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СТРУКТУРНА АНАЛИЗА ЗНАЊА 
НА ТЕМЕЉУ ОСНОВНИХ АТРИБУТА

КОШАРКАШКЕ ИГРЕ 

Сажетак
Кошарка се с гледишта експертних тренера и играча, може посматрати као екипна спортска игра, која се може приказати као 
уређен низ послова које сваки играч треба обавити с обзиром на позицију и улогу унутар одређеног модела тактике игре. 
Намера овог истраживања је утврђивање структуре латентних фактора, идентификација и анализа групе послова у игри у скупу 
основних атрибута или варијабли, разврставање послова у релативно хомогене групе те утврђивање разлика између добијених 
група послова. Како би се наведено могло постићи, било је потребно конструисати мерни инструмент (упитник) за регистрацију 
знања у кошаркашкој игри. 
За карактеризацију ентитета (послова у игри) било је одабрано 15 основних атрибута према којима је оцењивање обавило 10 
компетентних стручњака. У простору истраживања коришћена је факторска анализа под компонентним моделом уз коришћење 
Гутман-Каизеровог критеријума и ОБЛИМИН ротације. На тај начин изоловане су 4 латентне димензије у простору основних 
атрибута именоване као: унутрашњи играчи, ток игре, спољни играчи и подпростор Ц.
Поред факторске анализе коришћена је хијерархијска метода разврставања где су послови у простору основних атрибута игре 
разврстани у четири релативно хомогене групе послова које су интерпретиране као групе А, Б, Ц и Д. 
• Група А - послови које обављају унутрашњи играчи (крилни центар и центар) у зонама А и Б те у транзицијском и постављеном 

нападу,
• Група Б - послови које обављају унутрашњи играчи у зонама А и Б, у задњем пољу те у транзицијској и постављеној одбрани.
• Група Ц - послови које обављају спољни играчи на целом игралишту, у предњем и задњем пољу те у транзицијској и 

постављеној одбрани.
• Група Д - послови које обављају спољни играчи на целом игралишту, у предњем и задњем пољу те у транзицијском и 

постављеном нападу.
Утврђена сазнања могу непосредно утицати на израду планова и програма учења и вежбања кошаркаша, на израду нових 
средстава за праћење утакмица, на анализу кошаркашке игре, на евалуацију учинка играча, те чине темељ за реализацију даљих 
истраживања на подручју анализе екипних спортских игара.
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УВОД

Знања у кошаркашкој игри чине једно 
од значајнијих подручја кошаркашке игре, као 
комплексне спортске активности. Корпус знања 
у кошаркашкој игри обрађен је, као што то и 
захтева сваки структурни приступ, као скуп који 
има својства укупности и уређености (унутрашње 
организације). Анализа знања у кошаркашкој игри 
се базира на сазнањима добијеним из досадашњих 
научних истраживања и искустава кошаркашке 
праксе (Трнинић, 1995, 1996). Предмет овог 
истраживања је анализа знања у кошаркашкој 
игри, па је сходно том циљу утврђен поступак 
за прикупљање знања кошаркашких експерата. 
Претпоставка је да се знање у кошаркашкој игри 
најизразитије осликава управо појмом послова. 
Због тога се информације о пословима у игри 
користе као базични носилац знања у кошаркашкој 
игри. У сврху научног истраживања неопходно је 
класификовати структуре ентитета (послова) у 
групе, на начин да структуре послова према неким 
својим обележјима (сродности и блискости) чине 
релативно хомогене целине (Трнинић, 1995; 
Јеличић, 2006; Трнинић, Трнинић и Јеласка, 2010). 
Ограничили смо се на систематизоване структуре 
послова у подпросторима који се базирају на 
основним категоријама кошаркашке игре. Као 
први неопходан корак направљена је исцрпна 
анализа двају претпостављених подпростора 
који су дефинисани репрезентативним узорком 
основних категорија послова кошаркашке игре. За 
обликовање плана анализе знања у кошаркашкој 
игри коришћене су категорије основни атрибути 
игре и ентитети (послови у игри). Циљ је био, 
да се коришћењем научне методологије, утврди 
и анализира садржај корпуса кошаркашких 
знања и то на основу познавања игре врхунских 
и изабраних кошаркашких експерата - играча и 
тренера. Поступак истраживања за остварење 
првог важног циља имао је две фазе. У првој 
фази остварена су два корака. У првом кораку 
постављен је хипотетски модел индивидуалних 
и колективних послова на бази два атрибута: 
позиција у екипи и фаза тока кошаркашке игре. 
У другом је кораку, на бази тог модела, начињен 
попис “огољелих”, односно неатрибуираних 
послова у игри. У другој фази, у сврху објективног 
и прецизног описа послова у игри, сваком послу 

су придружени исти атрибути који га најисцрпније 
описују и који се базирају на анализи основних 
категорија кошаркашке игре. Очекивани резултати 
истраживања су: анализа поузданости атрибута, 
утврђивање латентне структуре атрибута, попис 
прецизно описаних послова у игри, структура 
њиховог унутрашњег груписања, хијерархијско 
груписање ентитета и интерпретација разлика 
између утврђених група у простору основних 
атрибута игре. Други важан циљ истраживања био 
је конструкција и валидација мерног инструмента 
(упитника) за прикупљање и регистрацију 
експертног кошаркашког знања. За реализацију 
тог циља обликован је поступак испитивања 
којим се регистровало знање експерата.

Анализа досадашњих истраживања о 
подручју знања у кошаркашкој игри базира се 
на доступним теоријским прилозима и научним 
истраживањима. Појам послови или задаци у 
игри, као један од носиоца кошаркашких зна-
ња, јавља се у различитим облицима (engl. job, 
task, assignment, duty) kod nekih autora (Harris, 
1993; Walker, & Donohue, 1988). Ти аутори, 
међутим, наведене појмове користе у праг-
матичне сврхе за означавање послова које ваља 
обавити у контексту неког модела тактике игре, 
док системска теоријска анализа послова у 
игри у публикованој и доступној литератури, 
која би третирала то подручје као структуру 
и организацију специфичних кинезиолошких 
знања у кошаркашкој игри, не постоји. 

Досадашња теоријска истраживања бавила 
су се углавном испитивањем следећих категорија: 
игралиште, позиције и улоге у игри, основе иг-
ре и структурна анализа послова у различи-
тим фазама тока игре. Осим претходног, постоје 
мишљења (Javier, 1992) према којима је “утврђено 
вредновање важности основа игре (техничко-
тактичке вештине) над осталим активностима у 
игри”. Притом се сматра да је такво размишљање 
преувеличало стварну вредност основа игре, 
јер техника као средство има вредност једино у 
“служби” стратешког одлучивања, како је то из-
ванредно приказао и Хернандез (Hernandez,  
1987). Техника није вредност сама за себе, већ 
само ако је укључена у стратешки концепт.

Вуден и Шарман (Wooden, & Sharman, 1974) 
основе игре деле на: вођење, додавање, примање, 
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пивотирање,  шу тирање, скок у одбрани и скок у 
нападу. Такођер наводе и поделу основа игре на 
технику елемената с лоптом и без лопте. Такође, 
Вуден (Wooden, 1977) индивидуалне основе игре 
дели на контролу и равнотежу тела, нападачке 
технике (додавање, при мање лопте, пивотирање, 
шутирање, вођење, блокирање, окрет, акције с 
лоптом и без лопте те скок у нападу) и одбрамбене 
технике (одбрана пре пријема лопте, одбрана 
после пријема лопте, скок у одбрани). Притом је 
кошаркашку игру описао као прецизну науку која 
захтева успешно извођење основних вештина. 
Бирд и Бишоф (Bird, & Bischoff, 1985) тврде да је 
учење играча основе шутирања, додавања, вођења 
лопте, скок у одбрани, скок у нападу и одбрани, 
основне  претпоставке за изградњу кошаркашке 
игре.

Арнолд (Arnold, 1981) основе игре дели на: 
став, кретање, кретање у ставу, стартна кретања, 
про мене правца и брзине кретања, шутирање, 
вештине додавања, хватање лопте, вођење лопте, 
заустављање, пивотирање, утрчавање, блокирање, 
извођење варке и продирање с лоптом. За њега је 
брзо и правилно извођење различитих основних 
вештина у кошаркашкој игри “тајна” успешне 
индивидуалне и тимске игре. 

Најт (Knight, 1983) разликује три секто-
ра или подручја игре: напад, спону између об-
ране и напада коју назива конверзија и одбрану. 
Надаље основе напада дели на: манипулисање  
лоптом, кретање без лопте: блок и утрчавање, 
шут с механичког гледишта и шут под прити-
ском и додавање и шут из вођења. Основе од-
бране дели на одбрану на лопту и притисак (у 
пријему, дриблингу, додавању и шуту). Такођер 
сматра како је основни обрамбени став темељ 
сваке одбране и најзначајнији њен основни еле-
мент. Целокупна кошаркашка техника произлази 
из става. Бирд и Бишоф (Bird, & Bischoff, 1985) 
проматрају кошаркашку игру кроз следеће основе 
игре у нападу: вођење лопте, продори с лоптом, 
заустављање, пивотирање, додавање, примање 
лопте, шутирање, позиција троструке претње, 
утрчавање, постављање блокова и скок у напа-
ду. Притом у одбрани разликују: одбрамбени 
став, кретање у одбрамбеном ставу (латерарни 
клизећи полукораци, приближавајући полукораци 
и одмичући полукораци), задржавање позиције 
између противника и коша, притисак на играча 
који подиже лопту, реаговање у основном одбрам-
беном ставу на нападачке претње: шут, додавање 

и први корак, блокирање шута, зат варање коша и 
скок у одбрани.

Најт и Њуел (Knight, & Newell, 1986, 1988) 
деле осно ве одбране на: рад ногу, коришћење руку, 
при лагођавање  позиције с обзиром на позицију 
лопте и заграђивање прилаза кошу и скок у 
одбрани (кулминација целе одбрамбене игре). 
Осим тога, идентификују пет основних подручја 
за које држе да их ваља свакодневно вежбати: 
притисак на лопту, притисак на линије додавања, 
помагање и враћање директном нападачу, 
заграђивање прилаза кошу и пост-обрана (срце 
обрамбене игре). Надаље, дефининишу шест 
базичних ос но ва игре у нападу: манипулисање 
лоптом: до давање, примање и вођење, шутирање, 
размак између играча, утрчавање, блокирање и 
пост -игра. 

Најт (Knight, 1994) тврди да је индивидуални 
рад на основама у сваком тренингу есенцијалан 
за развој нападачких или одбрамбених сустава.

Хернандез (Hernandez, 1987) тврди да је 
техника битан део игре на којем се гради систем 
што допушта везано деловање које зовемо 
тактиком. Полазећи од дихотомије техника-
тактика, аутор разрађује системе и моделе игре. 
Из таквог промишљања настали су следећи 
скупови системских елемената кошаркашке игре: 
индивидуална техника напада, индивидуална 
тактика напада, индивидуална техника одбране, 
индивидуална тактика одбране, колективна 
техника напада, колективна тактика напада, 
колективна техника одбране и колективна 
тактика одбране. Даље, наводи да свака од тих 
целина садржи низ елемената. Индивидуална 
техника напада: манипулисање лоптом, основни 
нападачки став, кретање са променама ритма 
и правца, кретање за пријем лопте, утрчавање 
иза леђа, заустављања у једном и два контакта, 
пивоти, продор с лоптом, вођење према напред 
и заштита лопте, пивоти и продори с променом 
руку, пријем лопте, додавања (с висине прса, 
басебалл додавање, уручивање лопте), шутеви 
(статични и динамични – фронтални са задрш-
ком уваздуху, полагања, закуцавања), финте 
(у продору, шуту, додавању и вођењу) и скок у 
нападу. Индивидуална техника обране: основ ни 
одбрамбени став, кретање у основном одбрам-
беном ставу, спречавање линије додавања и 
линије шута, пресецање додане лопте (у скоку, 
до давању, блокирање шута или парирање), за-
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грађивање прилаза кошу, скок у одбрани и 
индивидуална одбрана човек на човека. Са дру-
ге стране, колективну технику напада чине: 
бло каде, додавања, пријеми лопте и додавања и 
утрчавање према кошу, а колективну технику 
одбране чини одбрана од блокада и различити 
системи  помагања. 

Анализирамо ли послове у игри, уочавамо 
да је кошарка игра континуираних акција, што 
значи да у истом тренутку кад завршава једна 
интензивна активност, започиње друга структура 
послова у игри.

Основни послови у транзицијској и пос-
тављеној одбрани усмерени су на елиминацију 
или минимизирање броја “лаких” поена и на 
при сиљавање противника да игра 5 на 5 против 
прегруписане одбране. За такав приступ екипа 
мора остварити, према Харису (Harris, 1993), 
следеће циљеве: брз прелаз у одбрану, контрола 
противничког транзицијског напада, спречавање 
поентирања из продора с лоптом и без лопте, 
контрола индивидуалног транзицијског напада, 
напад на одбијену и “ничију” лопту, контрола 
другог шута, ротација у покривању, тј. спречавању 
отвореног играча, контрола отворених шутева, 
присиљавање противника да начини “потез 
више”. Надаље у битне карактеристике одбране 
укључује и: говор у одбрани, помоћ у одбрани, 
одбрана против свих продора. Поред претходног, 
Харис (Harris, 1993) обрађује и основне послове у 
транзицијској обрани. Ти послови су: успоравање 
првог додавања, осигуравање или заштита ко-
ша, притисак на лопту с циљем задржавања 
на предовања лопте, спречавање додавања пре-
ма бочним линијама, спречавање продора кроз 
средину. Наведени задани послови, који омо-
гућавају заустављање противничке екипе на на-
чин да спречавају акције које производе “лаке” 
кошеве, нарочито су значајни за контролу интен-
зитета и резултата на утакмици.

МЕТОД

Кошаркашко знање је акумулирано у ли-
тератури, научним чланцима, у особама трене-
ра, научника, играча и других који проучавају ко-
шаркашку игру. Унутар те групе људи са знањем 
о кошаркашкој игри могуће је, на бази унапред за-

даних критеријума, одредити оне које зовемо ко-
шаркашки експерти. Особа која се сматра ек-
спертом морала је бити кошаркашки тренер или 
играч. Критеријуми на основу којих су одређени 
кошаркашки експерти у истраживању били су 
следећи:
• експерт - играч морао је бити члан екипе која 

је освојила прво место на неком европском 
клупском такмичењу (Куп европских првака, 
Куп купова), члан репрезентације која је 
освојила једну од медаља на европском 
првенству, светском првенству или на 
олимпијским играма,

• експерт - тренер морао је имати статус 
тренера екипе која је освојила прво место на 
неком европском клупском такмичењу (Куп 
европских првака, Куп купова), тренера или 
члана стручног штаба репрезентације која 
је освојила једну од медаља на европском 
првенству, светском првенству или на 
олимпијским играма.

Експертско мишљење се издваја као 
један од најрелевантнијих начина анализе и 
процењивања догађања на кошаркашкој утакми-
ци и квалитета игре појединаца - кошаркаша, те 
је коришћено у научним радовима као поуздан 
критеријум (Brooks, Boleach, & Mayhew, 1987; 
Swalgin, 1993; Јаковљевић, 1995; Каралејић, 1996; 
Erculj, 1999; Trninić, Dizdar, & Dežman, 2002; 
Јаковљевић, Каралејић, и Радовановић, 2007). У 
овом истраживању је учествовало десет експера-
та, од којих су пет били играчи, а пет тренери. 

Узорак ентитета
У овом истраживању ентитети су посло-

ви у игри. Узорак послова одређен је следећим 
критеријумима: досадашњи теоријски при-
лози који садрже неке поделе послова у игри, 
досадашњи системи игре који класификују по-
слове и досадашње властито искуство у врхунској 
кошаркашкој пракси.

На основу тих критеријума дошло се до ве-
ликог броја послова (159), што је била практич-
на препрека за спровођење испитивања мишљења 
експерата. Накнадним поступком, структурним 
интервјуом с експертима, учињена је секундарна 
селекција из које је произашао попис од 79 по-
слова. С обзиром на простор истраживања, они 
покривају све битне аспекте кошаркашке игре. 
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Будући да се укупност знања у кошаркашкој игри 
читавом својом структуром најизразитије осли-
кава на разини послова у игри, они су узети као 
ентитети помоћу којих ће се корпус кошаркаш-
ког знања моћи најбоље анализирати. Због тога је 
направљена анализа основних атрибута игре.

Основни атрибути или варијабле
Основни атрибути или варијабле у ис-

траживању су изведени из следећих категорија: 
прос тор и подпростори игралишта, позиције у 
игри и фазе тока  игре.

Све те категорије састоје се од делова с ре-
лативно добро дефинисаним међусобним односи-
ма. Наводе се основне поделе ради појашњења на-
чина генерисања  атрибута послова или варијабли.

У свези с тим, о категорији простор и под-
простор игралишта постоји јединствена подела. 
Како би се осигурала потпуност покривања чи-
тавог игралишта и, с друге стране, већа прециз-
ност у подели игралишта на поједине подпросто-
ре који су најзанимљивији за процењивање по-
слова у кошаркашкој игри, у овом истраживању 
је прихваћена подела на цело игралиште (Т), 
предње (П) и задње поље (З), те подела на зоне: А 
(зона покушаја поентирања у рекету и непосред-
но испод коша), Б (зона покушаја поентирања у 
рекету, од краја А зоне до темена круга слободног 
бацања) и Ц (зона покушаја поентирања која се 
простире изнад и са стране Б зоне у облику сло-
ва У) у пољу напада и у пољу одбране. Експерт 
одабира највише три одговора између понуђених 
могућности. Анализом категорије позиције у 
игри, може се утврдити да се њихова структура 
може описати позицијама у игри које могу бити: 
први бек (Б1), бек-шутер (Б2), крило (К), крил-
ни центар или снажно крило (КЦ) и центар (Ц). 
Осим ових позиција, ту су ознаке за: спољне игра-
че (В), унутрашње играче (У) и за све позиције 
(С). Експерт одабира највише два одговора између 
понуђених могућности, али тако да уз сваки одго-
вор дâ мишљење, сматра ли посао обавезним за 
припадајућу позицију у игри или пре свега ре-
зултатом појединачних извансеријских квалитета 
играча. Ток кошаркашке игре битна је категорија 
утакмице и сви аутори наглашавају важност кон-
тинуираности тока игре. У данашњој кошарци го-
тово сви стручњаци, но понекад користећи и раз-
личиту терминологију, разликују четири фазе тока 
игре: постављена одбрана (О), транзицијски на-

пад (Кон), постављени напад (Н) и транзицијска 
одбрана (Кно). Експерт одабира највише четири 
одговора између понуђених могућности.

У поступку испитивања експерата користио 
се посебно конструисан  упитник у којем су за сва-
ки атрибут прецизно дефинисани скала и упут-
ство за уношење података у листу за одговоре. 
У атрибутима који се односе на зоне игралишта, 
позиције у игри и фазе тока игре (1-11), мишљења 
експерата о пословима у игри региструју се на но-
миналним скалама. Значење и описи сваког мода-
литета номиналне скале у тим атрибутима дати су 
уз дефиницију сваког атрибута. 

Поступак квантификације
одговора експерата
У простору основних атрибута поступак 

квантификације извршен је тако да су модалите-
ти предложених одговора на питања претворе-
ни у бројчане вредности. Уколико за обављање 
одређеног посла модалитет предложеног одгово-
ра није одабран, придодана је вредност 1, а када 
је одабран, придружена је вредност 2. Изузетак 
су била питања која су се односила на позиције 
у игри.

Модалитети одговора означени као групни 
(У, В и С), сматрају се одговарајућим групним 
селекторима.

Поред тога, код позиција у игри водило се 
рачуна је ли експерт оценио посао као обвезни (О) 
или индивидуални (И). У складу с тим, одговори 
су пренесени на ординалну скалу с вредностима 2 
за модалитет обавезан посао (О) и 3 за модалитет 
индивидуалан или специфичан посао (И) за 
одређену позицију.

Анализа мерног инструмента
У конструкцији мерног инструмента атри-

бути су структурирани унутар једне целине. Мо-
жемо их означити као основне атрибуте. Основ-
ни атрибути базирају се на основним категоријама 
кошаркашке игре, као што су: простор игре, фазе 
тока игре те позиције и улоге у екипи. Те цели-
не су третиране у анализи резултата тако да је 
направљен једнак план анализе. Након тога могло 
се утврдити на који је начин поткрепљена предло-
жена хипотетска структура знања у кошаркашкој 
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игри. План рада је свакој целини одредио приме-
ну анализе мерног инструмента (који укључује 
анализу поузданости варијабли мерног инстру-
мента и факторску анализу) те анализу груписања 
(која укључује хијерархијско груписање  ентитета 
- послова и каноничка дискриминативна анализа 
на узорку група добијених претходном анализом).

Анализа података
У вези с циљевима рада, анализа података 

била је планирана тако да омогући одређивање 
структуре корпуса кошаркашких знања и прове-
ру конструкције мерног инструмента за прику-
пљање и регистрацију експертног кошаркаш-
ког знања. У редовима матрице података, која 
је била подвргнута анализи, налазе се носиоци 
информација - ентитети (послови у кошаркашкој 
игри). У колонама матрице података сваки по-
сао је описан низом атрибута. Атрибути или 
варијабле објеката обично се приказују као коор-
динатне оси у вишедимензионалном простору. У 
том простору ентитети представљају тaчке. Мера 
слагања мишљења (подударност или консен-
зус) експерата о јединственом предмету мерења 
одређивала се помоћу коефицијента поуздано-
сти алпха. Сви атрибути, за које се показало да 
не постижу задовољавајуће слагање у мишљењу 
експерата, били су искључени из даљње анализе. 
У раду су примењене анализе којима су утврђени 
основни показатељи ваљаности и поуздано-
сти, те унутрашња конзистентност варијабли: 
RMS - процена количине заједничке варијансе, 
Cronbachov alpha - мера поузданости, MSA - мера 
адекватности узорка, MACOV - минимални износ 
заједничке коваријансе.

У оквиру експлоративне стратегије при-
мењена је факторска анализа варијабли под 
ком понентним моделом с циљем да се оства-
ри кондензација и дескрипција интеркорелација 
већег броја варијабли у терминима мањег броја 
фактора (хипотетских или латентних димензија). 
Значајан број фактора одређен је на основи ГК-
критерија (Guttman-Kaiser) матрице корелације 
проматраних варијабли. Коначна факторска 
солуција добијена је применом ОБЛИМИН косе 
ротације. Факторска анализа је примењена као 
помоћна метода за расветљавање теоријске, од-
носно факторске ваљаности мерног инструмента. 
Резултат мишљења групе експерата за све атрибу-

те који су садржани у анализи, био је одређен као 
З-скор на првој главној компоненти атрибута, од-
носно варијабле.

Након што су тим поступцима анализира-
не и утврђене мерне карактеристике предложе-
ног инструмента, приступило се главном циљу 
истраживања - анализи унутрашње структурира-
ности послова. Пракса рационалне и емпиријске 
класификације објеката, сагласно утврђеним 
сличностима, основа је истраживања у већини 
научних подручја. Анализа груписања (engl. 
cluster analysis) формална је студија алгоритама 
и метода груписања или класификације објеката. 
Циљ груписања је (кориштењем неког алгорит-
ма за анализу груписања) пронаћи прикладан и 
ваљан начин организације података. Груписање  
је тип сврставања који се примењује на конач-
ни скуп објеката. Објекти су приказани као тач-
ке у д-димензионалном метричком простору, а 
близина парова објеката изражена је у Минков-
ски метрици као еуклидске удаљености (Jain, & 
Dubes, 1988). За методу груписања изабрано је 
сврставање у непрепокривајуће подскупове и то 
интринсичног хијерархијског типа - ексклузивно 
интринсично хијерархијско групирање. Алгори-
там који се користио за сврставања је агломера-
тивног типа. Постављање објеката у групе и по-
ступно скупљање тих атома формира све веће и 
веће групе, док сви објекти не постану једна гру-
па (енгл. cluster). Између различитих приступа и 
алгоритама који решавају тај проблем, изабран је 
алгоритам намењен хијерархијском груписању 
који се заснива на Wардовој методи и служи 
рационалној и емпиријској класификацији и ана-
лизи којом се настоје идентификовати  и анали-
зирати кластери у неком скупу варијабли (Jain, & 
Dubes, 1988).

Ради јаснијег одређења разлика између 
утврђених група у простору атрибута коришћена 
је каноничка дискриминативна анализа. У окви-
ру каноничке дискриминативне анализе изра-
чунати су: коефицијент каноничке корелације 
(Rc), Wilksov lambda (W), тестирање стати-
стичке значајности дискриминативних функција 
утврђено је Burttletovim 2-тестом, матрица 
корелација с дискриминативним функцијама (ма-
трица структуре), положај центроида група у про-
стору дискриминативних функција и матрица 
класификације ентитета на бази дискриминатив-
них функција.
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Метријске карактеристике
Основни показатељи за утврђивање мет-

ријских карактеристика атрибута или вари-
јабли презентирани су у табели 1. Увидом у сте-
пен поуз даности варијабли утврђено је да су сви 
атрибути постигли задовољавајућу поузданост. 
Вредности коефицијената поузданости крећу се 
у распону од .86 до .98 (при чему превладавају 
вредности веће од .90). Може се закључити да 
је степен слагања мишљења експерата око пра-
вог предмета мерења врло висок код свих атри-
бута, што значи да су даљње анализе базиране 
на информацијама које добро описују послове у 
игри. Осим тога, табела 1 приказује показатеље 
MSA - мера адекватности узорка, гдје су све мере 
у категорији одличне адекватности, RMS - про-
цена заједничке варијанце и MACOVА - мера ко-
личине заједничке коваријансе изражене постот-
ком. Дакле, може се закључити како су сви атри-
бути постигли врло високе вредности поуздано-
сти, због чега су коришћени у даљим анализама.

Табела 1.   Метријске карактеристике основних 
атрибута

ВАРИЈАБЛЕ RMS ALPHA MACOV% MSA

ЗОНАТ .575 .929 56.442 .867

ЗОНАП .468 .890 62.429 .795

ЗОНАЗ .532 .914 70.062 .809

ЗОНАА .608 .938 67.221 .881

ЗОНАБ .462 .890 58.078 .812

ЗОНАЦ .396 .858 50.082 .780

ПОЗБ1 .715 .961 78.096 .909

ПОЗБ2 .633 .944 68.470 .896

ПОЗК .559 .925 61.963 .882

ПОЗКЦ .682 .955 72.578 .923

ПОЗЦ .700 .958 75.129 .918

ФАЗАО .885 .983 90.718 .931

ФАЗАКОН .636 .944 76.361 .867

ФАЗАН .879 .975 89.533 .874

ФАЗАКНО .640 .945 72.525 .896

Табела 2.  Дескриптивна статистика основних атрибута

ВАРИЈАБЛЕ X MIN MAX  KURTOSIS SKEWNES

ЗОНАТ .00   -.79   2.09 1.00    -.57    .99
ЗОНАП .00   -.80   2.33 1.00    -.19   1.10
ЗОНАЗ .00   -.64   2.87 1.00    1.72   1.67
ЗОНАА .00   -.99   1.59 1.00   -1.55    .42
ЗОНАБ .00  -1.19   1.72 1.00   -1.61    .04
ЗОНАЦ .00   -.89   2.09 1.00    -.89    .80
ПОЗБ1 .00  -1.49    .98 1.00   -1.64   -.37
ПОЗБ2 .00  -1.49   1.31 1.00   -1.42   -.19
ПОЗК .00  -1.54   1.45 1.00   -1.29   -.04
ПОЗКЦ .00  -1.48   1.07 1.00   -1.59   -.37
ПОЗЦ .00  -1.42   1.11 1.00   -1.63   -.23
ФАЗАО .00   -.78   1.40 1.00   -1.63    .59

ФАЗАКОН .00   -.97   1.61 1.00   -1.48    .44
ФАЗАН .00  -1.06   1.04 1.00   -1.97   -.02

ФАЗАКНО .00   -.63   2.38 1.00     .13   1.32

Факторска анализа
У табели 2 приказане су централне и дис-

перзивне вредности основних атрибута, те 
показатељи нормалне дистрибуције.
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На прикупљеним подацима израчунати 
су основни статистички параметри: аритметич-
ка средина (x), минимални резултат (мин), мак-

симални резултат (маx), стандардна девијација 
(), степен закривљености (kurtosis) и степен 
асиметрије (skewnes).

Табела 3. Матрица корелација основних атрибута или варијабли
ЗОНА
Т

ЗОНА
П

ЗОНА
З

ЗОНА
А

ЗОНА
Б

ЗОНА
Ц

ПОЗ
Б1

ПОЗ
Б2

ПОЗ
К

ПОЗ
КЦ

ПОЗ
Ц

ФАЗА
О

ФАЗА 
КОН

ФАЗА
Н

ФАЗА
КНО

ЗОНАТ 1.00

ЗОНАП .01 1.00

ЗОНАЗ .30 -.44 1.00

ЗОНАА -.58 -.34 -.28 1.00

ЗОНАБ -.64 -.22 -.36 .55 1.00

ЗОНАЦ -.28 .31 -.12 -.29 .13 1.00

ПОЗБ1 .33 .38 .24 -.50 -.36 .24 1.00

ПОЗБ2 .26 .17 .33 -.36 -.27 .27 .85 1.00

ПОЗК .07 .08 .19 -.18 -.04 .20 .59 .78 1.00

ПОЗКЦ -.55 -.33 -.17 .53 .60 -.12 -.60 -.43 -.10 1.00

ПОЗЦ -.57 -.34 -.10 .58 .55 -.11 -.57 -.41 -.15 .92 1.00

ФАЗАО .08 -.53 .59 .06 -.02 -.08 .09 .17 .06 .05 .15 1.00

ФАЗАКОН .30 .34 -.32 -.12 -.15 -0.06 .11 .00 -.01 -.30 -.32 -0.63 1.00

ФАЗАН -.23 .42 -.60 .17 .22 .16 -.05 -.12 -.02 .13 .02 -.68 .33 1.00

ФАЗАКНО .37 -.19 .64 -.29 -.37 -.12 .26 .33 .21 -.18 -.13 .60 -.49 -.55 1.00

Анализом основних централних и диспер-
зивних параметара, те показатеља нормалитета 
дистрибуције, утврђено је да код већине варијабли 
вредности битно не одступају од апрок симативне 
нормалне расподеле и да у оквиру зa даног распона 
довољно добро дискриминишу изабране структуре 
послова у игри. У матрици корелације (табела 3) 
видљив је релативно велик број значајних, али не 
и високих повезаности анализираних атрибута. Од 
укупно 105 коефицијената корелације, значајно их 
је 51 на нивоу значајности .01, што је 48.57%, а на 
ниивоу значајности .05 укупно их је значајно 68, 
односно 58.09%.

Према величини, највећа је повезаност у 
корелацијској матрици између: позиција крил-
ни центар и центар (.92), позиција први бек и 
други бек (.85), позиција други бек и крило (.78), 
конверзија/транзиција напад/одбрана са задњим 
пољем (.64), позиција крилни центар и зона Б 
(.60), позиција крило и први бек (.59) итд.

Очигледно је да постоји много заједничких 
послова између играча на унутрашњим пози-

цијама те играча на спољним позицијама. Наве-
дене корелације указују на разумљиву позитивну 
повезаност између појединих позиција, зона игра-
лишта и фаза тока игре. Према томе, анализирани 
скуп атрибута погодан је за утврђивање латентне 
структуре кошаркашке игре. Уочљиво је да постоји 
велик број негативних и ниских корелација, на 
пример између: зона игралишта, експлицитније 
зоне Б и зоне Т (-.64), позиција крилни центар и 
први бек (-.60) и позиција центар и први бек (-.57). 
Ове негативне корелације указују на негативну 
повезаност између послова који се обављају у 
зо ни Б и послова који се одвијају на простору 
целог игралишта те између послова које обављају 
унутрашњи и спољни играчи. Комуналитети су 
релативно високе вриједности те се крећу у ин-
тервалу од .66 до .93 (табела 4), што указује на 
вр ло високе заједничке варијансе манифестних 
атрибута или варијабли с једним или више екстра-
хираних фактора.
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Табела 4. Главне компоненте и комуналитети

ВАРИЈАБЛЕ К1 К2 К3 К4 h2

ЗОНАТ .69158 .00286 -.51851 .20101 .78755
ЗОНАП .24078 -.72700 .14070 -.27483 .68183
ЗОНАЗ .48734 .69065 -.04318 .05058 .71893
ЗОНАА -.74415 .15993 .09363 .34273 .70556
ЗОНАБ -.71404 .03217 .42859 .06102 .69830
ЗОНАЦ .12134 -.27031 .58949 -.60316 .79909
ПОЗБ1 .79610 -.17012 .41423 .12562 .85008
ПОЗБ2 .72447 -.00014 .57564 .27109 .92970
ПОЗК .44142 .00115 .68300 .44861 .86260
ПОЗКЦ -.79902 .28937 .21599 .11364 .78174
ПОЗЦ -.77654 .36363 .20828 .08331 .78556
ФАЗАО .18280 .86466 .11171 -.10132 .80380

ФАЗАКОН .10585 -.70613 -.30644 .38370 .75095
ФАЗАН -.32183 -.72571 .16153 .09223 .66483

ФАЗАКНО .52159 .65763 -.00007 -.10937 .71649

Табела 5. Својствене вредности екстрахованих компонената

КОМПОНЕНТА  % кум%

1 4.86727 32.4 32.4
2 3.55551 23.7 56.2
3 2.02240 13.5 69.6
4 1.09182 7.3 76.9

Факторском анализом атрибута факторизи-
рана је корелацијска матрица у оквиру експлора-
тивне стратегије. Применом ГК-критерија екстра-
хирана су четири фактора који исцрпљују 76.9% 

укупне варијансе манифестног простора. Од 
тога први фактор исцрпљује 32.4%, други 23.7%, 
трећи 13.5% и четврти 7.3% укупне варијанце (та-
бела 5).

Табела 6. Матрица паралелних пројекција варијабли с облимин факторима (матрица склопа)

ВАРИЈАБЛЕ УНУТРАШЊИ
ИГРАЧИ

ТОК
ИГРЕ

СПОЉНИ
ИГРАЧИ

ПОДПРОСТОР
Ц

ЗОНАТ .76364 .08015 .02339 .40805
ЗОНАП .37690 -.53177 .05262 -.43708
ЗОНАЗ .19814 .74234 .17193 .16174
ЗОНАА -.77425 -.12824 -.01566 .30910
ЗОНАБ -.82456 -.13865 .06916 -.12488
ЗОНАЦ .01113 -.01111 .10900 -.86888
ПОЗБ1 .35092 .00408 .72200 -.13991
ПОЗБ2 .10665 .10713 .90177 -.05857
ПОЗК -.23178 -.00928 .98251 .05686
ПОЗКЦ -.84455 .05699 -.10030 .06850
ПОЗЦ -.83176 .14094 .11952 .05642
ФАЗАО -.11741 .88797 .05865 -.01083

ФАЗАКОН .31512 -.76886 .09033 .37283
ФАЗАН -.77659 .07818 -.10234 -.17743

ФАЗАКНО -.18436 .77147 .11540 -.00794
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Табела 7. Матрица корелација између облимин фактора

ВАРИЈАБЛЕ УНУТРАШЊИ
ИГРАЧИ

ТОК
ИГРЕ

СПОЉНИ
ИГРАЧИ

ПОДПРОСТОР
Ц

ЗОНАТ .77987 .15196 .20263 .42909
ЗОНАП .37468 -.57865 .19208 -.50975
ЗОНАЗ .26876 .78227 .26982 .23850
ЗОНАА -.77598 -.10331 -.31281 .28021
ЗОНАБ -.80823 -.16593 -.17741 -.16917
ЗОНАЦ .02872 -.11849 .24558 -.88699
ПОЗБ1 .57113 .05226 .85215 -.24438
ПОЗБ2 .38583 .17637 .95261 -.18138
ПОЗК .07210 .07550 .90148 -.10020
ПОЗКЦ -.87312 .04119 -.36661 .07626
ПОЗЦ -.86482 .12217 -.37304 .07866
ФАЗАО -.08200 .88908 .09796 .09722

ФАЗАКОН .33460 -.70506 .06606 .26139
ФАЗАН -.78747 -.02748 -.22204 -.22204

ФАЗАКНО .31154 .78515 .26125 .08260

Прва латентна димензија - УНУТРАШЊИ 
ИГРАЧИ (табеле 6 и 7) одређена је негатив-
ним пројекцијама атрибута: крилни центар, цен-
тар, зона А, зона Б и фаза напада те позитивном 
пројекцијом атрибута зона Т. Присутност атрибу-
та Т са супротним предзнаком може се објаснити 
чињеницом да су унутрашњи играчи “инертнији” 
(непокретљивији) с обзиром на екстензитет 
линија кретања у поређењу с спољним  играчима, 
јер се њихово кретање у основи исцрпљује на А 
и Б зону. Добијена солуција је у вези с традицио-
налним концептом схваћања улога у кошаркашкој 
игри (спољни и унутрашњи играчи). 

Друга латентна димензија - ТОК ИГРЕ је 
одређена у највећој мери позитивним пројекција-
ма атрибута: постављена одбрана, конверзија /
тран зиција напад/одбрана и задње поље те не-
гативним пројекцијама конверзија/транзиција 
одбрана/напад и предње поље (табеле 6 и 7). Та 
латентна димензија јасно разликује послове на-
пада од послова одбране преко атрибута зона 
игралишта и фаза тока игре. Поред тога, атрибути 
фаза постављене одбране и фаза конверзије 
напад/одбрана имају позитиван предзнак, с обзи-
ром на правац трансформације, док атрибути фаза 
конверзије одбрана/напад и зона предње поље 
има ју негативан предзнак, јер се трансформација 
одвија у другом правцу. Занимљиво је како се на 
тој латентној димензији осликавају два основна 
стања игре - позиционо и транзицијско 

Трећа латентна димензија – СПОЉНИ 
ИГРАЧИ је детерминисана примарно позитивним 
пројекцијама атрибута: први бек, други бек и кри-
ло (табеле 6 и 7). Та је латентна димензија према 
уобичајеним поделама улога у кошаркашкој игри 
својствена спољним играчима. Инспекцијом на-
ведених табела постају уочљиве ниске пројекције 
свих осталих атрибута, за разлику од првог фак-
тора, гдје су се код унутрашњих играча придру-
живале зоне њиховог примарног деловања. Очи-
гледно је да су спољни играчи најмање сензитив-
ни на зоне игралишта, као и на ток игре. То про-
излази из већег радијуса кретања, које захтевају 
њихове позиције и улоге у игри. 

Четврта латентна димензија - ПОДПРОС-
ТОР Ц је једноструки фактор. Одређен је при-
марно високом негативном пројекцијом атрибута 
зона Ц, док мањи допринос одређивању ове ла-
тентне димензије имају зона Т (која дио варијансе 
даје првој латентној димензији) и предње поље. 
Уочљиво је да атрибути који обележавају фазе 
тока игре, као и све позиције у игри, имају врло 
ниске пројекције. Том фактору се својом највећом 
пројекцијом наметнуо атрибут зона Ц, као и оста-
ли атрибути који обележавају зоне игралишта, по-
себно атрибути зона П и зона Т, који имају вишу 
пројекцију од осталих атрибута на ову латент-
ну димензију. Симптоматично је за ову латентну 
димензију да није значајније дефинисана атрибу-
тима први бек, други бек и крило, чије су позиције 
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стор Ц). Ови резултати, у контексту праћења ко-
шарке, могу се објаснити битно различитим уло-
гама у игри унутрашњих и спољних играча. То ве-
роватно произлази из чињенице што у класичној 
подели улога унутрашњи играчи, у поређењу 
с спољним, имају већа ограничења кретања и 
мањи репертоар акција у игри. Добијене фактор-
ске солуције показују да испитани експерти ко-
шаркашку игру схватају у вези с традиционалним 
теоријама тактике кошаркашке игре. Произилази 
да је подела позиција и улога играча тачка гледања 
која раздваја садашњи и будући тренд схватања 
кошаркашке игре. У будућности ће се вероватно 
поступно брисати подела улога на унутрашње и 
спољне играче, као и стандардне поделе играча на 
позиције од броја 1 до броја 5. Тиме и поступак 
трансформацијских процеса мора бити усмерен 
на стварање играча с поливалентном техником и 
поливалентном игром.

Из перспективе разумевања кошаркаш-
ке игре, препознатљиво је да би ова латентна 
димензија могла бити у вези  с простором  при-
марног деловања спољњих играча. У матрици 
корелација између ОБЛИМИН фактора (табела 8), 
уочава се умерена корелација (.31) између првог 
(унутрашњи играчи и припадајуће зоне) и трећег 
фактора (спољни играчи). Можемо закључити да 
су се у простору, који покривају те четири латент-
не димензије, врло јасно издвојиле оне које се од-
носе на структуру екипе и позиције и улоге у игри, 
те фазе тока игре. Атрибути простора игралишта 
понашају се на другачији начин. На првом фак-
тору, који истовремено носи највише објашњене 
варијанце, унутрашњим се играчима придружују 
зоне њиховог деловања (зона А и зона Б). Насу-
прот томе, код спољних играча није забележен тај 
феномен, већ се њихова примарна зона деловања 
донекле издвојила као посебан фактор (подпро-

у већој мери везане за зону Ц. Зато је постојање 
ове латентне димензије тек назначено, али не и 

добро описано постојећим скупом варијабли, па 
је њена одрживост стављена под знак питања.

Табела 8: Матрица корелација између облимин фактора
УНУТРAШЊИ

ИГРАЧИ
ТОК
ИГРЕ

СПОЉНИ
ИГРАЧИ

ПОДПРОСТОР
Ц

УНУТРAШЊИ ИГРАЧИ 1.00000
ТОК ИГРЕ .01973 1.00000

СПОЉНИ ИГРАЧИ .30842 .08317 1.00000
ПОДПРОСТОР Ц .01819 .13428 -.15429 1.00000

Хијерархијска Кластер анализа
Слика 1. Дендрограм разврставања послова према Вардовој методи

10 45 71 25 26  4 23  6  9 41 57 27 38 44 24 75 12 31 13 34  7 43 30  2 21 16 39 78 20  8 14  1 35  3  5 17 22 11 19 15 18 32 3372 52 66 7442 28 68 7363 64 29 6755 50 62 5670 65 76 4940 61 79 6937 48 53 3659 60 58 7746 51 47 54

24 15 13 27

0

5

10

15

20

25

A B C D
Job

Б Ц Д



16

Трнинић С, и др. Структурна анализа знања... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (1): 5-25

Хијерархијском кластер анализом на нивоу 
15 (слика 1) идентификоване су четири групе: 
А - послови које обављају унутрашњи играчи 
у транзицији напада и постављеном нападу; 
Б - послови које обављају унутрашњи играчи 
у транзицији одбране и постављеној одбрани; 
Ц - послови које обављају спољни играчи у 
транзицији одбране и постављеној одбрани; Д - 
послови које обављају спољни играчи у транзицији 
напада и постављеном нападу. У прву су групу 
(А) разврстана 24 посла. Анализом хијерархије 

здруживања у тој групи су, на удаљености 10, 
идентификоване две подскупине (А1 и А2 - 
слика 2). Подгрупу А1 изричито обележавају 
послови које обављају унутрашњи играчи у фази 
постављеног напада. Подгрупу А2 обележавају 
послови које обављају унутрашњи играчи у све 
четири фазе тока игре. Увидом у попис послова 
постаје очигледно да групу послова, која чини А 
групу , обављају унутрашњи играчи првенствено у 
фазама транзицијског и постављеног напада.

ГРУПА А1 - Попис послова

36. Игра на ниској пост-позицији када играча у нападу држи нижи играч

37. Коришћење унутрашњих утрчавања са сврхом играња 1:1 у А зони или постављање за скок у нападу 
(избор унутрашње позиције)

40. Решавање нападачког скока као други или трећи скакач у екипи

46. Унутрашња претња или претња у игри под кошем

47. Решавање нападачког скока као први скакач

48. Учестало стварање позиције игром без лопте за унутрашњу игру

51. Поентирање или изнуђивање личне грешке у унутрашњој игри у ситуацијама 1 : 1 леђима према кошу

53. Поентирање испод коша и с полуодстојања

54. Решавање удвајања или утрајања у позицији леђима према кошу додавањем “слободном” играчу на 
оптерећену или растерећену страну напада

58. Активност после блока с циљем отварања линије додавања за пријем лопте или скока у нападу

59. Постављање за унутрашњу позицију за скок у нападу

60. Покривање нападачког скока у тренутку кад лопта напусти шутерову руку

77. Прављење јаких и агресивних блокова

ГРУПА А2 - Попис послова
49. Игра један на један лицем према кошу на линији слободног бацања 

50. Извлачење високог играча изван рекета ради ослобађања или отварања рекета

55. Посредовање (релеј) за ротацију напада с оптерећене на растерећену страну напада

56. Прављење успешних блокова за ниске играче и деблокирање за пријем лопте или скок у нападу

61. Помагање у игри против агресивне одбране

62. Помагање у ослобађању бека од усмеравања према углу прављењем блока на одбрамбеном играчу који 
држи играча с лоптом

65. Помагање у одбрани крилу, беку или могућем другом центру

69. Претрчавање противничке одбране као четврти играч и постављање у А или Б зону за пријем лопте 
прије но што се обрана прегрупира

70. Претрчавање противничке одбране као пети играч и постављање у улози сигурносног играча на линији 
слободног бацања у прелазу из одбране у напад и посредника  за ротацију напада

76. Одбрана од pick&rolla разбијањем линије прављења блока и вертикалним излажењем на линију 
дриблинга

79. Осигуравање протока лопте у игри против пресинга - сигурносни играч.
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Слика 2. Група А

ГРУПА Б1 - Попис послова

28. Високо затварање прилаза кошу и укорак у “рупе” одбрамбеног скакачког троугла за дуго одбијене 
лопте 

29. Суделовање у организацији скока у одбрани

42. Високо заграђивање прилаза кошу

63. Спречавање или отежавање линије кретања и линије додавања према “срцу” рекета

64. Постављање за прекршај у нападу код ротације стране помагања по вертикали или хоризонтали

67. Постављање за избор унутрашње позиције за скок у одбрани или позиција испред противничког играча, 
односно између противника и коша

ГРУПА Б2 - Попис послова

10. Комуникација с позиције конкретне ситуације где је “директор” задња линија одбране

45. Спољно брзо прво додавање према броју 1 после поентираног и непоентираног напада или шута с 
линије слободног бацања

52. Контрола средине рекета и контрола плоче

66. Блокирање или парирање шута с одбијањем лопте у правцу броја 1 или броја 2 или хватање блокиране 
лопте прије њеног пада на подлогу

68. Решавање скока у одбрани са заштитом и затварањем лопте пре првог додавања

71. Онемогућавање или успоравање првог спољног додавања на скакачу или отежавање угла првог спољног 
додавања

72. Затварање леђа предњој линији обране спринтом испод линије лопте у рекету

73. Разбијање линија блокова центра и кретњи бекова

74. Постављање у одбрани испред или са стране на позицији ниског поста (на страни лопте) и/или ротација 
на другог центра с позиције на страни помоћи
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Слика 3. Група Б

У групи Б разврстано је 15 послова у две 
подскупине (Б1 и Б2 - слика 3). Подгрупу Б1 
обележавају послови које обављају унутрашњи 
(а делом и спољни) играчи у постављеној одбра-
ни. Подгрупу Б2 обележавају послови спољних 
играча у фази постављене одбране и конверзије/

транзиције напад/обрана. Групу послова, која 
чини Б скупину, обављају унутрашњи играчи у 
транзицијској и постављеној одбрани. Групу од 
13 послова, која чини групу Ц, обављају спољни 
играчи у транзицијској и постављеној одбрани 
(слика 4).

ГРУПА Ц - Попис послова

4. Притисак у предњој линији одбране са спречавањем пробијања прве линије одбране

6. Постављање и одређивање интензитета притиска у предњој линији одбране

9. Комуникација с позиције лидера у одбрани наредбом (вербалном или невербалном) о промени одбране

23. Успоравање противничких акција заустављањем, задржавањем или усјеравањем напада

24. Спречавање вертикалног или дубинског удриблавања

25. Изолација (одвајање) из игре противничког играча у игри после додавања

26. Помагање на релацији бек-бек, бек-крило, бек-центар

27. Суделовање у освајању лопти: пресецање лопте, „украдена“ лопта, „ничија“ лопта, блокирање шута 
или парирање

38. Успоравање противничких акција затварањем линије додавања на бочним позицијама

41. Избегавање блокова

44. Одбрана протунапада спречавањем додавања по бочним или крилним позицијама

57. Задржавање у одбрани односа лопта-одбрамбени играч-нападач, на играчу без лопте

75. Удвајање у угловима игралишта према ситуацији у игри
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Слика 4. Група Ц

постављеног напада. Увид у попис послова откри-
ва да групу послова, која чини Д групу, обављају 
спољни играчи (примарно први и други бек) у 
транзицијском и постављеном нападу.

Групу Д чини 27 послова, разврстаних у 
две подгрупе (Д1 и Д2 - слика 5). Подгрупу Д1 
обележавају послови спољних играча у фази 
кон верзије/транзиције обрана/напад. Подгрупу 
Д2 обележавају послови спољних играча у фази 

ГРУПА Д1 - Попис послова

7. Одређивање тренутка мењања брзине и агресивности игре за време утакмице

12. Брз пренос лопте у предње поље игралишта

13. Пробијање предње линије пресинг-обране

30. Отварање за пријем првог додавања или другог додавања у стартној фази протунапада

31. Брз и сигуран пренос лопте против пресинга одбране

34. Пробијање прве линије одбране протунапада и стварање бројчане премоћи и просторне предности

43. Први претрчава у протунапад спринтом у противникова”леђа” попуњавајући бочну линију

ГРУПА Д2 - Попис послова
1. Организација и контрола игре у нападу

2. Контрола лопте до траженог отвореног шута

3. Разигравање екипе асистенцијама у нападу

5. Селекција и правовремено додавање најбоље постављеном играчу

8. Кориштење саиграча зависно ситуацији у игри, тј. зависно квалитету и ритму играча за време игре

11. Поентирање када је потребно у ситуацијама под притиском времена и резултата утакмице

14. Сигнализирање организације игре приликом постављања напада

15. Мењање правца и брзине напада вођењем с оптерећене на растерећену страну

16. Брзе ротације напада додавањем с оптерећене на растерећену страну напада

17. Пролажење кроз гужву (два, три, четири играча) и проналажење “рупа” у одбрани

18. Присиљавање одбране на удвајање (дублирање), утројење (триплирање), а тиме и отварање спољнег 
шута за број 2 или 3 или за унутрашње играче

19. Сарадња с крилом и центром

20. Спремност и стрпљење у чекању пријема лопте кроз континуитет напада без лопте
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21.
Игра два на два с различитим начинима сарадње и комуницирања у нападу: додај и иди, утрчавање 
иза леђа, навођење варком или дриблингом одбрамбеног играча који држи нападача с лоптом на блок, 
пражњење стране напада

22. Прављење блокова без лопте на релацији ниски-високи играч ради стварања ситуација високи-ниски

32. Одређивање завршнице протунапада са средишње позиције игралишта

33. Организирани завршетак протунапада

35. Затварање стартне фазе контранапада или спречавање примања првог додавања у припреми или почетку 
контранапада

39. Поентирање отвореног шута

78. Континуирано кретање и утрчавање у “рупе”

Слика 5. Група Д

Позиције у игралишту и фазе тока игре 
важни су атрибути кошаркашке игре, док се 
зоне игралишта, за разлику од позиција и фаза 
тока игре, понашају деломично нехомогено и 
неконзистентно у односу на претходна два атрибута 
игре. Из тога произлази да послови у игри нису 
значајно сензитивни на зоне игралишта, што је 
вероватно у складу с модерном интерпретацијом 
кошаркашке игре (универзалност, поливалентност 
и тотална игра). Дакле, због “глатког” прелаза 
између појединих фаза тека игре већина послова 
у игри је инваријантна на зоне игралишта. Након 

анализе хијерархијског груписања може се 
утврдити добра структурираност и унутрашња 
кохерентност четири групе послова. Ти послови, 
с обзиром на варијабле фазе тока игре, показују 
сродност група А и Д, јер се обе односе на 
фазе постављеног и транзицијског напада и на 
сродност Б и Ц групе, јер се обе односе на фазе 
транзицијске и постављене обране. С друге 
стране, види се сродност између А и Б групе, јер 
се обе односе на унутрашње играче, а групе Ц и Д 
односе се на послове спољних играча.
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Дискриминативна анализа
Каноничком дискриминативном анализом 

у простору основних атрибута на узорку четири 
добијене групе ентитета, утврђено је постојање 

три дискриминативне функције које статистички 
значајно разликују групе ентитета добијених кла-
стер анализом (табела 9).

Табела 9.   Својствена вредност (), постотак варијансе (%), Вилксов ламбда (W), каноничка 
корелација (Rc), тест за тестирање значајности каноничке корелације (2), број степена 
слободе (DF) и ниво значајности (Q)

 % W Rc 2 DF Q

1* 7.6633 54.06 .0079 .9405 331.447 45 .0001

2* 5.1353 36.23 .0686 .9149 183.549 28 .0001

3* 1.3762 9.71 .4208 .7610 59.286 13 .0001

Из табеле 9 је видљиво да постоји статис-
тички значајна разлика између наведених група 
ентитета - послови у игри на нивоу значајности 

знатно мањој од .01, уз врло високе каноничке 
корелације (Rc1 =.94, Rc2 =.91 и Rc3 =.76).

Табела 10. Корелације варијабли с дискриминативним функцијама (матрица структуре)

ВАРИЈАБЛЕ Ф1 Ф2 Ф3

ФАЗАКНО 57856 .14158 .23493

ФАЗАО .54091 -.15003  -.29638

ЗОНАЗ .40289 .05647 .06866

ФАЗАН -.37412 .05519 .36451

ФАЗАКОН  -.29527 .20378 -.00493

ПОЗБ1 .12732 .57593 -.16619

ПОЗКЦ  -.02769 -.47591 .09462

ПОЗЦ .00854 -.43408 -.05037

ПОЗБ2 .16518 .42379 -.07476

ЗОНАА -.07282  -.35262 -.13396

ЗОНАП  -.21875 .34493 -.24718

ЗОНАБ -.12147  -.27760 -.03700

ЗОНАТ .10409  .24777 .21943

ПОЗК .10061  .21833 .06093

ЗОНАЦ -.04606  .15352 .05540

Табела 11. Положај центроида група у простору дискриминативних функција
Ф1 Ф2 Ф3

А -1.93630 -2.03120 1.10232

Б 1.92187 -2.48319 -1.80517

Ц 5.11973 1.47585 1.15853

Д -1.81161 2.47446 -.53478
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Слика 6. Положај послова у координатном систему прве и друге дискриминативне функције

ГРУПА “Д” - послови које 
обављају спољни играчи 
на целом игралишту, 
на предњем и задњем 
пољу у транзицијском и 
постављеном нападу

ДФ2 “+”
СПОЉНИ ИГРАЧИ, ЗАДЊЕ ПОЉЕ И ЗОНА ТОТАЛ
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ГРУПА “А” - послови 
које обављају унутрашњи 

играчи у зонама А и 
Б у транзицијском и 
постављеном нападу
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одбрани
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и зонама А и Б, у задњем 
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Д(-1.81, 247)
Ц(-5.11, 148)

А(-1.93, -2.03)
Б(1.92, -2.48)

Табела 12. Матрица класификације ентитета на темељу дискриминативних функција

ГРУПА ЕНТИТЕТИ А Б Ц Д

А 24 22 2 0  0

91.7% 8.3% .0% .0%

Б 15 0 15 0 0

.0% 100.0% .0% 0%

Ц 13 0 0 13 0

.0% .0% 100.0% .0%

Д 27 0 0 0 27

.0% .0% .0% 100.0%

Разврставање група: 97.47%
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тивном делу те група Б и А на негативној стра-
ни. Друга дискриминативна функција доминант-
но је одређена позицијама у екипи: на позитивној 
страни спољним играчима и на негативној стра-
ни унутрашњим играчима. Из табеле 12 види се 
да је класификација ентитета у групе Б, Ц и Д 
била 100%, док је за групу А била 91.7%. Дакле, 
укупно је правилно класификовано чак 97.47% 
ентитета, што говори у прилог врло високом 
разликовању група на бази основних атрибута. 
Једино одступање утврђено је у групи А, одакле 
су два посла прешла у групу Б. Добијени резул-
тати дискриминативне анализе указују на оправ-
даност расподеле послова у групе А, Б, Ц и Д, 
добијене у хијерархијској кластер анализи.

ЗАКЉУЧЦИ

Истраживање разврставања послова у ре-
лативно хомогене групе и анализа унутрашње 
структурираности послова прво је истраживање 
те врсте које се базира на егзактним научним по-
ступцима. Послови у игри, као ентитети, имали 
су и функцију “улазнице” за кошаркашко стаб-
ло и то за расветљавање „знања у кошаркашкој 
игри“ преко основних атрибута. Из резултата је 
уочљиво да су послови у игри процењивани пре-
ко основних атрибута обухватили горњи део стаб-
ла (стратегија, тактика, стања игре). 

Показало се да су послови у кошаркашкој 
игри она категорија која је пружила довољно 
информација за анализу и потврђивање хипо-
тетског модела - стабла. На бази свега тога било 
је могуће поткрепити модел структуре знања у 
кошаркашкој игри. Добијено груписање ентите-
та према критеријуму фаза тока игре кореспонди-
ра с категоријом стања игре. Према критеријуму 
позиција и улога у игри добијено груписање ен-
титета кореспондира с категоријом тактика у 
игри. Ово истраживање требало би бити допри-
нос укупности постојећих специфичних кине-
зиолошких знања, првенствено научно заснова-
ном дескрипцијом оног сегмента кинезиолошког 
садржаја који се односи на кошаркашку игру. За 
постизање наведеног био је конструисан мерни 
инструмент за регистрацију кошаркашких знања. 
Инструмент може наћи примену и у подручју 
других екипних спортских игара. Практични 

Добијене три дискриминативне функције 
значајно разликују групе ентитета добијених кла-
стер анализом (таблица 10). Прва дискримина-
тивна функција доминантно је дефинисана атри-
бутима фазе тока игре. Треба уочити да су фазе 
везане за транзицијску и постављену обрану су-
протног предзнака од оних које означавају фазу 
транзицијског и постављеног напада. Осим 
њих на овој се дискриминативној функцији на-
лази варијабла задње поље. Другу дискрими-
нативну функцију с највећом дискриминатив-
ном “моћи”, с једне стране позитивним предзна-
ком одређују позиције спољних играча, а с друге 
стране негативним предзнаком одређују позиције 
унутрашњих играча. Уз њих позитиван пол ове 
дискриминативне функције значајно одређују 
и варијабле предње поље и зона Т, док негатив-
ни пол одређују варијабле зона А и зона Б. Трећа 
дискриминативна функција, премда статистич-
ки значајна, слабе је дискриминативне “моћи” 
(објашњава 9.7% укупне варијанце) и није доми-
нантно одређена ниједном варијаблом.

Табела 11 и слика 6 показују да се центроид 
групе Д налази у првом квадранту координатног 
система прве и друге дискриминативне функције, 
центроид групе Ц у другом квадранту, групе А 
у трећем те групе Б у четвртом квадранту, што 
омогућује описивање утврђених група ентитета и 
њихових карактеристика с обзиром на прву и дру-
гу дискриминативну функцију: група А - посло-
ви које обављају унутрашњи играчи (крилни цен-
тар и центар) у зонама А и Б, те у транзицијском 
и постављеном нападу; група Б - послови које 
обављају унутрашњи играчи у зонама А и Б, у 
задњем пољу као и у транзицијској и постављеној 
одбрани; група Ц - послови које обављају спољни 
играчи на целом игралишту, у предњем и задњем 
пољу, те у транзицијској и постављеној одбрани; 
и група Д - послови које обављају спољни играчи 
на целом игралишту, у предњем и задњем пољу 
као и у транзицијском и постављеном нападу.

Закључујемо да се положаји група Д и А го-
тово подударају с обзиром на прву дискримина-
тивну функцију (налазе се на страни коју одређују 
транзицијски и постављени напад), док су гру-
па Б и, нешто даље, група Ц позициониране пре-
ма страни коју одређују варијабле транзицијска и 
постављена одбрана (слика 6). С обзиром на дру-
гу дискриминативну функцију може се утврди-
ти извесна подударност група Д и Ц на пози-
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значај рада може се одредити према могућим до-
приносима разним деловима спортске праксе. Ре-
зултати истраживања могли би бити примењени у 
подручју школовања (директан утицај на плано-
ве и програме обуке кошаркаша на свим нивоима, 
процес образовања тренера, план и програм на-
ставе за усавршавање кошаркашких стручњака), 
тренинга (подлога за израду савремених учи-
ла која би омогућила проширење могућности за 
учење и усавршавање кошаркашких знања у про-
цесу тренинга, анализа прецизно описаних по-
слова у игри и структура њиховог унутрашњег 

груписања као методолошка претпоставка за про-
фесионалну оријентацију и селекцију, те полаз-
на основа у програмирању садржаја свакоднев-
ног процеса тренирања и вежбања), кошаркашке 
утакмице (планирање израде нових средстава за 
праћење утакмице, анализу тока игре, вредновање 
учинка играча и селекцију стратегије и тактике 
игре). Надаље, ти резилтати могу се користити 
и у подручју рада кошаркашких удружења (тре-
нерске академије) и кошаркашких кампова који 
су усмерени на усавршавање играча за поједине 
позиције и улоге у игри.
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