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Апстракт: Циљ овог истраживања био је да се утврде разлике између
постигнутих резултата на пријемном испиту и резултата на крају прве године
основних академских студија у максималној изометријској сили мишића
опружача леђа код студената Криминалистичко-полицијског универзитета
(КПУ) из Београда, настале под утицајем редовне наставе из предмета
Специјално физичко образовање (СФО). Узорак истраживања чинило је 80
студената КПУ, мушког пола, узраста од 19 до 21 године (ТВ=181.81±7.31cm,
ТМ=79.19±8.09kg, БМИ=23.96±1.79kg/m²). На посматраном узорку,
анализирани су резултати које су студенти постигли на пријемном испиту
из сегмента базично-моторичке способности (БМС), као иницијалном
мерењу, и резултати на тестовима за процену БМС на предмету СФО, као
финалном мерењу. За утврђивање значајности разлика између резултата
на иницијалном и финалном мерењу коришћен је Т-тест за зависне узорке.
Резултати мерења показали су да је након реализоване наставе СФО, дошло
до побољшања резултата на финалном (Mean±SD=190.5±21.0 DaN) у
односу на иницијално мерење (Mean±SD=158.8±21.44 DaN), на статистички
значајном нивоу (t=-14.283; p<0.000). На основу добијених резултата, може
се закључити да настава СФО, на првој години основних академских студија
КПУ, статистички значајно утиче на побољшање максималне изометријске
силе мишића опружача леђа код студената.
Кључне речи: полиција, моторичке способности, мишићна сила,
СФО, ефекти.
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Систем избора кандидата за упис на Криминалистичко-полицијски
универзитет (КПУ) у Београду пројектован је као позитивни изборни модел,
који се састоји од успеха постигнутог у претходном школовању, здравственог статуса, психолошке структуре, склоности личности и провере базичних
моторичких способности (Dopsaj, Vučković, & Blagojević, 2007; Jankovic &
Koropanovski, 2017). Провера базичних моторичких способности спроводи
се проценом репетитивне снаге мишића опружача руку и мишића прегибача трупа, брзинске снаге мишића опружача ногу, аеробне способности
организма, максималне изометријске силе мишића опружача леђа (студенти), односно мишића прегибача прстију доминантне шаке (студенткиње) и
проценом моторичке едукабилности (Јанковић, 2009). Осим тога, један од
основних критеријума у селекцији кандидата за пријем на КПУ, као и за рад
у Министарству унутрашњих послова Републике Србије је квантитативна
квалификација морфолошких карактеристика и моторичких способности
кандидата (Милошевић и сар, 1994; Божић, 1995; Амановић, Јовановић, и
Мудрић, 1999; Благојевић, 2003; Dopsaj et al, 2007; Арлов, 2007; Strating,
Bakker, Dijkstra, Lemmink, & Groothoff, 2010).
Специјално физичко образовање (СФО) јесте специјалистичкостручни наставни предмет и припада наставно-научним дисциплинама системске подршке (Благојевић, Допсај и Вучковић, 2006). Као интегрални део
укупнoг образовања, СФО има за циљ психосоматско усавршавање будућих
полицајаца кроз постизање и одржавање базичних и специјалних знања и
способности, повећање емоционалне отпорности будућих радника на професионалне конфликте и стресне ситуације и повећање опште отпорности
организма. На основу актуелног наставног плана и програма, настава из
предмета СФО на првој години студија, реализује се током другог семестра
(Благојевић, Вучковић и Допсај, 2012).
Контрактилне способности мишића су један од елемената моторичког
простора, а испољавају се као максимална, експлозивна, брзинска, репетитивна сила или снага, односно, као издржљивост у сили или снази (Милошевић, 1985; Кукољ, 1996; Jukić et al, 2007). Свака од поменутих карактеристика испољавања мишићне силе има велики значај за успешно обављање неког
од сегмената полицијских послова (Милошевић, 1985; Lord, 1998; Vučković
& Dopsaj, 2007a).
Максимална изометријска сила може се дефинисати као способност
мишића да изводи максимално напрезање при чему се дужина мишића на
мења (Кукољ, 1996). Један од задатака наставе Специјалног физичког образовања (СФО) јесте и развој основних физичких способности, а самим тим и
базичне контрактилне способности мишића, тј. развој вишег нивоа испољавања максималне мишићне силе (Милошевић, Зулић, и Божић, 2001; Благојевић, 2003).
Доказано је да одређени ниво испољавања контрактилних карактеристика, а самим тим и максималне изометријске силе мишића опружача леђа
и ногу, без обзира да ли су у питању апсолутни или релативни показатељи,
има велики значај за успешно и ефикасно извршавање професионалних полицијских послова (Vučković, Jovanović, i Dopsaj, 2001; Вучковић и Допсај,
2007b; Mihaljčić, 2016).
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МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
Сви испитаници и испитанице пре самог истраживања
обавештени су о тестовима, као и који је циљ истраживања. Спроведено
истраживање према нивоу припада примењеним истраживањима у којима
је за потребе нових сазнања коришћен метод експеримента, и то помоћу
метода теренског тестирања (Ristanović i Dačić, 1999).
Анализирани су резултати које су студенти постигли на пријемном
испиту из сегмента базично-моторичке способности (БМС), као иницијалном мерењу, и резултати на тестовима за процену БМС на предмету СФО,
на крају прве године, као финалном мерењу. Исти мерилац је мерио исте
варијабле на иницијалном и финалном мерењу како би се свео на минимум
утицај паразитарних фактора.

Узорак испитаника
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Предмет овог истраживања је изабрана моторичка способност
студената прве године основних академских студија Криминалистичкополицијског универзитета, мушког пола, тј. максималнa изометријска сила
мишића опружача леђа.
Проблем истраживања је утврђивање утицаја наставе Специјалног
физичког образовања на промене у максималној изометријској сили мишића
опружача леђа код студената Криминалистичко-полицијског универзитета
мушког пола.
Циљ овог истраживања био је да се утврде промене у постигнутим
резултатима у максималној изометријској сили мишића опружача леђа на
пријемном испиту и резултата на крају прве године основних академских
студија код студената Криминалистичко-полицијског универзитета мушког
пола, настале под утицајем наставе из предмета Специјално физичко
образовање.

Узорак истраживања представљало је 80 студената КПУ, мушког
пола, узраста од 19 до 21 године, који су прошли процес селекције положили пријемни испит и уписали се на прву годину КПУ као студенти
основних академских студија. Карактеристике узорка су следеће: телесна
висина 181.81±7.31 cm, телесна маса 79.19±8.09 kg и индекс телесне масе
23.96±1.79 kg/m².

Узорак варијабли
Студенти КПУ тестирани су у лабораторији за процену БМС. Мерења
су уз помоћ хардверско-софтверског система применом стандардизованих
мерних процедура (Допсај и сар, 2010).
Узорак варијабли чинила је једна варијабла. Помоћу компјутерског
система за тестирање физичких способности Physical Ability Test 02 - PAT
02 (UNO-LEX, Нови Сад, Србија; према Janković, 2015) вршена су мерења.
Вредност максималне изометријске силе тестиране варијабле студената КПУ
исказана је у DaN (Dopsaj et al., 2007). Поменута варијабла - саставни део
батерије тестова за процену БМС студената КПУ је FmaxLEĐA - максимална
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА
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вредност теста „Мртво вучење“ студената КПУ (максимална изометријска
сила мишића опружача леђно-слабинске мускулатуре - DaN).
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МЕТОДЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА
Постигнути резултати анализирани су применом дескриптивне
статистике ради израчунавања основних параметара централне тенденције:
аритметичка средина (Mean), коефицијент варијације (сV%), стандардна девијација (SD), минимална и максимална вредност сваке посматране варијабле (Min, Max), показатељ степена нагнутости резултата - коефицијент асиметрије (Skew) и показатељ степена закривљености резултата - коефицијент
спљоштености (Kurt). У циљу утврђивања значајности разлика код посматране варијабле, насталих под утицајем наставе СФО, коришћен је Студентов Т-тест за зависне узорке. Статистичка значајност је дефинисана на нивоу 95% вероватноће, односно на нивоу p>0.005 (Hair, Anderson, Tatham &
Black, 1995). Све анализе утврђене су помоћу статистичког пакета за обраду
података SPSS 20.0.

РЕЗУЛТАТИ
У складу са дефинисаним циљем истраживања, који се односи на
утврђивање разлика у резултатима максималне изометријске силе мишића
опружача леђа код студената КПУ постигнутих на пријемном испиту из
БМС, као иницијалном мерењу, и резултатима на тестовима за процену БМС на предмету СФО, насталим под утицајем наставе, на крају прве
године, као финалном мерењу, добијени резултати приказани су у табелама
1, 2. и 3. Добијени резултати су приказани редоследом којим су примењене
одговарајуће статистичке процедуре.
У Табели 1. приказани су резултати дескриптивне статистике
максималне изометријске силе мишића опружача леђа студената Криминалистичко-полицијског универзитета.

58

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ, БЕОГРАД

Табела 1. Резултати дескриптивне статистике максималне
изометријске силе мишића опружача леђа студената (Н=80)
Криминалистичко-полицијског универзитета
(иницијално и финално мерење)

Дескриптивни
показатељи

Иницијално мерење

Финално мерење

Средња вредност

158.80

190.50

Стандардно одступање

21.41

21.00

Коеф. варијације%

13.50

11.02

Мин.

121.50

155.60

Макс.

216.20

250.10

Скјунис

0.458

0.584

Куртосис

0.010

-0.223

Легенда: Н - број испитаника; Меан - аритметичка средина; СД - стандардна
девијација (одступање); ЦВ% - коефицијент варијације; Мин. - минимална
вредност посматране варијабле; Макс. - максимална вредност посматране
варијабле; Скју. - степен нагнутости резултата; Курт. - степен закривљености
резултата; ФмаксЛЕЂА - максимална изометријска сила мишића опружача леђа
(изражена у Дека Њутнима)

За утврђивања значајности разлика посматране варијабле, на
финалном у односу на иницијално мерење, насталих под утицајем наставе
СФО, коришћен је Студентов Т-тест за зависне узорке, чији резултати су
приказани у Табели 2.
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Максимална изометријска сила мишића опружача
леђа (ДaН)

Варијабла

Табела 2 Резултати Т-тестa за зависне узорке - утврђивање значајности
разлика аритметичких средина на иницијалном и финалном мерењу студенти КПУ (Н=80)
Варијабла
Макс. изометријска
сила опружача леђа

Средња вредност
Иницијално

Финално

158.80

190.50

Дф

Вредност
Т-теста

Т-тест
(значајност)

79

-14.258

0.000*

Легенда: средња вредност - аритметичка средина; дф - број степени слободе;
т-вредност – вредност Студентовог Т-теста (t-value); Сиг. - ниво значајности (Sig.).
*значајност<0.01

Резултати Студентовог Т-теста за зависне узорке су показали да је
утврђен статистички значајан утицај наставе СФО, на крају прве године, код
студената КПУ у максималној изометријској сили мишића опружача леђа
(t=-14.258; Sig.=0.000).
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА
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Максимална изометријска сила је једна од компоненти испољавања
мишићне силе и може се дефинисати као способност мишића да
максималном контракцијом кроз покушај покрета оствари што већи ниво
силе, односно, када се изводи максимално напрезање при чему се дужина
мишића на мења (Кукољ, 1996; Благојевић, 2003).
На основним академским студијама Криминалистичко-полицијског
универзитета, када је СФО у питању, настава је тако организована да студенти
након уписа на прву годину студија, паузирају осам месеци и тек у другом
семестру имају организовану наставу СФО, где током тих осам месеци без
организоване наставе СФО, у односу на пријемни испит, долази до опадања
нивоа телесног статуса и одређених параметара мишићне силе и снаге (Mitrović
et al., 2016).
Увидом у резултате дескриптивне статистике на иницијалном и финалном мерењу (Табела 1) може се констатовати да су испитаници на финалном мерењу постигли бољи просечни резултат (Mean).
Резултати мерења максималне изометријске силе мишића опружача
леђа (Графикон 1) добијени у овом истраживању на узорку студената (N=80)
показали су да је након реализоване наставе из предмета Специјално физичко образовање, на крају прве године основних академских студија на КПУ,
дошло до статистички значајне промене (t=-14.283; p<0.000) у постигнутом
резултату на финалном (Mean±SD = 190.5±21.0 DaN) у односу на иницијално мерење (Mean±SD = 158.8 ±21.44 DaN). Апсолутна разлика износи 31.7
DaN, док је релативна вредност виша за 19.9%.

Графикон 1 Разлика у средњим вредностима максималне
изометријске силе мишића опружача леђа на узорку студената КПУ,
иницијално и финално мерење (Н=80)
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ЗАКЉУЧАК
Ефекат наставе Специјалног физичког образовања утврђен је
праћењем промена максималне изометријске силе мишића опружача леђа
на узорку који је чинило 80 студената прве године основних академских студија Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, старости од
19 до 21 године. Значај овог истраживања састоји се у томе да се праћењем
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У истраживању Благојевића (2003) реализованом на популацији
прве три године студената Полицијске академије које је спроведено на
крају зимског семестра (генерација 1995/1996) утврђено је да просечне
вредности варијабле FmaxLEĐA износе: 169.31 ± 21.65 DaN за прву годину;
169.61 ± 23.07 DaN за другу годину и 176.01 ± 22.67 DaN за трећу годину
студија. У поређењу са подацима из предметног истраживања на финалном
мерењу може се утврдити да су просечне вредности посматране популације
студената (N=80), у односу на генерацију 1995/1996 на нивоу популационог
просека прве године веће за 21.19 DaN, односно за 11,12%.
Резултати истраживања Коропановског и Јанковића (2007)
спроведеног са студентима прве године Криминалистичко-полицијске
академије показали су да је просечна вредност варијабле FmaxLEĐA 170.84 ±
22.36 DaN, што је за 19.66 DaN, односно, 10.32% нижа вредност од постигнутог резултата на финалном мерењу студената КПУ у предметном истраживању.
Истраживање Допсаја и сарадника (2010) на узорку од 1579 испитаника узраста од 18 до 24 године (1223 студената и 356 студенткиња), од
којих је највећи број био са прве године Криминалистичко-полицијске академије, док је мали број испитаника био са Спортске академије из Београда
и Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду, показало је да су за варијаблу FmaxLEĐA код студената КПУ, измерене просечне
вредности Mean±SD = 165.2±25.26 DaN. У поређењу са резултатима предметног истраживања, може се констатовати да су на финалном мерењу, као
резултат утицаја наставе СФО забележене више вредности FmaxLEĐA за 25.3
DaN, или 15.3%.
Постигнути резултати студената Криминалистичко-полицијског
универзитета у предметном истраживању на финалном у односу на
иницијално мерење вероватно су последица већег броја студената који
се активно баве спортом, али и оних који су укључени у разне спортске
активности, поготово ако се има у виду да те активности имају позитиван
утицај на подизање нивоа физичких способности (Australian Federal Police, 2004). На Криминалистичко-полицијском универзитету постоје
организоване спортске секције, па је вероватно већи број студената
предметног истраживања био укључен у њих (http://www.kpa.edu.rs/cms/studenti/sekcije/).
Такође, претпоставља се да један од разлога може бити и велика
упорност и мотивисаност студената да положе колоквијум из СФО, односно
БМС, где је један од тестова који се оцењује тест „Мртво вучење“, којим се
процењује максимална изометријска сила мишића опружача леђа (Допсај,
Милошевић, Благојевић и Вучковић, 2002).
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промена максималне изометријске силе мишића опружача леђа студената
Криминалистичко-полицијског универзитета, као будућих руководилаца у
полицији, вреднује ефикасност наставе Специјалног физичког образовања
и на основу добијених резултата предложе мере у циљу побољшања и унапређења квалитета кадра који Криминалистичко-полицијски универзитет
образује за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Резултати добијени у овом истраживању показали су да је под
утицајем наставе Специјалног физичког образовања дошло до статистички
значајне промене апсолутне вредности максималне изометријске силе
мишића опружача леђа на узорку студената.
Такође, на основу приказаних резултата предметног истраживања и
поређења са резултатима референтних истраживања може се закључити
да је актуелни фонд часова предмета Специјално физичко образовање
на првој години основних академских студија, који се реализује на
Криминалистичко-полицијском универзитету недовољан, иако утиче на
побољшање максималне изометријске силе мишића опружача леђа.
Могућност генерализације резултата овог истраживања је ипак
ограничена с обзиром на величину узорка и начин прикупљања података.
Неопходно је предузети нова и слична истраживања чиме би се предметни
резултати потврдили као релевантни.
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