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Izr. prof. dr. Petra Zaletel, mentorica doc. dr. Evi Uršej, na doktorskem študiju Kineziologija na 

Fakulteti za šport, Univerza v Ljubljani, je podajala predlog za podelitev priznanja Združenja 

fizioterapevtov Slovenije (ZFS) za najboljše zaključno delo. 

Kolegica Eva Uršej, je leta 2008 uspešno končala dodiplomski univerzitetni študij na Fakulteti 

za šport, Univerza v Ljubljani, in pridobila naziv profesorica športne vzgoje. Vzporedno je 

študirala tudi na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer je na študijski smeri fizioterapija 

diplomirala leta 2009 ter tako pridobila naziv diplomirana fizioterapevtka. Po končanih obeh 

študijih je sprva tri leta delala kot fizioterapevtka na Ortopedski kliniki (UKC Ljubljana), nato 

je bila tri leta zaposlena na delovnem mestu respiratorne fizioterapevtke na Kirurški kliniki 

(UKC Ljubljana), poleg redne službe pa je kot fizioterapevtka vsa leta sodelovala z večimi 

športnimi ekipami in športniki posamezniki (ženska in moška reprezentanca v alpskem 

smučanju, ženska reprezentanca teka na smučeh, moška odbojkarska reprezentanca, 

rokometni klubi, članica več odprav v okviru OKS,...). Leta 2015 se je odločila za samostojno 

pot v zasebni fizioterapevtski ambulanti, ki jo vodi na Kliniki Doktor 24 v Ljubljani. Istega leta 

je pričela tudi s pedagoškim delom, sprva na Fakulteti za šport, kjer je bila asistentka na vajah 

pri sedmih športno-medicinskih predmetih na dodiplomskih študijskih programih in 

magistrskem študijskem programu Kineziologija. Od ustanovitve visokošolskega študijskega 

programa fizioterapija na FZAB (leta 2018) je nosilka in izvajalka štirih predmetov, od leta 2021 

pa je nosilka tudi treh predmetov na AMEU-ECM vseh treh bol. Stopnjah štud. pr. FT. Kolegica 

Eva je leta 2021 uspešno zaključila doktorski študij Kineziologije s povprečno oceno 8,5 in z 

zagovorom doktorske disertacije z naslovom VPLIV STRUKTURIRANEGA VADBENEGA 

PROGRAMA NA POJAVLJANJE POŠKODB V PLESU HIP HOP. mentorica sem jo spremljala od 

začetka zastavitve omenjenega problema, do sprejetja projekta doktorske disertacije, nadalje 

preko načrtovanja, dogovarjanja in izvedbe obsežnih meritev, obdelave podatkov in pisanja 

doktorske naloge. 

Gre za eno prvih prospektivnih študij na področju poškodb v plesu na področju Hip hopa – v 

Sloveniji in tudi v svetu, saj še nihče ni skoraj leto dni beležil poškodbe v plesnem stilu hip hop 

in izpeljal trimesečnega preventivnega programa. Med ekperimentalno in kontrolno skupino 

je prišlo do nekaterih stat. značilnih razlik, ki so za razvoj slovenskega plesa pomembne in 

dokazujejo, da se bodo morali trenerji v prihodnosti posvetiti boljšemu načrtovanju 



trenažnega procesa. Le tako bodo lahko vplivali na zmanjšanje poškodb v plesu, kar je bil tudi 

glavni namen dela v okviru doktorske disertacije doc. dr. Eve Uršej. 

Kolegica Eva je v svoji nalogi tudi preverjala, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih in 

morfoloških ter fizioloških značilnostih med plesalkami in plesalci z in brez poškodb. Na 

podlagi z dokazi podprte prakse je izdelala preventivni strukturirani vadbeni program, ki sledi 

potrebam in zahtevam hip hop plesa, in ugotavljala, kakšen vpliv ima na specifične parametre 

in pojavljanje poškodb. V raziskavi je sodelovalo 161 plesalk in plesalcev hip hop-a (18,71±4,37 

let), ki jih je naključno razvrstila v eksperimentalno (n = 63) in kontrolno (n = 98) skupino. 

Temeljne ugotovitve so pokazale, da se je pri plesalkah in plesalcih eksperimentalne skupine 

število poškodb spodnjega uda od začetka do konca raziskave zmanjšalo, pri kontrolni skupini 

pa pomembno povečalo, da so imeli plesalke/plesalci kontrolne skupine več poškodb kot 

plesalke/plesalci eksperimentalne skupine ob koncu trajanja intervencije in ob koncu 

raziskave, da v hip hop plesu prevladujejo preobremenitvene poškodbe, najpogosteje 

poškodovano področje pa je koleno, sledili so mu hrbet, gleženj in rama ter da so 

nepoškodovani plesalke/plesalci dosegli statistično značilno boljše rezultate pri skoraj vseh 

testih gibalnih sposobnosti kot poškodovani. 

Eva je po opravila večino znanstveno raziskovalnega dela sama, prav tako se je Eva izkazala za  

samostojno in iznajdljivo raziskovalko, temeljito poznavalko poškodb, saj že vrsto let deluje v 

praksi tudi kot diplomirana fizioterapevtka in je pri izdelavi doktorske disertacije upoštevala 

vse znanstvene in metodološke principe. Ker njena doktorska disertacija predstavlja 

pomemben in inovativen prispevek tudi k fizioterapevtski stroki, mentorica izr. prof. dr. Petra 

Zaletel podaja predlog za podelitev priznanja ZFS za najboljše zaključno delo. 

 

Op.:(skrajšanje obrazložitve pripravil doc. dr. Tine Kovačič, predsednik komisije za priznanja) 


