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сажетак
Циљ истраживања био је да се, путем анкетирања тренера и одбојкашица кадетског узраста, утврди у којој мери и у ком облику 
се теоријска припрема примењује у тренингу младих одбојкашица. Истраживање је спроведено на узорку од 196 одбојкашица 
кадетског узраста (одбојкашице рођене 1991. године и млађе) и 37 тренера који раде у клубовима из Београда и околине. 
Применом одговарајућих статистичких процедура (дескриптивна и компаративна статистика, квантитативна и квалитативна 
анализа) добијени су следећи резултати: већина тренера и одбојкашица кадетског узраста се слаже да теоријска припрема има 
велики значај за успех у тренажном процесу младих одбојкашица; са теоријском припремом треба почети у пионирском и 
млађем узрасту; највећи број тренера (70%) користи тренажни облик теоријске припреме, док је вантренажни облик знатно мање 
заступљен; по мишљењу тренера, велики број одбојкашица добро прихвата и учествује у овом виду припреме; одбојкашице 
сматрају да овај вид припреме спортиста може бити занимљивији, али већина њих ипак не жели да им теоријску припрему, осим 
тренера, спроводи неко други. Општи закључак је да се теоријска припрема у раду са младим одбојкашицама кадетског узраста 
спроводи на задовољавајућем нивоу, али да даљи развој и чешћу или константну примену у тренажном процесу успоравају 
недостатак материјално-техничких услова клубова и ниво стручне оспособљености тренера.

кључне речи: ОДБОЈКА/ ТЕОРИЈСКА ПРИПРЕМА/ ТРЕНЕРИ/ ОДБОЈКАШИЦЕ / КАДЕТСКИ УЗРАСТ

уВод

Основна карактеристика спорта, која одре-
ђује и друга његова обележја, јесте присуство 
такмичарске компоненте. Спортисти који се так-
миче у различитим спортским гранама и дисци-
плинама, без обзира на карактеристике и психо-
физичка испољавања, имају заједнички циљ, а то 

је постизање максималних резултата и победа на 
такмичењу.  

Може се констатовати да је за највиша 
спортска достигнућа неопходно, поред знања 
тренера и његове слободе да ствара, имати и 
оптималне материјално-техничке услове, добру 
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организацију читавог процеса припреме спорти-
ста, затим, уз много рада и одређену дозу среће, 
односно имати позитиван склоп вантренажних 
и вантакмичарских фактора који утичу на успех 
(Копривица и Јелушић, 1991).

У одбојци посебну пажњу треба обрати-
ти на рад са млађим категоријама одбојкашица. 
Потребно је стално се прилагођавати њиховим 
тренутним могућностима и способностима и ува-
жавати одређене специфичности и психофизич-
ке промене (акцелерација раста, пубертет и сл.)  
које се дешавају током њиховог раста и развоја 
(Baxter-Jones, 1995; Blanksby at all, 1986; Бомпа, 
2000; Fraser at all, 2006).

Поред рада на физичкој, техничкој, такти-
чкој и психичкој припреми, треба обратити паж-
њу и на веома значајну теоријску припрему. Пра-
ви тренутак за примену теоријске припреме је 
у најранијем узрасту, наравно, у прилагођеном 
облику и обиму. Теоријска припрема се може 
примењивати упоредо са обуком основних спорт-
ских техника и индивидуалне, групне и колек-
тивне тактике, са физичком припремом и уопште 
са сваком активности која се изводи на тренингу 
или ван њега. Она треба да пружи основу свим 
видовима припреме, а касније, да представља и 
надградњу истих (Копривица, 1998; Костић и 
сар., 1995; Лазаревић, 1994; Фратрић, 2006; Харе, 
1973). 

Принцип свесне активности мора бити по-
штован уколико желимо мобилизацију свих психо-
физичких способности у процесу тренинга. Само 
онај спортиста који разуме шта се од њега тражи, 
зашто изводи одређену вежбу и који су циљеви 
њеног извођења може бити високо мотивисан у 
процесу тренинга. А као што је познато, висока 
мотивисаност на тренингу је један од најважнијих 
фактора за његову успешну реализацију.

предмет овог истраживања је примена 
теоријске припреме у раду са млађим категоријама 
спортисткиња, односно, одбојкашицама кадет-
ског узраста. Под млађим категоријама спортиста 
се, у одбојци, подразумевају млађе пионирске, 
пионирске, кадетске и јуниорске селекције. Овим 
истраживањем су, дакле, обухваћене девојчице 
кадетског узраста  које су у својим клубовима се-
лектоване за такмичење у Првенству Београда за 
одбојкашице.

На основу теоријског разматрања пробле-
ма, прегледа досадашњих истраживања и дефи-

нисаног предмета истраживања, постављен је и 
циљ истраживања. 

Истраживање које је извршено има за 
циљ да осветли и разјасни нека питања везана 
за примену теоријске припреме у раду са мла-
дим одбојкашицама. Оно треба да утврди да ли 
се теоријска припрема примењује, у којим обли-
цима, на који начин, које се теме обрађују, ко их 
спроводи, како младе спортисткиње прихватају 
овај вид припреме, који су најчешћи проблеми у 
њеном спровођењу, итд.

Дакле, циљ истраживања је био да се, пу-
тем анкетирања тренера и одбојкашица кадетског 
узраста, утврди у којој мери и у ком облику се 
примењује теоријска припрема у тренингу мла-
дих одбојкашица.

У складу са предметом и циљем истраживања 
постављени су и следећи задаци:

Конструисати анкетни упитник којим ће се • 
анкетирати тренери који раде са женским 
кадетским одбојкашким екипама, ради 
прикупљања информација о спровођењу 
теоријске припреме у њиховом раду са од-
бојкашицама кадетског узраста;
Конструисати анкетни упитник за одбој-• 
кашице кадетског узраста са циљем провере 
теоријског знања о одбојци;
Урадити анкету са тренерима који раде са • 
млађим категоријама одбојкашица, тј. ка-
деткињама, ради прикупљања података о 
њиховом раду везаном за теоријску при-
прему;
Урадити анкету са одбојкашицама кадетског • 
узраста ради утврђивања нивоа теоријског 
знања из одбојке;
Анализом добијених резултата утврдити да • 
ли се теоријска припрема примењује у раду 
са младим одбојкашицама;
Уколико се анализом добијених података • 
утврди да се теоријска припрема не приме-
њује у раду са одбојкашицама кадетског 
узраста, утврдити који су разлози за то;
Уколико се анализом добијених података • 
утврди да се теоријска припрема   примењује 
у раду са одбојкашицама кадетског узраста, 
анализирати на који начин и у ком обиму се 
примењује и 
Анализирати значај примене теоријске • 
припреме у раду са младим одбојкашицама, 
по мишљењу анкетираних тренера.
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Претпоставка је да већина анкетираних тре-
нера, у раду са одбојкашицама кадетског узраста, 
примењује неке од облика теоријске припреме, да 
већина анкетираних одбојкашица кадетског узра-
ста поседује одређена знања о тренажном процесу 
и одбојци и жели да стекне нова знања на часови-
ма теоријске припреме. Такође се претпоставља 
да се тренажни облик теоријске припреме знатно 
чешће примењује у раду са одбојкашицама кадет-
ског узраста, него вантренажни облик, као и да су 
најчешћи разлози недовољне примене теоријске 
припреме, у раду са млађим категоријама 
одбојкашица, недовољни материјално-технички 
услови у клубу и неадекватан ниво професионал-
ног припремања тренерског кадра.

меТод

Ово истраживање спада у групу педагош-
ких, односно базичних истраживања и трансвер-
залног је карактера. Научно-истраживачке методе 
које су примењене у овом истраживању су де-
скриптивна и статистичка метода истраживања. 

Примена дескриптивне методе била је 
условљена чињеницом да одређивање циља и за-
датака истраживања није било могуће без претход-
не дескрипције испитиваних појава, прикупљања, 
обраде и презентације података. У раду су, затим, 
вршене анализе, компарирања и генерализације 
добијених резултата.

За прикупљање података коришћена је тех-
ника анкетирања. Она подразумева прикупљање 
информација (мишљења) од испитаника, писме-
ним путем, на основу стандардизоване форме, уз 
помоћ одговарајућег инструмента − анкетног ли-
ста. 

За потребе овог истраживања конструисана 
су два анкетна листа (упитника) са питањима от-
вореног и затвореног типа, који су били намењени 
тренерима и одбојкашицама кадетског узраста. 
Обе анкете биле су анонимне, па је због тога ре-
ално очекивана већа искреност, првенствено тре-
нера, приликом одговора на питања из упитника.

узорак испитаника
Узорак испитаника обухватио је тренере 

и одбојкашице кадетског узраста са којима ови 

тренери раде. Кадетски узраст одбојкашица обу-
хватао је одбојкашице које су рођене 1991. године 
и млађе. Анкетирани су тренери женских кадет-
ских екипа, које су се у сезони 2006/2007. такми-
чиле у првенству Београда за кадеткиње, као и 
одбојкашице које су биле чланице тих екипа. 

Анкетом су, дакле, обухваћени тренери 
који су радили са женским кадетским екипама у 
одбојкашким клубовима на територији Београ-
да, којих је у такмичењу (првенству Београда за 
кадеткиње) било укупно 20. Једна од пријављених 
екипа такмичила се ван конкуренције, јер је за 
такмичење у првенству Београда за кадеткиње 
пријавила млађу, пионирску селекцију. 

Од укупно планираног узорка кадеткиња 
који је износио око 200, анкетирано је 196 кадет-
киња. Укупан број анкетираних тренера, поред 
њих 20 који су са својим екипама учествовали у 
овом такмичењу, проширен је због величине узор-
ка и на остале тренере који имају искуства у раду 
са женским кадетским екипама на територији 
Београда, тако да је на крају, укупан број анкети-
раних тренера износио 37.

узорак варијабли
Упитници за тренере и кадеткиње састојали 

су се од укупно 43 питања која су подељена у 2 
групе (два упитника). 

Прва група питања (упитник) састојала се 
из 25 питања и била је намењена тренерима жен-
ских кадетских одбојкашких селекција, различи-
тог пола, радног стажа, искуства и образовања. 
Упитник је конструисан тако да садржи девет 
питања отвореног и 16 питања затвореног типа.

У првом сегменту питања овог упитника 
садржана су питања којима се прикупљају пода-
ци о социјално-демографским карактеристикама 
узорка тренера. Други сегмент питања односио 
се на теоријску припрему и њену примену у раду 
анкетираних тренера са одбојкашицама кадет-
ског узраста. Трећи сегмент питања односио се 
на млађе категорије одбојкашица и њихов однос 
према теоријској припреми, по мишљењу тре-
нера, као и предлоге за евентуално побољшање 
рада на овом виду припреме млађих категорија 
одбојкашица.

Друга група питања (друга анкета) састојала 
се од 18 питања, од којих је осам било отворе-
ног, а десет затвореног типа и била је намењена 



145

Теоријска припрема у тренингу младих одбојкашица

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД,  62 (2008) 1-2

одбојкашицама кадетског узраста. Састојала се из 
питања којима су се прикупљали подаци везани за 
примену теоријске припреме (од стране тренера) 
на тренинзима, као и подаци о мишљењу самих 
кадеткиња и њиховом односу према овој врсти 
припреме спортиста. 

поступак истраживања
Поступак истраживања спроведен је на 

два начина. Први начин представља попуњавање 
упитника од стране кадеткиња и њихових тренера 
који су организовани на истом месту. Анкетирање 
је вршено на тренинзима или након утакмица пр-
венства Београда за кадеткиње. 

Уз претходни договор са тренерима који 
воде женске кадетске одбојкашке екипе, одвојено 
је двадесетак минута времена на почетку, одно-
сно на крају тренинга, а анкетирање је вршено у 
сали, свлачионици или учионици, зависно од вре-
менских могућности тј. расположивих термина за 
тренирање. 

Испитивач је, након кратког увода у карак-
тер, облик и значај истраживања, давао техничка 
упутства за попуњавање упитника, после чега је 
приступано његовом попуњавању од стране трене-
ра и одбојкашица кадетског узраста. Упитнике су 
истовремено попуњавали и тренер и одбојкашице. 
Тамо где су просторни услови дозвољавали, тре-
нер и кадеткиње су били међусобно довољно 
удаљени, тако да није постојала могућност сарад-
ње тј. договарања и преписивања, приликом дава-
ња одговора на постављена питања.  

Анкетирање тренера и одбојкашица из 
екипа које припадају приградским општинама, а 
такмиче се у Првенству Београда за кадеткиње, 
обављено је након првенствених утакмица. У до-
говору са тренером, кадеткиње су након утакми-
це, после истезања и пресвлачења, окупљане у 
свлачионицама, или на трибинама и попуњавале 
упитнике. 

Други начин прикупљања одговора путем 
анкетног листа обављен је помоћу електронске 
поште (email). На овај начин су анкетирани тре-
нери који су некада радили са кадеткињама, али 
сада тренутно не воде женске кадетске такмичар-
ске екипе. Већина ових тренера је имала много 
обавеза и због недостатка слободног времена или 
даљине места боравка, изразила је сагласност да 
је примање анкетног листа електронским путем, 

његово попуњавање и слање назад најефикасније 
решење.

обрада података
Након прикупљања и сређивања података 

добијених помоћу анкетних листова приступило 
се њиховом сређивању и припреми за уношење у 
табеле, односно формирање базе за статистичку 
обраду. Након обраде података добијени резулта-
ти су анализирани, интерпретирани и графички и 
табеларно приказани. 

У оквиру припреме података за обраду из-
вршен је преглед, тј. контрола упитника, кодирање 
података и израда табела примарних података, тј. 
датотека. Приликом обраде података формиран је 
план укрштања варијабли и план табелирања, као 
и анализирање и израчунавање процената за сва-
ко питање. 

Анкетирањем одговарајућег узорка тренера 
и кадеткиња, добијени су подаци који су обрађени 
одговарајућим статистичким поступцима, тј. де-
скриптивном и компаративном статистиком, 
односно квалитативном и квантитативном стати-
стичком анализом.

Резултати обраде података (тј. одговора 
тренера и одбојкашица на постављена питања) 
представљени су табеларно (бројем и процентом) 
и графички.

Комплетна статистичка обрада података 
урађена је на рачунару, уз коришћење статистич-
ког програма СПСС.

реЗулТаТи исТраЖиВаЊа

Резултати истраживања представљени су 
као: 

анализа обрађених података добијених ан-• 
кетирањем тренера,
анализа обрађених података добијених ан-• 
кетирањем одбојкашица кадетског узраста 
и
 упоређивање обрађених података добијених • 
анкетирањем тренера и кадеткиња.
 
Ради боље прегледности свако питање за 

тренере и кадеткиње је табеларно и графички 
приказано, а затим анализирано. Након тога из-
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вршено је упоређивање резултата обе групе узор-
ка (тренера и кадеткиња) на питања која су има-
ла исти значај и односила се на начин примене 
теоријске припреме у њиховом раду.

На основу добијених резултата истражи-
вања може се констатовати да је највећи број тре-
нера мишљења да је теоријска припрема значајна 
за даљи спортски напредак одбојкашица кадетског 
узраста (Графикон 1). Више од половине анкети-
раних тренера (56,7%) у свом раду примењује оба 
облика теоријске припреме, али не у истом одно-
су. Тренери знатно више примењују тренажни (у 
току тренинга) облик теоријске припреме, чак 
70% у односу на вантренажни облик (на посеб-
но организованим састанцима ван тренинга) који 
примењује само 2,7% тренера, док 19% тренера 
примењује оба облика теоријске припреме.  

Тренери сматрају да су најзначајније теме 
које треба спроводити у току теоријске при-
преме кадеткиња везане за технику и тактику 
одбојкашке игре, спортски режим живота, пра-
вила игре и суђење, тимизацију и дисциплину, 
спортске повреде, психолошке теме и историјат 
одбојке (Графикон 2). Узраст у коме треба по-
чети са спровођењем теоријске припреме, по 
мишљењу већине анкетираних тренера кадетских 
екипа, јесте пионирски и млађи (Графикон 3).

Одбојкашице кадетског узраста сматрају 
(70,9%) да је теоријска припрема значајна за 
њихов даљи спортски напредак. На основу од-
говора кадеткиња, који су представљени на Гра-
фикону 4, јасно се може видети да су њихова 

интересовања највише везана за теме које се од-
носе на технику и тактику одбојкашке игре (70%), 
затим на правилну исхрану спортиста (36,7%), 
спортски режим живота (33%), спортске повреде 
(31,6%), историју одбојке (14%) и правила игре 
(10%). Очекивано је да се највише кадеткиња 
заинтересовало за теме које се односе на техни-
ку и тактику одбојкашке игре, јер оне директно 
могу утицати на ниво практичног испољавања 
одбојкашке умешности и квалитета игре. Оста-
ле теме су више образовног и информационог 
карактера, са посредним утицајем на практично 
испољавање одбојкашког знања, па су из тог раз-
лога одбојкашице имале мање интересовања за 
њих. 

На Графикону 5 може се видети да су 
одбојкашице највеће интересовање показале 
да, осим тренера, слушају излагање: врхунских 
спортиста (63,5 %). Ово се подудара са предло-
зима кадеткиња за повећање занимљивости овог 
вида припреме, где су предлагале више разговора 
о одбојци и слушања истинитих догађаја из ис-
куства тренера и врхунских спортиста. Одређени 
број њих (22,1 %) су одговориле да би желеле да 
слушају излагање спортског лекара (што се опет 
подудара са одговорима које су дале на питање: 
„О чему би желела да сазнаш нешто више?“. 
Одбојкашице су на то питање одговориле да би 
желеле да сазнају нешто више о исхрани, спорт-
ским повредама и спортском режиму живота. Да 
слушају излагање неког другог тренера, изјаснило 
се само 6,3 % одбојкашица.

графикон 1. Мишљење тренера о значају теоријске припреме за успех у тренажном процесу
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графикон  2. Теме које по мишљењу тренера треба обрадити у току теоријске припреме

графикон 3. Узраст у коме, по мишљењу тренера, треба почети са теоријском припремом

графикон 4.  Теме о којима би одбојкашице желеле да се више информишу
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Упоређивањем мишљења тренера и кадет-
киња о појединим питањима који се односе на 
теоријску припрему и њену примену у њиховом 
раду, утврђено је да и тренери (88,3%) и кадеткиње 
(70,9%) сматрају да теоријска припрема има вели-
ки значај за успех у тренажном процесу и спорт-
ском напретку одбојкашица. Они, такође, сматрају 
да је теоријска припрема занимљива (преко 50% 
обе групе испитаника) и да радо, свако на свој на-
чин, учествује у у њеној реализацији. 

За разлику од претходних питања, где су 
тренери и кадеткиње имали слично мишљење, 
на питање коме би радо препустили да спроводи 
теоријску припрему, односно, чије би излагање, 
осим тренеровог, радо слушале, добијени су 
следећи одговори: за одговор спортски лекар, 
одлучило се 32,4% тренера и 11,7% кадеткиња, 
за судије, као потенцијалне сараднике у овом 
виду припреме, одлучило се 27% тренера и 0,5% 
кадеткиња. Евидентна је и разлика у процентима 
код одговора који се односе на одговор: други тре-
нер, где се 32,4% тренера изјаснило да би другом 
тренеру препустило организовање овог вида при-
преме, док се само 6,1% кадеткиња одлучило за 
овакав одговор. Иако чак 56,6% кадеткиња сматра 
да би овај вид припреме тренер могао да учини 
занимљивијим, ипак се мали број њих одлучио 
да им теоријску припрему држи неко други. Већа 
сличност у одговорима се запажа код понуђеног 
одговора: врхунски спортиста, где се може виде-
ти да исто мишљење има 29,7% тренера и 33,6% 
одбојкашица. 

ЗакЉуЧци  

Основни циљ истраживања био је да се, пу-
тем анкетирања тренера и одбојкашица кадетског 
узраста, утврди у којој мери и у ком облику се 
примењује теоријска припрема у тренингу младих 
одбојкашица. Истраживање је спроведено на узор-
ку од тридесет седам тренера, који су радили, или 
још увек раде, са одбојкашицама кадетског узраста 
и на узорку од сто деведесет шест одбојкашица 
кадетског узраста, које се такмиче у одбојкашком 
првенству за кадеткиње на нивоу Београда.   

На бази теоријске анализе и резултата ис-
траживања могу се извести следећи закључци:

Теоријска припрема, поред физичке, тех-1. 
ничке, тактичке, психолошке и интегралне 
припреме, спада у основне видове припреме 
спортиста;
Теоријска припрема представља педагошки 2. 
процес који има за циљ стицање знања, 
развијање способности посматрања, памће-
ња и закључивања о процесу спортске при-
преме. Она дакле, посредује код стицања 
знања, односно, има задатак да ангажује 
спортисте и помаже им приликом њиховог 
усвајања знања;
За разлику од осталих видова припреме 3. 
о којима је много писано и која су истра-
живана (нарочито физичка припрема), о 
теоријској припреми нема много података. 
Теоријска припрема се у писаној форми 
помиње онако успут, разматрајући остале 

графикон 5. Стручњаци чија би излагања одбојкашице радо слушале
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видове припреме, или у оквиру разних пе-
риодизација тренинга;
На основу одговора тренера који се одно-4. 
се на степен стручног образовања, може 
се закључити да анкетирани тренери имају 
задовољавајући степен стручног обра-
зовања, јер чак 50% тренера има завршен 
Факултет спорта и физичког васпитања, 
29,7% њих има завршену вишу тренерску 
школу, а 19% је завршило разне курсеве 
за тренере. Само мали број тренера (који 
су веома млади) поседују само играчко 
искуство (2,7%). Овакав однос стручног 
образовања тренера требало би да пред-
ставља добар предуслов за квалитетно 
спровођење теоријске припреме у раду са 
одбојкашицама кадетског узраста;
Анализом обрађених података евидентирано 5. 
је да 78,3 % тренера и 70,9 % одбојкашица 
сматра да теоријска припрема има велики 
утицај на успех у тренажном процесу и да 
је, као таква, значајна за даљи спортски 
напредак одбојкашица. На основу овога, 
могло би се закључити да је теоријска при-
према значајан елеменат њихових тренинга, 
која би требало да се често примењује;
Већина тренера са слаже да је са теоријском 6. 
припремом неопходно почети у пионир
ском (58%) и млађем узрасту (36%). 
Само је по један тренер одговорио како 
сматра да је право време за почетак при-
мене теоријске припреме јуниорски, од-
носно кадетски узраст одбојкашица. 
Веома је важан податак да се већина тренера 
(94%) слаже да је са теоријском припремом 
неопходно почети још у раду са млађим 
категоријама одбојкашица. На овај начин 
је још једном потврђен значај овог вида 
припреме младих одбојкашица;
У раду са одбојкашицама кадетског 7. 
узраста, тренери користе неки од облика 
теоријске припреме. Најчешће, као што је и 
претпостављено, користе тренажни облик 
(70%) док вантренажни облик теоријске 
припреме користе знатно мање (2,7%). Мали 
број тренера користи оба облика теоријске 
припреме (19%);
Већина анкетираних одбојкашица поседује 8. 
одређена знања о тренажном процесу и 
одбојци и жели да стекне нова знања путем 

теоријске припреме. Та знања се углавном 
односе на теме везане за технику и тактику 
одбојкашке игре, јер оне директно могу 
утицати на ниво практичног испољавања 
њихове одбојкашке умешности и квалитета 
игре.
 Остале теме које су интересантне младим 9. 
одбојкашицама кадетског узраста и о којима 
би желеле да сазнају нешто више односе 
се на: спортски режим живота, спортске 
повреде, историју одбојке и правила игре; 
Више од половине анкетираних одбојкашица 
кадетског узраста (52,5%) не жели да им, 
осим тренера, о темама које се обрађују 
на теоријској припреми говори неко други. 
Њих 43,8 %, би волело да им о неким 
темама говори неко други, а само њих (2,5 
%) би увек волело да им уместо тренера, 
теоријску припрему држи неко други. Из 
оваквих одговора може се закључити да је 
потребно да тренери уложе још већи труд 
радећи на свом стручном уздизању, како би 
сами били у стању да на задовољавајућем 
нивоу, одбојкашицама пруже одговарајућа 
знања и информације, које ће утицати 
на њихов квалитетнији и свеобухватнији 
спортски развој;
 Велико интересовање (63,5 %) кадеткиње 10. 
су показале да имају за слушањем излагања 
врхунских спортиста. Ово се подудара 
са предлозима кадеткиња за повећање 
занимљивости овог вида припреме, где 
су предлагале више разговора о одбојци и 
слушања истинитих догађаја из искуства 
тренера и врхунских спортиста. Одређени 
број њих (22,1 %) су одговориле да би 
желеле да слушају излагање спортског 
лекара (што се опет подудара са одговорима 
које су дале на питање: О чему би желела 
да сазнаш нешто више? Одбојкашице су 
на то питање одговориле да би желеле да 
сазнају нешто више о исхрани, спортским 
повредама и спортском режиму живота; 
 У великом броју (35,1%) тренери сматрају 11. 
да родитеље треба држати што даље од 
тренинга. Позната је жеља родитеља да 
своју децу форсирају и да желе брзе и 
максималне спортске резултате (често се не 
обазирући на мишљење, могућности и жеље 
саме деце). У тој својој жељи они често 
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стварају неугодне ситуације на тренинзима 
или утакмицама и тако не само да не дају 
подршку, већ деморалишуће делују на своју 
децу и ометају рад тренера. Друга група 
од 46% тренера сматра да родитељи могу 
допринети и помоћи у примени теоријске 
припреме, али их најпре треба образовати 
о одбојци, спортској исхрани, спортском 
духу и навијању и томе слично. Остали 
тренери сматрају да без обзира на спортске 
резултате, родитељи увек морају пружити 
подршку својој деци и помоћи им да истрају 
у обавезама које носе тренинзи и школа.

На основу теоријског разматрања и ре-
зултата истраживања може се закључити да 
је теоријска припрема веома значајан облик 
припреме, нарочито младих спортиста, која не-
сумњиво има велики значај за стицање знања, 
развијање способности посматрања, памћења и 
закључивања о процесу спортске припреме, који 
младим одбојкашицама може помоћи да боље и 
трајније усвоје одређена одбојкашка (али и друга) 
знања и постигну боље резултате на спортским 
такмичењима. 
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