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Сажетак
Циљ истраживања је био да се утврди утицај усмеравања пажње на изведбу вертикалног скока посматрано кроз висину 
скока. Тринаест кошаркаша (телесна маса = 73.4 кг, телесна висина = 186.58 цм, узраст = 15.12 ± 0.61 година) учествовало 
је у истраживању. Сви испитаници су чланови екипе која се такмичила у Првој Хрватској кадетској лиги у сезони 2008/09. 
Истраживање је спроведено за време такмичарске сезоне. На испитаницима су изведена два експеримента. У оба експеримента 
извели су 15 понављања скока с претходном припремом (countermovement jump-CMJ), док су у једном од експеримената, за време 
извођења скокова слушали звучни запис навијања на утакмици. У оба типа скока испитаницима су дата упутства да се задрже 
што дуже у ваздуху за време извођења појединачног скока (спољно усмјеравање пажње). За поређење разлика међу скоковима 
примењен је зависни т-тест са степеном статистичке значајности постављеним на ≤ 0.05. Поређења висине скока, за обе врсте 
скока, нису открила статистички значајне разлике, иако се приказане разлике не би требале одбацити, ако се узму у контексту 
утакмице. 
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УВОД

Кошарка се састоји из многобројних експло-
зивних кретњи, као што су нпр. кратки спринте-
ви, брза заустављања и убрзавања, промене прав-
ца, различити скокови, бацања и додавања лоп-
те (Erčulj, Dežman, & Vučković, 2004). Вертикал-
ни скокови су врло значајан моторички елемент 
кошаркашке игре. Успешно и ефикасно извођење 
скокова зависи од способности коју познајемо под 
именом одразна снага (Strojnik, 1998). У кошар-
ци се та способност манифестује у ситуацијама 
као што су скок шут и скок за одбијеном лоп-
том (Erčulj, et al., 2004). Кошаркаши углавном из-
воде суножне и једноножне скокове с претход-

ном припремом, односно супротним кретањем 
(countermovement jump). Скокове треба изводи-
ти брзо (кратко одразно време) и високо, да би 
играч маогао да ухвати лопту пре противника или 
да би могао бацити лопту на кош преко одбрам-
беног играча. У просеку се на кошаркашкој утак-
мици (и у нападу и у одбрани) изведе од 42 до 
46 различитих скокова (McInnes, Carlson, Jones, & 
McKenna, 1995; Abdelkrim, Castagna, El Faza, & El 
Ati,. 2010), независно од тога да ли се игра на на-
ционалном или међународном нивоу, и независно 
од тога да ли се игра против одбране »човек на чо-
века« (Ч-Ч) или зонске одбране. Наравно, ови су 
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подаци високо зависни од времена које играч про-
води у игри. Неки аутори чак тврде да кошар каш 
на целој утакмици (40 минута игре) изводи и до 
100 различитих скокова (Dežman, & Erčulj, 2005).  

За време утакмице играчи су изложени раз-
личитим директним и индиректним факторима 
који могу допринети укупном извођењу. Навијачи 
су унутар јавности обично перципирани као ин-
директни или спољни утицај (Dežman, & Erčulj, 
1995). У једначини спецификације успеха у ко-
шарци могући утицај навијача на утакмици могли 
би сместити у, такозване, објективне факторе (О) 
(Каралејић, & Јаковљевић, 2009). Наравно, утицај 
навијача (било позитивни или негативни) врло је 
тешко одредити. О позитивном утицају навијача 
можемо углавном говорити кад екипа игра на 
домаћем терену (дворани). Предност домаћег те-
рена изражава се у постотку победа домаће екипе. 
Постотак победа домаћих екипа у последњим се-
зонама I Словенске кошаркашке лиге доста је ста-
билан и износи од 53 до 62 % (Štrumbelj, Vračar, 
Robnik Šikonja, Dežman, & Erčulj, 2011). У лиги 
НБА, у сезонама 2007/08 и 2008/09, постотак по-
беда домаћих екипа износи 61 %, а разлика у да-
тим кошевима је 3.5 у корист домаћина (Štrumbelj, 
& Vračar, 2011). У последњих десет сезона Ев-
ролиге домаћини су забележили 63 % победа, 
а разлика у кошевима износила је 4.1 у њихову 
корист (Štrumbelj et al., 2011). Гомез и Полард 
(Gomez, & Pollard, 2011) истраживали су пред-
ност домаћег терена у неким од европских нацио-
налних клупских такмичења, и измерили су пред-
ност домаћина у висини од 56 % (Литванија) до 
65 % (Румунија). Међутим, у истраживању Штра-
уса (Strauss, 2002) није доказан утицај навијача на 
постигнуће клуба америчког фудбала.

Усмеравање пажње припада подручју 
креирања ефикасних кретњи помоћу вербалних 
инструкција. Унутрашње усмеравање пажње озна-
чава усмеравање пажње на властито тело, док се 
код спољног, пажња усмерава на околину (Porter, 
Ostrowski, Nolan, & Wu, 2010). Ово подручје 
истраживања значајно утиче на извођење мото-
ричких вештина (Wulf, 2007). 

Спољно усмеравање пажње доприноси мо-
торичком учењу више од унутрашњег усмеравања 
пажње у задацима попут равнотеже на стабило-
метру (McNevin, Shea, & Wulf, 2003; Wulf, Hoß, 
& Prinz, 1998), статичке равнотеже (McNevin, 
& Wulf, 2002), скијашке симулације (Wulf, et 

al., 1998), голфа (Wulf, & Su, 2007), педалирања 
(Totsika, & Wulf, 2003) и тениских удараца (Wulf, 
McNevin, Fuchs, Ritter, & Toole, 2000), иако неке 
студије показују супротне резултате (Maxwell, & 
Masters 2002; Poolton, Maxwell, Masters, & Raab, 
2006).  Појединци постижу већу висину скока на-
кон спољног усмеравања пажње, у поређењу са 
унутрашњим усмеравањем пажње, или без икак-
вог усмеравања пажње (Wulf, Zachry, Granados, 
& Dufek, 2007). Електромиографска (ЕМГ) ак-
тивност генерално је нижа након спољног 
усмеравања пажње што сугерише да је неурому-
скуларна координација унапређена с спољним 
усмеравањем пажње (Wulf, Dufek, Lozano, & 
Pettigrew, 2010).

Циљ истраживања је био да се утврди 
утицај спољног усмеравања пажње на постигнуће 
код вертикалног скока, упоређујући скокове с 
претходном припремом (један од скокова се из-
води током слушања звучног записа навијања на 
утакмици). Симулирањем навијања на утакмици, 
покушало се утврдити утицај истог на постигнуће 
играча на терену. Истраживање је усмерено на 
постигнуће и краткотрајне промене (није спрове-
ден тест задржавања којим би се утврдили ефекти 
моторичког учења). Претпоставка је да ће звуч-
ни запис створити виши психолошки подстицај, 
те да ће, за последицу, испитаници уложити више 
труда приликом скока. Хипотеза је била, да ће 
вредности висине скока бити значајно више код 
скока с претходном припремом изведеног током 
слушања звучног записа навијања на утакмици.

МЕТОДЕ

Узорак испитаника
Узорак испитаника се састојао од 13 ко-

шаркаша врхунског кошаркашког клуба (узраст 
= 15.12 ± 0.61 год). Сви испитаници су чланови 
екипе која се такмичила у I Хрватској кадетској 
лиги у сезони 2008/09. Испитаници су тестира-
ни за време такмичарске сезоне. Сви су имали 
искуство у извођењу вежбе и континуирано су 
учествовали у спортско-специфичном програ-
му тренинга најмање 6 месеци. Ниједан од ис-
питаника није имао ограничења која би утицала 
на његово извођење. Критеријум искључивања 
из мерења била је пријављена бол, повреда или 
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упала пре тестирања. Било која повреда морала 
је бити санирана барем месец дана пре мерења. 
Истраживање је одобрено од факултетског већа, и 
сви испитаници су уз пристанак родитеља потпи-
сали службени документ у складу с Хелсиншком 
декларацијом. Испитаници су добили упутство да 
не спроводе интензивне вежбе за доњи део тела 
48 сати пре тестирања. Унос кофеина ограничен 
је на нормални дневни ниво, док уношење дру-
гих ергогених средстава није дозвољено дан пре 
тестирања.  

Поступци
Скок с претходном припремом (природни 

вертикални скок изведен с претходним спуштањем 
тела - CMJ) изабран је због доминантног извођења 
истог у кошарци. Како би се нагласио потисак 
ногама, скок је изведен без замаха руку. Избор 
је базиран и на чињеници да је ова врста скока 
најчешће коришћена у истраживањима и високо је 
повезана с вертикалним скоковима где се макси-
мално постигнуће темељи на високом мишићном 
механичком излазу постигнутом за време при-
родног циклуса издуживања-скраћивања (stretch-
shortening cycle - SSC). 

Пре извођења скокова спроведено је 
антропометријско мерење телесне висине и те-
лесне масе и индекса телесне масе. Висина тела 
мерена је на најближих 0.1 цм. Телесна маса из-
мерена је на тензиометријској платформи. Ин-
декс телесне масе (Body mass index - BMI) из-
рачунат је као телесна маса подељена са квадра-
том телесне висине у метрима. Сви испитаници 
прошли су поступак загревања који се састојао 
од 5 мин трчања на покретној траци (3 мин при 8 
km/h, 2 мин при 10 km/h), те 5 понављања субмак-
сималног скока с претходном припремом. Вер-
бална подршка и инструкције су стандардизио-
ване. Стопала су, отприлике, ширине рамена, и 
испитаници су упућени да гледају равно испред 
себе, с главом усправном и рукама на куковима. 
Редослед извођења обе врсте скока случајно је 
распоређен међу испитаницима. У оба експери-
мента, испитаницима је објашњено да ће доби-
ти инструкције за спољно усмеравање пажње које 
гласи: „након одраза, покушајте остати у ваздуху 
што је дуже могуће до поновног контакта с под-
логом“. У оба експеримента, испитаници су из-
вели 15 понављања скока с претходном припре-
мом. У једном од експеримената, испитаници-

ма је објашњено да ће за време извођења скоко-
ва слушати звучни запис навијања на утакмици. 
С обзиром да су скокови максимални, и како би 
се избегао замор, испитаницима је допуштен од-
мор од 30 секунди између понављања у оба експе-
римента, и 1 мин одмора између обе врсте скока. 
Није било посебних упутстава за дубину чучња 
пре одраза у оба експеримента. 

Скокови су изведени на тензиометријској 
платформи (Kistler type 9290AD, Kistler Instrumente 
AG, Winterthur, Switzerland; sampling frequency 
500 Hz) уграђеној у складу са спецификацијама 
произвођача. Сигнал снаге из тензиометријске 
платформе филтриран је помоћу Бутервортховог 
нископропусног филтера 2. реда (10 Hz cut-off 
frequency).

Звучни запис навијања на утакмици је ски-
нут с Интернета (YouTube) помоћу RealPlayer-a, 
претворен у мп3 фајл у Format Factory-u и звуч-
но репродукован помоћу VLC media player-a. Звук 
није повезан с кошаркашком утакмицом, већ је 
репродуковање навијања изоловано од било как-
вог звука с терена. Јачина звука стандардизована 
је за сваког испитаника помоћу екстерних звучни-
ка прикључених на преносни рачунар. У даљњем 
тексу (опису резултата), CMJ + звук представља 
скок с претходном припремом извођен за вре-
ме звучног записа навијања на утакмици, док ће 
CMJ означавати скок с претходном припремом 
без звучног записа.

Статистичке анализе
Сви подаци анализирани су помоћу SPSSTM 

и изражени кроз AS (±SD). Разлике између скоко-
ва утврђене су помоћу зависног т-теста. Степен 
статистичке значајности постављен је на п ≤ 0.05. 

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1 могу се уочити основне 
карактеристике испитаника (узраст, телесна 
висина, телесна маса и индекс телесне масе - 
BMI). Може се констатоватти да се изабрани 
испитаници у свим карактеристикама налазе на 
врло сличном нивоу као испитаници у неким 
другим истраживањима (Erčulj, 1998; Milano-
vić, Jukić, Dizdar, & Šentija 1996; Coelho E Silva, 
Figueireda, Moreira Carvalhoa, & Malina, 2008) 



64

Манојловић В., Ерчуљ Ф., Утицај усмеравања пажње на постигнуће... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2013; 67 (1): 61-67

која се односе на овај узраст квалитетних играча 
(углавном играче националних селекција).

И резултати висине скока с претходном 
припремом (CMJ) показују доста висок ниво 
способности и квалитета изабраних кошаркаша. 
Може се рећи да су њихови резултати на 
истом или чак вишем нивоу, ако се пореде са 
резултатима елитних кошаркаша истог узраста 
које су истраживали неки други аутори (Erčulj, et 
al., 2004; Erčulj, 2005; Coelho E Silva et al., 2008). 
На темељу добијених резултата, видљиво је да је 
дошло до повећања висине скока код извођења 
скокова за време звучног записа навијања у 
утакмици у поређењу са скоковима у којима 
није било истог. Успркос повећању, разлике нису 
статистички значајне. Нумеричке вредности 
приказане су у табели 2.

ДИСКУСИЈА

Главни циљ истраживања је био да се ут-
врди утицај спољног усмеравања пажње на ви-
сину скока у скоковима с претходном припре-
мом код кадетских кошаркаша - такмичара. Иако 
нису статистички значајне, разлике у висини ско-
ка између скокова постоје. Узорак се састоји од 
врхунских кошаркаша, што може бити узрок ста-
тистички незначајних резултата. Играчи су искус-
ни у извођењу ове врсте скокова, тако да је про-
стор за напредак (уважавајући узраст), сужен. 
Надаље, велик број истраживања пореди експер-
те и почетнике. У овом истраживању изабрани су 
искусни испитаници, јер се сматрало да би по-
четници овог узраста тешко изводили ову врсту 
скока. Упркос томе, скок с претходном припре-
мом је мање захтевна моторичка вештина, и сто-
га је пожељно провести истраживање у којем би 
се упоредили експерти и почетници овог узраста 
који имају основно искуство у спорту (због лак-
шег извођења скокова). 

Неколико истраживања је показало да 
спољно усмеравање пажње, у поређењу са 
унутрашњим, побољшава постигнуће кад за-
датак захтева манипулацију објектом. Из тог 
разлога, упоређивали смо скокове с спољним 
усмеравањем пажње. Други разлог је мишљење 
да ће играчи за време утакмице бити под утицајем 

спољног усмеравања пажње. Надаље, могуће је 
да ово истраживање није открило значајне разли-
ке јер су испитаници у обе врсте скока инстру-
ирани искључиво спољним усмеравањем пажње 
(за које је већ доказано да побољшава резултате). 

Истраживање Захрија и сарадника (Zachry, 
Wulf, Mercer, & Bezodis, 2005) утврђивало је 
ефекте усмеравања пажње у кошарци. Прециз-
ност шутирања је побољшана након спољног 
усмеравања пажње. Вулф и Дафек (Wulf, & Dufek, 
2009) су показали веће вредности кинетичких па-
раметара (укључујући висину скока) код спољног 
усмеравања пажње у поређењу са унутрашњим. 
Ово истраживање не подржава тврдње истих, иако 
су дате инструкције за спољно усмеравање пажње. 

Истраживање Кастанеде и Греја (Castanede, 
& Gray, 2007) дели инструкције у четири 
категорије: вештина/унутрашње (кретња руке у 
бејзбол замаху), вештина/спољне (кретња палице), 
околинско/спољне (тренутак кад лоптица напуш-
та палицу), и околинско/неважне (навијачи). Ут-
врдили су да експерти постижу најбоље резулта-
те у околинско/спољним  условима, док мање веш-
ти испитаници показују боље постигнуће у веш-
тинама. Резултати се не подударају, јер су у на-
шем истраживању инструкције околинско/спољне, 
а испитаници су искусни у овој врсти скока. Иако 
су испитаници искусни, питање је да ли се може 
тврдити да су експерти. Експерти имају бољу кон-
тролу вештина (Chi, Glaser, & Farr, 1988) и стога 
су свеснији грешака у кретњи, чак и у одсуству 
повратне информације о постигнутом резултату. 
Надаље, инструкције имају већи ефект на крет-
не карактеристике експерта. Бејлок и сарадници 
(Beilock, Carr, MacMahon, & Starkes, 2002) су у два 
истраживања показали боље постигнуће експера-
та у условима двоструког задатка у поређењу са  
унутрашњим усмеравањем пажње на вештине. 

Питање је да ли усмеравање пажње допри-
носи постигнућу у ситуацијама моторне контро-
ле. Већини истраживања усмеравања пажње у 
ситуацијама моторне контроле недостаје основ-
на потврда да ли је спољно усмеравање пажње 
надмоћно у поређењу са контролним условима, 
што је у супротности с истраживањима Мекневи-
на и Вулфа (McNevina, & Wulf, 2002), те Вулфа и 
сарадника (Wulf, et al., 1998). Истраживање Хос-
нера и Ерхешпила (Hossner, & Ehrlenspiel, 2010) 
није утврдило значајне разлике између контролне 
групе и група усмеравања пажње. 
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ЗАКЉУЧАК

Класично истраживање је спроведено 
како би се утврдио утицај спољног усмеравања 
и навијања на постигнуће у вертикалном ско-
ку кошаркаша. Иако разлике нису статистички 
значајне, не треба сметнути с ума разлику у виси-
ни скока између скокова која износи отприлике 1 
цм, с обзиром да управо та разлика, у ситуацијама 
замора и стреса које носи утакмица, може има-
ти одлучујућу улогу. Из претходног поглавља 
видљиво је да су искуство испитаника и упитна 
експертиза, имали улогу у добијеним резултати-
ма. С већим искуством мањи је простор за напре-
дак (веће разлике је стога теже утврдити), док се 
с вишим степеном експертизе постижу бољи ре-
зултати код спољног усмеравања пажње, што је 

показано кроз истраживања. Могуће је да би лон-
гитудинално истраживање спољног усмеравања 
пажње донело значајне разлике. Без обзира на 
лонгитудинално истраживање, резултати би мож-
да били другачији да су испитаници направили 
појединачни плиометријски тренинг који би проу-
зроковао замор (исти тип скокова). С обзиром да је 
компликовано спроводити овај тип истраживања 
за време утакмице, симулација је једини начин 
приступања овом проблему. Даљи рад је неопхо-
дан да би се утврдило да ли навијачи могу утица-
ти на постигнуће играча, како би се тренинг скока 
с претходном припремом могао спроводити у си-
мулираним условима. У даљем раду било би по-
требно анализирати разлике у вертикалним ско-
ковима плиометријског типа (Drop Jump) и кон-
центричног типа (Squat jump), како би се могли 
доносити јаснији закључци о истраживаној теми. 
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