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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI  

  

Psihološka priprava v športu postaja ena ključnih strategij za izboljšanje tekmovalnega rezultata 

posameznega športnika in športnih ekip. Svetovalni in pedagoški proces sta bistvena pristopa, 

ki se uporabljata pri tovrstni pripravi športnika. Tehnike in metode psihološke priprave v športu 

so večinoma tehnike kognitivno vedenjske terapije, kar pomeni, da gre pri svetovanju oziroma 

pri delu s športnikom za znanstveno podprt strokovni proces. Cilj magistrske naloge je ugotoviti 

ali je tehnika vizualizacije učinkovito sredstvo pri doseganju boljšega rezultata. V prvem torej 

teoretičnem delu s pomočjo pridobljenih podatkov iz strokovne literature najprej opišemo 

razvoj in opredelitev psihologije športa ter predstavimo svetovanje in pedagoški proces v 

psihični pripravi športnikov. V nadaljevanju opišemo pomen koncentracije, motivacije, 

samopodobe, samozaupanja in samozavesti ter vpliv in značilnosti mentalnih stanj kot sta 

anksioznost in stres v športu. V zadnjem delu teoretičnega dela predstavimo psihološko 

pripravo, predtekmovalno in tekmovalno stanje ter podrobneje opišemo uporabo tehnik in 

metod, ki se uporabljajo v psihološki pripravi športnika. V empiričnem delu predstavimo 

rezultate analize, ki so bili zbrani s polstrukturiranim intervjujem. V raziskavi smo izvedli pet 

intervjujev s košarkarji, ki so se udeležili treninga vizualizacije. Z analizo predstavljenih 

podatkov in rezultatov smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje ali tehnika 

vizualizacije vpliva na izboljšanje športnega rezultata.  

 

Ključne besede: psihologija športa, psihološka priprava, tehnike, vizualizacija, slikovne 

predstave. 

 

  



 
 

SUMMARY WITH KEY WORDS 

  

Psychological preparation in sport is becoming one of the key strategies to improve the 

competitive outcome of an athlete and a team. Couselling and educational process are essential 

approach used in this type of athlete preparation. Techniques and methods of psychological 

preparation are mostly techniques of cognitive behavioral therapy, which means that counseling 

or working with an athlete is a scientifically supported professional process. The objective of 

the master's thesis is to determine whether the visualization technique is an effective tool at 

achieving a better result. In the first part, the theoretical part, by using the data obtained from 

the scientific literature, we first introduce, describe the development, define the psychology of 

sport and introduce counseling and teaching process in the psychological preparation of 

athletes. Then we describe the importance of concentration, motivation, self-esteem, self-

confidence, as well as the impact and characteristics of mental states such as anxiety and stress 

in sport. In the last part of the theoretical discussion we present the psychological preparation, 

pre-competition and competition states and described in more detail usage of techniques and 

methods used in psychological preparation of the athlete. In the empirical part we present the 

results of the analysis obtained by a semi-structured interview. In a survey we conducted five 

interviews with basketball players who attended the training of visualization. With the analysis 

of the presented data and the results we are answering the raised research question whether the 

visualization technique influences the improvement of sports results. 

 

Key words: sports psychology, psychological preparation, techniques, visualisation, 

visualisation training, mental images. 
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1 UVOD 

 

Celostna priprava športnika je vsekakor kompleksno področje, ki v svoji razsežnosti zajema 

tako kondicijsko, tehnično, taktično kot psihološko področje. Da bi športnik izkoristil ves svoj 

potencial in realiziral svoje znanje tudi na tekmovanju, mora pri svoji športni pripravi vključiti 

vsa uporabna znanja, ki jih nudijo športno-psihološki pristopi. Posamezni športnik potrebuje za 

doseganje vrhunskih rezultatov celostno obravnavo, pri kateri je vključen interdisciplinaren 

pristop. Športnikov uspeh ni naključje, je vlaganje veliko energije v delo na vseh omenjenih 

področjih. Ena izmed pomembnih in nepogrešljivih pristopov je vsekakor tudi področje 

psihološke priprave športnika.  

 

V tujini je vključevanje psihološke priprave v športnikovo celostno pripravo že stalnica, 

medtem ko uporaba psiholoških pristopov v Sloveniji šele počasi prihaja v ospredje. Pri nas se 

še vedno ogromno pozornosti posveča le nekaterim stebrom priprave, zanemarja pa se še kako 

pomemben psihološki pristop. Verjetno je za to krivo tudi do predkratkim pomankanje 

strokovne literature v slovenskem jeziku, ki bi zapolnila ta pomemben manjkajoči del v športni 

pripravi.  

 

Psihologija športa je s svojimi športno-psihološkimi pristopi dokaj mlada veda, ki pa je 

predvsem v tujini že močno raziskana in uveljavljena kot ena ključnih strategij pri doseganju 

boljšega športnega rezultata. Športna psihologija se ukvarja s psihično in čustveno platjo 

tekmovalnega športa, ki s svojimi psihološkimi spoznanji in tehnikami poizkuša izboljšati 

nastop posameznika in ekipe (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Razlikujemo lahko med psihično in psihološko pripravo, kjer psihološka priprava vključuje 

različne tehnike, metode in dejavnosti, ki jih športniki in trenerji skupaj s strokovnjaki na 

področju duševne in psihološke priprave vključujejo pri svojem delu. Pri psihični pripravi pa 

gre ob soočanju s stresom tudi za vplivanje na miselnost športnika. Misel sproži dejanje in 

reakcijo telesa, zato je zelo pomembno, kako športnik razmišlja. Vse bolj športniki uporabljajo 

mentalni plan, kjer gre za miselne predstave in misli, s katerimi si pomaga, da na tekmovanju 

prikaže, kaj je v danem trenutku sposoben pokazati (Tušak in Tušak 2003).  
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Mentalni trening s predstavljanjem vključuje vseh pet čutil, telesne občutke, čustva ter misli. 

Ena najbolj uporabnih in ključnih tehnik mentalne predstave je tehnika vizualizacije, za katero 

je značilna uporaba slikovne predstave.  

 

V psihološki pripravi športnika običajno sodeluje strokovnjak na omenjenem področju, saj je 

za takšno delo potrebno znanje s področja psihologije, športno-psiholoških in psihoterapevtskih 

pristopov ter sposobnost razvoja velika mere empatije, ki omogoča športniku močno psihično 

podporo. 

 

1.1 Namen 

 
V magistrski nalogi obravnavamo psihološko pripravo v športu kot nepogrešljiv in sestavni del 

celostne priprave športnika. Na področju psihološke priprave smo izbrali tehniko vizualizacije 

kot eno od najbolj uporabnih strategij oziroma sredstev pri doseganju boljšega športnega 

rezultata. Z analizo literature in kvalitativno raziskavo učinkov tehnike vizualizacije smo 

najprej v teoretičnem delu opisali zgodovino in razvoj ter opredelitev psihologije športa kot 

znanstveno vejo z uporabnimi psihološkimi spoznanji v športni praksi. V nadaljevanju smo 

opisali različna psihološka stanja in pomen koncentracije, motivacije, samopodobe, 

samozaupanja in samozavesti kot temeljna področja v športni psihologiji in kot podlago za 

psihološko pripravo v športu. Sledi del, kjer opisujemo anksioznost in stres kot predtekmovalno 

in tekmovalno stanje z namenom, da prikažemo, kako pomembno je razumevanje in znanje na 

tem področju. S pravilnim postopanjem v takšnih stanjih zmanjšamo negativne vplive, 

odstranimo strahove in neprijetne posledice ter posledično vplivamo na športnikov rezultat . V 

nadaljevanju opišemo pomen psihološke priprave in predstavimo ter opišemo pogosto 

uporabljene tehnike in procedure psihične priprave, ki športniku prinesejo največ koristi. V 

empiričnem delu magistrske naloge z analizo podatkov, zbranih s polstrukturiranim 

intervjujem, preverimo učinkovitost procesa vizualizacije za izboljšanje rezultata.  
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1.2 Cilji in raziskovalno vprašanje 

 

Z raziskovalno nalogo želimo predstaviti psihološko pripravo v športu kot neprogrešljiv del 

celostne priprave športnika. V nalogi želimo prikazati eno najbolj uporabnih tehnik v psihološki 

pripravi in sicer tehniko vizualizacije. Cilj naloge je teoretično in empirično raziskati ali je 

tehnika vizualizacije učinkovito sredstvo pri doseganju boljšega rezultata. Zanima nas ali lahko 

športnik v procesu izvajanja tehnike vizualizacije, kjer s pomočjo miselnih predstav podoživlja 

ali doživlja realnost, ki se bo zgodila v prihodnosti, izboljša svoj športni rezultat. Tako smo si 

v nalogi zastavili glavno raziskovalno vprašanje: »Ali je tehnika vizualizacije, ki se jo uporablja 

pri psihološki pripravi športnika, učinkovito sredstvo pri doseganju boljšega rezultata?« 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

V teoretičnem-deskriptivnem delu magistrske naloge opišemo psihologijo športa, 

predtekmovalna in tekmovalna psihološka stanja v športu. V nadaljevanju predstavimo bistvene 

tehnike in procedure teoretskega ozadja psihične priprave v športu, ki športniku omogočajo 

doseganje boljšega rezultata. Drugi empirični del magistrske naloge vsebuje kvalitativno 

raziskavo z analizo podatkov polstrukturiranega intervjuja, kjer preverimo raziskovalno 

vprašanje, ki se nanaša na učinkovitost uporabe vizualizacije kot tehnike psihične priprave za 

doseganje boljšega športnega rezultata. 

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Psihologija športa 

 

2.1.1 Zgodovina in razvoj psihologije športa 

 

Psihologija športa je dokaj mlada psihološka veda, ki se je kot akademska disciplina uveljavila 

v zadnjih štirih desetletjih. Zanimanje se je pojavilo že v antičnem času, vendar je takrat še ne 
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moremo opredeliti kot znanstvena disciplina. Kot znanost se je pojavila v drugi polovici 

19.stoletja, ko se je iz motoričnega učenja obrnila v svoje raziskovalno in aplikativno področje 

študija. V začetku so se že antični filozofi zanimali za zvezo med duhom in telesom in je še 

dandanes vodilo raznih rekreativnih dejavnosti. Začetek predstavljajo nekateri izolirani 

raziskovalni projekti, ki segajo v leta okoli 1900. Zgodnje razprave v zvezi s psihologijo športa 

so bile predvsem teoretične narave in so poizkušale razložiti, zakaj učitelji potrebujejo znanje 

na področju psihologije in kateri so pozitivni psihični učinki udejstvovanja v športni vzgoji.  

Razvoj psihologije športa je potekal predvsem na podlagi dveh konceptov: severnoameriškega 

in socialističnega koncepta vzhodnoevropskih držav. V Severni Ameriki se je psihologija športa 

razvijala večinoma znotraj kineziologije in športne vzgoje. Nekateri avtorji so se v ZDA 

ukvarjali z raziskovanjem psihičnih učinkov telesne vzgoje, spet drugi pa so raziskovali 

socialno-psihološke aspekte športa s perspektive filozofije. Predvsem so bile slednje teorije 

podprte na osnovi osebnih mnenj raziskovalcev. Na prelomu stoletja so se pojavljale tudi 

študije, ki so se ukvarjale s problemom motoričnega učenja. Tipične za to obdobje so bile 

raziskave reakcijskih časov. Ena najpomembnejših študij, ki je neposredno ugotavljala vrednost 

in pomen športa je študija, ki je poskušala ugotavljati vpliv košarkarskih vaj na motorične 

reakcije, sugestibilnost in pozornost. Druga skupina študij z oddelka za psihologijo na Yale-u 

so s hipotezami potrdile, da udeležba v športu vpliva na razvoj človekovega značaja oziroma 

nekaterih osebnostnih lastnosti. Najpomembnejša oseba v Ameriki je bil vsekakor Coleman 

Robert Griffith, ki je pomagal ustanoviti prvi laboratorij psihologije športa. V raziskovanju se 

je osredotočil predvsem na psihomotorične spretnosti, učenje in osebnostne spremenljivke. V 

času raziskovanja je v pomoč razvil številne teste in specialne naprave, med katerimi so 

pomembnejši test sposobnosti učenja, test za merjenje pripravljenosti, test za merjenje mišične 

napetosti, sproščenosti itd. Napisal je dve knjigi in sicer Psihologija treniranja (1926) in 

Psihologija in šport (1928). V Evropi so najbolj pomembni R. W. Schulte, ki je preučeval vpliv 

telesnih vaj na osebnost. Med drugim se je ukvarjal tudi s problematiko selekcije in z 

ugotavljanjem vloge ključnih organov za športno aktivnost. H. Sippel je leta 1920 preverjal 

učinek telovadbe na dosežke šolarjev. V svojem delu Fizična vadba in psihična aktivnost je 

otroke preizkušal s testi pomnenja in koncentracije pred in po telesni aktivnosti. F. Giese je leta 

1928 preučeval vplive okolja na dosežke športnikov. Z njegovimi deli je opozoril na nov vidik 

preučevanja v športu in sicer na vlogo zunanjih klimatskih in svetlobnih pogojev v telovadnici. 

V Sovjetski zvezi očeta sovjetske psihologije športa imenujejo Petra Rudika, ki je načrtoval 
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psihološke raziskave športa na Znanstveno raziskovalnem inštitutu v Moskvi. Z njim na čelu 

so odkrivali nove tehnike psihološkega merjenja inteligentnosti, psihomotorne aktivnosti in 

osebnosti. Med tem ko so prvo obdobje v raziskovanju psihologije športa predstavljali 

psihotehniki, so drugo obdobje predstavljali posamezniki, ki so opozarjali na pomanjkljivost 

njihovega pristopa. Slednje je temeljilo na preučevanju osebnosti, kar je posledica takratnih 

gibanj v psihologiji. V obdobju po 2. svetovni vojni je opaziti precejšnjo tendenco apliciranja 

psiholoških spoznanj na razna področja športa z namenom izboljšati metode učenja in 

poučevanja v športu. Potekalo je vrsto raziskav o emocionalnih reakcijah športnikov in o strahu 

ter osebnostnih lastnostih posameznih skupin športnikov. Tretje obdobje je predvsem 

zaznamovalo odkritje matematično-statističnega postopka, imenovanega faktorska analiza. Gre 

za predpostavko, da je osebnost funkcionalna celota, ki temelji na diferenciranih psihičnih 

procesih in osebnostnih lastnostih. Tako poimenovanje je pomembno predvsem, ker nudi 

enoten sistem za psihološke analize, interpretacije in med drugim tudi zaradi odkrivanja 

psiholoških komponent športnih dosežkov in rezultatov. V obdobju sedemdesetih let se najdejo 

številne knjige in dela, ki se lotevajo področja psihologije športa s teoretičnega, aplikativnega, 

akademskega in interdisciplinarnega vidika (Tušak in Tušak 2003).   

 

2.1.2 Opredelitev psihologije športa 

 

Psihologija športa je mlada veda, vendar ima vrsto opredelitev. Verjetno jo lahko v najkrajši 

obliki opredelimo kot uporabo psiholoških spoznanj v športni praksi. Ukvarja se s psihološkimi 

in mentalnimi faktorji, ki vplivajo na fizično aktivnost, vadbo in nenazadnje na športni nastop. 

Je veda, ki se ukvarja s posameznim tekmovalcem, njegovim vedenjem in odkrivanjem, kako 

le-to vpliva na nastop (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Psihologijo športa je aplikativna psihološka disciplina, ki je nastala na stiku med znanostjo o 

športu in psihologijo (Tušak in Tušak 2003).   

 

Bailey jo opredeli kot interdisciplinarno vedo, ki svoje znanje črpa iz številnih sorodnih 

področij. Med te spadajo tako biomehanika, kineziologija, fiziologija kot psihologija (Bailey 

2014). 
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V vsakem primeru mora opredelitev upoštevati predvsem razvojno stopnjo psihologije in 

razvojno stopnjo znanosti o športu. O psihologiji športa je napisanega veliko vsebin, pa vendar 

se ugotavlja, da sta dve ključni poglavji, ki povezujeta vse teme. To sta učinki psiholoških 

faktorjev na vedenje v športu in psihološki učinki na športnika, ki jih povzroča udeležba v 

športu (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.2 Svetovanje in pedagoški proces v psihološki pripravi športnikov 

 

V praksi se s psihologijo športa ukvarjajo strokovno izobraženi kadri, ki s svojim svetovanjem 

in pedagoškimi intervencijami nudijo podporo na področju psihične priprave vrhunskih in 

rekreativnih športnikov. Pri svojem delu uporabljajo psihološko znanje, pedagoške metode, 

psihoterapevtske tehnike in metode ter celovit svetovalni pristop k športnikovi osebnosti.  

 

Specifične ravni delovanja v psihični pripravi so opredeljene s praktičnimi nalogami na 

različnih področjih delovanja. To se doseže z interakcijo psihološke in športne znanosti. 

Nekatera področja so tesno povezana, zato je pri intervencijah potrebna širša strokovna 

usposobljenost. Singer navaja sedem temeljnih področij, ki se uporabljajo v praksi psihološke 

priprave športnikov. Tem lahko dodamo še eno pomembno področje, ki postaja vedno bolj 

aktualno v zadnjem času. Med te spadajo: 

- učenje, izvedba, veščine, 

- šport mladih, 

- mentalne/psihične veščine in programi, 

- svetovanje, 

- skupinska dinamika, 

- zadovoljstvo oziroma dobro počutje, 

- ocenjevanje, 

- management življenjskega sloga posameznega športnika (Barić 2006). 

 

V okviru področja učenja, izvedbe in veščin gre za ukvarjanje s problemom motoričnega 

učenja, razvojem športnih veščin, izboljšanjem športnih sposobnosti in motoričnega spomina 
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ter nadzora. Praktična naloga tega področja je osredotočanje na kognitivne in zaznavne procese, 

ali obstajajo kakšne pomanjkljivosti ali disfunkcije, če so, da se jim določi izvor in ali obstaja 

potreba po celostnem zdravljenju ali samo po neki posamezni obliki intervencije.  Prav tako je 

pomembno opredeliti pogoje učenja in vadbe, ki so najbolj primerni za določene kategorije 

športnikov, kateri morajo biti v skladu z značilnostmi njihovega razvoja in kognitivne zrelosti, 

kot tudi razvitosti športnih spretnosti in športne pripravljenosti. Na področju športa mladih gre 

za ukvarjanje z mladimi športniki in njihovim prilagajanjem v športno življenje, socialnim 

okoljem in zlasti z razvijanjem strategij motiviranja, kot tudi ohranjanje optimalne ravni 

motivacije. Pomembno je razumevanje mladih športnikov, njihovih potreb in prioritet ter 

zmogljivosti in motivov. Tako je delo povezano tudi z njihovimi trenerji in starši, kjer je 

pomembno učenje komunikacijskih spretnosti in ustvarjanje realističnih pričakovanj, da bi 

zmanjšali prevelik psihični pritisk, ki ga doživljajo mladi športniki. Čeprav je psihološka 

priprava športnikov samo en od vidikov športne priprave, je prav ta bistvenega pomena za 

optimalno integracijo in realizacijo vsega, kar je športnik osvojil in dosegel v ostalih segmentih. 

Program mentalne oziroma psihološke priprave obsega delo na izboljšanju mentalnih 

sposobnosti, razvoju koncentracije in pozornosti, izboljšanju samozavesti in samospoštovanja, 

oblikovanju atribucijskih procesov, dvigovanju motivacije, oblikovanju optimalnih ciljev, 

obvladovanju stresa, prevzemanju kontrole in samokontrole. Pri svetovanju je pomembno, da 

je svetovalec strokovno izobražen na področju svetovanja, pri tem pa uporablja teoretične in 

praktične koncepte terapije, kjer se najpogosteje vključujejo načela kognitivno-vedenjske 

terapije. Na področju svetovanja se obravnava problematika v zvezi s premagovanjem 

problema, soočanjem s poškodbami in bolečinami, z depresijo, zasvojenostjo, motnjami 

hranjenja, prenehanjem športne kariere, tesnobo, neprilagojenimi oblikami vedenja, trajna 

invalidnost, krizne intervencije. Delo na tem področju je zelo pomembno, saj obstoj takšnih 

problemov zelo zmanjša sposobnost športnika na treningu in na tekmovanju ter zavira delovanje 

na vseh drugih vidikih športnikovega življenja. Takšni problemi zmanjšujejo kognitivne, 

čustvene in fizične sposobnosti in spremenijo doživljanje socialnega in športnega okolja. Cilj 

svetovalnega dela je, da športniku omogoči postavitev svojega notranjega sveta pod kontrolo, 

premaga osebne dileme, težave in krize ter, da preko kognitivnega prestrukturiranja, 

obvladovanja, analize odnosov, izražanja čustev nato sprejme, spremeni, premaga ali se nauči 

soočati z izzivi, nevarnostmi in posledicami svojega delovanja v okolju v katerem živi in deluje. 

Na področju skupinske dinamike gre za osredotočanje na preučevanje organizacijskih sistemov 
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skupine, kjer se poskuša pomagati vsakemu članu ekipe,  s ciljem doseči skupinsko povezanost 

in doseganje optimalne ravni timskega dela, da bi uspešno delovali pri uresničevanju skupnih 

ciljev. Ta segment je ozko povezan s svetovanjem, saj v skupini športnik deluje kot posameznik 

in član ekipe (Barić 2006). 

 

2.3 Koncentracija 

 

Koncentracija je ena najpomembnejših komponent športnikove priprave na tekmovanje. 

Razumemo jo lahko kot osredotočenost na predmet, dogodek ali idejo, kjer je športnik 

osredotočen na eno samo stvar, vse druge misli pa so izključene. Koncentracija je koordinacija 

nekih aktivnosti in predstavlja intenziteto širšega pojma pozornosti (Tušak, Misja in Vičič  

2003). 

 

Pri koncentraciji gre za sposobnost osredotočanja na sedanji trenutek, katere namen je, da se 

športnik zbere za pomembna dogajanja in ohranja zbranost med tekmo ali treningom (Crespo 

in Miley 2010). Koncentracija je zmožnost popolnega osredotočanja na dražljaje, ki so za 

posameznika v tistem trenutku pomembni. Športnik na primer svojih atletskih sposobnosti ne 

bo na tekmovanju učinkovito uporabil, v kolikor koncentracije kot veščine ni dobro osvojil 

(Hughes 2015). 

 

Torej gre pri koncentraciji za usmerjanje duševnega napora, ki omogoča, da se športnik ukvarja 

le s pomembnejšim delom informacij iz okolja. Ukvarjanje je razmišljanje o načrtovanju 

izvedbe, razmišljanje o strategiji nastopa, kjer vse svoje misli usmerimo v nalogo, predmet, 

aktivnost ali na problem (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Dimenzije koncentracije so obseg, trajanje in selektivna pozornost: 

- Obseg pozornosti je količina mentalne energije, pri kateri smo lahko pozorni le na 

določeno število informacij. Običajno smo lahko pozorni na od pet do devet dražljajev, 

medtem ko smo lahko v stresni situaciji pozorni le še na nekaj dražljajev. Zato je 

smiselno čim več veščin osvojiti, kar pomeni, da pride do avtomatizacije. Tako lahko 

umske zmogljivosti ostanejo na razpolago in se posvetijo drugim vidikom situacije. 
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- Trajanje pozornosti ali budnost je značilnost ohranjanja koncentracije skozi čas. 

Športnik mora koncentracijo prilagoditi situaciji, kajti 100-odstotna koncentracija je 

lahko naporna in utrujajoča, zato je pomembno, kdaj in v kolikšni meri jo vključi. 

- Selektivna pozornost je najbolj opazen vidik pozornosti, kar pomeni, da športnik ve, kaj 

je v danem trenutku pomembno. Tudi moteči distraktorji oziroma dražljaji, ki z nalogo 

nimajo nobene povezave, lahko zasedejo športnikovo pozornost. Takšni dražljaji se 

množijo in je zato potrebno znanje preusmerjanja in menjavanje pozornosti. Ločimo 

notranje in zunanje dražljaje. Notranji dražljaji so lahko razmišljanje o preteklih 

nastopih, čustva, kot so strahovi in nenazadnje razmišljanje o osebnih težavah. Med 

zunanje dejavnike spadajo gledalci, vreme, pogoji tekmovanja, sodniške odločitve in  

vedenje nasprotnika (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Koncentracijo obravnavamo po usmerjenosti in obsegu. Medtem ko je obseg lahko širok ali 

ozek, je lahko usmerjenost notranja ali zunanja. Tako vidimo, da obstajajo štiri vrste oziroma 

štirje tipi koncentracije (Crespo in Miley 2010). 

 

Športnik bi moral biti sposoben uporabljati in znati prehajati med štirimi vrstami pozornosti: 

-  Širina pozornosti: Športnik mora biti odvisno od športne panoge včasih pozoren na 

veliko različnih informacij iz okolja, spet drugič pa se mora osredotočiti samo na eno 

stvar. 

- Smer pozornosti: Pozornost se deli na notranjo, kjer se športnik usmeri nase, na svoja 

občutja in misli ter na zunanjo, kjer se športnik osredotoči na zunanje dogajanje, žogo, 

nasprotnika itd. 

- Menjava pozornosti: Pri menjavi pozornosti gre za veščino, kjer športnik aktivno 

menjava tip pozornost, odvisno od delov nastopa. 

- Individualne razlike: Športniki se med seboj razlikujejo, zato lahko nekateri lažje 

preusmerjajo svojo pozornost. Vendar lahko vsak, ki je dobro osvojil menjavo 

pozornosti in je seznanjen z učinki in vplivi povišane aktivacije učinkovito preusmerja 

svojo koncentracijo in s tem nadzoruje širino in usmerjenost lastne pozornosti (Kajtna 

in Jeromen 2013). 
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Slika 2.1: Nidefferjev model pozornosti 
 

 

 

Vir: Kajtna in Jeromen (2013, str. 72) 

Pet načel učinkovite koncentracije: 

- Športnik se mora zavestno odločiti za koncentracijo, ki se ne zgodi po naključju. To 

pomeni, da se morajo športniki zavestno odločiti in ne samo upati, da bo prišla 

koncentracija sama po sebi.  

- Športnik se naj osredotoči na samo eno stvar na enkrat. Čeprav se lahko človek nauči 

delati več stvari hkrati, je zaradi narave šibkega pomnilnega sistema najbolje, da se 

posveti samo eni stvari v danem trenutku.  
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- Človeški um je resnično skoncentriran takrat, ko je posameznik toliko osredotočen na 

nalogo, da ne čuti nobene razlike med tem kaj počne in kaj misli. To pomeni, da se duh 

in telo popolnoma zlijeta v eno. To zlitje duha je zelo pomembno pri maksimalnih 

tekmovalnih naporih. Raziskave kažejo, da je najboljši način za povečanje zmožnosti 

posameznika za dosego takšnega stanja duha osredotočanje na ukrepe, ki so specifični, 

ustrezni in predvsem pod lastno kontrolo. 

- Športniki izgubijo koncentracijo, ko se začnejo osredotočati na dejavnike izven njihove 

kontrole. To načelo pravi, da športnik izgubi svojo pozornost takrat, ko se osredotoča 

na dejavnike, ki so zunaj njihovega nadzora, ki so nepomembni za njih in na tiste, ki se 

še niso zgodili.  

- Športnik naj se fokusira na ven ko začuti nervozo. To načelo učinkovite koncentracije 

pravi, da naj se športnik, ko postane nervozen, osredotoči navzven na nalogo in ne 

navznoter na dvome. Ta preklop na zunanje osredotočanje je zelo pomemben, saj 

raziskave kažejo, da športniki, ki se osredotočajo navznoter, slabše opravijo naloge kot 

pa tisti, ki dajejo pozornost zunanji osredotočenosti (Brewer 2009). 

 

Na športnikov padec koncentracije in posledično slabši rezultat lahko vplivajo tako notranji kot 

zunanji dejavniki. Med notranje dejavnike štejemo razmišljanje o napakah, sum v sebe in svoje 

sposobnosti, razmišljanje o rezultatu in statistiki, namera izvesti popolni udarec oziroma strel,  

samokritika zaradi napake in razmišljanje o poškodbi. Med zunanje pa se med drugimi uvrščajo 

neobičajni zvoki in glasovi ob igrišču, mahanje iz občinstva, slabi vremenski pogoji, svetloba 

iz fotoaparata, sodnikove odločitve v prid nasprotniku, kritika soigralcev in trenerja (Fiškuš 

2014). 

 

2.4 Motivacija 

 

Beseda motivacija pomeni gibati se in izhaja iz latinske besede »movere«. Bistveno vprašanje 

pri motivaciji je, kaj nas pripelje do tega, da se odločimo ali bomo nekaj naredili ali ne 

(Kompare et al. 2001). Motivacija je značilna za vse živalske organizme in v najširšem smislu 

predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja. Posameznik ima v svojo življenjsko 

dinamiko vključeno svojo osebnost, ki je odvisna od različnih motivov. Po drugi strani pa je 
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motivacija tudi pobudnik oziroma usmerjevalec. Musek pravi, da pojem motiva predstavlja vse 

tiste organizmične dejavnike in dispozicije, ki zajemajo smer našega ravnanja in doživljanja 

(Tušak in Tušak 2003). 

 

Najbolj temeljni lastnosti motivacije sta spodbujanje in usmerjanje. Motivi so vse tisto, kar nam 

daje zagon oziroma energijo in kar nas vodi k enim stvarem bolj, k drugim manj. Včasih lahko 

prevladajo motivi potiskanja, kot so potrebe in nagoni, spet drugič motivi privlačnosti, ki so 

cilji, ideali, vrednote ali pa imamo lahko včasih občutek, da kar oboji spodbujajo enako vedenje. 

Motivi so v medsebojnem in včasih tudi v hierarhičnem odnosu, kar pomeni, da bo v dani 

situaciji večji motiv prevzel nadzor nad drugimi motivi (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Za razumevanje motivacije se največkrat uporablja Maslowa hierarhija potreb, kjer je skušal 

pojasniti odnos med nižjimi in višjimi motivi samoaktualizacije. Razvrstil jih je progresivno v 

pet nivojev od najosnovnejših do najvišjih, ki se pojavijo šele ko so nižje zadovoljene. To velja 

za vsak naslednji oziroma višji nivo. Najmočnejše so fiziološke potrebe, ki jih avtor uvršča v 

prvi nivo in šele ko so te zadovoljene se lahko pojavijo druge. V drugi nivo se uvrščajo potrebe 

po varnosti, kamor spada fizična varnost pred destruktivnimi silami, kot so ekstremne 

temperature, ogenj, tiranija in psihološki faktorji, kot so želja po redu, urejenem okolju ipd. 

Naslednji nivo so potrebe po pripadnosti in ljubezni, kar je značilno za zahodni svet. Predvsem 

zadovoljevanje teh socialnih potreb je pomembno tudi v športu, saj brez pripadnosti na primer 

skupini oziroma timu športniki ne zadovoljijo teh potreb in postanejo agresivni, nekooperativni, 

negativistični do soigralcev in trenerja. V naslednji nivo oziroma stopnjo se uvrščajo potrebe 

po spoštovanju, med katere spadajo samospoštovanje, spoštovanje drugih ter druge ego potrebe. 

Če dosežemo neko znanje, neko izobrazbo, razvijemo določene sposobnosti ali uspešno 

dokončamo neko nalogo, lahko razvijemo svoje zadovoljstvo. V nasprotnem primeru razvijemo 

občutke inferniornosti in nemoči, ki nas vodijo v pasivnost ali apatijo. Na samem vrhu je 

samoaktualizacija oziroma samorealizacijske potrebe, ki variirajo od posameznika do 

posameznika. Tako se lahko posameznik samoaktualizira kot idealen športnik, kot slikar, tretji 

pa samorealizacijo izraža preko športnih dosežkov. Pomembno je, da človek prej zadovolji vse 

druge opisane potrebe, kajti brez tega ne more postati samoaktualiziran (Tušak in Tušak 2003).  
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Obstajajo različne definicije motivacije. Nekateri avtorji navajajo, da motivacijski koncept 

običajno vključuje biološke in družbene faktorje in faktorje učenja, ki začenjajo, vzdržujejo in 

zaključijo k cilju usmerjeno vedenje. Druga pomembna definicija opisuje motivacijo kot pojem, 

ki zaradi gonov, potreb, ali želj preko sil, ki uravnavajo vedenje, usmerja k cilju (Tušak in Tušak 

2003). 

 

Avtorja D Fuoss in R. Troppman navajata ključne točke motivacije: 

- človeški notranji pogoji in procesi povezujejo motivacijo, 

- motivacijo in vedenja ne moremo enačiti, saj na vedenje ne vpliva samo motivacija 

ampak tudi biološki, socialni in kulturni faktorji ter percepcija, 

- aktivnost je vedno rezultat motivacije in omogoča posameznikovo zadovoljstvo, 

- človek zadovolji svoje potrebe, ko doseže cilj z vedenjem, ki je usmerjeno k doseganju 

ciljev. Cilji ne kontrolirajo vedenja, dajejo človeku vidno oporo in s vplivanjem nanj 

individualno smer, da bi lahko zadovoljil potrebe,  

- motivacija se ne konča nikoli, saj se, ko človek zadovolji eno potrebo, pojavi nato druga 

(Tušak in Tušak 2003). 

 

Preko različnih definicij motivacije se kažejo naslednje značilnosti motiviranega vedenja: 

- Povečana mobilizacija energije. 

- Vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja. 

- Usmerjenost k cilju. 

- Motivirano vedenje se spreminja pod vplivom njegovih posledic (Tušak in Tušak 2003). 

 

Motivacija vključuje različne pristope, ki se ločijo ali gre za: 

- Biološke, kulturne oziroma naučene motive. 

- Zavedne ali nezavedne motive. 

- Reaktivne ali proaktivne, k cilju usmerjene motive. 

- Homeostatične ali razvojne, k rasti usmerjene cilje (Tušak in Tušak 2003). 

 

Proučevanje motivacije je potekalo v treh smereh: 

- kot eksperimentalna psihologija z iskanjem skupnih zakonitosti in sistematskim 

obdelovanjem podatkov z eksperimentom, 
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- kot psihologijo osebnosti z obravnavanjem motivacijske dejavnosti v okviru človekove 

osebnosti, 

- kot smer psihologije z povezovanjem motivacijskih z družbenimi procesi (Tušak in 

Tušak 2003). 

 

2.3.1 Teorije motivacije 

 

Kako si razlagamo motivacijo je odvisno od pojmovanja človekove narave in družbenih 

odnosov, v okviru katerih poteka življenjski proces. Iz tega je razvidno, da obstaja množica 

teorij motivacije in to od mehanicističnih behaviorističnih pristopov do skoraj mističnih 

pogledov na človekovo aktivnost. Tako lahko danes ločimo štiri tipe motivacijskih teorij: 

- kognitivne teorije, 

- hedonistične teorije, 

- instiktivistične teorije, 

- teorije gona (Tušak in Tušak, 2003). 

 

2.3.1.1 Kognitivne teorije motivacije 

 

Kognitivne teorije predpostavljajo, da je človekovo vedenje odvisno od kognicij, spoznanj, idej 

in misli. Posameznik naj bi načrtoval oziroma mislil, kaj bo naredil. Slaba točka teh teorij je 

neupoštevanje nezavednega in s tem zanemarjanje precej velikega dela motivacije. Danes so se 

uveljavila predvsem socialno-kognitivna pojmovanja motivacije, ki so izrazito usmerjena na 

delovanje človekovih kognitivni procesov v socialnem okolju. Zaradi teorij, ki vsaka zase zelo 

učinkovito pojasnjuje del motivacijskega vedenja in hkrati nobena ne postavlja celostnega 

modela, ne moremo posplošiti pojmovanja motivacije, kar velja tudi za posploševanje modela 

motivacije v športu (Tušak in Tušak 2003).  
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2.3.1.2 Hedonistične teorije motivacije 

 

Gre za aktivnost doseganja ugodja. Naše vedenje je odvisno od občutkov ugodja, bolečin 

zadovoljstva in nezadovoljstva. Na vedenje pa ob teh občutkih vplivajo tudi socialni, kulturni 

in nekateri drugi faktorji. Subjektivne občutke kot so ugodje, bolečine ter zadovoljstvo in 

nezadovoljstvo je težko znanstveno utemeljevati, zato ta smer ni bila sprejeta kot najbolj 

verjetna, saj bi bilo potrebno te občutke meriti objektivno (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.3.1.3 Instinktivisične teorije motivacije 

 

Te teorije so danes zelo popularne in pravijo, da so nagoni tisti, ki usmerjajo človekovo vedenje. 

Nagon naj bi bil prirojen vzorec in skupen vsem ljudem. Slaba stran teh konceptov je bila, da 

vedenja nikoli niso razložili, ampak so ga samo označili. Npr. v športu: »To ima v krvi«. Danes 

se te teorije večino zavrača, vendar se v zadnjem času opazi porast poudarjanja pomena 

prirojenega oziroma instinktivnega (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.3.1.4 Teorije gona 

 

Teorije zagovarjajo, da gon kot fiziološki pogoj žene posameznika k zadovoljevanju potreb. 

Gon po žeji na primer spodbodi človeka k aktivnosti, da zadovolji potrebo po tekočini (Tušak 

in Tušak 2003).  

 

2.3.1.5 Sodobna pojmovanja motivacije 

 

Socialno-kognitivni pristop izhaja iz kombinacije kognitivnega pristopa in socialnih vplivov in 

predstavlja nova pojmovanja motivacije, ki težijo k integraciji vseh pristopov (Tušak in Tušak 

2003). 
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2.3.2 Pojmovanje motivacije v športu 

 

Motivacijo so raziskovalci opredelili na faktorje osebnosti, socialne faktorje in kognicije, ki 

pritegnejo pozornost športnika pred in med treningi in nastopi. Športnikove motivacijske 

dispozicije in kognitivne predpostavke vplivajo na vedenje v storilnostnih situacijah (Tušak 

2003). 

 

Hipoteze, ki so poskušale odkriti determinante storilnostnega vedenja so bile: 

- motivi izogibanja in približevanja in njihove incentivne vrednosti, 

- pričakovanja, 

- incentivne vrednosti uspeha in neuspeha, 

- kognitivne ocene uspeha in neuspeha (Tušak 2003). 

 

Motivacija ima v športnikovem življenju izredno velik pomen, vendar ugotovitve kažejo, da se 

v šolah, na delovnih mestih in ostalih področjih, kot tudi v športu pojem motivacije slabo 

razume. V športu je predvsem pri trenerjih zaznati tri prevladujoče napake razumevanja 

motivacije: 

- Mešanje pojma vzburjenja in motivacije: gre za predtekmovalni nagovor, ki ga trenerji 

opravijo tik pred tekmo oziroma nastopom. S tem želijo tekmovalca pripraviti do 

boljšega nastopa. Tu ne gre za motivacijo, ampak za vzburjenje tekmovalca, kjer je 

posledica povečanje agresivnosti in boljšo pripravljenost na začetek tekme. 

- Razumevanje motivacije kot »pozitivno mišljenje«. Pozitivno mišljenje ni motivacija, 

čeprav velikokrat pozitivno vpliva na športnikovo storilnostno vedenje preko njegove 

samozavesti. Pogostokrat pa trenerjeve sugestije ali celo ukazi, ki so zgrajeni na 

nerealnih temeljih vplivajo negativno in demotivacijsko na športnika. In hkrati tudi 

nimajo dolgoročnega motivacijskega značaja. 

- Prepričanje, da je motivacija v športniku že prirojena: prav zaradi takšnega pojmovanja 

motivacije veliko potencialnih športnikov konča svojo pot še preden so jo pričeli. 

Trenerji slabo motivirane športnike prepustijo samemu sebi, ker sklepajo, da se tu ne da 

nič storiti in prehitro obupajo nad možnostjo sprememb. Motivacijo je potrebno stalno 

razvijati (Tušak in Tušak 2003). 

 



Verhovc, Damjan. 2016. »Psihološka priprava športnika.« Magistrska naloga študijskega 
programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

17 
 

Takšne napake v razumevanju motivacije zaradi površnega opazovanja in brez raziskovanja 

storilnostnega vedenja samo še poslabšujejo razumevanje fenomena motivacije. Največ 

praktičnih implikacij je pustila teorija potreb po storilnosti, ki sta jo utemeljila McClleland in 

Atkinson s pomočjo sodelavcev. Njun pristop zagovarja, da so motivacijska stanja glavna 

pobuda aktivnosti. Motiva za doseganje uspeha in za izogibanje neuspeha naj bi se povezala z 

dražljaji v okolju in vzpodbudila čustvena stanja, katera izzovejo obliki vedenja približevanja 

in izogibanja (Tušak 2003). 

 

V zadnjem času so bile študije motivacije pogojene s kognitivno paradigmo. Vsi kognitivni 

pristopi danes poudarjajo pomen kognicije, kjer je center pozornosti kognitivnih pogledov 

odkrivanje načina, kako misli vodijo oziroma opravljajo z vedenjem. Kasneje so socialno 

kognitivni pristopi motivacijo poimenovali kot dinamični proces kognitivnih, afektivnih in 

vrednostnih spremenljivk. Ta pristop temelji na pričakovanjih in vrednostih, katere posameznik 

povezuje s storilnostnimi cilji (Tušak in Tušak 2003). 

 

V okviru socialno kognitivnega pristopa so nastale mnoge mini teorije: 

- teorija samoočinkovitosti, 

- teorija zaznane kompetentnosti, 

- teorija različnih ciljnih perspektiv (Tušak 2003). 

 

Teorija samoučinkovitosti je najbolj uporabljena teorija v raziskovanju motivacijskih 

problemov v športu in treniranju. Samoučinkovitost predstavlja posameznikovo oceno, kaj 

lahko naredi s svojimi sposobnostmi. Raziskave so sledili predvsem dvema ciljema: 

- izdelavi postopkov, ki bi dvignili športnikovo samoučinkovitost, 

- ugotavljanje povezave med samoučinkovitostjo in nastopom (Tušak 2003) 

 

Teorija zaznane kompetentnosti je poskušala pojasniti občutke, ki spodbudijo posameznike k 

ukvarjanju obvladovanja spretnosti v storilnostnih nalogah. Prepoznali so kompetentnost, ki naj 

bi bila multidimenzionalni motiv, ki posameznika usmerja v kognitivnem, socialnem in 

socialnem vidiku. V teh podanih vidikih uspeh in neuspeh ocenjujejo pomembni drugi. 

Notranje zadovoljstvo kot rezultat uspeha dviguje stremljenje k storilnosti, nezadovoljstvo pa 

zmanjšuje željo po storilnosti. (Tušak 2003). 
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Teorija ciljnih perspektiv oziroma pristop storilnostnih ciljev temelji na razumevanju 

motivacije in storilnostnega vedenja v vseh njunih oblikah. Potrebno se je vprašati po funkciji 

oziroma pomenu nekega vedenja. S tem lahko identificiramo različne cilje posameznikovih 

akcij. Prvi cilj je v povečanju verjetnosti visoke sposobnosti in zmanjšanju verjetnosti 

demonstriranja slabih in nizkih sposobnosti. Takšno ciljno usmerjeno storilnostno vedenje je 

značilno pri pogojih tekmovanja in tekmovalnega športa, kjer je socialna primerjava ključna. 

Percepcijo sposobnosti je prilagojena glede na sposobnosti drugih. Uspeh in neuspeh sta 

posledica posameznikove subjektivne ocene z drugimi. Drugi cilj je demonstracijski cilj 

obvladovanja in učenja nalog in izhajajo iz okoliščin, kjer je učenje in obvladanje nečesa 

velikega pomena. Percepcija sposobnosti je samo referenčna in odvisna od zaznave osebnega 

izboljšanja v neki nalogi (Tušak 2003). 

 

2.3.2.1 Storilnostna motivacija  

 

Storilnostno vedenje je prisotno kadar se udeleženci v športu trudijo močneje kot sicer, kadar 

je koncentracija večja kot običajno, se več zanimajo o športu na splošno, več trenirajo, 

nastopajo bolje, ostajajo ali pa se prenehajo športno udejstvovati (Tušak in Tušak 2003). 

 

Storilnostno motivacijo delimo na več vrst: 

- pozitivna in negativna storilnostna motivacija, kjer gre pri pozitivni za željo po dosežku 

in pri negativni za izogibanje kazni oziroma neuspehu in posledicam, 

- intrinzična in ekstrinzična, kjer je intrinzična vedno pozitivna in izhaja iz notranjega 

zanimanja, ekstrinzična pa je lahko pozitivna ali negativna in je zunanja, 

- splošna in specifična tekmovalna, kjer se splošna nanaša na splošno orientiranost v 

športu, specifična pa se orientira samo na tekmovanje (Tušak 2003). 

 

Storilnostna motivacija ima pozitivno vrednost takrat, ko je motiv za uspehom večji od motiva 

za izogibanje neuspeha. Športniki, ki so storilnostno motivirani, imajo raje naloge, kjer so 

rezultati odvisni od njihovega dela in izbirajo cilje, ki jim predstavljajo izziv, ob tem pa so še 

dosegljivi. V ospredje dajejo raje storilnost kot nagrade in zato potrebujejo povratno 
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informacijo o njihovi uspešnosti pri svojem delu. Povratne informacije morajo vključevati 

stalnost, objektivnost, konkretnost in pozitivno naravnanost, brez katerih športnik ne more biti 

uspešen (Tušak in Tušak 2003). 

 

Med drugim storilnostna motivacija vpliva tudi na povečano koncentracijo pri izvajanja nalog 

za dosego cilja. Na tak način športniki neprimerno več razmišljajo o sami optimalni izvedbi in 

s tem lažje usmerijo svoje vedenje k doseganju cilja (Tušak in Tušak 2003). 

 

Strategije na podlagi formalnega programa za povečanje storilnostne motivacije so: 

- ustrezna sestava treninga in tekmovalne situacije: trening in tekmovalna situacija mora 

biti prilagojena tako, da bo vedno možna pozitivna povratna informacija o doseženih 

ciljih in podciljih ter da bo športnik lahko dosegal cilje po korakih in zato bil vedno 

nagrajen,   

- prezentacija visoko storilnostno orientiranih uspešnih modelov: modeli, ki so visoko 

storilnostno motivirani in so uspešni pri doseganju ciljev je treba športniku priskrbeti, 

saj s tem spodbudimo športnika k doseganju svojih ciljev,  

- modifikacija samopodobe: ljudje, ki so visoko storilnostno motivirani, vedno iščejo 

nove izkušnje, nove izzive, nove odgovornosti, stalno zahtevajo povratne informacije o 

svojih uspehih. Take potrebe je možno razviti z rekonceptualizacijo visoko storilnega 

posameznika. Pri rekonceptualizaciji gre za športnikovo predstavljanje sebe kot 

uspešnega, storilnostno orientiranega posameznika, ki išče izzive in nosi odgovornost. 

V ta namen se uporabljajo med drugim tudi vizualizacija in avtosugestije. 

- kontrola dnevnih sanjarjenj: športnik se mora naučiti vplivati na svoje fantazije in 

sanjarjenja tako, da ne bo blokiral motivacijo, ampak jo bo spodbujal. Športnika je treba 

zaposliti z nalogami, ki nimajo nobene skupne točke s športom, s katerim se ukvarja. 

Vse prevečkrat športniki v dnevih sanjarjenja doživljajo uspeh in jim zaradi tega 

zmanjka motivacije v realnosti, 

- strukturiranje optimalne situacije okolja: takšne situacije športniku omogočajo doseči 

lastne cilje in vključujejo zadovoljevanje potreb višjih nivojev ter uspešno združujejo 

individualne cilje športnika s skupinskimi cilji športnega tima (Tušak in Tušak 2003). 
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2.3.2.2 Nivo aspiracije 

 

Dolgoročne cilje in samopodobo športnika predstavlja nivo aspiracije. Posameznik mora biti 

motiviran za dosego dolgoročnih ciljev. Uspeh in neuspeh vplivata na zviševanje in zniževanje 

nivoja aspiracije, kjer gre za nagrajevanje in kaznovanje socialnih in ego potreb. 

Posameznikova percepcija lastnih dosežkov vodi k zadovoljstvu in je hkrati determinirana s 

tem, kako cela skupina percipira dosežke. Izkušnje, uspehi in neuspehi ter pričakovanja močno 

vplivajo na nivo aspiracije. Uspeh in neuspeh je v športu težko določiti, zato bi bilo bolj 

primerno govoriti o stopnji uspeha in stopnji neuspeha. To kar je za nekoga uspeh je lahko za 

drugega katastrofa. Večjo variabilnost v dosežkih in aspiracijah povzroča neuspeh, saj je raven 

aspiracije velikokrat bolj pod vplivom obrambnih mehanizmov, kot pa dejanska stremljenja k 

cilju. Športnik, ki ima sposobnosti skladne z nivojem aspiracije je dobro prilagojen športnik z 

realnimi pričakovanji, medtem ko športnik z nižjim nivojem aspiracije od sposobnosti ne bo 

mogel realizirati svojih potencialov. Če pa ima športnik višji nivo aspiracije, pa bo doživljal 

neprijetne frustracije, ki so odraz nezmožnosti doseganja pričakovanih ciljev. Potrebno je 

postavljati športnikom aspiracije, ki so v skladu z realnostjo (Tušak in Tušak 2003). 

 

Slika 2.2: Shema ravni aspiracije 

 

Vir: Tušak in Tušak (2003, 52) 
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2.3.3 Zunanja in notranja motivacija 

 

V zadnjem času se pojmovanje motivacije pojavlja v opredelitvi dveh tipov: 

- intrizično (notranjo) motivacijo in 

- ekstrinzično (zunanjo) motivacijo (Deci in Ryan 1985,1991 v Tušak 2003). 

 

Na splošno lahko rečemo, da motivacija pride od zunaj in predstavlja željo po dokazovanju in 

nagradi (medalji, finančni nagradi in želji po medijski prepoznavnosti). Ta tip imenujemo 

zunanjo oziroma ekstrinzično motivacijo, saj vključuje udeležbo v športu zaradi nagrade, ki jo 

pridobimo zaradi naše uspešnosti. Na drugi strani pa športniki trenirajo zaradi zadovoljstva in 

se s športom ukvarjajo zaradi zanimanja ter uživanja brez preobremenjenosti z zunanjimi 

nagradami. Takšni motivaciji pravimo notranja oziroma intrinzična motivacija (Karageorghis 

in Terry 2011). Športniki v športu vztrajajo zaradi njih samih, uživanja v aktivnosti, osebne 

izbire, pozitivnih učinkov in občutka, da so se zlili z dogajanjem. Medtem ko se zunanje 

motiviran športnik vključuje v šport zaradi ciljev, nagrad in da bi se izognili nečemu 

nezaželenemu (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Motivacija je tisto, kar nas spodbuja, da lahko delujemo. Je trenutno delovanje in nam omogoči, 

da premagamo ovire in se še naprej ob frustracijah bojujemo. Osrednji element motivacije 

predstavlja naš cilj, brez katerega motivacija ni mogoča. Bistveno je, da si postavimo dovolj 

mikavne cilje, ki nas bodo peljali k njihovi uresničitvi (Girod 2009). 

 

Pri motivaciji športnika se lahko uporablja več motivacijskih tehnik, ki izhajajo iz treh do štirih 

teoretičnih pristopov. Med te štiri spadajo teorija storilnostne motivacije, razlago motivacije 

preko ojačanja, teorija incentivne motivacije in teorija postavljanja ciljev. Ena najpogostejših 

tehnik v procesu motiviranja je postavljanje ciljev. Športnik lahko doseže svoje cilje z ustreznim 

vedenjem, s katerimi zadovolji svoje potrebe (Kajtna in Jeromen 2013). Več o tehniki 

postavljanja ciljev je opisanega v nadaljevanju, kjer so predstavljene tehnike psihološke 

priprave športnika.  
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2.5 Samopodoba, samozaupanje, samozavest 

 

Samopodobo lahko opišemo kot posameznikovo doživljanje samega sebe ter kot celoto 

predstav, stališč in sodb o samemu sebi (Kompare et al. 2009). 

 

Pri samopodobi gre za skupek mnenj in prepričanj o sebi in temelji na izkušnjah in razlagah o 

sebi in okolju. Gre za odnose, ki jih posameznik vzpostavi sam do sebe. Lahko bi tudi rekli, da 

je samopodoba organizirana celota lastnosti, potez, stališč, občutij, podob, sposobnosti, ki jih 

pripisujemo samemu sebi. Povezuje se z vrednostnim sistemom posameznika ter vrednostnim 

sistemom ožjega in širšega družbenega okolja (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Samopodobo je kot način videnja in razumevanja samega sebe ter skladno s tem tudi naše 

obnašanje. Predvsem gre za posredovanje in razumevanje komunikacij z ljudmi in svetom, 

želja, pričakovanj, motivov in vrednot. Samopodobo lahko označujemo kot sebstvo, socialni 

jaz, identiteta, jaz, self, samopredstava, samorazumevanje, podoba o sebi, self shema in s tem 

predpostavko, da gre za množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe. 

Pojem samega sebe je običajno sestavljen iz telesne sheme in vrednotenja samega sebe, kjer 

običajno posameznik sebe doživlja pozitivno ali negativno (Tušak in Faganel 2004). 

 

V psihologiji so se sprva razvile tri smeri raziskovanja samopodobe in sicer: eksperimentalna, 

psihoanalitična in simbolični interakcionizem. Sam pojem samopodobe pa je znan že več kot 

stoletje. William James je leta 1980 razdelil pojem na dva vidika jaza: 

- jaz kot subjekt, za katerega je značilno, da deluje kot akter in je nosilec delovanja, čisti 

ego, 

- jaz kot empirični ego oziroma kot objekt in je podoba, ki si jo jaz ustvarja o samem sebi, 

samopodoba. Tukaj ne gre samo za predstavo o sebi kot delujočem objektu, ampak tudi 

kot vse kar mislimo o sebi, da smo in kar želimo pokazati, da smo. Ta spiritualni 

oziroma duhovni jaz predstavlja tisti naš pravi in resnični jaz. Del naše samopodobe pa 

je tudi socialni jaz, ki vključuje tudi predstave in pojmovanja, ki jih imamo o tem kaj 

drugi mislijo o nas in kako naj sebe predstavimo pred drugimi. Obstaja pa tudi telesni 

jaz, za katerega so značilne predstave in pojmovanja lastnega telesa (Tušak in Faganel 

2004).  
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Potrebno je omeniti, da posamezni jazi niso vedno usklajeni in nemalokrat se zgodi, da pride 

med različnimi selfi do konflikta in rivalitete. Tako lahko posameznik v športni ekipi igra 

skupaj z drugimi za zmago, v šoli pa tekmuje s sošolci za položaj v razredu in sprejem v želeno 

šolo (Tušak in Faganel 2004).  

 

Splošna samopodoba je sestavljena iz več področij: 

- šolska (akademska) samopodoba - gre za presojo lastnih sposobnosti za učenje in 

zanimanje za šolske predmete. Naprej se akademska samopodoba deli še na 

samopodobo pri jezikih, naravoslovju, tehniki, zgodovini ipd. Prav tako se šolska 

samopodoba kaže pri doživljanju in vrednotenju lastne inteligentnosti, zmožnostih za 

delo ter zaznavanju vse splošnega zdravja, ki se povezuje s samopodobo o dosežkih, 

- telesna samopodoba – se kaže v prepričanju in sodbi svoje telesne privlačnosti, telesni 

kondiciji, primerjavi lastnega videza z drugimi ,ki je značilna predvsem za mladostnike, 

- medosebna in socialna samopodoba – tukaj gre za presojo in predstave o lastnih 

sposobnosti sklepanja prijateljstev, o lastni priljubljenosti in kakovosti odnosov z 

bližnjimi. Po drugi strani pa gre tudi za prepričanja o vplivu na širšo skupnost, kako 

doživljamo in presojamo lasten odnos do zakonov in moralnih norm, 

- čustvena samopodoba – pa so predstave in prepričanja o kontroliranju in izražanju 

čustev (Kobal, 2000; Kobal Grum, 2003 v Kompare et al. 2009). 

 

Samopodoba ima močno motivacijsko vlogo kljub temu, da je nezavedna. Posameznikova 

samopodoba mora biti zdrava, saj svoje ravnanje usmerja in uravnava skladno s svojo predstavo 

o sebi (Kompare et al. 2009). 

 

Samopodoba je odvisna od: 

- referenčnega okvirja: odvisno ali se primerjamo z drugimi ali sami s seboj, 

- zaznave svojih dobrih in slabih strani: odvisno ali poznamo svoje dobre in slabe strani, 

mnenja o sebi in kako se sami vidimo (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Posameznik z zdravo samopodobo realno zaznava svojo osebnost, sposobnosti in potrebe. 

Pravimo ji tudi pozitivna samopodoba, kjer posameznik ceni svoje osebnostne lastnosti in 

sposobnosti. Za takšnega človeka je značilno: 
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- konstruktivno spoprijemanje z duševnimi motnjami, 

- lažje razvijanje in ohranjanje zdravih in vzajemno zadovoljivih medosebnih odnosov, 

- večje sočustvovanje z ljudmi, 

- večja neodvisnost, brez potrebnega odobravanja drugih, 

- odgovornost za svoja dejanja, 

- da je pogumnejši in bolj radoveden pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov, 

- da si postavlja visoke, a dosegljive cilje (Kompare et al. 2009). 

 

Kristan pravi, da pozitivna samopodoba predstavlja neizčrpen vir energije za udejanjanje 

različnih nalog in ciljev (Tušak in Faganel 2004). Samopodoba se razvija tudi s starostjo in je 

v otroštvu najbolj visoka, v adolescenci in med odraščanjem pa je precej nizka. Potrebno je 

poudariti, da imajo športniki večjo stopnjo samopodobe kot nešportniki in dekleta – športnice 

manjšo kot fantje (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Za odraslo dobo je značilno, da je samopodoba relativno konstantna, vendar včasih pride zaradi 

nekaterih vzrokov do nihanja v pozitivno in negativno smer. Najpogosteje se nihanja v 

negativno smer pojavijo zaradi stresorjev, kjer razvijemo subjektiven občutek, da tem 

stresorjem nismo oziroma ne bomo kos (Tušak in Faganel 2004). 

 

Samozaupanje predstavlja vrednostne ocene samega sebe in stopnjo pri kateri še verjamemo, 

da lahko nekaj uspešno izvedemo. Visoko samozaupanje vpliva na dobro in visoko 

samopodobo, medtem ko nizko samozaupanje povzroča nizko samopodobo (Kajtna in Jeromen 

2013). 

 

Visoko samozaupanje športnika se kaže: 

- v zavedanju lastne vrednosti, 

- v vpogledu v trenutno pripravljenost, 

- v ne izmišljevanju izgovorov, 

- v pripravljenosti priznati napake, ker se zaveda, da se iz napak nauči, kako se izboljša, 

- v spoštovanju nasprotnikov in jih ne precenjuje ali podcenjuje, 

- v aktivnem pripravljanju na tekmovanje, 

- v sodelovanju s trenerjem 



Verhovc, Damjan. 2016. »Psihološka priprava športnika.« Magistrska naloga študijskega 
programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

25 
 

- v čustveni stabilnosti, 

- v postavljanju visokih, a ne previsokih ciljev (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Samozaupanje in posledično samopodobo lahko izboljšamo: 

- z doseganjem uspehov, 

- s postavljanjem ciljev, ki niso previsoki, 

- z realno pohvalo s strani trenerja in pomembnih oseb, 

- z realno pohvalo samega sebe, 

- z uporabo pozitivnega samogovora, 

- s tehnikami predstavljanja, 

- z opazovanjem svojih idolov (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Samopodoba je torej strukturirana, sestavljena iz več področij, hierarhično urejena in se z 

zorenjem širi. Samopodoba se deli na akademski in neakademski del, kjer akademski del 

zajema materni jezik, matematiko, zgodovino in naravoslovne vede, medtem ko neakademski 

zajema socialno, čustveno in telesno samopodobo. Za šport je najpomembnejša telesna 

samopodoba, saj je pomembno, da je zadovoljen s svojimi telesnimi sposobnostmi in zunanjim 

videzom (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

V povezavi s pojmoma samopodobe in samozaupanja obstaja tudi pojem samozavesti, ki ga 

lahko na kratko opišemo kot stopnja cenjenja samega sebe (Kajtna in Jeromen 2013). 

Samozavest je prepričanje o lastni sposobnosti, znanju in moči ter predstavlja realno 

ocenjevanje in pričakovanje lastnih možnosti za uspeh v določeni situaciji. Lahko bi tudi rekli, 

da je samozavest akumulacija izkušenj, ki daje realna in specifična pričakovanja o nalogi, ki se 

bo zgodila (Tušak in Faganel 2003). 

 

Športniki izžareva samozavest, kadar ima občutek, da je sposoben popolnoma kontrolirati svoj 

nastop. Kaže se predvsem v notranji moči, pozitivnem odnosu do nastopanja, želji po 

dokazovanju in predvsem v jasnih in izzivalnih ciljih. Samozavest je odvisna od motivacije ter 

samospoštovanja in je zato zelo pomembno, da si športnik sistematično gradi svojo motivacijo, 

postavlja jasne in izzivalne cilje, ki ne smejo biti pretežki. Hkrati pa so pomembni tudi vmesni 
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procesno postavljeni majhni cilji, ki jih mora športnik počasi in sistematično dosegati in s tem 

dobiva povratne informacije, kjer si misli: 

- Zmorem doseči cilj, ki si ga postavim. 

- V svojih nalogah sem uspešen. 

- Sem na pravi poti in tudi glavni cilj je dosegljiv. 

- Vse zmorem, mej zame ni več (Tušak In Faganel 2004). 

 

Športnik ima lahko zelo visoko tekmovalno in nizko socialno samozavest, kar pomen, da je 

samozavest precej subjektivna in parcialna. Raziskave so pokazale, da se vrhunski športniki od 

manj vrhunskih ločijo prav po stopnji samozavesti (Tušak in Faganel 2004). Zmotno je 

mišljenje, da je samozavest že to, ko mislimo, da bomo zmagali in da bomo najboljši ter, da če 

misliš drugače, misliš kot poraženec. To nas običajno vodi v preveliko samozavest. Prava mera 

samozavesti je, ko športnik realno ocenjuje možnosti za uspeh. Samozavest je pokazatelj 

igralčeve osebnosti in je realno pričakovanje in ne kar športnik želi in upa (Tušak 2003). Preveč 

samozavesti športniki so premalo samokritični in ne poznajo ter precenjuje svoje sposobnosti 

(Kajtna in Faganel 2004).  

 

Napačno samozavest lahko razdelimo na dve obliki in sicer: 

- ko igralec meni, da je boljši kot v resnici je. Za takšno samozavest so običajno krivi 

starši in trenerji, ki športnika niso naučili samokritičnosti. Takšni športniki nikoli ne 

krivijo samega sebe, za svoj neuspeh iščejo in najdejo izgovore in nikoli niso razočarani 

sami nad seboj, 

- druga oblika pretirane samozavesti je notranja oblika obrambnega mehanizma, kjer 

športniki navzven ne priznajo in pokažejo sebi in drugim, da se bojijo, v resnici pa jih 

je tekme in nastopa strah (Tušak 2003). 

 

Igralci, ki so optimalno samozavestni ne poveličujejo svojega znanja in sposobnosti, sebe dobro 

razumejo in poznajo. Ne postavljajo si previsokih ciljev in se počutijo uspešne. Skozi takšno 

samozavest se kaže zdrava osebnost igralca, kar pa ni pogoj za uspeh. Športniki potrebujejo 

tudi ustrezne igralske kapacitete, znanje in motivacijo (Tušak 2003). 
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Optimalna samozavest je takrat, ko športnik svojega znanja ne poveličuje, ima zdravo 

samozavest, sproti popravlja svoje napake in se jih ne boji in izogiba. Značilno za visoko 

samozavestne športnike je, da uporabljajo predstave, ki se nanašajo na dobro obvladovanje 

spretnosti, jih lažje prikličejo in imajo boljšo kinestetično in vizualno sposobnost imaginacije 

(Tušak in Faganel 2004). 

 

Za premalo samozavestne športnike pa je značilna ujetost v lastnih negativnih mislih, se bojijo 

svojih napak in se vidijo kot neuspešne ter poražene. Večinoma časa dvomijo v sebe in hkrati 

mislijo o svojem neuspehu, ki se nemalokrat tudi nato zgodi. Prepustijo se usodi neuspeha in 

so prepričani, da količina vloženega truda ni pomembna, saj jim itak ne bo nikoli uspelo. Kmalu 

nato zaradi tega prenehajo trenirati (Tušak in Faganel 2004). 

 

Samozavest je mogoče graditi: 

- s trdim delom in potrpežljivostjo,  

- z realno postavljanjem ciljev, 

- s postopnim večanjem zahtevnosti teh ciljev in frustracij,  

- z vzgojnimi pristopi, ki temeljijo na realnih pohvalah, podporami in pozitivnimi 

izkušnjami, 

- s toleriranjem spodrsljajev in napak, 

- z vcepljanjem pozitivne in zmagovalne miselnosti, 

- z oblikovanjem dobre tekmovalne klime (Tušak in Faganel 2004). 

 

Načini, ki vplivajo na razvoj optimalne samozavesti so: 

- dvigovanje telesne priprave, s katero se igralec počuti močnejšega in večjega; 

- učenje športnika tehnike in taktike, s katerimi postane boljši in nato bolj pozitivno misli; 

- pogovarjanje s športnikom o njegovih dobrih lastnosti v aktivnem športu, o njegovi 

osebnosti in mu pomagamo sprejeti vse njegove prednosti in slabosti; 

- spoznavanje nepomembnosti zmage pri samozavesti, ampak njegove sposobnosti in 

lasten napredek; 

- pomembno je, da športnik spozna, da ni najpomembnejše zmagovati ali izgubiti, ampak 

svoje napake popravljati in postajati čim boljši (Tušak 2003). 
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2.6 Anksioznost in stres 

 

Avtorji so stres opredeljevali na različne načine in med njimi nekateri menijo, da je stres moteč 

dejavnik v okolju, spet drugi, da je stres posledica posameznikove reakcije na moteče okolje. 

(Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Hanse Selye je leta 1956 opredelil stres kot »nespecifični odgovor telesa na kakršnokoli 

zahtevo« in ob tem zagovarjal, da se vsak znajde pred določenimi zahtevami in potrebami. 

Selye poudarja tudi, da stresorji ne vplivajo vedno negativno in jih loči na pozitivni ter negativni 

stres. Pozitivni stres oziroma eustres na nas deluje spodbujevalno, medtem ko lahko negativni 

stres oziroma distres v športu otežuje dobro nastopanje, predvsem zaradi prevelike aktivacije 

in s tem mišične napetosti ter drugih reakcij (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Selye se je osredotočil na fiziološki vidik in poudarjal, da pride do enakega odziva ne glede na 

naravo dražljaja. Dvajset let kasneje sta psihologa Cox in McKay opredelila stres kot zaznavni 

pojav, ki je odvisen od zahtev iz okolja in posameznikove zmožnosti obvladovanja teh zahtev. 

Neravnovesje povzroča povečanje doživljanje stresa in odzivanje na stres. Poudarek je na 

individualni zaznavi, subjektivni naravi stresa in njegovih psihičnih razsežnostih. Tako je Selye 

prezrl vlogo psiholoških procesov. Omenjena psihologa zagovarjata, da če posameznik dojema 

svojo sposobnost obvladovanja kot nizko in vidi zahteve iz okolja kot težke, bo stopnjo stresa 

doživljal zelo visoko (Payne 2005).    

 

Stres pomeni stanje, ki je posledica različnih dejavnikov, ki povzročijo neko spremembo in 

motnjo. Običajno je stanje stresa rezultat različnih pritiskov in je naš odgovor na kakršnokoli 

dražljaj iz okolja (Kajtna in Jeromen 2013). »Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor 

posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem 

(stresorjem). Stresor pa je dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni 

element in povzroči stres« (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2006, 8). 

 

Posameznik se odzove na stresne dejavnike s stresom, ki začasno zamaje njegovo ravnovesje. 

Zavedati se je potrebno, da se posamezniki odzovejo na stres različno. Kako se bo odzval je 

odvisno od posameznikove osebnosti, izkušenj, energije, okoliščin v katerih se pojavi, ter 
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okolje v katerem živi. Prav tako je odvisno tudi od posameznikove naravnanosti, trdnosti in 

kakovosti medosebnih odnosov. Za nekoga bo določen dogodek predstavljal stres za drugega 

pa ne. Naše lastne zahteve in zahteve okolja ter sposobnost reševanja stresnih dogodkov so 

ključnega pomena pri doživljanju pozitivnega ali negativnega stresa. Stres je v življenju 

posameznika nujno potreben, saj nam omogoči normalno funkcioniranje, ko pa je stresnih 

situacij preveč, so preveč zgoščene, premočne ali predolgo trajajo pa govorimo o negativnem 

stresu, ki lahko vodijo v različne motnje (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2006).  

 

Lazarus pravi, da stres nakazuje, ali obstajajo zahteve in potrebe, ki omejujejo ali presegajo 

posameznikove prilagoditvene rezerve, in nadaljuje, da stres označuje celotno področje, ki 

vključuje dražljaj, ta pa povzroča stresno reakcijo, reakcijo in različne intervenirajoče procese 

(Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Avtor kognitivne-transakcijske teorije stresa, Lazarus poudarja, da je stres interakcija in 

sodelovanje med zunanjimi (značilnost same situacije, tekmovanja, pogovora…) in notranjimi 

komponentami (mislimi, čustvi, spomini, prejšnjimi izkušnjami…), kjer so v osredju misli in 

razmišljanje, torej kognitivni vidik delovanja. Pomembna je posameznikova subjektivna ocena 

dogodka, saj je od tega odvisno soočanje s stresom (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Hanse Selye je označil stres kot splošni prilagoditveni sindrom, ki se razvije v treh fazah. Prvo 

fazo je poimenoval alarmna reakcija, ki nastane pod vplivom dejavnikov na telo, kot so mraz, 

vročina, mehanske poškodbe in prevelik telesni napor. Drugo fazo je poimenoval faza 

prilagoditve ali stanje obrambe in tretjo fazo faza izčrpanosti, do katere posameznik preide, če 

škodljivi vplivi trajajo še naprej. Telo se brani pred zunanjimi ali notranjimi škodljivimi vplivi 

z mehanizmom sintoksa, ki deluje pomirjevalno in ustvarja stanje pasivne tolerance in 

katatoksa, ki omogoča borbo proti agresorjem. Selye je vse povzročitelje, ki sprožijo omenjena 

mehanizma poimenoval stresorji (Tušak in Tušak 2003). 

 

Poznamo več vrst stresorjev in sicer: 

- fiziološki stresorji, katere predstavljajo pomankanje spanja, močan ponavljajoči hrup, 

vročina, mraz, bolečina, izčrpanost, utrujenost, telesne poškodbe., 
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- kognitivni stresorji so kognitivni dogodki ali operacije, ki presegajo nivo povprečne 

delovne kapacitete, 

- psihogeni stresorji, ki so neprijetni, ogrožajoči notranji dražljaji. Posledica teh stresorjev 

je tudi anksioznost (Tušak in Tušak 2003). 

 

Katerokoli od navedenih stresorjev je lahko izvor, telo in razum pa vedno odgovorita na način, 

ki se prikaže na treh prej omenjenih medsebojno povezanih fazah: 

- Prva faza je alarmna reakcija, ki sporoči telesu, da je podvrženo stresni reakciji, kjer se 

organizem odzove z odgovorom »boj ali beg«. Telo se običajno odzove z alarmnimi 

reakcijami avtonomnega živčnega sistema: živčen trebuh (prebava se upočasni in kri se 

preusmeri naravnost do mišic in možganov), lovljenje sape (da bi bile mišice 

preskrbljene s čim več kisika, se dihanje pospeši), hitro bitje srca (poveča se srčni utrip 

in naraste krvni pritisk, da bi tisti deli, ki so potrebni za akcijo bili čim bolj 

prekrvavljeni), potenje (potenje se poveča, da se telo hitreje ohladi, kar omogoča telesu, 

da porabi več energije), trd vrat, bolečine v mišicah (mišice se napnejo in so pripravljene 

na akcijo), hitro strjevanje krvi (pojav kemičnih reakcij, ki omogočijo hitrejše strjevanje 

krvi ob krvavenju), hitrost, budnost in moč (izločanje sladkorja in maščob v krvni obtok, 

kar omogoča oskrbo potrebne energije) (Kajtna in Tušak 2007). 

 

Ti znaki se kažejo na treh nivojih in so iz biološke perspektive posledica razmišljanja ali naj se 

spustimo v boj ali naj pobegnemo. Ti znaki so fizični, vedenjski in psihični (Kajtna in Jeromen 

2013). 

 

Tabela 2.1: Znaki stresa 

 

FIZIČNI ZNAKI PSIHOLOŠKI ZNAKI VEDENJSKI ZNAKI 

 glavoboli 

 slabost, omotičnost 

 bolečine v prsih ali 

pri srcu 

 živčnost, naglica 

 prisotnost negativnih 

misli 

 vznemirjenost, 

razdraženost 

 pretirano kritiziranje 

drugih 

 zmanjšana spolna sla 

 pretirano govorjenje, 

molk 
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 bolečine v spodnjem 

delu hrbta 

 povečano znojenje 

 hitro bitje srca 

 zadihanost 

 bolečine v želodcu 

 slabost 

 pospešena presnova 

 prebavne motnje 

 pomankanje energije 

 depresivnost 

 občutje ujetosti, 

prizadetosti, 

 izbruhi jeze, 

nerazumljenost 

 otožnost 

 neprestan strah 

 znižano 

samospoštovanje 

 občutki 

manjvrednosti 

 brezup glede 

prihodnosti 

 težave s 

koncentracijo 

 pomanjkanje interesa 

 motnje spanja 

 povečan in zmanjšan 

tek 

 težave pri odločanju 

 izogibanje družbi 

 težave z izvedbo 

optimalnih gibov 

 težave pri sledenju 

taktičnemu načrtu 

 premembe pri hitrosti 

in ritmu gibanja 

Vir: Kajtna in Tušak (2007, 35) 

Youngsova pravi, da se odpor/prilagoditev pojavi, ko zaznamo stresno situacijo. Tej fazi 

rečemo tudi »splošni adaptacijski sindrom«. Z zmanjšanjem zunanje grožnje se telo povrne v 

stanje homeostaze oziroma v stanje biokemične uravnovešenosti. Ob tem se telo poskuša 

umiriti s pomočjo zmanjšanja krvnega pritiska, znižanja srčnega utripa in drugimi zgoraj 

naštetimi reakcijami (Kajtna in Tušak 2007). 

 

Izčrpanost/izgorelost kot tretja faza nastopi, ko se izpostavljenost stresorju nadaljuje in se 

izčrpajo tudi adaptacijski mehanizmi. Izčrpanost se pojavi, ko je telo izpostavljeno 

intenzivnemu stresu šest do osem tednov. Biokemično izčrpanost vodi v izgorelost, posledično 

do emocionalnega ali fizičnega umika (Kajtna in Tušak 2007). 
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Posledica izpostavljanja takšnemu stresu je telesna utrujenost, izguba prožnosti in odbojnosti, 

potrebno za obvladovanje situacij. Izčrpanost se lahko kaže v povečani utrujenosti, veliki 

dovzetnosti za prehlade in gripe (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

V športu je značilna in pomembna prav tretja faza stresa, ki jo imenujemo pretreniranost. Vzrok 

za pretreniranost je predvsem prekratek čas odmora med trenažnim procesom, saj vključenost 

v zelo težke treninge in tekmovanja včasih spremljajo negativne fiziološke in psihološke 

spremembe. Psihološke spremenljivke so boljši pokazatelj izčrpanosti kot fiziološke 

spremenljivke. V raziskavah so z različnimi vprašalniki ugotovili, da so spremembe 

razpoloženja povezane s povečanim obremenitvami na treningu. Takšna utrujenost vodi do 

tega, da se številni znaki stresa pojavljajo bolj pogosto kot sicer (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Če želimo pretreniranost odpraviti ni dovolj samo krajši počitek, temveč je potrebno narediti 

daljši premor, tudi čez celo sezono, če je potrebno. Pretreniranost lahko nastopi, kadar smo 

utrujeni zaradi treningov ali pa, kadar se s stresi tekmovalnega športa ne znamo soočati (Kajtna 

in Jeromen 2013). 

 

S stresom se lahko spoprijemamo na različne načine. Gre za obvladovanje in zmanjševanje 

notranjih in zunanjih zahtev, ki so se pojavile zaradi stresnega dogodka. Pri športu lahko za 

spoprijemanje s kratkotrajnim stresom, med katere spadajo tekmovanja, težke priprave, daljše 

obdobje napornih treningov uporabljamo mentalne tehnike, ki so usmerjene predvsem na 

miselni del našega delovanja ter z uporabo fizičnih tehnik, s katerimi se posvetimo tudi 

sproščanju uma in telesa. Za dolgotrajne učinke pa se mora športnik naučiti tehnike učinkovite 

izrabe časa, uporabe ustreznih stališč, preživljanja prostega časa čim bolj sproščeno, skrbno 

načrtovati prehrano in nenazadnje oblikovati manj stresno okolje (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Trije načini zmanjševanja stresa so: 

- postavljanje jasnih in dobro definiranih ciljev, kjer je usmerjena pozornost z rezultata 

na nalogo; 

- uporabljanje prednastopnih rutin, kjer gre za vedenjske vzorce, ki jih uporablja športnik 

pred nastopom; 

- dobro poznavanje stresa in redna uporaba tehnik sproščanja (Kajtna in Jeromen 2013). 
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Meichenbaum je leta 1977 sestavil trening zmanjševanja škodljivosti stresa, kateri vključuje 

sedem komponent: 

- učenje, kako samogovor vpliva na čustvene in vedenjske težave, 

- učenje opazovanja svojih misli in podob in ugotavljanje, kako vplivajo na neprilagojena 

vedenja, 

- učenje osnovnih spretnosti reševanja težav, 

- sestavljanje zaželenih oblik samogovora in podob, 

- modeliranje, vaja in spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spoprijemanje s stresom 

in spretnosti usmerjanja koncentracije, 

- uporaba vedenjskih tehnik kot relaksacija, vizualizacija in vedenjska vaja, 

- domače naloge (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Kadar govorimo o psihološki pripravi predvsem mislimo na mentalno pripravo oziroma 

obvladanje predtekmovalnega in tekmovalnega stanja. Neštetokrat smo lahko bili priča 

športnikom, ki so bili na treningu zelo uspešni, na tekmi pa so popolnoma odpovedali. 

Večinoma so krivi za to fizični, kognitivni in psihogeni stresorji, ki povzročijo športniku stresno 

stanje. Pojav anksioznosti, ki je posledica psihogenih stresorjev je psihično in telesno neugoden 

in se pojavlja dokaj nepričakovano, nerazumljivo, večinoma brez otipljivega zunanjega povoda. 

Potrebno se je zavedati, da je obvladovanje predtekmovalnih in tekmovalnih stanj eden ključnih 

dejavnikov uspeha v športu (Tušak in Tušak 2003). 

 

Tudi anksioznost so v preteklosti različno poimenovali. Velikokrat so termina stres in 

anksioznost zamenjali ter enkrat uporabljali enega drugič drugega. Anksioznost so definirali 

kot dražljaj, odgovor, nagon ali kot potezo. Lewis pravi, da je anksioznost emocionalno stanje 

bojazni, hkrati pa jo spremljajo tudi določene motnje telesnega funkcioniranja (Tušak in Tušak 

2003). 

 

Interakcijski model anksioznosti deli anksioznost kot potezo in kot stanje. Pri stanju je značilno 

subjektivno zavestno perceptivno čustvo strahu in napetosti, ki jo spremlja aktivacija 

avtonomnega živčnega sistema. Medtem ko je poteza anksioznosti splošna predispozicija 
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posameznika, s katero zazna določene situacije kot nevarne in ogrožujoče ter odgovarja na te 

situacije z različno stopnjo anksioznosti (Tušak in Tušak 2003). 

 

Spielberger je leta 1972 anksioznost opisal kot proces s časovnim zaporedjem dogodkov, kjer 

je stres prikazan kot stimulus, sledi ogroženost in reakcija stanja anksioznosti (Tušak, Misja in 

Vičič 2003). Simona Tancing in Miran Čuk pravita, da je stanje anksioznosti psihofiziološko 

dogajanje in jo je mogoče opazovati na fiziološkem, doživljajskem in vedenjskem nivoju. V 

fiziološki nivo vključujeta občutek psihičnega nemira, nezmožnost sprostitve, pojav sprememb 

v kardiovaskularnem sistemu, povečan utrip srca, občutki tesnobe, stiskanje pri srcu, zmanjšana 

amplituda dihanja, motnje v prebavnem sistemu, moteno odvajanje in spanje. Na doživljajskem 

nivoju gre za zaskrbljenost, občutek negotovosti, bojazni, utesnjenosti, nemoči, nemira, slabša 

koncentracija, težave s spominom in pogledom nad situacijo. Na vedenjskem nivoju se 

anksioznost kaže v telesnih funkcijah (Tušak in Tušak 2003).  

 

V športu se neprijetni občutki, nelagodje, napad bojazni in tesnob pojavljajo pogosteje pred 

tekmovanjem in so značilni predvsem za vrhunske športnike. Lahko se pojavijo kot blagi ali pa 

se stopnjujejo vse do popolne paraliziranosti pred tekmo (Tušak in Faganel 2004). 

Lamovec pravi, da čeprav ima anksioznost nekaj skupnih točk, jo je še vedno potrebno ločiti 

od vzburjenja, strahu in stresa. Vsaka močna situacija sproži vzburjenje, medtem ko samo 

ogrožajoča sproži anksioznost, kar pomeni, da anksioznost vsebuje tudi doživljajske 

komponente (Tušak in Faganel 2004). 

 

Strah ima realno podlago, kjer signali za nevarnost prihajajo od zunaj. Značilno za strah je, da 

traja samo toliko časa kot traja nevarnost. Človek se pri tem odzove s stanjem otrplosti, lahko 

pa ga spodbudi k aktivnejši razrešitvi nevarne situacije. Pri anksioznosti pa je posameznik 

opozorjen na nevarnost od znotraj, kjer se posameznik odzove s podobnimi telesnimi 

reakcijami, kot se odzove pri strahu. Strah ima zaščitno funkcijo, s katero pretečo nevarnost 

obvlada, medtem ko ima anksioznost povsem nasproten učinek. Pri anksioznosti gre za irealen 

strah, ki se pojavi nepričakovano, brez povoda in vzroka. V razmerju s strahom traja običajno 

dlje in še, ko mine, pusti nekatere negativne posledice (Tušak 2003).  
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Anksioznost je lahko za mnoge športnike velik problem, še posebej za tiste, ki se ukvarjajo z 

individualnim športom in za športnike, ki igrajo na izpostavljenih pozicijah v ekipnih športih, 

kot na primer vratar pri nogometu in hokeju. Raven anksioznosti je odvisna od tega, kako 

športnik dojema pomembnost tekme (Davies 1989). 

 

Vzroki za pojav strahu in anksioznosti pri športnikih so: 

- strah pred porazom in zmago: športniki se bojijo poraza, saj se s porazom zmanjša 

športnikova pozitivna samopodoba, samozaupanje in velikokrat se pojavi strah pred 

nesprejetostjo bližnjih. Strah pred zmago je bolj zanimiv, saj se z zmago športniku 

spremeni položaj, status in prične novo življenje. Kar naenkrat postane tarča 

nasprotnikovih napadov, z druge strani pa navijači in javnost pritiska na njega s 

pričakovanji po ponovitvi rezultatov, kar športniku predstavlja psihično obremenitev. 

Občutki krivde zaradi premoči nad drugimi, ki se kombinirajo s pritiski zaradi zahtev 

po stalnem dokazovanju dobrih rezultatov, velikokrat privede do strahu pred zmago,  

- strah pred zavrnitvijo trenerja: nivo takšnega strahu je odvisen od trenerjevega vedenja 

do športnika po tekmovanju, saj se med trenerjem in športnikom običajno razvije 

posebna vez. Športnika trener dodatno motivira in širi športnikove meje dosežkov in če 

se odnos premočno obremeni, lahko športnik doživlja negativne občutke strahu pred 

zavrnitvijo. 

- strah pred agresivnostjo: gre za strah pred možnostjo poškodbe nasprotnika in strah pred 

poškodbo, ki mu bi jo lahko zadal nasprotnik. Zaradi takšnega strahu lahko negativno 

vpliva na rezultat tekme, 

- strah pred bolečino: takšen strah se lahko razvije pri vzdržljivostnih in kontaktnih 

športih. Športniki imajo različno visoko toleranco za bolečino kar pomeni, da je pri 

nekaterih ta strah precej prisoten, drugi pa ga sploh en zaznajo (Tušak in Tušak 2003). 

 

Ob delitvi anksioznosti so raziskovalci anksioznost razločevali tudi med dvema večjima 

konceptoma in sicer: 

- kognitivno anksioznost (kognitivna zaskrbljenost), ki predstavlja kognitivno mentalno 

komponento anksioznosti, ki jo sproža strah pred negativno samopodobo kot grožnja 

samospoštovanju; 
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- somatsko anksioznost (fiziološki ali efektivni del anksioznega stanja), ki se razvije iz 

avtonomnega vzburjenja (Tušak 2003). 

 

S pomočjo ločenega raziskovanja kognitivne in somatske anksizonsoti so lahko definirali 

predtekmovalno anksioznost ali napetost v obdobjih pred pomembnim tekmovanjem, ki 

predstavlja obdobja od trenutka, ko športnik izve za tekmovanje in vse do dneva nastopa. 

Predtekmovalna kognitivna anksioznost se pojavi že na samem začetku in traja vse do 

tekmovanja, medtem ko somatska anksioznost ostane na nizki ravni vse do 24 ur pred 

tekmovanjem in nato strmo naraste (Tušak 2003). 

 

Športniki uporabljajo različne strategije spoprijemanja s strahovi, anksioznostjo in stresom. 

Velikokrat se branijo z vnaprejšnjim opravičevanjem za neuspešno izvedbo naloge, z izgovori 

za izmik nalogi zaradi preutrujenosti, izčrpanosti  in nenazadnje zaradi poškodbe. Pogosto se 

športniki odpovejo nastopu in raje izberejo beg. Takšne nekonstruktivne obrambe niso zaželene 

pri soočanju s stresnimi situacijami. Športniki bi se morali naučiti uporabljati tehnike 

relaksacije, kot so biofeedback, avtogeni trening, meditacija, vizualizacija in druge mentalne 

strategije (Tušak 2003). 

 

Predtekmovalna anksioznost oziroma predtekmovalna trema nastane zaradi kombinacije poteze 

anksioznosti in vpliva različnih stresorjev (Tušak in Tušak 2001). 

Tekmovalni proces delimo na tri faze: 

- predtekmovalna faza – predtekmovalno stanje, 

- tekmovalna faza – tekmovalno stanje, 

- predelovalna faza – potekmovalno stanje (Tušak in Tušak 2003). 

 

Podobno sta Vanek in Cratty leta 1974 skušala prikazati kakšne napetosti in tenzije nastajajo 

znotraj tega procesa: 

- dolgoročna napetost: takšna vrsta napetosti se pojavi, takoj ko posameznik prejme 

informacijo o nastopu, izboru v reprezentanco in datumu tekme, 

- predtekmovalna napetost: ta vrsta napetosti traja krajši čas in se pojavi en dan pred 

tekmovanjem. Za to napetost je značilno predvsem visoka aktivacija, razmišljanje o 

nastopu in sanjarjenje. Zaradi nespečnosti se pojavi padec energije. Običajno se za 
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zmanjševanje takšne napetosti uporabljajo tehnike sproščanja. Učinkovitost pa 

povečujemo s preusmerjanjem pozornosti na druga področja, kjer jih skušamo zaposliti 

z deaktivacijskimi in relaksacijskimi aktivnostmi. Potrebno je uskladiti telesno in 

emocionalno področje, ki je značilno za optimalno predštartno stanje,  

- neposredna tekmovalna napetost: takšna napetost je značilna neposredno pred tekmo, 

ko športnik vstopi na igrišče oziroma kraj kjer se bo odvijalo tekmovanje. To situacijo 

nadalnje razdelimo na začetno, glavno in zaključno fazo, ki velja tako za individualne 

kot kolektivne športe,  

- medtekmovalna napetost: takšna vrta napetosti variira med tekmo glede na rezultat in 

je odvisna ali moštvo izgublja ali zmaguje. Napetost je višja, če so športniki negotovi 

glede rezultata. Nekaterim se napetost lahko poveča, nekaterim pa upade toliko, da pride 

do stanaj apatije. Kakšno napetost posameznik doživlja je odvisna od samopodobe in 

tekmovalne motivacije. Samozavestni tekmovalci vedno pričakujejo zmago, medtem ko 

na nesamozavestne vpliva že najmanjši dražljaj moteče. Najbolj opazen znak je 

nestabilnost,  

- potekmovalna napetost: potemovalna napetost se pojavi takoj po tekmi in jo 

prepoznamo po agresivnem vedenju, depresivnosti, zvezdniškem obnašanju in 

podobno. Obvladovanje te napetosti je za športnikovo perspektivo izrednega pomena, 

saj s podrobno analizo poraza, zmage, dobrih in slabih elementov igre vplivajo na 

nadaljnji potek treningov, tekmovanj in motivacijo športnikov (Tušak in Tušak 2003). 

 

Na dan tekme mora biti športnik visoko motiviran, da se je sposoben usmeriti v nasprotnika. 

Pomembna je tudi hitra in učinkovita menjava koncentracije in sprostitve. To pomeni, da je 

športnik v akciji maksimalno skoncentriran, ko pa akcija mine, pa se mora znati sprostiti (Tušak 

in Tušak 2003).  

 

2.7 Psihološka priprava športnika 

 

Petrović je leta 1999 uspešen proces psihične priprave športnika  razdelil v tri stopnje: 

- Splošna psihična priprava se opredeli na širši in ožji vidik, kjer se širši vidik kaže v 

filozofsko-motivacijsko-moralno-etičnem odnosu do sveta, kamor se vključuje tudi 
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odnos do športa. Ožji vidik pa opredeljuje odnos, pogled in osebno videnje lastne vloge 

posameznika v njem.  Eden pomembnejših delov splošne psihične priprave je 

vzpostavljanje primernega vzdušja v socialnem okolju. Med to okolje spadajo tako 

starši, trenerji, vodstvo ekipe in funkcionarji. Tehnike sprostitve pa veljajo za glavno 

temo pri psihični pripravi na nastop, saj je ključnega pomena, če se želi športnik izvleči 

iz stanj, ki niso primerni za uspešen nastop. Psihična priprava mora vključevati tako 

tehnike, ki umirjajo in sproščajo, kot tudi tehnike, ki vplivajo na aktivacijo oziroma 

vzburjenje. Vključitev njihovega deleža pa je odvisna od posameznikovih 

mobilizacijskih in realizacijskih sposobnosti ter lastnosti v danem trenutku. Če ne 

upoštevamo večplastnosti problematike ne moremo celostno razumeti tehnik za 

umirjanje – vzburjanje. Sieb pravi, da so notranje in zunanje informacije obdelane v 

možganih za zavestnim in podzavestnim procesiranjem, kjer je zavestno procesiranje 

omejeno, vključuje sekvenčno procesiranje in vsebuje interferenčne učinke. Zaradi 

omejenosti lahko v danem trenutku procesira majhno število informacij. 

- Psihična priprava na posamezni nastop je obdobje, ki se običajno prične tri do pet dni 

pred nastopom. V tem času je pomembno stremljenje k primernemu vzdušju, ki 

vključuje pozitivno usmerjene misli, optimizem, samozaupanje, realno samozavest in 

stremljenje k dobremu počutju športnika. Pri osredotočanju na nastop je pomemben tudi 

pogovor med igralci in strokovnjaki o nasprotniku, prednostih in slabostih nasprotnika 

in druga pomembna spoznanja, ki vplivajo na utrjevanje odnosov med sotekmovalci. 

Da se v skupini ustvari zdrav tekmovalni duh je močno odvisno od pedagoškega dela 

trenerjev in osebne naravnanosti tekmovalcev. Torej je uspešnost tekmovalcev, ki imajo 

podoben trening, podobne biopsihične sposobnosti in lastnosti odvisna od večje stopnje 

socialne integracije. 

- Psihična priprava tik pred nastopom oziroma na dan nastopa: Potrebno se je zavedati, 

da storitev in dosežek pripadata samo športniku. Športnik je na igrišču sam in v 

njegovem duhovnem prostoru ni prostora za moteče dejavnike. V tej fazi mora biti 

športnik že seznanjen s vsemi potrebnimi tehnikami in dejavnostmi glede tekmovanja. 

Tik pred nastopom se psihična priprava deli na dva dela: na širjenje oziroma 

osredotočanje zavesti, s katero se povečuje tudi pozornost, kjer okolica postaja vedno 

manj pomembna. Bistvenega pomena je postopno in zaporedno osredotočanje na eno 

ciljno storitev oziroma aktivnost. Temu rečemo tudi pogoj, brez katerega ne gre, če 
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želimo uspešen nastop. Dejavnosti, kot so preverjanje opreme, ogrevanje, dihanje so 

tudi smeri k zoževanju pozornosti. To obdobje navadno traja od 5 ur do 30 minut pred 

nastopom in se konča 15 minut do 5 minut pred nastopom. Drugi del je ocena 

predštartnih pogojev, za katero so značilne tri dimenzije. Aktivacija-vzburjenje, ki ima 

pomembno mesto v psihični pripravi na nastop in odločujočo vlogo pri realizaciji 

nastopa. V povezavi z aktivacijo nastane tudi stanje zavesti in uspešnost. Dimenzije si 

na nek način sledijo, čeprav se v praksi prepletajo (Petrović 1999).   

 

2.6.1 Tehnike psihične priprave 

 

Športni trenerji, psihosocialni svetovalci, psihologi in medicinsko osebje se že vrsto let 

zanimajo, kako se lahko s pomočjo psiholoških tehnik, kot so na primer tehnike sproščanja, 

povečajo fizične zmogljivosti športnikov. Mnogi so se že v letih 1950 in 1960 zavedali, kako 

pomembna je pomoč pri kontroliranju živčne napetosti. Vedno več športnih trenerjev 

prepoznava pomembnost vključevanja psiholoških tehnik v trenažni proces, s katerimi športniki 

ostanejo sproščeni. Williams in Nixon sta mnenja, da nobeden ne more postati prvak v 

katerekoli športu, dokler se ne nauči tehnik sproščanja. Sprostitev v športu je odvisna od 

mentalne stabilnosti in čustvenega nadzora. Športnik, ki je jezen, prestrašen in nestrpen, ne bo 

mogel nastopati tako dobro, kot bi lahko sicer. S zavestnim naporom in treningom lahko vsi 

razvijemo določeno mero mentalne stabilnosti in čustvenega nadzora (Green in Benjamin 

2009).   

 

S pomočjo tehnik psihične priprave športniki pridobijo potrebno znanje in sposobnosti, s 

katerimi povečajo svoje zmogljivosti in dosežejo boljše rezultate. Vendar se je potrebno 

zavedati, da cilj tehnik ni samo doseganje boljših rezultatov, ampak tudi omogoča športniku 

večje zadovoljstvo in užitek v športu (Kremer in Scully 1994). 
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2.6.2 Tehnike relaksacije 

 

2.6.2.1 Dihalne tehnike 

 

Dihanje je ena najpomembnejših funkcij v našem življenju. Z vsakim vdihom zraka pridobimo 

kisik in z izdihom izločimo iz telesa odpadne snovi. Slabe dihalne navade zmanjšujejo pretok 

kisika in posledično težje obvladujemo stresne situacije. S prakticiranjem počasnega, 

globokega in kontroliranega dihanja se naš um umiri in telo sprosti, kar vpliva na naše 

psihološko in fiziološko počutje (Davis, Robbins in McKay 1995). 

 

Dihalne tehnike so ena najpogostejših oblik sprostitve telesne napetosti. Z umirjanjem dihanja 

lahko športnik povzroči ugoden in sprostilen vpliv na svoje telo in um. Športnik lahko dihalne 

tehnike uporablja z vsemi ostalimi relaksacijskimi tehnikami, hkrati pa so tudi zelo praktične, 

saj jih lahko športnik vključi v predtekmovalno psihično pripravo na terenu. Tako jih lahko 

uporabi pri ogrevanju oziroma ob pričakovanju na začetek tekme oziroma nastopa (Tušak in 

Tušak 2003). 

 

Dihalne tehnike kot relaksacijske tehnike v športu spadajo med kratkotrajne trenutne tehnike in 

jih uporabljamo takrat, kadar pride do previsoke aktivacije oziroma previsoke telesne napetosti. 

S pomočjo dihalnih tehnik lahko umirimo um in zaustavimo negativne misli. Na tak način se 

lahko vrnemo nazaj na točko optimalne aktivacije, kjer se lahko znova osredotočimo na 

kinestetične občutke. Eden prvih znakov naše napetosti in strahu se izraža prav na spremembi 

našega dihanja. Dihanje postane hitro in plitvo. In prav to stanje lahko umirimo z pravilnim 

osredotočenim dihanjem (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Športnik z zadostno količino kisika pridobi energijo za optimalno funkcioniranje. Brez kisika 

postane športnik utrujen, pade mu koncentracija, ima občutek težjega telesa, zmanjša se mu 

aktivacija in nemalokrat tudi slabo in depresivno razpoloženje. Večina športnikov pozablja na 

poglobljeno trebušno dihaje in pogosto dihajo površinsko oziroma prsno. Športnik se mora 

naučiti umiriti in sprostiti dihanje, s čimer napolni energijo v vsakem delu telesa in se tako 

pripravi za stanje koncentracije (Tušak in Tušak 2003).   
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2.6.2.2 Progresivna mišična relaksacija 

 

Nemogoče se je počutiti prijetno in hkrati čutiti stres. S pomočjo globoke progresivne mišične 

relaksacije uravnavamo srčni utrip in krvni tlak ter umirimo dihanje. Edmund Jacobson je v 

svoji knjigi Progressive Relaxation leta 1929 opisal globoko mišično relaksacijsko tehniko, ki 

ne vključuje nobene imaginacije, volje in predlogov. Njegova tehnika temelji na predpostavki, 

da se telo odzove na stresne dogodke in misli z mišično napetostjo. Ta fiziološka napetost 

povečuje subjektivno izkušnjo tesnobe oziroma strahu. Z uporabo te tehnike lahko te telesne 

napetosti zmanjšamo. Izjemni rezultati so bili opazni pri zdravljenju in odpravljanju mišične 

napetosti, tesnobe, nespečnosti, depresiji, utrujenosti, razdražljivosti črevesja, mišičnih krčev, 

bolečin v vratu in hrbtu, visokem pritisku, blagih fobijah in jecljanju (Davis, Robbins in McKay 

1995).  

 

V športu je cilj postopne mišične sprostitve, da se športnik nauči sistematično sprostiti celotno 

telo, s čimer se uskladi tudi delovanje vegetativnega živčnega sistema. Danes tehniko 

uporabljamo v razširjeni obliki in s tem dosegamo parcialni ali pa celostni relaksacijski učinek. 

Z njo vplivamo na zmanjševanje oziroma odstranjevanje napetosti, ki se je pojavljajo zaradi 

čustvenih težav in motenj. (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.6.2.3 Avtogeni trening 

 

Avtogeni trening je sprostilni sistematični program, ki telo in um nauči hitrega odziva na 

verbalni znak in s tem omogoči ponovno sprostitev in vrnitev v uravnoteženo in normalno 

stanje. Cilj avtogenega treninga je normalizirati fizične, mentalne in čustvene procese, ki se 

porušijo med stresom. Avtogeni trening ima svoj izvor že v raziskavah s hipnozo, ki jih je 

izvajal znani nemški možganski fiziolog Oskar Vogt. Svoje kliente je s svojimi izkušnjami s 

hipnozo naučil stanja, ki vpliva na zmanjšanje utrujenosti, napetosti in glavobolov. Klienti so 

običajno poročali, da kadar so napeti in utrujeni občutijo toploto in težino. Nato se je Psihiater 

v Berlinu, Johaness H. Schultz začel zanimati za delo Vogta in pri tem ugotovil, da lahko 

ustvarimo zelo podobno stanje kot v hipnozi že samo z razmišljanjem o teži in toplini v naših 

ekstremitetah. Vse kar je potrebno se je sproščeno namestiti in pasivno skoncentrirati na 
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besedne sugestije toplote in teže v okončinah. Leta 1932 je objavil svoj novi sistem v knjigi 

Autogenic Training (Davis, Robbins in McKay 1995). 

 

Tako kot pri hipnozi je tudi pri avtogenem treningu osrednje doživetje tako imenovano 

centralno preklopljanje, ki ga lahko izzovemo tako s psihičnimi kot fizičnimi vplivi. Z 

začetnimi občutji teže in toplote pa se prične preklopljenje in s tem sprostitev. Avtogeni trening 

je potrebno osvojiti sistematično in s pomočjo vodje. Nato lahko posameznik izvaja tehniko 

sam, kar je tudi namen avtogenega treninga. Da bi se športniki izognili občutkom oziroma 

zmanjšali vplive stresnih situacij, je zaželeno izvajati avtogeni trening že zjutraj in s tem 

preventivno delovati na dnevne pritiske in napetosti. Pomembno je, da športnik vadi redno, ker 

bo s tem toliko lažje dosegel pričakovane učinke tega treninga (Tušak in Tušak, 2003). 

 

Vadbo je priporočeno izvajati v temnem in mirnem prostoru, brez kakršnihkoli motenj. Vajo 

izvajamo v sproščeni drži. Najprimernejši sta kočijaževa drža ali leže. Avtogeni trening vsebuje 

pet do šest vaj, ki jih postopno osvajamo (Kajtna in Jeromen 2013).   

 

Trening vključuje vaje za težo, toploto, srce, dihanje, život in glavo. Vsaka vaja vsebuje tudi 

svoje geslo npr. desna roka je zelo težka in po izrečenih geslih stavek npr. popolnoma miren 

sem. Na koncu avtogenega treninga moramo ukaze preklicati. Uporabimo gesla npr. roki sta 

čvrsti, dihati globoko, odpreti oči, pri čemer roki upognemo in iztegnemo (Tušak in Tušak 

2003). 

 

V psihologiji pogosto uporabljamo avtogeni trening kot osnova za treniranje drugih psihičnih 

sposobnosti in spretnosti, zato se na koncu pogosto vključi tudi dodatne vaje. V športu te vaje 

vključujejo gesla, ki se običajno tičejo nekih športnih dejavnosti, na katerih želi športnik 

uspešno prebroditi težave. Velikokrat se uporablja vključitev gesel o zmagi, uspehu in 

vključitev nekih pozitivnih misli oziroma pozitivnih sugestij (Tušak in Tušak 2003).  
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2.6.2.4 Hipnoza, avtohipnoza in posthipnotične sugestije 

 

Izraz hipnoza izhaja iz grške besede spanje. Na nek način je hipnoza podobna spancu, saj ob 

tem pride do zožanja zavesti in deluje na posameznika zelo sproščujoče. Z razliko od spanja 

nikoli popolno ne izgubimo zavesti, zato se lahko vedno odzovete na okolico okoli vas, če bi 

bilo to potrebno  (Davis, Robbins in McKay 1995). 

 

Hipnoze, avtohipnoze in posthipnotične sugestije in sugestije se v športu uporabljajo kot 

tehnike psihične priprave, s katerimi hipnotizer pripelje oziroma poglobi športnika v sproščeno 

in hipnotično stanje. Športnik je v fazi sproščenosti in hipnoze izredno dojemljiv za navodila in 

sugestije. Z avtohipnozo lahko posameznik sam sebe pripelje v neka sproščena stanja in zato 

ne potrebuje hipnotizerja. Tako si lahko športnik sam v naprej pripravi sugestije, ki so lahko 

enako učinkovite kot sugestije, ki jih uporablja hipnotizer. Vendar s pomočjo klasične hipnoze, 

ki jo uporablja izkušen hipnotizer z razliko od samohipnoze pripelje športnika v bolj globoka 

stanja, kjer je dojemljivost še večja. Hipnoza se v športu pogosto uporablja kot mentalni trening, 

kjer športnik vizualizira svoj nastop ali pa se skozi proces uči nove tehnike. Ob tem je zelo 

skoncentriran, kar pomeni, da je športnikova predstavljivost močno povečana. Prav tako lahko 

s pomočjo hipnoze in vključenih sugestij športnik odstranjuje možne strahove, fobije in 

anksioznost. Ponavljanje sugestij, ki jih hipnotizer in športnik skrbno določita, lahko privedejo 

do spremembe čustvenih stanj. Sugestije, ki so sugerirane v stanju hipnoze, kjer je zavest 

izključena, nato še močneje delujejo tudi na zunajzavestnih nivojih, ki se pojavljajo v posebno 

stresnih trenutkih tekmovanja. Tem sugestijam je zaželeno dodati še posthipnotične sugestije, 

s katerimi željen učinek še povečamo (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.6.2.5 Tehnika sistematične desenzitizacije 

 

Tehnika se uporablja pri odstranjevanju predvsem občutka tesnobe, fobij, drugih strahov in 

druga neprijetna čustvena stanja. V športu se uporablja tehnika za odstranjevanje neprijetnih 

strahov, kot so npr. strah pred poškodbo, strah pred bolečino, pred neuspehom. V procesu se 

uporablja tehnike relaksacije in vizualizacije s pomočjo katerih postopno odstranjujemo 

negativne emocije. Situacijo, ki izzove strah, se razdeli na več problemskih situacij in jih 
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predelujemo eno po eno. Športnika najprej sprostimo in začnemo z najmanj problematično in 

nadaljujemo do zadnje faze. Največkrat se uporablja tehnika avtogenega treninga in hipnoze, 

ki potekajo v mirnem in varnem prostoru in šele na to, ko športni predela vse problemske 

situacije od prve do zadnje faze, ga poskušamo soočiti z njimi še v živo (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.6.2.6 Biofeedback metoda sproščanja 

 

Biofeedback je vrsta inštrumentov s pomočjo katerih odkrivamo specifična fizikalna stanja v 

telesu, ki jih večinoma sami ne zaznamo. Naprave nam dajo takojšnje informacije o bioloških 

stanjih, kot so mišična napetost, temperatura na površini kože, delovanje možganskih valov, 

prevodnost kože, krvni tlak in nenazadnje srčni utrip. Te povratne informacije nam omogočajo 

prepoznavanje stresa in takojšnje ukrepanje (Davis, Robbins in McKay 1995).  

 

Izraz biofeedback pomeni, da naprava spremembe ojača in prikaže v trenutku ko se dogajajo. 

Ker so informacije prevedene v slušen, vidni in zvočni signal, lahko lažje razberemo fizikalne 

spremembe. Ob sproščanju naprava zazna spremembo, ki nam jo posreduje preko signala in na 

ta način podkrepi naše vedenje. S pomočjo biofeedback se lahko naučimo nadzorovati 

aktivacijo v različnih situacijah (Kajtna in Jeromen, 2013).  

 

V športu so že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja veliko prakticirali inštrument, ki meri 

galvansko kožno reakcijo oziroma spremembo v prevodnosti kože, ki se spreminja pod vplivom 

športnikovih čustvenih sprememb. Inštrument tako športnika informira ali se nahajamo  v 

sproščenem oziroma vzburjenem stanju. Bistveno je, da se športnik s pomočjo naprave sam 

nauči sproščanja (Tušak in Tušak, 2003). 

 

2.6.2.7 Meditacija 

 

Beseda meditacija izhaja iz latinskega jezika in pomeni razmišljati oziroma vaditi. Gre za 

navznoter usmerjeno umetnost življenja, katere glavni cilj je postati eno z vesoljem. 
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Uporabljamo lahko več vrst meditacije, kjer se nekatere nanašajo na videnje okolice, medtem 

ko je drugim cilj najti stanje praznine (Zagorc 1997). 

Meditacija se uporablja kot sprostilno tehniko, kjer nekritično poskušamo osredotočiti svojo 

pozornost samo na eno stvar v tistem času. Pogosto se pri sproščanju z meditacijo ponavlja 

zlog, eno besedo ali več besed tiho ali glasno  (Davis, Robbins in McKay 1995). Pri meditaciji 

je bistveno, da se osredotočimo samo na en predmet in zaznavanje vseh sprememb med 

opazovanjem, ne da bi se na to odzvali (Schöps 2011).  

 

V športu se meditacija uporablja zaradi njenega pozitivnega učinka na sprostitev, koncentracijo 

in miselno kontrolo. Z meditacijo športnik umiri telo, se nauči nadzirati svoje misli in čustva, 

naredi zasuk v koncentraciji od zunaj v sebe in s tem omogoči koriščenje notranjih virov moči. 

Športnik tako svoje raztresene misli usmeri na dejanski problem (Tušak in Tušak 2003). 

 

Poznamo različne vrste meditacije: 

- metoda s štetjem dihov, 

- mantra meditacija, 

- koncentrirana dihalna metoda, 

- meditacija s koncentracijo, 

- transcedentalna meditacija, 

- meditacija z vizualizacijo (Tušak in Tušak 2003). 

 

2.6.2.8 Pozitivni samogovor – notranji dialog 

 

Razmišljanje je mentalna aktivnost in pomeni vsako kognitivno manipulacijo z idejami, 

slikami, simboli, besedami in spomini. Aktivnost je povezana z izdelovanjem konceptov, 

reševanjem problemov, intelektualnim funkcioniranjem, ustvarjalnostjo, učenjem in spominom 

(Kajtna in Jeromen). Mišljenje pomembno vpliva na posameznikovo vedenje in odločanje v 

življenju. Koncept kognitivnih terapij je povezanost misli in predstav s čustvovanjem, 

vedenjem in fiziološkimi telesnimi reakcijami. Takšen proces se dogaja v kontekstu nekega 

okolja, ki še dodatno doprinese pri vplivu na posameznika (Anič in Janjušević 2007). 
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Razmišljanje je odvisno od izkušenj, znanja, sposobnosti in vedno ga ni mogoče razbrati na 

podlagi vedenja. Čeprav je miselni tok večinoma avtomatičen, lahko razmišljanje usmerjamo, 

spreminjamo in nadzorujemo, vendar se moramo za to zavestno odločiti in se tega naučiti. 

Razmišljanje vedno poteka z drugimi vidiki duševnosti in takšno povezavo se vidi pri tako 

imenovani kognitivni triadi, ki pripada kognitivno-vedenjski terapiji, kjer gre za povezavo med 

mislimi, čustvi in vedenjem (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Slika 2.4: Kognitivna-vedenjska triada (Beck 1995 v Kajtna in Jeromen 2013). 

 

 
Vir: Kajtna in Jeromen (2013, 93) 

 

Misli vplivajo na naše telo, počutje in prav tako na vedenje. Tako kot razmišljamo in se 

počutimo, tako se običajno tudi vedemo. V takšnem primeru razmišljanje deluje v smislu 

samouresničujoče prerokbe in če se naša pričakovanja vedno znova uresničijo, lahko govorimo 

o samoizpolnjujoči prerokbi. Napoved se uresniči kadar nekaj pričakujemo in ker se nato 

vedemo na določen način. Kadar mislimo in smo že v naprej prepričani, da je nasprotnik boljši 

in da nismo dovolj dobri,  se zna zgoditi, da bomo tekmo odigrali zelo slabo, saj smo se že v 

naprej prepričali, da nam ne more uspeti. Lahko pa s pozitivno naravnanostjo oziroma 

pozitivnim razmišljanjem vplivamo na dober nastop, torej je v veliki meri odvisno ali bo naše 

mišljenje negativno ali pozitivno (Kajtna in Jeromen 2013).  

 

Velikokrat so pri športniku prisotne negativne misli, ki lahko tudi usodno vplivajo na 

tekmovalni rezultat oziroma nastop. Za spreminjanje negativnih razmišljanj lahko uporabljamo 
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različne tehnike. Ena najbolj priljubljenih in uporabnih tehnik je tehnika pozitivnega 

samogovora. Športnik si v naprej pripravi pozitivne stavke, ki jih skrbno izbere in so v neki 

situaciji najbolj ustrezni. S tem lahko izzovemo pozitivna čustva, misli, samozaupanje in 

povečamo možnost dobrega nastopa. Pri uporabi pozitivnega samogovora si lahko pomagamo 

z identifikacijo negativnega notranjega dialoga. Pri tem koraku gre za prepoznavanje negativnih 

misli, ki jih nato spremenimo v pozitivne. Pri tem si lahko pomagamo: 

- s premišljevanjem o tem, kdaj in kakšna je bila vsebina negativnih misli in okoliščine 

dogodka, 

- s predstavljanjem tekmovalnih situacij ali situacij na treningu, kjer smo pozorni na 

negativne misli ob podoživljanju teh situacij, 

- z zapisovanjem prepoznanih negativnih misli na list papirja (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Naslednji korak je ustavljanje negativnih misli, kjer poiščemo ključno besedo, s katero 

zaustavimo negativno razmišljanje. Negativni miselni tok lahko zaustavimo tudi s sliko ali 

dotikom. Nato najprej zaustavljanje misli treniramo v predstavah in nato prenašamo v resnične 

situacije. Med najbolj učinkovitimi ustavljalci so: 

- verbalni (stop,...), 

- vizualni (rdeča luč,…), 

- fizični (tlesk prstov,…), 

- nevtralne vsebine ( opazovanje okolice,…), 

- predstave o nastopu ali izvedbi (Kajtna in Jeromen 2013). 

Tretji korak je spreminjanje negativnih misli v pozitivne in sicer v takšne, ki nas spodbujajo.  

Pri tem je pomembno, da negativne misli spremenimo v takšne misli, ki jim verjamemo ali pa 

so se v preteklosti izkazale za uporabne (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

2.6.2.9 Tehnike postavljanja ciljev 

 

Pri spodbujanju motivacije športnika se najbolj uporablja tehnika postavljanje ciljev ali goal 

setting. Tehnika se večkrat uporablja tudi za izboljšanje koncentracije, zgrajevanje 

samozaupanja, kot pomoč pri učinkoviti uporabi časa in drugih izvorov energije, sposobnosti 
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ipd. Tako tehnika ni samo motivacijska tehnika temveč tudi najširša tehnika za izboljšanje 

športnikovega rezultata (Tušak 2003). 

 

Cilje, ki si jih postavimo v športu so lahko dolgoročni in kratkoročni. Dolgoročni se nanašajo 

na daljše obdobje in so bolj splošni. Končni cilji, ki so ne operacionalizirani običajno ne 

obrodijo sadov. Operacionalizirati pomeni vključiti in postaviti med drugim tudi tehnične, 

fiziološke in psihološke cilje. Jasni, realni in hkrati izzivalni, vendar procesni cilji vodijo do 

optimalne motivacije in k samozavesti in pričakovanju športnika, da bo znal izpolniti 

zastavljeno nalogo tudi na samem tekmovanju, ko bo to potrebno. Poznamo pa tudi kratkoročne 

cilje, kateri se lahko nanašajo na naloge, ki jih športnik skuša doseči v času sezone in cilje, ki 

jih je potrebno postaviti za turnirski način in podobna tekmovanja (Tušak 2003). 

 

Postavljanje ciljev omogoča športniku, da usmeri omejeno energijo in čas v najbolj produktivno 

aktivnost. Postavljeni športni cilji nam pomagajo pri usmerjanju samo na tisto kar je pomembno 

in med drugim zmanjšujejo vpliv motečih dejavnikov. Načini kako cilji v procesu treniranja in 

motivacije delujejo so: 

- konkretni cilji usmerjajo aktivnost bolj natančno kot splošni cilji, 

- višji kot so kvantitativni konkretni cilji, boljši je nastop, 

- konkretni in težki cilji bodo vodili k boljšemu nastopu kot cilji, ki sploh niso bili izbrani,  

- uporaba tako kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev bo skupaj vodila k boljšemu nastopu, 

- cilji preko usmerjanja aktivnosti, mobiliziranja dodatnega napora, povečanja vztrajnosti 

ter povečanja motivacije za iskanje ustreznih delovnih strategij vplivajo na nastop, 

- postavljanje ciljev bo najuspešnejše takrat, ko bo povratna informacija kazala na 

pozitiven napredek na poti do realizacije cilja, 

- večja kot je zavezanost cilju, boljši bo nastop, 

- zavezanost cilju lahko v veliki meri povečamo s spodbujanjem k sprejemanju cilja, s 

podporo, z udeležbo pri postavljanju ciljev, z aktivnim vključevanjem v proces 

treniranja in selekcije, 

- z ustreznim načrtom oziroma strategijo aktivnosti vplivamo tudi na doseganje cilja, 

- tekmovanje bo izboljšalo nastop do stopnje, ki vodi do postavljanja višjih ciljev (Tušak 

2003). 
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Športnika pripravimo do postavljanja ciljev tako, da mu predstavimo prednosti in pomen 

programa postavljanja ciljev (PPC). Program omogoča športniku stalno povratno 

informacijo v slučaju, ko prihaja do težav, saj je v programu sodeluje tudi izvajalec PPC, ki 

stalno nadzira in korigira proces in izvaja občasne intervence, kjer skuša reševati morebitne 

težave. Programu lahko športniki sledijo tudi sami po največkrat uporabljenih sedmih 

korakih: 

- izbor in razvoj mogočih ciljev športne aktivnosti, 

- razvrščanje po času in pomembnosti glede na potek kariere, 

- ugotavljanje in ocenjevanje trenutnega položaja in situacije v športu, 

- postavljanje podciljev, 

- program ciljev, 

- oblikovanje strategij in aktivnosti, 

- opazovanje in spremljanje uspešnosti ter modificiranje vedenja in ciljev (Tušak 2003). 

 

Prvi korak programa je opogumljanje športnika tekmovalca, da napišejo listo mogočih ciljev, 

ki se mu zdijo pomembni in mu nekaj pomenijo v karieri. Z odgovori športnik preraste trenutne 

okvire in mora razmisliti o svoji prihodnosti. Vključiti je potrebno tudi ključne življenjske cilje 

in sicer vprašanja in cilji v zvezi s poklicno kariero, medosebnimi odnosi, posebno s partnerjem 

in družinske ter druge osebne zadeve. Ko je lista kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih 

ciljev v prepletanju z drugimi osebnimi cilji sestavljena, je potrebno cilje izbrati glede na njihov 

pomen in pomembnost, njihovo časovno dosegljivost ter načrt. Vsak cilj glede na pomembnost 

in prioriteto označimo s 5-stopenjsko lestvico. Pri tem je pomembno tudi, da športnik oceni 

trenutno stanje. Najbolje, da skupaj s trenerjem sestavita seznam spretnosti, fizioloških in 

motoričnih ter psihičnih značilnosti za specifičen šport. Trener naj za meritve merljivih 

značilnosti sestavi oziroma razvije teste, medtem ko je za elemente, ki so težje merljivi smiselno 

uporabiti ocenjevanje z večstopenjsko lestvico (Tušak 2003). 

 

Pomemben del procesa postavljanja ciljev je vodenje dnevnika treniranja in tekmovanja, s 

katerim lahko tekoče preverjamo razvoj. Na tak način si športnik postavlja kratkoročne cilje in 

s tem spodbuja interes za delo na vsakem treningu, hkrati pa ob pozitivni povratni informaciji 

utrjuje motivacijo (Tušak 2003). 
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Športniki naj ne izbirajo zmage kot glavni cilj na tekmovanju, ampak naj se osredotočijo na 

postopnost in postavitev ciljev v zvezi s kvaliteto nastopa. Nastopni cilji pozitivno vplivajo na 

kvaliteto tekmovanja, zato naj nastopni cilji vključujejo tehnične vidike, uporabo določenih 

strategij, vzdrževanje koncentracije, psihično odpornost na tekmovalne pritiske. Z nastopnimi 

cilj veliko bolj usmerimo koncentracijo in miselno energijo in s tem omogočimo večjo 

verjetnost boljšega nastopa (Tušak 2003). 

 

Pomembno je tudi postavljanje procesnih ciljev za celo sezono, s katerimi omogočimo 

učinkovito pripravljalno sezono. Dnevniki posameznega treninga omogočajo športniku, da se 

cilje zapomni, shrani informacije o realizaciji teh ciljev, da obdrži izkušnje o pretekli uspešni 

in neuspešni sezoni in skozi analizo dnevnika pridobi podatke o lasnih občutkih forme, 

samozavesti, motiviranosti, kar doprinese k graditvi vrhunske pripravljenosti za neko tekmo 

(Tušak 2003). 

 

Dnevnik naj vključuje vsa tri glavna poglavja: 

- moji cilji, 

- informacije o treningu, 

- informacije o tekmovanjih (Tušak 2003). 

Cilji brez strategije in povratne informacije o uspešnosti ne pripomorejo k razvoju visoke 

motivacije. Če želi športnik doseči vrhunske dosežke, mu mora vodenje dnevnika postati 

navada ali kar ritual oziroma procedura (Tušak 2003). 

 

2.6.2.10 Vizualizacija in imaginacija 

 

Ob prelomu prejšnjega stoletja je francoski farmacevt Emil Coué populiziral zdravljenje 

telesnih simptomov s pozitivnim  mišljenjem. Verjel je, da moč imaginacije daleč presega moč 

volje in da težko sami sebe postavimo v sproščeno stanje, lahko pa si predstavljamo, kako se 

sprostitev širi skozi telo. Coué je verjel, da vse naše misli postanejo resničnost, si to kar misliš. 

Da bi premagali občutek žalosti in napetosti, lahko preusmerimo svoje misli v pozitivne in 

zdrave predstave. Ko napovedujemo, da bomo osamljeni in nesrečni, se bodo napovedi res 

uresničile, saj se bodo negativne misli reflektirale v asocialno vedenje. Coué je tudi ugotavljal, 
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da se organske bolezni poslabšajo takrat, ko se preveč osredotočamo na njih. Vizualizacija se 

je kasneje prakticirala v različnih centrih obolenj z rakom in raznimi bolečinami. Prav tako je 

učinkovita pri zdravljenju psihičnih in fizičnih bolezni, vključno z glavoboli, mišičnimi krči, 

kroničnimi bolečinami in tesnobo (Davis, Robbins in McKay 1995). 

 

Tudi v športu je izredno pomembno ob tehnični, taktični in fizični pripravi vključiti mentalni 

trening za dosego boljšega rezultata. Kognitivni trening je širši pojem, ki zajema različne 

tehnike za pomoč posameznikom, da lahko spremenijo svoje stresne reakcije na dogodke iz 

okolja. Na primer tehnika imaginacije oziroma vizualizacije v športu je namenjena izgradnji 

športnikove samozavesti in samozaupanja, s katero lahko premagamo tekmovalno anksioznost. 

S kognitivnim treningom odstranjujemo negativne sprožilce in jih nadomestimo s pozitivnimi 

mislimi, ki posledično izostrijo pozornost in omogočijo večjo samozavest (Ekeocha 2015). 

 

Čeprav je slikovna predstava ena najbolj učinkovitih metod pri izvajanju vodenih posnetkov, 

se je potrebno zavedati, da je za čim boljše rezultate potrebno vključiti tudi druga čutila. Orlick 

pravi, da teorija teh ugotovitev predstavlja, da več kot posameznik sproži dražljajev, bolj 

realistično izkušnjo sprejme njegov um. Primer takšne imaginacije, ki je večkrat uporabljena 

kot dokaz, je predstavljanje hranjenja s sadjem z veliko podrobnostmi. Vzemimo na primer 

pomarančo. Predstavljajte si barvo, vonj, okus ipd. Medtem ko si predstavljate vonj pomaranče, 

si predstavljajte tudi sebe, kako ugriznete v pomarančo, občutek brizganja soka v ustih in 

občutek citrusa na brbončicah na jeziku. Mnogo ljudi se ob takšnem scenariju prično sliniti in 

prično hrepeneti po pomaranči. Takšni primeri samo dokazujejo, kako sta um in telo močno 

povezana in kako lahko slike oblikujemo v mislih podobno kot da bi bili dogodki stvarni. Vse 

tehnike bazirajo na povezavi med telesom in umom, s katerimi z uporabo različnih čutil lažje 

razvijemo občutek sposobnosti soočanja s težavami v življenju (Ekeocha 2015).   

 

Ob procesu imaginacije pride do spremembe stanja duha in uma. To je stanje, ki je začasno 

spremenjeno in ne sodi v stanje nezavesti. V spremenjeni zavesti je oseba možna hitrega in 

učinkovitega učenja in zdravljenja. Možgansko delovanje in biokemične spremembe 

povzročajo spoznanja in spremembe razpoloženja. Oseba postane bolj ustvarjalna in intuitivna 

ter prepričana, da je nepremagljiva. Oseba je v takšnem stanju možna narediti stvari, ki jih v 

normalnem stanju ne bi bila sposobna. Lahko dvigne težko breme, ki leži na poškodovani osebi, 
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lahko pobegne življenjsko nevarni živali in zamenja tesnobo in strah z umirjenostjo. Prav tako 

lahko dvigne optimizem med javnim nastopanjem. Najbolj primerno stanje je stanje 

sproščenosti s poudarkom na mirnosti vendar z energično budnostjo in visoko funkcionalno 

obliko osredotočene zasanjanosti. Naparstek pravi, da ko posameznik redno uporablja vodene 

posnetke postanejo ti ogromen vir notranje moči in spretnosti  (Ekeocha 2015).   

 

Rotter pravi, da če želi posameznik spremeniti stanje uma, mora ob tem imeti velik občutek 

nadzora, medtem ko se količina občutka nadzora lahko meri s posameznikovim lokusom 

kontrole. Lokus kontrole je odvisen od tega, koliko posameznik verjame, da lahko nadzira 

dogodke, ki vplivajo na njega. Ljudje z zunanjim lokusom kontrole menijo, da njihovo vedenje 

ni pomembno in da so nagrade v življenju na splošno zunaj njihovega nadzora. Tisti z notranjim 

lokusom kontrole pa verjamemo, da so nagrade posledica njihove ravnanj in dejanj. Glavni 

element vodene imaginacije je prav notranji lokus kontrole, kjer posameznik občuti močan 

nadzor. Občutek kontrole je povezan z večjim optimizmom, samozavestjo, zmožnostjo 

soočanja z bolečino, dvoumnostjo in stresom (Ekeocha 2015). 

 

Obstaja mnogo potrjenih raziskav, da tehnika vizualizacije pozitivno vpliva na vrsto bolezni in 

motenj. Tako so raziskave pokazale, da lahko z uporabo vizualizacije vplivamo na zdravljenje 

raka, anoreksije, visokega krvnega tlaka, hitreje izgubljamo odvečno težo ob pravilnem režimu 

prehranjevanja, zmanjšujemo anksioznost, depresijo in telesno nelagodja ob boju z težko 

boleznijo. Prav tako so ugotovili, da s pomočjo tehnike vplivamo na športne dosežke. Thelwell 

in Greenless sta v svoji raziskavi ugotovila, da s pomočjo vodenih posnetkov vplivamo na 

izboljšanje športnikove vzdržljivosti, tekmovalne motivacije in hitrejše okrevanje po poškodbi. 

Študije so dokazale tudi, da redno predstavljanje določenih specifičnih športnih spretnosti 

vpliva na samo izvedbo te spretnosti v realnem okolju (Ekeocha 2015). 

 

Predstavljanje ali mentalni trening je širši pojem in v športu predstavlja vključevanje vseh petih 

čutil, telesne občutke in čustva ter misli. Športniki lahko uporabljajo vse načine hkrati ali pa so 

pozorni samo na posamezni način. Velikokrat se namesto predstavljanja uporablja izraz 

vizualizacija. Vizualizacija je uporaba samo enega načina in to uporaba slikovne predstave 

(Tušak in Tušak 2003). 
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Vizualizacijo in imaginacijo običajno imenujemo tudi vodeni posnetek. Gre za sprostilno 

tehniko, ki s pomočjo predstavljanja prijetnih slik in zavedanja telesa omogoča posamezniku 

ustvariti senzorično bogate slike v umu, ki spodbujajo sprostitev, koncentracijo in zavestno 

zavedanje telesa. Takšno sproščeno stanje lahko pomaga pri boljšemu zdravju, kreaciji in 

učenju, ki posledično vpliva na kontrolo miselnih in čustvenih procesov. Vodena vizualizacija 

se uporablja pri predstavljanju sebe v varnem in sproščujočem okolju s ciljem, da lahko to 

pozitivno izkušnjo uporabimo v trenutku, ko bo to primerno (Ekeocha 2015). 

 

Vizualizacija je kot oblika mentalnega predstavljanja ena najbolj uporabnih tehnik v športu. 

Tehniko uporabljamo za predstavljanje objekta, aktivnosti, treningov in nenazadnje nastopa. V 

športu se običajno uporablja: 

- pri učenju novih motoričnih spretnosti in gibanj, 

- pri odstranjevanju negativnih občutij,  

- kot tehnika treninga koncentracije, 

- kot tehnika treniranja ob poškodbah in ko zaradi omejitvenih dejavnikov ne more 

športnik trenirati dlje časa, 

- za pripravo na stresne dogodke, 

- za pripravo na nastop (Tušak in Tušak 2003). 

 

Vizualizacijo uporabljamo in jo delimo v športu na disocirano, kjer si športnik predstavlja sebe 

pri opravljanju aktivnosti iz perspektive gledalca in na asocirano, kjer si športnik predstavlja 

svoj nastop iz perspektive resničnega nastopanja. Običajno začnemo z lažjo disociirano 

vizualizacijo in ko nimamo več težav, postopno preidemo na asociirano različico.Vizualizacijo 

lahko športnik izvaja tiho ali pa hkrati z vizualiziranjem poroča kaj vidi in kaj se z njim dogaja 

(Tušak in Tušak 2003). 

 

Vid je najmočnejši element predstavljanja in se enako kot pri drugih elementih imaginacije v 

možganih vključijo isti nevroni kot takrat ko dražljaje dejansko zaznavamo. Ti dogodki, ki se 

jih zamislimo, vplivajo na naš centralni živčni sistem in mišice enako kakor resnični doživljaji. 

Na tak način lahko hitreje natreniramo nove gibe, popravimo tehniko, se bolje pripravimo na 

tekmovanje in nenazadnje hitreje opomoremo po poškodbi (Kajtna in Jeromen 2013). 
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Človek, ko še ni znal govoriti je poznal samo en način mišljenja in to je bilo mišljenje s 

predstavljanjem slik. Za to je odgovorna desna možganska polovica oziroma hemisfera, ki je 

pri človeku odgovorna za prepoznavanje obrazov in vzorcev, ritma, predstav, globine, 

ustvarjalnosti, sintezo ipd. V desni hemisferi je več centrov odgovornih za gibanje in šport. Na 

tekmovanju uporabljamo avtomatizirane gibe, kar pomeni, da se vključi desna hemisfera, ki 

podatke procesira vzporedno, več hkrati. Medtem, ko se na treningu želimo naučiti neko 

spretnost, je pomembna leva možganska polovica, ki podatke procesira zaporedno po enega na 

enkrat (Kajtna in Jeromen 2013). 

 

Vizualizacija služi umeščanju taktičnih avtomatizmov, tehnik in vedenja v neko določeno 

situacijo, pri kateri gre za prepoznavanje in pripravljanje poti. S tem privarčujemo mentalno 

energijo in jo lahko uporabimo pri nekem drugem nivoju. S pomočjo vizualizacije lahko rešimo 

taktične in fizične probleme preden se dejansko zgodijo (Girod 2009). 

 

Ogromno vrhunskih športnikov poroča o uporabi vizualizacije preden gredo na treninga in 

tekmovanje z idejo vživetja v situacijo preden postane realnost in s tem zagotavljanje 

uspešnosti. Ti športniki so tako na primer Tiger Woods, vrhunski igralec golfa, Michael Jordan, 

svetovno priznani košarkar in Andre Agassi, svetovno priznani teniški igralec. Nekateri 

športniki uporabljajo vizualizacijo na nestrukturiran način in intuitivno, medtem ko ga drugi 

izvajajo strukturirano in v specifične namene. Vendar se je potrebno zavedati, da je potrebno 

tehnike uporabljati pod nadzorom strokovnjaka na tem področju in ob pravem času, saj lahko 

postanejo škodljive in športnika celo ovirajo pri optimalnem nastopu in izvedbi treninga 

(Papaioannou in Hackfort 2014).  

 

Obstajajo tri opore, s katerimi lahko vizualizacijo učinkovito izvedemo. Prva je miselni ekran, 

kjer vizualizacija poteka sto odstotno v športnikovi glavi. Športnik vizualizira po notranji poti, 

ki pa zahteva pomembno sposobnost predstavljanja in abstraktnega mišljenja. Papirnat ekran je 

opora, kjer športnik na list nariše igrišče, ki predstavlja zunanjo oporo vizualizaciji in preko 

katere poteka notranja vizualizacija. Tretja opora pa je resnični ekran, kjer se športnik nahaja 

na igrišču in si predstavlja tekmeca (Girod 2009). 

 



Verhovc, Damjan. 2016. »Psihološka priprava športnika.« Magistrska naloga študijskega 
programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

55 
 

Velaey in Greenleaf omenjata več teorij, ki poskušajo pojasniti povezavo med vizualizacijo in 

vedenjem. Psihoneuromišična teorija temelji na dejstvu, da pri predstavljanju neke aktivnosti v 

možganih pride do impulzov podobnim tistim, ki se pojavijo ob izvajanju te aktivnosti. Impulzi 

potujejo v efektorje in vodijo do enakega odziva kot pri dejanskem premikanju mišice. Mišična 

aktivnost je sprožena preko električnih potencialov med vizualizacijo manjša od stvarne. S 

predstavljanjem naj bi se glede na to teorijo pot živčnih impulzov iz možganov do organa 

okrepila in pospešila in s tem omogočala hitrejšo in boljšo naučenost in izvedbo neke športne 

aktivnosti. Teorija simbolnega učenja spada pod znanstveno teorijo in temelji na  predpostavki, 

da se gibi kodirajo v centralnem živčnem sistemu. S predstavljanjem se olajša kodiranje gibov 

v simbolno komponento in s tem postanejo gibi bolj znani in bolj avtomatski. Torej se gibanje 

uči tudi s predstavljanjem in bolj kot smo jih naučeni bolje jih tudi izvedemo. Bioinformacijska 

teorija temelji na dražljaju (pogoji v katerih je športnik) in odzivu (način reakcije glede na 

čustva, pričakovanja, napetost v mišicah,…). Teorija predpostavlja, da če poznamo pogoje, 

potem lahko s predstavljanjem natreniramo odziv (gib, reakcija) in posledično tudi čustva, 

motive in nenazadnje mišično napetost. Več kot imajo športniki uspešnih odzivov pripravljenih 

v spominu, večja je možnost pojavljanja teh odzivov v realni situaciji (Zulić, Štimac in Kačić 

2014).  

 

Da bo naš nastop oziroma rezultat še boljši pa je potrebno postopno preiti iz vizualizacije k 

sorodni tehniki senzorizaciji, ki pa še polj podrobno pričara ne samo slike ampak tudi senzorne 

predstave, kot so glasovi, kinestetični občutki in druge predstave. Izvajanje senzorizacije 

zahteva veliko vaje in koncentracije, ki pa doprinese k še večjemu učinku  (Tušak in Tušak 

2003). 

 

Veliko število športnikov v individualnih disciplinah uporablja vodene posnetke z namenom 

doseči boljše rezultate. V primeru kot ga opisuje Newmark, je sedemnajstletna tekmovalka v 

gimnastiki doživljaja visoko anksioznost pred tekmovanjem. Na treningu je blestela, medtem 

ko je na tekmovanju vedno odpovedala. Med tekmovanjem je njen utrip srca narastel, začela se 

je potiti in tresti ter hkrati izgubila koncentracijo. Da bi se izognila tem simptomom, se je bilo 

potrebno naučiti nadzorovati svoje misli. V takšnem primeru mora športnik podrobno opisati 

vsak del ogrevalnega procesa od začetka do konca. Ta opis celo vključuje pozdrav sodnika pred 

začetkom nastopa. Vodeno imaginacijo je najprej pričela s tehniko progresivne mišične 
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sprostitve. Ta tehnika z napenjanjem in sproščanjem posameznega dela telesa jo je pripeljala 

do popolne telesne sprostitve. Ko je bilo njeno telo v sproščenem stanju, je pričela z uporabo 

čutil, da si je lahko bolje predstavljala svoj nastop. Nato si je podrobno in naglas predstavljala 

svoje gibanje preko vsake posamezne prvine. Vsaka podrobnost je ključnega pomena, saj je 

gesta s pozdravom sodnikov pomenila način osredotočenja in sproščenosti. Trening je izvajala 

nekajkrat na terapiji, nato pa se je naučila izvajati še individualno doma. Po dvanajstih tednih 

se je počutila bolj sproščeno, skoncentrirano in občutila manj stresa. Sprostitev in koncentracija 

je bila pripeljana do te točke, kjer je lahko občutila več zabave med tekmovanjem. S tem so bili 

rezultati doseženi in njena učinkovitost na tekmovanju se je izboljšala. Naslednji primer, ki ga 

je Newmark predstavil je tudi primer polprofesionalnega igralca golfa, ki ni občutil 

anksioznosti med tekmovanjem, temveč je predstavil svoj problem kot nazadovanje v svoji igri. 

Igralcu je bilo naročeno, naj prične s sproščanjem mišic od glave do nog in z zaprtimi očmi 

umiri dihanje, pri katerem naj dihanje postane čim bolj globoko in počasno. Namen tega je, da 

postane igralec čim bolj miren. Nato mu je bilo naročeno, da si predstavlja in opisuje dogajanje 

med igro. S čutili naj si predstavlja zeleno travnato golf igrišče in zvok vetra. Nato naj si 

predstavlja belo golf žogico, kako leti v liniji proti luknji. Na ta način izvajanja tehnike je igralec 

po enem mesecu izboljšal svojo koncentracijo in igro (Ekeocha 2015).  

 

Vizualizacija igra ključno vlogo v procesih vodenih posnetkih imaginacije. Ena najbolj 

pogostih tehnik vizualizacije je VMBR (Visio-Moto-Behavior-Rehearsal), ki jo je razvil 

Richard M. Suinn leta 1976. VMBR vključuje začetno sprostitveno fazo, vizualizacijo 

zmogljivosti med specifično stresno situacijo in izvedbo spretnosti med simulirano stresno 

situacijo. Pripomočki, ki se uporabljajo v tehniki VMBR so fotografije, projekcije slik, 

videoposnetki. Ti pripomočki pomagajo poiskati napake v gibanju in hkrati razumeti pravilno 

izvedbo in standarde uspešnosti. VBMR se uporablja za izboljšanje neke spretnosti oziroma 

giba, pri učenju tehnike, za analizo in odpravljanje napak, nadzor usmerjanja pozornosti, 

izpopolnjevanju tehnike in pri rehabilitaciji poškodbe. Cilj je prepoznati napake v gibanju in 

jih z vizualizacijo nato odpravljati. Študije so prav tako dokazale, da je možno doseči boljše 

rezultate, če se uporablja vizualizacija v kombinaciji s sprostitvenimi tehnikami, kot če se 

uporabljajo posamezno (Ekeocha 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V tem delu magistrske naloge bomo za potrditev raziskovalnega vprašanja uporabili 

kvalitativno raziskovanje. Pri kvalitativnem raziskovanju lahko običajno uporabljamo tri 

metode zbiranja empiričnih podatkov in sicer: metodo opazovanja, metodo spraševanja in 

metodo izkoriščanja dokumentarnih virov (Mesec 1998). Za čim bolj širok opis osebnih 

izkušenj anketirancev smo izbrali metodo spraševanja oziroma polstrukturirani intervju. 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

V tujini je psihologija športa že nekaj časa uveljavljena akademska disciplina in je nepogrešljiv 

del pri pripravi športnika za doseganje vrhunskih rezultatov. V Sloveniji večino časa priprav 

športniki in njihovi trenerji posvetijo samo fizičnemu, tehničnemu in taktičnemu treningu, ne 

vključijo pa enakovrednega stebra kot je psihološka priprava športnika. Psihološka priprava in 

njene uporabne tehnike, metode ter procedure v pripravi prihajajo počasi v osredje tudi v 

Sloveniji. Z uporabnimi tehnikami in pristopi lahko vplivamo na psihološke in mentalne 

faktorje, ki vplivajo na športnikov nastop oziroma na sam rezultat. V nalogi želimo odgovoriti 

na vprašanje ali je tehnika vizualizacije uporabna tehnika oziroma sredstvo za izboljšanje 

športnega rezultata. 

 

3.2 Raziskovalno vprašanje 

 

»Ali je tehnika vizualizacije, ki se jo uporablja pri psihološki pripravi športnika učinkovito 

sredstvo pri doseganju boljšega rezultata?« 

 

3.3 Opis vzorca 

 

Za analizo so bile izbrane osebe, ki so aktivni košarkarji prve in druge državne košarkaške lige. 

V sam proces treninga vizualizacije se je vključilo pet košarkarjev starih od 20 do 41 let. Vsi 
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športniki so že v preteklosti uporabljali vsaj nekatere tehnike psihološke priprave v športu. Z 

vsakim od košarkarjev smo izvedli dva brezplačna srečanja v obsegu 55 minut. Lokacijo in čas 

smo prilagodili željam intervjuvancev. Ob vsakem srečanju so opravili dvajset metov in si 

število zadetkov zapomnili. Nato smo se pogovorili in jim predstavili tehniko vizualizacije. Vsi 

košarkarji so po prvem srečanju dobili tudi zadolžitve glede izvajanja tehnike vizualizacije. Po 

enaindvajsetih dneh smo ponovno opravili izvedbo dvajsetih prostih metov in komentirali 

obdobje izvajanja tehnike vizualizacije.  

 

3.4 Metoda raziskovanja 

 

V naši raziskavi smo uporabili metodo spraševanja oziroma polstrukturirani intervju. 

Košarkarje smo v nalogi označili z oznakami od športnika ena (Š1) do športnika pet (Š5), saj 

so nekateri košarkarji izrazili željo, da zakrijemo njihovo identiteto. Nekateri izmed njih se 

glede tega niso opredelili, zato tudi njihovih imen nismo navedli. S posameznim košarkarjem 

smo izvedli individualni intervju, katerega smo nato prepisali in uredili. V nadaljevanju smo s 

tehniko odprtega kodiranja izpostavili ključne pojme, pripisali pojme v besedilo, sorodne pojme 

pa združili v kategorije.  

 

3.5 Analiza rezultatov 

 

Uporaba tehnik 

 

Pri prvem vprašanju smo želeli ugotoviti ali se intervjuvanci kot športniki poslužujejo katero 

od tehnik psihične priprave v športu. Znano je, da se v svetu veliko bolj poslužujejo tehnik in 

metod psihične priprave kot pri nas v Sloveniji.  

Intervjuvanci so se v preteklosti uporabljali že: 

- dihalne tehnike, 

- pozitivni samogovorom, 

- tehniko postavljanja ciljev, 

- vizualizacijo in imaginacijo, 
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- avtogeni trening. 

 

Čeprav kažejo raziskave, da pri nas prihajajo tovrstne storitve šele v osredje, pa smo pri 

intervjuvancih ugotovili, da so se v preteklosti že ukvarjali vsaj z nekaterimi tehnikami psihične 

priprave v športu. Tako lahko sklepamo, da se zavedajo kako pomembna je psihološka priprava 

v športu. 

 

Najboljša tehnika za dosego boljšega rezultata 

 

V procesu psihične priprave v športu je smiselno uporabljati različne tehnike in metode, s 

katerimi dosežemo boljše rezultate. Ena najpomembnejših tehnik, ki jih športniki uporabljajo, 

je prav tehnika vizualizacije pri kateri gre za slikovne predstave. V športu uporabljamo tehniko 

vizualizacije ko se želimo naučiti nove motorične spretnosti, za izboljšanje počutja ob nastopu, 

kot nadomestilo treninga ob poškodbi, za pripravo na stresne dogodke in nenazadnje za pripravo 

na nastop (Tušak in Tušak 2003). Z naučenimi tehnikami in uporabo metod, lahko dosežemo 

boljše rezultete. 

 

Intervjuvanci so navedli: 

- vizualizacijo, 

- imaginacijo, 

- postavljanje ciljev, 

- dihalne tehnike. 

 

Iz odgovorov je razvidno, da je po mnenju intervjuvancev tehnika vizualizacije ena najboljših 

tehnik za dosego boljšega rezultata. Čeprav so navedli več tehnik, so vsaj trije izpostavili prav 

vizualizacijo kot najbolj ustrezno pri izboljšanju rezultata. 

 

Ocena pomembnosti tehnike vizualizacije  

 

Tehnika vizualizacije je ena od tehnik psihične priprave, ki jo lahko uporabljamo pri doseganju 

boljšega rezultata. Vse več športnikov se zaveda, da je uporaba tehnike vizualizacije pomembno 
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sredstvo za izboljšanje počutja pred in med nastopom in posledično za izboljšanje rezultata. 

Pomembno je, da se športniki zavedajo, kako koristna je vključitev tehnik psihične priprave v 

njihov celotni trenažni proces. 

 

Vsi intervjuvanci so na vprašanje pomembnosti tehnike vizualizacije odgovorili s pritrdilnim 

odgovorom. Iz navedenih odgovorov lahko sklepamo, da se intervjuvanci zavedajo 

pomembnosti tehnike vizualizacije kot sredstvo za izboljšanje rezultata. Navajajo tudi, da bi za 

dosego še boljšega počutja in drugih pomembnih dejavnikov ter še izboljšanje rezultata 

potrebovali več časa, kar kaže na to, da je smiselno in pomembno tehniko vizualizacije 

uporabljati redno skozi celotno športno kariero. 

 

Razumevanje tehnike vizualizacije 

 

Ob procesu vizualizacije ustvarjamo povezavo telesa in uma. Takrat uporabljamo samo en način 

in to slikovno predstavo. Naš um je sposoben shraniti sliko spretnosti, ki jo lahko kasneje um 

uporabi kot načrt za gibalno izvedbo. Pri vizualizaciji gre za dejavnost spomina, na podlagi 

katerega lahko intenzivno podoživimo katerikoli dogodek oziroma situacijo (Kajtna in Jeromen 

2013).  

 

Um in telo sta močno povezana, zato lahko slike oblikujemo v mislih podobno kot da bi bili 

dogodki stvarni (Ekeocha 2015). Raziskave potrjujejo, da z uporabo tehnike vizualizacije 

vplivamo na športnikovo vzdržljivost, motivacijo, okrevanje po poškodbi, mirnost, samozavest, 

samopodobo, koncentracijo in druge pomembne segmente.  

Intervjuvanci so odgovarjali, da jo razumejo: 

- kot predpripravo na igralne situacije, 

- kot tehniko, ki ti omogoča lagodni občutek, 

- kot pripravljenost na katerokoli situacijo, 

- kot občutek poznavanja situacije 

- kot predstavljanje situacije 

- kot tehniko zamišljanja, 

- kot dodatna pomoč za izboljšanje rezultata, 
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- kot sprostitev in umiritev, 

- kot vživitev v situacijo, ki jo želim izboljšati. 

 

Iz podanih odgovorov je razvidno, da intervjuvanci razumejo tehniko vizualizacije in njen 

namen uporabe v športu. Tehniko opisujejo tudi kot trening misli in razmišljanja, kar pomeni, 

da jo razumejo kot del mentalnega treninga, kjer pride do povezanosti telesa in uma. Tehnika 

vizualizacije nam omogoča, da s pomočjo uma shranimo sliko izvedbe, ki jo nato um uporabi 

za stvarno telesno izvedbo.  

 

Učinki vizualizacije 

 

V teroretičnem delu naloge smo s pomočjo dostopne literature opisali različne tehnike psihične 

priprave in njihov namen uporabe v športu, za katere je značilno, da se med seboj tudi 

prepletajo. Primer je tehnika senzorizacije, kjer je ob senzornih predstavah za dosego boljšega 

rezultata smiselno vključiti tudi vizualizacijo oziroma slikovne predstave. Tako smo s študijem 

literature podrobno opisali tudi tehniko vizualizacije in njen namen. V empiričnem delu smo 

želeli preveriti učinke vizualizacije na izboljšanje rezultata. 

 Intervjuvanci so učinke opisali kot:   

- večja prepričanost v sebe, 

- večjo možnost izbire, 

- večja natančnost pri metu na koš, 

- boljšo pripravljenost v dani situacijo,  

- manj možnosti za neuspeh, 

- večja zbranost, mirnost, uspešnost, 

- manjši pritisk, 

- več zadetih košev. 

 

Iz odgovorov je razvidno, da so intervjuvanci prepoznali podobna stanja, ki so doprinesla k 

boljšemu rezultatu. Med drugim so zaznali tudi več zadetih košev in večjo natančnost ob 

zgrešenih metih. Eden je v drugem testu zadel enako število košev, je pa zaznal večjo 

učinkovitost pri natančnosti izvedbe prostih metov. Tako lahko sklepamo, da s pomočjo 
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treninga vizualiazcije pride do prepoznavanja pripravljene poti v umu, ki posledično vpliva na 

natančnost izvedbe prostega meta.  

 

Zaznavanje učinkovitosti v prostih metih 

 

Pri tem vprašanju smo želeli ugotoviti ali so bili intervjuvanci učinkoviti tudi pri izvajanju 

prostih metov. Intervjuvanci so po izvedbi metov predstavili sledeče rezultate: 

- Š1 (1 test: 10 od 20 metov) in (2 test: 14 od 20 metov) 

- Š2 (1 test: 12 od 20 metov) in (2 test: 15 od 20 metov) 

- Š3 (1 test: 15 od 20 metov) in (2 test: 15 od 20 metov) 

- Š4 (1 test: 17 od 20 metov) in (2 test: 18 od 20 metov) 

- Š5 (1 test: 12 od 20 meotv) in (2 test: 13 od 20 metov) 

 

Intervjuvanci so v večini izboljšali število zadetih prostih metov. Samo eden je zadel enako 

število kot pri prvem izvajanju. Najbolj učinkovit rezultat je bil pri prvem intervjuvancu, kjer 

je po izvajanju treninga vizualizacije svoj met izboljšal za štiri koše. Medtem ko so ostali 

izboljšali met za tri in po en koš.  

 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da so s pomočjo treninga vizualizacije hitreje dosegli stanje 

izostrene pozornosti in mirnosti, kar je doprineslo k temu, da so bili pri izvajanju prostih metov 

bolj uspešni.  

 

Ocena treninga vizualizacije 

 

Trening vizualizacije oziroma trening slikovnih predstav lahko nekaterim ljudem predstavlja 

velik problem, saj imajo nekateri manjšo sposobnost predstavljanja. Pri tem se je potrebno 

zavedati, da se lahko z rednim in pravilno zasnovanim treningom to veščino dobro naučimo. 

Da se izognemo nepotrebnim težavam je v samem začetku potrebno vključiti strokovnjaka, ki 

predstavi pravilno izvedbo tehnike.  
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Intervjuvanci so ocenili trening predvsem na podlagi subjektivnih občutkov in ga opisali kot 

pozitivno izkušnjo pri soočanju s stanji, ki se pojavijo ob stresnih situacijah kot je izvajanje 

prostih metov. To pomeni, da so s pomočjo pravilno zasnovanih navodil razumeli tehniko in 

osvojili namen uporabe vizualizacije za dosego boljšega rezultata.  

 

Način vpliva na rezultat 

 

Športnik se v svojem trenažnem procesu in ob nastopih sooča z različnimi negativnimi stanji. 

Značilno je, da se pojavi določena napetost, ki lahko športnika popolnoma ohromi. Predvsem 

se to dogaja ob pomembnih tekmovalnih situacijah ali tik pred nastopom. Včasih prisotna 

napetost preide tudi celo v nevrotičnost, kar športniku predstavlja še večji problem. Ob tem 

športnik postane nesproščen, zmeden, razburjen, izgublja koncentracijo, motivacijo, 

samozaupanje, samozavest in mirnost. Športnik se mora naučiti prepoznati te moteče dejavnike 

in razviti strategije za soočanje z njimi. Ena od najbolj uporabnih strategij je prav tehnika 

vizualizacije, s pomočjo katere lahko športnik učinkovito vpliva na predtekmovalna in 

tekmovalna stanja in posledično na realizacijo boljših rezultatov. 

 

Kako je tehnika vizualizacije vplivala na rezultat so odgovorili: 

- pridobitev samozavesti pri izvajanju prostih metov, 

- pozitivno, tako pri zadetih prostih metih, kot v nadaljevanju procesa treninga in igre, 

- večja zbranost in osredotočenost pri izvajanju prostih metov, 

- dobro počutje, 

- lagodnost, 

- občutek domačega okolja, 

- večja sproščenost. 

 

Iz odgovorov je razvidno, da so intervuvanci pridobili na samozavesti, sproščenosti, večji 

zbranosti, dobrem počutju in večji osredotočenosti pri izvajanju prostih metov. Ob tem lahko 

sklepamo, da je tehnika s svojimi značilnostmi vplivala na izboljšanje čustvenega stanja in s 

tem na boljši rezultat. 
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Uporaba tehnike vizualizacije pri drugih elementih v igri 

 

Medtem, ko so v svetu in pri nas tehnike in metode kondicijske, tehnične in taktične priprave 

na najvišji stopnji, se trening psihološke priprave počasi uveljavlja kot pomemben, če ne 

najpomembnejši steber celostne priprave športnikov. Raziskave kažejo, da so se nekateri 

športniki že vključili v proces psihološke priprave in spoznali njene prednosti v športu. Med 

njimi je kar velik odstotek tistih, ki so uporabljali med drugimi tudi tehniko vizualizacije. Zaradi 

pozitivnih izkušenj in prepoznavanja vizualizacije kot pomoč pri doseganju boljših rezultatov,  

jo mnogi še naprej redno uporabljajo in jo sprejemajo kot sestavni del treninga in priprave na 

nastop.  

 

Iz raziskave je razvidno, da so vsi intervjuvanci, ne glede na to, kako uspešni so bili pri metanju 

prostih metov in kakšno stopnjo slikovne predstave so dosegli med izvajanjem tehnike, 

pripravljeni izvajati trening vizualizacije tudi v prohodnje. Zanimivo je tudi, da vidijo smisel 

izvajanja tehnike tudi na drugih področjih, ki niso povezane s športom. Kar še enkrat več 

potrjuje, da je tehnika vizualizacije uporabno sredstvo za dosego boljšega rezultata.  

 

Ocena rezultata izvajanja tehnike vizualizacije  

 

Intervjuvanci ocenjujejo, da je tehniko potrebno izvajati dalj časa, če želimo doseči maksimalen 

učinek. Največ učinka so zaznali prav na začetku procesa treninga, kar pa je značilno za vsa 

podočja, kjer se posameznik vključi v nek trenažni proces. Sčasoma je napredek vedno težje 

doseči, se pa vsekakor splača vztrajati, saj prav tisti majhni napredki ločijo ali posameznik 

doseže boljši ali slabši rezultat in na koncu zmagovalce od poražencev. Intervjuvanci ob tem 

dodajajo tudi, da daljše izvajanje tehnike pripomore še k boljšim odločitvam v dani situaciji. S 

pomočjo vizualizacije nam postanejo določene situacije bolj domače, kar posledično vpliva na 

naše reakcije v stresnih situacijah. Ugotavljajo tudi, da daljše izvajanje doprinese k bolj 

sistematični in pravilni izvedbi in s tem vpliv na vse pomembne dejavnike v igri. Prav tako 

menijo, da bi nadaljnje izvajanje tehnike vplivalo na še boljše rezultate v prihodnosti.  
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Pri prebiranju strokovne literature sem že v samem začetku spoznal, da gre pri psihološki 

pripravi športnika za široko področje, ki v praksi vključuje tako poznavanje psihologije kot 

uporabo pedagoških metod, psihoterapevtskih tehnik in celovit svetovalni pristop. Z 

omenjenimi strategijami tako vplivamo na motivacijo, koncentracijo, samozavest, 

samozaupanje in čustvena stanja. Iz študija literature sem ugotovil, da je tehnika vizualizacije 

ena najbolj uporabnih tehnik v psihološki pripravi. Zato smo jo vključili v kvalitativno 

raziskavo, v kateri smo želeli ugotoviti, ali lahko z njo vplivamo na te bistvene komponente, ki 

so pomembne za doseganje boljšega rezultata. Tako smo na podlagi podatkov, opisov, 

odgovorov, mnenj in ocen, ki smo jih zbrali med intervjuvanci na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje »Ali je tehnika vizualizacije, ki se jo uporablja pri psihološki pripravi športnika 

učinkovito sredstvo pri doseganju boljšega rezultata?« odgovorili pritrdilno. 
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4 ZAKLJUČEK  

 

Psihologija športa se je v zadnjih štirih desetletjih pojavila kot nova vrzel na športnem področju. 

Nastala je kot plod športne in psihološke znanosti. Njena spoznanja in ugotovitve predstavljajo 

nov steber pri celostni pripravi športnika. Psihološka priprava je postala ena pomembnejših 

strategij v pripravi športnika na sam nastop. S tem ne želimo prikazati kondicijske, tehnične in 

taktične priprave kot manj pomembne, ampak želimo predstaviti mentalni trening in psihološko 

pripravo kot nepogrešljiv in sestavni del celostne pripravi športnika. Zavedati se je potrebno, 

da se prihološka priprava prepleta z vsemi zgoraj naštetimi vrstami priprave in ima ključno 

vlogo pri doseganju boljšega rezultata v športu. 

 

V svetu je psihološka priprava že vrsto let vključena v trenažni proces medtem ko je pri nas v 

Sloveniji še vedno zaznati premalo posvečanja temu pomembnemu stebru priprave. Lahko bi 

rekli, da je za to krivo do predkratkim pomanjkanje strokovne literature v slovenskem jeziku. 

Kot drugo pa se je potrebno zavedati, da je psihološka priprava tako široko in kompleksno 

področje, da trenerji in igralci v svoje delo težko vključijo še to področje. Zato je pomembno, 

da se v trenažni proces vključi strokovnjaka, ki s širokim znanjem psihologije, s športno-

psihološkimi in psihoterapevtskimi pristopi ter empatičnimi sposobnostmi in pedagoškimi 

znanji omogoča športniku med drugim tudi čustveno in mentalno podporo.  

 

V zadnjem času lahko opazimo različne profile, ki se ukvarjajo z mentalnim treningom in 

psihološko pripravo športnikov. Poudariti je potrebno, da je pri tovrstni pripravi pomemben 

celovit strokovni svetovalni pristop in pravilna uporaba pedagoških intervenc. Področja se med 

seboj prepletajo, zato je nujno potrebno, da je svetovalec široko strokovno usposobljen tako na 

področju športa kot na področju psihologije in zna pri svojem delu uporabljati psihološko 

znanje, pedagoške metode, psihoterapevtske tehnike ter celovit svetovalni pristop k športnikovi 

osebnosti.  

 

Pri psihološki pripravi ne gre samo za pedagoški proces kot jo večina smatra in razume. Gre za 

veliko več kot samo učenje psiholoških tehnik in metod, gre tudi za pomoč športniku pri iskanju 
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lastne športne identitete, na katero je ponosen in jo uresničuje kot vrednoto. Samo tako lahko 

športnik izkoristi ves svoj potencial in dosega vrhunske rezultate.  

 

V praksi psihološke priprave lahko uporabljamo različne tehnike in metode, s katerimi 

učinkovito vplivamo na bistvene komponente v športu. V teoretičnem delu smo predstavili 

pomembne športne sposobnosti na katere mora biti športnik osredotočen in jih redno  

izboljševati skozi celotno kariero. Tako so bistvenega pomena prav koncentracija, motivacija, 

samozavest, samozaupanje in obvladovanje vedenja in napetosti.  

 

Prav tako smo v teoretičnem delu predstavili tehnike in metode, s katerimi lahko vplivamo na 

omenjene komponenete. Pomembno je, da so tehnike v praksi sistematično izbrane. V 

raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti ali je tehnika vizualizacije učinkovito sredstvo za 

izboljšanje športnega rezultata. Tako kot smo v teoretičnem delu s študijem literature opisali 

dejstva, smo tudi v empiričnem delu z zbranimi odgovori v polstrukturiranem intervjuju potrdili 

te podatke.  

 

Ugotovili smo, da je tehniko vizualizacije možno vključiti v sam proces treninga in jo tudi 

izvesti. Športniki so bili v trening vizualizacije vključeni 21 dni, kar je za takšno tehniko zelo 

malo, saj druge raziskave kažejo, da je za takšno vrsto tehnike potrebno več časa. Glede na to, 

da je naša raziskava pokazala pozitivni učinke že po 21 dneh, lahko iz tega sklepamo, da so 

imeli intervjuvanci, ki so bili vključeni v proces, že v štartu dobre sposobnosti predstavljanja.  

Pri vizualizaciji je značilno ustvarjanje miselnih predstav, kjer športnik podoživlja in doživlja 

realnost, ki naj bi se zgodila v prihodnosti. S pomočjo slikovnih predstav športnik zgradi večjo 

samozavest in samozaupanje, ki nato vpliva na športnikovo čustveno stanje. Ker tehnika 

vizualizacije spada pod kognitivni trening je jasno, da lahko športnik negativne sprožilce 

odstrani in jih zamenja s pozitivnimi mislimi, ki zaostrijo pozornost in povečajo samozavest. 

 

V teoretičnem in empiričnem delu smo s pomočjo pridobljenih podatkov pokazali, da je 

vizualizacija ena od tehnik psihične priprave, ki jo lahko vključimo v trenažni proces za dosego 

boljšega rezultata.  
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Za čim boljši tekmovalni rezultat je tehniko vizualizacije smiselno kombinirati z drugimi 

tehnikami in vključevanjem vseh petih čutil, telesne občutke in čustva. V nadaljnji raziskavi bi 

bilo zanimivo preveriti, koliko bi se izboljšali rezultati, če bi ob vizualizaciji vključili še druge 

vrste predstav.  
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6 PRILOGA 

Pojmi in kategorije  

 

BESEDILO POJMI KATEGORIJE 

1. Ali ste že uporabljali 

katero od naštetih 

tehnik psihične 

priprave v športu? 

 

Š1: »Dihalne tehnike, 

pozitivni samogovor, 

tehnike postavljanja ciljev.« 

 

Š2: »Vizualizacijo, dihalne 

tehnike, pozitivni 

samogovor.« 

 

Š3: »Imaginacija in 

vizualizacija, avtogeni 

trening, pozitivni 

samogovor.« 

 

Š4: »Vizualizacijo.« 

 

Š5: »Uporabljal sem že 

vizualizacijo in imaginacijo 

ter dihalno tehniko.« 

 

 

 

 

 

DIHALNA TEHNIKA 

POZITIVNI SAMOGOVOR 

TEHNIKE 

POSTAVLJANJA CILJEV 

 

VIZUALIZACIJA 

DIHALNE TEHNIKE 

POZITIVNI SAMOGOVOR 

 

IMAGINACIJA IN 

VIZUALIZACIJA 

ATOGENI TRENING 

POZITIVNI SAMOGOVOR 

 

VIZUALIZACIJO 

 

VIZUALIZACIJO 

IMAGINACIJO 

DIHALNO TEHNIKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPORABA  

TEHNIK 

2. Katere tehnike psihične 

priprave bi začeli 

uporabljati za dosego 

boljšega rezultata? 

 

Š1: »Tehniko vizualizacije in 

imaginacije 

 

Š2: »Vizualizacijo in tehnike 

postavljanja ciljev.« 

 

Š3: »Tiste, ki so učinkovite.« 

 

Š4 »Vizualizacijo in dihalne 

tehnike.« 

 

Š5: »Dihalno tehniko.« 

 

 

 

 

 

VIZUALIZACIJA  

IMAGINACIJA 

 

VIZUALIZACIJA 

POSTAVLJANJE CILJEV 

 

UČINKOVITE 

 

 

VIZUALIZACIJO 

DIHALNE TEHNIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJBOLJŠA TEHNIKA 

ZA DOSEGO 

REZULTATA 
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 DIHALNO TEHNIKO 

3. Ocenite kako  

pomembna je tehnika 

vizualizacije za dosego 

boljšega rezultata! 

Označite in na kratko 

opišite. »Pomaga« in 

»Ne pomaga.«  

 

Š1: »Pomaga. Tehnika je 

zelo pomembna, saj 

igralcem s slabšimi 

osnovnimi rezultati pomaga 

do večje samozavesti.« 

 

Š2: »Pomaga. Da mi več 

časa za razmislek v dani 

situaciji.  Na tekmi je malo 

časa za odločitve. Če se 

znajdem prvič v neki realni 

situaciji jo opravim bolje, 

ker sem si to predtavljal s 

tehniko vizualizacije.« 

 

Š3: »Pomaga. Ima smisel.« 

 

Š4: »Pomaga. Ocenil bi jo 

kot srednje pomembno, 

potreboval bi več časa 

izvajanja tehnike 

vizualizacije.« 

 

Š5: »Pomaga. Osebno 

mislim da pomaga ob 

ponavljajočih vajah 

izvajanja prostih metov.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEMBNA 

POMAGA 

 

 

 

 

POMAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA SMISEL 

 

POMAGA 

SREDNJE POMEMBNO 

 

 

 

 

POMAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA POMEMBNOSTI 

TEHNIKE 

VIZUALIZACIJE 

4. Kako razumete tehniko 

vizualizacije? 

 

Š1: »Razumem jo kot 

predpripravo na igralne 

situacije, ki ti ob pravilni 

pripravi da občutek večje 

lagodnosti oziroma boljše 

pripravljenosti na situacijo. 

Vizualizacija naj bi ti 

 

 

 

PREDPRIPRAVA 

 

 

 

 

 

PREDSTAVLJANJE 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

TEHNIKE 

VIZUALIZACIJE 
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predstavila občutek, da si 

dotično stresno situacijo 

rešil večkrat kot si jo v 

resnici in se v tej situaciji 

nato počutiš bolj lagodno.« 

 

Š2: »Kot tehniko, kjer si sam 

zamislim situacije v katerih 

sem bil in kako bi moral 

takrat ravnati oz. se 

postavim v situacije v 

katerih se bom znašel in kaj 

takrat narediti.«  

 

Š3: »Razumem jo kot 

dodatna pomoč pri izvajanju 

prostih metov, kot 

sproščanje, umirjanje, 

uživitev v neko 

situacijo/dogodek/reakcijo, 

ki jo želim izboljšati.« 

 

Š4: »Razumem jo kot 

pomemben dejavnik pri 

doseganju boljših rezultatov 

in sami sprostitvi športnika.« 

 

Š5: »Razumem jo kot 

dodatna pomoč pri prostih 

metih poleg ponavljajočih 

vaj.« 

 

 

 

 

 

 

KOT TEHNIKA 

ZAMIŠLJANJA 

 

RAVNANJE 

  

POSTAVITEV V 

SITUACIJI 

 

 

 

DODATNA POMOČ 

SPROŠČANJE 

UMIRJANJE 

UŽIVITEV 

 

 

POMEMBNO 

SPROSTITEV 

 

 

 

DODATNA POMOČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

TEHNIKE 

VIZUALIZACIJE 

 

5. Kaj ste pridobili z 

učenjem tehnike 

vizualizacije? 

 

Š1: »Večjo prepričanost v 

svojo sposobnost uspešnega 

reševanja situacije, saj sem 

imel občutek, da sem dano 

situacijo rešil že večkrat.« 

 

Š2: »Več možnosti izbire, 

boljšo pripravljenost na dano 

situacijo, manj možnosti za 

neuspeh.« 

 

 

 

 

 

VEČJA PREPRIČANOST 

V SEBE 

 

 

 

 

 

VEČ MOŽNOSTI IZBIRE 

BOLJŠA 

PRIPRAVLJENOST 

USPEŠNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČINKI VIZUALIZACIJE 
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Š3: »Večja zbranost, 

mirnost, manjši pritisk v 

realni situaciji, ki sem jo prej 

vizualiziral, dejanska 

situacija ti postane precej 

znana in domača.« 

 

Š4: »Sproščenost, dobro 

počutje.« 

 

Š5: »Malenkostna pomoč pri 

prostih metih.« 

 

VEČJA ZBRANOST 

MIRNOST 

MANJŠI PRITISK 

 

 

 

 

SPROŠČENOST 

DOBRO POČUTJE 

 

POMOČ 

6. Ali ste prepoznali 

kakšne pozitivne 

učinke? Kateri so? 

 

Š1: »Prepoznal sem kar 

nekaj pozitivnih učinkov. 

Najbolj pa lahko poudarim 

večjo prepričanost v sebe, 

samozavest, občutek bolj 

domačega izvajanja prostih 

metov, boljšo koncentracija 

in boljši rezultat pri metanju 

prostih metov, saj sem zadel 

štiri koše več kot pred 

izvajanjem tehnike 

vizualizacije.« 

 

Š2: »Pozitivne učinke ne 

prepoznam samo pri prostih 

metih, ampak tudi na 

splošno se bolje počutim, če 

vem kakšne možnosti 

odločitve lahko uporabim v 

realnih situacijah na  

tekmi/treningu. Več zadetih 

prostih metov.« 

 

Š3: »Definitivno večja 

mirnost, manj nervoze, večja 

osredotočenost, zmožnost 

izločitve motečih 

dejavnikov.« 

 

Š4: »Zaznal sem 

sproščenost, mirnost in 

 

 

 

 

VEČJA PREPRIČANOST 

SAMOZAVEST 

BOLJ DOMAČE 

KONCENTRACIJA 

VEČ KOŠEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLJŠE POČUTJE 

VEČ MOŽNOSTI V 

DANIH SITUACIJAH 

 

 

 

 

VEČ ZADETKOV 

 

 

VEČJA MIRNOST 

MANJ NERVOZE 

VEČJA 

OSREDOTOČENOST 

ZMOŽNOST IZLOČANJA 

MOTEČIH DEJAVNIKOV 

SPROŠČENOST 

MIRNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOZNAVANJE 

POZITIVNIH UČINKOV  
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samozavest predvsem pred 

spanjem. 

 

Š5: »Zaznal sem nekaj 

pozitivnih učinkov. Med 

njimi so večja zbranost, 

izboljšan odstotek zadetih 

košev in večja natančnost pri 

izvajanju prostih metov.« 

SAMOZAVEST 

 

 

ZBRANOST 

IZBOLJŠAN MET 

NATANČNOST PRI 

IZVAJANJU 

 

7. Kako ocenjujete trening 

vizualizacije v katerem 

ste bili vključeni? 

 

Š1: »Pozitivno. Sedaj ko na 

treningih in tekmah pridem v 

dano situacijo sem bolj 

samozavesten, sama rutina 

mi je bolj domača.« 

 

Š2: »Pri prostem metu je 

dovolj časa za pripravo, 

vendar vizualizacija vseeno 

pomaga, še najbolj na 

samozavesti.« 

 

Š3: »Kot mentalni trening, 

trening misli in 

razmišljanja.« 

 

Š4: »Kot pozitivno 

izkušnjo.« 

 

Š5: »Pozitivna izkušnja.« 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIVNO 

 

 

 

 

 

POMAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIVNA 

IZKUŠNJA 

 

POZITIVNA 

IZKUŠNJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA TRENINGA 

VIZUALIZACIJE 

8. Na kakšen način je 

vizualizacija vplivala 

na vas? 

 

Š1: »Pozitivno, tako po 

številu zadetih košev, kot 

sedaj pri nadaljevanju 

procesa treninga in igre.« 

 

Š2: Pozitivno. Samozavest 

pri izvajanju prostih metov. 

 

 

 

 

POZITIVNO 

VEČ KOŠEV 

 

 

 

POZITIVNO 

SAMOZAVEST 
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Š3: Čeprav je bil rezultat po 

drugem testu oziroma po 

končanem procesu 

vizualizacije enak, kot na 

začetku, sem imel pri 

drugem testu precej bolj 

zbrane misli in boljšo 

osredotočenost.« 

 

Š4: »Vplivala je na 

samozavest, dobro počutje in 

sproščenost.« 

 

Š5: »Večja zbranost pri 

prostih metih.« 

 

 

 

 

 

ZBRANE MISLI 

OSREDOTOČENOST 

 

 

 

 

 

SAMOZAVEST 

DOBRO POČUTJE 

SPROŠČENOST 

 

 

VEČJA ZBRANOST 

 

 

 

NAČIN VPLIVA NA 

REZULTAT 

9. Koliko košev ste zadeli 

pred in po izvajanju 

procesa izvajanja 

tehnike vizualizacije? 

 

Š1: » Več zadetkov 

1 test 10 od 20 

2 test 14 od 20 

 

Š2: »Več zadetkov 

1 test 12 od 20 

2 test 15 od 20.« 

 

Š3: »Enako 

1 test 15 od 20 

2 test 15 od 20.« 

 

Š4: »Več zadetkov 

1 test 17 od 20 

2 test 18 od 20.« 

 

Š5: »Več zadetkov 

1 test 12 od 20 

2 test 13 od 20.« 

 

 

 

 

 

 

VEČ ZADETKOV 

 

 

 

VEČ ZADETKOV 

 

 

 

ENAKO ŠTEVILO 

ZADETKOV 

 

 

VEČ ZADETKOV 

 

 

 

VEČ ZADETKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAZNAVANJE 

UČINKOVITOSTI V 

PROSTIH METIH 

10. Ali boste tehniko 

vizualizacije 

uporabljali tudi v 

prihodnje? 
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Š1: »Bom!« 

 

Š2: »Najverjetne ja, še za 

druge situacije.« 

 

Š3: »Odvisno od potreb, 

verjetno jo bom uporabil 

tudi za kakšno drugo 

situacijo.« 

 

Š4: »Seveda.« 

 

Š4: »Bom.« 

 

BOM 

 

JA 

 

 

JA 

 

 

 

 

SEVEDA 

 

BOM 

 

 

 

 

 

 

UPORABA TEHNIKE PRI 

DRUGIH ELEMENTIH 

IGRE 

11. Kako napovedujete in 

ocenjujete rezultat po 

daljšem času izvajanja 

tehnike vizualizacije? 

 

Š1: »Pri izvajanju prostih 

metov, menim, da je rezultat 

najbolj viden na začetku, saj 

ko igralec prebije tisto 

psihološko bariero, ki je 

največkrat težava pri 

izvajanju prostih metov, 

uspešnost procentualno 

naraste zelo hitro, za tem pa 

izredno težko. Je pa dejstvo, 

da za uspešen preboj te 

bariere na dolgi rok ni 

dovolj le nekaj tedensko 

izvajanje tehnike, temveč 

izvajanje na daljše obdobje.« 

  

Š2: »Vedno boljše odločitve 

v danih situacijah.«  

 

Š3: »Verjamem, da bi 

sistematično in pravilno 

izvajanje tehnike še bolj 

pozitivno vplivalo na moje 

športno udejstvovanje, pa 

morda še na katero drugo.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USPEŠNOST  

NARASTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLJŠE ODLOČITVE 

 

 

POZITIVEN VPLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA REZULTATA 

IZVAJANJA TEHNIKE 

VIZUALIZACIJE 
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Š4: »Mislim, da bodo 

rezultati vidni še bolj in 

verjamem v učinkovitost 

same tehnike. Seveda pa je 

potreben čas.« 

 

Š5: »Izboljšanje prostih 

metov za 10-15%.« 

 

BOLJ UČINKOVIT 

 

 

 

 

IZBOLJŠANJE 

ZA 10-15% 

 

 


