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ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља, презиме:

Ненад (Момир) Рађевић

2. Датум рођења:

Мјесто и држава рођења: Крмине, Бања Лука, БиХ

27.04.1979.

II.1 Основне студије
Година уписа: 1999

Година завршетка: 2004

Универзитет:

Универзитет у Бањој Луци

Факултет/и:

ЕЦПД Међународни факултет за спорт

Студијски програм:

четвoрогодишњи

Звање:

Просјечна оцјена током студија:

8.8

Професор спорта и физичког васпитања

II.2 Мастер или магистарске студије
Година уписа: 2004/2005

Година завршетка: 2011

Просјечна оцјена током студија: 9,2

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци
Факултет/и:

Факултет физичког васпитања и спорта

Студијски програм: двогодишњи
Звање:

Магистар наука у области физичке културе

Научна област:
Наслов завршног рада: ''Ефекти специфичног модела тренинга на миогена својства и тјелесну
композицију џудиста млађег сениорског узраста''

II.3 Докторске студије
Година уписа: 2015
Факултет/и:

Факултет физичког васпитања и спорта у Бањој Луци

Студијски програм: Докторске студије
Број ЕЦТС до сада остварених:

Просјечна оцјена током студија:

-
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-

II.4 Приказ научних и стручних радова кандидата
Р.бр.
1.

Аутори, наслов, издавач, број страница
Категорија1
Рађевић, Н.: Ефекти специфичног модела тренинга на тјелесну
Прва
композицију џудиста млађег сениорског узраста. SportLogia, Бања Лука,
2012, 8(1), 79–85.

Kратак опис садржине: Циљ тренера је да свом спортисти припреми одговарајући модел
тренинга, те обезбиједи адекватан и здрав начин регулисања тјелесне тежине.
На узорку 32 џудиста млађег сениорског узраста са територије града Бања Лука и општине
Лакташи примјењен је специфични модел тренинга у трајању од десет недјеља, а џудисти су
били подијељени у двије групе. Једна група је била контролна, а друга експеримантална.
Експериментална група реализовала је 60 тренинга, од чега 40 џудо тренинга (25 техничкотактичких и 15 ситуационих џудо тренинга – рандорија) и 20 тренинга са оптерећењем (5080% од 1 RМ). Контролна група је у наведеном периоду радила само џудо тренинге, односно
40 тренинга. Статистичка обрада добијених резултата је подијељена у два сегмента дескриптивна статистика и примјена метода инференцијалне статистике. Урађена су
иницијална и финална мјерења тјелесног састава група биоелектричном импеданцом (БИА
методом), а у раду је коришћен двокомпонентни (2Ц) модел - који цијело тијело дијели на
укупну тјелесну маст (fat mass) и безмасну тјелесну масу (fat – free mass). Из простора
дескриптивне статистике на нивоу читавог узорка израчунати су централни и дисперзивни
параметри. Од метода инференцијалне статистике у овом истраживању су кориштени Т - тест
за зависне и независне узорке и анализа коваријансе. Вриједности процента тјелесне масти у
експерименталној групи, која је била изложена специфичном тренажном процесу у трајању од
десет недјеља, су статистички значајно смањене током тог периода. Вриједност тјелесне масти
са почетних 23,10 %, након тренажног протокола, се смањила на 20,41%, на нивоу значајности
0,01. Вриједности процента тјелесне масти у контролној групи и након тренинга су се
задржале на истом, вишем, нивоу него што је то препоручено за џудо, указујући на ефекте
њиховог, мање успјешног, тренажног протокола.
Рад припада проблематици докторске дисертације:
ДА
НЕ
ДЈЕЛИМИЧНО

Р.бр.
1.

Аутори, наслов, издавач, број страница
Категорија
Лалић, В., Рађевић, Н.: Феноменолошки и етиолошки аспекти насиља у
спорту. Међународни научни скуп ''Допринос науке развоју друштва у
Прва
транзицији''. Европски дефендологија центар, Бања Лука, 2015; 491-505.

Kратак опис садржине: Насиље у спорту постоји откад постоји и спорт. Ради се о
вишедимензионалном феномену који има различите појавне облике. У раду се разматрају
слиједећи феноменолошки аспекти насиља у спорту: насиље гомиле, насиље међу
спортистима, сексуално насиље у спорту, насиље мас-медија, мобинг над спортистима,
насиље поводом спрта, и комбинацији више наведених појавних облика. Генерално говорећи
постоји мноштво литературе из различитих научних дисциплина о насиљу и агресији. С тим
увези у раду се наводе неке социјално антрополошке основе насиља и агресије. Аутори
указују да је изражен дефицит емпиријских истраживања када је ријеч о насиљу у спорту. Без
искуствене грађе није могуће тестирати постојеће теорије о агресивности и насиљу како би се
1

Категорија се односи на оне часописе и научне скупове који су категорисани у складу са Правилником о
публиковању научних публикација („Службени гласник РС“, бр. 77/10) и Правилником о мјерилима за
остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова („Службени гласник РС“, бр. 102/14).
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сагледао њихов експланаторни потенцијал у вези са спортским окружењем.
Рад припада проблематици докторске дисертације:

Р.бр.
1.

ДА

НЕ

ДЈЕЛИМИЧНО

Аутори, наслов, издавач, број страница
Категорија
Прленда, Н., Цигровски, В., Крчелић, Т., Божић, И., Рађевић, Н.:
Повезаност страха и храбрости с нивоом усвојеног знања у kiteboardingu.
Sport Science, Љубушки, 2015, 8(2), 65‐68.

Kратак опис садржине: Страх и храброст могу утицати на процес усвајања технике
екстремног спорта попут kiteboardinga који се одвија при великим брзинама на површини
мора и у зраку. Циљ овог истраживања био је утврдити повезаност између страха и храбрости
те ниво усвојеног знања kiteboardinga. Исто тако, утврђен је степен храбрости и страха код
сваког испитаника. У истраживању је учествовало 35 почетника у kiteboardingu, који су били
укључени у школу kiteboardinga у трајању од шест дана, те су затим били тестирани анкетним
упитником. Анкетни упитник је састављен од тридесетиједног питања за процјену храбрости,
те девет питања за процјену страха. Корелацијском анализом утврђена је статистички значајна
повезаност између храбрости испитаника и нивоа усвојеног знања kiteboardinga (р = 0,35) те
између нивоа страха и храбрости код испитаника (р = 0,44). Између нивоа страха и усвојеног
знања kiteboardinga резултати овог истраживања нису показали статистичку повезаност.
Храбрији полазници школе kiteboardinga усвојили су виши ниво знања овог спорта, што
указује како је храброст позитивно повезана с процесом учења. Резултати овог истраживања
требали би допринијети бољем разумијевању учењa kiteboardinga, с обзиром да је ријеч о
младом спорту, с недовољно истраженим утицајем појединих фактора на процес усвајања
знања.
Рад припада проблематици докторске дисертације:
ДА
НЕ
ДЈЕЛИМИЧНО

Р.бр.
1.

Аутори, наслов, издавач, број страница
Категорија
Рађевић, Н., Понорац, Н.: Утицај специфичног модела тренинга на
миогена својства џудиста млађег сениорског узраста. Acta Kinesiologica,
Љубушки, 2015, 9(2), 44–47.

Kратак опис садржине: Физичке способности заузимају значајно мјесто у џудо спорту. Сила
и снага представљају двије, лако мјерљиве и веома информативне, компоненте мишићне
способности. Одлични су показатељи ефеката адаптације мишића на тренинг са оптерећењем.
Због тога су узете као главни показатељи ефикасности нашег спорт – специфичног протокола
као дијела припремног тренажног процеса. На узорку 32 џудиста млађег сениорског узраста
примјењен је специфични модел тренинга са оптерећењем у трајању од десет недјеља.
Џудисти су били подијељени у двије групе: контролну и експериманталну. Експериментална
група реализовала је 60 тренинга, од чега 40 џудо тренинга (25 техничко – тактичких и 15
ситуационих џудо тренинга – рандорија) и 20 тренинга са оптерећењем (50-80% од 1 RМ).
Контролна група је у наведеном периоду радила само џудо тренинге, односно 40 тренинга.
Резултати истраживања показују да је дошло до статистички значајног повећања снаге
експерименталне групе изражене у апсолутним јединицама у односу на почетно мјерење, и у
односу на контролну групу. Такође, дошло је до статистички значајног повећања снаге
експерименталне групе изражене у релативним јединицама у односу на почетно мјерење, и у
односу на контролну групу. Није дошло до статистички значајних разлика силе
експерименталне и контролне групе на завршном мјерењу.
Рад припада проблематици докторске дисертације:
ДА
НЕ
ДЈЕЛИМИЧНО
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Р.бр.
1.

Аутори, наслов, издавач, број страница
Категорија
Мијановић, М., Рађевић, Н.: Стилови понашања тренинга. Физичка
култура, Београд, 2016; 70 (1): 14-22.

Kратак опис садржине: На узорку од 121 перспективног младог спортисте извршено је
истраживање са циљем да се утврди стил понашања тренера. Релевантне информације
добивене су путем валидиране aнкете Челадура и Салеха (Chelladura, & Salehа, 1980). Анкета
садржи 40 питања која циљано детерминишу 5 стилова понашања тренера. Сва питања имају
скалу од 5 нивоа са могућим исказима: увијек, често, повремено, ријетко и никад. Исправан
одговор је само један исказ на једно питање. Ријeч је о петостепеној Ликертовој скали.
Извршена је обимна и захтјевна статистичка обрада података, гдје су улазне квалитативне
категоријалне варијабле трансформисане у квантитативне. У следећем кораку трансформисане
категоријалне варијабле подвргнуте су класичној и неокласичној статистичкој методологији.
На бази егзактних показатеља добивених примјеном релевантних униваријантних и
мултиваријантних статистичких метода и тестова, доминантан стил понашања тренера је
инструктивни. Овај стил понашања тренера је и најпожељнији. Према овом истраживању на
задњем мјесту је аутократски стил понашања који је истовремено и најмање пожељан.
Резултати aнализе варијансе (ANOVA) и каноничке дискриминативне анализе показују да
постоји генерална статистички значајна разлика у заступљености стилова понашања. На
укупну дискриминацију тј. разлику, управо највише утичу инструктивни и аутократски стил
понашања тренера. За наведене стилове се може рећи да су парадигма супротности у сваком
погледу. Вриједности Такијевог теста (Tukeyevог – HSD test) експлицитно показују да нема
статистички значајне разлике између инструктивног стила и стила награђивања – Feedback,
као ни између демократског и стила социјалне подршке. Остале комбинације тј. парови
стилова понашања се статистички значајно разликују.
Рад припада проблематици докторске дисертације:
ДА
НЕ
ДЈЕЛИМИЧНО

Р.бр.
1.

Аутори, наслов, издавач, број страница
Категорија
Понорац, Н., Рађевић, Н., Рашета, Н., Матавуљ, А.: Маркери коштаног
метаболизма у спортској медицини. Научни скуп ''Биомаркери у
медицини'', Фоча. Ур Ристић С. Медицински факултет, 2012; 97 – 110.

Kратак опис садржине: Праћњем нивоа биохемијских маркера коштаног метаболизма,
омогућава се разумијевање динамичких промјена током процеса ремоделирања кости.
Спортискиње са нередовним менструалним циклусом изложене су ризику од смањења
коштане минералне густине, посљедично и остеопорози. Истраживања показују да су
менструалне дисфункције статистички значајно више присутне у групи спортисткиња у
односу на контролну групу и гледајући нивое маркера метаболизма кости биле су праћене
убрзаним метаболизмом костију.
Рад припада проблематици докторске дисертације:
ДА
НЕ
ДЈЕЛИМИЧНО

Да ли кандидат испуњава услове?

ДА
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НЕ

III

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ/КОМЕНТОРА
Др Ненад Понорац, је рођен 17.01.1973.године, у Котор Варошу. Запослен је на
Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје ради као ванредни професор на
Катедри за физиологију. Члан је домаћих и међународних научних и стручних
организацијама или удружењима, и то: члан European college of Sport Science, члан
Друштва физиолога Босне и Херцеговине, члан Удружења физиолога Србије.
Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у Бањалуци.
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2000. године.
Постдипломске студије:
Назив институције: Биомедицинска истраживања, Медицински факултет у Бањалуци.
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IV ОЦЈЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ
IV.1 Формулација назива тезе (наслова)
''Утицај тренинга са отпором на стабилној и нестабилној подлози на параметре мишићне
способности''
Наслов тезе је подобан?

ДА

НЕ

IV.2 Предмет истраживања
Предмет истраживања је утврђивање разлике ефикасности примјењених тренинга са отпором
на стабилној и нестабилној подлози на параметре мишићних способности.
Предмет истраживања је подобан?

ДА

НЕ

IV.3 Најновија истраживања познавања предмета дисертације на основу изабране
литературе са списком литературе
Кандидат је у свом пројекту докторске дисертације показао добро познавање проблема и
предмета исте. Представљен је велики број актуелне литературе и научно истраживачких
радова у задњих десетак година, који се односе на област примјене тренинга са отпором на
нестабилним подлогама.
Marshall и Bernadette (2006) су испитивали активности m.deltoideusa и трбушне мускулатуре
током концентричне и ексцентричне фазе бенч преса на и без Швајцарске лопте, при
оптерећењу од 60% од 1 RM. Резултати истраживања су показали већу мишићну активност
неведених мишићних група током тренинга са оптерећењем на Швајцарској лопти. McBride,
Prue и Russell (2006) су на основу истраживања излазне силе приликом извођења
8/14

изометријског чучња у стабилним и нестабилним условима дошли до резултата који показују
значајно смањење силе и снаге код испитаника у нестабилним условима. Такође, резултати
изометричког чучња на нестабилним подлогама значајно указују на смањење силе, снаге и
активности мишића агониста без промјене активности мишића антагониста и синегриста.
Koshida, Miyashita, Iwai, и Kagimori (2008) су у својим ранијим истраживањима показали да
вјежба са отпором под нестабилним условима смањује изометријске силе излаза, али мало се
знало о његовом утицају на мишићне излазе током динамичног кретања. Након спроведног
истраживања тренинга са отпором – бенч прес на нестабилној подлози, чији циљ је био да се
испита ефекат утицаја истог на силу, снагу и брзину, пронађен је значајан губитак резултата
мишићних параметара под нестабилним условима. Њихова стопа смањења је релативно ниска,
око 6% за силу и 10% за снагу и брзине излаза.
Hibbs, Kevin, Duncan и Wrigley (2008) су указали на значај употребе тренинга са отпором на
нестабилним подлогама у процесу рехабилитације особа са болом у леђима и за обављање
свакодневних активности са циљем повећања опште стабилности и снаге организма.
Истраживање које су спровели
Kibele и Behm (2009), у циљу упоређивања утицаја седмонедељног програма тренинга са
отпором у стабилним и нестабилним условима на снагу, равнотежу и функционалне
перформансе. Прије и након завршеног програма тестирана је снага опужача ногу, статичка и
динамичка равнотежа, трбушњаци, скок у даљ, тест скочности на вријеме, shuttle run, и
спринт. У истраживању је учествовало 40 испитаника, оба пола. Финални резултати су
показали да уопште нема разлике између стабилних и нестабилних тренинга са отпором и
тренажних ефеката независно од пола. Све мјере, осим спринта унапријеђене су тренингом.
Ефекти интеракције су показали да тренинг на нестабилним подлогама повећава број
трбушњака и скочност. Наведени аутори препоручују инкорпорирање нестабилних тренинга
са традиционалним стабилним тренинзима.
Sparkes и Behm (2010), су реализовали осмонедељни тренинга на нестабилним подлогама
активних рекреативних особа. Циљ истраживања био је да се утврди разлика у физиолошким
и перформансама мјереним након стабилних и нестабилних тренинга са отпором. Мјерена је
изометријска сила груди, електромиографска активност triceps brachia и pectoralis majorа под
стабилним и нестабилним условима, баланс, скок у даљ са једне ноге, понављајући скок и
плиометриски скок увис. Након добијених резултата дошло је до значајног повећања силе са
тенденцијом вишег прираста групе која је радила под нестабилним условима. Такође, видљив
је послијетренажни напредак у максималном обиму изометричке концентричне силе. Такође,
дошло је до значајног повећања силе и повећања неуромишићне ефикасности m.triceps brachiia
и pectoralisа стабилних у односу на нестабилне тренинге. Чини се да нестабилни тренинг са
отпором, који користи ниже силе, може повећати снагу и равнотежу код претходно
нетренираних младих особа, слично као и тренинг на стабилним машинама са већим
оптерећењима.
Uribe и сарадници (2010) испитивали су утицај мишића, односно активацију мишића раменог
појаса и груди (anterior deltoid, pectoralis major, and rectus abdominus), приликом потиска са
груди и раменог потиска са дворучним теговима, на стабилној подлози (клупи) и нестабилној
подлози (швајцарска лопта). Након почетног одређивања 1 RM, те након 48 сати одмора, 16
здравих мушкараца изводили су по 3 понављања на 80% од 1 RM, потиска са груди и раменог
потиска на стабилној и нестабилној подлози. Електромиографија је показала да не постоји
значајна разлика у мишићној активацији наведених мишићних група. Такође, истраживање је
показало да нестабилна подлога нити нарушава нити унапређује мишићну активацију у
неведеним условима.
Маринковић, Радовановић и Игњатовић (2011) у циљу утврђивање разлика у мишићној
сили, снази и брзини реализовали су осмонедељни тренинг са оптерећењем при нестабилним
условима. За потребе истраживања коришћене су вјежбе које спортисти најчешће изводе у
тренингу са оптерећењем: потисак са груди и чучањ. Експериментална група се састојала од
10 студената и нико од њих није био професионални спортиста, нити је учествовао у
организованом и програмираном тренингу са оптерећењем током последњих годину дана.
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Испитаници су тренирали два пута недељно, током 8 недеља, при нестабилним условима.
Вјежба потисак са груди извођена је на ''швајцарској'' лопти, док је вјежба чучањ извођена на
BOSU лопти, чиме су обезбјеђени нестабилни услови при тренингу са оптерећењем. Обе
вјежбе су извођене са претходно утврђеним оптерећењем од 50% вриједности једног
максималног понављања (1RМ). Анализа добијених резултата је показала да вjежбе потисак са
груди и чучањ, извођене при нестабилним условима са оптерећењем 50% 1RМ, пружају
довољни стимулус за побољшање параметара функције мишића, те да могу значајно да
повећају мишићну снагу код претходно нетренираних младих људи.
Братић, Радовановић, Игњатовић, Бојић и Стојиљковић (2011) су у свом истраживању
промјена мишићних параметара врхунских младих џудиста током бенч преса и чучња (70% од
1RM) на нестабилним односно стабилним подлогама дошли до резултата који указују на није
дошло до значајног смањења мишићних излаза током бенч преса на нестабилним подлогама
(швajцарска лопта) у односу на стабилне подлоге, али приликом извођења чучња дошло је
значајног смањења мишићних излаза у односу на стабилне подлоге. За разлику од врхунских
младих џудиста, група студената која је учествовала у истом истраживању и под истим
условима показала је другачије резултате. Приликом извођења бенч преса дошло је до
значајног смањења мишићних излаза на нестабилним подлогама (швајцарска лопта) у односу
на стабилне подлоге. Поред тога, за ову групу мишићни излази били знатно нижи током
чучња под нестабилним у односу на стабилне услове.
Zemkova и сарадници (2012) су поредили излазну снагу у концентричној фази бенч преса и
чучњу при оптерећењу 70% од 1 RM, у стабилним и нестабилним условима. Добијени
резутати су показали значајно смањење излазне снаге током тренинга на нестабилним
подлогама. Такође, просјечна снага је била нижа на нестабилним у односу на стабилне
подлоге током бенч преса и чучња. На финалном мјерењу, смањење просјечне снаге у
концентричној фази бенч преса било је значајно више на Швајцарској лопти у односу на
стабилну подлогу – бенч клупу. Није било значајне разлике у паду просјечне снаге у
концентричној фази чучња на BOSU лопти у односу на стабилне подлоге. На основу
добијених резултата може се закључити да је излазна снага знатно умањена током тренинга по
нестабилним условима, и ефекат је више евидентан за бенч прес на Швajцарској лопти него за
чучањ на BOSU лопти.
Panza и сарадници (2014) су у свом истраживању о енергетској потрошњи, оцјени уочених
напрезања (РПЕ), те максималном броју понављања приликом извођења бенч преса вјежбе на
стабилним и нестабилним подлогама на 80% од 1 RM, дошли до резултата који указују да није
било значајне разлике између броја понављања и РПЕ за исто оптерећење између стабилне и
нестабилне бенч прес вјежбе. Међутим, за вријеме извођења бенч преса на нестабилној
подлози - вјежба на лопти, утрошак енергије је био већи. На основу добијених резултата може
се закључити да извођење бенч преса на нестабилној подлози резултира већем утрошку
енергије. То повећање расхода може допринијети повећању метаболичких процеса током
вјежбања, што је важно у програмима губитка масти.
Избор литературе је одговарајући?

ДА

НЕ

IV.4 Циљеви истраживања
Циљ истраживања је да утврдимо који метод тренинга са отпором има бољи утицај на
испољавање мишићних параметара.
Парцијални циљеви овог истраживања су:
- Одабрати адекватан узорак испитаника чије ће карактеристике омогућити добијање
валидних података.
- Извршити мјерење максималне силе мускулатуре руку и раменог појаса (1 RМ –
repetitio maximum).
- Извршити иницијално мјерење мишићних параметара мускулатуре руку и раменог
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-

појаса (максимална сила, максимална снага, брзина током ексцентричне и
концентричне фазе контракције и растојање кретања оптерећења/шипке са теговима)
на оптерећењу 55%, 60% и 65% од једног максималног понављања.
Извршити финално мјерење мишићних параметара мускулатуре руку и раменог појаса
(максимална сила, максимална снага, брзина током ексцентричне и концентричне фазе
контракције и растојање кретања оптерећења/шипке са теговима) на оптерећењу 55%,
60% и 65% од једног максималног понављања.

Циљеви истраживања су одговарајући?
IV.5

ДА

НЕ

Хипотезе истраживања: главна и помоћне хипотезе

Хг – очекује се да ће примјена тренинга са отпором на нестабилној подлози довести до
статистички значајних разлика параметара мишићне способности у односу на тренинг са
отпором на стабилној подлози.
Х1 – очекује се да ће примјена тренинга са отпором на нестабилној подлози довести до
статистички значајних разлика параметара мишићне способности изражене у апсолутним
вриједностима у односу на тренинг са отпором на стабилној подлози.
Х2 – очекује се да ће примјена тренинга са отпором на нестабилној подлози довести до
статистички значајних разлика параметара мишићне способности изражене у релативним
вриједностима у односу на тренинг са отпором на стабилној подлози.
Хипотезе истраживања су јасно дефинисане?
IV.6

ДА

НЕ

Oчекивани резултати хипотезе

Очекује се да ће примјена тренинга са отпором на нестабилној подлози довести до
статистички значајних разлика параметара мишићне способности у односу на тренинг са
отпором на стабилној подлози.
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?
IV.7

ДА

НЕ

План рада и временска динамика

Кандидат је у свом пројекту рада дефинисао прихватљиви временски рок од 10 недјеља за
примјену експерименталног тренажног процеса. У овом истраживању учествоваће 40
испитаника, подијељених у двије експерименталне групе. Испитаници су неспортисти,
пунољетне особе мушког пола које до сада нису имале организован и програмиран систем
вјежбања. Експериментални програм ће трајати осам недеља, уз претходну обуку правилне
технике извођења вежби за развој мишићне силе и снаге која ће трајати двије недјеље.
Након обуке правилног извођења технике вјежби, а прије почетка експерименталног програма
извршиће се иницијално мерење мишићних параметара. Испитаници прве експерименталне
групе ће бити укључени у тренинг са оптерећењем при нестабилним условима у теретани
(швајцарска лопта), док ће испитаници друге експерименталне групе били укључени у
тренинг са оптерећењем при уобичајеним, стабилним условима у теретани (равна клупа).
Испитаници прве експерименталне групе ће вјежбати два пута недељно, укупно 16 тренинга.
Испитаници друге експерименталне групе ће такође вјежбати два пута недељно, укупно 16
тренинга. Тренинзи ће се изводити у јутарњим часовима у теретани под надзором стручњака
са претходним искуством у оваквој врсти тренинга. Уводни дио тренинга имаће за циљ
припрему организма испитаника за рад који предстоји. Он ће се састојати од вјежби истезања
мишића и повећање покретљивости зглобова. Главни дио тренинга ће садржавати вјежбу
потисак са груди са оптерећењем.
Испитаници прве експерименталне групе ће изводити шест серија по осам понављања
вјежбу потисак са груди са шипком и теговима уз оптерећење од 50% од претходно одређене
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вриједности једног максималног понављања (1RM). Испитаници ће постављати торакалну
регију тијела на швајцарску лопту (нестабилна подлога), оба стопала на под, док ће хват
шипке са теговима бити у ширини рамена са длановима нагоре. Вјежбу потисак са груди
испитаници ће започињати са шипком у подигнутој позицији са рукама које потпуно
испружене. Шипку са теговима ће затим спуштали до груди, а онда поново подизати нагоре
док се руке не врате у почетну позицију. Приликом извођења вјежбе од испитаника ће се
захтјевати да избегавају задржавање удаха (Валсава-маневар). Одмор између серија биће два
минута.
Испитаници друге експерименталне групе ће изводити шест серија по осам понављања
вјежбу потисак са груди са шипком и теговима уз оптерећење од 50% од претходно одређене
вриједности једног максималног понављања (1RM). Испитаници ће постављати торакалну
регију тијела на равну клупу (стабилна подлога), оба стопала на под, док ће хват шипке са
теговима бити у ширини рамена са длановима нагоре. Вјежбу потисак са груди испитаници ће
започињати са шипком у подигнутој позицији са рукама које су потпуно испружене. Шипку са
теговима ће затим спуштати до груди, а онда поново подизати нагоре док се руке не врате у
почетну позицију.
План рада и временска динамика су одговарајући?
IV.8

ДА

НЕ

Метод и узорак истраживања

Ово истраживање је замишљено као класични експеримент са двије групе. У њему ће
кандидат као основни систем експликације проблема примјенити емпиријски метод. У фази
дефинисања теоријског оквира рада користиће библиографски метод, а приликом обраде и
интерпретације резултата статистички метод.
Узорак истраживања сачињаваће 40 испитаника, подијељених у двије експерименталне групе.
Испитаници су неспортисти, здраве пунољетне особе мушког пола које до сада нису имале
организован и програмиран систем вјежбања. Сходно постављеном проблему, предмету,
циљевима и задацима истраживања узет је оптималан број испитаника, који ће омогућити
коректно истраживање и егзактне резултате.
Метод и узорак су одговарајући?
IV.9

ДА

НЕ

Мјесто, лабораторија и опрема за експериментални рад

Процјена мишићних параметара руку и раменог појаса извршиће се у стандардно опремљеној
теретани, Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци, употребом стандардних
тегова (шипки и плоча), а путем теста ’’Потисак са равне клупе” (Bench Press), при
оптерећењу 55%, 60% и 65% од 1 RМ од претходно одређене вриједности једног
максималног понављања (1RM). Приликом извођења теста поштоваће се стандардизовани
протокол. Од испитаника се захтијева да тест ’’Потисак са равне клупе” изведу максимално
брзо. Тестом се процјењују параметри мишићне контракције: максимална сила, максимална
снага, брзина током ексцентричне и концентричне фазе контракције и растојање кретања
оптерећења/шипке са теговима. Да би се успјешно извео наведени тест и да би се евентуално
спријечило поврјеђивање испитаника, поред испитивача потребна су и два помагача.
Промјена вриједности силе, брзине, растојања и снаге регистроваће се коришћењем
специјално дизајнираног система (Fitrodine Premium, Fitronic, Slovakia). Систем се састоји од
веома прецизног аналогног уређаја механички спојеног са теговима или машинама које
представљају оптерећење. Он региструје промјену брзине током времена и на тај начин
израчунава убрзање приликом вертикалног покрета. Fitrodyne Premium је повезан са
преносним рачунаром. Посебан софтверски програм омогућава прикупљање и израчунавање
биомеханичких параметара који су укључени у тренинг са оптерећењем. Добијени подаци се
могу користити за анализу појединачног покрета или чак за читав сет вјежби. Софтверски
програм даје могућност да се након сваког понављања добије резиме података у дигиталном
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облику, посебно за концентричну и ексцентричну фазу. Fitrodine Premium се поставља на под
и причвршћује за шипку која носи тегове посебно дизајнираном најлонском траком. При
извођењу вјежби, трака се повлачи кретањем шипке под правим углом. Добијени сигнали се
дигитално конвертују, софтверски филтрирају, док се графички запис приказује током цијелог
покрета на екрану компјутера. Подаци се затим смјештају у меморију компјутера. Такође, за
реализацију програма тренинга са отпором на нестабилној подлози обезбјеђена је ''Швајцарска
лопта'' званичног произвођача спортске опреме Енергетикс.
Услови за експериментали рад су одговарајући?

ДА

НЕ

IV.10 Методе обраде података
Након проведеног истраживања и добијених резултата мишићних параметара, приступиће се
обради података дескриптивном и компаративном статистиком. Сређивање података
радиће се уз помоћ информатичког програма СПСС 17. Овај програм омогућава коришћење
различитих статистичких поступака и обраду података за веома кратко вријеме. Рад са овим
програмом почиње уношењем података, њиховом анализом, те прегледом добијених
резултата. Статистичка обрада добијених резултата биће подијељена у два сегмента дескриптивна статистика и примјена метода инференцијалне статистике. Из простора
дескриптивне статистике на нивоу читавог узорка израчунаће се централни и дисперзивни
параметри: аритметичка средина (M), стандардна девијација (S), варијациона ширина (Max –
Min), варијанса (V), стандардна грешка средње вриједности (SEM).
Поред тога, тестираће се нормалност дистрибуције резултата примјеном Д’Агостино –
Пирсоновог теста. Од метода инференцијалне статистике у овом истраживању биће
кориштени Т – тест за зависне и независне узорке и анализа коваријансе, и то: Т – тест за
зависне узорке за утврђивање значајности разлика аритметичких средина варијабли мјерених
на иницијалном и финалном мјерењу, за сваку групу посебно; Т – тест за независне узорке
приликом утврђивања статистичке значајности разлика аритметичких средина група на
иницијалном и финалном мјерењу у погледу тестираних варијабли.
Анализа коваријансе биће коришћена с циљем да се елиминишу разлике између група на
иницијалном мјерењу како би се на финалном мјерењу могла утврдити разлика која је
посљедица примјене програма тренинга са отпором у нестабилним, односно стабилним
условима. Циљ је да се разлике утврде само на оном дијелу варијансе резултата финалног
мјерења који је независан од варијансе резултата измјерених на почетку примјене програма
тренинга.
Предложене методе су одговарајући?

ДА

НЕ

V ЗАКЉУЧАК
Кандидат је подобан
Тема је подобна

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Поднијети пројекат докторског рада под насловом ''Утицај тренинга са отпором на стабилној и
нестабилној подлози на параметре мишићне способности'', представља нацрт емпиријског
истраживања трансверзалног карактера. Полазећи од наслова Пројекта и материје која је у
њему изложена, рад припада области физиологије спорта, а могао би да буде сврстан и у
област спортског тренинга. У раду је кандидат јасно образложио своју идеју, анализирао
резултате досадашњих истраживања о коресподентним проблемима, изнио своје претпоставке
о могућим резултатима, те детаљно описао методолошки поступак који намјерава да примјени
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o.1lGapao 6e3 Y.Bo~eJ-ha cYIHlmHHx Ha.CnOBa, Te je ycmw ,1,a ,J.eqHlHHwe cTa6uJIaH TCOPHjCKH OKBHP
PaJla o,n. Koj~r je nomaa )' COnCTBeHo\f UCTpa}Kl1B!1H,Y. flpojeKTOM cy npe)1.BHljeHe ,lBMje
cKenepliMCHT3JIHe rpyne o}J, no 20 nyHO_'heTH!1X H 3)1.paBttX HcnttTamiKa (YKYUMO 40, Myruxor nona),
CMa I-UIcy HMaJIJi oprami30BllM 11 nporpa~fHpaH CMCTeM Bj~tba a cali HCfllrr3JUfUH he
TepeTIlHI:i H yno:mftnftfby ell Ha'UUlOM TeCTHpaH.a MI1UmnHHX
napR\tCTapa. I1cmrrnHI1QH npne CKcnep11MeHTRffHC rpyne fie 6111"H YfchyqeHH Y 1"peHltHr ca
orrrepc1ieJ-bCM npH fle-craoH,lHliM YCJ10BHMa Y TepeltHHt (UlBajuapCKa .10TITa), )IOK
Hcnma!:H1QH
.[(pyre CKcnepHMCflTaJIHe rpync 6UJlH YK.TbyqCHH Y TpcH}H[r ea omepeflCtbeM npu yo6wJajef-fI-lM,
cTa6lWHI1M yCJ10Bl-1Ma Y TCpCnlHI-I (paBHa K..1 yna), Hcrnn::U--H1UH o6e eKcnCpHMCHTaJ1HC rpyne he
aje)J{6-aTI1 Jl.Ba ilyra tle)J,e,bUO, yKynHo 16 TpeuHHra, npn COOJbHOM oflTepehen,y 50% O,J, nperxO)lHO
o}J;pe1)eHe BPHjC)J;HOCTM je.ru-mr MaKeHMa.1Hor nOH3B 'halha IRM (one repetition maximum test).
)le¢l1.jHHcaHa je rn3SU3 Xl11l0TC3a Koja yK33yje ua CTaTHCTH"1I{1~ :Ula'1ajMl! Pa3JlHKC np"MjcHc
TpeuHura. ca OTnOPOM Ull ueCTaOHJiHoj nO)lJl0311 y O,QHOCy Ha npHMjCHY Tpemmra ea OTIlOPOM Ha
CTaOHJ1Hoj nO,lVI03H, JacRo cy 06jawH>eHH cy TOI< 11 noz.oynuK tlC1pIDKHBatt:.a, a 3aTI1M jactlo
,Qe¢lillHcaHH y30paK, !tao 11 Y30paK BapHja5:u{ 11 lIa'-lHH J-bHX080f MjcpCl-ba. MjcpeJ-bc CHare
MycKynarypc pyKY H pa~cHor nojaea 6une pal}cHo T!YTe\1 TeCTa "OOTHCaK ea panHe K,lyne" rrpu
ollTcpeheJ-hY 55%, 60% 11 65% O,lJ, I RM (one repetition maximum test). HaBen:eHc Bupwja6Jlc cy
'vfCTOilOnOUlKH BaJb3HO I-13aOpaHe, jacHo onUC-aHC TaiW Ila oMorynyjy K8CHHjy npHMjcHY H npoajcpy
KojH )1.0

61HI:i

nO;\Bprnym 06yuH y

ne

v

JloDHjeHl-tx nO,lWTaKa.

Ha oCHony npeTXO)lHO pe4eHor. KfJMWcH:ja CM3Tpa )J.a MP Hcn3".'t Paijemili, HcnYI-haBa ene
JaKOHCKe YCJIone Ja npucTynathe peallMJa1twjH C80r ,nonopcKor palll:l nOf{ HacnoBoM "YTI-Hlaj
TpeHlIHra

ca

cnoc06RocTH".

OTITOPOM

Ha

CTIl6HmlOj

H

HecTa6~U1Hoj

Ha

llapaMeTpe

MUllu1i'lHe

nOJ'l.ftHjen-I n~eKaT jc 'MCTO;J,O:IOUIKH BaJbaH I-l KO~Hlcnja npe1lJlail{C HacTalmo
iJ,a ol106pH l-beroBY pe-aJlH3allHjy nOLI l-faBejJ.eHIf~J HaCJlOeOM If npeMa npwlOmcHoj

BHjeny
CTp)'KTypM_
Hay4HoM
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