipologija
dokumenta
Signatura

diplomska naloga
d 2134

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Branko Škof

Somentor

dr. Vlasta Zabukovec

Naslov

POVEZANOST MED MOTIVACIJO DO ŠPORTNE VZGOJE, ZAZNAVANJEM
RAZREDNE KLIME IN MOTORIČNO UČINKOVITOSTJO PRI UČENCIH V
ZGODNJEM OBDOBJU MLADOSTNIŠTVA
naloga: pedagogika, športna vzgoja, motivacija, razredna klima, motorične sposobnosti

Ključne besede

COBISS: atletika, tek, športna vzgoja, motivacija, razred, medosebni odnosi, motorične
sposobnosti, mladi, osnovna šola, anketa, vprašalnik, osnovna statistika, T-test

Spol merjencev

fantje

Stopnja šolanja

osnovna šola
5. razred
učenci petih osnovnih šol občine Dravograd
87

Razred ali starost
Velikost vzorca
Merske naloge

gibalna učinkovitost XT (zajema vse gibalne merske naloge ŠVK) in T600
+ anketni vprašalnik; razredna klima in motivacija pri športni vzgoji

Namen naloge

Pojasniti, ali obstaja povezava med razredno klimo, motivacijo, gibalno učinkovitostjo
in tekom na 600 metrov. Hkrati pa ugotoviti, ali med motorično uspešnimi in manj
uspešnimi učenci obstajajo razlike v nekaterih psihološko-pedagoških vsebinah
(motivacija, razredna klima).
Gibalna učinkovitost je bila statistično značilno povezana z notranjo motivacijo in z
večino dimenzij želene razredne klime (zadovoljstvo, metode dela, aktivnost učencev,
ustreznost ur, osebni odnos). Zunanja motivacija in dimenzije obstoječe razedne klime
pa niso bile povezane z rezultati gibalne učinkovitosti.

Ugotovitve

Med skupinama, ki sta pri teku na 600 metrov dosegli boljše in slabše rezultate, ni bilo
statistično značilnih razlik v dimenzijah motivacije in razredne klime.
Raziskava je pokazala, da je športni pedagog z ustreznimi urami pouka športne vzgoje
lahko veliko pripomogel h gibalni učinkovitosti učencev, saj so bili ključni dejavniki, ki
so pripomogli h gibalni učinkovitosti, poleg notranje motivacije, ravno tisti, ki so
zadevali športnega pedagoga (ustreznost ur športne vzgoje, metode dela in učiteljev
odnos do učencev).

Vir

Podržavnik, 2001
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Preglednica 31
Dornig Lidija, magistrsko delo
Avtor

DORNIG LIDIJA

Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura
Tip naloge
Mentor
Somentorja

magistrski študij kineziologija
2001

Naslov

magistrsko delo
dm 176
raziskovalni
dr. Mirjam Lasan
dr. Borut Pistotnik in dr. Matej Tušak
POVEZANOST OSEBNOSTNIH LASTNOSTI Z MORFOLOŠKIMI ZNAČILNOSTMI
TELESA IN REZULTATI NEKATERIH MOTORIČNIH TESTOV PRI GIMNAZIJKAH
naloga: morfološke značilnosti, somatotip, sestava telesa, motorične sposobnosti,
osebnostne lastnosti

Ključne besede

COBISS: psihologija, osebnostne lastnosti, morfološke značilnosti, motorične sposobnosti,
gimnazija, dekleta, testi, antropometrija, vprašalnik, anketa, osnovna statistika, analiza
variance, faktorska analiza, regresijska analiza

Spol merjencev

dekleta

Stopnja šolanja

srednja šola
3. in 4. letnik / 17–19 let
dijakinje Gimnazije Jesenice
84 dijakinj

Razred ali starost
Velikost vzorca
Uporabljeni testi

vseh 8 merskih nalog gibalnih sposobnosti (ŠVK meritve 1998)
+ 3 psihološki testi
+ 20 antropometričnih testov

Namen naloge

Ugotoviti, ali obstaja in če, kolikšna je povezanost osebnostnih lastnosti dijakinj Gimnazije
Jesenice s telesnimi značilnostmi in rezultati nekaterih gibalnih merskih nalog.
Med merjenimi dijakinjami so prevladovale ekstravertirane osebnosti z nižjimi vrednostmi
rezultatov antropometričnih testov. Glede gibalnih sposobnosti se je populacija
obravnavanih dijakinj enakomerno razdelila v manj in bolj sposobne.

Ugotovitve

Avtorji so z različni statističnimi metodami (komponentna analiza, regresijska analiza,
klaster analiza, analiza variance) analizirali povezave med osebnostnimi lastnostmi,
telesnimi značilnostmi in gibalnimi sposobnostmi dijakinj, a v vzorcu niso našli statistično
pomembnih povezav med njimi. Odnosi niso bili tako močni, kot so pričakovali, saj z
nobeno od uporabljenih statističnih metod niso potrdili povezanosti.
Kljub temu, da v raziskavi niso našli statistično značilnih povezav, obstoječih izraženih
povezav niso mogli zanikati. Analiza variance klastrov je namreč dve skupini vedno
oblikovala tako, da so bile v isti skupini dijakinje z znaki psihotizma in z zmanjšanimi
gibalnimi sposobnostmi ter povečano količino podkožnega maščevja, v drugi skupini pa so
bile razporejene dijakinje z boljšimi rezultati gibalnih sposobnosti, izrazitimi znaki
ekstravertiranosti in manjšo količino podkožnega maščevja.

Vir

Dornig, 2001
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Preglednica 32
Vidovič Simon, diplomska naloga
Avtor

VIDOVIČ SIMON

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – nogomet

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura

2002

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Janko Strel

Somentor

dr. Marko Pocrnjič

Naslov

PRIMERJAVA REZULTATOV ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA MLADIH
SLOVENSKIH NOGOMETAŠEV S POVPREČJEM POPULACIJE SLOVENSKIH
OTROK

diplomska naloga
d 2478

naloga: /
Ključne besede

COBISS: nogomet, športnovzgojni karton, rezultati, primerjava, motorične sposobnosti,
morfološke značilnosti, mladi, testi, ekspertni sistem, meritve, osnovna statistika, t-test,
SPSS

Spol merjencev

fantje

Stopnja šolanja

Športna panoga

srednja šola (uporabljeni tudi rezultati obravnavanih dijakov iz osnovne šole)
1. letnik
dijaki nogometnega oddelka Gimnazije Šiška
nogomet

Velikost vzorca

7

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Ugotoviti razlike v gibalnih sposobnostih med vzorcem mladih slovenskih nogometašev
in povprečjem populacije slovenskih otrok. Opazovati napredek posameznika in
ugotoviti napovedno vrednost ocen temeljnega ekspertnega modela (TEM) in XT
vrednosti ŠVK s kriterijem uspešnosti v igri.

Razred ali starost

Mladi nogometaši so dosegali v vseh gibalnih merskih nalogah v vseh razredih v
povprečju boljše rezultate od populacije slovenskih otrok. Največje razlike v rezultatih
so bile opazne v, za nogometno igro najpomembnejših, gibalnih spremenljivkah: PON,
SDM, T60 in T600.
V šestem razredu je bilo pri izbranem vzorcu opazno, da so na splošno z rezultati
merskih nalog nekoliko nazadovali. Za uspešnost v igri je imela TEM najboljšo
napovedno vrednost v 3. razredu, vrednost XT pa v 6. razredu osnovne šole.
Ugotovitve
V 2. razredu (1995) je bilo od izbranega vzorca gibalno zmoglivejših samo 2%
slovenskih otrok, kar se je do 1. letika srednje šole (2002) spremenilo na 5%. Iz
vrednosti XT skozi leta je razvidno, da 8 let treninga ni bistveno vplivalo na napredek v
gibalnih sposobnostih nogometašev glede na povprečje njihove generacije. Njihovi
rezultati so relativno celo nazadovali od 2. razreda do 1. letnika, napredovali so le v
vzdržljivosti (T600). To je pomenilo, da je bil proces treninga naravnan predvsem v
smeri osvajanja tehnično-taktičnih znanj, razvoj gibalnih sposobnosti pa ni bil v
ospredju.
Vir

Vidovič, 2002
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Preglednica 33
Maver Matej, diplomska naloga
Avtor

MAVER MATEJ

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto

2002

Tipologija
dokumenta
Signatura

diplomska naloga
d 2258

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Jože Štihec

Somentor

/

Naslov

POMEN IN VPLIV ŠPORTNEGA PEDAGOGA PRI POUČEVANJU ŠPORTNE
VZGOJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
naloga: športna vzgoja, osnovna šola, športnovzgojni karton, motorične sposobnosti,
morfološke značilnosti, sodelovanje športnega pedagoga in razredne učiteljice

Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, športni pedagogi, poučevanje, devetletka, triletje, športnovzgojni
karton, testi, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, eksperiment, mladi, osnovna
statistika, SPSS

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola

Razred ali starost

1.–3. razred
dva oddelka OŠ Srečka Kosovela v Sežani
eksperimentalni oddelek – ŠVZ vodita športni pedagog in razredna učiteljica
kontrolni oddelek – ŠVZ vodi samo razredna učiteljica

Velikost vzorca

48 (23 M in 25 Ž)
22 eksperimentalna skupina
26 kontrolna skupina

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (1998–2000)

Namen naloge

Ugotoviti pomen in vpliv športnega pedagoga pri poučevanju športne vzgoje v prvem
triletju osnovne šole na OŠ Srečka Kosovela v Sežani.

Ugotovitve

V drugem šolskem letu, ko sta ŠVZ poučevala športni pedagog in razredna učiteljica
skupaj, so se rezultati gibalnih sposobnosti učencev eksperimentalne skupine izboljšali
glede na kontrolno skupino. Razlike v pozitivni smeri so bile najbolj izrazite v koordinaciji
vsega telesa (PON), splošni vzdržljivosti (T600) in v količini podkožnega maščevja (AKG).
V razredu se je tudi povečal interes za ukvarjanje s športnimi dejavnostmi v prostem času.
V tretjem razredu, ko je razred spet poučevala samo razredna učiteljica, je glede na
rezultate ŠVK raven gibalnih sposobnosti ponovno upadla. Avtor je ugotovil, da je
učencem tako poslabšanje v nadaljnem procesu športne vzgoje pomenilo močno upočasnjen
napredek na gibalnem področju.

Vir

Maver, 2002
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Preglednica 34
Vanja Ferme, diplomska naloga
Avtorica

FERME VANJA

Program in smer

Program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto

2002

Tipologija
dokumenta
Signatura

diplomska naloga
d 2161

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Jože Štihec

Somentor

/

Naslov

ODNOS ŠESTOŠOLCEV OŠ VRANSKO DO ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA
naloga: šesti razred osnovne šole, športnovzgojni karton, športna vzgoja, odnos do
športnovzgojnega kartona

Ključne besede
COBISS: športna vzgoja, športnovzgojni karton, osnovna šola, odnosi, stališča, anketa,
vprašalnik, osnovna statistika, SPSS
Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

Velikost vzorca

osnovna šola
6. razred
učenci in učenke OŠ Ivan Farčnik Buč, Vransko
50 (dva oddelka)

Uporabljeni testi

vprašalnik s 26 vprašanji o odnosu do ŠVK

Namen naloge

Ugotoviti, kakšen je odnos učencev do ŠVK in ali so seznanjeni z uporabnostjo meritev
ter dobljenih rezultatov.

Razred ali starost

Večina učenk in učencev je imelo pozitiven odnos do ŠVK, radi so sodelovali pri
meritvah in se med seboj primerjali. Na testiranju so dali vse od sebe in se potrudili za
čim boljši rezultat.
Ugotovitve
Na splošno otroci niso vedeli, v kakšne namene so se uporabljali rezultati meritev in niso
bili seznanjeni s tem, kdo jih je potreboval ter se niso zavedali uporabnosti z meritvami
pridobljenih podatkov.
Vir

Ferme, 2002
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Preglednica 35
Tovornik Vojko, diplomska naloga
Avtor

TOVORNIK VOJKO

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto

2002

Tipologija dokumenta

diplomska naloga

Signatura

d 2177

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Jože Štihec

Somentor

dr. Damir Karpljuk
UČINEK EKSPERIMENTALNEGA PROGRAMA VADBE NA RAZVOJ
NEKATERIH
MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PRI UČENKAH IN UČENCIH SEDMIH
RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL

Naslov

naloga: motorične sposobnosti, pedagoški eksperiment, učenci sedmih razredov
Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, motorične sposobnosti, eksperiment, program, osnovna
šola, otroci, športna aktivnost, testi, meritve, osnovna statistika, T-test, analiza
variance, SPSS

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola
7. razred
učenci in učenke različnih OŠ v Sloveniji

Razred ali starost

Velikost vzorca

300 (150 M in 150 Ž)
M eksperimentalna skupina (78)
M kontrolna skupina (72)
Ž eksperimentalna skupina (65)
Ž kontrolna skupina (85)

Uporabljeni testi

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 2001)
+ prilagojen step test

Namen naloge

Z eksperimentalnim 9-tedenskim (2 uri na teden) programom vadbe, ki je bil
individualno zasnovan, dokazati učinkovitost in uporabnost le-tega pri razvoju
nekaterih gibalnih sposobnosti učencev in učenk sedmih razredov.

Ugotovitve

Vadbeni program je imel predvidene vplive na gibalne sposobnosti. Učenke
eksperimentalne skupine so glede na začetno merjenje statistično značilno
napredovale v merskih nalogah DT, PRE, VZG, T60 in T600. Prav tako je imel
pozitiven vpliv individualni vadbeni program tudi na učence eksperimentalne
skupine, ki so statistično značilno napredovali pri PON, DT, T60 in T600.
Merjenci eksperimentalnih skupin so najbolj napredovali ravno v tistih gibalnih
sposobnostih, na katere so avtorji z eksperimentalnim programom vadbe želeli
vplivati v največji meri (splošna vzdržljivost in mišična vzdržljivost trupa).

Vir

Tovornik, 2002
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Preglednica 36
Metka Mozetič, diplomska naloga
Avtor

MOZETIČ METKA

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto

2003

Tipologija dokumenta

diplomska naloga

Signatura

d 2286

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Mateja Videmšek

Somentor

dr. Damir Karpljuk

Naslov

UGOTAVLJANJE RAZLIK V NEKATERIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTIH
MED UČENCI, KI SO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU OBISKOVALI VRTEC, IN
UČENCI, KI GA NISO OBISKOVALI
naloga: učenci, motorične sposobnosti, merski postopki

Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, predšolski otroci, motorične sposobnosti, vrtec, razvoj, testi,
osnovna statistika, analiza variance, SPSS

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola
1. razred / 7 let
učenci OŠ Dol pri Ljubljani in podružnic Dolsko, Senožeti in Šentjakob ob Savi

Razred ali starost
Velikost vzorca

218
173 – obiskovali vrtec
45 – niso obiskovali vrtca

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Ugotoviti, ali obstajajo razlike v nekaterih gibalnih sposobnostih med učenci, ki so
obiskovali vrtec, in učenci, ki ga niso obiskovali.
Učenci 1. razreda so od učenk dosegali statistično značilno boljše rezultate v
naslednjih merskih nalogah gibalnih sposobnosti: SDM, PON in T600.

Ugotovitve

Rezultati učencev, ki so v predšolskem obdobju obiskovali vrtec, so se od rezultatov
učencev, ki vrtca niso obiskovali, statistično značilno razlikovali pri gibalnem merski
nalogi VZG, medtem ko so se rezultati učenk, ki so obiskovale vrtec, od rezultatov
učenk, ki vrtca niso obiskovale, statistično značilno razlikovali v gibalni merski nalogi
DT. Učenci in učenke, ki so obiskovali vrtec, so v obeh primerih dosegali statistično
značilno bojše rezultate.
Avtorica je navedla, da so v vrtcu otroci deležni temeljne športne vzgoje, ki pozitivno
vpliva na razvoj njihovih gibalnih sposobnosti.

Vir

Mozetič, 2003
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Preglednica 37
Šterman Anton, diplomska naloga
Avtor

ŠTERMAN ANTON

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura

2004

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Jože Štihec

Somentor

dr. Damir Karpljuk

Naslov

ANALIZA NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH
ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI NA OSNOVNI
ŠOLI VERŽEJ

diplomska naloga
d 2487

naloga: športna vzgoja, osnovna šola, motnje vedenja in osebnosti, športnovzgojni
karton, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti
Ključne besede
COBISS: športna vzgoja, duševni razvoj, motnje, gibalne sposobnosti, morfološke
značilnosti, motorične značilnosti, otroci, osnovna šola, testi, t-test
Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola
1.–8. razred
učenci OŠ Veržej z motnjami vedenja in osebnosti ter ostali učenci

Razred ali starost
Velikost vzorca

2054
576 učenci in učenke z motnjami vedenja in osebnosti
1478 ostali učenci in učenke

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 1990–2001)

Namen naloge

Analizirati in primerjati nekatere gibalne sposobnosti in telesne značilnosti učencev in
učenk v OŠ Veržej, ki jo obiskujejo tudi učenci in učenke z motnjami vedenja in
osebnosti, ter primerjati njihove rezultate z republiškim povprečjem.
Učenci OŠ Veržej brez motenj vedenja in osebnosti so v primerjavi z republiškim
povprečjem dosegali statistično značilno boljše rezultate v merskih nalogah SDM, PON
in T60, slabše pa v VZG. Učenke brez motenj vedenja in osebnosti so boljše rezultate
dosegale v merski nalogi PON, slabše pa v DPR in VZG.

Ugotovitve

Tako učenci kot učenke z motnjami vedenja in osebnosti OŠ Veržej so v primerjavi z
republiškim povprečjem v nekaj gibalnih merskih nalogah (DPR, SDM, DT in VZG)
dosegali statistično značilno slabše rezultate. Tudi v telesnih značilnostih so se učenci in
učenke z motnjami vedenja in osebnosti statistično značilno razlikovali od republiškega
povprečja, saj so bili v povprečju manjši, lažji in so imeli manj podkožnega maščevja.
Zato jim je bilo treba program ŠVZ čim bolj prilagoditi in jih obravnavati individualno.

Vir

Šterman, 2004
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Preglednica 38
Omahen Matej, diplomska naloga
Avtor

OMAHEN MATEJ

Program in smer

Program športna vzgoja – smer športno treniranje – nogomet

Leto

2005

Tipologija
dokumenta
Signatura

diplomska naloga
d 2639

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Damir Karpljuk

Somentor

Vedran Hadžić
ANALIZA NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH ZNAČILNOSTI
OTROK Z MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM
ZAVODU VIŠNJA GORA

Naslov

naloga: športna vzgoja, vzgojno-izobraževalni zavod, motnje vedenja in osebnosti
Ključne besede

COBISS: duševni razvoj, motnje, osebnost, vedenje, gibalne sposobnosti, telesne
značilnosti, morfološke značilnosti, motorične sposobnosti, otroci, vzgojni zavodi, Višnja
Gora, primerjava, t-test

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

Velikost vzorca

srednja šola
1.–4. letnik
dijaki VIZ Višnja Gora z motnjami vedenja in osebnosti in brez njih
421 (158 z motnjami vedenja in osebnosti, 263 brez motenj)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 2000–2004)

Namen naloge

Namen naloge je bil analizirati in primerjati nekatere gibalne sposobnosti in telesne
značilnosti dijakov in dijakinj VIZ Višnja Gora, ki ga obiskujejo tudi dijaki in dijakinje z
motnjami vedenja in osebnosti, ter primerjati njihove rezultate z republiškim povprečjem.

Razred

Ugotovitve

Dijaki brez motenj vedenja in osebnosti VIZ Višnja Gora so v primerjavi z republiškim
povprečjem dosegali statistično značilno slabše rezultate v vseh merskih nalogah ŠVK:
DPR, SDM, PON, DT, PRE, VZG,T60 in T600. Dijakinje brez motenj vedenja in osebnosti
so od republiškega povprečja dosegale slabše rezultate v vseh merskih nalogah gibalnih
sposobnostih, v vseh letnikih, razen dijakinje 1. letnika v DPR. Tudi dijaki in dijakinje z
motnjami vedenja in osebnosti so dosegali statistično značilno slabše rezultate v vseh
merskih nalogah gibalnih sposobnosti, v morfoloških značilnostih pa se od povprečja niso
razlikovali. Dijakinje VIZ Višnja Gora brez motenj vedenja in osebnosti so bile v primerjavi
s slovenskimi vrstnicami manjše in so imele več podkožnega maščevja, dijakinje z motnjami
vedenja in osebnosti pa so bile prav tako manjše, a so imele manj podkožnega maščevja od
svojih vrstnic.
Rezultati so bili zaskrbljujoči, a so hkrati pokazali, da je šlo delo z zavodskimi dijaki in
dijakinjami (z motnjami vedenja in osebnosti) v pravo smer, saj so se njihovi rezultati iz leta
v leto spreminjali na bolje. Avtor je za slabe rezultate v VIZ Višnja Gora navajal naslednje
razloge: majhno število dijakov, vključenih v športne interesne dejavnosti, skoraj vsi dijaki
in dijakinje so bili redni uživalci opojnih substanc (alkohol, droge, nikotin), šport jim ni bila
pomembna vrednota in imeli so pomanjkanje motivacije za gibanje.

Vir

Omahen, 2005
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Preglednica 39
Titan Janez, diplomska naloga
Avtor
Program in smer

TITAN JANEZ

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura

2005

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Janko Strel

Naslov

ANALIZA IZBRANIH MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IN MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTI UČENCEV OSNOVNE ŠOLE POLJANE

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja
diplomska naloga
d 2651

naloga: šola, športna vzgoja, športnovzgojni karton, antropometrija, motorika
Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, športnovzgojni
karton, testi, meritve, osnovna statistika, analiza variance

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola
1.–8. razred
vsi učenci OŠ Poljane

Razred ali starost

Velikost vzorca

1988 (961 M, 1027 Ž)
1998 (360)
1999 (348)
2000 (346)
2001 (330)
2002 (286) – brez 8. razreda
2003 (318)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (1998–2003)

Namen naloge

Sistematično prikazati rezultate šestih zaporednih testiranj za podatkovno zbirko ŠVK
med leti 1998–2003 na OŠ Poljane. Predstaviti tako urejene rezultate merjencev, da
lahko zainteresirani na enem mestu dobijo sistematično in pregledno urejene podatke.
Razlike med aritmetičnimi sredinami pri posameznih meritvah so bile, glede na spol,
največje v prvem razredu, nato so se stabilizirale, najmanjše pa so bile v petem in šestem
razredu, v sedmem in osmem razredu pa so bile razlike spet večje.
Fantje so z vsakim letom dosegali vse boljše rezultate, kar kaže na povečanje njihovih
gibalnih sposobnosti z leti. Izjemi sta bili merski nalogi PRE, kjer so rezultati minimalno
nihali v negativno in pozitivno smer, in VZG v četrtem in petem razredu.

Ugotovitve
Pri dekletih so se vsa leta rezultati v vseh telesnih spremenljivkah linearno, brez večjih
odstopanj, povečevali. Tudi gibalne sposobnosti so se z leti izboljševale, edino pri VZG
je bilo poslabšanje v tretjem razredu in potem še enkrat izrazito v četrtem razredu, a je v
naslednjih letih sledilo izboljšanje.
Pri obeh spolih je bilo opazno povečanje količine podkožnega maščevja v sedmem in
osmem razredu ter istočasno poslabšanje rezultatov v splošni vzdržljivosti.
Vir

Titan, 2005
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Preglednica 40
Čavničar Marinka, diplomska naloga
Avtor

ČAVNIČAR MARINKA

Program in smer

program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja

Leto
Tipologija
dokumenta

2005

Signatura

d 2701

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Mateja Videmšek

Somentor

dr. Jože Štihec

Naslov

VPLIV POVEČANEGA ŠTEVILA UR ŠPORTNE VZGOJE NA RAZVOJ GIBALNIH
SPOSOBNOSTI OTROK

diplomska naloga

naloga: /
Ključne besede

COBISS: športna vzgoja, gibalne sposobnosti, motorične sposobnosti, razvoj, otroci, prvo
triletje, osnovna šola, športnovzgojni karton, učne ure, starši, mnenje, vprašalnik, testi,
meritve, analiza variance

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola
1.–3. razred / 6–9 let
učenci OŠ Antona Ukmarja v Kopru
5 oddelkov s 5 urami ŠVZ – poučujeta športni pedagog in razredni učitelj skupaj
5 oddelkov s 3 urami ŠVZ – obvezni program, poučuje razrednji učitelj

Razred ali starost

Velikost vzorca

227 (120 M, 107 Ž)
6 let (116)
7 let (161)
8 let (112)
9 let (59)

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK (ŠVK meritve 2001–2003)

Namen naloge

Raziskati vpliv povečanega števila ur ŠVZ na razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Ugotoviti
razlike v gibalnih sposobnostih med učenci, ki obiskujejo oddelke z več urami ŠVZ na OŠ
Antona Ukmarja v Kopru, in tistimi, ki obiskujejo samo obvezni program ŠVZ.

Ugotovitve

Učenci, ki so obiskovali oddelke s petimi urami ŠVZ, so dosegali pri vseh merskih
nalogah gibalnih sposobnosti v povprečju boljše rezultate. Največje razlike so bile opazne
pri PON, ki meri sposobnost koordinacije vsega telesa. Visoka stopnja razvitosti gibalne
inteligentnosti je dajala tem otrokom možnost, da so se lahko dokazovali v zelo različnem
spektru športnih panog.
Število otrok, ki so obiskovali športne oddelke z več urami ŠVZ, je naraščalo in starši so
bili zadovoljni z organizacijo in programom ter so se strinjali s finančnim prispevkom. Po
mnenju staršev so bili zadovoljni tudi njihovi otroci in jih ni motilo, da sta pri vodenju
pouka ŠVZ sodelovala dva učitelja.

Vir

Čavničar, 2005
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Preglednica 41
Mlinar Andrej, diplomska naloga
Avtor

MLINAR ANDREJ

Program in smer
Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura

program športna vzgoja – smer športna rekreacija
2005

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Janko Strel

Somentor

mag. Vid Mesarič
SPREMEMBE IZBRANIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH
SPOSOBNOSTI UČENCEV IN UČENK OSNOVNE ŠOLE TRBOVLJE OD LETA
2000 DO LETA 2004

Naslov

Ključne besede

diplomska naloga
d 2736

naloga: telesni razvoj, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, šola, meritve, testiranje,
športna vzgoja, športnovzgojni karton, merski postopki, statistične značilnosti, razlike,
primerjave
COBISS: športna vzgoja, telesne sposobnosti, gibalne sposobnosti, športnovzgojni
karton, mladi, osnovna šola, testi, meritve, t-test, analiza variance, faktorska analiza

Spol merjencev

fantje in dekleta

Stopnja šolanja

osnovna šola
1.–8. razred
učenci OŠ Trbovlje

Razred ali starost
Velikost vzorca

3521 (isti učenci 5 let)
(1916) M
(1605) Ž

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK

Namen naloge

Zbrati, pregledati in analizirati podatke in razlike, ki so nastale v rezultatih telesnih
značilnosti in gibalnih sposobnosti učenk in učencev OŠ Trbovlje v obdobju med leti
2000–2004 ter jih primerjati z rezultati, ki so jih dosegli njihovi vrstniki v Sloveniji v
enakem obdobju.
Učenci in učenke OŠ Trbovlje so bili v povprečju višji, težji in so imeli večjo količino
podkožnega maščevja kot njihovi vrstniki v Sloveniji.

Ugotovitve

Oba spola sta v obravnavanem obdobju dosegala podpovprečne rezultate pri PRE, VZG,
T60 in T600. Deklice so podpovprečne rezultate dosegale še v SDM in PON. Oba spola
pa sta nadpovprečne rezultate dosegala v dveh merskih nalogah: DPR in DT.
Učenci OŠ Trbovlje od 4. razreda dalje so bili statistično značilno v podrejenem
položaju v merskih postopkih različnih pojavnih oblik vzdržljivosti (VZG, T600) in
gibljivosti (PRE). Pri deklicah so bile razlike še bolj statistično značilno različne pri
vseh naslednjih merskih nalogah: VZG, PRE, SDM, PON, T60 in T600. Najslabše
rezultate so dosegale učenke 7. in 8. razredov.

Vir

Mlinar, 2005
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Preglednica 42
Černila Gorazd, diplomska naloga
Avtor

ČERNILA GORAZD

Program in smer

program športna vzgoja – smer športno treniranje – nogomet

Leto
Tipologija
dokumenta
Signatura

2006

Tip naloge

raziskovalni

Mentor

dr. Mateja Videmšek

Somentor

dr. Marko Pocrnjič

Naslov

PROGNOSTIČNA VREDNOST OCEN DELNE POTENCIALNE USPEŠNOSTI 8LETNIH OTROK, VKLJUČENIH V NOGOMETO VADBO

diplomska naloga
d 2818

naloga: uspešnost v igri, nogomet, osnovna motorika, nogometna motorika, mladi
Ključne besede

COBISS: nogomet, uspešnost, trening, motorične sposobnosti, testi,TALENT, dečki,
Spearmanov koeficient, t-test

Spol merjencev

dečki

Stopnja šolanja

Športna panoga

osnovna šola
7 in 8 let
nogometaši U8, NK Aluminij, NK Ormož in NK Ljutomer
nogomet

Velikost vzorca

42

Merske naloge

celoten sklop merskih nalog ŠVK
+ 4 merske naloge nogometne motorike
+ ocena uspešnosti v igri

Namen naloge

Ugotoviti, kako zanesljiva je ocena potencialne uspešnosti v nogometni igri na podlagi
gibalnih merskih nalog. Primerjati potencialno uspešnost v merskih nalogah osnovne
motorike, pridobljenih na podlagi ŠVK, in potencialne uspešnosti v merskih nalogah
nogometne motorike z oceno dejanske uspešnosti v nogometni igri. Ugotoviti, ali lahko
na podlagi določenih merskih nalog osnovne ali nogometne motorike dobimo objektiven
podatek o primernosti vadečega za igranje nogometa.

Razred ali starost

Povezanost potencialne uspešnosti v merskih nalogah gibalnih sposobnosti in uspešnosti
v nogometni igri je bila 0,60. Pri korelaciji potencialne uspešnosti v merskih nalogah
nogometne motorike in ocene uspešnosti v nogometni igri je bila izračunana povezanost
0,85.
Ugotovitve

Povezanost potencialne uspešnosti v merskih nalogah osnovne in nogometne motorike je
znašala 0,44. Povezava je bila statistično značilna.
Izkazalo se je, da napovedna vrednost ocen delne potencialne uspešnosti 8-letnih otrok
na podlagi merskih nalog gibalnih sposobnosti zadovoljivo napoveduje otrokovo
uspešnost v igri. Še bolj natančna ocena uspešnosti pa je bila pridobljena na podlagi
merskih nalog nogometne motorike.

Vir

Černila, 2006
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Preglednica 43
Hočevar Tejka, diplomska naloga
Avtor
Program in smer
Leto
Tipologija
Signatura
Tip naloge
Mentor
Naslov

HOČEVAR TEJKA
program športna vzgoja – smer specialna športna vzgoja
2006
diplomska naloga
d 2886
raziskovalni
dr. Janko Strel
POVEZAVA SAMOPODOBE DVANAJSTLETNIH DEKLET Z NJIHOVO UČNO
USPEŠNOSTJO IN NEKATERIMI MOTORIČNIMI SPOSOBNOSTMI TER
MORFOLOŠKIMI ZNAČILNOSTMI
naloga: samopodoba, učna uspešnost, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti,
dekleta, 12 let, osnovna šola, povezava

Ključne besede

Spol merjencev
Stopnja šolanja
Razred ali starost
Velikost vzorca

COBISS: športna vzgoja, psihologija, samopodoba, učenje, uspešnost, motorične
sposobnosti, morfološke značilnosti, razvoj, dekleta, mladi, vprašalnik, testi, meritve,
regresijska analiza
dekleta
osnovna šola
7. r / 12 let
učenke III. OŠ Celje, OŠ Hudinja in OŠ Vojnik
57 skupno (19 III. OŠ Celje, 12 OŠ Hudinja, 26 OŠ Vojnik)

Merske naloge

ATT, ATV, AKG, DPR, SDM, PON, DT, PRE, VZG (vse razen tekov) in ITM
+ vprašalnik SDQ-1
+ podatki o učnem uspehu

Namen naloge

Ugotoviti samopodobo 12-letnih deklet ter analizirati povezave med faktorji samopodobe z
učno uspešnostjo in nekaterimi gibalnimi sposobnostmi ter telesnimi značilnostmi.
Samopodoba deklet je bila pozitivna pri faktorjih starši, branje in splošna samopodoba, kjer
so bile ocene zelo visoke. Pri teh področjih samopodobe se je pojavila asimetričnost v levo,
kar je pomenilo, da je bilo več takih deklet, ki so imele nadpovprečno samopodobo na teh
področjih. Nižje vrednosti so se pojavile pri področju šolski predmet matematika, kar je bilo
pričakovano, saj mladostniki pogosto podobo o sebi zgradijo na podlagi uspeha v šoli.
Nekoliko nižja je tudi telesna samopodoba. Med učno uspešnostjo in samopodobo se je
pojavila statistično značilna povezava. Ocena pri matematiki je bila povezana kar s štirimi
od osmih faktorjev samopodobe, z istimi štirimi je bil povezan tudi splošni učni uspeh
(faktorji: branje, matematika, šolski predmeti in splošna samopodoba). Pokazala se je tudi
povezava z oceno pri ŠVZ, pri čemer je bila ta povezana z gibalno in splošno samopodobo.

Ugotovitve

Povezava nekaterih spremenljivk gibalnih sposobnosti s faktorji samopodobe je bila
statistično značilna. Merski nalogi SDM in PON sta bili povezani s šestimi od osmih
faktorjev samopodobe, pri vseh ostalih merskih nalogah pa se je pokazala statistično
značilna povezava z vsaj enim izmed faktorjev samopodobe. Tudi telesne značilnosti so bile
povezane s samopodobo, največji vpliv med njimi je imela količina podkožnega maščevja,
ki je bila povezana s kar šestimi faktorji samopodobe. Ta povezanost je bila negativna, saj so
k boljši samopodobi prispevale nižje vrednosti AKG.
Raziskava je opozorila na to, da lahko s spodbujanjem razvoja določenih gibalnih
sposobnosti, vplivi na telesne značilnosti in učno uspešnost pomagamo dekletom pri
oblikovanju pozitivne samopodobe.

Vir

Hočevar, 2006
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3.7 Ostala raziskovalna dela na temo telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti med
leti 1997 in 2006
Na Fakulteti za šport je v obravnavanem obdobju 1997–2006 nastalo še nekaj drugih zaključnih
del, ki so obravnavala telesne značilnosti ali gibalno učinkovitost različnih vzorcev učencev,
dijakov ali vključenih v specializirane športne panoge. Ker avtorji niso uporabili rezultatov iz
podatkovne zbirke ŠVK, pridobljenih z rednimi aprilskimi meritvami med poukom športne
vzgoje, dela niso vključena v sistematičen podrobnejši pregled tega magistrskega dela v
prejšnjem poglavju. Kar nekaj pa je takih nalog, kjer so avtorji uporabili merske naloge, ki se
jih uporablja pri ŠVK-ju, le da so meritve izvajali v kakšnih drugih mesecih, večkrat na leto ali
na testiranjih znotraj razširjenega sklopa gibalnih merskih nalog. Največ takih diplomskih nalog
je bilo izdelanih na vzorcih otrok in mladine, ki je vključena v trenažni proces naslednih
športnih panog: alpskega smučanja, smučarskih skokov, nogometa, odbojke in športne
gimnastike.
Doktorski študenti v svojih doktorskih disertacijah skoraj vedno, vsaj v nekem obsegu,
raziskujejo morfologijo in motoriko v povezavi z določeno športno panogo ali izbranimi
psihološkimi ali sociološkimi spremenljivkami. Pri tem so v obdobju 1997–2006, z izjemo
Pocrnjiča (1999), omenjeni študenti praviloma izvajali razširjene in obsežnejše meritve. Ker se
nam izsledki njihovih del zdijo zanimivi in poučni ter posredno povezani z obravnavano
tematiko, jih navajamo:
•

Erčulj, 1998; Morfološko-motorični potencial in igralna učinkovitost mladih
košarkarskih reprezentanc Slovenije;

•

Kovač, 1999; Analiza povezav med nekaterimi gibalnimi sposobnostmi in fluidno
inteligentnostjo učenk, starih od 10 do 18 let;

•

Dolenc Pori, Maja 2001; Analiza povezanosti nekaterih motoričnih in psiholoških
razsežnosti otrok, starih 7 do 11 let;

•

Jurak, 2002; Analiza povezav med nekaterimi motoričnimi sposobnostmi in
agresivnostjo učencev, starih 11, 13, 15 in 17 let.
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3.8 Primerjava rezultatov z obdobjem 2007–2017
Preglednica 44
Primerjava obdobij 1997–2006 in 2007–2017

TREND

UPORABLJENI
REZULTATI
ŠVK

STOPNJA
ŠOLANJA

SPOL
MERJENC
EV

AVTORJI

TIPOLOGIJA

VZOREC

OBDOBJE

1997–2006

2007–2017

PODROČJE OBRAVNAVE

število

%

število

%

vse zaključne naloge obdobja

1271

100

2006

100

vse naloge s podatki ŠVK

29

2,3

29

1,4

diplomske naloge ŠVK

1195 / 25

2,1

1883 / 24

1,3

diplomske naloge znotraj vzorca

25

86,2

24

82,7

magistrske naloge ŠVK

46 / 3

6,5

78 / 2

2,6

magistrske naloge znotraj vzorca

3

10,3

2

6,9

doktorske disertacije ŠVK

30 / 1

3,3

45 / 3

6,6

doktorske disertacije znotraj
vzorca

1

3,4

3

10,3

moški spol

780 / 18

2,3

1168 / 12

1,0

moški spol znotraj vzorca

18

58,0

12

41,4

ženski spol

491 / 13

2,6

838 / 17

2,0

ženski spol znotraj vzorca

13

41,9

17

58,6

merjenci obeh spolov

17

58,7

20

76,9

merjenci – fantje

9

31,0

4

15,4

merjenke – dekleta

3

10,3

2

7,7

OŠ in SŠ

1

3,4

2

7,1

OŠ

24

82,8

23

82,2

SŠ

4

13,8

3

10,7

posamezne merske naloge

3

11,1

11

42,3

splošna gibalna učinkovitost
(XT)

3

11,1

2

7,7

posamezne merske naloge + XT

21

77,8

13

50

negativen trend splošne
populacije

5

17,2

8

30,8

pozitiven trend izbranih vzorcev

16

55,2

13

50

drugo

8

27,6

5

19,2

Podatke za obdobje 2007–2017 smo črpali iz magistrskega dela T. Jelenko (2018).
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Iz preglednice 44 je vidno, da je med leti 2007–2017 nastalo kar 735 zaključnih del več kot
desetletje pred tem. V tem obdobju so morali do 30. septembra 2016 zaključiti študij vsi
študenti, ki so obiskovali stare (predbolonjske) študijske programe (Jelenko, 2018). Tudi po
spolu se je struktura populacije študentov nekoliko spremenila, saj je bilo v drugem obdobju za
3 odstotne točke (iz 61% na 58%) manj študentov moškega spola, čeprav so številčno še vedno
prevladovali. V obeh obdobjih je nastalo 29 zaključnih nalog, ki so uporabile podatke ŠVK, kar
pomeni, da jih je relativno več nastalo v prvem (2,3%) obravnavanem obdobju, kot v drugem
(1,4%). V prvem obdobju (1997–2006) so tudi deleži nastalih nalog s ŠVK podatki glede na
študijsko leto višji in nihajo med 0,5% in 5,1%, medtem ko se v drugem obdobju (2007–2017)
nahajajo med 0% in 3,8%.
V prvem obdobju so več nalog s podatki ŠVK izdelali študenti moškega spola, v drugem pa je
bilo več avtoric študentk. V prvem obdobju je nastalo 25 diplomskih nalog, 3 magistrska dela
in 1 doktorska disertacija, v drugem pa 24 diplomskih nalog, 2 magistrski deli in 3 doktorske
disertacije. Glede na študijsko smer, ki so jo obiskovali avtorji obravnavanih nalog, obdobij ni
smiselno primerjati, saj se je leta 2009, sredi drugega obdobja, zgodila prenova študijskih smeri
in se je cel sistem spremenil.
Ključne besede v zaključnih nalogah, ki vključujejo ŠVK podatke, so si v obeh obdobjih
podobne tako v nalogah samih kot tudi v virtualni knjižnici COBISS in se v veliki meri
prekrivajo. V obeh obdobjih v nalogah najpogosteje najdemo naslednje ključne besede: gibalne
sposobnosti, telesne značilnosti, športnovzgojni karton, športna vzgoja, osnovna šola in gibalna
učinkovitost. V virtualni knjižnici COBISS pa so bile v obeh obdobjih najpogosteje navedene
naslednje ključne besede: osnovne šole, gibalne sposobnosti, športna vzgoja, športnovzgojni
karton, telesne značilnosti, meritve in statistika.
V obeh obdobjih so avtorji najpogosteje obravnavali splošno šolsko populacijo ter skupaj
merjence obeh spolov, posamezno pa so večrat obravnavali fante kot dekleta. Ti merjenci so
bili v obeh obdobjih vsaj v 82% osnovnošolci. Le sedem avtorjev je v obeh desetletjih skupaj
obravnavalo srednješolce, samo trije pa so analizirali rezultate obeh stopenj, osnovne in srednje
šole. V izbranih vzorcih je bila v obeh obdobjih obravnavana skoraj identična skupina športov,
med katerimi so skupni naslednji: športna gimnastika, nogomet in alpsko smučanje. V prvem
obdobju so bili poleg teh športov obravnavani še odbojka, košarka in namizni tenis , v drugem
pa umetnostno drsanje. V obeh obdobjih sta po dve nalogi razsikovali gibalno učinkovitost oseb
s posebnimi potrebami ali motnjami vedenja in osebnosti.
Najpogosteje so v obeh obdobjih avtorji uporabili rezultate celotnega sklopa merskih nalog
ŠVK in še XT-vrednosti gibalne učinkovitosti. Po pričakovanjih je bil v obeh desetletjih opazen
pozitiven trend gibalne učinkovitosti izbranih vzorcev in negativen trend splošne populacije.
Veliko mentorjev in somentorjev je pri pripravi zaključnih del sodelovalo v obeh obdobjih,
nekaj pa jih je v drugem obdobju 2007–2017 novih, saj v prvem obravnavanem obdobju še niso
bili zaposleni na FŠ ali niso imeli ustreznega naziva za mentorstvo. V obeh desetletjih skupaj
so pri nastajanju zaključnih del na temo ŠVK najpogosteje sodelovali naslednji profesorji: dr.
Kovač, dr. Štihec, dr. Starc, dr. Strel, dr. Jurak, dr. Karpljuk in dr. Videmšek.
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4. SKLEP
S to magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti, kolikšen je delež diplomskih, magistrskih in
doktorskih nalog, nastalih v obdobju od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006 na Fakulteti za šport, v
katerih so avtorji uporabili podatke iz zbirke ŠVK. Iskanje smo opravili na podlagi seznama
študentov, ki so v preteklosti zaključili študij na Fakulteti za šport, ki je bil objavljen v
Zborniku Fakultete za šport Univerze v Ljubljani 1960–2010 (Pavlin, 2010). Naloge smo iskali
s pomočjo spletnega brskalnika v virtualni knjižnici COBISS in nato v fizični obliki v knjižnici
Fakultete za šport. Skupno število vseh obravnavanih nalog v tem delu je tako 1271. Od tega
29 nalog vključuje podatke ŠVK.

4.1 Potrjevanje hipotez
Hipoteza 1 je potrjena, saj je v posameznem študijskem letu manj kot 10% diplomskih,
magistrskih in doktorskih nalog vključevalo podatke ŠVK sistema. To potrjuje Slika 2, kjer je
vidno, da so deleži nalog glede na študijska leta nihali med 0,5% in 5,1%.
Hipoteza 2 predvideva, da ni razlik v preučevanju podatkov ŠVK sistema, uporabljenih v
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah, glede na spol merjencev. Nedvomno hipotezo
2 ovržejo podatki, predstavljeni v preglednici 9. Ti prikazujejo, da so bili podatki fantov
preučevani v 60,3%, medtem ko so avtorji podatke deklet preučevali v le 39,6% nalog. Od tega
so bili hkrati rezultati fantov in deklet analizirani v 17 nalogah, rezultati izključno fantov v 9 in
rezultati izključno deklet v 3 nalogah. Rezultati fantov so bili uporabljeni trikrat v povezavi z
nogometno vadbo, trikrat v okviru raziskovanja značilnosti splošne populacije in enkrat v
povezavi z gimnastiko, odbojko in alpskim smučanjem. Izključno rezultati deklet so bili
uporabljeni dvakrat v okviru raziskovanja trendov splošne populacije in enkrat v povezavi s
trenažnim procesom odbojke. Rezultati merjencev so bili torej v obdobju 1997–2006
obravnavani kar 20,7% pogosteje kot rezultati merjenk.
Hipotezo 3, ki pravi, da obstajajo razlike v številu raziskav, ki so preučevale splošno populacijo
in izbrane vzorce, lahko potrdimo. Preglednica 10 predstavlja število nalog, kjer so v nalogah
vključeni izbrani športi (gimnastika, nogomet, odbojka, košarka, alpsko smučanje in namizni
tenis). Skupaj je deset nalog, kjer so bili obravnavani izbrani športi (selekcionirani vzorci) in
dve nalogi, kjer so preučevani otroci ali mladi z motnjami v vedenju in osebnosti. Razlika je
opazna, saj so avtorji v 17 nalogah (58,6 %) preučevali splošno populacijo, v 12 nalog (41,4%)
pa so avtorji vključili izbrane vzorce.
Hipoteza 4 je potrjena, saj preglednica 11 prikazuje, da obstajajo razlike v številu raziskav, ki
so preučevale indeks splošne gibalne učinkovitosti (vsi rezultati sklopa merskih nalog ŠVK,
skupaj z XT vrednostmi) in posamezne dejavnike telesnega fitnesa. Izključno nekaj posameznih
merskih nalog ŠVK so avtorji vključili le v desetino (10,3%) obravnavanih zaključnih nalog.
V ostalih nalogah (82,7%) so avtorji obravnavali vse merske naloge ŠVK, v preostalih dveh
nalogah (7%) pa sta avtorici raziskovali mnenja o ŠVK na podlagi odgovorov na anketni
vprašalnik.
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Predpostavke hipoteze 5, da večina raziskav kaže negativne trende sprememb telesnega fitnesa
splošne populacije in pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa v izbranih vzorcih, so
potrjene v preglednici 12. Pri več kot polovici nalog, v 55,2% deležu, so avtorji ugotovili
pozitiven trend sprememb telesnega fitnesa vključenih izbranih vzorcev. Negativen trend
telesnega in gibalnega razvoja splošne populacije pa je zaznan v 17,2 % nalog.
Hipoteza 6 predvideva, da ni razlik v preučevanih kazalniki med leti 1997–2006 in 2007–2017.
Razlike med obdobji so se pojavile in nekaj najbolj izstopajočih bomo našteli, ostale pa smo
bolj natančno opisali v prejšnjem poglavju. V obdobju 2007–2017 je občutno večje število
študentov zaključilo svoj študij na Fakulteti za šport in med študenti se je v primerjavi s
prejšnjim obdobjem nekoliko izenačilo razmerje med spoloma. Med vsemi nalogami tiste s
podatki iz zbirke ŠVK v drugem obravnavanem desetletju predstavljajo skoraj enkrat manjši
delež kot desetletje prej. Kljub temu sta bili v drugem obdobju na temo ŠVK izdelani dve
doktorski disertaciji več. V obdobju 2007–2017 so bile manjše razlike v obravnavi rezultatov
obeh spolov merjencev, medtem ko so bili rezultati fantov v zaključnih nalogah v prvem
obdobju za kar 20,7% pogosteje uporabljeni kot rezultati deklet.

4.2 Omejitve naloge
Pri izdelavi magistrskega dela smo naleteli na nekaj težav. Izbiranje nalog, ki sodijo v
magistrsko delo, je bilo glede na zastavljene kriterije včasih zahtevno, saj so avtorji v veliko
nalogah uporabljali merske naloge, ki so del sklopa merskih nalog ŠVK kartona, vendar
analizirani rezultati niso bili pridobljeni iz podatkovne zbirke ŠVK. To je bilo iz nekaterih nalog
razmeroma težko razbrati, če niso imele jasno zapisanega vira rezultatov oziroma podatkov ali
datuma in kraja testiranja, kar bi nam prav tako pomagalo. Velik del izmed 1271 zaključnih
nalog med leti 1997 in 2006 je v naslovu ali med ključnimi besedami vseboval izraze, ki se
nanašajo na gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, meritve, motoriko, morfologijo ali gibalno
učinkovitost, kar pomeni, da smo morali veliko nalog v fizični obliki prebrati v knjižnjici
Fakultete za šport. Kljub natančnemu preverjanju nalog dopuščamo možnost, da smo kakšno
nalogo, ki je v manjšem delu poleg drugih podatkov uporabila tudi rezultate ŠVK, zgrešili in
izpustili iz naše obravnave.
Med prebiranjem in analiziranjem zaključnih del, ki sestavljajo naš končni vzorec obravnavanih
nalog, se je porajalo nekaj idej o primerjavah zanimivih ugotovitev ali povezavah z drugimi
viri, ki so bili v tem obdobju objavljeni na temo gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti
učencev in dijakov. Izkazalo se je, da v tem delu ni prostora za uresničitev vseh teh idej, saj bi
podrobnejša analiza posameznih del samo vnesla zmedo in hkrati ne bi odgovarjala na
zastavljene raziskovalne hipoteze. Zato smo se izognili izpostavljanju določenih nalog in se
zadovoljili z navedbo njihovih ključnih ugotovitev, neodvisno od drugih znanstvenih raziskav.
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4.3 Pomen za znanost in prakso
Magistrsko delo predstavlja uporabo podatkov ŠVK sistema v diplomskih nalogah, magistrskih
delih in doktorskih disertacijah v obdobju desetih let od 1997 do 2006. Je sistematična in
kronološko urejena zbirka virov s tega področja. Tak pregled je zaenkrat izdelan za zadnji dve
desetletji uporabe ŠVK v zaključnih nalogah in bo še pridobil na uporabni vrednosti, če se bo
sproti dopolnjeval in izdelal še za začetna leta, tako da bo pokrito celotno obdobje obstoja
podatkovne zbirke ŠVK.
Ker so v njem pregledno zbrane vse naloge, se da med temi hitro orientirati in poiskati tiste, ki
so v fokusu zanimanja. Naloge namreč v povezavi s telesnimi značilnostmi in gibalno
učinkovitostjo obravnavajo zelo različne tematike: specifične športne panoge (vpliv redne
vadbe, ugotavljanje potencialne uspešnosti), športne oddelke z dodatnimi urami športne vzgoje,
poučevanje športnega pedagoga v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, rezultate ŠVK
določene šole v različnih časovnih obdobjih, šolarje z motnjami vedenja in osebnosti, odnos do
ŠVK in poznavanje njegove uporabnosti ter različne psihološke vidike športne dejavnosti
(samopodoba, motivacija, razredna klima).
Iz nalog se da razbrati, na katerih področjih in med katerimi športnimi panogami je bilo v
preteklosti izraženo zanimanje za podatke iz zbirke ŠVK in njihovo analizo. Na to brez dvoma
v veliki meri vpliva delovanje določenih profesorjev Fakultete za šport, ki razpišejo teme
zaključnih nalog ali študentom predstavijo različne možnosti za raziskovanje. Že raziskana
področja odpirajo možnosti aplikacije ugotovitev v šolsko ali športno prakso ter primerjavo z
aktualnim stanjem. Na področjih, ki se z raziskavami do sedaj še niso opirale na rezultate ŠVK,
pa bi bilo dobro razmisliti, če bi bilo to v kakšnem kontekstu potrebno in koristno. V primeru
da bi bilo smiselno, predlagamo, da na katedrah za ta področja razpišejo nekaj naslovov oziroma
tem za raziskovanje na podlagi podatkovne zbirke ŠVK.
Ker je baza rezultatov ŠVK največja baza podatkov, ki prikazuje dejstva tako o telesnih
značilnostih kot o gibalni učinkovitosti slovenskih otrok in mladine, bi bilo zanimivo vedeti,
zakaj se je študenti Fakultete za šport v svojih zaključnih delih ne poslužujejo bolj pogosto.
Morda zato, ker je prisotna že tako dolgo, da se jim zdi že povsem samoumevna in ker ne
poznajo vseh njenih potencialov oziroma se jih zavedajo predvsem v smislu povratne
informacije posameznemu učencu in informacije o trendih spremljanja gibalne učinkovitosti
celotne populacije, ki jih na FŠ analizira skupina skrbnikov sistema ŠVK, ne pa tudi kot
možnost za raziskavo na izbranem vzorcu.
Menimo, da bi bilo dobro študentom FŠ in vsem, ki že delajo v športu z mladimi, predstaviti
možnost uporabe podatkov, pridobljenih s ŠVK, na njihovih vsakdanjih področjih delovanja.
Veseli nas, da se v okviru informacijske podpore SLOfit (www.slofit.org) dogajajo pomembni
premiki v smeri približevanja sistema ŠVK širši množici uporabnikov.
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