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UVOD 

V vsakem dejanju ali delovanju, naj si bo na poslovnem, političnem, športnem ali drugem 

izbranem področju, si kot člani večje skupine ali kot posamezniki želimo dosegati svoje 

cilje oziroma biti uspešni. Oboje pogosto povežemo s talentom in vzgojo, ki sta med 

seboj močno prepletena. Ljudje smo z vnovčitvijo svojih (izrednih) sposobnosti glavni 

tvorci uspešnih zgodb, pomena dobrega ravnanja s talenti in nasploh pomembnosti 

človeškega kapitala pa se danes v svetu vse bolj zavedamo. Tudi v znanstvenem 

raziskovanju so področja talenta, razvoja kadrov in doseganje uspešnosti pogosta tema 

raziskav povsod, kjer si danes želimo doseganja uspeha in boljšega razumevanja poti do 

njega. 

"Poslovna žilica" v poslovnem svetu, "poseben občutek" pri delu z ljudmi, "nos za 

zadetke" pri nogometu in podobni izrazi v dnevnih pogovorih ter zapisih označujejo 

izredno talentiranost posameznikov in z njimi razlagajo dosežene uspehe. V znanstvenih 

delih je neposrednost in jasnost manjša, pogosto pa se zastavlja vprašanje ali talent sploh 

posedujemo, ali je to nekaj, kar je potrebno pridobiti? Raziskovanja in nove ugotovitve na 

tem področju, ki nam postopoma pojasnjujejo posamezne dileme in s tem odkrivajo vlogo 

prirojenega talenta in okolja za razvoj tega, pomembno vplivajo na prakse ravnanja z 

ljudmi in dodajajo novo dimenzijo tekmovanju ali konkuriranju med organizacijami in 

sistemi v boju za uspeh.  

Področje, na katerem je še posebej pomembno dobro delo z ljudmi, je šport. Gre za 

dejavnost, v kateri posamezniki – športniki vstopajo v proces, se izboljšujejo in 

izpopolnjujejo ter na koncu s kompleksnim skupkom razvitih sposobnosti, znanj, razvite 

osebnosti nastopajo na tekmovališču; pogosto pa (zaradi razsežnosti vplivov in medijske 

pozornosti športu) celo v svojem zasebnem življenju. Zaradi visokih zahtev je pomembno 

celovito ravnanja s športniki in menim, da je zato področje športa primerno za 

raziskovanje in razumevanje talenta ter za ustvarjanje za uspeh primernega okolja.  

Namen diplomskega dela je razumeti, kaj je talent, v kolikšni meri in na kakšen način 

določa uspešnost, kateri so elementi okolja (skupka vseh aktivnosti in zunanjih vplivov) 

in v kolikšni meri ter na kakšen način ti vplivajo na doseženo uspešnost. Posledično nam 

to pove, katere lastnosti in "domete sposobnosti" je dobro razumeti, sprejeti ter se jim 

prilagoditi, katere pa je moč spremeniti ali razviti. 

Cilji diplomskega dela so spoznati in soočiti različna mnenja raziskovalcev talenta in 

vzgoje, spoznati prirojene talente ali lastnosti in mehanizme njihovega delovanja ter jih 

primerjati z elementi okolja in vlogo teh pri razvoju sposobnosti in doseganju uspešnosti. 

S pridobljenim razumevanjem vlog posamezne komponente želimo ugotoviti pomen 

vodenja v športu, pri čemer vodenje označuje izgradnjo celovitega okolja za športnikov 

razvoj. 
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V prvem poglavju se posvetimo splošnemu pogledu na talent in na osnovi znanstvenega 

članka z naslovom Talent – Innate or acquired? Theorethical considerations and their 

implications for talent management (Meyers, van Woerkom & Dries, 2013) predstavimo 

glavne vsebinske poglede na talent ter glavne argumente za njegovo prirojenost in/ali 

pridobljenost. Nato se talentu na temelju dela "Športni gen" avtorja Davida Epsteina 

(2015) posvetimo področju športa z raziskanjem in predstavitvijo nekaterih za športni 

uspeh ključnih sposobnosti in dodanimi izbranimi praktičnimi primeri. V tretjem delu na 

podlagi teorije o pridobljenem talentu in potrebnem ujemanju značilnosti posameznika in 

okolja predstavljamo pomen okolja in njegove vloge pri razvoju in vnovčitvi talenta. V 

zadnjem delu se s pomočjo praktičnega primera lotim še vsebine okolja v športu. V 

slovenskem alpskem smučanju so vodstvo in drugi udeleženi pri oblikovanju okolja 

sprejemali odločitve, ki so tako na športnem kot poslovnem področju prinesle negativne 

rezultate. Ker napake navadno odkrivajo in ponujajo veliko več informacij, se zdi to 

primeren izbor za učenje o značilnostih stimulativnega okolja. 

1 TALENT  

Poznane so besede Alberta Einsteina, ki je svoj talent opisal približno takole: "precej 

gotovo vem, da sam nimam posebnih talentov; radovednost, obsesija in zagrižena 

vzdržljivost, združene s samokritičnostjo, so me pripeljale do mojih idej" (Meyers et al., 

2013). Po njegovi smrti so raziskovalci "velikega fizika" njegove posebne sposobnosti 

povezali z njegovim parietalnim režnjem; ta naj bil večji kot običajno in neobičajno 

nenaguban, gre pa za del možganov, ki je povezan z vizualno-prostorskimi in 

matematičnimi sposobnostmi (Iskandar, 2002). Vendar pa tudi to ni dokončen dokaz 

razlogov njegovih izrednih sposobnosti. Nevroznanosti na primer ugotavlja, da se fizična 

struktura naših možganov stalno spreminja (What is brain plasticity?, 2015), saj so se v 

odgovor na izkušnje, spremembe v okolju in podobno ti sposobni reorganizirati 

(Neuroplasticity, 2015). 

1.1 Prirojen ali pridobljen? 

V prejšnjem odstavku smo na kratko združili nekaj ugotovitev s področja raziskovanja 

talenta. Glavni namen tega je ilustracija videnja, da gre za burno področje številnih 

različnih mnenj, trka številnih različnih teorij in razlag. Raziskovanje talenta ima že dolgo 

zgodovino, kljub temu pa se zdi, da je pomembna dilema raziskovanja tista, ki predstavlja 

samo izhodišče: je talent prirojen ali pridobljen? (Meyers et al., 2013). Na vprašanje 

prirojenosti (dednosti) talenta Hayes in Orrell (1998) odgovarjata, da je problematično 

predvsem iskanje ene resnice oz. "prepričanje, da razvojni proces poteka po načelu 'ali-

ali'". Poudarjata ločitev genotipa (vseh podedovanih značilnosti bitja) in fenotipa 

(množica fizioloških in vedenjskih značilnosti, ki jih bitje razvije). Genotip se ohranja, 

fenotip pa po drugi strani stalno razvija. To pomeni stalno interakcijo med genotipom in 
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okoljem, mnenje, da podedovane značilnosti pomenijo nespremenljive sposobnosti, pa je 

zgrešeno (Hayes, & Orrell, 1998).  

Vprašanje (angl. t.i. nature versus nurture debate) se torej v osnovi nanaša na naslednje: 

pomeni talent posameznika (1) prirojene lastnosti oziroma sposobnosti tega posameznika, 

ali je ta talentiran zaradi (2) vzgoje, ki je je bil deležen, svojih aktivnosti in življenjskih 

navad, s katerimi je te svoje izredne lastnosti razvil? Robin Sharma, guru voditeljstva in 

svetovalec podjetjem ter osebni svetovalec (tudi številnim vrhunskim športnikom, 

glasbenikom, poslovnežem in drugim), v sklopu svoje Formule za ekstremne dosežke 

(angl. Extreme Achievement Formula) med drugim pravi, da "uspešni posamezniki niso 

nič drugačni od ostalih; oni le delajo druge stvari" in pa "začni tako, da najdeš svojo 

'supermoč'"(Sharma, 2015). Gre seveda za povsem poljudne besede, izgovorjene na 

seminarju v Johannesburgu, JAR, ki pa odkrivajo Sharmovo veliko zaupanje v moč 

življenjskih navad in v razvoj sposobnosti, hkrati pa nakazujejo obstoj talenta v 

posamezniku. V nadaljevanju naloge pa sledi vpogled v znanstvene teorije in raziskave 

ter ugotovitve glede omenjenega vprašanja. 

V članku z naslovom Talent – Innate or acquired? Theorethical considerations and their 

implications for talent management, objavljenim leta 2013 v znanstveni reviji Human 

Resource Management Review so avtorji Meyers, van Woerkom in Dries zbrali različna 

mnenja in poglede na pomen talenta ter najpogostejše utemeljitve: take, ki poudarjajo 

prirojenost, druge, ki poudarjajo pridobljenost, in tretje, ki razlagajo, da je talent rezultat 

usklajene interakcije med naravo posameznika in njegovim okoljem. "Razumevanje 

dileme", pravijo, "pomembno narekuje načrtovanje in oblikovanje praks vseh sistemov 

managementa talentov" (Meyers et al., 2013). Poznavanje odgovora nam bi omogočalo 

boljše razumevanje elastičnosti oziroma možnosti oblikovanja in razvoja sposobnosti 

posameznikov. Če bi bilo dokazano, da je talent pretežno prirojen, bi bilo za sisteme 

managementa talentov smiselno, da poudarek dajo izboru novih kadrov. Obratno pa bi ob 

dokazani pretežni pridobljenosti bilo poudarek smiselno dati razvoju teh kadrov. Avtorji 

so v raziskavo vključili 1023 člankov, najdenih na spletu, ki v naslovu vsebujejo besedo 

"talent", in najdene poglede na pomen talenta razporedili na kontinuum med talent kot 

prirojen (angl. innate) in talent kot pridobljen (angl. acquired) konstrukt (Meyers et al., 

2013). 

1.2 Soočenje ugotovitev raziskovalcev – vsebinski pogledi na talent  

Pred soočenjem mnenj raziskovalcev na vprašanje prirojenosti talenta velja predstaviti 

glavne smeri razvoja pogleda na talent. Spoznavamo ga na različnih področjih in z 

različnimi nameni, teoretiki si želijo trdnega (globokega) razumevanja, praktiki pa 

učinkovite uporabe v praksi. Razvili so se različni pogledi na talent, spodaj pa je (Meyers 

et al., 2013) predstavljenih pet najbolj izstopajočih. 
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1.2.1 Talent kot nadarjenost (angl. Talent as giftedness) 

Na področju izobraževanja (v domeni tega so na primer področja matematike, fizike, 

glasbe, športa, umetnosti in spomina) je za označevanje talentiranosti uporabljeno 

poimenovanje nadarjenost, kar nakazuje na to, da talentirani posamezniki posedujejo 

določene darove (angl. gifts) (Vinkhuyzen, van der Sluis, Posthuma, & Boomsma, 2009). 

Prava nadarjenost naj bi bila redka in naj bi jo kazali le redki izjemni posamezniki. Ta pa, 

po besedah Freemanove (2012), vodi do "veličine, ki lahko spremeni svet" (angl. world-

changing greatness) in je drugačna od odličnosti, nastale kot plod številnih ur vadbe. 

1.2.2 Talent kot vrlina/odlika posameznika (angl. Talent as strength) 

Pogled na talent kot odliko posameznika se razvija v krogih pozitivne psihologije 

(Meyers et al., 2013). Odlika ali vrlina je potencial za izjemnost (Biswas-Diener, 

Kashdan, & Minhas, 2011) in značilnost, ki osebi omogoča, da svojo nalogo opravi dobro 

ali na svojem najvišjem možnem nivoju (Wood, Linley, Maltby, Kashdan, & Hurling, 

2011). Primeri vrlin so kreativnost, prijaznost, razumnost, hvaležnost in pravičnost. 

Poseduje jih vsak posameznik, njihovo izkoriščanje pa je povezano s pozitivnimi 

občutenji, kot so visoka energija, svežina, notranja motivacija, avtentičnost in 

samoizpolnitev (Peterson & Seligman, 2004).  

1.2.3 Talent kot (meta-)kompetence (angl. Talent as [meta-]competencies)  

Kompetence so vedenjski (viden in merljiv) odraz talenta (Boyatzis, 2008), in ne lastnost 

"skrita" v posamezniku. Talentiranost je torej prisotnost ustreznih kompetenc za 

opravljanje določenega dela. Kompetence posameznika predstavljajo štirje bloki 

zmožnosti (angl. capabilities): znanje in spretnosti, ki se lahko razvijeta, ter zmožnosti 

(angl. abilities) in osebnostne značilnosti, ki sta relativno stabilna (Campion et al., 2011).  

Meta-kompetence so kompetence višjega nivoja. Te naj bi določale zmožnost 

pridobivanja že omenjenih kompetenc (Briscoe & Hall, 1999). V to skupino poznavalci 

uvrščajo: splošno inteligenco (Schmidt & Hunter, 2000), sposobnost učenja (Briscoe & 

Hall, 1999) in čustveno inteligenco (Dries & Pepermans, 2007). Meta-kompetence naj bi 

se ohranjale tudi ob znatnih spremembah v okolju (Briscoe & Hall, 1999).   

1.2.4 Talent kot (visok) potencial (angl. Talent as high potential) 

Potencial je izraz, ki je pogost na področju managementa talentov in strateškega ravnanja 

z ljudmi pri delu. Potencial označuje možnost, da posameznik postane več od tega, kar 

trenutno je" (Silzer & Church, 2009) in se mora nujno razviti. Je nekaj trenutno skritega 

oz. še nevidnega (Yost & Chang, 2009) v posamezniku. Potencial je redek in le majhen 

odstotek delovne sile je označen kot visoko-potencialen (Ulrich and Smallwood, 2012). 
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1.2.5 Talent kot visoka uspešnost (angl. Talent as high performance) 

Ocenjevanje talenta z uspešnostjo pri delu je ocenjevanje rezultatov talenta, ki pa v tem 

pogledu svojo vlogo igra v ozadju. Talentirani posamezniki so torej tisti, ki svoje delo 

opravijo (najbolj) uspešno. Zaradi enostavnosti in merljivosti je ta način prepoznavanja in 

vrednotenja talenta v praksi zelo pogost (Dries, Pepermans, 2008).  

1.3 Kontinuum prirojeno-pridobljeno 

Po predstavitvi glavnih pristopov k talentu se zdaj vračamo na dilemo prirojenosti in 

pridobljenosti talenta. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani argumenti raziskovalcev, s 

katerimi utemeljujejo prirojenost, pridobljenost talenta oziroma dejstvo, da je talent 

rezultat interakcije med naravo posameznika in vzgojo/okoljem (angl. nature and 

nurture).  

Slika: Prikaz argumentov za prirojenost oziroma pridobljenost talenta na kontinuumu 

prirojeno-pridobljeno 

 

Vir: M. C. Meyers et al., Talent – Innate or acquired? Theorethical considerations and their implications 

for talent management, 2013. 

1.3.1 Argumenti, ki podpirajo stališče prirojenosti (tudi t.i. nature perspective) 

Velik talent pomeni visoko inteligenco, ta pa je dokazano gensko določena. Splošna 

inteligentnost posameznika naj bi bila najboljši možen napovedovalec prihodnjega uspeha 

na delovnem mestu za širok izbor različnih zaposlitev (Schmidt & Hunter, 2000) in to jo 
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neločljivo poveže s talentom (kot vsaj pomembno komponento). Dodatno, inteligenci 

pripisujejo visok indeks vpliva dednosti z vrednostjo nekje med 0,60 in 0,80 (Bouchard, 

1998). Oboje združeno govori v prid temu, da je talent v relativno visoki meri prirojen. V 

Prilogi 1 dodajamo komentar psihologinj Hayes in Orrel na temo podedovanosti 

inteligence. 

Obstajajo primeri, ko otroci izjemnost na določenih področjih kažejo v zelo 

zgodnjih letih. Zagovorniki prirojenosti talenta mnogokrat radi pokažejo na poznane 

primere t.i. čudežnih otrok. To poimenovanje opisuje otroka pred desetim letom starosti, 

ki določene naloge izvaja na nivoju, ki je redek celo med strokovnjaki z določenega 

področja (Ruthsatz & Detterman, 2003). V takih primerih je možnost treninga s 

časovnega vidika že naravno zelo omejena in imajo najpomembnejšo vlogo prirojeni 

dejavniki (Feldman & Katzir, 1998). Velikokrat izpostavljen primer čudežnega otroka je 

Wolfgang Amadeus Mozart, ki naj bi svoje prvo glasbeno delo sestavil že pri zgodnjih 

štirih letih (Abbott, Collins, Martindale, & Sowerby, 2002). 

Tudi z enako količino treninga bodo določeni vedno prednjačili pred drugimi. Talent 

je prirojena zmožnost učenja oz. posameznikova nagnjenost k učenju na določenem 

področju (Winner & Drake, 2013), po tej (angl. learning agility) pa se ljudje znatno 

razlikujemo (Lombardo & Eichinger, 2000). Koncept posredno priznava pomen 

posvečanja časa in energije skozi učenje, vendar obstajajo prirojeni dejavniki, ki postavijo 

meje hitrosti našemu učenju in določajo maksimum, ki ga lahko dosežemo (Galton, 

1869). 

1.3.2 Argumenti, ki podpirajo konstrukt talenta kot pridobljene lastnosti (tudi t.i. 

nurture perspective) 

Zavestna vadba je samostojen najpomembnejši dejavnik in napovedovalec 

uspešnosti. Vaja in trening sta glavna določevalca uspeha in zato tudi talenta (Ericsson, 

Prietula, & Cookely, 2007). Zavestna vadba (angl. deliberate practice) je definirana kot 

vadba, ki je primarno usmerjena v izboljšanje izvedbe (dotične aktivnosti), primerne 

težavnosti, vključuje povratne informacije in zagotavlja zadosti priložnosti za ponavljanje 

in popravljanje napak (de Bruin, Smits, Rikers, & Schmidt, 2008). Učinek gole izkušnje 

se močno razlikuje od učinka zavestne vadbe, kjer posameznik poskuša koncentrirano in 

aktivno iti preko svojih trenutnih zmožnosti (Ericsson, 2006). V Prilogi 2 predstavljamo 

kritiko Joan Freeman, zagovornice prirojene nadarjenosti, na trditve Andersa Ericssona, 

velikega zagovornika pomena zavestne vadbe.  

Talent se razvije iz zgodnjih izkušenj. Talent je sposobnost naučiti se največ, kolikor je 

možno, iz priložnosti, ki se nam ponudijo. Ta pa je odvisna od aktivnosti iskanja teh 

priložnosti, gledanja na težave z drugačnega zornega kota, učenja iz napak, iskanja 

povratnih informacij, odnosa do tveganja ipd. (McCall, 1994; Mccall, 1998). Zgodnja 

izjemna lastnost (sama po sebi) ne more biti zadosten dokaz prirojenosti talenta (Howe et 

al., 1998). Čudežni otroci so rezultat zgodnjih izkušenj. Obstaja dvom, ali bi ti otroci 
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pokazali izjemne lastnosti tudi, če ne bi živeli v okolju takšnih priložnosti in spodbude, 

kot so jih bili deležni (Howe et al., 1998). V Prilogi 3 dodajamo pogled zagovornikov 

moči zgodnjih izkušenj na "primer Mozart". 

Skoraj vsakdo lahko postane "genij" (angl. prodigy). Behaviorist John B. Watson je 

zatrdil, da lahko vsakega zdravega otroka preobrazi v strokovnjaka na kateremkoli 

področju, če ga le lahko vzgaja v točno določenem (lastno izbranem) okolju (Watson, 

1924). Podobno sta Yost in Chang (2009) zatrdila, da lahko vsakega zaposlenega 

razvijemo do vrhunskega nivoja, če mu najdemo položaj, kjer bo lahko uporabil svoje 

odlike in ga naučimo razvijanja njegovih sposobnosti. Prav tako pa naj bi mnogi starši 

lahko vzgojili genija, če bi le bili pripravljeni in sposobni otroku in njegovi izobrazbi 

posvetiti dovolj svoje energije (Howe, 1990).  

1.3.3 Argumenti za talent kot rezultat interakcije narave posameznika in vzgoje 

(okolja) 

Prirojene značilnosti so potrebno, vendar ne zadostno stanje za uspeh v prihodnosti. 

Gagne (2004, 2010) loči med nadarjenostjo, ki pomeni prirojen dar, in talentom, ki je 

posledica razvojnega procesa. (Pridobljen) talent zgradimo na prirojeni osnovi, za 

preobrazbo darov oz. nadarjenosti v talent pa je potreben razvojni proces (angl. 

developmental process). Posameznik je lahko nadarjen, ne da postane talentiran, ne more 

pa nenadarjen postati talentiran (Gagne, 2004).  

Okoljski dejavniki imajo vpliv, vendar na različne osebe vplivajo različno. Različno 

vplivanje okolja na posameznike je posledica selektivne pozornosti, različnih pragov 

zaznavanja namigov, razlik v stališčih in vrednotah, ki osebo motivirajo k dajanju 

poudarka enim in neupoštevanju drugih informacij, ter pristranskosti človekovega 

spomina, ki izhaja iz razlik v temeljitosti obdelovanja informacij (Schmitt, Eid, & Maes, 

2003). V interakciji delujeta multiplikativni učinek (Ceci, Barnett, & Kanaya, 2003) in 

učinek sinergije (Schmitt et al., 2003), zaradi katerih skladna kombinacija osebnostnih 

značilnosti in dejavnikov okolja prinaša rezultat, ki je večji od seštevka obeh elementov, 

saj v interakciji jačata drug drugega (Papierno, Ceci, Makel, & Williams, 2005). Ključen 

je tako začetni "sprožilni" vložek osebe ali okolja, ki sproži verigo interakcij oseba–

okolje, te pa vodijo v znatno povečanje končnega rezultata (Ceci et al., 2003). V Prilogi 4 

predstavljamo implikacijo teoretičnih ugotovitev na primeru nenaklonjenosti do javnega 

nastopanja. 

Talent je odvisen od številnih okoljskih in posameznikovih dejavnikov. Talent se 

odrazi kot izjemna uspešnost posameznika le, ko je razvit in izpiljen. Tako ga ne moremo 

ločiti od dejavnikov okolja ali posameznika. Prvi združujejo starševsko spodbudo, 

ustrezne pogoje za trening in učinkovito vodenje, drugi pa motivacijo in ustrezne 

strategije učenja posameznika (Abbott & Collins, 2004). Interakcija med dejavniki 

posameznika in okolja niso le potreben pogoj za pojavitev talenta, temveč te interakcije 
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tudi določijo specifike oblikovanega talenta. Kot skrajen primer: Mozart bi se, če bi zrasel 

v drugačnem okolju, lahko razvil v olimpijskega veslača (Abbott et al., 2002). 

Zagovorniki treh predstavljenih vej raziskovanja izvora talenta vsaj v neki meri vsi 

priznavajo obstoj tako prirojene kot pridobljene komponente (Meyers et al., 2013); iz 

trditev pa ugotovimo, da se pri identificiranju ključnega elementa talentiranosti njihova 

mnenja močno razlikujejo; zagovorniki prirojenosti talenta pravijo, da je ključen izjemen 

prirojen dar posameznika; zagovorniki pridobljenosti, da je ključen razvoj naših (sicer 

samih po sebi še ne izjemnih) prirojenih lastnosti; zagovorniki talenta kot rezultata 

interakcije med posameznikom in okoljem pa ključen element vidijo v ujemanju med 

obema elementoma. 

V izogibanju primerjanju in izbiri po načelu "ali-ali", v katerem Hayes in Orrell (1998) 

vidita pomembno težavo, lahko iz ugotovitev raziskovalcev opazimo, da določene 

prirojene lastnosti pomenijo izhodiščno prednost ali večjo naklonjenost izbrani 

sposobnosti, hkrati pa spoznamo moč človekove aktivnosti in ustrezno usmerjenega 

razvoja. K dodatnemu razumevanju nam lahko pomaga še drugo znanje – na primer o 

talentu na nevronivoju (Priloga 5: Nevrobiologija nadarjenosti in nevroplastičnost), 

mehanizmih vpliva prirojene lastnosti na nas (Priloga 6: Tvoja biologija, tvoj jaz?), ali pa 

spoznavanje osebnih izkušenj prepletenosti in razlikovanja narave ter vzgoje (Priloga 7: 

Moč genoma skozi življenjsko izkušnjo). 

2 TALENT V ŠPORTU 

Identifikacija in razvoj talenta ter prepletanje narave in vzgoje pri določevanju zmožnosti 

sta tudi v športu pomembni in pogosti temi (Epstein, 2015). Med sposobnostmi, ki so 

pomembne za športni uspeh, Smith (2003) našteva zdravo telo in integracijo fizioloških, 

psiholoških, taktičnih in tehničnih elementov. Telesnim dejavnikom (zdravje in fiziološki 

elementi) pripisuje pomembno gensko pogojenost (angl. genetic endowment ), zadnje tri 

pa označuje z "mogoče ali potrebno naučiti ali izuriti" (angl. teachable in trainable).  V 

skladu s tem Smith (2003) športnike, ki nastopajo na najvišjem nivoju, razvršča v dve 

široki skupini: gensko nadarjeni in tisti z visoko razvito delovno etiko, ki delujejo v 

sistemu, ki dobro usmerja njihov napor. V nadaljevanju skozi dva že poznana pogleda na 

prirojenost talenta predstavljamo nekatere izbrane lastnosti in dejavnike, potrebne za 

športni uspeh. 

2.1 Talent je predvsem prirojena sposobnost 

2.1.1 Zdravje 

Van Hilvoorde (2012) govori o napredku genetike in implikacijah, ki jih novo znanje 

omogoča. V povezavi s športom te vključujejo (negativne) posledice na področju 

genskega dopinga, omogočajo pa tudi določanje ustreznega športa za posameznike (oz. 
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njihovo genetsko sliko) in "izločitev za šport nezmožnih". Za primer daje boks, v katerem 

apiloprotein (gen APOEε4) povezujejo s kroničnimi možganskimi poškodbami, in še bolj 

tragične primere nenadne smrti (angl. sudden death), ki jo povezujejo z neustreznimi 

geni, ki vplivajo na srčno-žilni (t.i. kardiovaskularni) sistem (van Hilvoorde, 2012). Smith 

(2003) podedovani srčno-žilni sistem vključuje h glavnim dejavnikom športnega uspeha. 

Epstein (2015) opisuje primer hipertrofične kardiomiopatije ali HKM, genetske bolezni, 

ki ovira pretok krvi v srce, in je pogost povzročitelj nenadnih smrti na tekmovališčih. 

Posameznikom s to boleznijo vsaka vadba močno poveča tveganje odpovedi srca. Še 

posebno izrazita pa je nevarnost na tekmah, ko si športniki močno prizadevajo za dosego 

svojega cilja in niso pozorni na opozorilne znake telesa (Epstein, 2015). 

Značilnosti sistemov kot je srčno-žilni pa niso pomembne zgolj za varno ukvarjanje s 

športom, temveč vplivajo tudi na športnikove zmožnosti. Celotno telo se na vadbo odziva: 

v mišicah npr. z vadbo nastajajo nove krvne žile, tudi srce in pljuča se z vadbo krepita, 

vendar pa napredek ni pri vseh enak. Kazalec, ki se večkrat meri in spremlja pri 

športnikih, je maksimalna aerobna kapaciteta ali VO2max. Gre za enega izmed 

pokazateljev vzdržljivosti, ki pove, koliko kisika zmore med aktivnostjo porabiti telo. 

Odvisen je od tega, koliko krvi načrpa srce, koliko kisika pljuča prenesejo v kri in kako 

učinkovito mišice sprejemajo ta kisik iz krvi (Epstein, 2015).  

2.1.2 Moč, hitrost in vzdržljivost  

V nastop športnika se vključuje delovanje mnogih genov, med temi, kot tudi v njihovem 

razmerju z okoljem, pa nastajajo kompleksne interakcije. Nekoliko manj zapleteno je pri 

športih, ki merijo hitrost in/ali moč (van Hilvoorde, 2012). Doseganju višje hitrosti, večje 

moči ali pa tudi večje vzdržljivosti od tekmecev močno pripomorejo telesni tip 

posameznika in lastnosti njegovega mišičevja (Epstein, 2015).  

Telesna zgradba. V 15. stoletju je Leonardo da Vinci narisal znamenitega Vitruvijevega 

človeka popolnih dimenzij in tudi v športu je dolgo veljalo, da obstaja popolni športni 

telesni tip. Kasneje se je zgodil zasuk, ki ga Norton in Olds (2001) pripisujeta novi 

"paradigmi zmagovalca, ki pobere vse". Včasih so namreč množice ljudi 

(polprofesionalno) tekmovale v športih, danes pa množice plačujejo za ogled 

maloštevilnih pravih športnikov. Povečujejo se nagrade, športniki pa za osvojitev teh 

povečujejo svoje vložke. V športih so se skozi čas izrazile določene pomembne 

selekcijske lastnosti, specifične lastnosti, ki nam dajejo izhodiščno prednost in večajo 

možnost uspeha – in to nas je prepeljalo v čas specializiranih telesnih tipov (Epstein, 

2015). 

Mišičevje. Kot pomembno lastnost pri mišičevju izpostavljamo tip mišičnih vlaken. 

Mišice so sestavljene iz milijonov mišičnih vlaken. S treningom krepimo obstoječa, 

medtem ko nova vlakna naj ne bi nastajala. Ločimo dva tipa vlaken: hitra in počasna 

vlakna. Hitra vlakna se pri eksplozivnih gibih skrčijo vsaj dvakrat hitreje od počasnih, 

vendar se zelo hitro utrudijo. Nasprotno so počasna vlakna bolj vzdržljiva, vendar 

nezmožna tvorjenja eksplozivnih gibov. Na vprašanje, ali lahko trening spremeni eno 



10 

 

vrsto mišičnih vlaken v drugo, je odgovor zaenkrat negativen. "Aerobni trening lahko 

hitra vlakna naredi bolj vzdržljiva in trening za moč počasna vlakna bolj eksplozivna, 

vendar do pretvorbe ne pride" (Epstein, 2015). 

Predstavljeno vsebino v praksi dobro prikazuje primer prevlade črnskih šprinterjev 

(predvsem jamajških) in dolgoprogašev (predvsem tekači iz Kenije in Etiopije), ki ga 

predstavljamo v Prilogi 8. 

2.1.3 Oster vid  

Številni športi zaradi značilnosti igre (npr. visoke dinamičnosti) zahtevajo dobro 

predvidevanje poteka igre, saj tudi teoretično najhitrejši človekov odziv (refleksna 

reakcija, odvisna od hitrosti potovanja signalov po živčnih celicah) ni dovolj hiter. Primer 

je npr. odboj žoge pri baseballu, kjer let žoge traja vsega približno 400 milisekund. 

Športniki (sploh na vrhunskem nivoju) želijo nadaljnji potek predvideti čimprej, saj si s 

tem priborijo nekaj dodatnega časa za svojo reakcijo. To pa zahteva zaznavanje že 

najmanjših signalov, ki jih ponudi igra ali pa govorica telesa nasprotnika. Športnikov vid 

je tako lastnost, ki omogoča učinkovitejšo uporabo mentalne baze podatkov in dojemanja 

igre (Epstein, 2015). Sposobnost dojemanja igre podrobneje predstavljamo v Prilogi 9. 

Vloga odbijalca pri baseballu je primer, pri katerem je oster vid pomembna selekcijska 

lastnost. Ostrina vida je namreč prirojena – odvisna je od števila čepnic na očesni 

mrežnici, število teh pa je genetsko predeterminirano (Epstein, 2105). Normalno ostrino 

vida označimo z 20/20 (v Sloveniji tak rezultat zapišemo z 1.0). Z razdalje dvajsetih 

čevljev (šestih metrov) naj bi človeško oko bilo sposobno ločiti oblike, ki so približno 

1,75 milimetra narazen. 20/40 npr. označuje slabši, 20/10 (ali 2.0) pa boljši vid 

(Wikipedia, 2015). Testiranje ostrine vida odbijalcev iz prve ameriške baseballske lige 

(MJL, Major League Baseball) je odkrilo izreden rezultat 20/11, pri posameznikih pa celo 

20/9, kar je blizu teoretične meje človekovega vida (Epstein, 2015).  

V Prilogi 10 predstavljam športno zgodbo Donalda Thomasa; skakalca v višino, ki ga 

pogosto omenjajo kot primer izrednega prirojenega športnega talenta.  

2.2 Talent sta predvsem vzgoja in razvoj 

2.2.1 Predanost in osebnostna čvrstost  

Terry Orlick (1999) je v okviru osebnega projekta odkrivanja športnega talenta želel 

ugotoviti, kaj je potrebno za vrhunski športni uspeh. V pogovorih s številnimi vrhunskimi 

športniki in trenerji je dobil enoglasen odgovor: predanost cilju in samokontrola sta 

ključna dejavnika uspeha. Najboljši imajo "ogenj v očeh" in so vedno pripravljeni narediti 

korak naprej in premikati meje svojih sposobnosti. V nadaljnjem raziskovanju je 

športnike prosil za oceno njihove predanosti športu oz. pomena, ki ga ima šport za njih. 

Oceno so podali na lestvici od 1 do 10 in se je značilno ujemala z rezultati, ki so jih 

dosegali v svojih karierah (Orlick, 1999). Orlick je veliko svojega raziskovalnega dela 
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opravil z vrhunskimi športniki, t.j. na nivoju, ko je najverjetneje selekcijsko sito že 

izločilo marsikaterega netalentiranega športnika. Tudi Orlick namreč o predanosti 

pomenljivo doda, da predanost sama po sebi ne jamči uspeha, vendar pa odsotnost te 

jamči neuspeh (Orlick, 1999).  

Predstavljena lastnost je pomemben psihološki talent športnika. Na tem področju pogosto 

zasledimo izraz "šampionska miselnost", s katerim opisujemo predvsem odziv športnika v 

ključnih trenutkih. Tušak (Mijatović, 2013) ta odziv povezuje z osebnostno čvrstostjo. 

Osebnostne značilnosti imajo prirojene dejavnike – Cainova (2014) pravi, da je osebnost 

zgradba, zgrajena na temelju prirojenega temperamenta. Smith (2003) pa med dejavniki 

športnega uspeha psihološke dejavnike uvrsti pod kategorijo "mogoče oziroma potrebno 

natrenirati" (angl. trainable). Tušak (v Mijatović, 2013) pravi, da v obdobjih, ko smo že 

izoblikovane osebnosti, spremembe zahtevajo ogromno notranje motivacije. Doda pa 

tudi, da so športniki nadpovprečno motivirani ljudje in so se za dosego svojih ciljev 

pripravljeni spreminjati.  

2.2.2 Razumevanje igre  

Izraz označuje sposobnost športnika slediti igri in znati predvidevati njen potek. Gre za 

sposobnost, ki je odvisna od mentalne baze podatkov športnika – ta posamezniku 

omogoča prepoznavanje situacije na igrišču in predvsem zaznavanje ter razumevanje za 

potek igre ključnih signalov (Epstein, 2015). V košarki lahko razumevanje igre povežemo 

s košarkarsko inteligenco ali košarkarskim IQ-jem (Jerič, 2015). McCormick (2015) za 

spletni portal BreakThrough Basketball piše, da se košarkarski IQ izraža v izbiranju 

pravih potez med tekmo; igralec mora biti pozoren, dojemati igro, imeti izkušnje in 

tehnične sposobnosti. Epstein (2015) nivo sposobnosti dojemanja igre povezuje z vajo, 

izkušnjami in s časom, ki ga športnik posveti izbrani aktivnosti. Sposobnost podrobneje 

predstavljamo v Prilogi 9. 

2.2.3 V nekaterih športih ne poznamo idealnega telesnega tipa  

"Pri tenisu ni popolnega telesnega tipa" (Bernabino, 2015). To so besede komentatorja 

britanske televizijske hiše Eurosport ob komentiranju teniške tekme 27. maja 2015 na 

znamenitem Roland Garrosu med Srbkinjo Ano Ivanovič (s telesno višino 183 cm) in 

japonsko predstavnico Misaki Doi (160 cm). V nadaljevanju je nato sledila razprava o 

sposobnostih, ki jih mora razviti igralka glede na svoje (predvsem telesne) predizpozicije 

(Bernabino, 2015). 

Podobno kaže tudi primer iz nogometnega kluba FB Barcelona. V klubu je do leta 1974 v 

mladinski šoli pri vhodu v pisarno glavnega koordinatorja viselo naslednje sporočilo: "Če 

prihajate, da bi mi ponudili mulca, ki je nižji od 180 cm, ga lahko kar odpeljete nazaj". 

Takrat je Laureano Ruiz postal nov glavni koordinator in je najprej strgal obvestilo. V 

času, ko so vsi iskali oz. dajali prednost močnim, čvrstim nogometašem, se je Ruiz uprl 

ustaljenim pravilom in iskal hitre, spretne nogometaše, ki lahko dobro obvladajo žogo in 

so predvsem zmožni dobro razumeti igro (Balague, 2013). 
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Športni uspeh sem na začetku poglavja o športnem talentu predstavil kot rezultat več 

dejavnikov: telesnega zdravja ter integracije fizioloških, psiholoških, taktičnih in 

tehničnih elementov (Smith, 2003). K uspehu prispevajo vsi elementi, pomembnost 

posameznega pa je odvisna od panoge. Kot pravi psiholog Matej Tušak so "panoge 

različne. Pri veslanju sta pomembnejši telesna priprava in tehnika, duševnost na največjih 

tekmovanjih pri večini mogoče v desetih odstotkih. Pri skoku s palico psiha pomeni 80 

odstotkov. To je specifična tehnično–psihična disciplina" (Mijatović, 2013). Van 

Hilvoorde (2012) športom, ki ne merijo le hitrosti in/ali moči, pripisuje več 

kompleksnosti. Pri teh do izraza pride več lastnosti, kar pomeni tudi vključenost številnih 

dodatnih genov, kompleksnih interakcij med njimi ter z okoljem. V športih kjer druge 

(učljive) sposobnosti dobijo relativno večji pomen, selektivne telesne lastnosti in ustrezni 

telesni tipi torej niso več tako jasno izraženi. 

V Prilogi 11 predstavljam športno zgodbo drugega skakalca v višino ‒ Stefana Holma. 

Stefan Holm velja za predanega in delovnega športnika, za velikega perfekcionista, 

njegova zgodba pa je povsem drugačna od Thomasove, ki je predstavljena v Prilogi 10. 

3 OKOLJE 

Mark Twain je nekoč pripovedoval zgodbo o možu, ki je prečesal ves svet, da bi našel 

največjega generala, ki je kdaj živel. Naposled so mu povedali, da je človek, kateregaki 

ga išče, že umrl in odšel v nebesa, zato se je še sam podal pred nebeška vrata, da bi 

generala poiskal tam. Sveti Peter ga sprejme, pokima in pokaže na nekega povsem 

običajnega, v ničemer izstopajočega smrtnika. "Tale pa že ni največji general vseh 

časov," je ugovarjal mož. "Tega sem namreč poznal, ko je še živel na Zemlji: bil je 

navaden čevljar." "O, vem," je pritegnil sveti Peter, "ampak, če bi bil general, bi pa bil 

največji general vseh časov." (Cain, 2014) 

Vedno moramo imeti odprte oči za "čevljarje, ki bi lahko postali generali" (Cain, 2014). 

To je nauk zgornje zgodbe slovitega ameriškega pisatelja Marka Twaina. Vsak talent 

mora biti prepoznan, deležen spodbude okolja (najprej staršev), biti mora razvit in izpiljen 

(Abbott & Collins, 2004) ter dobiti priložnosti, da se vnovči in pokaže (Howe, 1990). 

Okolje igra pri razvoju sposobnosti veliko vlog, posameznikove prirojene lastnosti pa 

lahko utrdi ter pospeši njihov razvoj ali pa ga zatre (Cain, 2014). Če privzamemo 

ločevanje med prirojeno nadarjenostjo in talentom kot posledico razvojnega procesa 

(Gagne, 2004), se lahko navežemo na Abbott et al. (2002), da je interakcija z okoljem 

tista, ki najprej sproži samo pojavitev talenta, poleg tega pa določi tudi specifike 

oblikovanega talenta. 

Izraz okolje (angl. environment) je postal pogosto uporabljen po delih Francisa Galtona 

(sredi 19. stoletja), ki je družbeni napredek povezal z dvema skupinama vplivov: dednosti 

in okolja (Nature versus nurture). Galton (1869) z izrazom okolje poimenuje vse, kar ne 

spada v skupino dejavnikov dednosti. Cambridge Dictionary ga definira kot razmere, v 

katerih živimo ali delamo, in način, kako te razmere vplivajo na naše počutje ter na 
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uspešnost in učinkovitost našega dela; BusinessDictionary.com pa kot vsoto vsega, kar 

nas obdaja in zagotavlja razmere za naš razvoj in rast, predstavlja tudi razmere tveganja, 

nevarnosti in škode. Z navezavo na obravnavano dilemo prirojenosti in pridobljenosti 

talenta vplivi okolja predstavljajo izvor celotne pridobljene komponente talenta. 

3.1 Okolje je naš vzvod na poti do uspeha 

Prirojene lastnosti so nam dane in so stalne, pridobljeni razvoj pa prinese naša aktivnost. 

Ta je oblikovana pod vplivom okolja, ki je vzvod, s katerim lahko vplivamo na razvoj 

sposobnosti in na končno uspešnost. Starši, učitelji, trenerji, managerji in vodje v 

organizacijah ter drugi aktivno oblikujejo okolje, da bi bilo to čim bolj ustrezno in bi 

zagotavljalo čim boljši razvoj in uspešnost. S pogledom v poslovni svet ugotovimo, da 

ima ustvarjeno delovno okolje pomemben vpliv na produktivnost zaposlenih, njihovo 

uspešnost na delovnem mestu, predanost in zvestobo ter tudi na splošno počutje in 

zdravje (Nauert, 2015). V organizacijah imajo managerji pomembno nalogo ustvarjanja 

razmer, ki bodo zaposlenim omogočale delovanje na najvišjem možnem nivoju (The 

leaders' role in creating an engaging work environment, 2014). Življenjsko ali delovno 

okolje je kompleksno in zajema številne vplive. Za bolj podrobo razumevanje pa okolje 

razdelimo še na njegove podenote. 

Organizacijske vede okolje organizacije delijo na zunanje in notranje. V sklopu 

zunanjega okolja ločijo dve ravni: splošno, ki vključuje socialno-kulturne, ekonomske, 

pravno-politične in tehnološke dejavnike, in delovno okolje, ki vključuje "sektorje, ki 

vsakodnevno izvajajo transakcije z organizacijo in imajo neposreden vpliv na njene 

temeljne poslovne aktivnosti in rezultate" (navadno konkurenti, dobavitelji in kupci). 

Notranje okolje vključuje vse elemente znotraj meja organizacije (Dimovski & Penger, 

2008). Če razlikujemo med podenotami organizacijskega okolja, ugotovimo, da je v 

odnosu do zunanjega okolja smiselno predvsem spremljanje (dobro poznavanje) in 

prilagajanje temu: organizacije morajo izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja zunanje 

okolje, in se izogniti nevarnostim (Pučko, 2008). Na uspešnost v tem odnosu pa v veliki 

meri vpliva notranje okolje, ki ga pristojni v organizaciji aktivno in namerno strukturirajo 

(Dimovski & Penger, 2008).  

Managerji notranje okolje organizacije gradijo skozi štiri funkcije managementa: 

planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Planiranje zajema opredeljevanje 

ciljev in poti za njihovo uresničitev. Organiziranje je proces ustvarjanja sestava 

medsebojnih razmerij med zaposlenimi, ki bodo omogočali izvajanje planov in doseganje 

organizacijskih ciljev. Vodenje zajema aktivnosti sprožanja akcij, komuniciranje, 

motiviranje in kadrovanje; opredelimo ga kot sposobnost vplivanja na vedenje in 

delovanje članov v organizaciji in s tem usmerjanje njihovega delovanja proti 

postavljenim ciljem organizacije. Kontroliranje zadeva nadziranje aktivnosti članov 

organizacije, preverjanje, ali je organizacija na pravi poti (k svojim ciljem), in izvajanje 

korekcij, če so te potrebne (Dimovski, Penger, 2008). Aktivnosti ljudi, razvoj njihovih 

sposobnosti in oblikovanje lastnosti so v organizaciji usmerjeni s posredovanimi 
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nalogami in cilji, poudarjenimi vrednotami, izbrano politiko nagrajevanja, načinom 

komuniciranja in razreševanjem težav, predano avtoriteto in odgovornostjo na člane 

organizacije, izvajanim izobraževanjem in usposabljanjem, stalno korekcijo in 

izboljševanjem opravljanja nalog, formalizacijo dela in z drugimi elementi, ki oblikujejo 

delovno okolje (Dimovski, Penger, 2008; Rozman, 2010). Vsi ti elementi vplivajo na 

delo, na uspešnost in učinkovitost organizacije kot celote ter učenje in razvoj 

posameznikov. 

3.2 Vpliv okolja na razvoj talenta posameznika 

Okolje ima pri razvoju naših lastnosti ali sposobnosti pomembne vplive. Watson (1924) 

je zatrdil, da lahko v ustreznem okolju vsakega zdravega otroka izuri v specialista 

katerekoli vrste: zdravnika, odvetnika, umetnika, "tudi berača ali roparja" – ne glede na 

njegove talente in nagnjenja, zmožnosti ali raso prednikov. Kot behaviorist pravi, da so 

naše lastnosti ali sposobnosti naučene, zrasle so na naši prirojeni osnovi, ki pa je v 

precejšnji meri podobna za vse nas. Naše delovanje usmerjajo (ali sprožajo) dražljaji 

(stimuli) iz okolja, ki jih zaznamo z očmi, ušesi, nosom ali usti. Kako se odzivamo na njih 

je odvisno od naučenega pogojevanja od našega otroštva naprej (Watson, 1924). 

Vloge in pomen okolja pri delovanju in razvoju posameznika na osnovi teorije talenta iz 

prvega dela diplomske naloge predstavljamo v štirih sklopih: (1) prepoznanje talenta in 

ujemanje z okoljem, (2) razvoj sposobnosti (in osnovne zakonitosti), (3) osebnostni 

razvoj in (4) priložnosti in nevarnosti zunanjega okolja. 

3.2.1 Prepoznanje talenta in ujemanje z okoljem  

Raziskovalci, ki talent razumejo kot odliko človeka, pravijo, da imamo prav vsi svoje 

odlike (Peterson & Seligman, 2004), ki so naši potenciali za izjemnost (Biswas-Diener et 

al., 2011). Vendar pa mora vsak talent biti prepoznan in razvit (Abbott & Collins, 2004) 

in tako je ujemanje z okoljem tisto, ki izbrane posameznike postavi v prednostni položaj 

(točka 1.3.3 Argumenti za talent kot rezultat interakcije narave in vzgoje). 

Odkritje talenta in ujemanje posameznik–delo (angl. person–job fit). Prvo potrebno 

ujemanje je ujemanje posameznik–delo. Potrebno je (1) prepoznanje posameznikovih 

odlik in (2) izbira ustreznega dela ali aktivnosti (Yost & Chang, 2009). "Talent – za kaj?" 

je vprašanje, ki sta ga postavila Silzer in Church (2009), ko sta ugotovila, da podjetja 

velikokrat z iskanjem talentiranih iščejo le talentirane v vodenju, številne druge talente pa 

spregledajo. Talent je lastnost, ki omogoča uspešno izvajanje dane aktivnosti. 

Zagotovitev prvega ujemanja pa vsekakor ni lahka naloga; kot poudarjajo predstavniki 

vsebinskega pristopa "talent kot potencial", je talent nekaj trenutno skritega ali še 

nevidnega (Yost in Chang, 2009) in možnost, da posameznik postane več kot trenutno je 

(Silzer in Church, 2009).  

Primer: Opisane izzive dobro opišejo besede znanega slovenskega podjetnika Iva 

Boscarola. V Škarja (2012) svetuje, naj vsakemu zaposlenemu dodelimo naloge, v katerih 
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je dober. Poudari, da imajo ljudje neverjetne talente, se pa mnogo svojih lastnosti niti ne 

zavedajo /.../ potrebno jih je opazovati, spraševati, preizkušati njihove zmožnosti in se 

iskreno zanimati zanje, da te talente odkrijemo (Škarja, 2012).  

Ujemanje dejavnikov okolja in osebnostnih značilnosti posameznika. Drugo 

pomembno ujemanje, ki vodi v izraznost ali udejanjanje talenta, je ujemanje okolja z 

osebnostnimi značilnostmi posameznika. Gre za lastnosti, kot so selektivna pozornost, 

prag zaznavanja namigov, stališča in vrednote ter pristranskost človekovega spomina 

(Schmitt et al., 2003), ki ob skladnosti z dejavniki okolja vodijo do učinka multiplikacije 

(Ceci et al., 2003) in sinergije (Schmitt et al., 2003). Oba učinka vodita do medsebojne 

krepitve komponent v interakciji, prisoten pa je še tretji, t.i. Matejev učinek (Papierno et 

al., 2005): ta predvideva, da se razlike v izhodišču (kot je začetno ujemanje osebnostnih 

značilnosti določenega posameznika z dejavniki okolja) skozi čas le stopnjujejo. 

Imenovanje izhaja iz besed iz evangelija po Mateju: »Kdor namreč ima, temu se bo dalo 

in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima.« (Matej 13, 12 v Papierno 

et al., 2005). 

Primer: Cainova (2014) v delu Tihi predstavi pomen ujemanja na primeru introvertiranih 

ljudi: zanje so značilni na primer: velika premišljenost, pozornost in občutljivost, zbranost 

in želja po intenzivnem in poglobljenem usmerjanju na eno področje. Blestijo v delu v 

manjših skupinah, na posameznih projektih, pri obravnavanju kompleksnih tem potrebnih 

poglobitve in podobnih izzivih, vendar pa današnji svet (razmeroma "svet 

ekstravertiranega ideala") postavlja drugačne naloge. Poudarjeno je aktivno, interaktivno 

delovanje v velikih skupinah, sposobnostih nastopanja in izstopanja (Cain, 2014). V 

takšnem okolju (in postavljenih nalogah) introvertirani velikokrat ne morejo izkoristiti 

svojih talentov, kar pomeni, da jih ne razvijajo, hkrati pa sta to Peterson in Seligman 

(2004) povezala tudi z občutenjem izčrpanosti, padcem samozavesti, kar tako le še 

stopnjuje težavnost situacije. Introvertiranost kot osebnostna lastnost ima biološko 

(gensko) osnovo (to podrobneje predstavlja Priloga 6), kar pomeni, da je veliko bolj kot 

poskus spreminjanja ustrezno postavljanje izzivov, nalog in iskanje načinov dela, s 

katerimi lahko introvertiranosti svoje prirojene talente najbolje izrazijo in s tem hkrati 

tudi razvijajo (Cain, 2014).   

3.2.2 Razvoj sposobnosti  

Učitelji, vodje in drugi svojim učencem ali vajencem postavljajo naloge in cilje. Dobri 

cilji imajo lastnosti specifičnosti, merljivosti, dosegljivosti (uravnoteženost težavnosti in 

dosegljivosti), smiselnosti in časovne opredeljenosti (Zupan et al., 2009). Ericsson (2006) 

v sklopu zavestne vadbe poudari predvsem pomembnost usmerjenosti in težavnosti 

zadanih ciljev in nalog, določenih s strani učitelja, trenerja, mentorja in podobnih.  

Zakonitosti napredka. Običajno je pri učenju in razvoju sposobnosti za opravljanje 

določene dejavnosti v začetku postavljen primarni cilj doseganja zadovoljive ravni 

uspešnosti, ki nam omogoča vsakodnevno opravljanje aktivnosti ali nalog brez večjih 

napak (Ericsson, 2006). V začetni fazi je ključna koncentracija, saj moramo nadzirati 
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svoja dejanja ter jih zavestno popravljati in izboljševati. Po določenem obdobju vadbe 

izvajanje aktivnosti (lahkotno in brez večjih napak) postane avtomatično (Sharma, 2015). 

Sposobnost vsakodnevnega opravljanja aktivnosti na zadovoljivem nivoju je dosežena, 

vendar pa se s tem navadno tudi konča napredek. Ta namreč zahteva nivo koncentracije, 

ki za doseganje primarnega cilja na trenutni ravni avtomatiziranosti ni več potreben in ga 

je zato težje ohraniti (Ericsson, 2006). Enostavno ponavljanje aktivnosti nujno ne prinaša 

uspeha in to ugotovitev Ericsson (2006) povezuje s predvidevanji Galtona (1869) in 

nekaterih drugih zagovornikov prirojenosti talenta o prirojeni meji razvoja 

posameznikovih sposobnosti. 

Zavestna vadba.Vse opisano, vključno z značilnostmi dobro postavljenih ciljev, 

vključuje načela zavestne vadbe, opisane pod točko 1.3.2. Napredek se udejani z 

izmenjavo ali nekakšno zahtevno "igro" zavesti (koncentracije) in podzavesti 

(avtomatizma). Dvig sposobnosti na višji nivo lahko dosežemo le z zavestnim 

koncentriranim delom. S ponavljanjem ga nato prenesemo v podzavest, kar nam sprosti 

kocentracijo in omogoča nov zavestni napredek (Sharma, 2015). Ravno v tem pa se 

skriva glavna razlika med različno uspešnimi posamezniki. Tisti, ki jih cilji in naloge 

stalno silijo na t.i. območje nelagodja (zahteva po visoki stopnji koncentracije) in v 

izboljšanje specifičnega vidika izvedbe aktivnosti, se tudi neprestano izboljšujejo in 

dosežejo višjo končno raven (Ericsson, 2006; Sharma 2015).  

Za dosežen napredek je torej potrebno pametno določanje ciljev in nalog ter s tem 

usmerjanje aktivnosti in izbiranje nabranih izkušenj posameznika. S ponavljanjem dane 

aktivnosti bo ta kopičil izkušnje, ki pa ne bodo nujno vodile v dvig nivoja sposobnosti. 

Izkušnje se med seboj znatno razlikujejo, napredek pa je odvisen od zavestnih naporov, 

usmerjenih v izboljšanje izbranega segmenta izvajanja aktivnosti (Ericsson, 2006).  

3.2.3 Razvoj osebnosti  

Za osebnost pravijo, da je zgradba zgrajena na temelju prirojenega temperamenta (Cain, 

2014). Ta temelj v interakciji z vsemi našimi življenjskimi izkušnjami oblikuje osebnost. 

Po definiciji gre za celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki 

razlikujemo med seboj. Določa način odziva posameznika na različne okoljske dražljaje 

in situacije (Kaj je osebnost?, 2015). Lombardo in Eichinger (2000) kot glavno 

določevalko talenta imenujeta usmerjenost v učenje iz danih priložnosti ali izkušenj. Ta je 

odvisna od aktivnost iskanja priložnosti, gledanja na težave z drugačnega zornega kota, 

učenja iz napak, iskanja povratnih informacij, odnosa do tveganja in podobnega 

(McCall,1998); vse omenjene lastnosti pa Sharma (2015) predstavlja kot elemente 

oziroma pokazatelje osebnostnega razvoja. 

V času antične Grčije je Aristotel (384-322 pr. n. št.) osebnostni razvoj imenoval kot 

področje praktičnih (življenjskih) modrosti, ki nas skozi delo na odlikah pripeljejo do 

razcveta oz. dobrega življenja (Ross, 2014).  Povezal ga je tudi z dobrim ravnanjem: 

proces učenja ter pridobivanja izkušenj  v neki točki vodi do avtomatičnosti dobrih dejanj, 

kot da so preprost zakon narave (Success Think, 2015). V procesu osebnostnega razvoja 
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gre torej za pridobivanje znanj in izkušenj, s katerimi bolje spoznamo sebe, spoznavamo 

in razvijamo svoje talente (kar vključuje tudi razvoj specifičnih znanj in spretnosti), tako 

oblikujemo svoje pristope ali načine odzivanja v različnih situacijah, se naučimo 

spopadanja z različnimi izzivi in si postopoma izbiramo svojo nadaljnjo življenjsko pot. 

Jasno oblikovani sliki o sebi in svojih ciljih pa npr. Sharma (2015) in Sinek (2014) dajeta 

izjemen pomen pri doseganju teh ciljev oziroma doseganju uspeha.  

Okolja oblikovana s strani vodij, trenerjev, managerjev, tudi mentorjev in svetovalcev so 

velikokrat strukturirana z namenom vzgajanja zrelih osebnosti. V poslovnem svetu lahko 

to povežemo s konceptom opolnomočenja, ki predstavlja način organizranosti, v katerem 

zaposleni dobijo več moči, svobode in informacij ter več odgovornosti, centraliziranost pa 

se zmanjšuje. Danes generalni direktorji spoznavajo, da diktatorski način vodenja nima 

vrednosti. Okolje, v katerem delujejo sodobne organizacije, zahteva hitrost, fleksibilnost 

in izpopolnjen proces odločanja, kar 75% generalnih direktorjev pa pravi, da zdaj veliko 

več sodelujejo in se naslanjajo na komunikacijo namesto na ukaze (Dimovski & Penger, 

2008). Glavna naloga vodij je oblikovanje novih vodij ali voditeljev (Sinek, 2014; 

Sharma 2012) – gre za izraz, ki se ne nanaša nujno na sposobnosti vodenja, temveč na 

sposobnost samostojnosti in samoiniciativnosti ter posedovanje za to potrebnih znanj, 

izkušenj in spretnosti (Sinek, 2014). Opisan koncept opolnomočenja je bistven za t.i. 

učeče se organizacije, ki temeljijo na enakosti, odprtih informacijah, nizki stopnji 

hierarhije in kulturi, ki spodbuja prilagodljivost in sodelovanje. Zaposlenim delegira moč 

in odgovornost ter jim daje več svobode, s čimer sprošča njihove potenciale in 

ustvarjalnost (Dimovski & Penger, 2008). 

3.2.4 Okolje je vir priložnosti in nevarnosti  

Vloge okolja opisane v prvih treh točkah so vloge ali vplivi, ki jih proaktivno 

sooblikujemo z oblikovanjem (ali organiziranjem) notranjega okolja: postavljanjem 

ciljev, nalog, nadziranjem teh, načinom komuniciranja, motiviranja in s podobnimi 

dejavnostmi. Z organiziranjem notranjega okolja pa določamo tudi naš odnos z zunanjim 

okoljem: zaznavanje in izkoriščanje priložnosti, uspešno soočanje z nevarnostmi ter delno 

tudi vpliv na nastanek sprememb v zunanjem okolju (Dimovski & Penger, 2008). Okolje, 

ki omogoča uspeh, je okolje priložnosti in spodbud (Howe, 1990). Dane priložnosti nam 

lahko omogočijo spoznanje z dejavnostjo, dajejo spodbudo za ukvarjanje z dejavnostjo 

(na primer družbeni status dejavnosti), pospešijo napredek z nudenjem izzivov in 

podobno. Nevarnost pa prinašajo tiste, ki naše udejstvovanje ali napredek ogrožajo ali 

onemogočajo, na prisotnost obojih pa imamo sami navadno relativno majhen vpliv.  

Priložnosti v športnem svetu predstavljamo z dvema teniškima primeroma: Novak 

Djoković, trenutno najboljši svetovni teniški igralec, je v tenis aktivneje vstopil, ko so pri 

njegovih šestih letih nasproti picerije družine Djokovič zgradili teniško akademijo. K 

prvim treningom ga je nato povabila Jelena Genčič, nekdaj trenerka Monike Seleš (nekdaj 

tudi najboljše teniške igralke na svetu), ki je tudi odkrila njegov talent in se zavzela za 

njegov teniški in osebni napredek (Djoković, 2014). Rafael Nadal je pri svojih štirinajstih 

letih (tudi po trikrat tedensko) treniral s Carlosom Moyo, ki je takrat osvojil svoj prvi in 
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edini turnir za grand slam in bil med najboljšimi tenisači na svetu. Poleg tega ima od 

začetka svojega razvoja poleg sebe strica, Tonija Nadala, ki mu ni uspelo doseči svojih 

teniških sanj in je tako ves svoj čas in energijo vložil v Rafaela (Nadal & Carlin, 2012). 

4 OKOLJE V ŠPORTU 

4.1 Implikacija vlog splošnega okolja 

4.1.1 Prepoznanje športnega talenta  

Okoljski dejavniki imajo na razvoj posameznikov in njihovih sposobnosti različne vplive. 

Točke, predstavljene v okviru teorije splošnega okolja, lahko (v teoriji) relativno 

enostavno prenesemo v šport. V delu o športnem talentu smo spoznali nekatere selektivne 

lastnosti in prirojene lastnosti, ki nam v izbranem športu lahko dajo pomembno in 

potrebno izhodiščno prednost (Epstein, 2015). Prepoznavanje teh je pomembna vloga 

okolja. Z napredkom znanja in tehnologije izvajanje te funkcije dobiva nove razsežnosti 

in tako strokovnjaki, vključeni v delo v športu, že izvajajo različne genske (van 

Hilvoorde, 2012) in druge teste, s katerimi pri športnikih preverjajo potencial zdravja in 

drugih lastnosti za ocenjevanje možnosti uspeha v izbranem športu (Epstein, 2015; van 

Hilvoorde, 2012). Epstein (2015) navaja tudi primere uspešne prerazporeditve v nove 

discipline in športe ter uspešne prilagoditve treninga na podlagi testov in prepoznavanja 

značilnosti športnikov. 

4.1.2 Ujemanje in razvoj  

Pozitivne učinke osebnostne skladnosti ali ujemanja posameznika z okoljem (Ceci et al., 

2003; Schmitt et al., 2003) lahko neposredno prenesemo tudi v šport. Podobno velja za 

pomen vadbe in zakonitosti razvoja sposobnosti, pri raziskovanju katerih se je Ericsson 

(2006) tudi v lastnem raziskovanju veliko naslanjal na športne primere. Smith (2003) prav 

tako poudarja pomembnost pravilnosti določanja ali načrtovanja primernega športnega 

treninga; izpostavi ustrezno določanje količine (trajanja ter pogostosti) in intenzivnosti. 

Neustrezno načrtovanje vodi v izmučenost, slabo počutje in v nazadovanje ali vsaj 

stagniranje nivoja naših sposobnosti in drugih povezanih rezultatov, zato je potrebno najti 

ustrezno ravnotežje med treningom, tekmovanji, drugimi stresorji in počitkom (Smith, 

2003). 

4.1.3 Vloge v popolni domeni športnega okolja  

Pri doseganju športnega uspeha ključni pomen velikokrat dobijo tudi sposobnosti, katerih 

razvoj poglavitno opredeljujemo kot vlogo okolja. V to skupino sodijo razumevanje ali 

dojemanje igre (Epstein, 2015), osebnostna čvrstost (Mijatović, 2013) in drugi  

psihološki, tehničn ter taktični elementi športne igre (Smith, 2003). 

V zvezi z vlogo okolja v športu bi lahko izpostavil zelo aktualen primer iz slovenskega 

prostora – slovensko alpsko smučanje, ki je po velikih uspehih v preteklosti doživelo 
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velik padec. Vodenje in oblikovanje delovnega okolja s strani osrednje organizacije, 

Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS), se ni odzvalo na spremembe v 

zunanjem okolju. To je vodilo v rezultatsko in poslovno krizo, ki je pereč in pogosto 

obravnavan problem. Posledice neustreznih odločitev danes nudijo številne nauke o 

nekaterih ključnih vlogah okolja, ki jih tisto v slovenskem alpskem smučanju ni ustrezno 

izpolnjevalo. 

4.2 Primer: Slovensko alpsko smučanje 

4.2.1 Predstavitev primera 

Slovensko alpsko smučanje je v zadnjem času v veliki rezultatski in poslovni krizi. V 

doseženih tekmovalnih rezultatih izstopa le Tina Maze, katere pot pa prav tako (kot 

celotna zgodba smučanja "v malem") odkriva prisotne težave. Ob vstopu v svetovni pokal 

je namreč kmalu zašla v rezultatsko krizo, krivuljo rezultatov pa je obrnila predvsem po 

ločitvi od slovenske reprezentance in delu v samostojni ekipi (Filač, 2015).  

Trenutno stanje je posledica delovanja več dejavnikov in vzrokov, izhajajočih tako iz 

vplivov zunanjega okolja kot (neodziva) notranjega okolja. Spremembe v zunanjem 

okolju so močno vplivale na prvi in izhodiščni dejavnik tekmovalnih rezultatov – 

manjšanje bazena (števila) mladih smučarjev in smučarskih tekmovalcev (Filač, 2015). 

Na imenovani dejavnik ima SZS zgolj omejen vpliv, zato ga obravnavamo ločeno od 

ostalih. Te spremembe zajemajo razvoj številnih novih športov, kot posledico 

globalizacije, in spremenjen status alpskega smučanja v Sloveniji, slabšanje splošnega 

finančnega položaja in relativno visoke finančne zahteve smučanja in spremenjene 

naravne razmere in manjšanje priložnosti za smučanje (pomikanje nadmorske višine 

smučišč navzgor in težave nižje-ležečih) (Valenčak, 2014a). Dodatno lahko omenimo še 

druge (organizacijske, logistične) obremenitve staršev športnikov in manjšanje zaupanja v 

delovanje zveze iz vzrokov, ki jih bom predstavil v nadaljevanju (Filač, 2015). Možnost 

reševanja ali zmanjševanja vpliva tega problema se odpira npr. v učinkovitosti delovanja 

celotnega preostalega sistema, ki mora stremeti k nudenju optimalnih pogojev za prisotne 

tekmovalce in ostale udeležene ter z optimiziranjem delovanja zmanjšati obremenitve za 

starše športnikov (Valenčak, 2015). SZS pa že izpeljuje tudi projekte, s katerimi želi 

popularizirati šport (knjižica za mlade po vzoru košarkarskega primera "Košoroka") 

(Filač, 2015) in nuditi brezplačno seznanitev s smučanjem in osnovno učenje za tiste, ki si 

jo sami težje privoščijo, projekt Šolar na smuči (Valenčak, 2015). 

Med vplivi iz zunanjega okolja, na katerih spremembe se SZS ni ustrezno odzvala, 

poznavalci večkrat omenjajo še spremenjene razmere na področju kadrov kot posledico 

višanja nivoja vrhunskega smučanja. Te pomenijo višje zahteve po izobraženosti in 

usposobljenosti kadrov, kar pa zahteva profesionalni pristop in viša stroške (Valenčak, 

2014a). K moči vpliva dodatno prispeva splošno ekonomsko stanje in pomanjkanje 

sponzorskih sredstev, ki se še dodatno izrazi ob velikokrat kritiziranim slabim poslovnim 

in marketinškim delovanjem SZS (Valenčak, 2014a, 2014b). V Filač (2015) pa dodajajo 
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še dejavnik pomanjkanja maganerskih in vodstvenih znanj in sposobnosti v slovenskem 

prostoru (oziroma slovenskem športu). 

Omenjene nevarnosti ali grožnje iz okolja so zahtevale določene odzive v načinu 

delovanja, tudi postavljenih ciljih in drugih elementih notranjega okolja, ki pa se niso 

(pravočasno) zgodile. Tako padajo tekmovalni rezultati slovenskih tekmovalcev (z že 

omenjeno izjemo Tine Maze), veča pa se tudi dolg in nezadovoljstvo z delovanjem SZS. 

"Problematika slovenskega smučanja" je pogosta tema informativnih in pogovornih 

oddaj, tudi prispevkov v medijih. Analizo pogojev za delo in negativnega vpliva na okolja 

na končni rezultat sem po pregledu oddaj Športni izziv in Tarča (produkcija RTVSlo) na 

temo problematike smučanja zbral v naslednji tabeli. Prvi stolpec tabele določa področje 

problema; drugi definira problem oziroma njegov odraz na delo in razvoj sposobnosti 

tekmovalcev; tretji in četrti stolpec pa tabelo dopolnjujeta z vzroki problema na ravni dela 

s tekmovalci (nivo 1) in na ravni delovanja organizacije (nivo 2). 

Tabela: Glavni vzroki za neuspehe slovenskega alpskega smučanja v zadnjem 

obdobju.  

Področje 

problema 

Problem Vzrok – nivo 1 Vzrok – nivo 2 

*Baza 

smučarjev in 

tekmovalcev 

Manjša možnost 

odkritja talentov. 

 

Statistično manjša 

verjetnost izrednega 

končnega uspeha. 

Ukvarjanje mladih z 

drugimi športi. 

 

Manjšanje možnosti 

ukvarjanja s 

smučanjem. 

*Globalizacija, razvoj novih 

športov in spremenjen status 

smučanja v Sloveniji. 

Spremenjene naravne 

razmere. 

Relativno visoke finančne 

zahteve smučanja. 

Velika obremenitev staršev. 

Delo in 

razvoj v 

mladinskih 

selekcijah 

 

Tekmovalnost, 

pritiski in izgorelost. 

Neustrezna širina 

smučarskega znanja. 

Tekmovalnost, 

pritiski in izgorelost. 

Neustrezna širina 

smučarskega znanja. 

Usmerjenost v 

tekmovanja (rezultate) 

namesto v užitek in 

zabavo. 

Učenje usmerjeno v 

specifične 

(tekmovalne) 

spretnosti namesto v 

širino smučarskega 

znanja. 

Nedoločenost vlog: 

razlikovanje med učitelji 

smučanja in trenerji. 

Nejasno postavljeni cilji 

dela in prevelike ambicije 

trenerjev (in staršev). 

Ni soglasja glede specifik 

trenerskega dela. 

 

Prehod med 

člane ali 

profesionalce 

Izgorelost. 

Nejasnost glede 

osebnih ciljev. 

Nezmožnost 

spopadanja s 

preskokom v nivoju 

zahtevnosti. 

Hitra usmeritev v 

(pre)več disciplin. 

Neustrezna vodenost. 

Ni postopnega 

prilagajanja in 

usvajanja višjega 

nivoja zahtevnosti 

nalog. 

Neprisotnost ustreznih 

pravil in programa 

treniranja. 

Pomanjkanje pedagoškega 

znanja. 

Neupoštevanje pravil in 

odsotnost ustreznih vzvodov 

za njihovo uresničevanje. 
   

                       se nadaljuje 
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Področje 

problema 

Problem Vzrok – nivo 1 Vzrok – nivo 2 

Programi 

razvoja 

(članski / 

reprezentanč

ni nivo) 

Nezadosten trening 

in omejitve pri 

doseganju 

vrhunskosti. 

Pomanjkanje 

primernih terenov. 

Okrnjeno izvajanje 

trening-programov. 

Neustrezni izzivi in 

nezadostne povratne 

informacije. 

Finančne težave SZS. 

Organizacijske težave SZS. 

Pomanjkanje osebja – 

trenerji, serviserji, psihologi 

in drugi. 

 

* Vplivi zunanjega okolja 

 Nepovezan 

(prekinjen) razvoj ali 

"vrtenje v krogu". 

Nesistematiziran (in 

nejasen) program 

razvoja v nižjih 

kategorijah. 

Pogoste menjave 

trenerjev in 

posledično 

ponavljajoče se 

privajanja novim 

sistemom dela. 

Neprisotnost ustreznih 

pravil in programa 

treniranja. 

 

Neupoštevanje pravil in 

odsotnost ustreznih vzvodov 

za njihovo uresničevanje ali 

upoštevanje. 

Delovno 

okolje 

Nezmožnost 

predanega, visoko-

koncentriranega 

pristopa. 

Ukvarjanje 

tekmovalcev s 

"postranskimi" 

opravili. 

Volentersko opravljanje 

ključnih funkcij. 

Nepredan (neprofesionalni) 

pristop vključenih kadrov. 

Pomanjkanje kadrov za 

redno urejanje delovnega 

okolja. 

 Slaba klima v 

delovnem okolju. 

Nezadovoljstvo, 

pritožbe in nejasnosti. 

Ovire v komuniciranju. 

Pomanjkanje sodelovanja 

pri sprejemanju odločitev. 

Vir:povzeto po D. Filač, Tarča [televizijska oddaja], 2015; L. Valenčak, Športni izziv [televizijska 

oddaja], 2015; L. Valenčak, Športni izziv [televizijska oddaja], 2014a; L. Valenčak, Športni izziv 

[televizijska oddaja], 2014b. 

4.2.2 Komentar 

Predstavljeni problemi v delovanju okolja slovenskega alpskega smučanja v 

predstavljenih točkah omejujejo ali onemogočajo razvoj posameznikov, kot je 

predstavljen v prejšnjih delih diplomskega dela. Neustrezno vodenje predvsem pri delu v 

mladinskih kategorijah delovno klimo oddaljujejo od v športnih krogih zaželene t.i. klime 

mojstrstva (angl. mastery climate) in z usmeritvijo v tekmovalne rezultate in razvoj 

sposobnosti za zmagovanje odraža njeno nasprotje (angl. ego-climate) (Smith, Smoll, & 

Cumming, 2007). To lahko vodi do izgorelosti in osebnostne nazrelosti, ki se še posebej 

izrazi ob prehodu na višji nivo, ko tekmovalci nimajo pravih orodij ali strategij za 

spopadanje s postavljenimi izzivi. Drugi omenjen element je ustrezen postopek učenja in 

razvoja športnih sposobnosti. Neprisotnost soglasja glede specifik trenerskega dela, 

sistema, ki bi zapovedoval pravilno ravnanje, in delitev na več struj v tem pogledu 
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onemogoča sistematičnost dela. Kot pravi J. Košir, nekdanji slovenski smučar, bi morali 

tekmovalci na naslednji nivo redno prehajati z določeno "smučarsko kartoteko" (Filač, 

2015) – izraz, ki ponazarja jasnost glede usvojenih sposobnosti. Konstantnost v širini in 

nivoju razvitih sposobnostih v prehodu na višji nivo (na primer pod vodstvo 

reprezentančne trenerske ekipe) bi omogočal hitrejši in učinkovitejši napredek. 

Nadaljnje neustreznosti se dotikajo predvsem organizacije in poslovnega delovanja SZS. 

V Filač (2015) gostje oddaje in bližnji poznavalci delovanja SZS opozarjajo na 

tradicionalno in togo organizacijsko strukturo. Prisotne je preveč birokracije, 

tradicionalna struktura otežuje komuniciranje in vsakodnevno delovanje, pogrešajo pa 

tudi mlajši kader in inovativnost pri reševanju težav, s katerimi se smučarska zveza kot 

organizacija spopada pri svojem delovanju. Šporn, trenutno aktivni slovenski smučar, 

poda primer, ki opozarja na slabo komunikacijo in neupoštevanje potreb smučarjev ter na 

pogosto izpostavljen problem: zveza mora delovati za smučarje in ne obratno (Filač, 

2015; Valenčak, 2014a). SZS je z združitvijo panožnih zvez zimskih športov postala 

velika ali, po besedah Ambrožiča, strokovnjaka s področja športnega marketinga, 

prevelika organizacija za učinkovito vodenje (Filač, 2015). Slabše poslovno delovanje 

zveze in kopičenje finančnega dolga s posledicami nezadostne kadrovske podpore in tudi 

okrnjenimi programi treninga pa to še potencirajo (Valenčak, 2014b). Tekmovalcem to 

ponuja neurejeno in nestimulativno delovno okolje, ki omejuje možnost predanega, 

visokokoncentriranega dela in piljenja sposobnosti za doseganje vrhunskosti, potrebne za 

doseganje tekmovalne uspešnosti.  

4.2.3 Rešitve so jasen sistem dela, sodelovanje in zaupanje  

Predstavljene težave in hkrati bodoči izzivi SZS se med seboj prepletajo. Negativno 

stanje enega se lahko hitro odrazi tudi v negativni posledici na drugem elementu. 

Murovec, vodja projekta Nacionalni program tekmovalnega smučanja 2020, rešitev vidi v 

strukturiranem in jasno začrtanem programu ali sistemu delovanja (Filač, 2015; Valenčak, 

2015). Ta bi določil pravila in tako jasno in formalno definiral pravi (želeni oziroma 

zahtevani) način dela. Slovensko alpsko smučanje v trenutni situaciji potrebuje učinkovit 

in usklajen sistem športnega delovanja ter tudi izkoriščanje poslovnih priložnosti (kot so 

bili npr. številni uspehi Tine Maze, ene izmed najboljših smučark na svetu). V notranjem 

okolju je potrebno ustvarjeno sodelovanje in soglasje glede temeljnjih smeri in določil 

učenja in treniranja mladih, glede politike delovanja, učinkovit notranji sistem pa lahko 

prav tako zgradi zaupanje sponzorjev, opremljevalcev, javnosti in drugih zunanjih 

deležnikov k tesnejšemu in boljšemu sodelovanju (Filač, 2015; Valenčak, 2015). 

 

 



23 

 

DISKUSIJA IN ZAKLJUČKI 

Talent ali okolje?  

Vprašanje, na katerega smo želel odgovoriti z diplomskim delom, se nanaša na to, katera 

od komponent igra ključno vlogo pri doseganju uspešnosti: prirojene lastnosti ali vzgoja 

in aktivnost? Pregled literature je kmalu pokazal, da je iskanje odgovora zahtevna in 

kompleksna naloga, mnenja poznavalcev pa zelo deljena.   Sue in Orrell (1998) 

poudarjata neločljivo povezanost komponent podedovanih lastnosti in vzgoje, s čimer se 

vsaj delno strinjajo tudi ostali raziskovalci na področju. Kljub temu pa iskanje ali 

določanje pomembnejše od obeh, na kar rešitev ima pomemben vpliv in veliko praktično 

vrednost za vse sisteme managementa talentov (Meyers et al, 2013), poteka naprej.  

Poglede na dilemo lahko ločimo v tri veje: prvi npr. na podlagi dokazane dednosti 

inteligence (Bouchard, 1998) in primerov čudežnih otrok (Ruthsatz & Detterman, 2003) 

dokazujejo, da je prirojeni talent nujen za dosego prave izjemnosti (Freeman, 2012). 

Drugi dokazujejo velik doprinos vadbe, izkušenj (Ericsson, 2006), aktivnosti in učenja 

(McCall, 1998) ter spodbud in ponujenih priložnosti (Howe, 1998). Pravijo, da je redkost 

izjemnosti posledica redkosti optimalnih okolij ali pogojev za razvoj (2006). Predstavniki 

tretje veje trdijo, da je izjemna uspešnost rezultat ujemanja ali skladnosti med 

značilnostmi posameznika in okolja. To ujemanje povzroči samo pojavitev in specifike 

oblikovanega talenta (Abbott et al., 2002), zaradi učinkov sinergije (Schmitt et al., 2003) 

in multiplikacije (Ceci et al., 2003) pa skladnost močno pospeši posameznikov napredek 

(Papierno et al., 2005). 

Pogled na področje športnega talenta pokaže, da prirojene značilnosti določajo nagnjenost 

in naklonjenost športnemu udejstvovanju nasploh (van Hilvoorde, 2012) in izbranemu 

športu (Epstein, 2015; van Hilvoorde, 2012), izhodiščni položaj ter možnosti za uspeh 

(Epstein, 2015). Podedovani dejavniki določajo tudi ustrezni način napredka oziroma, kot 

piše Epstein (2015), vsak edinstven genotip (podedovane značilnosti bitja) za optimalni 

razvoj potrebuje svoje edinstveno okolje. Skozi čas so se izoblikovale določene panožno-

specifične selektivne lastnosti, ki pomembno povečujejo možnosti za uspeh, kot npr. 

dolžina nog in mišična struktura pri šprinterjih ali pa telesna višina in dolžina rok pri 

košarkaših (Epstein, 2015). Pomemben dejavnik je tudi genski potencial zdravja in 

nekaterih drugih splošnih telesnih značilnosti (Smith, 2002). Na drugi strani pa v športu 

ključno vlogo igrajo tudi sposobnosti, ki jih poznavalci pretežno opredeljujejo kot 

rezultate delovanja okolja (Epstein, 2015; Mijatović, 2015; Smith, 2002; Orlick, 1998). 

Med temi naštevajo dojemanje igre (Epstein, 2015), osebnostno čvrstost (Mijatović, 

2015) ter različne tehnične, taktične in psihološke elemente (Smith, 2002). Vloga okolja 

se tu šele začenja: tudi če nam prirojena lastnost daje veliko možnost za uspeh, jo je 

potrebno primerno razviti, športnike pa pravilno voditi. Prepoznanje talenta (Yost & 

Chang, 2009) in primerna izbira ter načrtovanje vadbe ali treningov (Ericsson, 2006; 

Smith, 2002), ponujanje priložnosti in spodbud (Howe, 1998), vodenje in osebnostni 
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razvoj (Sharma 2015; McCall, 1998), pa tudi prilagajanje tega okolja za doseganje 

ujemanja z značilnostmi posameznika, so pomembne vloge okolja. 

Pomen vodenja v športu  

Vodenje v športu zajema vse aktivnosti gradnje okolja, v katerem se športnik izpopolnjuje 

in razvija svoje talente. Talent in okolje se vedno po eni strani prepletata in v tesni 

interakciji delujeta za razvoj lastnosti posameznika, po drugi pa jima lahko pripišemo tudi 

nekatere jasno ločene dodeljene vloge. Za doseganje športnih uspehov je tako nujna 

prisotnost in izpiljenost obeh komponent, kar Epstein (2015) opiše z besedami, da je 

potrebnih "sto odstotkov narave in sto odstotkov vzgoje". Vodenje in vzpostavljeno 

okolje se morata ustrezno prilagoditi prepoznanemu talentu in postavljenim ciljem. 

Vodenih ne moremo "ne voditi" ali "ne vzgajati", pomembno pa je, da vemo, česa jih 

učimo in zakaj (McCall, 1998). 

Implikacije izsledkov diplomskega dela v splošno prakso 

Diplomsko delo (Talent ali okolje? Pomen vodenja v športu) razjasnjuje vplive 

prirojenega talenta in vplive okolja oziroma pridobljenega talenta na doseganje uspeha. 

Ob tem na podlagi dela Meyers et al. (2013) prikaže vloge okolja in dodaja preslikavo na 

športno področje. Podobno kot v prikazanem športnem primeru lahko obravnavano 

teorijo v prakso impliciramo tudi na drugih področjih.  

Prepoznavanje talentov je v praksi vse prej kot lahka naloga. V športu lahko številne 

talente prepoznamo relativno hitro – na primer telesna višina ali fizična moč. V številnih 

drugih primerih pa je ta naloga veliko težja. Veliko nalog ali aktivnosti je miselne narave, 

za kar pa nimamo vidnega telesnega pokazatelja. Za uspešno prepoznavanje talentov 

moramo tako, po besedah znanega in uspešnega slovenskega podjetnika Iva Boscarola (v 

Škarja 2012), ljudi dobro opazovati, jih preizkušati, spraševati in se iskreno zanimati 

zanje, saj se veliko talentov ljudje niti sami ne zavedajo. Potreba po prepoznavanju 

talentov potrjuje obstoj različnih sposobnosti (ali potencialov), kar poveča pomen 

ustreznega kadrovanja. Najti želimo ljudi z naklonjenostjo njihovih sposobnosti 

specifičnim nalogam, pa tudi z željo in posledično s predanostjo (ki je nujna za 

učinkovito zavestno vadbo in napredek) ter ustreznimi (ujemajočimi s trenutno 

organizacijo) osebnostnimi značilnosti, ki so prav tako relativno stabilne. 

Dvojno ujemanje. Talent je v osnovi (preprosta) lastnost posameznika. Sposobnost in 

talent ta postane, ko jo povežemo z ustrezno nalogo (SSKJ – sposobnost, 2015). 

Posameznikom želimo dodeliti naloge ali aktivnosti, v katerih bo lahko vnovčil svoje 

talente in zaobšel svoje slabosti, poleg tega pa tudi delal na želenem področju (angl. t.i. 

person-job fit). Boscarola (v Škarja, 2012) svetuje, da zaposlenih ne utrujamo z nalogami, 

ki jim niso naklonjeni; delajo naj tisto, v čemer so najboljši, druge naloge pa dodelimo 

drugim. Tako je pomembno tudi ustrezno oblikovanje delovnih skupin, ki naj jih 

sestavljajo člani, ki se bodo ustrezno dopolnjevali med seboj, hkrati pa se medsebojno 
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spodbujali. Zadnje izhaja iz osebnostnega ujemanja, ki procesu prepoznavanja doda tudi 

nalogo prepoznavanja drugih (splošnih) lastnosti posameznika. Ti vedno uspevajo v 

okolju, ki je skladno njihovi osebnosti (psiholog Brian Little v Cain, 2014), kar se odraža 

v pomembnosti posamezniku ustreznega načina vodenja. Razumeti želimo njegovo 

razmišljanje in morebitne težave, podajati prave informacije na pravi način, izbirati prave 

vzvode za motiviranje in podobno. Prilagajanje vodenja vsakemu posamezniku je 

velikokrat neracionalno ali nemogoče, kar ponovno zahteva izbor kadrov, ki ustrezajo 

obstoječemu sistemu. Dvojno ujemanje postavi dobre temelje gradnji stimulativnega 

okolja, uči pa tudi, da je okolje tisto, ki vpliva na razliko med lastnostjo in sposobnostjo 

ali talentom oziroma med "vprašaji in zvezdami" v organizacijskem kadrovskem portfelju 

(po Zupan et al., 2009).  

Za optimalen razvoj kadrov mora management ali vodstvo v organizaciji ustvariti 

urejeno okolje, razreševati morebitne težave, ovire ali spore in tako omogočiti boljši 

napredek zaposlenih na področjih, na katerih je to zaželeno in potrebno. Zakonitosti 

napredka namreč poudarjajo pomembnost predanosti in visoke koncentriranosti za 

uresničenje željenega napredka (ta dejavnik predstavlja veliko oviro slovenskim 

smučarjem v predstavljenem praktičnem primeru okolja SZS). Nadaljnje razvoj 

sposobnosti optimizirata ustrezno delegiranje nalog zaposlenim in nadzor rezultatov: 

želimo dati jasna navodila, naloge utemeljiti z vzroki in nameni zanje ter s pogovori 

razrešiti morebitne dvome (saj ti zmanjšujejo koncentracijo in predanost), prav tako pa 

želimo izbirati pravo področje dela, izobraževanja ali usposabljanja, postavljati dovolj 

visoke izzive in zagotoviti kvalitetne povratne informacije, na podlagi katerih bo lahko 

posameznik odpravljal napake in izboljševal svojo uspešnost. Na razvoj sposobnosti ali 

talentov pa vpliva tudi organizacijska kultura.  Napredek pospešujejo lastnosti ciljev, da 

so usmerjeni v kontroljiv vložek v delo (namesto v rezultate) in da so usmerjeni v učenje 

in razvoj (osebno mojstrstvo) namesto v (finančne) rezultate in premagovanje 

konkurence. Napredku kadrov naklonjena je tudi kultura, v kateri napak ne kaznujemo in 

jih dojemamo kot nujne sestavine poti do napredka in vire učnih lekcij, nagrajevanje 

odličnosti v delu, pridobivanja novih znanj in skupnih rezultatov (in s tem sodelovanja in 

izmenjave znanja). Ti in drugi podobni dejavniki oblikujejo pristope k delu in 

razmišljanju, organizacijske in individualne vrednote ter cilje, zmanjšujejo pritiske in 

povečujejo aktivnost (na primer zaradi manjšega strahu pred napakami), spodbujajo 

sodelovanje in medsebojno spodbudo, povečujejo jasnost glede zahtev dela in potrebnih 

popravkov za njegovo izboljšanje (kar omogoča bolj koncentrirano in uspešnejše delo) in 

podobno.  

Razvoj sposobnosti članov organizacije in spodbujanje sodelovanja ter sledenja skupnim 

ciljem se pozitivno odraža v uspešnosti delovanja organizacije kot celote. Dodatno 

spodbuja sodobne potrebe po večji vključenosti in opolnomočenju članov organizacije, 

novo znanje ter pristopi k delu na tem področju pa potenciale vlaganja v razvoj kadrov 

pomikajo vse višje.   
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Priloga 1: Hayes in Orrell (1998) o dednosti inteligence 

Zanimivo je pisanje Hayesove in Orrellove (1998) o dednosti inteligence. Ta je že bila 

tema mnogih raziskav, predvsem pogoste pa so študije dvojčkov in posvojencev. Mnogo 

teh študij naj bi bilo zelo pomanjkljivih in zato ni možno iz njih povleči trdnih zaključkov 

(potrditve dednosti), znana pa je tudi Burtova raziskave dednosti, ki še vedno velja za eno 

največjih znanstvenih goljufij, saj so bili številni podatki (in celo Burtovi pomočnici pri 

raziskavi) izmišljeni. Ta ugotovitev je pod vprašaj postavila številne teorije, saj so tudi 

mnoge nadaljnje raziskave opirale na njene ugotovitve. Tudi študije posvojencev so 

dvomljive. Skodak in Skeels (v letu 1945) naj bi domnevo o močnem vplivu dednosti na 

inteligentnost potrdila s študijo z veliko pomanjkljivostmi: netestiran IQ posvojiteljice, 

neustrezno vzorčenje (izpad ljudi iz nadaljevanja študije), IQ-ji večine otrok so bili višji 

kot IQ-ji bioloških mater. Umske sposobnosti otrok bi lahko bile celo bolj podobne 

posvojiteljicam, kot naravnim materam, vendar pa tudi to potrditev pomanjkljivosti 

raziskave onemogočajo (Hayes & Orrell, 1998).  

Priloga 2: Kritika Joan Freeman, zagovornice nadarjenosti, trditev Andersa 

Ericssona 

Kot je bilo na kratko že omenjeno v razdelku "Talent kot nadarjenost" Joan Freeman je v 

članku A Quality of Giftedness zelo naposredno podala kritiko teorije Andersa Ericssona 

in somišljenikov. Ob izvajanju študije učencev prestižne angleške glasbene šole je podala 

trditev, da je talent več kot vadba in zavzetost: "Zelo delavni instrumentalisti so se lahko 

prebili do orkestralnega nivoja, vendar so le tisti, ki premorejo kvaliteto nadarjenosti 

(angl. Quality of Giftedness), prišli do 'osrednjega odra' (angl. centre stage). Ni mogoče, 

da bi lahko kateregakoli naključnega zdravega otroka pripeljal do 'kvalitete Mozarta'. 

Odličnost kot plod številnih ur vadbe je eno, veličina, ki spremeni svet (angl. world-

changing greatness), pa je nekaj povsem drugega." (Freeman, 2012)  

Priloga 3: "Primer Mozart" z vidika zagovornikov moči zgodnjih izkušenj 

Zagovorniki prirojenosti talenta kot dokaz izjemne nadarjenosti radi opozorijo na primer 

Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zagotovniki zgodnjih izkušenj pravijo, da je bil 

Wolfgangov oče zelo ambiciozen glasbenik, ki je veliko svojega časa in energije posvetil 

glasbenem izobraževanju svojih dveh sinov (Therivel, 1998). Mozartova genialnost je 

tako posledica očetovih prizadevanj in številnih priložnosti za učenje in izpopolnjevanje, 

ki jih je bil zaradi tega deležen (Davidson, Howe, Moore, and Sloboda, 1996). 

Priloga 4: Cainova o (ne)naklonjenosti javnemu nastopanju 

Cainova (2014) podobno prepričanje izrazi na primeru sposobnosti javnega nastopanja. 

Nastopanju naklonjeni posamezniki se bodo hitro znašli, našli nove izkušnje in 

napredovali. Nenaklonjeni morajo pristopiti drugače, predvsem bolj postopno, in na 

koncu prav tako lahko uspejo. Napačni pristop (predvsem nastopanje pod prisilo) pa 

lahko njihovo nenaklonjenost stopnjuje in jim nastopanje močno oteži – morebiti celo za 

vse življenje (Cain, 2014). 
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Priloga 5: Nevrobiologija nadarjenosti in nevroplastičnost 

Pomembno področje razumevanja talenta je nevrobiologija oz. razumevanje (izhodišča) 

talenta na nevronivoju. Kot Iskandar (2002) predstavi v svojem prispevku Genius: The 

Neurobiology of Giftedness lahko nadarjenost dobro povežemo z mentalnim razvojem oz. 

z lastnostmi in razvitostjo možganov in preostalega živčnega sistema posameznika. Kot 

bo vidno v nadaljevanju, je namreč tu vzrok hitrega učenja, pomnenja, visoke inteligence 

in podobnih lastnosti. 

 O živčnem sistemu. 

Za kratko razjasnitev izbire priloge najprej poglejmo osnovne dejavnosti živčnega sistema 

in osnovne delitve živčnega sistema. Možgani in hrbtenjača gradita centralni živčni 

sistem, ki povezuje in usklajuje vse telesne funkcije, predeluje prihajajoče informacije in 

pošilja povelja v različne dele telesa. Periferni živčni sistem vključuje vse živčne 

povezave možganov in hrbtenjače z drugimi deli telesa. Senzorni živci prenašajo 

informacije iz okolja in telesa v centralno živčevje, motorični pa delujejo v obratni smeri 

in v mišicah sprožijo akcije (Kompare, Stražišar, Dogša, Vec, Cuk, 2011). 

Pomemben dodaten korak je še pogled na celični nivo živčnega sistema. Temeljna 

gradbena enota je živčna celica ali nevron. Gre za specializirano celico sestavljeno iz 

celičnega telesa, krajših razvejanih izrastkov ali dendritov, pogosto pa ima tudi en daljši 

izrastek akson, ki je na koncu razvejan v živčne končiče (Kompare et al., 2011). 

Omenjene informacije in ukazi, ki potujejo po živčnih celicah, se iz ene na drugo celico 

prenesejo s sinaptičnim prenosom. Sinapsa je špranja med končičem aksona ene živčne 

celice in dendriti naslednje, prenos pa poteka s kemičnimi snovmi, imenovanimi 

prenašalne snovi ali transmitorji (Hayes & Orrell, 1998). 

 

 

Vir: A. Kompare, M. Stražišar, I. Dogša, T. Vec, J. Cuk (2011). Psihologija: Spoznanja in dileme. 2011. 

Str. 52-53. 

 O nevrobiologiji nadarjenosti. 

Zastavlja se vprašanje, kaj je tisto, kar določa naše učenje, spomin, inteligenco Sodobna 

tehnologija (predvsem slikanje živčevja, angl. neuroimaging) nam z veliko novimi 

informacijami pomaga k boljšemu poznavanju področja. Glavni izvor omenjenih lastnosti 

Slika 1: Živčna celica ali nevron (levo) in sinapsa (desno) 
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gre iskati v povezavah med živčnimi celicami oziroma v sinapsah: hitrost prenašanja 

signalov oziroma komunikacije med živčnimi celicami. Ugotovitve pravijo, da imajo 

nadarjeni možgani številčnejše, kompleksnejše in aktivnejše živčne povezave (Iskandar, 

2002).  

Razlike, ki se pokažejo z različnimi testi, so: razlike v razvitosti in aktivnosti posameznih 

delov možganov, moč alfa-valovanja (električna aktivnost, ki nastaja v možganih in 

omogoča prenos signalov po nevronih; Alpha-brain-waves [2015]) in razčlenjenost (angl. 

comparmentalization) hipokampusa, ki je vključen v delovanje človekovega spomina. 

Tako so na primer z raziskavo Einsteinovih možganov ugotovili, da je bil njegov 

parietalni reženj (angl. parietal lobe) nadpovprečno velik. Gre za del možgan, ki ga 

povezujejo s vizualno-prostorsko zaznavo in matematično nadarjenostjo (Iskandar, 2002). 

 O nevroplastičnosti. 

Če se vrnemo nazaj na vprašanje prirojenosti in pridobljenosti talenta ali nadarjenosti, pa 

nam navedene ugotovitve vseeno ne dajo nobene potrditve. Razlog za to je plastičnost 

možganov (angl. neuroplasticity ali brain plasticity ali cortical remapping). Gre za 

sposobnost nevronov in nevronskih povezav v možganih, da ti v odziv na nove 

informacije, čutne stimulacije, razvoj, poškodbo ali motnjo spremenijo svoje povezave in 

obnašanje (Neuroplasticity, 2015). Približno do leta 1960 je prevladovalo prepričanje, da 

se spremembe v možganih lahko zgodijo le v zgodnjih življenjskih obdobjih, kasneje pa 

je njihova zgradba stalna. Sodobne raziskave so pokazale, da je reorganizacija možganov 

aktivnost, ki poteka tudi kasneje (What is brain plasticity?, 2015). 

 Implikacije nevroplastičnosti. 

Ob poznavanju tega, da se možgani z našimi dejanji, izkušnjami ipd. spreminjajo, da se 

ustvarjajo nove in utrjujejo obstoječe povezave, vidimo, da je naša aktivnost pomembna 

in je teoretično lahko (vsaj do neke mere) razlog za razlike v razvitosti in organizaciji 

naših možganov, o čemer govori omenjeni članek Genius: The Neurobiology of 

Giftedness. Na ugotovitve o nevroplastičnosti se močno opirajo tudi osebni trenerji, 

svetovalci, strokovnjaki samopomoči in drugi, ki večkrat poudarjajo pomen naših navad 

in na primer dejstvo, da se lahko prav vsega naučimo (Sharma, 2015). Tudi ob pravilnosti 

te zadnje trditve pa delovanje vseh nas po neki "formuli", ki bi vse naredila idealne 

govorce, zgovorne, polne energije, kot na primer Cain (2014) opisuje delovanje sodobnih 

strokovnjakov samopomoči in iskanje ekstrovertnega ideala, vodi k opazki, ki jo je 

Michael Porter podal za poslovni svet. Primerjanje s konkurenco, intenzivni outsourcing 

za učinkovitost,  vključevanje številnih sodobnih managerskih orodij, ki odvzemajo mesto 

strategiji in iskanje popolnosti v poslovanju manjšajo razlike med podjetji, zaostrujejo boj 

in zmanjšujejo dobičke: "kar nekateri imenujejo hiperkonkurenca je samozadana rana in 

ne neizogiben razultat spremenjene paradigme konkuriranja" (Porter, 1996).  
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Priloga 6: Tvoja biologija, tvoj jaz? 

"Tvoja biologija, tvoj jaz?" je naslov drugega dela knjige Tihi, avtorice Susan Cain 

(2014). Knjiga je posvečena introvertiranim (tihim) ljudem, izbrani del pa predstavlja 

ugotovljeno biološko determinanto naše osebnosti. Prilogo dodajamo kot prikaz 

mehanizma, po katerem lahko dedni ali genski dejavnik vpliva na razvoj (abstraktne) 

osebnosti. 

Eno izmed izhodišč ugotovitve je ločitev osebnosti, ki jo ljudje razvijemo, od 

temperamenta, ki ima biološko osnovo (Cain, 2014). Temperament vpliva na našo 

interakcijo z okoljem (Temperament and personality, 2015), predstavlja temelj, osebnost 

pa je na temelju zgrajena zgradba (Cain, 2104). Raziskovanju področja je velik del 

svojega življenja posvetil Jerome Kagan, razvojni psiholog in profesor na Harvardski 

univerzi. Kot velik zagovornik vzgojnega vidika (angl. nurture ali acquiring; za 

umestitev na v diplomskem delu opisan kontinuum) je prišel do ugotovitev, ki so 

dokazovale povsem nasprotno tudi njegovim prepričanjem: temperament ima biološko 

podlago ali gensko določenost: "Bil sem obupan, moji podatki so me spravljali ob pamet, 

ko sem bil prisiljen priznati, da je temperament močnejši, kot sem mislil in tudi želel 

verjeti" (Cain, 2014). 

Kaganove ugotovitve so zbrane v študiji z naslovom The Long Shadow of Temperament 

(Kagan & Snidman, 2004), v izvedbo te longitudalne študije pa je vključil petsto 

štirimesečnih dojenčkov in jih spremljal skozi leta. Dojenčke je za potrebe raziskovanja 

izpostavil različnim dražljajem: posneti glasovi, pokanje balonov, različni vonji ipd.; 

odzivi pa so bili zelo raznovrstni – od silovitega odziva kričanja, brcanja in boksanja, do 

mirnega in tihega odziva z nekaj občasnimi zamahi. Kagan je napovedal, da se bodo prvi, 

ki jih je poimenoval visoko reaktivni, razvili v tihe in vase zaprte posameznike. Otroci so 

se kasneje, pri starosti dveh, štirih, sedmih in enajstih let, vračali v laboratorij, kjer je 

raziskovalna ekipa znova merila odzive, jih opazovala in zadala izbrana vprašanja o 

njihovem življenju. Kaganova hipoteza se je potrdila in mnogi od visoko reaktivnih so se 

razvili v tihe, resne in temeljite osebnosti, nizko reaktivni pa so z večjo verjetnostjo 

postali sproščeni in samozavestni ljudje (Cain, 2014). 

Raziskava je, če pogledamo globlje v biologijo telesa, proučevala delovanje in vplive 

amigdale – organ v možganih imenovan tudi mandljasto ali amigdaloidno jedro (po 

obliki, ki spominja na mandljevo jedrce). Amigdala je del evolucijsko starodavnega dela 

možganov in je osnova za mnoge prvinske nagone, kot na primer lakota, spolni nagon in 

strah. Zaradi tega ta predel možganov imenujejo tudi emocionalni možgani. Amigdala od 

čutil prejema informacije in nato možganom in preostalemu živčnemu sistemu signalizira 

odziv. Ena od njenih nalog je tudi prepoznavanje novih in morebitnih nevarnih stvari v 

okolju ter sprožanje bliskovitega odziva "boj ali beg". Kagan je za dojenčke z izrazito 

vzdražljivo (reaktivno) amigdalo in posledično izkazanim silovitim odzivom na dražljaje, 

ki izhaja iz zgradbe njihovega živčnega sistema, napovedal razvoj v posameznike, ki 
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bodo (raje) previdni ob spoznavanju novih ljudi ali ob srečevanju z novimi, neznanimi 

dražljaji (Cain, 2014). 

Slika 2: Lega amigdale (angl. amygdala) v človeških možganih 

    

Zunanji dražljaji torej različno vplivajo na različne posameznike. Ambigdala je lahko 

različno vzdražljiva, njen odziv pa se kaže na povečanem srčnem utripu, potenju, 

napetosti možganske skorje idr. (Cain, 2014). Različne reakcije telesa seveda pri 

posameznikih izzovejo različne odzive. Določen način reagiranja telesa pomeni veliko 

možnost razvoja določenih miselnih, vedenjskih vzorcev ipd. Tako posamezniki z visoko 

reaktivno amigdalo v večini postanejo osebe, ki jih Cainova (2014) opisuje z naslednjimi 

pridevniki: "premišljujoč, intelektualen, izobražen, skromen, občutljiv, zbran, premišljen, 

resen, ozaveščen, samoopazovalen, vase obrnjen, blag, zmeren, samotarski, zadržan, 

plašen, nenaklonjen tveganju, rahločuten".  

Priloga 7: Moč genoma skozi življenjsko izkušnjo  

Življenja in lastnosti ter sposobnosti posvojencev so zaradi specifičnosti življenjske 

situacije teh (razlikovanje biološki starši – posvojitelji) zelo zanimiva številnim 

raziskovalcem moči prirojenih in pridobljenih dejavnikov oz. narave in vzgoje. Namen te 

piloge je predstaviti življenjsko izkušnjo matere posvojenca z močjo človeškega genoma.  

Osebno izkušnjo je avtorica z javnostjo delila na blogu Huff Post. Začenja se takole: 

"Leta 2006 sem svojemu 25-letnemu sinu Jamalu pomagala poiskati njegovi biološki 

družini. Upala sem, da mu bo to pomagalo pri spopadu z izzivi, s katerimi se je soočal na 

svoji poti v odraslost. Bila sem navdušena, saj sta ga sprejela tako njegova belopolta mati, 

kot temnopolti oče, vendar pa nisem bila pripravljena na odkritje tega, koliko ima 

skupnega s svojima biološkima staršema". 

E. Kay Trimberger je sociologinja, profesorica na Sonoma State University in mati 

posvojenca. Sina je posvojila leta 1981 in takrat, v skladu s prevladujočim razmišljanjem, 

popolnoma verjela, da je vzgoja vse: "vsak dojenček nepopisan list, ki čaka na starševski 

zapis". Kmalu je spoznala, da temu ni tako. Opazila je lastnosti povsem drugačne njenim 

oz. tistim, ki so jih imeli člani v njene družine, sin pa se je spopadal s težavami, ki jih 

sama ni znala razumeti. To je vodilo v srečanje, ki je opisano zgoraj.  

http://www.google.si/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRw&url=https://psych-brain-trust.wikispaces.com/Amygdala&ei=haNHVab7M4GmUofBgYAG&psig=AFQjCNFKlG_HmihZRc2djGdZ1dukiSN5WA&ust=1430844677947843


6 

 

Posvojeni sin pred tem s svojima biološkima staršema ni imel nikakršnega stika. V letu 

2006 je nato z njima živel pol leta – najprej z mamo, nato še z očetom (ločena in imata 

vsak svojo družino). Ko ga je Kay vprašala o podobnostih in o tem, kako je drugačen od 

svojega očeta, je odgovoril: "Ne prav dosti". Opažene podobnosti niso bile le v videzu, 

temveč tudi v osebnostnih značilnostih, talentih in težavah. Zaradi slednjih je vse toliko 

bolj presenetljivo. 

Kay se je v skladu s svojim akademskim poklicem lotila tudi posebne osebne raziskave. 

Želela si je razjasniti vso doživeto situacijo in raziskala področja vzgoje, vedenjske 

genetike ipd. Kljub svoji izkušnji je svoje ugotovitve med drugim izrazila z dvema 

(zgovornima) trditvama: (1) geni predstavljajo verjetnostna nagnjenja in ne vnaprej 

določene programiranosti. Prinašajo verjetnost in dejavnike tveganja, ne pa določenosti. 

(2) Vedenjska genetika združena z molekularno genetiko nam govori, da je naše vedenje 

vplivano s strani mnogih genov. Genetiki vedo, da geni gradijo proteine, ti vplivajo na 

živčni sistem in možgane, nato pa vodijo do izoblikovanja določenega vedenja. Vseeno 

pa mehanizem še ni povsem natančno identificiran. 

Priloga 8: Primer šprinterjev in dolgoprogašev 

Atletski teki so področje dobrega prikaza potrebnih telesnih prednosti za športni uspeh. V 

šprintih izjemne rezultate dosegajo jamajški šprinterji, v tekih na dolge proge pa zlate 

medalje pogosto gredo v roke kenijskih in etiopijskih tekačev. Ko se približujemo 

ekvatorju, imajo prebivalci zaradi (evolucijske) prilagoditve na okolje v primerjavi z 

višino telesa vse daljše noge. Splošni izračuni pravijo, da je možna dosežena hitrost 

posameznika sorazmerna s kvadratnim korenom dolžine nog (Epstein, 2015). Dodatna 

skeletna značilnost šprinterjev je "lordoza oz. ukrivljenost v spodnjem delu hrbta, ki 

omogoča lažjo aktivacijo mišic pri proizvajanju potiskov naprej" (Viškovič, 2015). 

Lastnosti mišičevja najhitrejših šprinterjev vključujejo velik delež hitrih mišičnih vlaken 

(v mečih tudi več kot tri četrtine) (Epstein, 2015) in uravnotežene mišice, kar opisuje 

podobne lastnosti mišic, ki delujejo pri gibanju, kot je maksimalno hiter tek, in pri drugih 

šprinterjih niso značilne (Viškovič, 2015). Kot zanimivost naj dodamo, da je velik delež 

hitrih vlaken v veliko primerih prisoten kot (evolucijska) posledica malarije. Ta je namreč 

povzročila širitev genov, ki zmanjšajo posameznikovo sposobnost aerobnega načina 

pridobivanja energije. Ker so hitra vlakna manj odvisna od kisika pri pretvorbi energije, 

je delež teh pri prebivalstvu narasel (Logičen dodatek je, da je ta lastnost na drugi strani 

genetska pomanjkljivost za vzdržljivostne športe.) (Epstein, 2015). 

Pri vzdržljivostnih športih, kot je tek na dolge proge, se pozitivni vpliv dolgih nog 

odraža v boljšem razmerju med telesno površino in prostornino, kar omogoča 

učinkovitejše oddajanje toplote. Ta lastnost je izredno pomembna, saj osrednji živčni 

sistem ob pregrevanju telesa proti 40 stopinjam Celzija sproži upočasnitev ali celo 

popolno zaustavitev napornih aktivnosti. Značilna velesila v teku na dolge proge je 

Kenija. Kenijski tekači so večinoma nižje rasti in imajo relativno dolge noge. Dodatno so 

ugotovili, da imajo golenski del noge manjši v prostornini in povprečnem obsegu. To 

pomeni manjšo potrebno vloženo energijo za narejen korak oz. nihaj noge. S svojo lego v 
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vzhodnoafriškem višavju se je prebivalstvo izognilo posledicam malarije, velik delež 

počasnih (in vzdržljivih) mišičnih vlaken pa povezujejo z načinom življenja in nekaterimi 

navadami (med drugim t.i. ugrabljanje živine), ki so jih skozi zgodovino izvajali 

tamkajšnji prebivalci (Epstein, 2015). 

Priloga 9: Razumevanje ali dojemanje igre 

Primer FC Barcelona. Nogometni klub FC Barcelona je pod vodstvom Pepa Guardiole 

prevladoval v evropskem klubskem nogometu. V knjigi "Pep Guardiola, Drugačen način 

zmagovanja" spoznamo zanimiva dejstva glede njihovega načina delovanja. Hitro je 

opažen pristop, ki ga do nogometa goji el mister (kot imenujejo trenerje v Španiji) 

Guardiola: "znanstveni pristop, v katerem nogomet postaja igra prostora in časa". Igro 

želi razumeti do obisti, tudi v njenih največjih podrobnostih. Andre Villas Boas (nekdanji 

trener Porta in Chelseaja) je dejal, da "mnogi igralci ne razumejo igre. O igri ne morejo 

razmišljati ali predvideti njenega poteka. /.../ Njihovi igralci nenehno razmišljajo o igri, o 

svojem gibanju." Gerard Pique npr. pravi naslednje: "Trener nas pripravi do tega, da 

razumemo nogomet. Ne daje nam zgolj napotkov, temveč tudi pojasni, zakaj jih je dal. 

/.../ Tako ima vse svoj pomen." Podobnih besed je še veliko, usmerjenost Barcelone pa 

vidimo tudi iz tistih Laureana Ruiza, ki je leta 1974 postal glavni koordinator mladinske 

šole in kot kriterij pri iskanju mladih igralcev postavil predvsem inteligenco potrebno za 

učenje in razumevanje igre (Balague, 2013). 

Opisana lastnost oz. sposobnost je razumevanje ali dojemanje športne igre. Označuje 

zmožnost predvidevanja in sledenja igri (Epstein, 2015) ter izbiranja pravih potez 

(McCormick, 2015). Gre za lastnost oz. sposobnost, katere nivo je ena izmed ključnih 

razlik med vrhunskimi in povprečnimi športniki (Epstein, 2015).  

Znanstveno dokazovanje in teorija členjenja ter avtomatizacije. Igralci na situacije na 

igrišču gledajo različno in iz njih dobivajo različne informacije; to pa nato vodi do 

sprejemanja drugačnih odločitev. S testiranjem (in dokazovanjem) tega se je ukvarjala 

Janet Starkes, nekdanja športnica, nato pa športna znanstvenica. Razumevanje vizualnih 

informacij je preverila tako, da je slike s tekem odbojke (pri enih je bila žoga v kadru, pri 

drugih pa ga je ravno zapustila) za delček sekunde prikazovala odbojkaricam. Izhodiščno 

vprašanje je bilo: je bila žoga v kadru ali ne? V tem "poblisku svetlobe", kot ga imenuje 

sama, so nekatere odbojkarice uspele razbrati veliko količino informacij, pokazala pa se 

je znatna razlika med vrhunskimi in povprečnimi igralkami. Podajalka kanadske 

reprezentance, ena izmed najboljših podajalk v tistem času, je odgovor uspela razbrati po 

zgolj 16 tisočink sekunde dolgem prikazu kadra (Epstein, 2015).  

Testiranje so nekateri drugi znanstveniki ponovili pri šahistih. Izbrano šahovsko situacijo 

so šahisti dobili v vpogled za tri sekunde, nato pa so jo morali rekonstruirati na prazni 

šahovnici. Šahovskem velemojstru je naloga uspela v vseh štirih poskusih, dva klubska 

igralca pa naloge v celoti nikoli nista uspela opraviti. Da ne gre za splošen fotografski 

spomin sta dokazala Chase in Simon (leta 1973), ki sta dodala nalogo z povsem naključno 
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razporeditvijo figur – takšno, do katere ne bi moglo priti v šahovskih partijah. Prednost 

velemojstrov je tu izginila (Epstein, 2015).  

Znanstveniki so razloge za razlike iskali naprej in jih našli v dveh kognitivnih procesih. 

Členjenje in avtomatizacija igrata pomembno vlogo v vrhunskem športu. Členjenje 

predstavlja lastnost mojstrov, da dobljene informacije združujejo v podcelote. Npr. 

desetih igralcev ne vidijo kot deset posameznikov, vendar kot nekaj povezanih členov. Z 

mentalno bazo podatkov prepoznajo določene vzorce in odnose med posameznimi 

elementi; tudi če posamezni element v nekem členu malo odstopa, z zapomnitvijo členov 

podrobno razumejo celotno situacijo. S tako hitrim pregledom in razumevanjem se lahko 

takoj osredotočijo na pravo tarčo oziroma v videnih informacijah hitro ločijo "zrno od 

plevela" (Epstein, 2015).  

Proces se v njihovih mislih zgodi povsem avtomatično. S pogledom na situacijo namreč 

potrebni podatki (ali znanje) sami avtomatično pridejo v naše misli. Poskus zavednega 

iskanja povezav bi se v kratkem času, ki ga imajo med igro na voljo športniki, izkazal kot 

ovira. Gre namreč za aktivnost, ki jo ti posamezniki vsakodnevno ponavljajo. Ob tem se 

mentalni procesi vpleteni v izvajanje iz zavednih možganskih predelov v čelnem režnju 

selijo v predele, ki nadzorujejo avtomatizirane procese – ti pa se izvajajo brez 

razmišljanja. Za poskus zavednega razmišljanja o takšni dejavnosti na primer pravijo, da 

je način za pretvorbo eksperta v amaterja (Epstein, 2015). 

Priloga 10: Športna zgodba Donalda Thomasa 

Donald Thomas je športnik, ki je leta 2007 na svetovnem atletskem prvenstvu v Osaki na 

Japonskem osvojil naslov najboljšega na svetu in presenetil atletski svet. Presenetljivost 

uspeha izhaja iz tega, da je Thomas v disciplino skoka v višino vstopil šele leto prej, 19. 

januarja 2006, ko je sprejel stavo in izziv enega izmed študentov na univerzi v zvezni 

državi Missouri. Pred tem pa se je ukvarjal s košarko (Epstein, 2015). 

Posebnost uspeha nam potrdi pogled na odzive medijev po odmevni zmagi. Na spletnem 

portalu RTVSlo (Še predlani zabijal, zdaj prvak v skoku v višino, 2007) je bilo zapisano: 

"Nekdanji košarkar se je v 18 mesecih iz anonimneža prelevil v svetovnega prvaka. Ko se 

je triindvajsetletni Thomas na začetku lanskega leta začel ukvarjati s skokom v višino, je 

takoj preskočil 2,20 metra" (Še predlani zabijal, zdaj prvak v skoku v višino, 2007). 

Žurnal24 (Prve ne pozabiš nikoli: Športni prvenci leta 2007, 2007) je na primer dosežek 

komentiral takole: "Pred slabim letom je bil Donald Thomas le povprečen košarkar, ki je 

občasno zmagoval na tekmovanjih v zabijanju. Danes je aktualni svetovni prvak v skoku 

v višino. Bahamčan je z izidom sezone (2,35 metra) v napetem dvoboju s Švedom 

Stefanom Holmom v šele drugem tekmovalnem letu kariere osvojil naslov svetovnega 

prvaka" (Prve ne pozabiš nikoli: Športni prvenci leta 2007, 2007). 

Po sprejeti stavi v janurarju leta 2006 in začetku skakanja v višino je že čez dva dneva na 

svojem prvem tekmovanju preskočil 225 cm in postavil rekord dvorane. Dva meseca 

kasneje je na igrah Commonwealtha osvojil četrto mesto. Dosežki so mu prinesli 

štipendijo na univerzi Auburn in resnejše delo pod vodstvom pomožnega trenerja na 
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univerzi Jerryja Claytona. Augusta 2007 je po le osmih mesecih resnega treninga nastopil 

na svetovnem prvenstvu v Osaki in osvojil naslov svetovnega prvaka (Epstein, 2015).  

Donald Thomas je primer izjemnega prirojenega talenta. Po omenjenem Smithovem 

(2003) razvrščanju bi ga uvrstili v prvo skupino tekmovalcev na najvišjem nivoju, 

genetsko nadarjeni. Japonski znanstvenik Ishikawa, ki je pod drobnogled vzel Thomasov 

uspeh, je opozoril, da ima Thomas za svojo višino zelo dolge noge, posebej pa ga je 

narava obdarila z gigantsko ahilovo tetivo (s 26 cm je nadpovprečno dolga za atleta 

njegove višine). "Čim daljša in trdnejša je ahilova tetiva, tem več prožnostne energije 

lahko shrani, ko je stisnjena. Ko se sproži, svojega lastnika odžene v zrak" (Epstein, 

2015).  

Priloga 11: Športna zgodba Stefana Holma 

"Ko sem bil mlad, so me drugi skakalci premagovali. Zame nihče ne bi rekel, da lahko 

postanem olimpijski prvak. Vse je v tistih deset tisoč urah", Stefan Holm (Epstein, 2015). 

Stefan Holm je skakalec v višino. Svojo atletsko zgodbo, ki je povsem drugačna od tiste 

Donalda Thomasa, opisuje kot "dvajsetletno ljubezensko zgodbo". Holm je že s štirimi 

leti preskakoval domači kavč in kmalu (navdahnjen tudi od švedskega heroja in 

svetovnega rekorderja v skoku v višino, Patrika Sjöberga) ob skokih na šolskem 

skakališču že sanjal o olimpijskem tekmovanju. Ko je prikazal svojo močno željo po 

skakanju, je bil deležen velike spodbude očeta, ki je bil skozi celotno kariero njegov 

trener. Johny Holm (oče) je stkal prijateljstvo s trenerjem Sjöberga in se učil novih metod 

treninga, ki jih je prilagajal in vključeval v sinov trening. Holm je treniral vse bolj 

intenzivno: po četrtem mestu na olimpijskih igrah leta 2000 (pri svojih 24 letih) je število 

treningov povečal na dvanajst na teden. Dvigoval je uteži, preskakoval ovire in 

izpopolnjeval tehniko šprinta. Sam pravi, da je verjetno opravil več skokov kot kdorkoli 

drug v zgodovini (Epstein, 2105).  

Holm je tekmovalec, ki je s 181 centrimetri višine eden izmed najnižjih vrhunskih 

skakalcev v višino (Dalcourt, 2010). V športu, v katerem je potrebno dvigniti težiše telesa 

kolikor je možno visoko, je višja telesna višina (in s tem višje težišče) pomembna 

izhodiščna prednost (Epstein, 2015). Holm je primanjkljaj zaradi nižje postave moral 

nadomestiti drugje. Razvil je tehniko blizu ideala (Dalcourt, 2010; Epstein, 2015). Hrbet 

je pri skoku ukrivil tako močno, da je pete v polnem loku popolnoma približal glavi. 

Izpopolnjeval je tehniko šprinta in hitrost teka (ta je bila s 36 km/h med najvišjimi); 

izkoristil ju je za silovito skrčitev in proženje svoje izredno trdne ahilove tetive, kar ga je 

ob odskoku odgnalo visoko v zrak. Njegova ahilova tetiva naj bi bila po dolgotrajnih 

treningih kar štirikrat trša kot je pri običajnem človeku. Za njen razteg za 1 centimeter je 

bila potrebna sila, ki ustreza masi 1,8 tone (Epstein, 2015).  


