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слова (Trninić, 1995, 1996, 2006; Dežman, Trninić, 
& Dizdar, 2001; Трнинић, Каралејић, Јаковљевић, 
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Сажетак
Сврха овог рада је била утврђивање структуре латентних фактора, идентификација и анализа групе послова у игри у скупу 
специфичних 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 било је одабрано 16 специфичних атрибута, према којима 
је оцењивање обавило 10 компетентних стручњака. У простору истраживања коришћена је факторска анализа под компонентним 
моделом уз кориштење Гуттман-Каисеровог критеријума и ОБЛИМИН ротације. Изоловане су 3 латентне димензије у простору 
специфичних атрибута игре: информациона компонента, енергетска компонента (интензитет игре) и социомоторичка интеракција
Поред факторске анализа кориштена је хијерархијска метода разврставања где су послови у простору специфичних атрибута 
игре разврстани у три хомогене групе. У простору специфичних атрибута добивене су три групе интерпретиране као А, Б и Ц. 
• Група А - послови који захтијевају високу енергетску компоненту, ниску социомоторичку интеракцију и ниску информациону 
компоненту,

• Група Б - послови који захтијевају натпросјечну информациону компоненту, нешто нижу енергетску компоненту те испод-
просјечну социомоторичку интеракцију и

• Група Ц - послови који захтијевају високу разину социомоторичке интеракције, ниску енергетску компоненту те осредњу 
информациону компоненту. У простору специфичних атрибута добивена је кореспонденција с категоријом основа игре. 
Групирање ентитета указује на могућност структурирања основа игре према значајкама енергетске, информационе те 
социомоторичке компоненте активности. 

Објективно научно уређени скупови повезаних података могу непосредно утицати на израду планова и програма обуке кошаркаша, 
на израду нових средстава за праћење утакмица, на анализу кошаркашке игре, на вредновање учинка играча, те чине темељ за 
реализацију даљњих истраживања на подручју анализе екипних спортских игара.
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УВОД

Кошарка је екипна спортска игра, која се 
може приказати као уређен низ задатака или по-
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и Јеласка 2010). Надаље, савремена кошаркаш-
ка пракса показује да се на нивоу индивидуал-
не и колективне тактике план игре у утакми-
ци остварује обављањем послова у игри. Опис 
послова у игри представља временски уређени 
скуп основних и специфичних кошаркашких 
знања (Trninić, Trninić, & Jelaska, 2010; Трнинић, 
Каралејић, Јаковљевић, и Јеласка 2010). Систе-
матско проучавање захтева на појединој позицији 
у кошаркашкој игри у правилу претходи покушају 
рационализације управљања техничко-тактичком 
припремом (Trninić, Dizdar, & Jaklinović-Fressl 
1999). Основне технике које тренери и научници-
практичари имају јесу системско опажање игра-
ча током његових техничко-тактичких активно-
сти, усмерени интервју с елитним играчем на 
појединој позицији, те структуисани интервјуи с 
менаџерима који познају структуру игре. Притом 
је важно истакнути, са тачке процењивања ствар-
ног квалитета играча, да ли поједини играч успеш-
но обавља послове у свим фазама тока игре, те ко-
лико поједини играч може и/или помаже у систе-
му помагања у игри (Trninić, Perica, & Dizdar 1999; 
Trninić, & Dizdar 2000; Trninić, Dizdar, & Dežman 
2000, 2002; Dizdar 2002). У вези с тим развој ко-
шаркашке игре је повезан са усложњавањем зада-
така у игри који захтевају различите вештине, спо-
собности и специфичне особине које непосред-
но утичу на успешност у игри (Trninić, Jelaska, 
& Papić, 2009а, 2009б; Trninić, Kardum, i Mlačić, 
2010).

Послови се могу анализирати према разним 
специфичним атрибутима кошаркашке игре, као 
што су: сложеност, различити облици значајности, 
брзина реализације посла, позиција играча на игра-
лишту, позиција у односу на лопту, противника и 
кош, преглед игре, агресивна реализација посла, од-
говорност према реализацији, сарадња у остварењу 
посла у игри, комуникација у обављању послова, 
ризичност посла у игри, те његова енергетска и ин-
формациона захтевност (Trninić, 1995). Сваки посао 
у игри захтева основне и специфичне карактери-
стике које повезују и покривају све аспекте укупно-
сти кошаркашке игре (Trninić, 1995; Trninić, Perica, i 
Pavičić, 1994).

У елитној кошарци посебан значај у 
усмјеравању и селекционисању унутар појединих 
позиција има успешност симултаног обављања 
вишеструких задатака у игри (Trninić, 2006). С 
друге стране, у контексту управљања развојем 

елитних спортиста у тимским спортовима важ-
но је, осим познавања успјешности симултаног 
обављања вишеструких послова на појединој 
позицији у игри, утврдити склоп предиктора 
(варијабле потенцијалне успјешности на темељу 
којих се проводи дијагноза и прогноза успјеха 
играча) који чине ниво развијености базичних и 
специфичних способности, особина, знања и веш-
тина које су одговорне за успешно обављање по-
слова у игри (Trninić, 1995, 2006). Trninić, Trninić, 
& Papić (2009), Trninić, Jelaska, & Papić (2009а, 
2009б) сугеришу, са стајалишта ситуационог 
приступа експертним тренерима и научницима-
практичарима, да на бази успешности симулта-
ног обављања вишеструких задатака у игри пре-
дикторских и критеријских варијабли треба спро-
водити селекцију врхунских играча и екипа (Сли-
ка 1). Важно је нагласити како су захтеви врхун-
ског тимског спорта усмерени на повезивање ин-
дивидуалне и тимске игре, општих и специфич-
них задатака, индивидуалне и колективне одго-
ворности и ефикасности. Веројатно хипотетичка 
способност симултаног обављања вишеструких 
задатака у појединој тимској спортској игри чини 
најважније обележје елитних играча од којег зави-
си индивидуална и тимска изведба, али и врхун-
ско спортско постигнуће (Слика 1). 

Стање стварног 
квалитета елитних 

играча

Успешност 
симултаног 
обављања 

вишеструких 
задатака

Потенцијална 
успешност

Врхунско 
спортско 
постигнуће

Слика 1   Способност симултаног обављања 
вишеструких задатака у појединој 
тимској спортској игри чини 
најважније обележје елитних играча 
од којег зависи индивидуална и тимска 
изведба, али и врхунско спортско 
постигнуће
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Хернандез (Hernandez, 1987) у својој 
дисертацији посебно анализира акције у игри, 
специфичне атрибуте игре и то с тачке сарадње 
- супротстављања. Надаље, наводи како је развој 
акције игре посљедица околности моторич-
ке интеракције између противника, у којој са-
играчи међусобно сарађују, а противници се 
супротстављају поменутој сарадњи с наме-
ром да се постигне повољан резултат (Trninić, 
Papić, Trninić, & Vukičević 2008; Trninić, Papić, & 
Vukičević, 2008)  Он је обухватио теоријски модел 
анализе акције игре и проучавање методологије 
која омогућава регистровање укупности парамета-
ра који непосредно делују на кошаркашку игру. Те 
параметре одређује као: техничке акције, правила 
игре, простор игре и моторичка комуникација и 
моторичка стратегија. Такође, поставља и следеће 
поставке: моторичке способности омогућавају 
кошаркашу да научи и реализује технику, техни-
ка кошаркашке игре представља средство којим 
се остварују акције у игри и скуп акција у игри и 
везе између њих чине структурни систем кошар-
кашке игре. Вероватно је структурна комплекс-
ност (број акција и њихова сложеност) кошар-
кашке игре, као и одлучивање о избору једне од 
неколико могућих акција у игри, препознавање 
противничких намера и предвиђање тока игре 
захтевније у кошаркашкој игри него у спорто-
вима који су мале или средње сложености. Хер-
нандез (Hernandez, 1987) тврди да је капацитет 
одлучивања, с обзиром на сложеност кошаркаш-
ке игре, примарни систем који одређује решавање 
ситуација у игри. Може се претпоставити да ко-
шаркашка игра захтева структуру знања сачињену 
од свих елемената кошаркашке игре, стратегије и 
тактичких варијанти које се остварују послови-
ма у игри и морају бити организоване на опти-
малан и системски начин (Trninić, Papić, i Trninić, 
2010). Он изводи следеће закључке: проучавање 
развоја акције игре, с аспекта технике-тактике и 
одбране-напада, показује се недовољним да би се 
могла схватити укупност развоја акције игре и па-
раметара који улазе у акцију игре. С друге стране 
посматра сарадњу/супротстављање као нови мо-
дел анализе и специфичност обележава као сукоб 
између супарника (Trninić, Trninić, & Papić, 2009, 
Trninić, Jelaska, & Papić, 2009а, 2009б). Такође, 
Хавиер (Javier, 1992) наводи да се кошаркашка 
игра може свести на параметре: простор и под-
простори игралишта, лопта, време игре, бодовање 

поена, циљ (кош), правила игре, ниво моторичке 
интеракције, техника, тактика и стратегија.

Ферари и сар. (Ferrari at al., 1991) посматрају 
посебност моторичких вештина кроз две врсте 
знања: практично и концептуално знање. Наво-
де да је практично знање садржано у прототип-
ским склоповима који се називају вештинама, ше-
мама или моторичким програмима, иманентно је 
самој активности те није репрезентовано у свес-
ном памћењу. Концептуално знање представља 
информације о одговарајућим околностима у 
којима се одређена моторичка шема може при-
менити, те је доступно свесном памћењу. У вези 
с тим се концептуално знање  може односити на 
две групе случајева: на појединчево прошло иску-
ство извођења покрета, што захтева активирање 
информација ускладиштених у дугорочном 
памћењу и на кориштење појединчевих општих 
когнитивних способности у одређивању неопход-
них карактеристика намераваног покрета у одно-
су на намеравани или задани циљ. 

Циљ овог рада је утврђивање структуре ла-
тентних фактора, идентификација и анализа гру-
пе послова у игри у скупу специфичних атрибута 
или варијабли, разврставање послова у релатив-
но хомогене групе, те утврђивање разлика између 
добијених група послова.

МЕТОД

Кошаркашка литература, тренери, научни-
ци, играчи и други који проучавају кошаркаш-
ку игру су носиоци кошаркашког знања. Могуће 
је да се међу њима, на бази унапред заданих 
критеријума, одреде они који се  могу назвати ко-
шаркашким експертима. Експертско мишљење 
се издваја као један од најрелевантнијих начина 
анализе и процењивања догађања на кошаркашкој 
утакмици и квалитета игре појединаца - кошар-
каша, те је коришћено у научним радовима као 
поуздан критеријум (Brooks, Boleach & Mayhew 
1987; Swalgin 1993; Јаковљевић 1995; Каралејић 
1996; Trninić, Dizdar & Dežman 2002, Јаковљевић, 
Каралејић, и Радовановић 2007). Кошаркашки ек-
сперт може да буде само особа која је била кошар-
кашки тренер или играч. Основни критеријуми, 
на основу којих су одређени кошаркашки експер-
ти у истраживању, су били следећи:
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• експерт - играч морао је бити члан 
екипе која је освојила прво место на 
неком европском клупском такмичењу 
(Куп европских првака, Куп купова, Куп 
“Радивоја Кораћа”), члан репрезентације 
која је освојила једну од медаља на 
европском првенству, светском првенству 
или на олимпијским играма.

• експерт - тренер морао је имати статус 
тренера екипа која је освојила прво место 
на неком европском клупском такмичењу 
(Куп европских првака, Куп купова, Куп 
“Радивоја Кораћа”), тренера или члана 
стручног штаба репрезентације која је 
освојила једну од медаља на европском 
првенству, светском првенству или на 
олимпијским играма.
У овом истраживању је учествовало десет 

експерата, од којих су пет били играчи а пет тре-
нери. 

Узорак ентитета

У овом истраживању ентитети, тј. носи-
оци информација, јесу послови у игри. Узорак 
послова одређен је следећим критеријумима: 
досадашњи теоријски прилози који садрже неке 
поделе послова у игри, досадашњи системи игре 
који класификују послове и досадашње власти-
то искуство у врхунској кошаркашкој пракси. На 
бази ових критеријума дошло се до великог броја 
послова (159), што је била практична препрека 
за спровођење испитивања мишљења експера-
та. Накнадним структуисаним интервјуом с ек-
спертима, направљена је друга селекција из које 
је произашао попис од 79 послова. С обзиром на 
простор истраживања, они покривају све битне 
аспекте кошаркашке игре. Будући да се укупност 
знања у кошаркашкој игри читавом својом струк-
туром најизразитије осликава на нивоу послова у 
игри, они су узети као ентитети помоћу којих ће 
се корпус кошаркашког знања моћи најбоље ана-
лизирати. Због тога је направљена анализа специ-
фичних атрибута игре.

Специфични атрибути или варијабле

Скуп специфичних атрибута или варијабли 
о којима су експерти дали своје процене јесу: 
сложеност, различити видови значајности, брзи-
на реализације посла, позиција играча на игра-

лишту, позиција у односу на лопту, противни-
ка и кош, преглед игре, агресивност реализације 
посла, одговорност за реализацију посла у игри, 
сарадња у остварењу посла, комуникација у 
обављању посла у игри, ризичност посла, енер-
гетска и информатичка захтевност посла у 
игри. Ти појмови уствари су функције које ће 
омогућити циљану квантификацију неких аспека-
та експертног знања о пословима у кошаркашкој 
игри. У сврху разумевања израза и усклађивања 
експерата, односно остварења методолошки ко-
ректних услова истраживања, сваки је атрибут 
разрађен и објашњен. Послови у игри оцењују се 
на ординалној скали, оценама од 1 до 5 (атрибу-
ти под редним бројевима од 13. до 27.). Вредно-
сти појединих модалитета скале у тим атрибути-
ма одређене су дефиницијама из табеле 1 (Trninić, 
1995).

Табела 1   Вредности појединих модалитета скале

Оцена Опис модалитета

1 атрибут нема утицаја на одређени посао у 
игри

2 атрибут незнатно важан у одређеном 
послу у игри

3 атрибут средње важан у одређеном послу 
у игри

4 атрибут важан у одређеном послу у игри

5 атрибут изузетно важан у одређеном послу 
у игри

За разлику од скале из табеле 1, атрибут 
сложеност (под редним бројем 12.) процењује се 
на ординалној скали оценама од 1 до 10.

Сложеност посла у игри је, с тачке потреб-
ног знања, у позитивној корелацији с количином 
детаља и финеса коју садржи одређени посао у 
игри. Због тога су у сложености, на неки начин, сад-
ржане оцене свих преосталих атрибута. Међутим, 
природа тог односа није линеарна. На пример: са 
тачке информационе сложености најлакше је по-
ентирати отворени шут. Претпоставља се да су, 
са тачке хијерархије, по редоследу информаци-
оно најмање сложене ситуације 1 на 1, 2 на 2, 3 
на 3, а 4 на 4 и 5 на 5 најсложеније. Дакле, тај 
атрибут није једноставан збир вредности у пре-
осталим атрибутима. Претпоставља се да је оце-
на сложености оцена свеукупности заданог по-
сла и вреднује се на скали од 1 до 10, тако да по-
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слови који према мишљењу експерата имају вишу 
свеукупност, добијају и више вредности на ска-
ли. Најмања сложеност се вреднује оценом 1, а 
највиша оценом 10.

Значајност посла у игри се може, с обзи-
ром на основне компоненте успешног остварења 
сваког концепта игре, рашчланити на значајност 
за: контролу интензитета игре, контролу резулта-
та утакмице, правовремено решавање ситуација у 
игри и континуитет тока игре. Дакле, занима нас 
колико се сваки појединачни посао у кошаркашкој 
игри рефлектује на: контролу интензитета (про-
мене темпа у игри), решавање ситуација у игри 
(са тачке просторно-временске усклађености, 
може бити правовремено, прерано и закашњело), 
континуитет тока игре који чини непрекидност 
прелаза из једне фазе игре у другу и контролу ре-
зултата.

Брзина реализације посла у простору ко-
шаркашког игралишта је веома важна. Успеш-
ност већег броја послова у игри се постиже брзим 
акцијама на релативно малом простору за инди-
видуално деловање играча (у просјеку 42м2). У 
кошарци је важно да се кретање и акције изво-
де највећом брзином или променом брзине, када 
се кретње нападача или одбрамбеног играча ал-
тернативно убрзавају или успоравају с циљем 
избацивања противничког играча из равнотеже. 
На пример, међу врхунским бековима постоје 
играчи који брзо обављају послове прелаза из 
задњег у предње поље напада, али споро изводе 
послове у завршној фази акција и обрнуто, постоје 
бекови који су спори у стартној фази транзиције 
из одбране у напад, али значајно бржи у завршни-
цама акције. Зато брзину извођења посла у игри 
треба посматрати и оцењивати у контексту ситу-
ационе вредности, а посебно као способност која 
је интегрисана у технику, индивидуалну, групну и 
колективну тактику. Такво поимање овог атрибу-
та, којиме се процењују послови у игри, укључује 
и разумевање игре. Верујемо како антиципација 
акције противника и саиграча те одлучност и 
способност егзекуције примарно одређују брзи-
ну извођења послова у игри. Претпоставља се да 
су брзина опажања простора и ситуација, брзи-
на реагирања и брзина претварања тактичког 
мишљења у моторичку егзекуцију, три типа брзи-
не који се највише рефлектју брзином извођења 
послова у игри. Брзина извођења послова у игри 
несумњиво је специфичан брзински квалитет 

играча. Специфичан синтетички карактер “ко-
шаркашке брзине” разликује овај атрибут од 
једноставне моторичке брзине.

Позиција играча на игралишту је положај 
на игралишту на којему се налази поједини играч. 
Она се вреднује у односу на могућности решавања 
појединих послова у игри. Позиција појединог 
играча на игралишту одређује распоред и размак 
играча, па је услов за одбрамбену и скакачку рав-
нотежу и правовременост у игри.

Позиција играча у односу на лопту, про-
тивника и кош у процењивању послова у игри 
у основи треба показати колико су они важни 
за послове који постоје у фази транзицијске и 
постављене одбране. На пример: задржавање од-
носа између лопте и нападача, између лопте и 
коша или између коша и противника, или у фази 
транзицијског и постављеног напада важан је, на 
пример, избор позиције између лопте и одбрамбе-
ног играча или између коша и противника.

Преглед игре је способност да играч кори-
сти видно поље на начин да ствара тоталну сли-
ку или секвенце слика у игри, а обухвата лоп-
ту, саиграча, противника и кош. Појам слике де-
финисан је као основна категорија регистрације 
игре, а ток утакмице као уређени низ слика. Сва-
ки нападач мора видети осталих девет играча, а 
посебно директног противника. Само у случају 
када има добар преглед игре, играч може успеш-
но решавати и реализиовати поједине ситуације у 
игри. Моћ запажања зависи о томе колико се игра-
чи успевају концентрсати, колико уочавају своје 
и противничке играче, те “рупе” у противничкој 
игри (уочавање позиција играча у простору). О 
тим ће чиниоцима зависити успешно решавање и 
реализација поједине ситуације у игри. Преглед 
игре може се једноставно интерпретирати као 
способност играча да види обрисе и кретње игра-
ча и лопте који су у директној линији испред њега 
или периферно. 

Агресивност реализације посла у игри, 
односно интензитет “нападања” противника је ве-
ома важан у обављању послова у игри. На при-
мер: у транзицијској и постављеној одбрани на-
падати нападача (притиском на лопту, притиском 
на линије кретања и линије додавања), јер одбра-
на мора диктирати улазе и ток линија кретања у 
транзицијском и постављеном нападу или “на-
падати” позицију одбране и њене слабе стране. 
Агресивност улаза и тока линија кретања у напа-
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гом кроз средину. Вероватно су најрискантнији 
они послови у игри који омогућавају “разбијање” 
организованих улаза и тока линија кретања, као и 
послови који не дозвољавају више од једног шута 
у нападу (носе највећу опасност за испадање из 
одбрамбене равнотеже или за нерегуларан кон-
такт у игри). На пример: започне ли се играч кре-
тати у основном одбрамбеном ставу једну секун-
ду пре но што крене лопта, сигурно ће испасти 
из одбрамбене равнотеже. Или, крене ли једну 
секунду након што крене додана лопта, у вели-
ком броју случајева наћи ће се у ситуацији личне 
грешке. Дакле, прерани или закашњели „тајминг“ 
онемогућава успешно обављање послова у игри 
и повећава степен ризичности. Евидентно је да 
се ризичност до одређене мере може предвидети 
и одредити. Поред ризичности избора одређеног 
посла у заданој играчкој ситуацији и ризично-
сти посла по себи - независно о ситуацији (што је 
предмет нашег упитника), постоји и концепцијски 
ризик који производе принципи на којима је 
утемељен, на пример, систем одбране.

Захтевност посла у игри се односи се на 
енергетску и информациону компоненту. Енер-
гетском компонентом изражена је захтевност по-
сла у односу на количину и интензитет кретања. 
Информациону компоненту чини количина по-
требних техничко-тактичких знања за успешно 
обављање посла у игри.

Поступак квантификације одговора експерата
У простору специфичних атрибута кван ти-

фикација је извршена једноставним придруживањем 
одговарајућих ординалних скалних вредности реги-
строваног одговора експерта.

Анализа мерног инструмента

Појам поузданости мерења означава фор-
малне методолошке делове научног спознавања 
помоћу којих је могуће проверавање науч-
них поступака и тиме придоноси објективнијем 
истраживању. У конструкцији мерног инструмен-
та атрибути или варијабле су структуисани уну-
тар једне целине. Можемо их означити као спец-
ифичне атрибуте. Специфични атрибути су из-
ведени на бази појединих хипотетских латент-
них димензија, од којих зависи извођење посло-
ва у игри.

ду императив је савремене кошарке, а тиме и по-
слови који их омогућују. У том атрибуту оцењује 
се количина агресивности која је неопходна за 
успешно извођење заданог посла.

Одговорност за реализацију посла у игри 
је неопходна у сваком послу у игри. Критеријум 
понашања изузетно је важан. Сваки играч је ду-
жан да следи договорени концепт игре и у вези 
с тим решава проблеме. Одговорност је генерал-
ни критеријум понашања, одређен концептом 
игре. На пример: критеријум постављеног напа-
да може бити контрола лопте до траженог отворе-
ног шута. Сваки играч има своју улогу у игри која 
изискује остварење обвезних послова у игри ради 
постизања такмичарских циљева.

Сарадња у остварењу посла у игри 
подразумева одређене модалитете сарадње у 
свим фазама тока игре. У том погледу, успеш-
ност реализације неког посла може бити више 
или мање зависна од сарадње. Послови који се 
могу обављати индивидуално на скали су изра-
жени оценом 1, док послови, чије је извршење 
условљено заједничким деловањем, оценом 5.

Комуникација у обављању послова у игри 
је неопходна у организованој игри, коју  обележа-
ва колективно надметање и захтеви за равнотежом 
између одбране и напада, и то брза комуникацију 
у највећем броју ситуација у игри. Комуникација 
у обављању послова у игри може бити вербална и 
невербална, а рефлектује се директно на повећање 
брзине организације игре. Комуникација у обављању 
свих послова у транзицијској и постављеној од-
брани није само прво правило за прилагођавање 
позиције одбране у односу на лопту и противни-
ка, већ је и услов “будућег” реаговања у игри. По-
ред тога, комуникација је много важна за обављање 
послова у игри у транзицијском и постављеном на-
паду код брзине улаза, код тока линија кретања, те 
у решавању и реализацији појединих ситуација у 
игри. Потреба за комуникацијом није код свих по-
слова у игри једнака, па ће они послови за које је 
комуникација значајнија, на скали бити оцењени 
већим вредностима.

Ризичност посла у игри је у смањена у 
организованој игри а повећана је одговорност 
појединих играча. У слободној је игри повећана 
ризичност, а смањена одговорност. На пример: 
неорганизовани транзицијски напад с дугим 
додавањем је ризичнији од транзицијског напада 
с два додавања или од преношења лопте дриблин-



28

Трнинић С, и сар. Структурна анализа знања на темељу... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (2): 22-41

Анализа података

Анализа података била је планирана тако 
да омогући одређивање структуре корпуса ко-
шаркашких знања и проверу конструкције мер-
ног инструмента за прикупљање и регистрацију 
експертног кошаркашког знања. У редовима ма-
трице података, која је била подвргнута анализи, 
налазе се носиоци информација - ентитети (по-
слови у кошаркашкој игри). У колонама матри-
це података, сваки посао је описан низом атри-
бута или варијабли. Атрибути објеката обич-
но се приказују као координатне осе у вишеди-
мензионалном простору. У том простору ентите-
ти представљају тачке. Мера слагања мишљења 
експерата о јединственом предмету мерења 
одређивала се помоћу коефицијента поуздано-
сти alpha. Сви атрибути, за које се показало да не 
постижу задовољавајуће слагање у мишљењу ек-
сперата, били су искључени из даљње анализе. У 
раду су примењене анализе којима су утврђени 
основни показатељи ваљаности и поузданости, 
те унутрашња конзистентност варијабли: RMS 
- процена количине заједничке варијансе, Црон-
бацхов alpha - мера поузданости, MSA - мера 
адекватности узорка, и MACOV - минимални из-
нос заједничке коваријансе.

Факторска анализа је коришћена као 
помоћна метода за расветљавање теоријске или 
конструктивне ваљаности упитника. Значајан 
број фактора одређен је на основу ГК-критеријума 
(Гуттман-Каисер) матрице корелације посматра-
них варијабли. Коначна факторска солуција до-
бивена је применом ОБЛИМИН косе ротације 
и израчунате су матрице паралелних пројекција 
(склоп) и ортогоналних пројекција (структура) 
као и матрица корелација између фактора. Ре-
зултат мишљења групе експерата за све атрибу-
те који су садржани у анализи, био је одређен као 
Z-skor на првој главној компоненти атрибута. 

У анализи унутрашње структуираности по-
слова примењена је анализа груписања, као фор-
мална студија алгоритама и метода груписања 
или класификације објеката. Објект је описан 
или скупом мерења (атрибута) или повезаношћу 
с другим објектима. Циљ груписања је да се 
пронађе смислен и ваљан начин организације по-
датака. Анализа груписања је процес сврставања 
објеката у подскупове који имају смисао у кон-
тексту задатог подручја. Објекти су, након при-
мене поступка, организовани у ефикасну 

репрезентацију која описује популацију подручја 
из којега је узет узорак. Груписање је тип 
сврставања који се примењује на коначни скуп 
објеката. Објекти су приказани као тачке у ди-
мензионалном метричком простору, а близина па-
рова објеката изражена је у Минковски метрици 
као еуклидске удаљености (Jain, & Dubes, 1988). 
За методу груписања изабрано је сврставање у 
непрепокривајуће подскупове и то интринсичног 
хијерархијског типа - ексклузивно интринсично 
хијерархијско групирсање. Постављање објеката 
у групе и постепено скупљање тих атома форми-
ра све веће и веће групе, док сви објекти не поста-
ну једна група (engl. cluster).

Ради јаснијег одређивања разлика између 
утврђених група у простору атрибута или 
варијабли кориштена је каноничка дискримина-
тивна анализа у којој се структуром дискрими-
нативних функција и положајем центроида гру-
па на дискриминативним функцијама најсажетије 
показују разлике између установљених група.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Метријске карактеристике

Табела 2 приказује основне показатеље за 
утврђивање метријских карактеристика специ-
фичних атрибута или варијабли.

Табела 2   Метријске карактеристике 
специфичних атрибута-варијабли

ВАРИЈАБЛЕ RMS ALPHA MACOV% MSA
СЛОЗЕН .311 .810 34.349 .777
ЗНИНТЕЗ .229 .721 27.864 .639
ЗНРЕЗУЛ .216 .705 24.142 .666
ЗНПРАВО .181 .614 22.940 .571
ЗНКОНТИ .178 .605 21.036 .603
БРЗИНА .322 .814 37.931 .754
ПОЗИГРА .188 .586 33.139 .393
ПОЗПРОТ .147 .491 19.045 .474
ПРЕГЛЕД .217 .696 25.839 .664
АГРЕСИВ .350 .834 40.491 .798
ОДГОВОР .261 .763 29.805 .730
СУРАДЊ .339 .830 35.134 .849
КОМУНИК .340 .829 37.161 .823
РИЗИЦНО .307 .806 34.311 .781
ЗАХЕНЕР .418 .872 47.676 .841
ЗАХИНФО .188 .617 25.880 .534
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На основу увида у резултате коефицијената 
поузданости (Cronbach alpha), утврдили смо да 
је уопштено постигнут један нижи ниво поузда-
ности, што говори о нижем степену слагања у 
мишљењу кошаркашких експерата у простору 
специфичних атрибута игре. Међутим, одређени 
број варијабли (сложеност, брзина, агресивност, 
одговорност, сарадња, комуникација, ризичност 
и енергетска захтевност) су ипак постигли мини-
малан праг довољан за употребу ових атрибута у 
даљњим анализама. Те вредности крећу се у рас-
пону од .76 до .87. Преостали атрибути су у рас-
пону од .49 до .72 и нису на задовољавајућем ни-
воу  поузданости. То су сви атрибути који се од-
носе на значајност за контролу интензитета игре, 
за контролу резултата утакмице, за праводобност 
решавања ситуација у игри, за континуитет тока 
игре, информациону захтевност и три атрибута 
везана за преглед игре, позицију на игралишту и 
позицију у односу на лопту - противника и кош. 
Ти су резултати прилично изненађујући, јер се за 

те три варијабле претпостављало, с обзиром на 
њихову важност, да су јасно дефинисане и да ће ек-
сперти постићи висок степен слагања мишљења. 
Атрибути за које је уочено да не постоји слагање 
у мишљењу експерата, нису били укључени у 
даљњу анализу (позиција играча на игралишту, 
позиција у односу на противника, лопту и кош, 
значајност посла у игри за контролу интензите-
та игре, за контролу резултата утакмице, за пра-
вовремено решавање ситуација у игри, за конти-
нуитет тока игре, преглед игре и захтевност посла 
у игри - информацијска). Због тога је у будућим 
истраживањима потребно прецизније дефиниса-
ти  наведене атрибуте, с обзиром да су врло важ-
ни за истраживање кошаркашке игре.

Факторска анализа

Табела 3 приказује централне и дисперзив-
не вриједности специфичних атрибута, те пара-
метре нормалности дистрибуције.

Табела 3  Дескриптивна статистика специфичних атрибута

ВАРИЈАБЛЕ `X MIN MAX S KURTOSIS SKEWNESS

СЛОЗЕН .00    -.79    2.09 1.00    -.57     .99  

БРЗИНА .00    -.99    1.59 1.00   -1.55     .42

АГРЕСИВ .00   -1.49    1.31 1.00   -1.42    -.19

ОДГОВОР .00   -1.54    1.45 1.00   -1.29    -.04

СУРАДЊ .00   -1.48     .07 1.00   -1.59    -.37

КОМУНИК .00   -1.42    1.11 1.00   -1.63    -.23

РИЗИЦНО .00    -.78    1.40 1.00   -1.63     .59

ЗАХЕНЕР .00    -.97    1.61 1.00   -1.48     .44

Табела 4  Матрица корелација специфичних атрибута или варијабли

ВАРИЈАБЛЕ СЛОЗЕН БРЗИНА АГРЕСИВ ОДГОВОР САРАДЊА КОМУНИК РИЗИЦНО ЗАХЕНЕР

СЛОЗЕН   1.00

БРЗИНА    .07   1.00

АГРЕСИВ    .22    .56   1.00

ОДГОВОР    .58    .05    .14   1.00

САРАДЊ    .34   -.19   -.22    .35   1.00

КОМУНИК    .30   -.11   -.07    .43    .82   1.00

РИЗИЦНО    .59    .40    .41    .67    .25    .32   1.00

ЗАХЕНЕР    .18    .63    .74    .03   -.19   -.09    .23   1.00
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сваки атрибут дели с једним или више екстрахи-
раних фактора (табела 6).

У матрици корелација (табела 4) видљива 
је релативно добра повезаност анализираног 
скупа атрибута. Од укупно 28 коефицијената 
корелације на нивоу грешке .01 значајно је 14 
коефицијената корелације, што је 50%. Величи-
на значајних коефицијената корелације креће се 
од .21 до .82, те се може закључити да је анализи-
рани скуп погодан за утврђивање латентне струк-
туре. Највећа корелација (.82) је између атрибу-
та комуникација и сарадња, што се могло прет-
поставити, с обзиром да највећи број посло-
ва у кошаркашкој игри захтева интеракцију кроз 
акције сарадње и супротстављања. Кошаркаш-
ка игра је социомоторичке природе, тј. резултат 
интеракције играча једне или обеју екипа, што у 
основи дефинише функционалну структуру ко-
шаркашке игре (Hernandez, 1987). Уочљиве су 
корелације између варијабли брзина и агресив-
ност реализације посла (.56), брзина реализације 
посла и енергетска захтевност посла (.63), те 
агресивност реализације посла и енергетска зах-
тевност посла (.74), на основу чега се може прет-
поставити да ће ова три атрибута у међусобним 
корелацијама конституисати једну латентну 
димензију у основи које је енергетска компонента 
(интензитет игре). Поред тога, постоје релативно 
високе корелације између варијабли сложеност 

посла и одговорност реализације посла (.58), сло-
жености и ризичности посла (.59) те ризичности 
посла и одговорности за реализацију посла (.67), 
што претпоставља вероватну егзистенцију ла-
тентне димензије у основи које је информациона 
компонента. Из наведеног може се уочити будућа 
латентна структура анализираног скупа атрибута.

Табела 5   Својствене вриједности екстрахираних 
компонената

КОМПОНЕНТА  % kum%

1 2.98583 37.3 37.3

2 2.52126 31.5 68.8

3 .91381 11.4  80.3

Факторском анализом специфичних атри-
бута под компонентним моделом факторизиова-
на је корелациона матрица у оквиру експлора-
тивне стратегије, те екстраховане три латентне 
димензије које исцрпљују 80.3% укупне варијансе 
манифестног простора. Од тога прва латентна 
димензија исцрпљује 37.3%, друга 31.5%, а трећа 
11.4% укупне варијансе. Из тога је видљиво да је 
релативно висок коваријабилитет простора неких 
манифестних атрибута.

Табела 6   Главне компоненте и комуналитети

ВАРИЈАБЛЕ K1 K2 K3  h2

СЛОЗЕН .74061 -.16940 -.35229 .70130 

БРЗИНА .43109 .68449 .22574 .70532 

АГРЕСИВ .52446 .69682 .12193 .77549 

ОДГОВОР .75170 -.29753 -.37522 .79436 

САРАДЊ .44269 -.72284 .44207 .91390 

КОМУНИК .53454 -.62799 .48702 .91729 

РИЗИЦНО .85833 .02770 -.24183 .79598 

ЗАХЕНЕР .43924 .72961 .30331 .81725 

Уочљива је висока вредност комуналитета 
(h2), који се крећу у интервалу од .70 до .91, што 
говори о високом постотку ваљане варијансе коју 
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с атрибутом комуникација (-.23) и сарадња (-.09), 
што претпоставља да већи интензитет игре захте-
ва нижи  ниво сарадње и комуникације, односно 
нижи реципроцитет помагања. Послови високог 
нивоа интензитета реализације процењивани кроз 
атрибуте брзина и агресивност реализације посла 
те енергетска захтјевност везани су за решавање 

но је да у кошаркашкој игри сложенији послови 
захтевају већи степен одговорности и ризично-
сти. Претпоставља се да у концептуалну одговор-
ност улази ризичност, што све чини одређен сте-
пен сложености у игри. Послови у игри захтевају 
комбинацију одговорности, ризичности и утили-
тарног одлучивања.

Табела 7   Матрица паралелних пројекција варијабли с облимин факторима (матрица склопа)

ВАРИЈАБЛЕ ИНФОРМАЦИОА
КОМПОНЕНТА

ЕНЕРГЕТСКА
КОМПОНЕНТА

СОЦИОМОТОРИЧКА
ИНТЕРАКЦИЈА

СЛОЗЕН .84541 -.02311 -.00835

БРЗИНА -.01447 .84205 -.00464

АГРЕСИВ .14079 .82741 -.07956

ОДГОВОР .89280 -.12863 .04026

САРАДЊ .00792 -.07348 .93785

КОМУНИК .01529 .06573 .96046

РИЗИЦНО .79579 .24487 .03136

ЗАХЕНЕР -.08585 .92774 .04800

Прву латентну димензију - ИНФОРМА-
ЦИОНА КОМПОНЕНТА КОШАРКАШКЕ 
ИГРЕ (први фактор, табеле 7 и 8) одређују атри-
бути или варијабле: одговорност (.88), ризичност 
(.86) и сложеност (.84). Она се односи на релације 
појединца у односу на концепт игре и осликава 
његов однос према пословима у игри. Вероват-

Табела 8  Матрица корелација варијабли с облимин факторима (матрица структуре)

ВАРИЈАБЛЕ ИНФОРМАЦИОА
КОМПОНЕНТА

ЕНЕРГЕТСКА
КОМПОНЕНТА

СОЦИОМОТОРИЧКА
ИНТЕРАКЦИЈА

СЛОЗЕН .83715 .16317 .31981

БРЗИНА .16787 .83967 -.15330

АГРЕСИВ .29120 .87172 -.16619

ОДГОВОР .88011 .05975 .40452

САРАДЊ .35154 -.23114 .95338

КОМУНИК .39802 -.09416 .95516

РИЗИЦНО .86136 .41355 .29495

ЗАХЕНЕР .13542 .90081 -.14259

Друга латентна димензија - ЕНЕРГЕТ-
СКА КОМПОНЕНТА (ИНТЕНЗИТЕТ ИГРЕ) 
одређена је у највећој мјери пројекцијама атри-
бута или варијабли: агресивност (.87), енергет-
ска захтевност (.90) и брзина (.84) реализације 
послова у игри. На другом фактору могу се уо-
чити врло ниске корелације негативног предзнака 
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између 2. и 3. фактора, што значи: што је већа 
социомоторичка компонента активности, нижа 
је енергетска компонента те исте активности и 
обрнуто.

и реализацију појединих ситуација и тока акција 
унутар фаза и концепата игре који захтевају нижи 
ниво социомоторичке интеракције.

Трећа латентна димензија (трећи фактор) - 
СОЦИОМОТОРИЧКА ИНТЕРАКЦИЈА детер-
минисана је примарно позитивним пројекцијама 
атрибута: комуникација (.96) и сарадња (.95), 
који су неопходни за највећи број послова у 
кошаркашкој игри. Тај хипотетски фактор осли-
кава комуникацију на пољу моторичке активно-
сти, као и интеракцију међу учесницима ком-
плексне кинезиолошке активности кроз модел 
сарадња-супротстављање, што поткрепљује тезу 
Хернандеза (Hernandez, 1987) да је кошарка игра 
социомоторичке природе. Као што је претходно 
речено у објашњењу матрице интеркорелација, 

кошарка је игра социомоторичке природе из 
чега произлази да комуникација у обављању по-
слова у игри омогућава успешнију сарадњу, 
што се манифестује решавањем и реализацијом 
појединих ситуација у игри, а самим тиме и 
ефикаснијим супротстављањем противнику. С 
обзиром на простор и на објект игре (лопта), ко-
шаркашка игра између противника одвија се у 
заједничком простору (за разлику, на пример, од 
одбојке где су одвојени простори за екипе), где је 
присутно симултано деловање играча у вези с по-
кретним објектом (лопта); с аспекта тока игре где 
сарадња и комуникација чине вид социомоторич-
ке интеракције (симултано одвијање двостране 
конверзије одбрана/напад и напад/одбрана). 

Табела 9   Матрица корелација између облимин фактора

ИНФОРМАЦИОНА
 КОМПОНЕНТА

ЕНЕРГЕТСКА 
КОМПОНЕНТА

СОЦИОМОТОРИЧКА 
ИНТЕРАКЦИЈА

ИНФОРМАЦИОА
КОМПОНЕНТА 1.00000

ЕНЕРГЕТСКА 
КОМПОНЕНТА  .21866 1.00000

СОЦИОМОТОРИЧКА 
ИНТЕРАКЦИЈА  .38352 -.16995 1.00000

Претпоставља се да иза повезаности првог и 
трећег фактора (.38) стоји заједнички означитељ 
(табела 9), а то је информациона компонента. 
Занимљиво је уочити негативну повезаност (-.17) 

Слика 2   Разврставање послова: дендрограм према Wардовој методи
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Из дендрограма (слика 2) је видљиво да се 
на удаљености 20 могу изоловати два кластера, 
док се на удаљености 15 могу одвојити три гру-
пе. Та су два кластера, на нивоу 20, према броју 
послова неједнака. Како се види из дендрогра-
ма, они се структурирају у две одвојене групе. 
Закључујемо да би оптимално интерпретирање 
унутрашње хијерархијске структуре послова 
било оно на нивоу 15, тј. у три групе. Наравно, 
свака од тих група има своју унутрашњу струк-
турираност.

Интерпретацију добивених кластера из-
вршили смо после дискриминативне анализе у 
простору специфичних атрибута. Наиме, због 
природе специфичних атрибута сматрамо да ко-
начно објашњавање добијених група треба из-
вршити извршити након увида у структуру дис-
криминативних функција.

ГРУПА А

У групи А (Слика 3) разврстана су 24 посла 
у подгрупе А1, А2 и А3.
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Слика 3   Група А

ГРУПА А1 - Попис послова

 6. Постављање и одређивање интензитета притиска у предњој линији одбране 

24. Спречавање вертикалног или дубинског удриблавања

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

27. Учествовање у освајању лопти: пресецање додане лопте, украдена лопта, “ничија” лопта, блокирање 
шута или парирање

31. Брз и сигуран пренос лопте против пресинга одбране

38. Успоравање противничких акција затварањем линије додавања на бочним позицијама

44. Одбрана протунапада спречавањем додавања по бочним или крилним позицијама 

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

ГРУПА А2 - Попис послова

21. Игра два на два с различитим начинима сарадње и комуницирања у нападу: додај и иди, утрчавање иза 
леђа, навођење одбрамбеног играча који држи нападача с лоптом на блок, пражњење стране 

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

41. Избегавање блокова

46. Унутрашња претња или претња у игри под кошем

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

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

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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ГРУПА А3 - Попис послова

3. Разигравање екипа асистенцијама у нападу

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

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

23. Успоравање противничких акција заустављањем, задржавањем или усмеравањем напада

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

75. Удвајање у кутовима игралишта према потреби ситуације у игри

76. Одбрана од „пик енд рола“ разбијањем линије прављења блока и вертикалним излажењем на линију 
дриблинга

ГРУПА Б

У групи Б (Слика 4) разврстана су 22 посла у три подгрупе Б1, Б2 и Б3.
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Слика 4   Група Б

ГРУПА Б1 - Попис послова

37. Коришћење унутрашњих утрчавања ради играња 1 на 1 у А зони или постављање за скок у нападу 

43. Први претрчава у контранапад спринтом у противникова “леђа”, попуњавајући бочну линију

48. Учестало стварање позиције игром без лопте за унутрашњу игру

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

69. Претрчавање противничке обране као четврти играч и постављање у А или Б зону за пријем лопте пре 
но што је одбрана постављена

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

78. Континуирано кретање и утрчавање у “рупе”
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ГРУПА Б2 - Попис послова

12. Брз пренос лопте у предње поље игралишта

13. Пробијање предње линије пресинг-одбране

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

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

49. Игра један на један лицем према кошу на линији слободног бацања

53. Поентирање испод коша и с полуодстојања

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

ГРУПА Б3 - Попис послова

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

47. Решавање нападачког скока као први скакач

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

59. Постављање за унутрашњу позицију (енгл. инсиде или фронт поситион) за скок у нападу

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

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

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

ГРУПА Ц

У групи Ц (слика 5) разврстана су 33 посла у три подгрупе Ц1, Ц2 и Ц3.

14
20
50
39
 7
52
 1
 2
33
18
54
 8
19
 5
 9
22
56
77
15
16
36
10
55
61
62
32
79
30
45
29
42
28
57

33

0 5 10 15 20 25

C1

Job

C2

C3

4

11

18

Слика 5   Група Ц



36

Трнинић С, и сар. Структурна анализа знања на темељу... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (2): 22-41

ГРУПА Ц1 - Попис послова

 14. Сигнализирање организације игре приликом постављања напада

20. Спремност и стрпљење у чекању пријема лопте кроз континуитет напада без лопте

39. Поентирање отвореног шута

50. Извлачење високог играча изван рекета с циљем ослобађања или отварања рекета

ГРУПА Ц2 - Попис послова

1. Организација и контрола игре у нападу

2. Контрола лопте до траженог отвореног шута

5. Селекција и правовремено додавање најбоље постављеном играчу

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

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

9. Комуникација с позиције лидера у одбрани наредбом (вербалном или невербалном) за промену одбране

18. Присиљавање одбране на удвајање и утројење, а самим тим отварање спољног шута за број 2 или 3, или 
за унутрашње  играче

19. Сарадња с крилом и центром

33. Организовани завршетак контранапада

52. Контрола средине рекета и контрола табле

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

ГРУПА Ц3 - Попис послова

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

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

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

22. Прављење блокова без лопте на релацији ниски-високи играч с циљем стварања ситуације високи-ниски 

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

29. Суделовање у организацији скока у одбрани

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

32. Одређивање завршнице контранапада са средишње позиције игралишта

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

42. Високо заграђивање прилаза кошу

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

55. Посредовање 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

57. Задржавање (у одбрани) односа лопта-обрамбени играч-нападач на играчу без лопте

61. Помагање у игри против агресивне обране

62. Помагање у ослобађању бека од усмеравања у угао прављењем блока на обрамбеном играчу који држи 
играча с лоптом

77. Прављење јаких и агресивних блокова

79. Осигуравање протока лопте у игри против пресинга - сигурносни играч
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корелације с првом дискриминативном функцијом 
(ДФ1) осликавају интензитет игре. Дакле, ДФ1 
чини скуп атрибута који имају заједничког 
означитеља - енергетску компоненту на позитив-
ном полу. Та је група атрибута или варијабли ко-
херентна, најчистија и најдистинктивнија, што је 
и издваја од осталих атрибута, док је на негатив-
ном полу одређена варијаблама које осликавају 
социомоторичку интеракцију. Другу дискрими-
нативну функцију доминантно одређују атрибути 
ризичност (.65) и сложеност (.42), јер у односу 
на прву дискриминативну функцију (ДФ1) не дају 
значајну количину варијансе, док остали атрибу-
ти деле своју варијанцу с првом и другом дискри-
минативном функцијом.

На основу обе дискриминативне функције 
и положаја центроида група у њиховом коор-
динатном систему (табела 12 и слика 6) могуће 
је утврдити разлике између анализираних гру-
па послова у игри. Групу А чине  послови који 
захтевају високу енергетску компоненту, ни-
ску социомоторичку интеракцију и ниску ин-
формациону компоненту; групу Б - послови који 
захтевају натпросечну информациону компонен-
ту, нешто нижу енергетску компоненту те испод-
просечну социомоторичку интеракцију и група Ц 
- послови који захтевају висок ниво социомото-
ричке интеракције, ниску енергетску компоненту 
те осредњу информациону компоненту.

корелације (Rc) i Wilksovа lаmbdа (W) указују 
на прилично добро дискриминисање група. На 
првој дискриминативној функцији дошло је до 
снажније дискриминације која објашњава 61.45% 
варијансе у дискриминативном простору, док је 
за другу функцију преостало 38.55% варијансе и 
има нешто мању дискриминативну моћ.

Дискриминативна анализа

Каноничком дискриминативном анали-
зом у простору специфичних атрибута на узор-
ку трију добијених група ентитета, установљено 
је постојање двеју дискриминативних функција 
које статистички значајно разликују те групе (та-
бела 10). Вредности кофицијената каноничке 

Табела 10  Својствена вриједност (), постотак варијансе (%), Wilksov lambda (W), каноничка 
корелација (Rc), тест за тестирање значајности дискриминативних функција (2), број степени 
слободе (DF) i нивоа значајности (Q)

 % W Rc 2 DF Q

1* 2.4036 61.45 .1172 .8404 155.456 16 .0001

2* 1.5077 38.55 .3988 .7754 66.655 7 .0001

Табела 11:  Корелације варијабли с 
дискриминативним функцијама 
(матрица структуре)

ВАРИЈАБЛЕ F1 F2

ЗАХЕНЕР .53504 .43609 

САРАДЊ -.50015 .38606 

БРЗИНА .49671 .38459 

АГРЕСИВ .45941 .42449 

РИЗИЦНО -.01121  .65411

КОМУНИК -.50022 .61401

ОДГОВОР -.21027 .43965

СЛОЗЕН .01173 .42074

На темељу табеле 11 могуће је дефини-
сати дискриминативне функције. Прву дискри-
минативну функцију позитивним пројекцијама 
одређују атрибути енергетска захтевност (.54), 
брзина реализације посла (.50), агресивност 
реализације посла (.46) те атрибути с негатив-
ним предзнаком комуникација у обављању посло-
ва у игри (-.50) и сарадња у остварењу посла у 
игри (-.50). То је вероватно зато што је уз већу со-
циомоторичку интеракцију нижа енергетска ком-
понента и обрнуто. Атрибути који имају највеће 
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Табела 12   Положај центроида група у простору дискриминативних функција
F1 F2

А 1.92655 -1.19577

Б .55128 1.77013

Ц -1.68530 -.49019
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ГРУПА “Ц” - послови 
који захтевају високу 

социомоторичку интеракцију, 
ниску енергетску компоненту, 
те осредњу информациону 

компоненту. 

ГРУПА “Б” - послови који 
захтевају натпросечну 

информациону компоненту, 
нижу енергетску компоненту, 

те исподпросечну 
социомоторичку интеракцију.

ГРУПА “А” - послови који 
захтевају високу енергетску 

компоненту, ниску 
социомоторичку интеракцију, 

те ниску информациону 
компоненту.
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Б(0.55. 1.77)

Ц(-1.68, -0.49)
А(1.92, -119)

Слика 6   Положај послова у координатном систему прве и друге дискриминативне функције

Према првој дискриминативној функцији, 
гледајући једнодимензионално, групе стоје у ре-
доследу А, Б, Ц, што би значило да групу А чине 
високи захтеви на енергетску компоненту, те ни-
ски захтеви на социомоторичку интеракцију и ин-
формациону компоненту. С обзиром на то група 

А, за разлику од групе Ц, највише захтева енергет-
ску компоненту.  Према другој дискриминативној 
функцији, гледајући једнодимензионално, уочава 
се редослед група Б, Ц, А. Очигледно је уређеност 
послова у склопу Б групе таква да изискује сложе-
ност и ризичност.
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мациону компоненту), Б (послови који захтевају 
натпросечну информациону компоненту, нешто 
нижу енергетску компоненту те исподпросечну 
социомоторичку интеракцију) и Ц (послови који 
захтевају висок ниво социомоторичке интеракције, 
ниску енергетску компоненту те осредњу ин-
формациону компоненту). У простору специ-
фичних атрибута добијена је кореспонденција 
с категоријом основа игре. Груписање ентитета 
указује на могућност структурирања основа игре 
према обележјима енергетске, информационе и 
социомоторичке компоненте активности. Дакле, 
послови у игри као ентитети овог рада имали су 
функцију „улазнице“ на кошаркашко стабло и то 
за расветљавање горњег и доњег дела кошаркаш-
ког стабла преко специфичних атрибута (Trninić, 
1995).

На основу сазнања из овог истраживања 
може се јасно увидети потреба за усавршавањем 
оних делова упитника који се односе на про-
стор специфичних атрибута игре (кориштењем 
са вре мених технологија, видео-записа, те 
експлицитнијим дефинисањем тих атрибута) у 
чему би, с обзиром на њихову важност, мишљење 
експерата требало имати већи степен слагања. 
Специфични атрибути игре покривају доњи део 
„кошаркашког стабла“ (основе игре и елементи 
индивидуалне кошаркашке технике и тактике). 
Добијено груписање ентитета, по критеријуму 
фаза тока игре и позиција и улога у игри, подуда-
ра се с горњим делом стабла (стратегија, тактика, 
стања игре). Утврђена сазнања могу непосредно 
утицати на израду техничко-тактичких програма 
тренинга, те се морају интегрисати у савремена 
софтверска решења примењена на експертну ана-
лизу техничко-тактичких активности кошаркаша. 

Табела 13   Матрица класификације ентитета на темељу дискриминативних функција

ГРУПА ЕНТИТЕТИ А Б Ц

А 22 20 0 2

90.9% .0% 9.1%

Б 24 0 23 1

.0% 95.8% 4.2%

Ц 33 0 3 30

.0% 9.1% 90.9%

Дискриминативна анализа представља први 
корак према класификацији послова, јер јој је 
циљ да одреди функције које најбоље дискрими-
нишу групе ентитета на начин да су информације 
кондензоване. Када се анализирају резултати 
класификације (табела 13), види се да је 92% по-
слова коректно класификовано. Прву групу (А) 
структурирају 22 посла с тиме да 2 посла прелазе 
из прве групе у трећу. Другу (Б) групу сачињавају 
24 посла, с тиме да из друге групе 1 посао “бежи” 
у трећу групу. Трећу групу (Ц) конституирају 33 
посла, с тиме да 3 посла прелазе из треће у дру-
гу групу.

ЗАКЉУЧАК

Утврђивање структуре латентних фактора, 
идентификација и анализа групе послова у игри 
у скупу специфичних атрибута, разврставање по-
слова у релативно хомогене групе, те утврђивање 
разлика између добијених група послова, били 
су циљеви ове студије. У вези с тим конструисан 
је упитник за регистрацију знања у кошаркашкој 
игри. За карактеризацију послова у игри било 
је одабрано 16 специфичних атрибута, према 
којима је оцењивање обавило 10 компетентних 
стручњака (Trninić, 1995). Факторском анализом 
су изоловане 3 латентне димензије у простору 
специфичних атрибута игре: информациона ком-
понента, енергетска компонента и социомото-
ричка интеракција. Коришћена је и хијерархијска 
метода разврставања где су послови у просто-
ру специфичних атрибута игре разврстани у три 
хомогене групе интерпретиране као А (послови 
који захтевају високу енергетску компоненту, ни-
ску социомоторичку интеракцију и ниску инфор-
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