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POVZETEK 

Slovenski mladi športniki se hitro vključujejo v tekmovalne športe. Kariera športnikov je z vsako 

stopnjo napredka vedno bolj stresna, saj je vedno več dejavnikov, ki aktivno vplivajo na športne 

rezultate. Že dolgo tekmovalni šport ni zgolj tehnična, taktična in telesna priprava. V zadnjih letih se v 

športu vedno bolj uveljavlja tudi psihološka priprava s vključevanjem športnih psihologov, še posebno 

pri vrhunskih športnikih.  

V teoretičnem delu sem predstavil psihološko pripravo iz različnih vidikov, da bi posredoval njen 

celostni pomen. S pomočjo anketnega vprašalnika za mlade in vrhunske športnike, sem ugotovil, da 

večina športnikov podpira psihološko pripravo. Obstaja pa odprto vprašanje, če metode in tehnike 

psihološke priprave zlasti mladi športniki v resnici tudi dobro poznajo? 

 

Ključne besede: mladi športniki, psihologija, psihološka priprava, šport 

 

 

 

ABSTRACT 

Young Slovenian athletes are involved in competitive sports at a very early age. Athletes’ careers get 

more stressful as they improve due to all the elements which actively influence the athletes’ sports 

results. Competitive sport has been much more than technical, tactical and physical preparation for 

quite some time now. In the recent years, mental preparation, which involves sport psychologists, has 

become more and more important, especially among the professional athletes.  

In the theoretical part of this research paper, the author presents mental preparation from different 

points of view, so one can understand it as a whole. The results of his questionnaire for young and 

professional athletes have shown that the majority of athletes support mental preparation. However, 

there is still an open question of how familiar young athletes really are with the methods and 

techniques of mental preparation.    

 

Keywords: young athletes, psychology, mental preparation, sport   
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1 UVOD 

V svetu in pri nas postaja psihološka priprava vedno bolj pomemben dejavnik za doseganje športnih 
uspehov. Zahteve, pred katere so postavljeni že mladi športniki, so pogosto zanje prevelik zalogaj, 
včasih pa tudi za njihove trenerje in starše. Nagrade ter slava in popularnost, ki so posledica 
vrhunskih dosežkov, marsikateremu športniku docela spremenijo življenje. 

Tudi sam sem športnik, z nogometom sem se že začel ukvarjati pri petih letih v športnem klubu Drava 
Ptuj. Nogomet igram v starostni skupini do 15 let, treninge imam skoraj vsak dan, ob vikendih pa po 
navadi sledijo ligaške tekme. Na tekmah in treningih se tudi sam srečujem s psihološkimi dejavniki, ki 
si jih do sedaj nisem znal razlagati. V osnovni šoli se s predmetom psihologije ne srečujemo, ker ni v 
šolskem programu, zato je tudi moji vrstniki ne poznajo in tako nismo dovolj dovzetni za trenerjeve 
nasvete, pripombe. Vsi drugi trije elementi priprave športnika so nam dosti bolj blizu in se nanje 
odzivamo dosti bolj pozitivno kot pa na psihološko pripravo, ki smo jo pogosto jemali kot nekaj  
vsiljenega, nepomembnega. Vrhunske športnike tudi sam spremljam na njihovi športni poti. Šele v 
zadnjem letu sem ugotovil, da to ni dovolj. Posebej ob vrhunskih dosežkih Petra Prevca sem se začel 
spraševati, kako se lahko tako zbere in pokaže vrhunski nastop v tako kratkem času, ko je to najbolj 
potrebno in te nastope tudi ponavlja. Tudi zato me je ta tema še posebej začela zanimati in pričel 
sem prebirati literaturo. Ta, moram priznati, je bila zame zelo velik zalogaj, saj še nimam potrebnih 
osnov, da bi vse zares dobro razumel. Želel sem si, da bi bilo napisano v manj zahtevni obliki, morda v 
kakšnem priročniku za nas mladostnike. Pridobil sem nova teoretična znanja, ki jih lahko tudi  
uporabim na treningih in tekmah. Šele  sedaj vem, koliko učenja bo še potrebno in kako je psihološka 
priprava pomembna za celotno ekipo in koliko bo še treba delati na njej, saj nameravam nadaljevati s 
svojo športno potjo tudi v srednji šoli. 

Pri raziskovalni nalogi sem si zadal več ciljev, in sicer ugotoviti, kaj je psihološka priprava, zakaj je 
pomembna in kako jo izboljšujemo z metodami in tehnikami dela. Koliko je poznana pri mladih in 
koliko pri vrhunskih športnikih. Ali je z vidika mladih in vrhunskih športnikov res od vseh priprav 
najmanj potrebna, ter ali so njeni učinki pogosto najmanj izkoriščeni, čeprav izboljšuje ključne 
psihološke lastnosti, ki omogočajo športniku vrhunsko funkcioniranje, še posebej v stresnih 
okoliščinah.  

V empiričnem delu naloge sem se odločil, da raziščem stališča športnikov, zato sem pripravil anketo s 
trinajstimi vprašanji. Postavil sem si dve izhodiščni hipotezi. Vsi rezultati niso bili pričakovani, nekateri 
pa so me tudi presenetili.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

2.1 Kaj je psihološka priprava in kako jo dosegamo  

Tekma je največkrat ključni trenutek športnikove priprave. Je dogodek, ko bi moral igralec znati 
pokazati prav vse, kar se je na treningih naučil. Poleg telesne, tehnične in taktične priprave na 
športnikov uspešen nastop močno, še posebej pri vrhunskih športnikih, vpliva tudi psihološka 
priprava. Dobro vemo, da različne telesne sposobnosti (npr. hitrost, moč, vzdržljivost, gibljivost), 
dobro naučeni tehnični elementi (met na koš, strel na gol, zamah pri tenisu…) in taktična znanja zelo 
vplivajo na to, kako dobro bomo tekmovali. 

Ključne psihološke lastnosti: 

- samozavest, 
- motivacija, 
- koncentracija, 
- kontrola treme, razočaranj, agresivnosti, 
- obvladovanje stresa 
 
so manj poznane, a  prav tako pomembno vplivajo na uspeh v športu,  za katere je, zlasti pri 
vrhunskih športnikih, potrebno poskrbeti že v procesu treninga, ne pa samo na hitro pred tekmo.  S 
pomočjo strokovne psihološke priprave skušamo te  psihološke lastnosti izboljšati, razvijati, 
"natrenirati", jih kontrolirati in  obvladovati, da bi lahko na tekmi športniki izpostavili optimalno 
stanje za nastop, v katerem najboljše tekmujemo.   
 Športniki izboljšujejo svojo izvedbo, igro in tako boljše tekmujejo, ter dosegajo boljše rezultate. 
Rešujejo osebne težave, da lahko bolje funkcionirajo v stresnih okoliščinah, pospešijo napredek, 
premagajo padce in krize, zmanjšajo razlike med treningi in tekmami, dvigujejo svoje meje in cilje, 
zmanjšujejo nihanja v izvedbi, vrhunski športniki pa pokažejo najboljši nastop, ko je stres največji. 
Športniki vse to dosegajo ob pomoči principov, metod, učenja in razvijanja kontrol ter ob tehnikah 
psihološke priprave. (Podpora vrhunskim dosežkom, 2016) 

2.2 Ključne psihološke lastnosti 

2.2.1 Motivacija 

Vsako aktivnost lahko bolje opravljamo, če želja po tej aktivnosti izhaja iz nas samih. Naš uspeh je v 
veliki meri odvisen od smeri naše motivacije. Če neko dejavnost počnemo zaradi drugih, v tej 
dejavnosti ne bomo našli zadovoljstva, prav tako je težko, če smo sami zelo zavzeti za določeno 
dejavnost, pa nas okolje pri tem ne podpira. 

Prednosti in slabosti različnih tipov motivacije ter vplivanja na  motiviranost športnikov: 

Najbolj sta znani  motivaciji dveh tipov: 

Notranja (intrinzična) in  

zunanja (ekstrinzična) motivacija (Tušak, 2003; cv: Deci, Ryan, 1985, 1991) 

Notranja motivacija pomeni, da delamo nekaj zaradi aktivnosti  same in za zadovoljstvo, ki izhaja iz 
izvajanja te aktivnosti , oziroma nastopanja.  Usmerjena je  v nalogo, v njeno tehnično izvedbo, je 
trajna. Športnik je maj čustveno vpet, saj neprestano izboljšuje svoje sposobnosti in svoje znanje. 
Slabost se lahko pojavi kot težnja po perfekcionalizmu. 
 Zunanja motivacija je usmerjenost na rezultat, le na zmago, medaljo, denar, nagrado, slavo, 
popularnost. Izgine, če ni dobrih rezultatov. Športniki doživljajo več pritiskov, napetosti, stresov. 
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Motivacija mladih športnikov naj bi čim dlje ostala notranja, saj bodo ob premiku k zunanji mnogi 
nekdanji notranji motivi odpadli. Nagrad in denarja se v nedogled ne da povečevati, več kot biti 
svetovni in olimpijski prvak pa tudi ni mogoče postati. Ostane le še notranja motivacija, če jo športnik 
še ima, bo še znal tekmovati in napredovati, sicer bo »njegova zvezda« počasi utonila, pravi Matej 
Tušak (2003, str. 186). 

Npr. 44 letni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, še vedno uspešno tekmuje, sebi in gledalcem 
v zadovoljstvo. 

Poznamo pa še druge tipe motivacij: 
Storilnostna motivacija se izkazuje kot potreba po dosežku in vztrajanju. Je najpogostejša v športu. 
Pozitivna motivacija, športnik trenira in tekmuje, da bi dosegel cilj. 
Negativna motivacija, športnik trenira in tekmuje, ker želi preprečiti neuspeh. 
Vrhunski športniki imajo večjo storilnostno motivacijo, saj se naučijo, da je uspeh lahko le posledica 
dolgotrajnega in trdega dela,  mladi športniki pa te izkušnje še nimajo. Negativna motivacija je bolj 
izražena pri mladih športnikih kot pri vrhunskih športnikih. 
Slaba motivacija je takrat, ko se pojavijo  dvomi, sprva podzavest nato že zavest dvomita v uresničitev 
in realizacijo. Negativne misli negativno vplivajo na naš uspeh.  Ti signali se oddajajo v okolico in odziv 
okolice je lahko negativen. Ta zahteva takojšnje ukrepanje. 
Dobra motivacija je ključna psihološka lastnost za doseganje ciljev, le ti pa za doseganje uspeha.  Ta   
vedno izvira iz športnikove notranjosti, ko športnik res verjame in zaupa v sebe, pravimo, da  ga 
ponese v nove boje in nove zmage. Pozitivne misli pozitivno vplivajo na uspeh. Uspeh ni povsem v 
športnikovi  kontroli, saj so na tekmah  tudi drugi športniki enako močno motivirani kot on sam. 
Konkurenca je le eden od vzrokov  nihanja motivacije. 
Samomotivacija izraža športnikovo sposobnost samokontrole motivacije. S psihološko pripravo 
motivacijo razvijamo in povečujemo (Tušak, 2003; Vse je usmerjeno k zmagi, 1997; Dimec Časar, 
Cimerman, 2012).  
 
Motivacija pri skupinskih športih 
Pri skupinskih športih je zelo prisotno poudarjanje čustev ponosa biti član ekipe, ekipnega duha in 
ekipnega dela in treninga, saj mora biti ekipa pripravljena vložiti vse napore in energijo za doseganje 
skupnega cilja. Skupinska motivacija je izredno pomembna, saj mora moštvo delovati celostno kot 
enota. Postavljanje skupinskega cilja pa se izvaja na tak način, da ima vsak posameznik določeno 
svojo vlogo v ekipi.  

Športniki skupinskih športov imajo tudi svojo lastno individualno motivacijo, ta pa vpliva na njihov 
individualen dosežek na tekmi. Individualno motiviran športnik mora vedeti, kaj si on želi, zakaj 
trenira, zakaj tekmuje. Trener in soigralci stalno vrednotijo in preverjajo individualen prispevek 
vsakega posameznika v ekipi.  

Motivacija ekipe je biti boljši od nasprotnika, se pravi zmagati. Na team se nanašata dve glavni 
skupini motivov: 

-  želja po uspehu teama 
-  želja po izogniti se porazu oziroma neuspehu teama«. (Zander, 1975) 

»Končni cilj športnikovega vedenja pri skupinski športih je torej zmaga, ki mora postati zavestna in 
podzavestna potreba (Tušak, 2013) 
 

Zakaj so nekateri športniki bolj motivirani kot drugi? 

Najpomembnejše je, da športniki res uživajo v izbranem športu. Se točno zavedajo, kaj jih žene in 
kakšne osebne motive zadovoljujejo ob tem. So samomotivirani, vztrajni, sistematično opravijo delo 
in predvsem,  znajo prav postavljati cilje. Prav zato so nekateri športniki bolj motivirani kot drugi. 
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2.2.2  Koncentracija 

»Širši pojem je pravzaprav pozornost, koncentracija pa predstavlja intenziteto osredotočenosti te 
pozornosti.» in močno vpliva na doseganje uspehov. 

» Doseganje visoke koncentracije je osredotočenje pozornosti na eno samo stvar in izključevanje 
vseh preostalih misli.« Pomembno je, da se tik pred tekmo osredotočimo samo še na specifično 
nalogo. V spomin si prikličemo svoj dober trening, svoj najboljši nastop. »Kakor hitro športnik ni 
sposoben prestaviti pozornosti dovolj hitro in učinkovito, ker ga je prejšnji dogodek preveč zmotil, ni 
sposoben vzpostaviti dovolj visoke koncentracije  na naslednji dogodek.« Torej če želi športnik na 
tekmi dobro opraviti nalogo, mora predhodni del naloge takoj pozabiti in se takoj osredotočiti na del, 
ki prihaja.« Visoka koncentracija je povezana z občutkom močne duševne napetosti in z ogromno 
porabo mentalne energije, ki je omejena.  Je ena najpomembnejših komponent športnikove priprave 
na tekmo.« 

 Bolje telesno pripravljeni športniki lažje dlje časa vztrajajo v visoki koncentraciji in imajo navadno 
tudi boljše sposobnosti menjavanja obdobij koncentracije in sprostitev oz. relaksacij. Slabše telesno 
pripravljenim športnikom, ki se sicer znajo dobro skoncentrirati,  pa jim tudi ob dobri psihični 
pripravljenosti lahko zmanjkuje mentalne energije za vzdrževanje takšne koncentracije. Tu lahko 
iščemo odgovor na padce koncentracije ob koncu tekme pri telesno slabše pripravljenih igralcih. 
Športniki morajo biti na tekmovanjih v stanju večje sproščenosti kot napetosti, saj le to omogoča 
aktivno obvladovanje procesa pozornosti. Psihološka priprava: vaje za koncentracijo, ki jih izvaja 
športnik vsak dan in tehnike vizualizacije športniku pomagajo pri razvijanju in izboljšanju 
koncentracije (Tušak, Misja, Vičič, 2003; Tušak, 2013). 

2.2.3  Samozavest  

Športnikova samozavest močno vpliva na njegovo uspešnost. 

»Višja kot je samozavest lažje športnik obvladuje stres pred tekmo in  majn dovzeten je za vpliv 
negativnih misli. Prav zato lahko bolj odločno nastopi na tekmi.« Samozavest je protiutež 
anksioznosti. Nižja kot je samozavest večji je vpliv negativnih misli, večja bo trema, tesnoba, strahovi.  
Kadar je le-ta visoka, tudi višji cilji in pričakovanja o uspešnosti ne povzročijo pretiranih težav. 
Pridobivane samozavesti je dolgotrajen proces,  saj  je odvisna od posameznikovih osebnih lastnosti 
in njegovih  vrednot (starši, trenerji športnika cenijo v začetku zaradi njegove ubogljivosti, 
poslušnosti, delavnosti, bojevitosti, discipliniranosti ne glede na uspeh). Športniki vedo, da si 
samozavest izgrajujejo sami.  

»Brez uspehov ni samozavesti, brez resnega discipliniranega dela ni uspehov.« 

Dobra samozavest je, ko športniki realno ocenjujejo možnosti za uspeh. Ti športniki ne poveličujejo 
svojega znanja in sposobnosti, ker  sebe dobro razumejo in poznajo. Počutijo se uspešne , hkrati pa 
poznajo svoje zgornje meje sposobnosti in si ne postavljajo neuresničljivih ciljev. Športniki so 
sposobni popravljati napake in se jih ne bojijo. Dovolj samozavestni športniki se ne bojijo poraza, 
zavedajo se, da so porazi sestavni del življenja.   

Pri premalo samozavestnih športnikih pa vse omenjeno ne velja.   
Nekateri  športniki so preveč samozavestni. Prepričani so, da jim daje samozavest imunost za napake, 
da jih oni pač ne morejo storiti. Ti športniki imajo nerealno samozavest. Včasih je potrebno opraviti 
korekcijo samozavesti pri preveč in premalo samozavestnih športnikih (Tušak, Misja, Vičič, 2003) 

Športnik mora kritično oceniti razloge za izgubljanje samozavesti - kontrolira naj svoja čustva, se 
zaveda svojih negativnih misli in jih preusmerja v pozitivne, ostaja nepopustljiv ne glede na položaj, ki 
je lahko zanj nelagoden, ceni naj svoje sposobnosti in veruje vanje kljub negativnim zunanjim 
dejavnikom (vreme, poškodbe...), lastne pomanjkljivosti sprejme kot del sebe in jim nameni  vso 
pozornost na treningih ,vso koncentracijo nameni tekmi in na tem gradi samozavest, samozavest 
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gradi  na doseganju osebnih rekordov ne glede na uvrstitev na sami tekmi ... (Miklavž, Mlakar, Penić, 
2010). 

 
Psihološka priprava športniku pomaga pri prepoznavanju,  pridobivanju, utrjevanju ter višanju in 
kontrolah samozavesti.  

2.2.4  Kontrola anksioznosti (treme, razočaranja, strahu) in agresivnosti 

Je odvisna od športnikovih osebnostnih potez, motivacije, visokih pričakovanj, kaj mu sama tekma 
predstavlja, zunanjih pritiskov, vloženega truda in močne želje po uspehu. 

2.2.4.1 Agresivnost - napadalnost  

V organizmu se stalno nabira agresivna energija in prav čutimo potrebo, da to energijo nekje 
sprostimo. Vloga športa je tako v sproščanju kot v spodbujanju agresivnosti. 

Na športnikovo agresivnost vplivajo njegove osebne lastnosti in še drugi dejavniki. Kaže se v različnih 
tipih agresivnosti. 

Tipi agresivnosti glede na psihološko funkcijo: 

   -Instrumentalna agresivnost, ki pomaga doseči  zunanji cilj. 
   - Frustracijska agresivnost, katera vloga je v sproščanju napetosti. 
    -Posnemovalna agresivnost, temelji na občutku pripadnosti določeni skupini ali pa  
    identifikaciji z vzorniki. (Tušak, Tušak, 2003) 
    Fromm (1975) loči pozitivno in negativno agresivnost. Avtorji, ki zastopajo podobno 
     delitev, večkrat pozitivno agresivnost imenujejo tudi ustvarjalna, negativno pa razdiralna 
    agresivnost. 
   - Pozitivna agresivnost: športnik jo izkorišča za dosego cilja, dober športnik zna izkoristiti   
    notranjo napetost in tako lastno agresivnost usmeri direktno v cilj. 
    -Negativna agresivnost: izraža se v pasivnem odporu, trmastem vztrajanju pri svojem,   
    razdražljivosti (izbruhniti ob najmanjšem izzivu, hitro razburjanje ob vsaki provokaciji),    
    v kopičenju negativne energije, negativizmu (nasprotovalno vedenje proti avtoriteti), 
    besedni agresivnosti (vpitje, preklinjanje, agresiven način govora), telesni agresivnosti 
    (fizično obračunavanje), občutkih krivde (prepričanje o osebni moralni neustreznosti) (Tušak, Tušak, 
2003)  

Nekateri drugi dejavniki agresivnosti, ki vplivajo na športno agresivnost. 
»Prva skupina dejavnikov so športno - tekmovalni pogoji: kraj tekmovanja, tesnost izida, rezultat 
tekmovanja in stopnja fizičnega kontakta. Medosebni kontakt v igri povečuje verjetnost agresivnih 
dejanj. Moč  in napadalno vedenje športnika je pogosto dokaz, da daje vse od sebe na tekmi. Pogosto 
ga spodbujajo gledalci,  trenerji ter vodstva kluba. 
Druga skupina dejavnikov so udeleženci v športu: soigralci (sprejemanje ali zavračanje agresivnosti), 
sodniki (kaznovanje oz. nekaznovanje), trenerji (ojačujejo agresivno vedenje), gledalci in sredstva 
množičnega obveščanja (poveličujejo agresivne športne vzornike).« 
Omejena agresivnost je značilna za tiste športe, kjer mora biti športnik agresiven, da fizično zaustavi 
nasprotnika, istočasno pa stroga pravila določajo mejo agresivnosti, npr. pri košarki in nogometu. Tu 
je prisotna tudi posredna agresivnost (Tušak, Tušak 2003). 
Igralec je v nogometu omejeno agresiven, ko napadalno krije nasprotnika. Če ob tem krši kako 
pravilo, lahko dobi rumeni ali rdeči karton, to lahko povzroči stres za igralca in soigralce, če sodnik 
presodi enajstmetrovko za nasprotno ekipo. Posredno agresiven je tako, da žogo agresivno zabije v 
gol. 
Kontroliranje agresivnosti je pomemben dejavnik psihološke priprave in napredovanja športnika.  
Učimo se jo obvladovati s  socialnim učenjem, oziroma socializacijo. Tu ima pomembno vlogo družina 
že od rojstva dalje.  Najpomembnejšo vlogo ima trener. 

Vloga staršev in trenerja pri kontroliranju agresivnosti. 
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Govorimo o oblikovanju osebnosti z načinom vzgoje, o reagiranju staršev na otrokovo agresivno 
vedenje. To je zelo pomembno, saj zaradi neustreznih pristopov prihaja pri otrocih  do doživljanja 
občutja krivde in se posledično kasneje med športniki kažejo individualne razlike. Pri nekaterih 
športnikih je opaziti pomanjkanje agresivnosti, čeprav so dobro telesno pripravljeni in jih trener, 
situacija, soigralci kar kličejo po agresivnosti. Nekateri slabše telesno pripravljeni športniki pa z 
lahkoto agresivno tekmujejo, igrajo.   
Predvsem v tem zgodnjem obdobju potrebuje športnik pomoč staršev, včasih tudi psihologa, največjo 
vlogo pa ima vsekakor trener. Pri svojih varovancih mora ukrepati, če so premalo agresivni na 
treningih in tekmah  in enako, če prepozna pri nekaterih pretirano agresivnost. 
Športnika naj pripravi na nasprotnikove žalitve s strategijo vedenja, enako velja za moštvo. Trener 
mora že vnaprej pred tekmo predvideti vse pogoje , ki lahko izzovejo konfliktno sovražnost športnika, 
ekipe do nasprotnih tekmovalcev. Ta velikokrat vodi v odkrito fizično agresivnost. »Tekma  namreč 
vedno prispeva k zvišanju sovražnosti med udeleženci.« Opazovanje agresivnosti nasprotnega igralca 
lahko tudi sproži agresivnost soigralcev, pa tudi nasprotnih igralcev. Trener mora prepoznati vsa 
kritična obdobja med tekmo in mora umiriti strasti in delovati pomirjajoče. Športniki se morajo 
naučiti izražati potrebno in ustrezno agresivnost, ki bo v mejah obstoječih pravil in humanosti za 
posamezni šport. Trener naj športniku tudi pomaga razumeti, da so agresivne reakcije običajno 
nekoristne in ne vplivajo na rezultat, saj pomenijo posledično velike motnje koncentracije. Športniki , 
ki so izgubili tekmo, doživljajo velike frustracije. V njih se kopiči negativna agresivnost, ki jo običajno 
stopnjujejo še navijači. Tem športnikom je potrebno takoj pomagati, da ne pride do najbolj nizkotnih 
vedenjskih oblik do zmagovalcev (pretep) in da poraženci uvidijo prave vzroke za poraz in ga 
dostojanstveno sprejmejo.  
V številnih športih fizično agresivnost spodbujajo do maksimalne možne mere, npr. boks, hkrati pa 
športniku v fazi agresivnosti postavljajo omejitve s številnimi pravili, česa se ne sme. Prav to pa 
povzroča športniku dokaj velik stres. 
Posledice prevelike agresivnosti se kažejo v številnih poškodbah športnikov, še bolj pa se kažejo po 
končani športni karieri (npr. boksarji, možganske poškodbe, lahko celo slepota). Vse to kar kliče k 
resnemu pristopu psihološke priprave pri kontroli pretirane agresivnosti in nasilja v športu (Tušak, 
Tušak, 2003). 

2.2.4.2  Anksioznost – trema, razočaranje, strah 

Tremo, tesnobo, strah eni razumejo kot dogajanje v glavi, ki jih poznamo tudi v vsakdanjem življenju 
in športu. Paziti je potrebno, da termina anksioznost ne uporabljamo za stres. 
 
Kaj je anksioznost in njen pomen? 
Lewis (1982) navaja, da je anksioznost emocionalno stanje, ki ga posameznik doživlja kot bojazen, 
spremljajo pa jo tudi določene motnje telesnega funkcioniranja. 
 Simona Tancing in Miran Čuk (1983) opredeljujeta anksioznost kot psihofiziološko dogajanje. 

Na fiziološkem nivoju gre za občutek psihičnega nemira, nezmožnost sprostitve. Prihaja do 
tahikardije (povečana hitrost in utrip srca, občutkov tesnobe in stiskanja srca). Pojavijo se tudi motnje 
v dihanju in  motnje v prebavnem sistemu, moteno je odvajanje, prehranjevanje in spanje. 

 Na doživljajskem nivoju gre za zaskrbljenost, občutek negotovosti, bojazni, utesnjenosti, nemoči, 
nemira. Slabša je koncentracija in pozornost. 

 Na vedenjskem nivoju se kaže v telesni drži, gibanju in mimiki. Anksioznost prav tako povečuje 
napetost v mišicah. 

 Anksioznost torej vpliva na športnikovo telo in na njegovo funkcioniranje, na  njegovo samozavest, 
samopodobo in sposobnost uspešnega tekmovanja. Odvisna je od športnikovih osebnostnih potez 
(čustvena stabilnost zagotavlja manjšo anksioznost, čustvena labilnost pa večjo), od izbrane 
motivacije, kaj mu sama tekma pomeni (pomembnejša je, večja je anksioznost ), vloženega truda na 
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treningih in močne želje po uspehu, močne želje po zmagi pri vrhunskih športnikih. (Tušak, Tušak, 
2003) 

Pozitivna anksioznost pomeni primerno tremo in strah pred tekmo, kar izraža spoštljiv odnos do 
tekme same, pozitivna posledica pa je športnikov porast prizadevanj, napora in truda na tekmi in 
posledično odločen, napadalen nastop. 

Negativna anksioznost običajno predstavlja stres. Telesni  in mentalni simptomi postanejo skrajno 
neprimerni. Pride do padca samozavesti, posledično športnik ne izvede akcije odločno, sproščeno, 
zviša se možnost napak in s tem je slabši nastop. 

Določene zakonitosti v pojavljanju anksioznosti - bližanje tekmovanja običajno močno zvišuje nivo 
športnikove anksioznosti. Samo tekmovanje anksioznost zniža, po koncu tekmovanja  pa začasno spet 
naraste, nato pa upade (Tušak, Tušak, 2003; cv: B. Cratty 1983). 

 Tipični strahovi pri športnikih : 

- strah pred porazom, strah pred zmago (saj navijači in javnost pri vrhunskih športnikih pričakujejo 
stalne ponovitve najboljših rezultatov), 

 -strah pred trenerjevo zavrnitvijo po končani tekmi (če ne gre vse po planu), 

- strah pred bolečino (pri nekaterih je zelo prisoten, drugi pa ga sploh ne poznajo), 

- strah pred agresivnostjo (da boš nasprotnika poškodoval ali pa boš sam poškodovan). 

(Tušak, Tušak, 2003) 

Pogosto se strah pojavi zaradi neke zunanje situacije (npr. smučar na tekmovanju, ko je neki 
tekmovalec pred njim padel in se je grdo poškodoval, strah nogometaša, ki izvaja enajstmetrovko v 
zadnjih sekundah tekme in odloča o usodi celotnega moštva ...) 

Odzivanje športnikov na anksioznost 

 Mentalno tremo športnik občuti kot strah in s tem povezanimi  negativni miselnimi tokovi (sem v 
slabi formi, spet bom zamočil, trener me bo nadrl, kako se bodo odzvali moji starši, sponzorji, 
navijači) .Športniki ne govorijo radi o svojih strahovih, pogosto se jih sramujejo, saj ne želijo, da bi jih 
imeli za bojazljivce, še posebno ne trener. Pri nekaterih športnikih pa vse poteka na podzavestni ravni  
in ti niti sami ne vedo, česa se bojijo. Drugi športniki pa spet poročajo, da čutijo močno anksioznost že 
nekaj dni pred tekmo, da doseže višek tik pred startom. Takoj po začetku tekme pa se je popolnoma 
znebijo. Med športniki so tudi na tem področju velike individualne razlike, ki kar kličejo k strokovni 
obravnavi (Tušak, Tušak, 2003; Kovač, 2013). 

2.2.5 Stres in tehnike reševanja stresnih reakcij 

Stres je že dolgo časa ena najbolj obravnavanih tem v psihologiji, predvsem zaradi vse  pogostejšega 
pojavljanja v hitrem tempu življenja. Poslušamo, beremo, kako so posamezniki vedno pod vplivom 
stresa, kako na nekatere deluje negativno, na druge  pozitivno (so celo najbolj ustvarjalni). Tako je 
tudi v športu. Športne dejavnosti lahko sprožijo tako pozitiven kot negativen stres. 

Selye (1956; po, Jones), je stres definiral kot » nespecifični odgovor telesa na kakršnokoli zahtevo«, 
vendar pa to ne pomeni, da je odgovor na te zahteve oz. njihovo izpolnitev nujno negativen.  

Stres kot negativno reakcijo bomo zaznali takrat, ko bomo imeli občutek, da se ne znamo uspešno 
spoprijeti z zahtevami, ki jih stresor (stresni dejavnik iz okolja) postavlja pred nas. Tako bo športnik 
imel več treme, če bo imel občutek, da je na tekmo slabo pripravljen, če mu bo manjkalo 
samozavesti, če bo pred njim nasprotnik, s katerim se ne zna spoprijeti. Če se reakcije stresa pri 
posamezniku ne pojavijo, potem se zna s tem stresorjem dobro spoprijeti (Jones 1997). 

Ena izmed ključnih značilnosti športnikovega odgovora na stres je njegova sposobnost spoprijemanja 
s stresom. Ta je v povezavi z njegovo osebnostjo. Čustveno stabilni športniki so že po svoji naravi bolj 
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mirni, obvladljivi, uravnoteženi, samozavestnejši, bolj hladnokrvni ..., zato stres lažje obvladujejo. Če 
pa  je športnik po  naravi čustveno labilen: zaskrbljen, nesproščen, nerazpoložen, napet ..., bo težje 
obvladoval stres.   

Pozitiven stres pred tekmo je tista potrebna vzdraženost in napetost uma in telesa, ki omogoča 
kvaliteten nastop. Vsak kvaliteten nastop pa športnika ponese v nove boje in nove zmage (Tušak, 
Misja Vičič, 2003). 

2.2.5.1 Reševanje stresnih reakcij (metoda dela na psihološki pripravi) 

»Tekmovanje predstavlja za športnika izredno stresen dogodek«  

Psihologi s športniki odkrivajo, zakaj športnik na določenih tekmah ne tekmuje tako kot je sposoben 
(kontrola notranjih prepričanj in verjetij, preseganje notranjih, skritih strahov in omejujočih 
prepričanj).  Ugotavljajo, kaj se mu na tekmah dogaja, pa se mu ne bi smelo, npr. dela preveč napak. 
Zakaj prihaja do vzponov in padcev-nihanja forme, razlik nastopov na treningih in tekmah, razlik 
nastopov na domačem in tujem terenu, razlik nastopov doma in v tujini,  slabše izvedbe akcije ( ni 
bila dovolj odločna in sproščena), počasnega napredka, slabše uvrstitve od pričakovanja, zakaj ni 
sposoben igrati napadalno, kako se naučiti kontrole prevelike agresivnosti, da ne bi poškodoval 
nasprotnika, kako doseči potencial (vse kar znaš in zmoreš), ga pokazati vedno, ko je potrebno, ga 
tudi ponoviti in ga še izboljšati (Podpora vrhunskim dosežkom, 2016). 

Vrhunski športnik mora prikazati najboljši nastop, ko je stres največji.«  Če se stresne reakcije še 
naprej ponavljajo, so lahko zaznane kot grožnja telesu. Ustalijo  se nekatere telesne reakcije (npr. 
mišice ostanejo še napete dolgo po tem, ko je stresor že izginil). Izraba se kaže v tako imenovanih 
»prilagoditvenih boleznih«. Sposobnost spoprijeti se s stresom je takrat zmanjšana. Dlje kot traja 
napetost, večja je škoda, ki je povzročena telesu. 

Stresne reakcije ponavadi povzročajo največ težav pri psihološki pripravi športnika. Če so vzroki za 
stresne reakcije pretežno psihološke narave, športnik nujno potrebuje pomoč športnega psihologa, ki 
mu bo pomagal spremeniti določeno negativno mišljenje, ga naučil kontrolirati tremo, ga naučil 
preusmerjati negativne misli, gradil na dvigovanju samozavesti in koncentracije ter kontroli 
agresivnosti, posledično se  bodo pokazale pozitivne spremembe v igri, izvedbi, na tekmi. Včasih pa 
vzroki za nastali problem niso psihični, takrat športni psiholog pomaga športniku pri iskanju novih 
rešitev za stresne reakcije (Podpora vrhunskim dosežkom, 2016). 

2.3 Ostale tehnike psihološke priprave in metode dela 

Najpomembnejše tehnike za kontrolo anksioznosti in njihov pomen 

2.3.1  Tehnike sproščanja 

Telesno tremo  občutimo ob izraženih telesnih znakih (nesproščene mišice, tresenje, potenje rok, 
tiščanje v želodcu, povišan srčni utrip, tiščanje na vodo …). 
 Za obvladanje te napetosti pred, med in po tekmovanju najpogosteje uporabljamo različne 
relaksacijske oz. sprostilne tehnike. 
Poznamo kratke tehnike sproščanja (dihalne vaje, predstavljanje avtosugestije, sprostitvene besede, 
ki so mogoče neposredno pred tekmo) in dolge tehnike sproščanja (stretching, mentalno sproščanje, 
ritmično in trebušno dihanje, te izvajamo v mirnejšem okolju). Vsem pa so nam znane tudi 
vsakodnevne sprostitvene aktivnosti, ki imajo že same po sebi sprostilni značaj. Takšna je npr. joga, 
meditacija, obisk v fitnesu,  tuširanje v vroči vodi ali savnanje, rahel tek ali sprehodi, včasih pa tudi že 
samo zabava v prijetni družbi.  

Tehnike sproščanja nas privedejo do boljše koncentracije, obvladovanja strahu, treme, tesnobe, jeze 
in agresivnosti, lažjega premagovanja naporov in boljše regeneracije po tekmah ter boljšega počitka.  
Športnik bi moral v trenutkih največjih telesnih in psihičnih obremenitev znati poskrbeti za sprostitev, 
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sicer se količina stresa lahko povzpne čez mejo tolerance, takrat se lahko pojavijo težave v 
vsakodnevnem življenju oz. vsaj na športnem področju (Tušak, Misja Vičič, 2003). 

2.3.2  Predstavljanje (vizualizacija)  

»Temelj vizualizacije je mentalni trening tistih delov možganov, ki so odgovorni za posamezne akcije, 
gibe, ... » To pomeni sprostitveno predstavljanje sebe na tekmi, da prav začutiš, kako izvajaš kak gib. 
Je v pomoč pri treningu in pripravi na dogodke, ki so nepričakovani. Je podpora pravemu (realnemu) 
treningu. »Takšen trening ti lahko omogoči vstop v situacijo, v kateri se še nikoli nisi znašel, ker pa si v 
njej s pomočjo vizualizacije že bil, ti ni več neznana in veš, kaj moraš v takšnem trenutku storiti. 
Omogoča ti, da z mentalnim treningom odstraniš vse nepotrebne gibe oz. akcije, utrdiš tiste gibe oz. 
akcije, ki so potrebne in vodijo do cilja« (Tušak, Misja, Vičič, 2003, str. 282). 

2.3.3  Samogovor (kontrola misli)   

Pozitivni samogovor je spodbuda k treningu in ključ do športnega uspeha. Pomemben psihološki 
dejavnik za doseganje športnih uspehov je miselna priprava, ki nas lahko v najtežjih trenutkih, ko nam 
ne gre vse po načrtih, pripravi in spodbudi k dobremu treningu in boljšim rezultatom na tekmah. Pri 
tej psihološki tehniki  športnik na nek način spodbuja samega sebe. Gre za samosugestijo, pozitivne 
misli: Sem popolnoma pripravljen. Vem, da to zmorem. Kar naredim v mislih, lahko tudi v resnici ... 
Včasih se mora športnik zavedati svojih negativnih misli, ki so velikokrat podzavestne. Mora jih 
zaustaviti in nadomestiti z realnimi, s spodbudnim miselnim tokom. Govorimo o  kontroli misli (Tušak, 
Misja Vičič, 2003). 

2.3.4 Pred-nastopne rutine 

Večina športnikov pred nastopom izvaja neke konstantne vedenjske vzorce, ki jim pravimo pred-
nastopne rutine. Izvedba pred-nastopne rutine bo športnikom olajšala optimalno mentalno 
pripravljenost za tekmo, kar pomeni tudi nadzorovanje stresa. Popularnost teh rutin izvira iz 
prepričanja, da pred nastopne rutine omogočajo lažje koncentriranje, saj naj bi zmanjšale distrakcije 
in usmerile pozornost na želeni objekt. Nekateri pravijo tudi, da naj bi izvajanje pred-nastopne rutine 
pozornost športnika odvrnilo od nepomembnih in jo usmerilo na pomembne dražljaje Pred-nastopne 
rutine so odvisne od posameznega športnika, vsak športnik ima svoje pred-nastopne rutine, s 
katerimi se lažje sprosti pred tekmo. (Tušak, Misja, Vičič, 2003) 

 2.3.5.  Postavljanje in preverjane ciljev 

Postavljanje in preverjanje ciljev  se je izkazalo kot ena najučinkovitejših tehnik, ki prispeva k 
boljšemu delovanju posameznikov in skupin. Izboljša delovno učinkovitost in kvaliteto, razjasni 
pričakovanja,  povečuje zadovoljstvo z nastopom, povečuje samozavest in občutke ponosa ter zvišuje 
željo po sprejemanju novih delovnih izzivov. 

Kaj vse pripomore k učinkovitemu postavljanju ciljev? 

Konkretni in merljivi cilj 

Postaviti si je potrebno učinkovit cilj, ki nam jasno kaže, kaj je potrebno za to narediti, da bi ga 
dosegli, cilj mora biti merljiv. Na primer, nek nogometaš mora biti sposoben izmeriti svoj napredek 
(koliko zadnjih podaj je imel na tekmah, koliko golov je dal na tekmi). Neučinkovit cilj bi bil  v smislu 
»dal bom vse od sebe na tekmi«. 
Postavljeni  konkretni  cilji so motivacijsko učinkoviti, ker usmerijo delovanje posameznikov, 
mobilizirajo njegovo energijo, zagotavljajo vztrajnost v delovanju in vplivajo na strategije, s katerimi 
se ti cilji lahko dosežejo.  
Zahtevni, a še vedno dosegljivi cilji 

Cilji morajo biti rahlo višji od dejanske zmožnosti, toliko, da so izzivajoči, vendar še vedno realni in 
dosegljivi. Višji ko je cilj, bolj se bo posameznik resnično potrudil, da ga bo dosegel. Ne smejo biti 
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prelahki, saj takšni ne dvignejo naše motivacije, pretežki pa lahko povzročijo anksioznost, stres ter 
odpor. 

Kratkoročni kot dolgoročni cilji 

Vsak cilj je potrebno razdeliti na manjše podcilje, rezultatske in procesne. Razvrstiti jih je potrebno po 
pomembnosti: popolnoma nepomembni, malo pomembni, srednje pomembni, pomembni in zelo 
pomembni cilji in še časovno glede na potek sezone in  kariere. 

Športnik si mora postaviti tako kratkoročne kot dolgoročne cilje, saj ga kratkoročni cilji postopno 
privedejo do dolgoročnih ciljev. To posamezniku omogoča, da ostaja motiviran in ves čas preverja, 
kako uspešno stopa po poti svojih ciljev.  

Pozitivni cilji 

Pozitivna naravnanost posamezniku omogoča, da se osredotoča na uspeh, ne pa na poraz. Športnikov 
notranji glas je njegovo orožje za doseganje želenega cilja, saj umiri njegove impulzivne odzive. 
Nogometaš naj ne razmišlja na to, kako bo zmanjšal število napak med tekmo, temveč kako bo zadel 
na gol. 

Program postavljanja ciljev (PPC) 

Športnik naj ugotovi in oceni,  kakšen je njegov trenutni položaj in situacija v izbranem športu. Kakšne 
bodo koristi zaradi doseženega cilja, kakšne bi bile posledice, če cilja ne doseže, kakšna pot vodi  do 
njega. 

Skoraj zagotovo mora športnik izboljšati nekatera področja, če naj bi dosegel svoje najboljše 
rezultate. Ugotoviti je potrebno, kje ima še rezerve, kje ima težave. Športnik, trener in psiholog 
skupaj sestavijo seznam najpomembnejših spretnosti fizioloških in motoričnih značilnosti ter 
psihičnih značilnosti. Tako nastane program. Treningi in tekmovanja pa predstavljajo kontrolne točke, 
po katerih športnik sledi svojemu programu ciljev. Zaželeno je, da  športnik obesi ta program na vidno 
mesto, ga opazuje in spremlja svojo uspešnost in svoje vedenje ob tem. Športnik naj preverja časovne 
okvirje postavljenih ciljev.  Pomembno je, da se o njih pogovarja tudi s starši, prijatelji in da jih sproti 
seznanja s svojim napredkom. Sam sebe mora znati pohvaliti in se nagraditi ob doseženem cilju, 
lahko z majhnimi razvadami. 

S tem, ko si zastavimo cilj in ugotovimo, v kolikšni meri smo cilj dosegli, ugotovimo, kakšen je naš 
napredek in kakšne so sploh naše sposobnosti. Pravzaprav dobimo samopotrditev, da smo sposobni, 
da smo lahko uspešni. Obratno pa spoznamo, kakšne izgovore si izmišljujemo, če cilja ne dosežemo 
(Vse je usmerjeno k zmagi, 1997; Strategije učinkovitega postavljanja ciljev, 2016). 

Športnik mora vedeti, kaj je njegov glavni cilj na tekmi in kako je potrebno trenirati za doseganje tega 
cilja, čemu je potrebno posvetiti največ pozornosti, na katere stvari se mora  osredotočiti in jih 
idealno opraviti, da bo izbrani cilj dosegljiv. Nogometaš, na primer, se mora popolnoma umiriti, se 
osredotočiti na dobre podaje, biti 100% agresiven in natančen pri zadevanju mreže. 

Strategije za doseganje cilja 

Eden od glavnih razlogov, da posameznik ne doseže svojega cilja, je, da nima strategije, ko nastopijo 
težave (Tušak, 2003). 

Primer mladega atleta Cilj preteči 800 m v manj kot dveh minutah 

 Trenutni akcijski načrt: 
 Opraviti 1 klasični trening več na teden. 
 Ob sredah trening  teka v hrib. 
 Vizualizacija teka na 800 m vsak dan v tednu. 
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Preverjanje programa postavljenih ciljev 
»Športniki naj bi vodili dnevnik, ki bi vključeval tri glavna poglavja: Moji cilji, Informacije o treningih, 
Informacije o tekmovanjih.  Zajemal  bi športnikove prednosti - močna področja, športnikove slabosti 
- šibka področja, cilje za prihajajočo sezono razdeljene na 4 podpodročja: spretnosti in področja, 
potrebna izboljšanja, konkretni cilji, strategije za doseganje ciljev, datum evalvacije ciljev«,Tušak, 
2003: 202) Menim, da bi bil tak dnevnik, ki bi ga klubi naročili in posredovali svojim športnikom, 
nujen zlasti pri mladih tekmovalcih. 

Po mnenju Tušaka( 2003, str. 201) »je to najboljša metoda, da športnik  obdrži  izkušnje, ki si jih je 
nabral v neki pretekli uspešni ali neuspešni sezoni. Te izkušnje, zapisane in dokumentirane v 
dnevniku, omogočajo športniku več informacij v pripravah na novo sezono, kjer lahko z analizo 
dnevnika pride do koristnih podatkov o lastnih občutkih forme, samozavesti, motiviranosti ..., kar bo 
pripomoglo k  graditvi vrhunske pripravljenosti za neko tekmo«. Po vsakem preverjanju ciljev mora 
športnik s trenerjem analizirati trenutno situacijo. Ob težavah, ki se morda pojavijo,  pa skupaj  z njim 
poiskati novo rešitev. Športni psihologi kot dobri poznavalci individualnih športov sodelujejo s trenerji 
in jim pomagajo pri iskanju prave poti, pogosto pri vrhunskih športnikih nastopajo v vlogi 
individualnih »mentalnih trenerjev«.  

2.3.6  Individualna svetovanja  

Zajemajo popolno podporo na področju priprave, torej vse potrebno za vrhunski napredek. Potrebna 
je cela skupina metod : 
- učenja in uporabe tehnik psihološke priprave, 
- analize in reševanja stresnega delovanja, 
- priprav na tekme, 
- spremljanje napredka. 
(Podpora vrhunskim dosežkom, 2016)  

2.3.7  Priprava ekip-metode psihološke priprave ekip  

Vsaka ekipa je sestavljena iz značilnosti članov ekipe (kvaliteta igralskega kadra, osebnostne 
značilnosti igralcev ...) in okoliščin, v kateri se ekipa nahaja (število igralcev, ambicije kluba, tradicija 
kluba, ...). To vpliva na strukturo ekipe – na statuse in vloge, ki jih imajo posamezni igralci v ekipi, na 
avtoriteto trenerja ter na pravila obnašanja. Poleg strukture se pojavijo še za vsako skupino drugačni 
skupinski procesi (komunikacija, skupinski cilji, učinkovitost skupine...) in različna stopnja 
kohezivnosti med igralci. Ti elementi pa na koncu soodločajo o uspešnosti nastopanja posameznih 
igralcev in ekipe kot celote (Misja, 2009). 
 
Z njimi izboljšujejo socialno-psihološke lastnosti v ekipi in s tem kvalitetnejšo delovanje celotne ekipe. 
Težko je ustvariti delujoč in povezan tim, saj je prestopanje iz tima v tim veliko. Potrebna je cela 
skupina metod, t.i. team building metode: 
- Usklajevanje individualnih ciljev in postavljanje skupinskih ciljev 
- Metode izboljšanja sodelovanja v ekipi 
- Razčiščevanje in sprejemanje vlog v skupini 
- Učenje komunikacijskih spretnosti 
- Reševanje konfliktov 
- Učenje stilov vodenja 
(Podpora vrhunskim dosežkom, 2016). 
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2.4 Način dela na psihološki pripravi  

2.4.1 Delo športnih psihologov s športniki, trenerji in starši športnikov 

Športni psihologi poslušajo, svetujejo, učijo, rešujejo težave. Športnike spremljajo na nekaterih 
treningih in tekmah. Opravijo sestanke z njihovimi trenerji oz. z ostalimi člani strokovnega štaba, da 
pridobijo vse pomembne informacije o delovanju športnikov. Prav tako s športniki in trenerji  
analizirajo  vse dejavnike, ki vplivajo na uspeh, tudi tehnične, telesne, taktične pripravljenosti, po 
potrebi jim pomagajo pri iskanju novih rešitev le teh, šele potem se usmerijo na svoje področje. 

Pripravljajo predavanja, individualna svetovanja in skupinske tečaje. Tečaji so namenjeni učenju 
tehnik psihološke priprave za športnike in trenerje.   

Sam nastop ne sme biti odvisen od naključnega počutja športnikov, igralcev. Športni psihologi 
sistematično povzročajo  nastanek tistih predtekmovalnih stanj, ki omogočajo športniku čim boljši 
nastop. Njihova pozornost je usmerjena v analizo športnikovega vedenja pred tekmo in ustrezno 
pripravo pred tekmo. 
Osnovni in začetni metodi psihološkega  dela  s športnikom sta dober trening in izkušnje s tekem in 
kako se je on  sposoben samostojno zoperstavljati nastalim problemom. 
 
V sodelovanju s športnim psihologom športniki izboljšujejo svojo psihološko pripravo : 
- na dogovorjenih srečanjih s športnim psihologom,  
- med treningom, kjer vključujejo tehnike psihološke priprave, 
- doma, kjer  tehnike vadijo, 
- z dobro pripravo na tekmo, 
- z analizo nastopa na treningih in tekmah, 
- s spremembami mišljenja in reagiranja v stresnih situacijah. 
 
Športni psihologi imajo pomembno nalogo tudi po tekmovanju, saj mora športniku utrjevati občutek 
lastne vrednosti ne glede na izid tekmovanja, mu pomagati razumeti razloge za zmago ali poraz in 
preusmerjati njegovo napetost. Pomaga mu pri izboljševanju kontrole čustev, posebno jeze in 
obvladovanju simptomov anksioznosti. To delo opravljajo tudi vsi dobri trenerji. 
(Podpora vrhunskim dosežkom, 2016) 

2.4.2 Delo s starši športnikov 

Vloga staršev je pri razvoju športnikove kariere prav tako pomembna. Športni psihologi svetujejo 
staršem pri vzgoji  vrhunskih športnikov.  Pripravljajo predavanja, vse starše pa osveščajo s članki o 
družinski podpori za ustvarjanje uspešne športne kariere na poti mladega športnika. 
Vloga staršev je velika na začetku športne poti, saj  prvi  usmerijo otroka v nek  šport, ga spodbujajo 
in finančno podpirajo. Začenja se s tem, da otroku privzgojijo zdrav in športen življenjski slog, razvoj 
gibalnih vzorcev in spretnosti. Večina klubskega športa v Sloveniji je usmerjena v tradicionalno 
tekmovalni šport, kar pomeni iskanje talentov, nadarjenih otrok in njihov razvoj.  Ko otrok izoblikuje 
veselje do določene športne panoge, se vloga staršev pogosto spremeni. Če se preveč zanimajo in se 
vključujejo v šport otrok, jih pogosto začenjajo dušiti. (Tušak, 2011) 
Specializacija in sodelovanje na tekmovanjih pod pritiskom se v mnogih športih začneta že v zgodnji 
starosti, oziroma veliko prezgodaj, kar je v nasprotju s spoznanji o pomembnosti dolgoročnega 
koncepta razvoja mladih, nadarjenih za šport. Predvsem pa je v navzkrižju s principi o humanosti dela 
z otroki. Pri prezgodnji specializaciji otrok v tekmovalno usmerjen šport postanejo otroci zaradi 
zahtevnosti 10-15 ali več ur treninga tedensko, pogostih čustveno zahtevnih tekmovanj, mali 
gladiatorji. Številne študije pa dokazujejo,  da to za njihov športni razvoj ni najbolje (Svet nogometa, 
2015). 
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Glede vloge staršev in družine pri razvoju športne kariere športnikov, je sicer popolnoma normalno, 
da le-ti aktivno sodelujejo v karieri mladega športnika, ga podpirajo ter si prizadevajo, da bi postal 
dober športnik  ter zdrav in srečen človek.  

Težava pa nastane, ko se  starši preveč vključujejo in  gredo tako daleč, da začnejo živeti svoje 
življenje skozi šport svojih otrok. Takšni otroci se spopadajo z občutkom manjvrednosti in 
nespoštovanja samega sebe. Zaradi takšnih staršev čutijo otroci  pritisk.  Starši pogosto postanejo 
preveč kritični, nerealno ambiciozni, pretirano pokroviteljski in pogosto nasilni. Njihovi mladi 
športniki pogosteje doživljajo velik stres, manj uživajo v izbranem športu in pogosteje » pregorijo.« 
Starši naj mladim športnikom omogočajo pozitivno družinsko okolje, jih spodbujajo in dajejo zabavi in 
pozitivni športni izkušnji prednost pred zmago. 

Uspešnost športnika ni odvisna izključno od zmogljivosti, temveč od vrste odnosov, ki´vplivajo na 
osebnost, na motiviranost. Pri tem je družina bistvenega pomena za ustvarjanje uspešne športnikove 
kariere (Tušak in drugi, 2003). 

Športna psihologinja Tjaša Dimec Casar meni, da je vloga staršev spodbujanje  interesa, čustvena 
podpora, sprejemanje in soočanje s porazi. Starši imajo tudi pomembno vlogo pri blaženju različnih 
učinkov različnih dejavnikov (gledalci, učitelji, trenerji, sodniki, športni klubi), ki so povezani z 
ukvarjanjem s športom in vplivajo na športnikovo kariero. Največje napake staršev se kažejo v 
pomanjkanju pozitivne podpore (otroka ne pohvalijo, ko nastopa uspešno in pogosteje kažejo 
negativne kot pa pozitivne občutke) pri uporabi strahu, kazni, odtegovanju ljubezni ter v njihovem 
sprejemljivem obnašanju, kar povzroča pri otroku negotovost in prestrašenost. Poudarja, da se starši 
morajo zavedati, da otrok po izgubljeni tekmi potrebuje predvsem našo pozornost, da ni izgubil naše 
ljubezni, vsekakor pa ne potrebuje "strokovne starševske analize"  vzrokov njegovega neuspeha. 
Zavedati se je potrebno, da je ključnega pomena pravilna podpora staršev, saj vsaka podpora ni že 
sama po sebi konstruktivna (Tušak in drugi,2003).  

2.4.3 Bloomova študija o razvoju nadarjenosti 

V literaturi in študijah ter v prebranem diplomskem delu  Sandre Zemljak, Vloga staršev in družine pri 
razvoju športne psihologije rokometnih igralcev, sem zasledil pomembnost opravljene Bloomove 
študije in sem se odločil, da jo vključim v nalogo, saj mi bo v pomoč pri obdelavi podatkov opravljene 
ankete. 

Bloom in sodelavci so razvoj talenta razdelili na tri stopnje: zgodnja, srednja in pozna leta (Baker in 
drugi 2003, Samela stopnje poimenuje inicializacija, razvoj in mojstrstvo). 

Zgodnja leta - Inicializacija : Študija izpostavlja, da je družina za razvoj talenta najpomembnejša v 
obdobju od tretjega do sedmega leta. Inicializacija je značilna za obdobje otroštva. Otrokova 
motivacija se spreminja. Otrok je pogosto motiviran z zabavo, nato postane motiviran z 
izboljševanjem sposobnosti. V tem obdobju ( 6-13 let) je otroku potrebno predstaviti različne 
discipline, ko starši ali trener zaznajo otrokov talent, to vodi v naslednjo stopnjo.  

Srednja leta - Stopnja razvoja: je v obdobju od 13-15 let. Mladostniki se ukvarjajo z enim največ 
dvema športoma. Glavni razlog za specializacijo je v pozitivnih izkušnjah, ki so jih pridobili v športu. 
Starši se aktivnejše vključijo v otrokovo dejavnost, otrokov talent dominira družinski rutini, 
pomembni so večji finančni vložki in več  časa. Proces je bolj usmerjen na dosežke, potrebnega je več 
časa. Otok je vključen v resnejše oblike učenja. Če otrok sam ne izbere športa, to zanj predstavlja del 
družinskih obveznosti in manj uživajo v športu. Ko je potrebno resno delo otrok, pogosto zamenja ali 
opusti dejavnost. Posameznik razvije sistem vrednot v skladu z disciplino, za katero je nadarjen. 

Pozna leta - Leta investiranja: V tem obdobju posameznik razvije najvišji nivo svojih sposobnosti. 
Treningi so zahtevni in intenzivni, starši otroku pomagajo predvsem z nasveti, ki se navezujejo na 
njihovo prihodnost v športu. Niso vključeni direktno v trening, je pa njihova vloga zelo pomembna. S 
tem, ko starši pokažejo zanimanje za otrokov šport, vplivajo na njegovo mišljenje in dejanja. Otroci 
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lažje prebrodijo poškodbe, pritiske , neuspehe. Starši otrokom prepuščajo veliko svobode in jim 
nudijo čustveno podporo. V kritičnih trenutkih jim zagotovijo udobje in varnost. S tem ko pokažejo, 
da njihove športne dosežke cenijo, otrokom dvigujejo samozavest in motivacijo za nadaljevanje s 
športno dejavnostjo (Zemljak, 2004). 

Stopnja mojstrstva: specializirani intenzivni trening je značilen za obdobje adolescence, v tem 
obdobju so treningi usmerjeni v doseganje tekmovalnih rezultatov, poveča se število tekmovanj, 
treningov, športni cilji: (Zemljak, 2004; cv: Cecić Erpič, 2002) Otrok prevzame večjo kontrolo nad 
procesom odločanja glede svoje kariere. Starši se ne smejo preveč vključevati, otrokovo učenje 
morajo prepustiti strokovnjakom (Taylor, 2003). Starševska podpora se nadaljuje v ozadju, ne 
govorimo samo o finančni, temveč o zelo pomembni čustveni podpori. (Baker in drugi, 2003) 
Dejavnost, katero si je posameznik izbral, postane najpomembnejše področje v njegovem življenju, 
kateremu so vse druge prilagojene oziroma podrejene. Dobri športni rezultati vplivajo pozitivno na 
motivacijo, katere pomanjkanje lahko botruje koncu športne kariere, ki je za to obdobje kar pogosta  
(Zemljak, 2004; cv: Cecić Erpič, 2002). Številni posamezniki stopnje mojstrstva ne dosežejo, bodisi 
zaradi pomankanja talenta, izgube volje do dela ali same dejavnosti. 

Na vsak prehod se mora športnik uspešno prilagoditi, saj so posamezne krize za športno kariero lahko 
usodne. Na posameznikovo prilagoditev kriznim situacijam vplivajo številni dejavniki, predvsem 
sistem socialno emocionalne podpore, sistem institucionalne opore, družina, socialna mreža 
prijateljev, fizično okolje (Zemljak, 2004; cv: Cecić Erpič, 2002). 

2.5  ZAKAJ PSIHOLOŠKA PRIPRAVA  

Ob že vseh omenjenih vzrokih v začetnih poglavjih so za potek športne kariere pomembni tudi 
prehodi.  

2.5.1  Kako poteka športna kariera 

Športna kariera ne poteka kontinuirano in gladko. Gre za pričakovane težave, s katerimi se mora 
soočiti posameznik pri prehodu iz ene v drugo stopnjo športne kariere. Kariera vrhunskega športnika 
se razvija postopno. Nihče ne postane vrhunski športnik kar čez noč. To pa zahteva izjemno 
vztrajnost. Pomembno je, da posameznik ob neuspehih ne vrže puške v koruzo. Vsekakor so na 
prvem mestu posameznikove sposobnosti, ki pa so le nujen in ne zadosten pogoj. Brez motiviranosti  
se še tako velik talent ne more razviti, k temu pa je potrebno dodati še srečo. Ob dejstvu, da nekateri 
športniki zvezdništvo nosijo v sebi, se zastavlja vprašanje, ali se pri nas načrtno ukvarjamo z razvojem 
osebnosti, ki bo osnova za zvezdništvo? To je povezano s specializiranimi znanji in denarjem, ki je 
potreben za ustvarjanje zvezdnika skozi promocijo in dodatnim časom ob rednih treningih (Zemljak, 
2004; cv: Wylleman De knap, Vanlwmbsbruck, Lavalee). 
 
Športno kariero zaznamujejo prehodi: 
- začetek športne specializacije, 
 - prehod v šport usmerjen k vrhunskim dosežkom, 
- obdobje adolescence in prvi vrhunec  športnikove  kariere, študij, poklic, partnerski in družinski   
odnosi so prilagojeni karieri, 
- prehod iz amaterskega v poklicni šport - gre za tekmovanja z enako dobrimi tekmeci, samostojnost, 
neodvisnost; pojavi se zahteva po visokih tekmovalnih dosežkih in njim sorazmernim plačilom,  
- prehod iz kulminacije se pojavi po približno petih do petnajstih letih sodelovanja v vrhunskem 
športu, 
- zaključek športne kariere: posameznik mora prilagoditi življenjski slog in oblikovati poklicno  kariero, 
- konec športne kariere. 
(Zemljak, 2004; cv:Willman in drugi ,1999; Cecić Erpič 2002). 
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2.5.2  Pojavi, ki usodno vplivajo na športnikov uspeh 

Z dobrim mentalnim treningom športniki rešujejo sledeče pojave: 

-Nihanja 

Športnik niha v izvedbi na različnih tekmah (npr. na eni tekmi je zelo dobro, na drugi slabo, potem 
spet nekaj tekem dobro, pa nekaj tekem slabo) ali znotraj ene tekme (npr. prvi polčas zelo dobro, 
drugi zelo slabo). 

- Padce 

Nekaj časa športnik konstantno in uspešno nastopa na tekmah in treningih, nato pa nastopi kriza oz. 
padec  forme na športnikovih nastopih. 

- Limite  

Športnik po obdobju napredovanja nekaj časa tekmuje dobro, vendar čuti, da bi lahko svoje nastope 
še izboljšal, oz. da to še ni njegov maksimum. 

-Razlike 

Na tekmah športnik pokaže manj kot na treningih, ali obratno, kar je seveda dobro. 

-Počasen napredek  

Športnik postopoma napreduje, vendar mnogo počasneje, kot je načrtoval sam ali s 
trenerjem/športnim psihologom. 

(Podpora vrhunskim dosežkom, 2016) 

2.6. Zmotna prepričanja 

Veliko športnikov, njihovih staršev, trenerjev in drugih športnih delavcev ima še vedno zmotna 
prepričanja, predsodke, stereotipe do psihološke priprave. Pogosto je opaziti celo odpor. Vzrokov je 
veliko, verjetno pa je največji nepoznavanje tega področja, saj večina izmed njih še nikoli ni imela 
neposrednega stika s športnim psihologom. Zelo žalostno je, da negativni pomisleki še obstajajo in s 
tem največ izgubljajo potencialni vrhunski športniki. Mnogi si zmotno predstavljajo, da bodo samo 
prišli k psihologu, ležali na stolu, poslušali in odšli čisto drugačni, psihično dobro pripravljeni in 
mentalno trdni, kakršne jih bo naredil psiholog. Toda ni tako. Pravzaprav psiholog res na nek način 
nastopi v vlogi  mentalnega trenerja, a športniku daje le navodila, nasvete in ga usmerja, »trenirati« 
pa mora športnik sam. 

 Povzel sem nekaj miselnih ovir, ki jih imajo športniki pred začetkom sodelovanja s športnimi 
psihologi  iz spletnih člankov: 

"Z MANO NI NIČ NAROBE!" 

“To je za slabe, neumne, nore, nestabilne, za tiste s problemi…” 

"NE POMAGA!" 

“To je ‘ brez veze … to sigurno ne more pomagati. Če nisem “pravi v glavi”, potem se tu ne da nič 
narediti. 

"NE RAZUME!" 

“Športni psiholog ne more razumeti mojega športa, kaj se z mano dogaja in kaj je potrebno za uspeh 
in mi zato ne more pomagati.” 

"MORAM SAM, S TRENINGOM!" 
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“Če se športnik na tekmi ne zna sam (vrhunsko) psihološko pripraviti, potem ni dober športnik. Dovolj 
je dober trening in tekme.” 

"BOM NA KONCU - NA HITRO!" 

“Psihološka priprava pride šele na koncu: tik pred tekmo … dovolj je, če se malo zberem, pa bo.” 

"ENI NIMAJO TEGA!" 

“Mnogi vrhunski športniki nimajo športnega psihologa, to pomeni, da ga tudi jaz ne potrebujem. 

(Podpora vrhunskim dosežkom, 2016) 
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3 METODOLOGIJA DELA 

3.1 Raziskovalni problemi 

O psihološki pripravi v tekmovalnem športu se je šele v zadnjem času začelo govoriti po televiziji, po 
radiu, objavljeni pa so tudi številni članki na internetu kot tudi v tiskanih medijih. Zasledil sem mnenja 
psihologov, športnih psihologov, a nikjer nisem zasledil raziskave, ki bi zajemala mnenja staršev, 
trenerjev in športnikov samih. To me je spodbudilo, da sem se omenjenega vprašanja lotil sam. 

3.2 Hipoteze raziskovalne naloge in raziskovalna vprašanja  

H1: Pomen psihološke priprave je v tekmovalnem športu za doseganje ciljev in preko njih uspeha pri 
mladih športnikih premalo poznan, saj jo dobivajo v glavnem le preko telesnega, tehničnega in 
taktičnega izkustvenega učenja. Pri vrhunskih športnikih pa se, ob vključevanju športnih psihologov, 
zadnje čase vedno bolj uveljavlja. 

H2: Psihološka priprava je zelo pomembna za doseganje boljših rezultatov in uspehov na treningih ter 
tekmah. 

- Prav tako sem si zastavil 1 izhodiščno raziskovalno vprašanje, na katero sem želel odgovoriti: 

Kdo vam pomaga pri načrtovanju in preverjanju ciljev? 

3.3 Populacija – vzorec 

V raziskavo, ki je potekala v času od 19. januarja do 17. marca 2016, je bilo zajetih 70 športnikov. 
Zajeti so bili mladi športnik (60), od tega je bilo 6 deklet in 54 fantov, ki sem jih razdelil po Bloomovi 
študiji in pa vrhunski (10), od tega 3 ženske in 7 moških. Anketirani tekmujejo v različnih športnih 
panogah: atletika, nogomet, plavanje, tenis, plezanje, boks, padalstvo, rokomet, košarka in drugih. 

3.4. Zbiranje podatkov 

Za zbiranje podatkov sem uporabil eno anketo, ki je bila anonimna, tako pri mladih kot pri vrhunskih 
športnikih. Oboje sem anketiral tako, da sem jim ročno razdelil ankete. Anketiral sem samo tiste 
športnike, ki v svojih športnih panogah tekmujejo na tekmovanjih. Razdelil sem 100 anket, od katerih 
sem dobil  nazaj 70 izpolnjenih. 

3.5 Statistična predstavitev podatkov pri mladih in vrhunskih športnikih 
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3.5.1 Kaj se vam zdi najpomembnejše za športnikov uspešen nastop? 

3.5.1.1 Pod 13 let  

 

Slika 1: Najpomembnejša priprava v športu za športnikov nastop. 

Analiza odgovorov na prvo vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(pod 13 let), tj. 16  anketiranih, na prvo mesto postavlja telesno pripravo, kar predstavlja 80%. Največ 
anketirancev je postavilo na zadnjo mesto taktično pripravo, tj. 9 anketiranih ali 45%. Psihološka 
priprava pa je bila najbolj pomembna po mnenju anketirancev na tretjem mestu, tako je odgovorilo 8 
anketirancev, tj. 40% 

3.5.1.2 13-15 let 

 

Slika 2: Najpomembnejša priprava v športu za športnikov nastop. 
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Analiza odgovorov na prvo vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(13 - 15 let), tj. 15  anketiranih, na prvo mesto postavlja telesno pripravo, kar predstavlja 75%. Največ 
anketirancev je postavilo na zadnjo mesto taktično pripravo, tj. 10 anketiranih ali 50%. Psihološka 
priprava se je po mnenju anketirancev spet pojavila najpogosteje na tretjem mestu in sicer z 35%, 
tako je torej odgovorilo 7 anketirancev. 

3.5.1.3 Nad 15 let (do 21 let)  

 

Slika 3: Najpomembnejša priprava v športu za športnikov nastop. 

Analiza odgovorov na prvo vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(nad 15 let), tj. 15  anketiranih, na prvo mesto postavlja telesno pripravo, kar predstavlja 75%. Največ 
anketirancev je postavilo na zadnjo mesto taktično pripravo, tj. 13 anketiranih ali 65%. Psihološka 
priprava je pri mladih športnikih zasedla drugo mesto, po mnenju 11 anketirancev, tj. 55%. 
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3.5.1.4  Vrhunski 

 

Slika 4: Najpomembnejša priprava v športu za športnikov nastop pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na prvo vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da največ vrhunskih 
športnikov, tj. 8 anketiranih, na prvo mesto postavlja telesno pripravo, kar predstavlja 80%. Največ 
anketirancev pa je postavilo na zadnjo mesto taktično pripravo, tj. 7 anketiranih ali 70%. Psihološka 
priprava je tudi pri vrhunskih športniki na drugem mestu, s 50%, to pomeni da je tako odgovorilo 5 
anketirancev. 

3.5.2 Kakšne oblike psihološke priprave ste bili deležni? (možnih je več odgovorov)  

 

Slika 5: Oblike psihološke priprave, ki so je bili deležni mladi športniki 
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Analiza odgovorov na drugo vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(pod 13 let), tj. 13  anketiranih,kar predstavlja 62% vseh anketiranih še ni bilo deležnih psihološke 
priprave. Pet ali 24% anketirancev je bilo deležnih psihološke priprave preko priprave ekip. 10% vseh 
anketiranih oz. dva anketiranca sta bila deležna individualnih svetovanj s športnim psihologom. En ali 
5% anketirancev pa je bilo deležnih skupinskih tečajev. 

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da večina mladih športnikov 
psihološke priprave preko svetovanj ali kakšnih drugih oblik ni bila deležnih, tj. 10 anketiranih oz. 45% 
vseh anketirancev. 7 ali 325 anketiranih je bilo deležnih psihološke priprave  preko priprav ekip. Trije 
anketirani so bili deležni psihološke priprave preko individualnih svetovanj s športnim psihologom, tj. 
14% En anketiranec ali 4.5% anketiranih športnikov je bilo deležnih psihološke priprave preko 
predavanj in eden preko skupinskih tečajev. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa sem dobil sledeče podatke: Deset anketiranih je bilo deležnih 
psihološke priprave preko priprav ekipe, kar predstavlja 48%. 1 anketirani, tj. 4.5% je bil deležen 
predavanj, 4 mladi športniki oz 18% pa so imeli individualna svetovanja s športnim psihologom. 4 
anketirani še niso bili deležni psihološke priprave. 

 

Slika 6: Oblike psihološke priprave, ki so je bili deležni vrhunski športniki 

Analiza odgovorov na drugo vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da so štirje športniki bili 
deležni psihološke priprave preko individualnih svetovanj s športnim psihologom, kar predstavlja 36% 
vseh anketirancev prav tako pa so 4 anketiranci deležni psihološke priprave preko priprav ekip. Eden 
izmed anketirancev, tj. 9% pa je bil deležen psihološke priprave s predavanji. Dva anketiranca ali 18% 
pa nista bila deležna psihološke priprave preko ne samostojnih oblik psihološke priprave.  
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3.5.3 Kdaj  ste bili deležni psihološke priprave s strani trenerja, športnega psihologa? 

 

Slika 7: Kdaj so mladi športniki deležni psihološke priprave? 

Analiza odgovorov na tretje vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(pod 13 let), tj. 10 anketiranih, še ni bilo deležnih psihološke priprave, kar predstavlja 50% vseh 
anketiranih. Šest anketiranih je deležnih psihološke priprave pred vsako tekmo, tj. 30% vseh 
anketirancev. Trije ali 15% anketirancev je deležnih psihološke priprave na vsakem treningu in pred 
vsako tekmo. En anketiranec pa je psihološke priprava deležen le ob slabših rezultatih. 

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da je večina mladih športnikov 
deležna psihološke priprave le pred vsako tekmo, tj. 10 anketirancev, kar predstavlja 50% vseh 
anketirancev. Trije anketiranci ali 15% so bili deležni psihološke priprave le ob slabših rezultatih, dva 
pa pred vsakim treningom in tekmo, tj. 10%. 5 anketiranih športnikov pa še ni bilo deležnih 
psihološke priprave s strani trenerja, športnega psihologa, kar predstavlja 25% vseh anketirancev.  

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa sem dobil sledeče podatke: Štirje anketirani so bili deležni 
psihološke priprave na vsakem treningu in pred vsako tekmo, kar pomeni 20% vseh anketirancev. 6 
anketiranih ali 30% je bilo deležnih psihološke priprave pred vsako tekmo. 7 anketiranih je bilo 
deležnih psihološke priprave ob slabših rezultatih, tj. 35% vseh anketiranih. 2 anketiranca nista bila 
deležna psihološke priprave, tj. 10%. 1 anketiranec ali 5% anketiranih pa je odgovoril z drugo. 
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Slika 8: Kdaj so vrhunski športniki deležni psihološke priprave? 

Analiza odgovorov na tretje vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da so štirje športniki 
deležni psihološke priprave na vsakem treningu in pred tekmo, kar predstavlja 40% vseh 
anketirancev, prav tako pa so 3 ali 30% anketirancev deležni psihološke priprave samo pred vsako 
tekmo. Eden izmed anketirancev je deležen psihološke priprave le ob slabših rezultatih, tj. 10% vseh 
anketirancev. En anketiranec pa ni bil deležen psihološke priprave s strani trenerja, športnega 
psihologa, tj. 10%. En ali 10% anketirancev pa je odgovorilo z odgovorom drugo: (enkrat tedensko).  

3.5.4 Katere tehnike psihološke priprave najpogosteje uporabljate? (možnih več odgovor)  

 

Slika 9: Tehnike psihološke priprave, ki jo mladi športniki najpogosteje uporabljajo. 

Analiza odgovorov na četrto vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(pod 13 let), tj. 8 anketiranih ali 36%, ne uporablja nobene tehnike psihološke priprave. 5 
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anketirancev, tj. 23% anketiranih uporablja predstavljanje ali vizualizacijo, še pet mladih športnikov 
pa uporablja tehnike sproščanja. 4 anketiranci uporabljajo samogovor, kar pomeni 18% vseh 
anketiranih, medtem, ko pa le en uporablja pred nastopne rutine, tj 5% anketiranih. 

Pri analizi odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) sem ugotovil, da jih večina uporablja 
predstavljanje ali vizualizacijo, tj. 11 športnikov, kar predstavlja 46% vseh anketiranih. 5 ali 21% 
anketiranih uporablja tehnike sproščanja. Samogovor uporabljata dva anketiranca oz. 8%, in prav 
tako dva izmed anketirancev uporabljata pred nastopne rutine. 4 ali 17% anketiranih šporntikov pa 
ne uporablja nobenih  tehnik psihološke priprave. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa sem dobil sledeče podatke: Enajst anketiranih uporablja 
vizualizacijo, tj. 38%. 7 ali 24% anketirancev uporablja tehnike sproščanja. 5 oz. 17% jih uporablja 
samogovor. 2 anketiranca, tj. 7 pa  pred nastopne rutine. Nobene tehnike psihološke priprave pa ne 
uporabljajo 4 anketirani, kar predstavlja 14% vseh anketiranih. 

 

Slika 10: Tehnike psihološke priprave, ki jo vrhunski športniki najpogosteje uporabljajo. 

Analiza odgovorov na četrto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da je najbolj uporabna 
psihološka priprava pri vrhunskih športnikih predstavljanje ali vizualizacija, to je obkrožilo 6 ali 30% 
anketirancev. 3 anketiranci so uporabljali tehnike sproščanja, kar pomeni 15% vseh anketiranih. Štirje 
oz. 20% izmed anketirancev uporabljajo samogovor in prav tako štirje uporabljajo pred-nastopne 
rutine. En  anketiranec ali 5% pa ne uporablja nobenih  tehnik psihološke priprave.  
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3.5.5 Imate popolnoma enak režim psihološke priprave za treninge in tekme?  

 

Slika 11: Režim psihološke priprave pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na peto vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da ima  največ mladih 
športnikov (pod 13 let), tj. 7  anketiranih, različen režim psihološke priprave za treninge in tekme, kar 
predstavlja 35% vseh anketiranih. En anketiranec ima popolnoma enak režim psihološke priprave, tj. 
5% vseh anketiranih, trije ali 15% pa delno enak. 5 anketirancev, tj. 25% ni bilo deležnih psihološke 
priprave, štirje ali 20% anketirancev pa psihološke priprave še ne pozna.  

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da večina mladih športnikov ima 
delno enak režim, tj. 8 ali 40% vseh anketiranih. 5 anketiranih ima različen režim psihološke priprave 
na treninge in tekme, kar predstavlja 25% vseh anketiranih, prav tako pa 30% ali 6 vseh anketirancev 
ni bilo deležnih psihološke priprave. En anketiranec psihološke priprave še ne pozna, tj. 5% vseh 
anketirancev. Noben izmed anketirancev pa nima režima psihološke priprave za treninge in tekme 
enakega. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa sem dobil sledeče podatke: Deset anketiranih ima različen režim 
psihološke priprave za treninge in tekme, kar predstavlja 50% vseh anketiranih. 6 ali 30% ima delno 
enak, 2 oz. 10% pa ima popolnoma enak režim psihološke priprave za treninge in tekme. 2 
anketirana, tj. 10% vseh anketiranih pa nista bila deležna psihološke priprave. 
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Slika 12: Režim psihološke priprave pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na peto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da imajo štirje anketiranci 
popolnoma enak režim psihološke priprave, kar predstavlja 40% vseh anketirancev, prav tako pa 
imajo trije anketiranci, tj. 30%, različen režim psihološke priprave za treninge in tekme. Dva ali 20% 
anketirancev imajo delno enako pripravo, en anketiranec pa ni bil deležen psihološke priprave, tj. 
10%.  

3.5.6 Zaznate razlike v svoji izvedbi, igri?  

 

Slika 13: Zavedanje razlik med tekmo in treningi pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na šesto vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(pod 13 let), tj. 9  anketiranih, kar predstavlja 45%, na tekmah pokaže več kot na treningih. Štirje ali 
20% ankentiranih na tekmah pokaže enako kot na treningih. Trije anketiranci, tj. 15% vseh 
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anketiranih, na tekmah pokaže manj kot na treningih. Štirje ankentirani ali 20% vseh anketirancev pa 
se ne zaveda razlik med tekmami in treningi. 

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da 5 mladih športnikov, tj. 25% 
ankentirancev na tekmah pokaže manj kot na treningih. Sedem ali 35% anketirancev na tekmah 
pokaže enako kot na treningih. Štirje anketirani, tj. 20% vseh anketiranih na tekmah pokaže več kot 
na treningih. Prav tako pa se štirje anketirani, kar predstavlja 20%, ne zaveda razlik. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let)  večina anketiranih na tekmah pokaže več kot na treningih, to 
pomeni sedmim 35%. Šest ankentiranih na tekmah pokaže enako kot na treningih, tj. 30% vseh 
anketiranih. 4 ali 20% vseh anketiranih pa na tekmah pokaže manj kot na treningih. Trije anketirani, 
tj. 15% vseh anketiranih, se pa ne zaveda razlik. 

 

Slika 14: Zavedanje razlik med tekmo in treningi pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na šesto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da največ vrhunskih 
športnikov, tj. 7 anketiranih, na tekmah pokaže več kot na treningih, kar predstavlja 70%. En 
anketiranec na tekmah pokaže enako kot na treningih, tj. 10%. Dva ali 20% anketirancev pa na 
tekmah pokaže manj kot na treningih. 
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3.5.7 Športni psihologi običajno delajo s starši obravnavanega športnika. Ali je bilo podobno tudi 
pri vas?  

 

Slika 15: Delovanje športnih psihologov s starši obravnavanega športnika pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na sedmo vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih športnikov 
(pod 13 let), tj. 16  anketiranih, kar predstavlja 80%, nima športnega psihologa. Psihologi štiriih 
anketirancev, tj. 20%, so delali s starši. Medtem ko noben psiholog najmlajših športnikov ni delal s 
športnikom  brez njihovih staršev. 

 Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da petnajst mladih ni imelo 
športnega psihologa, kar pomeni 75% vseh anketiranih. Starši štirih anketiranih, tj. 20%, niso delali s 
psihologi svojih otrok. Pri 1 ali 5% anketiranih pa je športni psiholog delal s športnikovimi starši. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let)  večina anketiranih, kar štirinajst ali 70%, ni imela športnega 
psihologa. Tisti anketirani, ki pa so imeli športnega psihologa, tj. 6 ali 30% vseh anketiranih, pa ni 
sodeloval z njihovimi starši. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

pod 13 let 13 -15 let nad 15 let

da

ne

nimam/nisem imel/a športnega
psihologa



35 
 

 

Slika 16: Delovanje športnih psihologov s starši obravnavanega športnika pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na sedmo vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala da vsi športni psihologi 
vrhunskih športnikov,niso sodelovali s športnikovimi starši, tj. 7 anketiranih, kar predstavlja 70%. Trije 
anketiranci, pa niso imeli športnega psihologa, tj. 30%. 

3.5.8 Kdo vam pomaga pri načrtovanju in preverjanju ciljev?  

 

Slika 17:  Pomoč preverjanja in ocenjevanja ciljev pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na osmo vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladim 
športnikom (pod 13 let), tj. 8  anketiranim, kar predstavlja 40%, pri načrtovanju ciljev še pomagajo 
starši. Šestim anketirancem ali 30% pomaga trener. 4 anketiranim, tj. 20% vseh anketirancev, pri 
načrtovanju ciljev ne pomaga nihče. Dvema od vseh anketiranih, tj. 10%, pa pomagata tako trener 
kot športni psiholog. 
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Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da trinajstim mladim športnikom 
pri ciljih pomaga trener, kar pomeni 65% vseh anketiranih. Dvema anketirancema, tj. 10%, pomagata 
trener in športni psiholog.  Prav tako dvema športnikoma pomagajo pri načrtovanju ciljev starši. 3 ali 
15% anketiranih pa pri načrtovanju in preverjanju ciljev ne pomaga nihče. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let)  večini anketiranih pomaga trener, kar šestnajstim ali 80%. Trem pri 
načrtovanju ciljev pomagata športni psiholog in trener, kar pomeni 15%. Enemu anketiranemu, tj. 5% 
vseh anketiranih, pa pomagajo starši. 

  

Slika 18:  Pomoč preverjanja in ocenjevanja ciljev pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na osmo vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da je največ vrhunskim 
športnikom, tj. 7 anketiranih, pri načrtovanju ciljev pomagal trener, kar predstavlja 70%. Trem 
anketirancem pa pri psihološki pripravi pomagata trener in športni psiholog, tj. 30%. 
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3.5.9 Kaj ste občutili ob nedoseganju ciljev?  

 

Slika 19: Občutki mladih športnikov ob nedoseganju ciljev. 

Analiza odgovorov na deveto vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da mladi športniki (pod 13 
let), tj. 8 anketiranih, ob nedoseganju ciljev najpogosteje občutijo razočaranje in padec samozavesti, 
kar predstavlja 40%,  8 anketiranih je občutilo pozitivno razmišljanje ob nedoseganju ciljev, tj. 40%. 3 
ali 15% vseh anketirancev pa je občutilo omejevalna prepričanja. En anketiranec, tj. 5% vseh 
anketiranih, pa je odgovoril z odgovorom drugo, in sicer »vseeno mi je bilo«. Čeprav nisem navajal 
drugih odgovorov, ki so bili pod drugo, sem se odločil, da tega vendarle navedem, saj mi je bil še 
posebej zanimiv . 

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da večina mladih športnikov ob 
nedoseganju ciljev občuti razočaranje in padec samozavesti, tj. 10 ali 50% vseh anketiranih. 5 
anketiranih pa je občutilo omejevalna prepričanja, kar predstavlja 25% vseh anketiranih, prav tako pa 
je 25% ali 5 vseh anketirancev občutilo pozitivno razmišljanje. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa sem dobil sledeče podatke: Deset anketiranih je tako kot pri 
mladih športnikih od 13 do 15 let občutilo razočaranje ter padec samozavesti, kar predstavlja 50% 
vseh anketiranih. 3 ali 15%  anketirancev pa občuti omejevalna prepričanja. Pozitivno razmišljanje 
občuti ob nedoseganju ciljev sedem anketiranih, tj. 35%. 

OPOMBA: Pri tem vprašanju sem kasneje ugotovil, da bi moral dodati še dva odgovora (razočaranje in hkrati 
pozitivno razmišljanje, ter razočaranje in hkrati omejevalna prepričanja), saj so nekateri mladi športniki 
obkroževali po dva odgovora in sem jih moral opomniti, da je možen le en. Sem pa ugotovil, da večina ali celo 
vsi tisti, ki so obkrožili po dva odgovora, so obkrožili razočaranje in omejevalna prepričanja, kar pomeni, da niso 
dobro psihološko pripravljeni. 
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Slika 20: Občutki vrhunskih športnikov ob nedoseganju ciljev. 

Analiza odgovorov na deveto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da največ vrhunskih 
športnikov, to so 4 anketirani, ob nedoseganju ciljev občuti razočaranje in padec samozavesti, kar 
predstavlja 40% vseh anketiranih. Dva ali 20% anketirancev pri nedoseganju ciljev občuti omejevalna 
prepričanja. 4 anketirani, tj. 40% vseh anketiranih,  pa občutijo najbolj pozitivno razmišljanje. 

3.5.10 Znate prikazati najboljši nastop, ko je stres največji?  

 

Slika 21: Prikazovanje najboljšega nastopa na tekmah, ko je pri mladih športnikih stres največji. 

Analiza odgovorov na deseto vprašanje pri mladih športnikih (pod 13 let) je pokazala, da največ 
mladih športnikov, tj. 9  anketiranih, zna prikazati najboljši nastop, ko je stres največji, kar predstavlja 
45%. Trije ali 15% ankentiranih ne znajo pokazati najboljšega nastopa pod največjim stresom. 8 
ankentiranih, tj. 40% anketirancev, pa zna prikazati najboljši nastop pod največjim stresom le včasih. 
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Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let), pa je pokazala, da 5 mladih športnikov zna 
prikazati najboljši nastop pod največjim stresom, kar pomeni 25% vseh anketiranih. 6 ali 30% 
ankentiranih ne zna prikazati najbolšega nastopa pod velikim stresom. Večina ankentiranih, tj. 9 ali 
45%, pa je odgovorilo z odgovorom včasih. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa 8 ali 40% anketiranih zna prikazati najboljši nastop pod največjim 
stresom. Trije ankentirani, kar predstavlja 15% vseh anketirancev, ne znajo prikazati najboljšega 
nastopa pod največjim stresom. 9 ali 45% pa zna njaboljši nastop prikazati le včasih. 

 

 

Slika 22: Prikazovanje najboljšega nastopa na tekmah, ko je stres pri vrhunskih športnikih največji. 

Analiza odgovorov na deseto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da največ vrhunskih 
športnikov, tj. 6 anketiranih, zna prikazati najboljši nastop, ko je stres največji, kar predstavlja 60% 
vseh anketirancev. Štrije ali 40% anketirancev pa znajo najboljši nastop pod največjim stresom 
prikazati le včasih. Noben vrhunski športnik ni odgovoril z odgovorom ne, torej to pomeni, da ni 
nobenega, ki sploh ne bi znal obvladovati  stresa. 
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3.5.11 Kaj razmišljate pred tekmo? (možnih je več odgovorov)  

 

Slika 23: Misli pred tekmo pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na enajsto vprašanje pri mladih športnikih (pod 13 let) je pokazala, da se največ 
mladih športnikov, tj. 7 anketiranih, kar predstavlja 30% anketiranih osredotoča na kraj tekmovanja 
pred samo tekmo. 7 ali 30% anketiranih še teh dejavnikov ne pozna dovolj. Štirje anketirani, tj. 17%  
pred tekmo dvomijo o svoji lastni uspešnosti in se primerjajo z drugimi tekmovalci. Obvladovanje 
negativnih vidikov stresa je prisotno pri 3 oz. 13% vseh anketirancev. 1 anketiranec, tj. 4% vseh 
anketirancev čuti pred tekmo pretirano zaskrbljenost o pomenu same tekme, eden pa prepoznava in 
zaustavlja toke negativnih misli. 

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da 7 mladih športnikov dvomi o 
svoji uspešnosti in se primerja z drugimi tekmovalci, kar predstavlja 26% anketiranih. 6 ali 22% 
anketiranih se pred tekmo osredotoča na kraj tekmovanja. 5, tj. 19% anketiranih športnikov čuti 
pretirano zaskrbljenost o pomenu same tekme in 5 ali 22% anketiranih pred tekmo tudi obvladuje 
negativne vidike stresa. 2 anketiranca, tj. 7% prepoznavata in zaustavljata toke negativnih misli. En 
anketiranec teh dejavnikov še ne pozna dovolj, da bi se opredelil. 1 anketiranec, ki predstavlja 4% 
vseh pa je odgovoril z drugo. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa 7 ali 27% anketiranih pred tekmo obvladuje negativne vidike 
stresa, prav tako pa se jih sedem osredotoča na kraj tekmovanja. Trije anketirani, tj. 12%  čutijo pred 
tekmo pretirano zaskrbljenosti o pomenu same tekme, in 3 prepoznavajo in zaustavljajo toke 
negativnih misli. 4 anketiranci, kar predstavlja 15% vseh anketirancev pred samo tekmo dvomijo o 
lastni uspešnosti in se primerjajo z drugimi tekmovalci. 1 ali 4%  izmed anketiranih še teh dejavnikov 
ne pozna, 1 anketiranec pa je odgovoril z odgovorom drugo. 
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Slika 24: Misli pred tekmo pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na enajsto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da je pri njih pred tekmo  
najbolj prisotno obvladovanje negativnih vidikov stresa, tj. obkrožilo 7 anketirancev, kar predstavlja 
41%. Drugo, o čemer  najbolj razmišljajo anketiranci pred tekmo, so dvomi o lastni uspešnosti in 
primerjava z drugimi tekmovalci, to so obkrožili 4 anketiranci, tj 23.5% vseh anketiranih. 4 ali 23.5% 
anketirancev se pred tekmo osredotočijo na kraj tekmovanja. 1 ali 6% izmed anketirancev čuti 
pretirano zaskrbljenost o pomenu same tekme, 1 anketiranec pa je odgovoril z odgovorom drugo. 

3.5.12 Znate obvladovati pojav jeze, razdražljivosti na treningih in tekmah?  

 

Slika 25: Obvladovanje pojava jeze in razdražljivosti na treningih in tekmah pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na dvanajsto vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih 
športnikov (pod 13 let), tj. 13  anketiranih, zna obvladovati pojave jeze na treningih in tekmah, kar 
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predstavlja 65%. Sedem ankentirancev pa pojave jeze zna obvladovati le delno, tj. 35% anketirancev.  
Noben od anketirancev ni odgovoril z odgovorom ne.   

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da 7 mladih športnikov zna 
obvladovati pojav jeze, kar predstavlja 35%. 8 ali 40% ankentiranih pojav jeze zna obvladovati le 
delno. Kar 5 ankentiranih, tj. 25%, pa pojava jeze v športu ne zna obvladovati. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa 8 ali 40% anketiranih zna obvladovati jezo in razdražljivost na 
treningih in tekmah. Enajst ankentiranih, kar predstavlja 55% vseh anketirancev, pa zna agresivne 
pojave le delno obvladovati. 1 anketirani, tj. 5%, pa pojava jeze ne zna obvladovati. 

  

Slika 26: Obvladovanje pojava jeze in razdražljivosti na treningih in tekmah pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na dvanajsto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da največ vrhunskih 
športnikov, tj. 8 anketiranih, zna obvladovati pojav jeze, kar predstavlja 80%. Dva anketiranca, tj. 
20%, pa znata pojave jeze in razdražljivosti obvladovati le delno. Noben od anketiranih športnikov ni 
odgovoril z ne. 
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3.5.13 Ali je psihološka priprava pri vas pripomogla, da ste prihajali do boljših rezultatov v vaši 
karieri?  

 

Slika 27: Pomoč psihološke priprave za doseganje boljših rezultatov pri mladih športnikih. 

Analiza odgovorov na trinajsto vprašanje pri mladih športnikih je pokazala, da največ mladih 
športnikov (pod 13 let), tj. 12  anketiranih, še ni bilo deležnih psihološke priprave, kar predstavlja 
60%. Sedmim anketirancem je psihološka priprava pomagala, tj. 35% anketirancev.  Enemu 
anketirancu  pa psihološka priprava ni pomagala v njegovi športni karieri.  

Analiza odgovorov mladih športnikov (13 – 15 let) pa je pokazala, da je večini mladih športnikov, tj. 
10, psihološka priprava pomagala, kar predstavlja 50%. Še vedno 8 anketiranih ni bilo deležnih 
psihološke priprave, tj. 40%. 2 ali 10% anketiranih pa psihološka priprava ni pomagala. 

Pri mladih športnikih (nad 15 let) pa sem dobil sledeče podatke: Trinajstim anketiranim je psihološka 
priprava pomagala na njihovi športni poti, kar pomeni 65% vseh anketiranih, 4 anketirani še niso bili 
deležni psihološke priprave, tj. 20%. Trem ali 15% anketiranih pa psihološka priprava ni pomagala. 
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Slika 28: Pomoč psihološke priprave za doseganje boljših rezultatov pri vrhunskih športnikih. 

Analiza odgovorov na trinajsto vprašanje pri vrhunskih športnikih je pokazala, da je največ vrhunskim 
športnikom, tj. 9 anketiranih, psihološka priprava pomagala v njihovi športni karieri, kar predstavlja 
90%. En anketiranec pa ni bil deležen psihološke priprave, tj. 10%. Noben od anketiranih športnikov 
ni odgovoril z ne. 
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4 ZAKLJUČEK 

Glavni namen moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kakšno je stališče športnikov do psihološke 
priprave za doseganje uspehov. S pomočjo enega anketnega vprašalnika, ki je bil anonimen za  mlade 
in vrhunske športnike, sem prišel do novih zanimivih in včasih tudi nepričakovanih ugotovitev. 

Po opravljeni analizi podatkov lahko ugotovim, da je prva hipoteza potrjena, kar je najbolj razvidno iz 
grafov na slikah: 1, 2, 3 in 4. Pri najmlajših športnikih (pod 13 let) je po njihovem mnenju psihološka 
priprava ena izmed najmanj pomembnih priprav. Pri skupini športnikov (od 13 do 15 let) je bila 
psihološka priprava še vedno na tretjem mestu, vendar se je odstotek pomembnosti psihološke 
priprave zvišal. Pri skupini (nad 15 let) je psihološka priprava že dosti bolj pomembna, saj jo je večina 
postavila na drugo mesto. Pri mladih športnikih sem ugotovil, da  psihološka priprava po njihovem 
mnenju z vsako starostno skupino pridobiva na pomenu. Pri vrhunskih športnikih pa je bila psihološka 
priprava najbolj pogosto na drugem mestu in iz  prikaza grafa na sliki številka 9, lahko razberemo, da 
je kar sedem od desetih vrhunskih športnikov sodelovalo s športnim psihologom, kar spet potrjuje 
drugi del moje prve hipoteze. To hipotezo sem dodatno potrdil še z grafoma za drugo vprašanje – 
slika 5 in 6, kjer so me zanimale oblike psihološke priprave, ki so je bili deležni mladi in vrhunski 
športniki. Ugotovil sem, da so se zopet z vsako starostno stopnjo večale priprave ekip in individualna 
svetovanja s športnim psihologom. Pri mladih športnikih kaže, da večina ni bila deležna psihološke 
priprave preko predavanj in skupinskih tečajev. Večina mladih športnikov, ki so bili deležni psihološke 
priprave, pa  jo je dobivala preko priprav ekip s trenerji izbranih športov. To hipotezo sem potrdil še z 
grafi na slikah (7, 8, 11, 12 in 13, 14) 

Druga hipoteza je prav tako potrjena. Iz grafov na sliki številka 27 in 28, ki najbolj potrjujeta to 
hipotezo, se da razbrati, da je psihološka priprava pomembna na športni poti mladega in vrhunskega 
športnika. V starostni skupini (pod 13 let) je psihološka priprava pomagala 87.5% športnikom od 
tistih, ki so je bili deležni. V starostni skupini (13-15 let) je psihološka priprava pomagala 83% vsem, ki 
so je bili deležni. Prav tako pa je pomagala tudi skoraj vsem športnikom v starostni skupini (nad 15 
let) na njihovi športni poti, kar 81.25%. Od vrhunskih športnikov je psihološka priprava pri doseganju 
vrhunskih rezultatov pomagala prav vsem, ki so jo bili deležni, kar še bolj poudarja njen pomen. To 
hipotezo dodatno potrjujejo še grafi na slikah (21, 22 in 25,26), saj sem iz njih ugotovil, da večina 
tistih športnikov, ki so že bili deležni psihološke priprave znajo vedno prikazati najboljši nastop, ko je 
stres največji. Precej vrhunskih in mladih športnikov, pa tudi zna obvladovati pojav jeze in 
razdražljivosti na treningih in tekmah, kar jim prinaša boljše rezultate. 

V raziskovalnem vprašanju sem želel izvedeti, kdo vrhunskim in mladim športnikom pomaga pri 
načrtovanju in preverjanju ciljev. Odgovori so pokazali, da večino mladim športnikom (pod 13 let) pri 
načrtovanju in preverjanju ciljev pomagajo starši, kar potrjuje moja teoretična izhodišča, da imajo 
starši velik vpliv pri mladih športnikih. Z vsako starostno skupino se je pomoč staršev zmanjševala. Pri 
mladih športnikih (13-15 let) se je zmanjšala za 30%, pri mladih športnikih (nad 15 let) pa še za 
dodatnih 5%. Ugotovil sem tudi, da se je pomoč trenerjev pri načrtovanju in preverjanju ciljev višala. 
Pri mladih športniki (nad 15 let) trenerji v kar 80% pomagajo pri načrtovanju in preverjanju ciljev. 
Prišel sem do ugotovitve, da 17.5% mladim športnikom, v starosti do 13 in pod 15 let nihče ne 
pomaga pri načrtovanju in preverjanju ciljev. Iz tega podatka sklepam, da prav ta skupina športnikov 
potrebuje pomoč staršev in trenerjev. 

Vsa vprašanja v moji anketi se posredno navezujejo na obe zastavljeni hipotezi in na raziskovalno 
vprašanje. Pomenijo pa tudi potrditev teoretičnih izhodišč, s čimer sem pridobil še podrobnejši 
vpogled v psihološko pripravo. Raziskovalni del moje naloge s tem nikakor ni izčrpan, saj se odpirajo 
mnoga nova vprašanja, ki bi jih še lahko raziskal, a jih zaradi obširnosti teme nisem mogel. Zanimivo 
bi bilo raziskati vpliv koncentracije, motivacije, samozavesti na doseganje ciljev v športu. Pri podrobni 
analizi teh podatkov se odpre množica novih raziskovalnih področij te tematike. 
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6 PRILOGE 

6.1 Vprašalnik za mlade in vrhunske športnike 

Pozdravljeni! 

Sem učenec Osnovne šole Olge Meglič Ptuj in pripravljam raziskovalno nalogo z naslovom Poznavanje 
in pomen psihološke priprave v tekmovalnih športih. Vaše sodelovanje je za mojo raziskavo zelo 
pomembno, saj le z vašimi odgovori lahko dobim bistvene podatke ter vpogled na psihološko 
pripravljenost pri vrhunskih in mladih športnikih. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v 
raziskovalne namene.  

Prosim vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo. Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej 
prijazno zahvaljujem! 

SPOL:         M                    Ž 
STAROST:  ____________ 
ŠPORTNA PANOGA:  _______________ 
 
1. Kaj se vam zdi najpomembnejše za športnikov uspešen nastop? (razvrstite od 1 do 4) 
     a) dobra telesna priprava               ______ 
     b) dobra tehnična priprava               ______ 
     c) dobra taktična priprava                  ______ 
     d) dobra psihološka priprava  ______ 
 
2. Kakšne oblike psihološke priprave ste bili deležni? 
     a) predavanja                                                                        b) skupinski tečaji 
     c) individualna svetovanja/priprava s psihologom        d) priprava ekipe 
     e) nisem bil/-a deležen/-na psihološke priprave            f) drugo: _______________________ 
 
3. Kdaj ste bili oz. kdaj ste deležni psihološke priprave s strani trenerja, športnega   psihologa…  
    pri vas? 
    a) na vsakem treningu in pred tekmo                  b) na vsakem treningu 
    c) pred vsako tekmo                                               d) ob slabših rezultatih 
    e) jih nimam                                                              f) drugo: ________________________________ 
 
4. Katero tehniko psihološke priprave najpogosteje uporabljate?  (možnih več odgovorov) 
    a) predstavljanje ali vizualizacija            b) tehnike sproščanja 
    c) samogovor                                             d) pred nastopne rutine 
    e) nobene                                                   f) drugo: ___________________________________ 
    
5. Imate popolnoma enak režim psihološke priprave za treninge in za tekme? 
    a) popolnoma enak                                               b) delno enak 
     c) različen                                                               d) nisem deležen/-na psihološke priprave 
     e) ne poznam psihološke priprave 
 
6. Zaznate razlike v svoji izvedbi, igri? 
     a) na tekmah pokažem manj kot na treningih        b) na tekmah pokažem enako kot na treningih 
     c) na tekmah pokažem več kot na treningih           d) ne zavedam se razlik 
 
7. Športni psihologi običajno delajo s starši in trenerji obravnavanega športnika. Ali  je bilo podobno 
    tudi pri vas? 
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     a) da                                                                                 b) ne 
     c) nimam/nisem imel športnega psihologa 
 
8. Kdo vam pomaga pri načrtovanju in preverjanju ciljev? 
      a) trener                                                                             b) športni psiholog 
      c) trener in športni psiholog                                           d) starši 
      e) kdo drug: ___________________________           f) nihče 
 
9. Kaj ste najpogosteje občutili ob nedoseganju ciljev?  
     a) razočaranje, padec samozavesti 
     b) omejevalna prepričanja in razmišljanja; sem slab, ne zmorem tega ... 
     c) pozitivno razmišljanje – res verjamem in res zaupam vase, da mi bo uspelo dvigniti  
        formo in mi bo v prihodnje uspelo 
     d) drugo: ___________________________________________________________ 
 
10. Znate prikazati najboljši nastop, ko je stres največji?  
       a) da                                       b) ne 
       c) včasih 
 
11. Kaj razmišljate pred tekmo? (možnih je več odgovorov) 
       a) pretirana zaskrbljenost o pomenu same tekme 
       b) dvomi o lastni uspešnosti, primerjava z drugimi tekmovalci 
       c) prepoznavanje in zaustavljanje toka negativnih misli  
       d) obvladovanje negativnih vidikov stresa (tehnike sproščanja, vizualizacija, pred-nastopne  
           rutine…) 
       e) osredotočim se na kraj tekmovanja  
       f) teh dejavnikov še ne poznam dovolj, da bi se opredelil 
       g) drugo: ___________________________________________________________ 
 
12. Znate obvladovati pojav jeze, razdražljivosti na treningih in tekmah?  
       a) da                                                  b) delno 
       c) ne 
 
13. Ali je psihološka priprava pri vas pripomogla, da ste prihajali do boljših rezultatov v vaši karieri? 
        a) da                                                                                            b) ne 
        c) nisem bil/-a deležen/-na psihološke priprave 


