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  Од 1996. године радила је као тренер за синхроно и уметничко пливање. 

Именована за тренера репрезентације 2000. године. Са репрезентативним селекцијама 

наступала је на Европским првенствима, Светском првенству у Барселони и великом 

броју међународних отворених првенстава и купова и постизала запажене резултате. У 

току рада са репрезентативним селекцијама, сарађивала са светски признатим 

тренерима и судијама. Учествовала на многобројним семинарима за тренере и судије. 

Непрекидно прати напредак, трендове и иновације у области спорта и физичког 

васпитања.  

  Председник Стручног савета Савеза за синхроно пливање Србије.  

  Председник и члан Управног Одбора Спортског клуба „Спин“ Ниш од 2014. 

године.  

  Као асистент-приправник на Педагошком факултету у Јагодини, Универзитета 

у Крагујевцу ради од 01.10.2005.године на предмету Методика наставе физичког 

васпитања. Реализује практичну наставу из следећих предмета: Методика наставе 

физичког васпитања – основне академске студије, Методика физичког васпитања – 

основне академске студије, Методички практикум методике наставе физичког 

васпитања – основне академске студије, Методички практикум методике физичког 

васпитања – основне академске студије, Елементарне игре и пливање – основне 

академске студије и Елементарне игре и скијање.  

  У оквиру ваннаставних активности, води секцију фолколора и модерног балета 

на Факултета педагошких наука у Јагодини и учествује у припреми студената за 

такмичења на учитељијадама и Купу Ректора.   

 

  Учесник на пројектима: 

 

2007-2009:  Tempus -  Curriculum development: improvement of practice teaching and 

         research, one-year project supported by the Embassy of the Republic of Finland; 

         Curriculum Reform in Teacher Education (CRTE) TEMPUS JEP- 

         41074–2006 на реформи курикулума за физичко васпитање. 
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Уводно поглављг садржи три тематске целине: 1.1. Нареава тжежхког 

варжжеања; 1.2. Планжпањг ж жпогпамжпањг с нареавж тжежхког варжжеања; 1.3. 

Капакегпжрежкг схгнжка млађгг цколрког сепареа (стр. 11–25). Кандидат у Уводном 

делу истиче да су предмет истраживања, са једне стране димензије антрополошког 

статуса, при чему су третиране антропометријске карактеристике, моторичке и 

функционалне способности, а са друге стране, ефекти експерименталног програма 

пливања на трансформацију тих димензија код ученика млађег школског узраста. 

Главни циљ усмерен је ка испитивању ефеката модела наставе физичког васпитања са 

додатним вежбањем у облику обуке пливања на антропометријске карактеристике,  

моторичке и функционалне способности ученика млађег школског узраста. Са аспекта 

предмета физичког васпитања, ово истраживање доприноси појашњењу релације 

телесног вежбања и његовог утицаја на тренсформацију анализираног антрополошког 

простора ученика млађег школског узраста. Са аспекта пливања, ово истраживање 

пружа податке у ком обиму и на који начин експериментални програм пливања утиче 

на поједине сегменте антрополошког простора.  

 Прва структурална целина Тгопжјркж оквжп пада (стр. 25–67) се састоји од пет 

поглавља: Дгтжнжрањг орновнжу жојмова (стр. 25–41), Тгопжјг о анепожомгепжјркжм 

капакегпжрежкама (стр. 41–43), Тгопжјг о моеопжхкжм ржоробнорежма (стр. 43–44), 

Тгопжјг о тснкфжоналнжм ржоробнорежма (стр. 44–45) и Дорадацња жрепаджвања 

(стр. 45–67). У Теоријском оквиру рада, на целовит и свеобухватан начин, сагледани су 

сви неопходни теоријски аспекти постављене теме. Кандидат указује на то да знање 

пливања представља не само одраз достигнутог нивоа цивилизације појединца него и 

друштва у целини и да знање пливања данас није само потреба сваког човека него и 
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део његове културе живљења. То је разлог због којег данас пливачко описмењивање 

људи представља императив сваког цивилизованог друштва. Посебна пажња 

неопходна је у раду са децом млађег школског узраста и сав рад треба врло савесно 

програмирати и дозирати. У овом делу рада приказани су принципи и методе који се 

примењују у програму обуке пливања, примена средстава, као и општа шема и фазе у 

програму обуке пливања.  

 Тгопжјг о анепожомгепжјркжм капакегпжрежкама  су поглавље у којем 

кандидат напомиње да факторска структура антропометријских варијабли није иста за 

све припаднике људске врсте, већ зависи од узраста, пола, генетских и екосоцијалних 

компоненти (Тaylor, et al., 2003; Elgar, et al., 2005; Трајковић, & Николић, 2008; Latt, et 

al., 2009; Алексић, 2010; Sabolč, & Lеpeš, 2012). 

У делу рада Тгопжјг о моеопжхкжм ржоробнорежма канидидат указује на то да 

се у млађем школском узрасту може у великој мери утицати на координацију, брзину, 

флексибилност, равнотежу и функционалне способности па је за ово раздобље 

изразито важно редовно и континуирано спроводити физичке активности које су у 

складу са интересима ученика и условима у школи. Обука пливања у великој мери 

утиче на развој моторичких способности. Приликом извођења задатих елемената у 

води и усвајања технике пливања, ученици развијају координацију покрета, усвајају 

правилно кретање и рационално распоређују снагу. Формирање моторичких 

способности у оквиру обуке пливања почиње вежбањем на сувом.  

Тгопжјг о тснкфжоналнжм ржоробнорежма су поглавље у којем кандидат истиче 

да функционалне способности дефинишу ефикасност функционисања најважнијих 

органских система: стабилност и распон функционисања кардиоваскуларног система, 

стабилност и распон функционисања респираторног система и стабилност и распон 

функционисања гастроинтестиналног система. Постоје различити механизми којима 

физичка активност, нарочито пливање, благотворно делује на функционисање 

организма (Lee, et al., 2003; Endres, et al., 2003; Palayo, et al., 2007). Правилан темпо 

пливања одређеном техником, способност извођења покрета без вишка напрезања, 

координација и оптимална амплитуда покрета, битан су предуслов за висок ниво 

функционалних способности.  

 У поглављу Дорадацња жртпаджвања издвојена су она која се односе на 

предмет овог истраживања. Постоји велики број података о проблему обуке пливања 

особа различитог узраста и пола. Идентификовани фактори директно утичу на успех 

обуке пливања. Један скуп фактора односи се на организационе и методолошке аспекте 

обуке пливања, а други скуп фактора везан је за узраст и пол, као и карактеристике 

личности ученика. Већина истраживања (Волчаншек, 2000; Трајковски Вишић, 2002; 

Финдак, и сар., 2002; Казазовић, 2008; Рожић, 2010; Растовски, 2010) се фокусира на 

методолошка и организациона питања: средства и методе обуке непливача у 

различитим условима (затворени и отворени базени, обука пливања у дубокој и 

плиткој води и сл.), појава ефикасне примене помоћних средстава у фази усвајања 

структуре пливачких техника. Према практичним искуствима, ефикасност обуке у 

великој мери зависи од способности ученика и његових предиспозиција за учење. 

Већина истраживања у том правцу (Финдак, 2002; Гојковић, 2009; Јевтић, 2010; Родић, 

и сар., 2010) организована су са циљем да се одреде параметри помоћу којих се може 
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проценити перспектива ученика и његова способност достизања врхунских спортских 

резултата. У оквиру рада са децом млађег школског узраста поред оспособљавања 

детета да се само сналази у води, кроз обуку се спречава и појава деформитета 

(најчешће кичменог стуба), који се углавном јављају са поласком детета у школу. 

Већина досадашњих истраживања у овој области односи се првенствено на број 

ученика који су савладали постављене критеријуме, проценте плуташа, полупливача и 

пливача након завршене обуке пливања. У пракси се готово сва истраживања везана за 

обуку пливања у оквиру наставе физичког васпитања односе на решавање питања која 

су повезана са усвајањем основних елемената пливачких техника и променама у 

моторичким способностима. Мали је број радова који се баве трансформацијом 

антропометријских карактеристика, моторичких и функционалних способности под 

утицајем обуке пливања. Највећи број истраживања усмерен је на утицај неких 

моторичких, функционалних способности и морфолошких карактеристика на 

постизање врхунских резултата у пливању (Latt, et al., 2009; Tošić, 2011; Stanković, 

2012; Okičić, i sar., 2012). Васпитно-образовне могућности пливања изучаване су 

углавном са становишта физичког васпитања у оквиру курсне наставе пливања. 

Поједина истраживања у оквиру програма пливања односе се на мали број часова 

(углавном од 12 до 20 часова) и организовање програма пливања у различитим 

условима (на мору, реци, језерима итд.). Истраживања у овој области пливања 

првенствено су усмерена на успешност у пливању у односу на такмичарску дистанцу 

(Платонов, & Фесенко, 1990; Seifer, et al., 2004; Roels, et al, 2005; Okičić, i sar., 2012). 

Основна одлика истраживања је моделовање врхунских пливача (Платонов и Фесенко, 

1990; Toussaint, & Beek, 1992; Keskinen, et al., 1989; Sanders, et al., 1999; Dopsaj i 

Matković, 2001; Smith, et al., 2002; Okicic, et al., 2012). Кандидат наводи да се из свега  

наведеног може закључити да истраживања у области обуке непливача могу бити један 

од праваца у истраживањима у области пливања. Оваква врста истраживања допринела 

би дефинисању трансформација моторичког, функционалног и антропометријског 

простора код ученика под утицајем програмиране наставе обуке непливача. Напори 

истраживача у том правцу драгоцени су допринос не само у укупном корпусу знања у 

оквиру пливања, већ су неопходна будућим учитељима, наставницима и свим 

стручним лицима која реализују програме пливања.  

 У структуралној целини Ппгдмгт, фжљ ж еадафж жртпаджвања (стр. 68) 

кандидат истиче да предмет истраживања, са једне стране представљају димензије 

антрополошког статуса, при чему су третиране антропометријске карактеристике, 

моторичке и функционалне способности, а са друге стране, ефекти експерименталног 

програма пливања на трансформацију тих димензија код ученика млађег школског 

узраста. Циљ истраживања био је испитати ефекте модела наставе физичког васпитања 

са додатним вежбањем у облику обуке пливања на антропометријске карактеристике, 

моторичке и функционалне способности ученика млађег школског узраста. 

 За реализацију циља истраживања дефинисани су следећи истраживачки задаци: 

1. измерити антропометријске карактеристике контролне и експерименталне 

групе испитаника и испитаница на иницијалном и финалном мерењу и 

истражити да ли постоје разлике унутар и између група; 
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2. проценити моторичке способности испитаника и испитаница контролне и 

експерименталне групе на иницијалној и финалној процени и истражити да 

ли постоје разлике унутар и између група;  

3. проценити ниво функционалних способности испитаника и испитаница 

контролне и експерименталне групе на иницијалној и финалној процени и 

истражити да ли постоје разлике унутар и између група; 

4. релевантним статистичким методама, индуктивним путем, истражити ефекте 

експерименталног програма пливања и контролног третмана на 

антропометријске, моторичке и функционалне карактеристике и 

5. на основу квалитативне анализе добијених резултата дати препоруке за 

теорију и праксу наставе физичког васпитања у односу на пливање.  

 

 У поглављу Хжпотгег жртаджвања (стр. 69) канидат истиче да су на основу 

предмета, циља и задатака истраживања, дефинисанa једна општа и три посебне 

хипотезе. H. Експериментални модел реализације програмских садржаја наставе 

физичког васпитања, са додатним вежбањем у облику обуке пливања, статистички ће 

значајно утицати на побољшање истраживаних карактеристика у односу на контролни 

модел; Н1. Експериментални третман условиће статистички значајне промене с 

антпопомгтпжјркжм капактгпжртжкама испитаника и испитаница у односу на 

контролни третман; Н2. Експериментални третман условиће статистички значајне 

промене с мотопжхкжм рпоробнортжма испитаника и испитаница у односу на 

контролни третман и Н3. Експериментални третман условиће статистички значајне 

промене с тснкфжоналнжм рпоробнортжма испитаника и испитаница у односу на 

контролни третман. 

 У поглављу Мгтодологжја жртпаджвања (стр. 70–83) изложена је 

методологија истраживања које је реализовано у две основне школе у Нишу. 

Експериментални третман реализован је са испитаницима четвртог разреда основне 

школе „Бубањски хероји“ у Нишу. Контролни третман реализован је са испитаницима 

основне школе четвртог разреда „Стефан Немања“ у Нишу. Изабране су ове две школе 

због: величине узорка, развијености школа који је на нивоу да обезбећује 

репрезентативност узорка, услова за наставу који одговара потребама експеримента и 

редовне наставе, прихватања реализације програма истраживања и низа обавеза које је 

захтевао цео ток експерименталног третмана од стране ученика и професора. По 

завршетку иницијалног мерења и процене започет је третман у трајању од 24 школска 

часа на којима је реализован експериментални програм пливања, на базенима СЦ 

„Чаир“ у Нишу. Контролне групе радиле су по стандардном плану наставе физичког 

васпитања (наставни садржај из званичног програма физичког васпитања). 

Експерименталне групе радиле су са истим програмским садржајима уз два додатна 

вежбања недељно у облику обуке пливања. Финална мерења и процене контролних и 

експерименталних група спроведена су по завршетку планираних садржаја по истом 

поступку, као и иницијална мерења и процене. За иницијална и финална мерења и 

процене било је потребно по пет часова физичког васпитања.  

Уеопак жрпжтанжка (стр. 71) за планирано истраживање формиран је у складу 

са постављеним хипотезама, предметом, циљем и задацима истраживања, а био је 
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условљен стручним, организационим и материјалним условима реализације наставе 

физичког васпитања. Због величине узорка, истраживање је спроведено у две основне 

школе, које имају подједнаке услове за извођење наставе физичког васпитања. 

Експерименталним третманом је обухваћено 200 испитаника подељених у четири 

посебна субузорка - према критеријумима пола и броја недељних вежбања: Е1 – 

експериментална група са 50 испитаника и пет недељних вежбања; Е2 – 

експериментална група са 50 испитаница и пет недељних вежбања; К1 – контролна 

група са 50 испитаника и три недељна вежбања и К2 – контролна група са 50 

испитаница и три недељна вежбања. 

У делу рада Уеопак вапжјаблж, ппогпам ж портспак мгпгња - ппофгнг (стр. 72–

81), кандидат наводи да варијабле које су коришћене у истраживању припадају 

комплексу предикторских варијабли и то су: пет варијабли из простора 

анепожомгепжјркжу капакегпжрежка (висина тела (AVIS), маса тела (АMAS), индекс 

телесне масе (BMI), количина масти у телу (BODF%) и проценат мишићне масе 

(MUSC%)); шест варијабли из простора моеопжхкжу ржоробнореж (претклон у седу - еа 

жпофгнс нжвоа тлгкржбжлнореж (EFPS); скок у даљ из места – еа жпофгнс гкржлоежвнг 

рнагг мжцжћа ожпсдаха ногс (EFSD); лежање–сед за 30s – еа жпофгнс пгжгежежвнг 

рнагг епбсцнжу мжцжћа ж жпггжбаха с еглобс кска (EFLS); издржај у згибу – еа жпофгнс 

жеомгепжјркг ржлг мжцжћа гопњгг дгла егла ж жпггжбаха с еглобс лакеа (EFZG); 

чунасто трчање на 10х5m – еа жпофгнс бпежнг, агжлнореж (EFAG) и истрајно чунасто 

трчање на 20m са прогресивним повећањем брзине – еа жпофгнс макржмалнг агпобнг 

жедпдљжвореж (EFIZ)) и три варијабле из простора тснкфжоналнжу ржоробнореж 

(фреквенција срчаног рада у мировању (FFSR); форсирани витални капацитет (FFVK) 

и форсирани експираторни волумен (FFEV)).  

У овом делу рада описан је и Ппогпам гкрпгпжмгнталног ж контполног 

тпгтмана (стр. 81–82). Пре почетка експеримента спроведено је иницијално мерење 

антропометријских карактеристика и процена моторичких и функционалних 

способности у трајању од пет школских часова. Експериментална група испитаника и 

испитаница поред редовних часова физичког васпитања имала је два додатна вежбања 

недељно по 45 минута у облику програма пливања, што укупно чини 24 школска часа. 

Контролна група испитаника и испитаница поред редовних часова физичког васпитања 

није имала додатна телесна кретања-вежбања. Финално мерење антропометријских 

карактеритика и процена моторичких и функционалних карактеристика реализовано је 

након експерименталног третмана на пет наредних часова физичког васпитања.   

У делу рада који се односи на Матгматжхко-ртатжртжхкс обпадс података (стр. 

82-83) кандидат објашњава да су подаци који су добијени у овом емпиријском 

истраживању обрађени одговарајућим математичко-статистичким поступцима. Из 

простора дескриптивне статистике, за сваку варијаблу, израчунате су: аритметичка 

средина (М); стандардна девијација (Sd); стандардна грешка аритметичких средина 

(Grš.); варијациона ширина (Мin-Мax); коефицијент варијације (Cv%); интервал 

поверења (Int. Pov.); скјунис (Skew.); куртосис (Kurt.) и Колмогоров-Смирновљев тест 

(KS-p). Да би сe тестирала значајност разлика аритметичких средина на иницијалној и 

финалној процени резултата истраживања за сваку групу испитаника урађене су: 

униваријантна анализа варијансе (ANOVA), мултиваријантна анализа варијансе 
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(МANOVA), Студентов t-test и дискриминативна анализа. За израчунавање 

мултиваријантне и униваријантне значајности разлика у ефектима примене различитих 

програмских садржаја у експерименталној и контролној групи испитаника и 

испитаница на финалном мерењу-процени, уз кориговање (изједначавање) 

аритметичких средина на иницијалном мерењу-процени, примењене су униваријантна 

анализа коваријансе (ANCOVA) и мултиваријантна анализа коваријансе (MANCOVA). 

Такође, приказ процена хомогености група испитаника и дистанца између њих 

(Махаланобис-ова) имала је за циљ да се што је могуће боље изуче и сагледају 

посматране појаве. У следећем кораку је графички приказано поменуто груписање. 

Структурално целина Ргеслтатж жртпаджвања (стр. 84–203) 

издиференцирана је у осамнаест области: Аналжеа анепожомгепжјркжу 

капакегпжрежка жржжеанжка на жнжфжјалном мгпгњс (стр. 84–91) где су резултати 

показали да је између контролне и експерименталне групе испитаника на иницијалном 

мерењу статистички значајна разлика констатована само у варијабли проценат 

мишићне масе, са нивоом статистичке значајности од p=.000. У осталим варијаблама 

није констатована статистички значајна разлика. Статистички значајна разлика је у 

корист експерименталне групе испитаника; Аналжеа моеопжхкжу ржоробнореж 

жржжеанжка на жнжфжјалној жпофгнж (стр. 92–99) где статистички значајне разлике 

постоје у варијаблама: скок у даљ из места, са нивоом статистичке значајности од 

р=.023, лежање–сед за 30s, са нивоом статистичке значајности од р=.023, издржај у 

згибу, са нивоом статистичке значајности од р=.021, чунастом трчању на 10х5m, са 

нивоом статистичке значајности од р=.013 и истрајном чунастом трчању на 20m, са 

нивоом статистичке значајности од р=.048). Коефицијенти дискриминативности 

упућују да је највећи допринос разлици између група у односу на моторичке 

способности на иницијалној процени код варијабле издржај у згибу (.079). Аналжеа 

тснкжфоналнжу ржоробнореж жржжеанжка на жнжфжјалној жпофгнж (стр. 100–106) где 

добијене разлике и коефицијенти дискриминативности између експерименталне и 

контролне групе испитаника, указују на то да постоји значајна разлика између група 

испитаника код варијабле фреквенција срчаног рада у мировању (.013). Аналжеа 

анепожомгепжјркжу капакегпжрежка жржжеанжка на тжналном мгпгњс (стр. 107–113) 

где добијени резултати униваријантне анализе варијансе указују да статистички 

значајна разлика на финалном мерењу између контролне и експерименталне групе 

испитаника постоји само код варијабле проценат мишићне масе (p=.000). Аналжеа 

моеопжхкжу ржоробнореж жржжеанжка на тжналној жпофгнж (стр. 114–120) у оквиру 

које су пронађене статистички значајне разлике у варијаблама: скок у даљ из места са 

нивоом статистичке значајности од р=.050, лежање–сед за 30s, са нивоом статистичке 

значајности од р=.008, издржај у згибу, са нивоом статистичке значајности од р=.035 и 

истрајном чунастом трчању на 20m, са нивоом статистичке значајности од р=.035. 

Аналжеа тснкфжоналнжу ржоробнореж жржжеанжка на тжналној жпофгнж (стр. 121–127) 

где на основу вредности униваријантне анализе варијансе можемо закључити да 

постоји статистички значајна разлика између група испитаника код варијабле 

фреквенција срчаног рада у мировању са нивоом статистичке значајности од р=.021. 

Аналжеа паелжка гкржгпжмгнеалнг ж конеполнг гпсжг жржжеанжка с однорс на епгеман 

анепожомгепжјркжу капакегпжрежка (стр. 128–134) где анализом добијених података 



 16 

уочавамо статистички значајну разлику између контролног и експерименталног 

третмана код варијабли: индекс телесне масе, статистичке значајности од p=.003 и 

количине масти у телу са p=.043. Аналжеа паелжка конеполнг ж гкржгпжмгнеалнг гпсжг 

жржжеанжка с однорс на епгеман моеопжхкжу ржоробнореж (стр. 135–140) код које на 

основу параметара добијених помоћу униваријантне анализе коваријансе, можемо 

констатовати статистички значајне разлике само код варијабле скок у даљ из места са 

нивоом статистичке значајности од p=.001. Аналжеа паелжка конеполнг ж 

гкржгпжмгнеалнг гпсжг жржжеанжка с однорс на епгеман тснкфжоналнжу ржоробнореж 

(стр. 141–145) код које на основу параметара добијених помоћу униваријантне анализе 

коваријансе, можемо констатовати статистички значајне разлике код варијабли 

форсирани витални капацитет p=.020 и форсирани експираторни волумен p=.000. 

Аналжеа анепожомгепжјркжу капакегпжрежка жржжеанжфа на жнжфжјалном мгпгњс 

(стр. 146–153) код које вредности униваријантне анализе варијансе указују да 

статистички значајна разлика између контролне и експерименталне групе испитаница 

на иницијалном мерењу у односу на стање антропометријских карактеристика по 

варијаблама не постоји. Аналжеа моеопжхкжу ржоробнореж жржжеанжфа на жнжфжјалној 

жпофгнж (стр. 154–162) где је униваријантом анализом варијансе на иницијалној 

процени утврђена статистички значајна разлика између контролне и експерименталне 

групе испитаница у варијаблама: претклон у седу, са нивоом статистичке значајности 

од р=.027, скоку у даљ из места, са нивоом статистичке значајности од р=.003, лежање-

сед за 30s, са нивоом статистичке значајности од р=.000, издржају у згибу, са нивоом 

статистичке значајности од р=.048 и чунастом трчањуна 10х5m, са нивоом статистичке 

значајности од р=.0.37. Аналжеа тснкфжоналнжу ржоробнореж жржжеанжфа на 

жнжфжјалној жпофгнж (стр. 163–168) код које добијени резултати указују на то да није 

уочена значајна разлика и јасно дефинисана граница између контролне и 

експерименталне групе испитаница на иницијалној процени. Аналжеа 

анепожомгепжјркжу капакегпжрежка жржжеанжфа на тжналном мгпгњс (стр. 168–174) 

код које кандидат констатује да на основу резултата униваријантне анализе варијансе 

не постоји значајна разлика између група испитаница ни код једне варијабле 

антропометријских карактеристика. Аналжеа моеопжхкжу ржоробнореж жржжеанжфа на 

тжналној жпофгнж  (стр. 175–181) код које статистички значајне разлике постоје у 

варијаблама: претклон у седу р=.030, скок у даљ р=.005 и лежање-сед за 30s, са нивоом 

статистичке значајности од р=.000 и издржај у згибу. Аналжеа тснкфжоналнжу 

ржоробнореж жржжеанжфа на тжналној жпофгнж (стр. 182–186) код које није уочена 

значајна разлика између група испитаница. Аналжеа паелжка конеполнг ж 

гкржгпжмгнеалнг гпсжг жржжеанжфа с однорс на епгеман анепожомгепжјркжу 

капакегпжрежка (стр. 187–192) након које кандидат на основу добијених параметара 

констатује статистички значајну разлику само код једне истраживане варијабле и то 

код висине тела, са нивоом статистичке значајности од p=.017. Аналжеа паелжка 

конеполнг ж гкржгпжмгнеалнг гпсжг жржжеанжфа с однорс на епгеман моеопжхкжу 

ржоробнореж (стр. 193–197) где на основу резултата униваријантне анализе коваријансе  

кандидат констатује статистички значајне разлике код чунастог трчања на 10х5m 

(p=.027) и истрајног чунастог трчања на 20m (p=.006). Аналжеа паелжка конеполнг ж 

гкржгпжмгнеалнг гпсжг жржжеанжфа с однорс на епгеман тснкфжоналнжу ржоробнореж 
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(стр. 198–203) где на основу резултата униваријантне анализе коваријансе 

констатована је статистички значајна разлика само код варијабле форсирани витални 

капацитет са вредношћу од p=.042. 

Структурална целина Джрксржја (стр. 204–223) састоји се од два поглавља: 

Аналжеа жрепаджванжу жпореопа с однорс на жнжфжјална ж тжнална реања ж гтгкег 

епгемана код жржжеанжка (стр. 205–210) и Аналжеа жрепаджванжу жпореопа с однорс 

на жнжфжјална ж тжнална реања ж гтгкег епгемана код жржжеанжфа (стр. 211–223). 

 У оквиру поглавља Аналжеа жрепаджванжу жпореопа с однорс на жнжфжјална ж 

тжнална реања ж гтгкег епгемана код жржжеанжка кандидат указује да у поступку 

анализирања тжналног реања анепожомгепжјркжу капакегпжрежка с однорс на 

епгеман, коефицијент дискриминативности упућује на то да је највећи допринос 

разлици између контролне и експерименталне групе испитаника присутан код 

варијабле индекс телесне масе (.140), а најмањи код варијабле висина тела (.000). 

Резултати анализа показали су да је експериментални програм пливања ефикасно 

средство за смањење количине масти у телу код испитаника. Статистички значајне 

разлике у поступку анализирања тжналног реања моеопжхкжу ржоробнореж с однорс 

на епгеман, су у корист експерименталног третмана. Ескпериментални програм 

пливања довео је до позитивних апсолутних и релативних показатеља код варијабли 

лежање–сед за 30s (апсолутна вредност 0,34cm и релативна вредност 25,37%), 

чунастом трчању на 10х5m (апсолутна вредност 0,22s и релативна вредност 1100%) и 

истрајном чунастом трчању на 20m (апсолутна вредност 0,60s и релативна вредност 

3,67%). Фжнално реањг тснкфжоналнжу ржоробнореж жржжеанжка с однорс на епгеман 

указује на то да су статистички значајне разлике у корист експерименталног третмана, 

што указује на позитивне ефекте наставе физичког васпитања са континуираним 

обучавањем и усавршавањам програмских садржаја на форсирани витални капацитет и 

форсирани експираторни волумен. 

У оквиру поглавља Аналжеа жрепаджванжу жпореопа с однорс на жнжфжјална ж 

тжнална реања ж гтгкег епгемана код жржжеанжфа кандидат указује на то да 

добијени резултати покaзују да су вредности анепожомгепжјркжу вапжјаблж на 

тжналном мгпгњс за контролну и експерименталну групу испитаница у границама за 

дати узраст и могу се приписати природној динамици раста и развоја. На основу 

резултата униваријантне анализе варијансе кандидат указује на то да не постоји 

значајна разлика између група испитаница код варијабли које процењују 

антропометријске карактеристике. Дескриптивни статистички показатељи 

анализираних група испитаница у односу на моеопжхкг ржоробнореж на тжналној 

жпофгнж су прилично изједначени, али кандидат истиче да се уочавају и извесне 

статистички значајне разлике у варијаблама: претклон у седу са нивоом статистичке 

значајности од р=.030, скоку у даљ из места са нивоом статистичке значајности од 

р=.005 и лежању - седу за 30s, са нивоом статистичке значајности од р=.000. Добијени 

резултати тснкфжоналнжу ржоробнореж на тжналној жпофгнж између контролне и 

експерименталне групе испитаница на финалној процени, у односу на три истраживане 

варијабле функционалних способности, указују да не постоји разлика и јасно 

дефинисана граница. У поступку анализирања тжналног реања анепожомгепжјркжу 

капакегпжрежка с однорс на епгеман кандидат констатује да је скпериментални 
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програм пливања довео до позитивних апсолутних и релативних показатеља код 

варијабли висина тела (апсолутна вредност 0,6cm, релативна вредност 300%) и 

количина масти у телу (апсолутна вредност 0,12% и релативна вредност 44,44%), док 

се телесна маса смањила за апсолутних –0,67kg, односно за –478,57%, индекс телесне 

масе се смањио за –0,4kg/m², односно 148,38% а количина мишићне масе се смањила за 

апсолутних 0,13%, односно за релативних 14,47%. У поступку анализирања тжналног 

реања моеопжхкжу ржоробнореж с однорс на епгеман, статистички значајне разлике 

су у корист експерименталног третмана, што указује на позитивније ефекте наставе 

физичког васпитања са континуираним обучавањем и усавршавањам програмских 

садржаја пливања на моторичке способности скок у даљ из места и лежање–сед за 30s. 

У односу на процену тснкфжоналнжу ржоробнореж жржжеанжфа с однорс на епгеман, 

највећи допринос разлици присутан је код варијабле форсирани витални капацитет 

(.060), а најмањи код варијабле фреквенција срчаног рада у мировању (.003). 

 У Закљсхфжма (стр. 224–228) кандидат је систематизовао резултате до којих је 

дошао у изучавању назначеног проблема  и на темељу добијених резултата овог 

истраживања и њиховог упоређивања са резултатима истраживања других аутора у 

овој области, извео је следеће закључке: 

Хипотеза Н1 (Екржгпжмгнеалнж епгеман срловжћг реаежрежхкж енахајнг 

жпомгнг с анепожомгепжјркжм капакегпжрежкама жржжеанжка ж жржжеанжфа с однорс 

на конеполнж епгеман) јг дглжмжхно потвпђгна јер је пронађена статистички 

значајна повезаност код варијабле за процену телесне висине код испитаница 

екперименталне групе и варијабли индекса телесне масти и количине масти у телу код 

испитаника експерименталне групе. Овакве резултате потврђују и резултати ранијих 

истраживања из ове области.  

 Уочене су разлике у моторичким способностима након примењеног 

експерименталног третмана, и то код испитаница у корист експерименталне групе код 

варијабли чунасто трчање на 10х5m и истрајно чунасто трчање на 20m, а код 

испитаника у корист експерименталне групе и то код варијабле скок у даљ из места.  

Хипотеза Н2 (Екржгпжмгнеалнж епгеман срловжћг реаежрежхкж енахајнг 

жпомгнг с моеопжхкжм ржоробнорежма жржжеанжка ж жржжеанжфа с однорс на 

конеполнж епгеман) јг дглжмжхно потвпђгна јер није пронађена статистички 

значајна повезаност између већине резултата за процену моторичких способности код 

испитаника.  

Хипотеза Н3 (Екржгпжмгнеалнж епгеман срловжћг реаежрежхкж енахајнг 

жпомгнг с тснкфжоналнжм ржоробнорежма жржжеанжка ж жржжеанжфа с однорс на 

конеполнж епгеман) јг потвпђгна јер постоје статистички значајане разлике у 

функционалним способностима након примењеног експерименталног третмана, и то 

код испитаница у корист експерименталне групе код варијабле форсирани витални 

капацитет, а код испитаника у варијаблама форсирани витални капацитет и форсирани 

експираторни волумен. 

На основу претходних констатација можемо да генерализујемо да се ожцеа 

хипотеза H (гкржгпжмгнеалнж модгл пгалжеафжјг жпогпамркжу радпдаја нареавг 

тжежхког варжжеања, ра додаенжм вгдбањгм с облжкс обскг жлжвања, реаежрежхкж 
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ћг енахајно сежфаеж на жобољцањг жрепаджванжу капакегпжрежка с однорс на 

конеполнж модгл) дглжмжхно ппжувата. 

Поглавље Лжтгпатспа (стр. 229–247) у потпуности одсликава 

мултидисциплинарну и интердисциплинарну природу дисертације, показује опширност 

и исцрпност консултоване стручне и научне литературе. У списку литературе нашли су 

се сви релевантни радови о областима које захвата истраживање, велики број 

референци везаних за наставу физичког васпитања, обуку непливача, антропометријске 

карактеристике, моторичке и функционалне сособности, најзначајнији радови из 

области методике наставе физичког васпитања у земљи и региону. Кандидат је 

консултовао и литературу која се и само делимично дотиче предмета дисертације 

показујући широко интересовање за назначену тему истраживања о чему говори број од 

193 библиографске јединице. 

На самом крају докторске дисертације дати су Ппжлоеж (стр. 247–296): Прилог 

бр. 1 – игре у води (стр. 248); Прилог бр. 2 – вежбе које се примењују у оквиру 

експерименталног програма пливања (стр. 263); Прилог бр. 3 – Експериментални 

програм пливања (стр. 283) и Прилог бр 4 – табеларни приказ експерименталног 

програма по часовима (стр. 296). 

 

 

III ОЦЕНА РАДА (Критеријуми правилника Универзитета у Крагујевцу о 

пријави, изради, и одбрани докторске дисертације. Прилог бр. 2 Тачка 2) 

 

 

1. Знахај ж доппжнор доктопркг джргптафжјг ра ртановжцта 

актсглног ртања с насхној облартж 

 

 Докторска дисертација „Етгкеж гкржгпжмгнеалног жпогпама жлжвања на 

моеопжхкг, анепожомгепжјркг ж тснкфжоналнг капакегпжрежкг схгнжка орновнг 

цколг“ мр Слађане Станковић је веома значајан и актуелан проблем, нарочито у 

теоријским и емпиријским релацијама савремене методике наставе физичког 

васпитања али и саме обуке непливача. Примењени експериментални програм пливања 

може наћи практичну применљивост у наставној пракси. Наставници физичког 

васпитања могу добити потребан ниво информација о обуци непливача, превентивно-

корективној улози пливања и резултатима утицаја програмиране наставе пливања на 

неке антрополошке димензије код ученика. Полазећи од поступака значајних за 

формирање пливачких покрета, предложена методика обуке непливача млађег 

школског узраста даће велики допринос побољшању квалитета наставе пливања.  

Добијање нових података о теорији и методици почетне обуке непливача моћи ће да се 

примени у оквиру наставе физичког васпитања, а такође ће допринети и едукацији 

предавача, учитеља и тренера. Примена специјално развијених педагошких приступа у 

виду психо игара и оригиналних наставних метода у обуци непливача пружиће 

значајан напредак у развоју моторичких и техничких способности код ученика.  
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 Резултати спроведеног истраживања, заједно са експерименталним програмом 

пливања који је примењен у истраживању, представљају валидну полазну оцену за 

друга теоријска, односно емпиријска, истраживања у области физичке културе а 

посебно у области методике наставе физичког васпитања.  

2. Офгна да јг спађгна доктопрка джргптафжја пгеслтат опжгжналног 

насхног пада кандждата с одговапајсћој облартж 

 

Предложена тема је научно оправдана, дизајн истраживања је прецизно 

постављен и дефинисан, методологија je јасна. Ради се о оригиналном научном делу, 

где су се испитивали ефекти експерименталног програма пливања на моторичке, 

антропометријске и функционалне карактеристике ученика основне школе. Структура, 

садржина, форма и начин на који је кандидат приступио истраживању датог проблема, 

као и резултати научног истраживања, потврђују став комисије да је предложена 

докторска дисертација мр Слађане Станковић резултат оригиналног научно-

истраживачког рада. 

Истовремено, имајући у виду наведену литерату у поднетом рукопису 

докторске дисертације као и предмет, хипотезе, образложени циљ и резултате 

истраживања, Комисија је утврдила да је докторска дисертација рађена на веома добро 

одабраном и обимном корпусу, дисертација доноси научно вредне резултате који 

представљају значајан допринос методици наставе физичког васпитања у млађим 

разредима основне школе. 

Овај самосталн и оригиналан научни рад отвара простор за нова истраживања и 

од великог је научног и практичног значаја.         

    

3. Ппгглгд ортвапгнжу пгеслтата кандждата с насхној облартж 

 

Увидом у досадашњи научно стручни рад кандидата мр Слађане Станковић, 

Комисија са уважавањем истиче њено васпитно-образовно деловање. Интересовање за 

свестрано сагледавање проблема са којима се сусрећемо у пракси и васпитно-

образовном систему уопште, развијала је учествујући на великом броју међународних 

скупова, презентујући научне радове у домаћим и међународним часописима, али и као 

члан делегација факултета које су учествовале у реализацији међународне сарадње 

Факултета педагошких наука у Јагодини и факултета у Словенији и Финској. Кандидат 

има запажено педагошко искуство а своја стручна знања додатно проширује и 

продубљује активним учешћем на научним скуповима. 

 

4. Офгна жрпсњгнортж обжма с однорс на ппжјављгнс тгмс 

 

 Докторска дисертација кандидата мр Слађане Станковић својим обимом и 

квалитетом у потпуности испуњава формулисани предмет, циљ, задатке, хипотезе, 

теоријске и методолошке поставке одабране теме и спуњава све стандарде квалитета 
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који карактеришу радове ове врсте. Рад је, у свему урађен и до детаља разрађен према 

идејном пројекту истраживања, који је верификован од стране компетентних органа 

Факултета у Јагодини и Универзитета у Крагујевцу. У Теоријском оквиру рада, на 

целовит и свеобухватан начин, сагледани су сви неопходни теоријски аспекти 

постављене теме. Кандидат указује на то да знање пливања представља не само одраз 

достигнутог нивоа цивилизације појединца него и друштва у целини и да знање 

пливања данас није само потреба сваког човека него и део његове културе живљења. 

То је разлог због којег данас пливачко описмењивање људи представља императив 

сваког цивилизованог друштва. Ово показује да је кандидат са великим степеном 

одговорности приступио изради докторске дисертације, што се нарочито испољава 

кроз структуру садржајних целина рада, укључујући пре свега емпиријски део рада. 

 Општа је оцена да се рад, у свим својим сегментима, базира на добро 

осмишљеној и пажљиво израђеној научној методологији педагошких истраживања и у 

свим елементима ослоњеној на основни пројекат истраживања. Све садржајне целине 

рада, узимајући у обзир сва поглавља и одељке, су добро постављене, дефинисане и 

разрађене, систематизоване и научно утемељене. 

 

 

5. Насхнж пгеслтатж доктопркг джргптафжјг 

 

 

 Обзиром на наведене домете, оригиналност и актуелност докторске дисертације 

мр Слађане Станковић, научни резултати њене докторске дисертације јесу и теоријски 

и емпиријски. Истраживање је усмерено ка истраживању ефеката експерименталног 

програма пливања на моторичке, антропометријске и функционалне карактеристике 

ученика основне школе. Резултати експерименталног истраживања потврдили су да 

експериментални третман у комбинацији са редовном наставом физичког васпитања 

производи значајне позитивне ефекте на побољшању антрополошких карактеристика 

испитаника, у односу на редовну наставу. Истраживање даје аргументе да је 

ученицима, уз редовно образовање и наставу физичког васпитања, неопходно увођење 

додатних часова физичког васпитања, који би пре свега задовољили потребе деце за 

телесном активношћу и били превенција различитим врстама обољења која се јављају 

услед гојазности и недовољне активности. 

Веома су значајни и резултати стања обуке непливача у оквиру наставе 

физичког васпитања који указују на то да многе школе не поседују неопходне услове 

за реализацију оваквог вида наставе, као што су најпре адекватни базени и доступни 

термини за реализацију програма обуке непливача. Посебан проблем представља 

недостатак едукованог кадра који би могао успешно да реализује програмирану 

наставу пливања.  

Докторска дисертација мр Слађане Станковић засигурно не исцрпљује 

сложену проблематику ефеката програма пливања на антрополошки статус ученика 

млађег школског узраста. Њени доприноси могу да буду подстицајни за нека нова 

истраживања што би уједно довело до нових практичних резултата у оквиру методике 

наставе физичког васпитања. 
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6. Ппжмгнљжворт ж копжрнорт пгеслтата с тгопжјж ж ппакрж 

 

 Понуђени програм пливања за ученике млађег школског узраста, а поготову  

преглед великог броја игара у води, вежби које се примењују у оквиру обуке непливача 

и програм пливања по часовима, представљају велики допринос теорији ове области 

истраживања и драгоцени материјал којим се могу служити директни учесници 

васпитно-образовног процеса.  

Акценат је првенствено на наставном кадру који реализује наставу физичког 

васпитања. Препорука кандидата је да програм обуке непливача у оквиру наставе 

физичког васпитања реализују наставници физичког васпитања, јер су учитељи 

оптерећени обавезама преосталих наставних предмета. Потребно је омогућити већи 

броја стручних семинара који би били везани за реализацију обуке непливача у оквиру  

наставе физичког васпитања, чиме би се повећала ефикасност саме наставе и свест о 

значају физичке активности за хармоничан развој ученика. 

 Остварени резултати дисертације су од велике практичне вредности, посебно 

када се има у виду њен допринос теорији и пракси наставе физичког васпитања. Овим 

резултатима истраживања скреће се и пажња да је неопходно побољшати услове за 

реализацију обуке непливача, континуирано пратити рад на обуци непливача како би 

се могле и даље спроводити анализе и верификовати јединствени план и програм за 

обуку непливача. 

 

 

7. Нахжн ппгегнтовања пгеслтата насхној јавнортж 

 

 

Резултати научно–истраживачког рада кандидата представљени су у оквиру 

докторске дисертације под насловом „Етгкеж гкржгпжмгнеалног жпогпама жлжвања 

на моеопжхкг, анепожомгепжјркг ж тснкфжоналнг капакегпжрежкг схгнжка орновнг 

цколг“, као и у виду научних радова публикованих у научним часописима. 

Дисертација има значајан допринос савременој дидактичко-методичкој теорији и 

пракси, нарочито у домену унапређења наставног процеса физичког васпитања. 

Комисија сматра да је објављивање ове докторске дисертације у целини најбољи 

начин презентације и ефикасне примене научних достигнућа у истраживачком раду 

мр Слађане Станковић.  
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