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Povzetek

Karate je borilna veščina, ki naj bi spodbujala doživljanje zanosa, čuječnosti in zavedanje telesa, zato naju je zanimalo, 
kako se ti konstrukti izražajo v situaciji tekmovanja in vadbe ter kako so povezani z izkušenostjo karateistov. V raziskavo 
je bilo vključenih 95 slovenskih karateistov (od tega 36 žensk in ena spolno nebinarna oseba), ki so izpolnili elektronsko 
obliko vprašalnika, sestavljenega iz Lestvice doživetega zanosa, Lestvice čuječe pozornosti in zavedanja kot stanja ter 
Vprašalnika zavedanja telesa. Rezultati so pokazali, da med tekmovalci in netekmovalci ni statistično pomembnih razlik 
niti v doživetju zanosa in čuječnosti niti pri zavedanju telesa. Povezave med leti treniranja oz. stopnjo pasu in zanosom 
ter čuječnostjo prav tako niso statistično značilne. Možnih razlogov za rezultate, ki so v nasprotju s predpostavljenim, 
je več. Eden izmed njih je neuravnotežen vzorec karateistov glede na situaciji tekmovanja in treninga ter glede na čas 
treniranja. Avtorici spodbujava nadaljnje raziskovanje tega področja, saj bi to pripomoglo k razumevanju vpliva karateja 
na konstrukte pozitivne psihologije.
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Experiencing flow, mindfulness and body consciousness in 
karatekas

Abstract

Karate is a martial art, which is supposed to encourage the experiences of flow, mindfulness and body consciousness. 
We were thus interested in how these constructs are represented during competition and training, as well as how they 
differ between karatekas with varying experience in practicing karate. Ninety-five Slovenian karatekas (of which 36 wo-
men and one undefined) participated in the research. They filled in an online survey consisting of Core Flow State Scale 
- 2, Mindful Attention Awareness Scale - State and Body Consciousness Questionnaire. The results show no significant 
difference between competitors and non-competitors in the experiences of flow, mindfulness, and body consciousness. 
The correlations between the duration of training and flow or mindfulness were also statistically insignificant. There are 
more few possible explanations for the results that go against our hypotheses, one of them being the uneven sample of 
karatekas regarding the competition/training and regarding the duration of training. We encourage future research in 
this area, mostly because it could help understand the influence of karate on constructs of positive psychology. 
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Uvod

Karate se je kot borilna veščina najprej pojavil na ja-
ponskem otoku Okinava (Japan Karate Association, b.d.). 
Njegova vadba zajema učenje osnovnih ročnih in nožnih 
tehnik (kihon), ki se v različnih kombinacijah združujejo v 
kate (borbe z namišljenim nasprotnikom), preko katerih se 
prenesejo v borbo oz. kumite. Vse našteto se v karateju ne-
prestano ponavlja in uri, saj s tem postane izvedba gibov 
učinkovita, ne da bi se za to zavestno trudili (Japan Karate 
Association, b.d.). Poleg tehnik tradicionalni karate uči tudi 
svojo filozofijo, ki temelji na miselnosti bushido. Slednja 
stremi k enotnosti telesa, uma in duha. Karateist naj bi se v 
celoti zavedal tako svojega telesa kot uma, kar mu omogo-
ča popolno obvladovanje veščine karateja (Japan Karate 
Association, b.d.).

Poleg tradicionalnega karateja, katerega namen sta sa-
moobramba in preživetje, se je v svetu in Sloveniji razvil 
tudi športni karate, ki se osredotoča na tekmovanja in 
zmagovanje. Zaradi različnih namenov se tudi tehnike pri 
obeh vrstah karateja razlikujejo. Pri tradicionalnem teh-
nike odražajo predvsem moč in nadzor nad telesom, pri 
športnem pa so tehnike podobne tradicionalnim, vendar 
prilagojene sodobnemu »bojevanju«. Kljub temu, da na-
men tradicionalnega karateja ni v končni zmagi, kot to 
velja za športni karate, se lahko oboji karateisti udeležu-
jejo državnih in mednarodnih tekmovanj (Legends MMA, 
2017), vendar ni nujno, da se tekmovanj udeležujejo vsi 
karateisti.

Vadeči karateisti lahko po stopnjah (najprej 10 šolskih 
oz. kyu in nato 10 mojstrskih oz. dan), ki se odražajo v barvi 
pasu, napredujejo znotraj kluba, v katerem trenirajo, oz. 
na zveznih izpitih, za pridobitev mojstrske stopnje pa na 
mednarodnih seminarjih (JKA Slovenija, 2014) enkrat let-
no. Podobna delitev in napredovanja so prisotna pri vseh 
karate zvezah.

Karate pozitivno učinkuje na vadečega, saj spodbuja fi-
zično pripravljenost posameznika, njegovo moč, gibčnost 
in koordinacijo gibov (Jutras, 2020). Poleg tega učenci 
karateja kažejo višjo raven samospoštovanja, doseganja 
zastavljenih ciljev, razvoja razumevanja sebe ter izkazu-
jejo boljši delovni spomin, vidno selektivno pozornost in 
boljše izvršilne funkcije v primerjavi z otroki, ki karateja ne 
trenirajo (Walters, 1997; Alesi idr., 2014). 

Zanos in karate

Za izkustvo zanosa je značilno, da posamezniku dejav-
nost, ki jo izvaja, predstavlja izziv in od njega zahteva upo-
rabo vseh svojih ustreznih veščin. Celotna posameznikova 
pozornost se med dejavnostjo usmeri v njeno izvedbo, ta 
pa se zlije z zavestjo. Jasni cilji in takojšnje povratne infor-
macije o izvedbi pri tem omogočajo večjo zatopljenost. 
Oseba je v stanju zanosa tako osredotočena na nalogo, da 
pozabi na vse ostalo, kar se ji dogaja v življenju. Spremeni 
se tudi njeno dojemanje časa; nekaterim ta mineva veliko 
hitreje, drugim pa se zdi, da aktivnost traja dlje (Csikszent-
mihalyi, 2019).

Csikszentmihalyi (1975, cit. v Barborič idr., 2018) je kot 
najpomembnejši relativno neodvisen izvor zadovoljstva 
in uživanja v športu navedel tekmovanje. Tudi Stavrou in 
sodelavci (2015) so ugotovili, da bo na nalogo osredoto-
čen tekmovalec bolj verjetno doživel zanos, saj se bo čutil 
zmožnega spoprijemanja z izzivom, imel bo jasnejše cilje, 
v aktivnosti bo užival in dobil takojšnje povratne informa-
cije o izvedbi. Vendar pa tako Csikszentmihalyi (2019) kot 
Peterson in Greenleaf (2014) izpostavljajo, da za doživljan-
je zanosa niso pomembne zgolj sposobnosti, ampak to, 
kako jih posameznik zaznava. Bolj kot se športnik zaznava 
sposobnega in bolj kot verjame, da se bo uspešno spopa-
del s situacijo, večja je verjetnost, da bo doživel zanos. Za-
znane sposobnosti so zato izjemno pomembne pri napo-
vedovanju stanja zanosa (Nicholls idr., 1985, cit. v Peterson 
in Greenleaf, 2014). 

Csikszentmihalyi (2019) vidi smiselnost v dojemanju 
vzhodnjaških borilnih veščin (med njimi tudi karateja) kot 
specifičnih oblik zanosa. Borilne veščine namreč spodbu-
jajo nadzorovanje zavesti ter omogočajo, da se ločena telo 
in um prelevita v eno. Za razliko od večine drugih športov 
(npr. košarka, nogomet), je pri borilnih veščinah pomemb-
na natančna izvedba tehnik, estetskost gibov in pravilno 
zaporedje elementov, kar se na tekmovanjih tudi ocenjuje; 
pri drugih športih pravilna izvedba zgolj pripomore k do-
seganju cilja, ocenjuje pa se ne. 

N. Bolle (2011) je v svoji diplomski nalogi o rekreativni 
vadbi karateja ugotovila, da imajo karateisti v primerjavi 
z nekarateisti (tistimi, ki se niso ukvarjali z nobeno boril-
no veščino, lahko pa so se z rekreativnim športom) višjo 
izraženost skoraj vseh podlestvic zanosa (ravnovesje izziva 
in sposobnosti, združitev zavesti z dejavnostjo, jasni cilji, 
neposredna povratna informacija, popolna koncentracija 
na dejavnost, občutek nadzora, izguba selfa, avtotelična 
izkušnja) na uporabljeni Lestvici zanosa kot poteze. Prav 
tako je zaključila, da je dolžina aktivnega treniranja, izraže-
na v letih, pozitivno povezana z izraženostjo zanosa, zlasti 
visoka pa je korelacija s stopnjo pasu karateistov, kar je 
pričakovano, saj več let treniranja običajno pomeni višjo 
stopnjo pasu in s tem višjo ekspertnost. Prav slednja naj 
bi se pomembno povezovala z zanosom (Csikszentmiha-
lyi, 2019), saj jo karateist lahko doseže šele, ko je zmožen 
zavedanja enotnosti telesa in duha (Japan Karate Asso-
ciation, b.d.). Drugih raziskav, ki bi preučevale doživljanje 
zanosa pri karateju, nisva zasledili, so pa zanos raziskovali 
pri drugih, karateju podobnih borilnih veščinah, npr. pri 
brazilskem jiu-jitsuju (Kohoutkova idr., 2018), judu (Ruiz-
Barquín idr., 2014) in tai chi-ju (IiDa in Oguma, 2013).

Čuječnost in karate

Skupaj z zanosom se pogosto raziskuje psihološki kon-
strukt imenovan čuječnost. Slednjo lahko opredelimo kot 
zavedanje dogajanja v sedanjem trenutku, pri čemer je to 
popolnoma nepresojajoče in sprejemajoče ter se lahko 
nanaša tako na notranje (npr. naše misli) kot na zunanje 
dogajanje (npr. zvok iz okolja). Pri tem so trije glavni me-
hanizmi delovanja čuječnosti sprejemanje, decentrirana 
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perspektiva in samoregulacija (Černetič, 2005). Spreje-
manje lastnega psihološkega delovanja je predpogoj za 
koristne učinke čuječnosti. S pomočjo drugega mehaniz-
ma čuječnosti, decentrirano perspektivo, posameznik kot 
opazujoči jaz nepristransko spremlja svoje misli, čustva in 
dejanja, kar mu omogoča uvid povezav med njimi (Bishop 
idr., 2004). Samoregulacija pa je ključna za iskanje alterna-
tivnih načinov reševanja problemov, povezanih s psiho-
loškim dogajanjem. Le z njeno pomočjo se lahko izrazijo 
učinki prakticiranja čuječnosti (Černetič, 2005). 

Obstaja več študij, ki podpirajo tezo, da prakticiranje 
čuječnosti pozitivno vpliva na športni nastop in dosežek. 
Čuječnost športnikom pomaga vzdrževati pozornost na 
nalogo ter upravljati interakcije med pozornostjo, mislimi 
in čustvi (Noetel idr., 2017). 

N. Bolle (2011) se je v svoji diplomski nalogi ukvarjala z 
obratnim fenomenom in ugotavljala, ali šport, natančneje 
karate, pripomore k višji izraženosti veščine čuječnosti. Kot 
je predvidevala, so imeli karateisti v primerjavi z nekarate-
isti višjo izraženo čuječnost. Poleg tega je ugotovila, da za 
nekatere čuječnostne veščine velja, da so bolj izražene pri 
karateistih z višjo stopnjo pasu. Iz rezultatov je sicer skle-
pala, da vadba karateja neguje razvoj čuječnostnih veščin, 
vendar zaradi uporabljenih statističnih metod tega ne mo-
remo trditi. Tudi Morgan (2016) predvideva, da so borilne 
veščine lahko dobra pot k čuječnosti, saj se osredotočajo 
na tukaj in zdaj, pri njihovem izvajanju pa je pomembna 
le sedanjost. Ker se izvajanje aktivnosti dogaja v točno 
danem trenutku, ni možno misliti na kaj drugega. Ker je 
slednje tudi cilj izvajanja čuječnostnih tehnik, pričakuje-
va, da izvajanje borilnih veščin izboljšuje našo čuječnost 
(Morgan, 2016). Podobno tudi Lukoff in Strozzi-Heckler 
(2017) borilno veščino aikido razumeta kot posebno obli-
ko čuječnosti, saj daje še večji poudarek na čuječo osredo-
točenost, dihalne tehnike in meditacijo kot druge borilne 
veščine. Ker imata aikido in karate podobne osnovne last-
nosti (oba tudi izhajata iz Japonske), lahko predvidevava, 
da tudi karate spodbuja razvoj čuječnostnih veščin.

Zavedanje telesa in karate

Eden izmed glavnih elementov čuječnosti je zavedanje 
telesa (Cebolla idr., 2016) oziroma osredotočanje pozor-
nosti na svoje telo. Miller in sodelavci (1981) navajajo, da 
pri zavedanju telesa ločimo zasebni in javni vidik. Zaseb-
no zavedanje telesa pomeni zavedanje svojih notranjih 
telesnih občutkov, pri vadbi karateja npr. pozornost na 
napetost mišic. Javno zavedanje telesa se nanaša na zave-
danje navzven vidnih delov posameznikovega telesa, pri 
karateju npr. pravilen položaj rok in nog. 

Poleg karateja je zavedanje telesa še posebej pomemb-
no tudi pri nekaterih drugih športih. M. Kafel (2016) je v 
svoji magistrski nalogi tako npr. ugotovila, da imajo ple-
salci sodobnega plesa višje izraženo zavedanje telesa in 
gibanja v primerjavi z neplesalci. Plesalci namreč v veliki 
meri usmerjajo pozornost na svoje telo in gibe, slednje pa 
velikokrat ponovijo in vadijo. Njene ugotovitve bi lahko 
prenesli tudi na karate in sklepali, da se bodo karateisti v 

primerjavi z nekarateisti (posamezniki, ki ne trenirajo ka-
rateja ali podobnega športa) v višji meri zavedali svojega 
telesa. Tudi intervjuvani plesalci pa so izpostavili, da ni 
nujno, da je višje zavedanje telesa značilno le za njih, pač 
pa da ima podoben učinek lahko tudi drugačna vadba, ki 
temelji na delu s telesom in gibi (Kafel, 2016) – to pa velja 
tudi za karate.  

Poleg tega O. Oulanova (2007) v svojem prispevku iz-
postavlja, da je eden izmed ciljev borilnih veščin združitev 
misli in telesa. Preko ponavljanja določenih gibov karate-
ist ojača povezavo med možgani in gibi ter se vedno bolj 
zaveda svojega telesa v točno določenem trenutku, s te-
lesom pa se lahko tudi izraža. Tudi Donohue (1994, cit. v 
Oulanova, 2007) razlaga, da je karate proces, v katerem se 
združita mentalni in fizični svet posameznika, kar se izrazi 
v psihološkem stanju, ki močno spominja na visoka stanja 
samozavedanja. Na podlagi tega lahko sklepava, da imajo 
karateisti višje samozavedanje in zavedanje telesa v pri-
merjavi s posamezniki, ki karateja ali podobnega športa 
ne prakticirajo. 

Raziskovalni problem in hipoteze

Podobno kot ugotavljajo nekateri tuji avtorji (Cathcart 
idr., 2014; Bervoets, 2013), je tudi N. Bolle (2011) na slo-
venskem vzorcu ugotovila, da obstaja nizka do srednje 
visoka povezanost med zanosom in čuječnostjo. Ključen 
element slednje je zavedanje telesa, zato ni presenetljivo, 
da trening čuječnosti poveča posameznikovo občutljivost 
za zaznavanje telesnih občutkov (Cebolla idr., 2016). Z za-
vedanjem telesa pa lahko povežemo tudi zanos. Spinelli 
(2005, cit. v Banfield in Burgess, 2013) namreč omenja, da 
je za zanos potrebno ponavljajoče izvajanje določenih gi-
bov in osredotočenost na njih. Osredotočenost na telo pa 
je pravzaprav tisto, kar je ključno tudi pri zavedanju telesa.  

Iz navedenega ter iz osebnih izkušenj, opisanih v na-
daljevanju, se zdi omenjene konstrukte smiselno preuče-
vati kot povezane ter tako nadgraditi raziskavo N. Bolle. V 
prispevku naju zanima, kako karateisti doživljajo zanos in 
čuječnost ter kakšno je njihovo zavedanje telesa. Ti kon-
strukti so pri karateistih zanimivi za preučevanje, saj karate 
s svojimi značilnostmi spodbuja doživljanje le-teh (Bolle, 
2011; Oulanova, 2007). Pri slednjem avtorici izhajva tudi iz 
pogovorov s karateisti ter zaznav v 16-letni karieri v kara-
teju ene od avtoric. Ker bi radi znanstveno preučili najine 
izkušnje in naslovili vrzel v literaturi, sva se odločili izvesti 
empirično raziskavo. Podrobneje naju zanima predvsem 
razlika v doživljanju treh konstruktov med karateisti tek-
movalci in netekmovalci (oz. v situaciji tekmovanja in tre-
ninga), saj meniva, da bi bili ti lahko v različnih okoliščinah 
različno izraženi. 

Raziskovanje zanosa v različnih situacijah v zaključku 
svojega prispevka spodbujata tudi Peterson in Greenleaf 
(2014), ki poročata, da je doživljanje zanosa v športu raz-
lično od konteksta do konteksta. Ugotavljata namreč, da 
univerzitetni športniki, ki se udejstvujejo na višjem nivoju, 
zanos doživljajo drugače (in nekoliko redkeje) kot šport-
niki, ki tekmujejo na nižjem nivoju, kar pripisujeta tudi 
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različnim kontekstualnim dejavnikom na tekmovanjih. 
Stavrou idr. (2015) so ugotovili, da športniki, ki so usmer-
jeni na nalogo, doživijo zanos pogosteje kot športniki, ki 
so bolj osredotočeni na primerjavo sebe s sotekmovalci. 
Tudi Kimiecik in Jackson (v tisku, cit. v Jackson idr., 2011) 
omenjata, da je tekmovanje samo po sebi lahko spod-
bujevalni dejavnik zanosa. V skladu z zapisanim predpo-
stavljava, da bodo tekmovalci doživeli več zanosa (H1a) in 
čuječnosti (H1b) kot netekmovalci. Hkrati sklepava, da bo 
tudi zavedanje telesa višje pri tekmovalcih v primerjavi z 
netekmovalci (H2). 

Zanimala naju je tudi razlika v doživljanju čuječnosti in 
zanosa med dalj časa vadečimi karateisti (oz. z višjo stop-
njo pasu) in manj časa vadečimi (oz. z nižjo stopnjo pasu). 
Daljši čas treniranja in višja stopnja pasu pomenita več po-
novitev in bolj dovršeno izvedbo. V skladu z literaturo, ki 
pravi, da imajo karateisti z višjo stopnjo pasu bolj razvite 
veščine čuječnosti in zanosa (Bolle, 2011), predpostavlja-
va, da obstajajo pozitivne povezave med leti treniranja oz. 
stopnjo pasu ter zanosom (H3a) in čuječnostjo (H3b). 

Metoda

Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 95 slovenskih karateistov (od 
tega 36 žensk in ena spolno nebinarna oseba), starih med 
18 in 65 let (M = 34,4 let, SD = 13,7). Prihajajo iz najmanj 
29 različnih karate klubov (na neobvezno vprašanje je 
odgovorilo 66 udeležencev). Udeleženci trenirajo karate 
najmanj eno in največ 44 let (M = 16,6 let, SD = 10,7). Nižjo 
stopnjo pasu (10. - 6. kyu) ima 11 karateistov (od tega 9 
žensk), višjo stopnjo pasu (5. - 1. kyu) 21 karateistov (od 
tega 8 žensk), mojstrsko stopnjo (1. dan in višje) pa 63 ka-
rateistov (od tega 19 žensk in ena spolno nebinarna ose-
ba). V preteklem mesecu se je tekmovanja udeležilo 31 
karateistov (od tega 13 žensk).

Pripomočki

Udeleženci so vprašalnik izpolnjevali v elektronski ob-
liki. Poleg vprašanj o spolu, starosti, letih treniranja kara-
teja, doseženi stopnji, udeležbi na tekmovanju in klubu 
treniranja (vprašanje zaradi zagotavljanja anonimnosti 
udeležencev ni bilo obvezno) so udeleženci odgovarjali na 
Lestvico doživetega zanosa (CFSS-2; Core Flow State Sca-
le - 2; Martin in Jackson, 2008; slovenska priredba Zager 
Kocjan, 2016), Lestvico čuječe pozornosti in zavedanja kot 
stanja (MAAS; Mindful Attention Awareness Scale - State; 
Brown in Ryan, 2003; slovenska priredba Černetič, 2011) 
in na Vprašalnik zavedanja telesa (BCQ; Body Conscious-
ness Questionnaire; Miller idr., 1981; slovenska priredba 
Kajzer, 2010). Poročali so o svojih občutjih med zadnjim 
tekmovanjem, če so se ga udeležili, sicer pa o občutjih na 
zadnjem treningu. Slovenske priredbe vprašalnikov imajo 
ustrezne merske značilnosti (Zager Kocjan, 2016; Černetič, 
2011; Kajzer, 2010), razen lestvice Telesne sposobnosti na 
Vprašalniku zavedanja telesa, ki se je na slovenskem vzor-

cu dijakov izkazala kot nižje zanesljiva.
CFSS-2 sestavlja 10 postavk (npr. Sem popolnoma osre-

dotočen na to, kar delam.), ki se združujejo v eno lestvico. 
Udeleženci odgovarjajo pri 5-stopenjski lestvici (1 – nika-
kor ne drži, 5 – popolnoma drži). 

MAAS nisva uporabili v celoti, temveč sva vključili le pet 
postavk, ki imajo zadovoljivo posplošljivost v različnih situ-
acijah za ocenjevanje čuječnosti kot stanja (Brown in Ryan, 
2003). To so postavka 3 (Težko ostanem osredotočen/-a na 
dogajanje v sedanjosti.), 8 (Hitim skozi dejavnosti, ne da bi 
bil/-a nanje zares pozoren/-a.), 10 (Opravila ali naloge izva-
jam samodejno, ne da bi se zavedal/-a tega, kar počnem.), 13 
(Dogaja se, da se pretirano ukvarjam s prihodnostjo ali pre-
teklostjo.) in 14 (Zalotim se, da počnem stvari, ne da bi jim 
posvečal/-a pozornost.). Ocenijo se pri 6-stopenjski lestvici 
od 1 (sploh ni resnično) do 6 (zelo resnično) ter združujejo 
v skupni rezultat.

BCQ sestavljajo 3 podlestvice. Zasebno zavedanje telesa 
sestavlja 5 postavk (npr. Pogosto čutim bitje svojega srca.), 
Javno zavedanje telesa sestavlja 6 postavk (npr. Skrbim za 
svojo držo.), Telesno sposobnost pa sestavljajo 4 postavke 
(npr. Sem bolj gibčen/na od večine ljudi.). Vprašalnik tako 
obsega 15 postavk, njihovo značilnost zanje pa udeležen-
ci ocenijo pri 5-stopenjski lestvici od 0 (zelo neznačilno 
zame) do 4 (zelo značilno zame).

Postopek
 
Celoten vprašalnik sva sestavili na platformi Google-

Forms ter ga delili na družbenem omrežju Facebook med 
znanci karateisti ter poslali različnim karate klubom v Slo-
veniji. Delili sva ga tudi po elektronski pošti znancem, ki 
trenirajo karate, in štirim karate zvezam, katerih naslove 
sva našli na njihovih spletnih straneh. Ob pošiljanju pove-
zave do vprašalnika sva prejemnike prosili, da vprašalnik 
posredujejo tudi svojim znancem karateistom. Izpolnje-
vanje vprašalnika je potekalo v začetku leta 2020, ko je 
bila večina tekmovanj izpeljanih brez posebnih omejitev 
za zajezitev širjenja novega virusa COVID-19. 

Udeležence sva glede na njihove odgovore razdelili 
na tekmovalce (tisti, ki so se v zadnjem mesecu udeležili 
tekmovanja) in netekmovalce (tisti, ki se tekmovanja niso 
udeležili). Za obe skupini sva izračunali opisne statistike in 
s Shapiro-Wilkovim testom preverili normalnost porazde-
litve rezultatov pri vseh treh konstruktih. Skladno z rezul-
tati sva za nadaljnje testiranje hipotez uporabili enosmer-
ne parametrične oziroma neparametrične teste. Dobljene 
podatke sva uredili in analizirali s pomočjo programskih 
paketov MS Excel in RStudio.

Rezultati
 
Opisne statistike so pokazale, da sta skupina tekmo-

valcev in netekmovalcev na Lestvici doživetega zanosa 
in na Lestvici čuječe pozornosti in zavedanja kot stanja 
dosegli podobno povprečno vrednost (tabela 1). Ker je 
Shapiro-Wilkov test normalnosti pokazal, da porazdelitvi 
rezultatov na Lestvici doživetega zanosa pri tekmovalcih  
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(W = 0,888, p = 0,004) in na Lestvici čuječe pozornosti in za-
vedanja kot stanja pri netekmovalcih (W = 0,945, p = 0,006) 
statistično značilno odstopata od normalne porazdelitve, 
sva se odločili, da bova statistično pomembnost razlik izra-
čunali z neparametričnim testom. Wilcoxonov preizkus je 
pokazal, da povprečna vrednost zanosa pri tekmovalcih ni 
statistično značilno višja od povprečne vrednosti zanosa 
pri netekmovalcih (W = 954,5, p = 0,619). Tudi povprečna 
vrednost čuječnosti pri tekmovalcih ni statistično značilno 
višja od povprečne vrednosti čuječnosti pri netekmovalcih 
(W = 938,0, p = 0,668).

Srednje vrednosti na treh podlestvicah Vprašalnika 
zavedanja telesa so pri skupini tekmovalcev in netekmo-
valcev precej podobne (tabela 1). Shapiro-Wilkov test 
je pokazal statistično značilno odstopanje od normalne 
porazdelitve pri Zasebnem zavedanju telesa za tekmo-
valce (W = 0,917, p = 0,020) ter pri Telesnih sposobno-
stih za obe skupini (WT = 0,914, pT = 0,017; WNT = 0,902,  
pNT < 0,001). Neparametrični Wilcoxonov preizkus je po-
kazal, da povprečna vrednost zasebnega zavedanja telesa 
pri tekmovalcih ni statistično značilno višja od povprečne 
vrednosti zasebnega zavedanja telesa pri netekmovalcih 
(W = 995,5, p = 0,491), prav tako pa povprečna vrednost te-
lesnih sposobnostih pri tekmovalcih ni statistično značil-
no višja od povprečne vrednosti telesnih sposobnosti pri 
netekmovalcih (W = 940,5, p = 0,661). Povprečna vrednost 
javnega zavedanja telesa pri tekmovalcih ni statistično 
značilno višja od povprečne vrednosti javnega zavedanja 
telesa pri netekmovalcih (t(93) = 0,45, p = 0,329). 

Povezava med leti treniranja karateja in stopnjo pasu, 
ki jo dosegajo karateisti, se je izkazala kot visoka in sta-
tistično pomembna (r = 0,72, p < 0,001). Korelaciji med 
leti treniranja in dosežkom na Lestvici doživetega zanosa  
(r = 0,17, p = 0,093) ter med stopnjo pasu in omenjeno lest-
vico (r = 0,19, p = 0,066) sta nizki in statistično neznačilni. 
Dosežek na Lestvici čuječe pozornosti in zavedanja kot 
stanja se z leti treniranja ne povezuje pomembno (r = 0,05, 
p = 0,633), prav tako se ne povezuje pomembno s stopnjo 
pasu (rS = 0,10, p = 0,326). 

Razprava

V raziskavi naju je zanimala razlika v izraženosti zanosa, 
čuječnosti in zavedanja telesa med situacijo tekmovanja in 
situacijo vadbe oz. treninga karateja. Pričakovali sva višjo 
izraženost vseh treh konstruktov pri situaciji tekmovanja. 
Poleg tega sva pričakovali pozitivne povezave med leti 
treniranja karateja oz. doseženo stopnjo pasu in zanosom 
ter čuječnostjo.

V nasprotju s pričakovanji (H1a, H1b in H2) so rezultati 
pokazali, da med tekmovalci in netekmovalci ni statistično 
pomembnih razlik v doživljanju zanosa, čuječnosti ter pri 
zavedanju telesa. Ker so udeleženci odgovarjali glede na 
zadnjo situacijo tekmovanja oz. treninga, predpostavljava, 
da je možen razlog za odsotnost razlik med tekmovalci in 
netekmovalci ta, da se niso vsi vadeči, ki imajo sicer ena-
ko ali še bolje razvite veščine karateja, udeležili zadnjega 
možnega tekmovanja ter obratno, morda se je nekdo, ki 

nima tako razvitih veščin, tekmovanja vseeno udeležil. 
Ker so sposobnosti in predvsem to, kako jih posameznik 
zaznava, pomembne za doživetje zanosa (Nicholls idr., 
1985, cit. v Peterson in Greenleaf, 2014; Csikszentmihalyi, 
2019), lahko razloge za rezultate iščeva tudi v tem, da mor-
da tekmovalci, ki naj bi za udeležbo na tekmovanju imeli 
nekoliko boljše sposobnosti, v njih ne verjamejo dovolj, da 
bi bilo njihovo izkustvo zanosa pomembno višje od netek-
movalcev. Poleg tega se posameznik sam odloči, ali se bo 
podal v tradicionalni ali športni karate ter če si želi rekre-
ativne vadbe ali pa ga zanima tudi udejstvovanje na tek-
movanjih. Za nekoga bo izziv predstavljala že rekreativna 
vadba, drugi pa bo potreboval rezultate na tekmovanjih. 
V obeh primerih bo karateist dobil povratno informacijo 
o svojih veščinah, v obeh situacijah se lahko osredotoči 
le na izvajanje ter pozabi na vse ostalo, kar mu omogoči 
doživetje zanosa (Csikszentmihalyi, 2019) in vodi k zmanj-
ševanju razlik med karateisti, ki se udeležujejo tekmovanj, 
in tistimi, ki se jih ne. 

Tudi osredotočenost na tukaj in zdaj je prisotna tako 
na tekmovanju kot pri vadbi in tako spodbuja čuječnost 
v obeh situacijah (Morgan, 2016). Glede na povezavo med 
vsemi tremi konstrukti (Bolle, 2011; Cebolla idr. 2016; Spi-
nelli, 2005, cit. v Banfield in Burgess, 2013) sklepava, da 
karate podobno vpliva tudi na zavedanje telesa v obeh 
situacijah, saj morajo tako vadeči kot tekmovalci opravi-
ti veliko število ponovitev posameznih gibov (Oulanova, 
2007), da so pripravljeni bodisi za napredovanje na višjo 
stopnjo pasu bodisi za tekmovalno udejstvovanje. 

Nasprotno predpostavljenemu se leta treniranja in 
višja stopnja pasu ne povezujeta pomembno z zanosom 
(H3a) oziroma s čuječnostjo (H3b). Razlog za statistično 
nepomembne povezave je morda dejstvo, da je bilo v naji-
nem vzorcu prisotno malo oseb z nižjo stopnjo pasu oz. 
s krajšim obdobjem treniranja. To je posledica vzorčenja, 
saj so v najini raziskavi sodelovale le osebe starejše od 18 
let. Odrasli se redkeje odločajo za začetek vadbe karateja, 
predvsem zaradi strahu pred poškodbami in strahu pred 
tem, da bi se osmešili (American Top Team Tracy Martial 
Arts and Kickboxing, 2020). Večina posameznikov se zato 

Tabela 1. Srednje vrednosti in standardne deviacije merjenih 
konstruktov pri tekmovalcih in netekmovalcih

Tekmovalci Netekmovalci

M SD M SD

CFSS-2 3,93 0,80 4,08 0,54

MAAS 3,37 1,00 3,42 1,12

BCQ - Zasebno  
zavedanje telesa

11,26 5,40 10,89 4,19

BCQ - Javno  
zavedanje telesa

14,03 4,75 13,56 4,97

BCQ - Telesne  
sposobnosti

10,97 3,46 11,31 3,14

Opombe. CFSS-2 – Lestvica doživetega zanosa; MAAS – 
Lestvica čuječe pozornosti in zavedanja kot stanja; BCQ – 
Vprašalnik zavedanja telesa.
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s karatejem prične ukvarjati v otroštvu; med karateisti je 
le malo polnoletnih z nižjo stopnjo pasu, več pa je tistih 
odraslih, ki so že dosegli mojstrske stopnje karateja, kar je 
razvidno tudi iz najinega vzorca, za katerega ocenjujeva, 
da dobro predstavlja populacijo (slovenskih) karateistov. 
Možna razlaga odsotnosti povezav med konstrukti je lah-
ko tudi ta, da so udeleženci o svojem doživljanju vseh treh 
konstruktov odgovarjali bodisi za situacijo treninga bodisi 
za situacijo tekmovanja. Slednje je popolnoma ustrezno 
za preverjanje prve in druge hipoteze, kjer sva primerja-
li tekmovalce z netekmovalci. Za tretjo hipotezo pa to ni 
najbolj ustrezno, saj naju je zanimala povezava izraženosti 
konstruktov z izkušenostjo karateistov. Karateisti z višjo 
stopnjo pasu so o svojih občutkih poročali ali za situacijo 
treninga, kjer je vsak gib voden s strani mojstra, ali pa za 
tekmovanje, kjer karateist gibe izvede popolnoma sam; 
enako velja tudi za karateiste z nižjo stopnjo pasu. Ker ude-
leženci niso poročali o svojih občutjih za enako situacijo, 
so rezultati o povezavah lahko nekoliko izkrivljeni.

Meniva, da je na vse dobljene rezultate lahko vplivalo 
tudi sodobno prakticiranje tradicionalnega karateja. Zara-
di možnosti udejstvovanja na tekmovanjih tudi tradicio-
nalni karateisti med vadbo bolj poudarjajo tiste elemente, 
ki koristijo na tekmovanjih, torej se usmerjajo predvsem 
na dobro telesno pripravljenost. Posledično jim primanj-
kuje časa za posvečanje duhovnemu vidiku tradicionalne-
ga karateja, ki je bistven za občutenje zanosa in čuječnosti. 
Vseeno pa je to le predpostavka, ki temelji na najinih iz-
kušnjah.

Omejitve, s katerimi sva se pri raziskovanju srečevali, 
so bile povezane predvsem s širjenjem virusa COVID-19, 
saj so bila odpovedana nekatera tekmovanja ali pa se 
posamezniki iz varnostnih razlogov niso odločili za ude-
ležbo. Oboje je vplivalo na manjši vzorec tekmovalcev v 
primerjavi z netekmovalci. Kot je razvidno iz rezultatov 
državnega prvenstva JKA 2020 (JKA Slovenija, 2020), je 
več tekmovalcev mladoletnih kot pa polnoletnih. Tudi to 
je vplivalo na neenakomernost tekmovalcev in netekmo-
valcev v vzorcu, saj so v najini raziskavi sodelovale le pol-
noletne osebe. Najine ugotovitve bi bile bolj posplošljive, 
če bi bil vzorec bolj enakomeren in bi bilo v njem več oseb, 
zlasti mladoletnih in začetnikov. Opozoriti morava tudi na 
to, da so nekateri udeleženci o svojih občutjih poročali 
tudi več dni po tekmovanju oz. treningu. Njihovi odgovori 
bi bili bolj realni, če bi o svojih občutjih poročali neposred-
no po izkušnji, saj so lahko v vmesnem času pozabili na 
pravo občutenje v določeni situaciji. To bi lahko rešili tudi 
z večkratnim merjenjem, saj bi tako dobili bolj zanesljive 
rezultate. Če bi raziskavo ponovno izvajali, bi poleg skupi-
ne karateistov vključili tudi primerljivo skupino posamez-
nikov, saj bi potem lahko primerjali vrednosti preučevanih 
konstruktov med karateisti in posamezniki, ki karateja ali 
podobnih borilnih veščin ne prakticirajo. 

Na podlagi navedenega spodbujava poglobljeno razis-
kovanje karateja kot veščine v celoti, saj ta pozitivno vpli-
va na izraženost zanosa, čuječnosti in na zavedanje telesa. 
Zanimivo je, da v najini raziskavi večja izkušenost karate-
istov ne pomeni večje izraženosti zanosa in čuječnosti. 
Na morebitne razloge, ki temu botrujejo, sva že opozorili, 

vendar pa spodbujava nadaljnje raziskovanje. Če bi se po-
vezave pokazale tudi na večjem in bolj reprezentativnem 
vzorcu karateistov, bi vadbo karateja lahko priporočali tudi 
v namen spodbujanja konstruktov, ki pozitivno vplivajo na 
duševno zdravje. V prihodnosti bi bilo raziskavo zanimivo 
ponoviti z vzorcem, ki bi zajemal tudi mlajše starostne sku-
pine, ob tem pa bi bilo potrebno upoštevati, da je lahko 
doživljanje zanosa pri njih drugačno ter da še ni povsem 
jasno, ali so otroci lahko čuječi. 
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