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POVZETEK  

 

Izbrana organizacija, ki se ukvarja s storitveno dejavnostjo, je v nalogi analizirana po modelu 

McKinsey 7S. Zaposleni predstavljajo zelo pomemben deležnik, saj je od njihovega odnosa 

do kupcev storitev močno odvisna uspešnost organizacije. Zato organizacija pogosto izvaja 

merjenje »organizacijske klime«, kar je poslovenjen izraz modela McKinsey 7S. V 

teoretičnem delu naloge so opredeljene uspešne organizacije, sledijo pojasnila funkcij 

managementa ter modeli merjenja organizacijske uspešnosti. V zaključku teoretičnega dela so 

podrobno predstavljeni model McKinsey 7S ter organizacije prihodnosti. Sledi empirični del z 

rezultati analize. V sklepnem delu naloge so izpostavljeni izzivi za prihodnost ter podani 

predlogi za dvig vrednosti posameznih spremenljivk. 

Ključne besede: McKinsey 7S, organizacijska klima, skupne vrednote, funkcije 

managementa, modeli merjenja uspešnosti, organizacijska odličnost. 

 

 

SUMMARY  

 

In the following dissertation the chosen organization, which is involved in providing services, 

has been analyzed following the McKinsey 7S model. The employees are an extremely 

important part, after all the success of the organization largely depends on their attitude 

towards the service buyers. Therefore, the organization frequently measures the 

»organization’s atmosphere«, which is a translated term for the McKinsey 7S model. The 

theoretical part defines successful organizations, followed by the explanations of management 

functions and models for measuring how successful an organization is. The conclusion of the 

theoretical part contains a detailed description of the McKinsey 7S model and a definition of 

future organizations, followed by the empirical part with the results of the analysis. The 

concluding part presents a few challenges for the future and suggestions for raising the value 

of individual variables. 

Keywords: McKinsey 7S, organization’s atmosphere, shared values, management functions, 

models for measuring success, organizational excellence. 
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»Mislim, da obstaja nekaj, 

kar je pomembnejše od vere: dejanja! 

Svet je poln sanjačev, 

ni pa dovolj ljudi, 

ki so se pripravljeni premakniti in 

narediti konkretne korake proti uresničitvi svojih sanj.« 

 

William Clement Stone 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

V teoriji poznamo več modelov, po katerih lahko management vodi posamezno organizacijo. 

Ti naj bodo (Stoner in Wankel 1986, 586–587): natančni, pravočasni, objektivni in razumljivi 

uporabnikom, osredinjeni na strateške zadeve, gospodarni, realistični glede na razmere v 

organizaciji, skladni s tokom temeljne dejavnosti organizacije, prožni, določeni in uporabni 

ter sprejemljivi za uporabnike. Poznamo več modelov, s pomočjo katerih preverjamo 

uspešnost organizacije. Nekateri so predstavljeni v nadaljevanju. 

Kaplan in Norton (1996) sta v svoj uravnotežen sistem meril vključila štiri vidike: finančni 

vidik, vidik odjemalcev, procesni vidik in vidik učenja, ki jih mora organizacija po njunem 

mnenju ustrezno uskladiti (uravnotežiti), če želi biti dolgoročno uspešna. 

Po Porterjevem sistemu petih silnic (1980) na povprečno donosnost podjetij v panogi deluje 

pet vrst vplivov: stopnja tekmovanja med trenutnimi konkurenti, vpliv dobaviteljev, vpliv 

odjemalcev, možni vpliv novih konkurentov. Čeprav naj po sodobnem pojmovanju temeljijo 

odnosi z dobavitelji in odjemalci pa tudi s konkurenti organizacije bolj na sinergičnem 

sodelovanju, kot na distributivnem tekmovanju, kaže vselej analizirati vire moči, ki jih imajo 

eni in drugi – ne glede na to, ali to moč uporabljajo ali ne. Je pa pomembno, da se osredinimo 

po Paretovem načelu na najbolj pomembne – čeprav ne nujno največje – konkurente, 

dobavitelje in odjemalce. 

Štiri faze benchmarkinga (Leibfried in McNair 1993, 367–373) so: preverjanje trenutne 

naravnanosti in dejavnosti podjetja, zbiranje podatkov, obdelovanje zbranih informacij, 

udejanjanje. Sprejemanje spoznanj, ki nastanejo v benchmarkingu z najboljšimi, ne poteka 

brez ovir: prvo je zanikanje, nato ogorčenje pa barantanje (»prilagajanje« spoznanj svojemu 

malemu svetu), potrtost in šele zatem sprejemanje in učenje (Tavčar 2008, 192). 

Navedeni modeli poudarjajo, da model McKinsey 7S ni edini, za katerega se management 

lahko odloči – je torej le eden izmed mnogih, ki pomagajo managementu voditi organizacijo 

na njeni poti k odličnosti.  

Model McKinsey 7S je ustvarila svetovalna družba McKinsey and Company. Ta je vodila 

uporabne raziskave v organizacijah v zgodnjih 80-ih letih prejšnjega stoletja. Model je nastal 

kot rezultat analize strokovnjakov in akademikov v več kot 100 organizacijah in vključuje 

sedem spremenljivk, ki so pomembne pri razvoju organizacije in njenem uspešnem 

poslovanju. Model je bil prepoznan kot preprost poslovni model, saj se je vseh sedem 

spremenljivk začelo na črko »s«, te so: struktura, strategija, sistemi, skupne vrednote, 

spretnosti, sodelavci in slog vodenja. Organizacije se običajno osredotočajo le na tiste 

spremenljivke, za katere čutijo, da jih lahko spremenijo (struktura, strategija in sistemi), 

medtem ko zanemarjajo druge spremenljivke. Te druge spremenljivke (skupne vrednote, 

spretnosti, sodelavci in slog vodenja) se štejejo za »mehke« spremenljivke. Uspešna so tista 

japonska podjetja in nekaj odličnih ameriških podjetij, ki so znala povezati strukturo, 
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strategijo in sisteme z mehkimi spremenljivkami. Avtorji modela so zaključili, da sprememba 

ene ali dveh spremenljivk ne more spremeniti celotne organizacije. Za dolgoročno korist je 

treba spremeniti vse spremenljivke, da te v celoti delujejo kot sistem. Zunanje okolje v 

modelu McKinsey 7S ni zajeto, čeprav avtorji priznavajo, da to ne sme biti zanemarljivo in da 

so v modelu pač prikazane le najpomembnejše spremenljivke. Nekaj kritik modela se nanaša 

tudi na neupravičen izpad spremenljivke, ki meri zmogljivost oziroma učinkovitost 

organizacije, in ker ta v modelu ni samostojno izražena (Pascale in Athos 1981; Peters in 

Waterman 1982). 

V slovenskem prostoru še ni bilo narejene raziskave, oziroma ni dostopnih analiz po modelu 

McKinsey 7S, zato je v magistrski nalogi narejena v več slovenskih organizacijah. V bazo 

potencialnih anketirancev so bili s primerno visokim deležem vključeni tudi zaposleni izbrane 

organizacije, saj je primarna naloga raziskave ugotovitev vrednosti spremenljivk modela 

McKinsey 7S (Value Based 2010) za izbrano organizacijo. Na osnovi končne analize smo 

izbrano organizacijo lahko uvrstili na določeno mesto v primerjavi z drugimi slovenskimi 

organizacijami in izmerili morebitno odstopanje od povprečja ostalih organizacij. S tem je 

analiza pokazala tudi na morebitne izzive, ki bi pripomogli k izboljšavam na področju 

vodenja. Izbrana organizacija se trudi, da bi v konkurenčnih razmerah, ki vladajo na trgu v 

današnjem času, zvišala svoj tržni delež. Eno od možnosti vidi tudi v analizi in posledično v 

možnostih zvišanja vrednosti spremenljivk po modelu McKinsey 7S, na osnovi raziskave in 

predstavljenih predlogov za izboljšanje v zaključku te magistrske naloge. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza oziroma raziskovalno vprašanje 

1.2.1 Namen 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti sedanje stanje s področja načina vodenja 

managementa v izbrani organizaciji po modelu McKinsey 7S ter ugotoviti odstopanja od 

vrednosti v sedmih spremenljivkah po modelu (struktura, strategija, sistemi, skupne vrednote, 

spretnosti, sodelavci in slog vodenja) od povprečnih vrednosti v drugih slovenskih 

organizacijah. 

Primarna skrb managerjev je res oblikovanje strategije, strukture in sistemov kot trdih 

dejavnikov na poslovni poti uspešne organizacije, vendar se mora sleherni manager zavedati 

pomembnosti mehkih dejavnikov, kot so skupne vrednote, iskanje in odkrivanje spretnosti, ki 

jih imajo zaposleni, spoznavanje odnosov med sodelavci po vertikali in horizontali ter slog 

vodenja in delovanje vodilnih ter vodstvenih sodelavcev. S pomočjo analize stanja po 

obravnavanem modelu je iz zaključka naloge moč razbrati predloge, s pomočjo katerih bi 

organizacija lahko napredovala oziroma prešla na višjo razvojno raven – v učečo se 

organizacijo. 
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1.2.2 Cilji 

Cilji magistrske naloge: 

- proučiti strokovno literaturo, članke tujih in domačih avtorjev z najnovejšimi teoretičnimi 

spoznanji na področju managerskega vodenja; 

- raziskati značilnosti vodenja v izbrani organizaciji po spremenljivkah modela McKinsey 

7S (struktura, strategija, sistemi, skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja) 

ter jih primerjati z ostalimi organizacijami v slovenskem prostoru; 

- predlagati izboljšave, na osnovi katerih bi organizacija lahko prešla sedanjo fazo in se 

premaknila na višjo raven, v fazo učeče se organizacije. 

1.2.3 Temeljna teza in hipoteze 

V magistrski nalogi so preverjene naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: 

V izbrani organizaciji se vrednosti po posameznih spremenljivkah modela McKinsey 7S 

(struktura, strategija, sistemi, skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja) od 

povprečja drugih organizacij, vključenih v raziskavo, statistično značilno ne razlikujejo. 

Hipoteza 2: 

Management v izbrani organizaciji daje statistično pomembno večjo veljavnost trdim 

spremenljivkam modela McKinsey 7S (strukturi, strategiji in sistemom) kot mehkim 

spremenljivkam (skupnim vrednotam, spretnostim, sodelavcem in slogu vodenja). 

Hipoteza 3: 

Anketiranci so večinoma mnenja, da le višanje vrednosti mehkih spremenljivk vodi v premik 

organizacije na višjo raven, v učečo se organizacijo. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga vsebuje teoretični in empirični del.  

Teoretični del je temeljil na raziskovanju in opredelitvi primernega pridobivanja podatkov s 

pomočjo strokovne literature domačih in tujih avtorjev ter prispevkov in raziskav z 

najnovejšimi teoretičnimi spoznanji z obravnavanega področja. 

Empirični del pa je temeljil na kvantitativni raziskavi, v okviru katere je uporabljena 

statistična analiza primarnega vira pridobivanja podatkov – anketnega vprašalnika. Slednji je 

bil strukturiran, vseboval je kombinacijo odprtih in zaprtih vprašanj ter Likertovo ocenjevalno 

lestvico in metodo razvrščanja, pripravljen pa je bil skladno s teoretičnimi izhodišči. Anketni 

vprašalnik je bil razdeljen 700 posameznikom, katerih spletni naslovi so sestavni del lastne 

baze, grajene na temelju različnih dejavnosti na zasebnem področju. Anketiranci so 

izpolnjevali pogoj, da so bili zaposleni v Republiki Sloveniji, in sicer v obdobju od 2. 6. 2014 
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do 22. 6. 2014. Anketiranje je bilo izvedeno z metodo spletne ankete, za katero je bil 

pripravljen elektronski anketni vprašalnik, ki je bil posredovan na elektronske naslove.  

Primarni podatki so bili analizirani z uporabo naslednjih statističnih metod: 

- računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk, 

- parni t-test, 

- metoda analize variance. 

Vse postavljene hipoteze smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (P=0,05). 

Za statistično analizo pri obdelavi in prikazovanju podatkov smo uporabili programsko 

opremo za analiziranje družboslovnih podatkov SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), rezultati pa so predstavljeni v obliki grafikonov in preglednic ter besedilno. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavka, iz katere izhaja magistrska naloga, je vedno večja konkurenca na trgu dela in na 

trgu posameznih storitev. Predpostavljamo, da bi ponudniki na enem ali drugem trgu lahko z 

boljšim poznavanjem potreb organizacije bistveno pripomogli k njenemu razvoju in večji 

učinkovitosti ter posledično boljšemu tržnemu položaju.  

Pri iskanju in zbiranju literature ter pridobivanju podatkov, ki se nanašajo na teoretični del 

naloge, nismo imeli večjih težav, saj je obravnavana tematika v literaturi dobro opredeljena. 

Glavna omejitev, ki smo jo pričakovali pri raziskavi, je bila, da zajet vzorec ne dopušča 

reprezentativnosti, kar pomeni, da pridobljenih ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, in sicer iz naslednjih razlogov: 

- v raziskavi je določen statusni pogoj, vključili smo samo zaposlene; 

- v raziskavi je določen krajevni pogoj, osredotočili smo se na eno organizacijo, za 

primerjavo pa so bili vključeni zaposleni iz drugih organizacij, ki so bili namensko 

vzorčeni (baza znancev); 

- v raziskavi je določen časovni pogoj, anketiranje je potekalo le v točno določenem 

časovnem intervalu, in sicer od 2. do 22. junija 2014. 

Pri raziskavi smo pričakovali tudi odklonilen odnos anketirancev do reševanja anketnega 

vprašalnika. 
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2 USPEŠNA ORGANIZACIJA 

Danes pogosto ugotavljamo, da management v podjetjih ravna, kot se mu v določenem 

trenutku zdi najprimerneje, vendar se moramo zavedati, da to ne more biti trden temelj, na 

katerem bi lahko gradila uspešna organizacija. 

V današnjem času so lahko in bodo ostala uspešna predvsem tista podjetja, ki bodo znala 

razviti lastne mehanizme za učinkovito soočenje s stvarnostjo in njeno upravljanje. Za to pa 

ne zadoščajo slutnje. Tudi refleksno odzivanje na dogodke znotraj in zunaj podjetja je 

premalo.1 Ključna je zmožnost podjetja soustvarjati želene dogodke in optimalno stvarnost 

zase in za svoje ljudi (Musek Lešnik 2008, 15). 

Management mora predvsem določiti in zapisati najpomembnejše elemente, ki bodo kot 

kažipot usmerjali organizacijo na njeni poti k odličnosti. 

2.1 Opredelitev uspešne organizacije  

Delovanje ljudi v organizaciji je učinkovito in uspešno le, če ga nekdo načrtuje, organizira 

(ureja), usmerja (vodi) in nadzira (meri). Lastniki (ustanovitelji, razpolagalci ipd.) pa 

ustanovijo organizacijo zato, da bi učinkovito in uspešno dosegala cilje skladno z njihovimi 

interesi. Da bi organizacija tako delovala, ji postavijo na čelo človeka, ki naj načrtuje, 

organizira, usmerja in nadzira delovanje drugih sodelavcev. Ta človek je manager2 (Biloslavo 

2006, 20). Izbrati dobrega managerja pa pomeni izbrati podjetnega, sposobnega, treznega 

človeka, vrednega zaupanja – izbrati torej takšnega, ki ima primerno strokovno znanje, ki 

zmore voditi ljudi in je pokončen, verodostojen, pošten človek. Merila so jasna in utemeljena, 

izbira pa je zelo težavna. 

2.2 Najpomembnejši elementi dodane vrednosti 

Med organizacijskimi procesi zagotovo ni najpomembnejši razmišljanje o identiteti in 

prihodnosti podjetja, vendar pa razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji predstavlja 

pomemben okvir za razmišljanje o sedanjosti in usodi v prihodnje katerega koli podjetja. 

Omenjeni elementi namreč igrajo vlogo nekakšne dodane vrednosti, ki lahko odločilno vpliva 

na uspešnost, učinkovitost (in preživetje) podjetja (Musek Lešnik 2008, 14): 

- jasno poslanstvo podjetju omogoča, da se spreminja in prilagaja okoliščinam, vendar 

lahko kljub temu ostaja osredotočeno na svoj temeljni namen in mu ostaja zvesto; 

                                                 
1 Seveda je pomembno, kako se podjetje odziva na dogodke. Vendar odzivnost še ni zagotovilo 

učinkovitosti in uspešnosti, predvsem pa lahko pretirana obremenjenost z odzivanjem na dogodke 
omejuje razvojne potenciale podjetja.  

2 Žal je do izraza »manager« v slovenski strokovni literaturi in strokovnih krogih precej različnih 
stališč. Zaradi mednarodne primerljivosti in splošne razumljivosti uporabljamo izraz »manager« 
za osebo, »management« pa za vse managerje v organizaciji, pa tudi za njihovo dejavnost. 
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- jasne vrednote podjetju omogočajo, da se v svetu moralnega relativizma sicer prilagaja 

okoliščinam, vendar nenehno ohranja jasno predstavo o tem, kaj je pomembno, čemu 

sledi in kaj zavrača; 

- jasna vizija podjetju odpira pot ključnim ciljem, brez izgubljanja dragocene energije na 

nekoristnih stranpoteh in za stvari, ki ovirajo pot v želeni smeri ali celo vodijo stran od 

nje. 

Razmišljanje o teh elementih še ne zagotavlja uspešnosti in učinkovitosti. A ko se jasno 

poslanstvo, skupne vrednote in učinkovita vizija povežejo z dobro organizacijsko klimo, 

jasnimi cilji in učinkovitim vodenjem, lahko postanejo mo(go)čno orodje za doseganje 

vrhunske kakovosti (Musek Lešnik 2008, 13). 

Boljše možnosti za preživetje imajo podjetja, ki se znajo učinkovito učiti, spreminjati in 

prilagajati. Učinkovito prilagajanje okoliščinam pa se najlažje zgodi v podjetju, ki se zna 

spreminjati, a hkrati obdržati svoj notranji »kompas«. Od vsakega podjetja in njegovega 

managementa je odvisno ali bo vire iskalo v sebi ali pa mu bodo identiteto določali drugi in 

od vsega tega je v veliki meri odvisna tudi prihodnost podjetja. Osnovno gibalo večine 

podjetij ni proaktivno načrtovanje prihodnosti, pač pa reaktivno odzivanje na pretekle 

dogodke. To pa pomeni, da se s kratkoročnimi odločitvami le odzivajo na trenutne težave in 

istočasno zamujajo priložnost, da ustvarijo lastno prihodnost. 

Temeljna naloga managementa je vključevanje zaposlenih v razpravo o pomembnih 

vprašanjih, saj to pozitivno vpliva na njihov odnos do podjetja, vpliva na ugodnejšo klimo v 

podjetju, veča pripadnost, viša zadovoljstvo in zvestobo podjetju. Je pa tudi pogoj, da podjetje 

izboljša kakovost in naredi korak naprej k odličnosti. 
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3 FUNKCIJE USPEŠNEGA MANAGEMENTA 

Nobena organizacija ni optimalno organizirana. Četudi pravočasno zazna vse spremembe, ki 

jo doletijo, potrebuje določen čas za prilagoditev tem spremembam. Vedno so zato na voljo 

rezerve. Še bolj je to izrazito v gospodarskih razmerah, kakršnim smo priča v današnjem času. 

Gospodarstvo je v krizi, gospodarska kriza pa je vedno čas, ko je treba pregledati najprej 

notranje vire. Predpostavljamo, da je še posebej pomembno, da najdemo neizkoriščene vire v 

podjetju, ki bi mu nudili konkurenčno prednost vsaj določeno časovno obdobje. Notranji viri 

so temeljna zmožnost, ki jo konkurenca težko posnema, in je praktično ni možno z ničemer 

nadomestiti. To viša pomembnost organizacije in njeno ceno ter posledično njeno vrednost in 

ugled na trgu. 

Z vidika deležnikov organizacije je najpomembnejši način gospodarjenja s finančnimi 

sredstvi. Management se mora zavedati, da je zanje vsaka nesmotrna poraba finančnih 

sredstev, ki ne prinaša (Biloslavo 2006, 334):  

- večjega obsega prodaje, višjih prodajnih cen ali obojega (npr. z izboljšanjem proizvoda), 

- nižjih stroškov (npr. z izboljšanjem produktivnosti), 

- manjšega obsega potrebnega obratnega kapitala (npr. z zmanjšanjem zalog). 

3.1 Načrtovanje in snovanje ciljev 

Managerje postavijo lastniki oziroma v njihovem imenu upravljavci, sicer pa nadrejeni 

managerji, z nalogo, da obvladujejo organizacijo tako, da bo učinkovito in uspešno dosegala 

zastavljene cilje. Uspešen je manager, ki obvladuje organizacijo tako, da presega ali vsaj 

dosega pričakovanja vplivnih udeležencev, neuspešen pa je tisti, ki tega ne zmore. Zato je 

obvladovanje organizacije temeljna in za uveljavljanje managerja odločilna dejavnost. 

Obvladovanje organizacije zato velikokrat enačijo z vladanjem državi. 

3.2 Urejanje dela v organizaciji 

Odličen manager zna z ustrezno delitvijo dela razdeliti pristojnosti in od podrejenih na tak 

način tudi lahko pričakuje odgovornosti. Uspešnost organizacije je moč pričakovati le ob 

učinkovitem izvajanju osnovnih dejavnosti organizacije (procesov), določanju za vse v 

organizaciji obveznih pravil delovanja (sistemi) ter ob zadostnem oskrbovanju organizacije s 

sredstvi (materialnimi in nematerialnimi) za delovanje. 

3.3 Poslovodstvo organizacije in vodenje sodelavcev 

Delovanje managerjev v usmerjanje dejavnosti sodelavcev organizacije in drugih ljudi, da ta 

učinkovito deluje in uspešno dosega cilje, mora biti načrtno. Le tako lahko obsega tudi 

sprotno prilagajanje ciljev in strategij, ki segajo v prihodnost in jih ni mogoče zanesljivo 

določiti vnaprej. 

Sistem za nagrajevanje sodelavcev je v svoji najpreprostejši obliki sistem korenčka in palice. 

Korenček se uporablja za spodbujanje vedenja in delovanja sodelavcev, ki po mnenju 
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managementa vodi k doseganju vizije in smotrov organizacije. Palica – grožnja po odpustu – 

pa je skrajno sredstvo zastraševanja, s katerim management preprečuje neželeno vedenje in 

delovanje sodelavcev. 

3.4 Merjenje in presojanje učinkovitosti ter uspešnosti 

Naloga managementa, ki zajema merjenje in presojanje učinkovitosti ter uspešnosti delovanja 

sodelavcev in drugih ljudi ter delov organizacije kot tudi organizacije v celoti, je nemalokrat 

zelo nehvaležno opravilo in za mnoge managerje pretežka naloga. Morda se prav v tem 

segmentu odlični managerji ločijo od dobrih – tudi zato, ker sem spada tudi »polaganje 

računov«, to je poročanje in utemeljevanje poročil ter priporočil lastnikom in drugim 

vplivnim udeležencem. 
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4 MODELI MERJENJA ORGANIZACIJSKE USPEŠNOSTI 

Z navedenim teoretičnim izsekom magistrske naloge želimo poudariti, da model McKinsey 

7S ni edini, za katerega se management lahko odloči – je torej le eden izmed mnogih, ki 

managementu pomaga voditi organizacijo na njeni poti k odličnosti. 

Kakovosten sistem za merjenje naj bo (Stoner in Wankel 1986, 586–587): 

- natančen, 

- pravočasen, 

- objektiven in razumljiv uporabnikom, 

- osredinjen na strateške zadeve, 

- gospodaren, 

- realističen glede na razmere v organizaciji, 

- skladen s tokom temeljne dejavnosti organizacije, 

- prožen, 

- določen in uporaben ter 

- sprejemljiv za uporabnike. 

Prvi pogoj za vsako smiselno presojanje so merila oziroma standardi, tj. vrednosti meril v 

kakšni razsežnosti, največkrat času. Modeli za celostno presojanje so npr. razširjeni na 

področju obvladovanja kakovosti. Nekateri poskušajo biti zares celostni (npr. serija 

standardov ISO 9000), drugi pa skušajo biti celostni tako, da zajemajo bolj ali manj 

opredeljene skupine dejavnikov. 

4.1 Uravnotežen sistem meril po Kaplanu in Nortonu 

Za smotre in cilje organizacije velja, naj ti, skupaj z opredeljenimi merili uspešnosti, izražajo 

današnjo uspešnost (ta izraža pravilnost preteklih odločitev in dejanj) in temeljne zmožnosti, 

ki bodo zagotavljale prihodnjo uspešnost organizacije. Zato naj merila uspešnosti obsegajo 

vse sestavine politike organizacije, kot tudi njihove sinergične kombinacije in vse časovne 

razsežnosti. Kaplan in Norton (1996) sta v svoj sistem vključila štiri vidike:  

- finančni vidik,  

- vidik odjemalcev,  

- procesni vidik in  

- vidik učenja,  

ki jih mora organizacija po njunem mnenju ustrezno uskladiti (uravnotežiti), če želi biti 

dolgoročno uspešna (glej sliko 1).  

Vidik učenja, ki je v modelu izhodišče za druge tri vidike, je usmerjen v vzpostavljanje 

sistemov in postopkov za management sodelavcev in management znanja, ki zagotavljajo 

odličnost v izvajanju poslovnih dejavnosti in s tem doseganje ciljev, povezanih z 
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zadovoljstvom vplivnih udeležencev. Ta model ni le sistem za nadziranje organizacije, ampak 

tudi učinkovito managersko orodje za usmerjanje delovanja organizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 Uravnotežen sistem meril 

Vir: Kaplan in Norton 1996, 212. 

4.2 Porterjev model petih silnic 

Na povprečno donosnost podjetij v panogi deluje pet vrst vplivov: 

- tekmovalnost med trenutnimi konkurenti,  

- pogajalska moč kupcev, 

- pogajalska moč dobaviteljev, 

- nevarnost substitutov, 

- nevarnost vstopa novih konkurentov (glej sliko 2).  

Čeprav po sodobnem pojmovanju odnosi z dobavitelji in odjemalci pa tudi s konkurenti 

organizacije temeljijo bolj na sinergičnem sodelovanju kot na distributivnem tekmovanju, 

kaže vselej analizirati vire moči, ki jih imajo eni in drugi – ne glede na to, ali to moč 

uporabljajo ali ne. Po Paretovem načelu ali pravilu 20/80, se moramo osredotočiti na najbolj 

pomembne – čeprav ne nujno največje – konkurente, dobavitelje in odjemalce, torej na 

izbranih 20 % naših poslovnih partnerjev. 
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Slika 2 Model petih silnic 

Vir: Porter 1980, 4. 

4.3 Benchmarking 

Učinkovitost in uspešnost delovanja organizacije in delov organizacije sta v osnovi relativna 

pojma. Absolutno ugotavljanje učinkovitosti ali uspešnosti malo pomeni, saj se vsaka 

organizacija uveljavlja ob konkurentih in se primerja z njimi. In za to primerjalno merjenje in 

presojanje se je uveljavil ameriški izraz »benchmarking«. Benchmarking zaradi 

kompleksnosti ne more zajemati vseh dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti, ki jih obsega 

primerjanje, zato med njimi izberemo tiste, ki so za nas najbolj pomembni in jih je v realnih 

okoliščinah mogoče opredeliti, izmeriti in presoditi. 

Štiri faze benchmarkinga (Leibfried in McNair 1993, 367–373) so: 

- preverjanje trenutne naravnanosti in dejavnosti podjetja, 

- zbiranje podatkov, 

- obdelovanje zbranih informacij, 

- udejanjanje. 

Sprejemanje spoznanj, ki nastanejo v benchmarkingu z najboljšimi, ne poteka brez ovir: prvo 

je zanikanje, nato ogorčenje, pa barantanje (»prilagajanje« spoznanj svojemu malemu svetu), 

zatem potrtost in šele zatem sprejemanje in učenje (Tavčar 2008, 192). 

4.4 Model McKinsey 7S 

Model je ustvarila svetovalna družba McKinsey and Company. Strokovnjaki so po večletnem 

raziskovanju prišli do rezultatov, ki so pokazali, da se ameriške organizacije osredotočajo le 
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na tiste spremenljivke, za katere čutijo, da jih lahko spremenijo (struktura, strategija in 

sistemi), medtem ko zanemarjajo druge spremenljivke. Te druge spremenljivke (skupne 

vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja) se štejejo za »mehke« spremenljivke. Uspešna 

so tista japonska in nekaj odličnih ameriških podjetij, ki so znala povezati strukturo, strategijo 

in sisteme z mehkimi spremenljivkami. Avtorji modela so zaključili, da sprememba ene ali 

dveh spremenljivk ne more spremeniti celotne organizacije. Za dolgoročno korist je treba 

namreč spremeniti vse spremenljivke, da te v celoti delujejo kot sistem. Zunanje okolje v 

modelu McKinsey 7S ni zajeto, čeprav avtorji modela priznavajo, da to ne sme biti 

zanemarljivo in da so v modelu pač prikazane le najpomembnejše spremenljivke. Nekaj kritik 

modela se nanaša tudi na neupravičen izpad spremenljivke, ki meri zmogljivost oziroma 

učinkovitost organizacije, in ker ta v modelu ni samostojno izražena. 

Sedem spremenljivk modela je na kratko pojasnjenih v nadaljevanju.  

Struktura je opredeljena kot ogrodje organizacije ali organizacijska shema. Avtorji opisujejo 

strategijo kot načrt ali potek dejavnosti pri dodeljevanju sredstev za doseganje opredeljenih 

ciljev v daljšem časovnem obdobju. Sistemi so rutinski procesi in postopki, ki jih lahko 

zaznamo v organizaciji. Skupne vrednote so spremenljivka, ki ima več pomenov in se nanaša 

na vse deležnike v organizaciji. Slog vodenja se nanaša na način obnašanja ključnih 

managerjev pri doseganju ciljev organizacije, torej na njihovo kulturo. Sodelavci so opisani 

kot posamezne kategorije v organizaciji (npr. vodstveni delavci). Spretnosti pa se nanašajo na 

znanje in sposobnosti zaposlenih v organizaciji kot celoti (Peters in Waterman 1982). Oblika 

modela, kot je prikazana v nalogi, je oblikovana za ponazoritev medsebojnih odvisnosti 

spremenljivk. Model lahko imenujemo tudi »poslovodska molekula«. Nekateri strokovnjaki 

so sicer mnenja, da obstajajo še druge spremenljivke, ki bi morale biti ključnega pomena za 

upravljavce organizacij in njihove strokovne sodelavce, vendar pa avtorji modela menijo, da 

je prav vse možno zajeti v teh sedmih spremenljivkah (Peters in Waterman 1982).  
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5 ORGANIZACIJSKA ODLIČNOST 

Inoviranje managementa bi moralo prehitevati inoviranje organizacije (Mulej 1994), vendar 

celo strokovna literatura o managementu zelo redko govori o inoviranju, spreminjanju 

pristopov in delovanja.  

Ker naj bi se zaradi trajne uspešnosti nenehno spreminjalo delovanje organizacije, se mora že 

prej, s časovnim naskokom, spreminjati tudi delovanje managerjev – vse in vsaka od štirih 

parov sestavin dejavnosti managerjev (Tavčar 2008). Spreminjata se načrtovanje in snovanje 

dejavnosti, urejenosti in sredstev oziroma gospodarjenja organizacije. Spreminja se urejanje 

na področju delitve dela in pristojnosti oziroma odgovornosti, menja se obvladovanje 

procesov osnovnih dejavnosti organizacije, spreminja se naravnanost in vsebina poslovodstva 

organizacije in vodenja ljudi. Spreminjata se tudi merjenje in presojanje delovanja 

organizacije in sodelavcev kot osnova za obvladovanje organizacije. Brez inovativnega 

spreminjanja ni ne obvladovanja in ne uspešnosti organizacije, po kateri merijo uspešnost 

managerjev. Modrost managementa se kaže nenazadnje v zmernosti, v iskanju stičnih točk s 

tekmeci, ustvarjanju sodelovanja, v sintezi, ki vsem prinese več (Tavčar 2008, 359). 

Dobri managerji so pomembna, če ne najpomembnejša temeljna zmožnost organizacije. 

Raziskave (Collins in Porras 1996) kažejo, da nadpovprečno uspešna podjetja nekajkrat 

pogosteje kot povprečna izbirajo managerje iz lastnih vrst. Skrbno zasnovan in dosledno 

izvajan sistem za snovanje novih managerjev odločilno vpliva na dolgoročno uspešnost 

organizacije. 

V industrijski dobi je bilo za uspešnost odločilno izrabljanje naravnih virov, predvsem 

energije; v informacijski dobi je to veljalo za količino informacij, v dobi znanja za količino 

znanja; ta doba prehaja v dobo ustvarjalnosti (Bulc 2006). 

Za organizacijo kot instrument je značilno prevladovanje racionalnih, dejavnostnih, »trdih« 

vsebin – za organizacijo kot organizem pa prevladovanje interesnih, vedenjskih, »mehkih« 

sestavin (Tavčar 2008, 395). Obe skrajnosti, tehnokratski in humanistični pristop se neločljivo 

prepletata, management poskuša iz njiju na vseh področjih delovanja organizacije ustvariti 

sintezo, ki upošteva oba vidika in je boljša od vsakega med njima zase. 

Sodobno podjetje je kompleksna organizacija, ki za dosego svojih ciljev uporablja različna 

sredstva in prijeme. V mnogih podjetjih prav zaradi formalne moči managementa, lastnikov, 

delničarjev in ustanoviteljev v ospredje postavljajo »trde dejavnike«. Na drugi strani pa je 

uspešnost podjetja v veliki meri odvisna od tradicionalno manj vključenih zaposlenih, 

potrošnikov in partnerjev v neposredno odločanje, na katere pa lahko vplivamo le z »mehkimi 

dejavniki«. Ti namreč veliko bolj vplivajo na njihovo zadovoljstvo, zvestobo, občutek 

pripadnosti, zavezanosti in predvsem na željo in pripravljenost za vztrajanje v odnosu. Prav 

od teh dejavnikov pa je močno odvisna uspešnost in učinkovitost, rezultati in nenazadnje tudi 

usoda podjetja. Pri tem niso pomembni samo načini, kako podjetje deluje navzven, ampak je 

izredno pomembno tudi to, kako je podjetje organizirano in predvsem kako delujejo njegovi 
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zaposleni. K temu teži vsaka sodobna organizacija, ki želi uspeti v zaostrenih in negotovih 

razmerah sodobnega trga.  

5.1 Kriteriji odličnosti 

Poslovna odličnost je način poslovanja podjetja in pomeni odličnost njegovega delovanja. 

Poslovna odličnost pomeni zadovoljstvo kupcev, skrajšuje poslovni cikel ter zmanjšuje 

stroške, napake in popravila. Učinkovito upravljanje poslovne odličnosti se kaže v pozitivnih 

finančnih in nefinančnih rezultatih (Kvas 2006, 2).  

Poslovna odličnost vključuje neprestano izboljševanje in prelomne dogodke, ki pomenijo 

radikalne izboljšave. Orodja in tehnike poslovne odličnosti so uporabni pri vseh vidikih 

poslovanja (Močnik 2002, 3). 

Evropska nagrada za kakovost (EQA) je vsako leto podeljena organizacijam, ki z odličnostjo 

izstopajo v enem ali več od osmih temeljnih kriterijev poslovne odličnosti. Leta 2003 je bil 

temeljni koncept nagrade spremenjen tako, da je bilo uvedeno izpolnjevanje vsaj petih 

kriterijev poslovne odličnosti. Trenutno pa so kriteriji za pridobitev evropske nagrade 

odličnosti (EFQM) naslednji:  

- vodenje in trajnost namena,  

- usmerjenost k odjemalcu,  

- družbena odgovornost,  

- razvoj in vključenost ljudi,  

- usmerjenost k rezultatom,  

- ravnateljstvo s pomočjo procesov in ugotovitev,  

- trajno učenje, inovacije in izboljšave,  

- razvoj sodelovanja.  

Pri nas si za uvajanje modela odličnosti EFQM prizadeva Slovenska fundacija za poslovno 

odličnost. Je zasebna, neprofitna ustanova. Spodbuja organizacije, da dosežejo in ohranijo 

visoko raven mednarodno primerljive odličnosti in s tem prispevajo k razvoju, h 

konkurenčnosti in k blaginji Slovenije (Janjetovič 2009). 

5.2 Lastnosti odličnosti 

Zmožnost učenja (Tsang 1997) in razvijanje zmožnosti za ustvarjanje rezultatov zahtevata 

nove vzorce razmišljanja in timski pristop, kjer se zaposleni nenehno učijo (izpopolnjujejo) in 

prepoznavajo celoto delovanja (Senge 1990). Management ima pomembno vlogo, da 

prepoznava, spodbuja in nagrajuje odprtost, sistemsko razmišljanje, kreativnost in 

učinkovitost (Dimovski in Penger 2004). Organizacija nenehno izboljšuje in širi svoje 

sposobnosti, vendar to zahteva opolnomočenje, ki je osnova za doseganje trajne konkurenčne 

prednosti (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003). V sodobnem podjetju so osnova nove 

propustne organizacije opolnomočeni, izobraženi in samoinciativni zaposleni (prav tam), ki 
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na ta način dobijo več moči, svobode in informacij za sprejemanje odločitev in polno 

vključenost v organizacijo. 

Človeški kapital poleg finančnih virov igra pomembno vlogo v sodobni organizaciji ter tako 

postaja najpomembnejši vir in dejavnik uspeha v 21. stoletju. Participativni model pomaga 

angažirati človeški kapital in pozitivno energijo okolja ter jo usmerjati v želene poslovne cilje. 

Dejavnik uspeha predstavlja izbira tima, tj. kdo ga sestavlja in predvsem kdo vodi celoten 

proces. Manager, zadolžen za integracijo, mora nuditi pomoč pri razumevanju poslovnih 

procesov in sistemov, uravnavati socialni vidik in oblikovati nove poslovne strukture v 

povezavi (Dubrovski 2003). 

Dobre managerje spoznamo po tem, da (Bulc, Kovač in Gorup Reichmann 2005): 

- jih ženejo izzivi; 

- motivirajo druge; 

- znajo privabiti ostale talente in formirati odlične time; 

- so nosilci ključnega znanja v podjetju; 

- stalno izboljšujejo izdelke, storitve, procese in ljudi (ne marajo statusa quo); 

- predstavljajo »dobro ime« podjetja navzven in navznoter;  

- radi tekmujejo; 

- želijo vedeti, kako uspešni so; 

- izpolnjujejo pričakovanja lastnikov; 

- imajo zmagovalen odnos. 

Lastnosti dobrih managerjev: 

- zavezani so vrednotam in viziji podjetja; 

- znajo si prislužiti spoštovanje sodelavcev; 

- motivacijo najdejo v sebi in so čustveno predani cilju; 

- vedno želijo uspeti in ne marajo porazov; 

- imajo moralni pogum; 

- širijo ugled podjetja. 

Sodobna podjetja se danes ukvarjajo s proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, kjer je 

vrhunsko in specializirano znanje nuja in ne trend. V prihodnosti, ko bo beseda nanesla na 

nagrajevanje uspešnosti zaposlenih, bomo govorili o investicijah in ne o odhodkih (Černetič, 

Vavtar in Černetič 2006). 
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6 ORGANIZACIJA VČERAJ, DANES IN JUTRI  

Med razvojem civilizacije mnogi kratkoročni dogodki vplivajo na interese zunanjih 

udeležencev, s katerimi je organizacija v menjalnih razmerjih – menjajo se potrebe in 

spreminjajo se prevladujoče vrednote. Vse sproži vplive na organizacijo, ta pa se nanje 

odziva, da bi obstala in bila uspešna. Spreminjajo se torej interesi udeležencev v zunanjih 

okoljih, tako tržnem (odjemalci, dobavitelji, sedanji in potencialni konkurenti) kot družbenem 

(država, politika, združbe, javnost, gospodarstvo) in kulturnem (vrednote, navade, vzorniki, 

neformalna razmerja). A spreminjanje in hkrati tveganje je edina pot, ki vodi uspešno 

organizacijo v prihodnost, saj največ tvega tisti, ki si ne upa tvegati, oziroma z drugimi 

besedami: trdno vztrajanje na mestu je največje tveganje. Na tržišču namreč ni nič stalnega, 

razen spreminjanja; preživi le tisti in toliko časa, dokler ponuja odjemalcem vsaj tolikšne 

koristi kot njegovi tekmeci. Organizacija, ki ne tekmuje, ki se le odziva na vplive iz okolja, ki 

ne tvega, je praviloma manj uspešna; organizacija, ki vpliva na okolje in tvega, ima boljše 

možnosti za preživetje in uspešnost. Vendar organizacija, ki se brezkompromisno zavzema le 

za lastno ožjo korist, prej ali slej naleti na združene tekmice, na odklonilno javno mnenje ali 

na nezaupanje v finančnih krogih in na tržišču vrednostnih papirjev (Tavčar 2008, 359). 

Odločilni vpliv na trajno usmeritev organizacije imajo vrhnji managerji, morda tudi 

strokovnjaki in drugi vplivni, večinoma zunanji udeleženci organizacije (dobavitelji, 

odjemalci, kooperanti, financerji itd.). Tako se postopno oblikuje filozofija, miselnost 

managementa, ki pa je uspešna le, če upošteva vrednote in trajne interese sodelavcev – 

kulturo organizacije. Iz interesov notranjih in zunanjih udeležencev raste vizija, videnje 

organizacije v prihodnosti, zvezda vodnica za vse delovanje (Tavčar 2008, 399). 

Koncept razvoja poslovnih okolij skozi evolucijo opredeljuje štiri ključne razvojne faze: 

delovno okolje, učeče se okolje, misleče okolje in ozaveščeno okolje (Bulc 2006, 19).  
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6.1 Delovno okolje 

V začetku 19. stoletja so se začele pojavljati organizacije z enostavno organizacijsko strukturo 

in delitvijo nalog. Za doseganje višje produktivnosti so spodbujali delavnost. Tehnološki 

razvoj v 20. stoletju pa je managerje prisilil k novim organizacijskim pristopom, ki ne 

temeljijo več izključno na človeškem kapitalu, pač pa predvsem na upravljanju strojev ter na 

postopkih proizvodnje in načrtovanju delovnih nalog. 

6.2 Učeče se okolje in učeča se organizacija 

Uspešnost in obstoj mnogih organizacij temeljita na sposobnih in motiviranih posameznikih – 

takšnih, ki so v okolju organizacije zelo redki. Oskrbovanje z znanji je za organizacijo 

najzahtevnejši projekt. Bolj ali manj standardna in splošno dosegljiva znanja je mogoče 

kupovati na trgu – vendar so ta znanja le redko pomembna konkurenčna prednost. Za 

organizacijo so pomembna predvsem tista znanja, iz katerih nastanejo ključne zmožnosti in 

proizvodi, ki partnerjem v menjalnih razmerjih ponujajo večje in drugačne koristi, kot jih 

ponujajo konkurenti – in to koristi, ki so na voljo takrat, ko se pokažejo potrebe po njih. 

Podjetje, ki ima jasno vizijo in poslanstvo ter se nenehno uči in izpopolnjuje, bo pritegnilo 

najboljši kader (Jones in Hendry 1992).  

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2003) navajajo, da učeča se organizacija zahteva specifične 

spremembe na šestih področjih, ta so: 

- vodenje, 

- decentralizirano odločanje in participativna strategija, 

- opolnomočenje zaposlenih in deljena odgovornost, 

- timska struktura, 

- odprtost informacij, 

- močna, prilagodljiva kultura. 

Znanje postaja najpomembnejše sredstvo in temeljna zmožnost organizacij. Pridobivanje 

znanj obsega učenje in ustvarjanje novega znanja; ustvarjanje okoliščin za učinkovito 

snovanje in udejanjanje znanj pa management znanj in koncept učeče se organizacije, ki je 

več kot le skupnost posameznikov, ki se učijo vsak zase (Tavčar 2008). Znanja, s katerimi se 

organizacija oskrbuje na tržišču, so dostopna tudi drugim, zato ne omogočajo pomembne 

oziroma trajne konkurenčne prednosti. Organizacija mora zato pomembna znanja ustvarjati 

predvsem sama in jih umno uporabljati. Sodobni managerji gradijo kulturo učeče se 

organizacije in spodbujajo razvoj socialnega kapitala podjetja ter znajo motivirati zaposlene 

za izvedbo začrtanih dejavnosti. 

Lastnosti učeče se organizacije kažejo na dovzetnost za organizacijsko učenje, ki pomeni 

izboljšanje poslovanja skozi znanje in razumevanje (Fiol in Lyles 1985). Gre za nenehno 

izboljševanje, ki se osredotoča na optimalno poslovanje in pristop k poslovni odličnosti. 
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Vendar poslovna odličnost ni zadovoljevanje potreb samo enega segmenta okolja, v katerem 

podjetje deluje, ampak okolja kot celote (Kanji 2002). 

Koncept učeče se organizacije poudarja, da bi moralo imeti vsako podjetje vizijo znanja in 

vanjo vključiti vprašanja, kot so: zakaj je znanje pomembno za razvoj podjetja, ali znanje 

ustvarja dodano vrednost, ali se dobro pretaka v podjetju in ali konkurenčna prednost podjetja 

temelji na intelektualnem kapitalu (Mayer 2002, 213). 

Z vidika podjetja vsako znanje samo po sebi ne predstavlja neke konkurenčne prednosti. 

Znanje ima vrednost takrat, kadar preko svojih nosilcev sproži poslovno dejavnost, ki jo lahko 

merimo na trgu ali vrednotimo z drugimi posrednimi metodami (Možina 2002). 

V učeči se organizaciji organizacijska kultura temelji na ključnih sposobnostih in vrednotah, 

kar vključuje tudi model E3HRM (Bulc, Kovač in Gorup Reichmann 2005) kot model za 

učinkovit in celovit razvoj zaposlenih. Model proučuje vpliv osebnega profila zaposlenih na 

organizacijsko kulturo v slovenskih podjetjih in se je v praksi že izkazal kot učinkovito orodje 

za razvoj zaposlenih in spremembo organizacijske kulture. Ključna prednost modela E3HRM 

je celovit pristop, ki poleg standardnih elementov operativnega sistema HRM vpelje tudi 

mehke elemente, vezane na razvoj posameznika, skupine, tima in celote. Neposredna 

povezava z razvojno zgodbo podjetja zagotavlja njegovo življenjskost in neposredno 

uporabnost. S tem implementacija modela neposredno vpliva na organizacijsko kulturo 

podjetja, ki se hrani z ravnijo odnosov v podjetju (Bulc, Kovač in Gorup Reichmann 2005). 

6.3 Misleče okolje 

Izvedeni koncept mislečega okolja v ospredje postavlja (poslovne) odnose in uveljavlja ciljno 

vodenje. Koncept vzpostavlja jasne vzročno-posledične zveze med posameznimi strategijami 

in pričakovanimi cilji ter njihovimi nosilci. Omogoča preglednost, sporoča jasna pravila igre 

in definicijo okolja, kjer zaposleni in voditelji delujejo in ustvarjajo. Obenem postavlja 

temelje za vrednotenje uspeha in prispevka vsakega posameznika (Bulc 2006). 

Pri razvoju v misleče okolje podjetje iz operativnih procesov, ki so merljivi in jih sproti 

preverja ter korigira, prehaja v območje miselnih procesov, ki jih je težje (skoraj nemogoče) 

meriti in razgrajevati. Človek dobi vidnejšo vlogo, v procese razmišljanja se vključuje širše 

okolje. Odnos postaja vzajemen in dopolnjujoč, zato se mora v strateška razmišljanja 

vključevati čim več (vsaj 30 %) dejavnih zaposlenih, da je sistem lahko kos nenehnim 

spremembam v okolju (Bulc 2006). Kot osrednje orodje za spodbujanje sodelovanja ter 

vključevanje znanja in kreativnosti v taktična in operativna poslovna dogajanja se uveljavljajo 

različne oblike participativnih modelov (Bertoncelj 2008). 

Inovativnost postaja zmagovalni dejavnik v globalni konkurenci in je odgovor na nenehne 

spremembe, ki so postale edina stalnica v poslovnem okolju. Del teh sprememb so tudi 

inovativna misleča podjetja, sposobna uravnoteženega upravljanja različnosti in z dovolj 

veliko kritično maso strateško mislečih posameznikov, ki trajnostno gradijo na ključnih 
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sposobnostih in vrednotah. Naš človeški kapital je velika priložnost za uveljavitev v globalni 

ekonomiji (Bertoncelj 2005, po Bulc 2006). 

6.4 Ozaveščeno okolje 

Koncept ozaveščenih okolij morda zveni futuristično. Zaradi spremenjenih elementov 

poslovne uspešnosti, ki so vse bolj vezani na človeka, vodstva podjetij v mislečih okoljih 

sistematično in načrtno upravljajo človeške vire. Tako poleg finančnega kapitala pri 

strateškem odločanju pomembnejšo vlogo prevzema intelektualni kapital. Mirno lahko 

govorimo, da smo priča vse močnejši humanizaciji poslovnega sveta (Bulc 2006). 

Motivacija zaposlenih in njihova samomotivacija postajata ključna elementa razvojne zgodbe 

podjetja in doseganja ciljev lastnikov. 
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7 PREDSTAVITEV MODELA MCKINSEY 7S  

Doseganje primerne uspešnosti in učinkovitosti izbranega podjetja je v nalogi predstavljeno 

skozi vrednosti spremenljivk modela McKinsey 7S (Value Based 2010), ki ga je ustvarila 

svetovalna družba McKinsey and Company. Ta je vodila uporabne raziskave v organizacijah 

(Pascale in Athos 1981; Peters in Waterman 1982) v zgodnjih 80-ih letih prejšnjega stoletja. 

Vsi avtorji tudi delajo kot svetovalci v podjetju McKinsey and Company. Model je nastal kot 

rezultat analize strokovnjakov in akademikov v več kot 100 organizacijah in vključuje sedem 

dejavnikov, ki so pomembni pri razvoju organizacije in njenem uspešnem poslovanju. Model 

je bil prepoznan kot preprost poslovni model, saj se je vseh sedem spremenljivk začelo na 

črko »s«. Te so: struktura, strategija, sistemi, skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog 

vodenja. Model pa natančno obravnava tudi povezave med posameznimi spremenljivkami. 

Model McKinsey 7S zajema vse vidike poslovanja organizacije in vse dele organizacije. 

Informacije, na osnovi katerih lahko naredimo analizo organizacije  po modelu McKinsey 7S, 

moramo pridobiti iz vseh razpoložljivih virov, kot so organizacijska poročila, novice, 

sporočila za javnost in tudi iz primarnih raziskav, kot so intervjuji, anketni vprašalniki. Vse pa 

mora temeljiti na pregledu literature. Sedem zgoraj opisanih spremenljivk razvrščamo v trde 

in mehke spremenljivke. Trde spremenljivke, kot so struktura, strategija in sistemi, je 

enostavno prepoznati, saj so običajno dobro dokumentirane v letnih, polletnih in kvartalnih 

poročilih, strategiji organizacije, organizacijski shemi in drugih dokumentih. Preostale štiri 

spremenljivke pa je težje določiti. Vrednote, spretnosti in elementi organizacijske kulture se 

namreč nenehno razvijajo in spreminjajo z ljudmi, ki delajo v organizaciji. Resnično dobro 

analizo mehkih dejavnikov je moč narediti le z natančnim proučevanjem organizacije s 

pomočjo opazovanj in opravljenih razgovorov. Dejstvo pa je, da obstajajo povezave med 

trdimi in mehkimi spremenljivkami. To je razvidno tudi iz primera, da toga, hierarhična 

struktura v organizacijah običajno vodi v birokratsko organizacijsko kulturo, kjer prevladuje 

centralizirano vodenje na višjih ravneh.  

Opozoriti je treba tudi na dejstvo, da je mehke spremenljivke modela McKinsey 7S težko 

spremeniti. Zaposleni imajo odpor do spreminjanja kulture in do sprememb na splošno, še 

posebej tistih, ki spreminjajo strukturo moči in z njo povezanih vrednot. Vendarle pa bi se 

management moral zavedati, da če mu uspe spremeniti te spremenljivke, ima veliko možnost 

vpliva tudi na strukturo, strategijo in sisteme v organizaciji. V zadnjih letih je bil trend, da 

imajo organizacije bolj odprte, fleksibilne in dinamične kulture, kjer so zaposleni cenjeni in 

spodbujajo inovativnost. To pa bo v praksi večine podjetij zelo težko doseči, saj je bila 

tradicionalna kultura, v svetu in v Sloveniji, prevladujoča desetletja in zato organizacije niso 

pripravljene na tak tok sprememb. Jedro težav tiči v dejstvu, da organizacije še vedno 

večinoma poudarjajo le trde spremenljivke in zanemarjajo mehkejše, kar pa je brez dvoma 

dober recept za neuspeh. K uspehu namreč vodi le popolno obvladovanje kompleksnosti 

organizacije, kar zajema skladnost vseh elementov modela McKinsey 7S. 
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Slika 4 Model McKinsey 7S 

Vir: Katsioloudes 2006, 105. 

7.1 Opis trdih spremenljivk 

V nadaljevanju navajamo podrobnejši pregled trdih spremenljivk modela McKinsey 7S: 

strukture, strategije in sistemov. 

7.1.1 Struktura 

Strukturo (structure) enačimo z organizacijsko strukturo. Organizacije so strukturirane na 

različne načine, odvisne pa so predvsem od njihovih ciljev in kulture, ki jo zaznamo v 

organizaciji. Struktura organizacije narekuje način delovanja in opravljanja posla (Waterman, 

Peters in Phillips 1980). Tradicionalno so organizacije organizirane na hierarhični način, z več 

enotami in službami. Vsaka enota ali služba je odgovorna za naloge, kot so upravljanje 

človeških virov, proizvodnja in trženje. Posamezne akcije nadzoruje veliko plasti vodenja, 

vsaka pa odgovarja zgornji plasti upravljanja. Čeprav je to še vedno najbolj razširjena 

organizacijska struktura, se v zadnjem času vedno bolj pojavlja trend ploske strukture, kjer 

delo opravlja skupina strokovnjakov, ne pa določene službe. Organizacija je na tak način bolj 

prožna, saj vrhnji management prenese pooblastila na srednji management in tako že srednji 

management lahko upravlja sredstva organizacije (Boyle 2007). 

Členjenost (struktura, zgradba) je ogrodje, lupina, nosilna konstrukcija organizacije, je prvi 

pogoj za delovanje organizacije, vendar sama zanj ni dovolj. Struktura je statična, dinamični 

vidik pa so ostale dejavnosti managementa v organizaciji. Zgradba organizacije je nevidna, 
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nanjo kažeta le delovanje in vedenje organizacije. Členjenost organizacije določa delitev dela 

in razporeditev pristojnosti in odgovornosti v organizaciji. 

Rasti in razvoju podjetja – to je ciljem, dejavnostim in razpoložljivim sredstvom – nujno sledi 

tudi struktura uspešnih podjetij. O tem pričajo številne raziskave in študije. Tako raziskave 

(Mintzberg 1979, 241–248) kažejo, da prehodi med značilnimi urejenostmi niso zvezni, 

temveč stopenjski, ter da prinašajo temeljne spremembe v delitvi in usklajevanju dela:  

- obrtniška urejenost ali malopodjetniška urejenost (podjetje v celoti obvladuje ena sama 

oseba, mnogokrat ustanovitelj in lastnik, lahko pa tudi manjša skupina družbenikov); 

- funkcijska urejenost (nastane iz malopodjetniške s temeljno delitvijo dela po strokah, kar 

omogoča rast in učinkovito poslovanje podjetja); 

- divizijska urejenost – lahko tudi procesna, programska (urejenost je primerna, ko podjetje 

zraste in ima več raznorodnih programov; tedaj postane funkcijska urejenost 

neučinkovita, bolje je poslovanje na posameznih področjih ali postopke posameznih 

programov razporediti po primerno urejenih enotah) in 

- matrična urejenost (poskuša združevati prednosti navpične in vodoravne urejenosti; 

uspeva zlasti v podjetjih, za katera je značilno projektno delovanje). 

Hierarhična ureditev po naravi vodi v formalizirano, deterministično, podrobno strateško 

načrtovanje, ne pa v ustvarjalno, postopno načrtovanje in snovanje organizacije. Prevladuje 

kvantitativno načrtovanje nad kvalitativnim snovanjem (Tavčar 2008, 397). 

7.1.2 Strategija 

Strategija (strategy) je akcijski načrt, ki ga organizacija pripravi kot odgovor na pričakovane 

spremembe v zunanjem okolju. Strategija se po svoji naravi razlikuje glede na taktiko in 

operativne ukrepe, mora biti premišljena in praktično izvedljiva. Ukvarja se predvsem s tremi 

vprašanji: Kje je organizacija v tem trenutku? Kje želi biti v prihodnosti? Kako bo tja prišla? 

Tako je strategija pravzaprav preoblikovanje družbe iz sedanjega stanja v novo stanje ob 

uresničitvi ciljev, za katere veljajo omejitve zmogljivosti oziroma ključnih zmožnosti (Ansoff 

1965). 

Mintzberg (1979) v svoji – danes splošno priznani – kritiki prepričljivo opozarja na pasti in 

zmote strateškega načrtovanja. Načrtovanje poteka od vrha, zato nižje v organizaciji zanj ni 

zavzetosti; je togo in neživljenjsko; zagovarja objektivnost, zanika interese in zato preprečuje 

ustvarjalno snovanje – in sploh je dvomljiva misel, da je mogoče organizacijo in ljudi v njej 

učinkovito obvladovati z načrtovanjem. Čeprav strateškemu načrtovanju ne kaže odrekati tudi 

nekaj dobrih plati, je jasno, da je formalizirano načrtovanje zašlo v slepo ulico. Formalizacija 

ne zmore ustvarjalnih procesov. Formalizirani sistemi ne morejo nadomestiti inovativnega 

managerja; inovacije ustvarjajo ljudje, ne sistemi. 
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7.1.3 Sistemi 

Sistemi (systems) so sestavni del vsake organizacije, saj se ta lahko organizira le s pomočjo 

procesov. Najenostavnejši primer je že postopek zaposlovanja. Vemo namreč, da si morajo 

koraki v procesu strogo slediti, ker le tako lahko dosežemo čim večjo učinkovitost. V 

organizacijah danes še vedno prevladuje birokratski procesni model, kjer se večina odločitev 

sprejema na višji ravni upravljanja in so zato sprejete različne in včasih nepotrebne zahteve, 

kot so npr. javna naročila za blago, ki se dnevno uporablja. Organizacije pa danes skušajo s 

pomočjo inovacij in uvedbo novih tehnologij proces odločanja poenostaviti, kar pomeni, da je 

vedno hitrejši. Poseben poudarek je v današnjem času na procesih, ki vključujejo stranke, saj 

naj bi ti bili kar se da prijazni do njih (Lynch 2005). 

Sistemi obsegajo pravila, usmeritve in načine delovanja, ki veljajo za vse sodelavce 

organizacije ter usmerjajo predvsem njihovo rutinsko in analizno odločanje ter delovanje, ki 

sledi iz teh odločitev. Sistemi lahko v veliki meri nadomeščajo posamično obvladovanje 

sodelavcev ter lahko pomembno povečujejo učinkovitost in uspešnost delovanja 

managementa ter posredno organizacije. 

7.2 Opis mehkih spremenljivk 

V nadaljevanju sledi podrobnejši opis mehkih spremenljivk modela McKinsey 7S, kamor 

sodijo skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja. 

7.2.1 Skupne vrednote 

Vrednote so dobrine, ki posameznikom, skupinam, skupnostim veliko pomenijo. Kdor ne deli 

vrednot, ki prevladujejo v neki kulturi, je tujec – kdor krši v kulturi pretežno usvojene 

vrednote, je nasprotnik (Biloslavo 2006, 121). Vrednote so jedro etike – etično odločanje in 

moralno delovanje sta skladni z vrednotami večine ljudi. Moralne vrednote so nad drugimi 

vrednotami. Najvišja človekova vrednota je srečnost: občutek največje sreče je »blaženost« 

(ugodje, uspešnost). 

Pomemben del pripadnikov organizacije lahko deli iste ali podobne vrednote in se močno 

zavzema zanje – tedaj govorimo o močni kulturi. Močna kultura lahko pomembno podpira ali 

zavira uspešnost organizacije. Usklajevanje strategije organizacije s kulturo te organizacije in 

kulturami okolij, v katerih ali s katerimi deluje organizacija, je nadvse pomembna sestavina 

managementa. Če kultura organizacije ni skladna z drugimi pomembnimi sestavinami politike 

organizacije, kaže vselej najprej pretehtati možnosti za delovanje v sožitju s trenutno kulturo 

in šele zatem pomisliti na spreminjanje le-te. Spreminjanje vrednot, vzornikov in navad 

zaposlenih je praviloma dolgotrajen proces, ki zadeva ob nepričakovano žilave odpore. 

Sestavine kulture organizacije so sorazmerno stabilne, saj kultura nastaja dolga leta in ima 

korenine v temeljnih vrednotah, ki so jim delavci močno zavezani.  

Skupne vrednote oziroma skupni cilji (Shared Values/Superordinate Goals) so element, ki si 

ga delijo vsi člani organizacije in na katerem temelji celotno poslovanje organizacije. To je 
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lahko dobiček ali pa doseganje odličnosti na določenem področju. Skupne vrednote ali skupni 

cilji pomagajo zaposlenim, da stremijo k temeljnim ciljem organizacije in na tak način 

ohranjajo živ timski duh. V organizacijah, kjer obstajajo šibke skupne vrednote in cilji, 

pogosto zaposleni najdejo svoje osebne cilje, ki so običajno različni ali pa celo v nasprotju z 

interesi organizacije in z interesi sodelavcev (Martins in Terblanche 2003). 

7.2.2 Spretnosti 

S spretnostmi oziroma strokovnimi znanji (skills) mislimo na sposobnosti, ki jih imajo 

zaposleni v organizaciji, kot tudi na organizacijo kot celoto. Učinkovite in uspešne 

organizacije svoje spretnosti in strokovno znanje razvijajo za doseganje čim večje 

produktivnosti, učinkovitosti in gospodarnosti. Odlične organizacije se za povečanje svoje 

rasti, izboljšanje tehnološke osnove, zmanjšanje tveganj in zagotavljanje večje dinamičnosti v 

veliki meri poslužujejo uvajanja, povečevanja raznovrstnosti. Z njo dopolnjujejo in širijo 

proizvodne in prodajne programe tako, da vključujejo nove proizvode (izdelke ali storitve), ki 

se razlikujejo od dotedanjih. Zaposlenih ni mogoče imeti v lasti kot stroje, vendar vrednost 

ljudi za podjetje raste, ko se specializirajo za posle in dejavnosti podjetja; čim bolj se 

vključujejo v posebnosti podjetja – odjemalce, tehnologijo, opremo – tem učinkovitejši 

postajajo, podjetje pa z njimi. 

Sposobnost sprejemanja dobrih odločitev o zaposlenih in novem vodstvu predstavlja enega 

zadnjih zanesljivih virov konkurenčne prednosti, saj ga le malo organizacij resnično obvlada 

(Drucker 1993). To največje premoženje podjetja se še vedno slabo razume, ne zna se ga 

meriti in še slabše se ga upravlja. 

Osnovo predstavlja delitev (Miller, Rankin in Neathey 2001) na vedenjske (mehke) 

zmožnosti, ki povedo, kako naj bi se ljudje obnašali, da bodo uspešno opravili svoje delo, in 

tehnične ali funkcionalne (trde) zmožnosti, ki povedo, kaj morajo ljudje znati in so v stanju 

narediti, da bodo uspešno opravili svoje delo. Trde zmožnosti so kombinacija veščin in 

znanja. Mehke zmožnosti opredeljujejo mehki del uma, trde zmožnosti kognitivni del uma, 

konativne zmožnosti pa opredeljuje prirojeni del podjetniških lastnosti, ki bi jim lahko rekli 

naravni talenti. 

Managerske veščine delimo na naslednje sklope (Hisrich in Peters 1998):  

- tehniške veščine, ki vsebujejo pisno in ustno komunikacijo, tehnični management in 

organizacijske sposobnosti; 

- poslovne managerske veščine, ki vsebujejo načrtovanje, sprejemanje odločitev, 

marketinške in računovodske veščine; 

- posebne podjetniške veščine, ki vsebujejo notranjo kontrolo, inovativnost in tveganje. 

Managerske zmožnosti same po sebi ne pomenijo dosti, če so samo »speči kapital« in kot take 

ne vplivajo na rezultat podjetja. 
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Ulrich (1998) trdi, da se človeški (managerski) kapital na individualni ravni lahko meri s 

pomočjo zmožnosti. Kovač in Bertoncelj (2007) sta z modelom managerskih zmožnosti 

ugotovila, da se del zmožnosti spreminja in se jih da pridobiti ali naučiti (vedenjske in 

kognitivne zmožnosti), medtem ko jih je del prirojenih in zato nespremenljivih (konativne 

zmožnosti). 

Managerske zmožnosti posledično vplivajo na zmožnosti zaposlenih, vse skupaj pa na rezultat 

podjetja. Rezultat podjetja (Vitols 2005) delimo na pet glavnih učinkov: 

- učinki na zaposlene, kot so zadovoljstvo, zavzetost in motivacija; 

- uspeh poslovanja, kot sta produktivnost in inovativnost; 

- zadovoljstvo kupcev; 

- finančni učinki, kot so dobičkonosnost, dodana vrednost in prihodki; 

- učinki na vrednost podjetja, kot sta vrednost cene delnice ali tržna vrednost podjetja. 

Managerski kapital je vpleten v vse dele podjetja in se kaže skozi finančne kazalce. Potencial 

za ustvarjanje dodane vrednosti je skrit v vsakem podjetju, še posebej v slabo vodenih 

podjetjih (Damodaran 2005). Da bi ga lahko odkrili, moramo nastaviti dobre managerje, ki 

bodo podjetja vodili v smeri izkoristka vseh potencialov. 

7.2.3 Sodelavci 

Sodelavci (staff) so temeljna ključna zmožnost vsake, na znanju temelječe organizacije. 

Pomen človeških virov je tako dobil osrednje mesto v strategiji organizacije in ni več 

primerljiv s tradicionalnim modelom, kjer sta enakovredna elementa tudi kapital in zemljišča. 

Vse vodilne organizacije, kot so IBM, Microsoft, Cisco idr., poudarjajo sodelovanje z 

vrhunskimi strokovnjaki, ki naj bi z usposabljanjem in mentorstvom ter podporo izobrazili 

njihov kader in bi tako organizacija odpravila omejitve na poti k poslovni odličnosti, kar je 

temelj prednosti pred konkurenti. Za organizacijo je zelo pomembna tudi vzpostavitev 

zaupanja med zaposlenimi, njihova prihodnost v organizaciji, rast ter začrtana poklicna pot, 

kot spodbuda za trdo delo (Purcell in Boxal 2003). 

Management sodelavcev je temeljna in nepremostljiva naloga vseh managerjev na vseh 

ravneh in v vseh dejavnostih ter enotah organizacije, obsega pa načrtovanje in pridobivanje, 

zatem izbiranje in uvajanje, pa usposabljanje in usmerjanje, ocenjevanje in nagrajevanje 

sodelavcev. 

Potočan (2007) posebej opozarja, da mora management iskati ustvarjalno sintezo med 

revolucijskim in evolucijskim spreminjanjem. Prvi pogoj za trajno zvezno spreminjanje je: 

- sodelavci naj bodo zavezani nenehnemu izboljševanju, nenehno nezadovoljni s stanjem, 

prepričani, da je mogoče delovati bolje; 

- sodelavci naj bodo zavezani trajnemu učenju – ne le pridobivanju novih informacij, 

temveč tudi kritičnemu presojanju ustaljene miselnosti v organizaciji; 
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- sodelavci naj bodo motivirani za nenehno spreminjanje – zunanje spreminjanje in 

notranje prilagajanje, organizacija naj dejavno odpravlja togost, ustvarja prožne strukture 

in procese, spodbuja odprto in strpno kulturo organizacije ter zagotavlja zadostno mero 

varnosti zaposlitve, da sodelavci sprejemajo negotovosti in tveganje. 

Večino tržne vrednosti sodobne organizacije predstavljajo ljudje, njihova znanja in veščine in 

ne več gotovina, poslopja in stroji. Neopredmeteni kapital, ki ga sestavljajo človeški, 

strukturni, socialni in organizacijski kapital, bo v primerjavi z »ekonomskim« kapitalom v 

prihodnosti še pridobival pomen (Bertoncelj 2008, 39). 

Pomanjkanje zavezanosti zaposlenih je ovira pri integraciji (Habeck, Kröger in Träm 2000), 

kar lahko odpravimo le z učinkovito komunikacijo. Komunikacija je velikokrat tudi 

motivacija in sredstvo za vzpostavitev zaupanja v integracijski proces (Epstein 2004). 

7.2.4 Slog vodenja 

Del obvladovanja zagotavlja primerna urejenost organizacije – delitev dela, pristojnosti in 

odgovornosti, splošno veljavna pravila (t. i. sistemi) – ki je pomembna sestavina politike 

organizacije. Mnogo učinkovitejša od te normativne urejenosti je neformalna urejenost, ki 

temelji na interesih sodelavcev, zlasti na trajnih interesih, ki izhajajo iz njihovih vrednot in se 

odražajo v skupno usvojenih interesih ter v vedenju, v kulturi organizacije. Kultura 

organizacije je zato najbolj dolgoročna in mnogokrat najvplivnejša sestavina urejenosti v 

okviru politike organizacije in eden od najpomembnejših dejavnikov, ki naj jih upošteva 

management pri svojem delu. 

Organizacija ima različne sloge vodenja oziroma kulture (style/culture). Kultura nastane iz 

prevladujočih vrednot, prepričanj in norm, ki se razvijajo skozi čas in postanejo relativno 

trajen element v življenjskem ciklusu organizacije. Kultura se kaže tudi v interakciji vodstva 

organizacije z zaposlenimi in tudi v načinu njihovega preživljanja prostega časa. Organizacije 

so tradicionalno še vedno pod vplivom vojaškega stila vodenja in kulture, kjer se od nižjih 

ravni pričakuje spoštovanje zgornje ravni upravljanja in dosledno izvajanje postopkov. V 

zadnjih nekaj desetletjih pa je bilo veliko prizadevanj, da bi bila kultura bolj odprta, 

inovativna in okolju prijazna, torej z manj hierarhije in manj ravni poveljevanja. Kultura 

ostaja pomemben dejavnik pri izvajanju katere koli strategije v organizaciji (Martins in 

Terblanche 2003). 

Obvladovanje ljudi temelji na naravnanosti managerja do sveta in ljudi (McGregor 1967, 79–

86): za pesimista so ljudje slabi (t. i. teorija X o ljudeh), za optimista dobri (t. i. teorija Y), za 

realista pa nekje vmes, glede na okoliščine (t. i. teorija Z). Iz tega sledi avtoritativni ali 

participativni slog vodenja oziroma vodenje glede na okoliščine (Hersey in Blachard 1988, 

171–189). 

Evolucijsko spreminjanje lahko terja zavzetost v vsej organizaciji; vodje se ne morejo učiti 

namesto vse organizacije, ne morejo obvladovati vseh malih izboljšav in prilagoditev, nujnih 
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za nenehno izboljševanje. Managerji naj evolucijo uvajajo kot voditelji, ne na silo z vrha 

organizacije; nenehno usmerjanje je pomembnejše kot poveljevanje (De Wit in Meyer 2005, 

91–92). 
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Slika 5 Štirje slogi situacijskega vodenja 

Vir: Hersey in Blanchard 1988, 269, po Tavčar 1999, 75. 

 

Najpomembnejši okoliščini sta lahko zmožnost sodelavca in voljnost, zavzetost sodelavca – 

če je prve ali druge obilo ali malo, nastanejo štirje tipi sodelavcev, vsakemu pa je mogoče 

prirediti prikladen slog vodenja – glej sliko 5. 

Vodja mora vedno poskušati kar največ sodelavcev čim prej usposobiti in spodbuditi za 

delegiranje, saj se na tak način sprosti manj pomembnih in nujnih zadev ter se lahko posveti 

pomembnejšim. Čim bolj se vodja odmika od participativnega sloga vodenja proti 

avtoritarnemu, tem manj sme verjeti, da bo sodelavec zadevo samostojno in zadovoljivo 

opravil. 
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8 ANALIZA IN INTERPETACIJA PODATKOV 

Raziskava primerja obravnavano organizacijo z ostalimi organizacijami, in sicer skozi analizo 

doseganja vrednosti po spremenljivkah modela McKinsey 7S v primerjavi z vrednostmi, ki so 

znane za ostale slovenske organizacije. Za analizo je bilo vrnjenih 454 ustreznih anket, od 

tega 272 (60 %) izpolnjenih v celoti. V analizi smo upoštevali samo v celoti izpolnjene 

ankete. 

Na sliki je prikazano število anketirancev po dnevih: 
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Slika 6 Struktura vrnjenih vprašalnikov po dnevih 

Vračilo izpolnjenih elektronskih anketnih vprašalnikov običajno zelo hitro in močno upada – 

vsak naslednji dan se namreč prepolovi. V navodilih za spletne ankete smo zasledili navodilo, 

da ob močnem usihanju vračanja anket to lahko ponovno povečamo z zahvalo vsem 

anketirancem in s pozivom, da anketo še vedno lahko vrnejo. Iz grafa je razvidno, da je takšno 

elektronsko sporočilo tretji dan objave doseglo svoj namen in da se je število vrnjenih 

vprašalnikov zaradi tega spet močno povečalo. 

V nadaljevanju navajamo splošne podatke o anketirancih. 
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Slika 7 Struktura anketirancev po zaposlitvi 

Preglednica 1 Struktura anketirancev po zaposlitvi 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 

izbrana organizacija 107 39,3 39,3 

ostale organizacije 165 60,7 100,0 

Total 272 100,0 
 

 

Analiza zajema 272 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, od katerih jih je 107 oziroma 39 % iz 

izbrane organizacije ter 165 oziroma 61 % iz ostalih organizacij.  
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Slika 8 Struktura anketirancev po starosti 

Preglednica 2 Struktura anketirancev po starosti 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 

do 20 let 4 1,5 1,5 

21–40 let 118 43,4 44,9 

41–60 let 147 54,0 98,9 

61 let ali več 3 1,1 100,0 

Total 272 100,0 
 

 

Analiza zajema 272 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, od katerih so 4 anketiranci oziroma  

2 % iz starostne skupine anketirancev do 20 let, 118 anketirancev oziroma 43 % jih je iz 

starostne skupine od 21 do 40 let, 147 anketirancev oziroma 54 %  iz starostne skupine od 41 

do 60 let in 3 anketiranci oziroma 1 % iz starostne skupine nad 61 let. Ocenjujemo, da je 

povprečna starost anketirancev 41 let (118*30+147*50)/(118+147). 
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Slika 9 Struktura anketirancev po spolu 

Preglednica 3 Struktura anketirancev po spolu 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 

Moški 167 61,4 61,4 

Ženski 105 38,6 100,0 

Total 272 100,0 
 

 

Analiza zajema 272 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Vprašalnik je izpolnilo in oddalo 167 

moških oziroma 61 % in 105 žensk oziroma 39 %. 
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Slika 10 Struktura anketirancev po izobrazbi 

Preglednica 4 Struktura anketirancev po izobrazbi 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 

osnovna, poklicna, srednja 75 27,6 27,6 

višja, visoka, univerzitetna 177 65,1 92,6 

specializacija, magisterij, doktorat 20 7,4 100,0 

Total 272 100,0 
 

 

Analiza zajema 272 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. 75 anketirancev oziroma 28 % ima 

osnovno, poklicno ali srednjo izobrazbo, 177 anketirancev oziroma 65 % ima višjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo ter 20 anketirancev oziroma 7 % ima specializacijo, magisterij ali 

doktorat. 
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Slika 11 Struktura anketirancev po funkciji 

Preglednica 5 Struktura anketirancev po funkciji 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

Valid 

management 113 41,5 41,5 

ostali zaposleni 159 58,5 100,0 

Total 272 100,0 
 

 

Analiza zajema 272 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, od katerih je 113 anketirancev oziroma 

42 % takih, ki so jih izpolnili managerji, in 159 anketirancev oziroma 58 % takih, ki so jih 

izpolnili ostali zaposleni.  

8.1 Zanesljivost in konsistentnost vprašalnika – Cronbachov alfa test in 

korelacijski koeficient 

V tej točki so po posameznih spremenljivkah v slikah grafično prikazani podatki, pridobljeni 

z anketo, v nadaljevanju pa smo zanesljivost in konsistentnost vprašalnika preverili s testom 

Cronbach's Alpha in s t. i. item-total statistics. 

Iz prve preglednice pri posamezni spremenljivki v nadaljevanju preberemo vrednost 

Cronbachovega koeficienta alfa, ki mora biti vsaj 0,6. Če upoštevamo, da ima lahko 

koeficient zanesljivosti vrednost med 0 (popolnoma nezanesljiva meritev) in 1 (popolnoma 

zanesljiva meritev), ugotavljamo, ali je vprašalnik zanesljiv in konsistenten. 

Zatem smo s pomočjo t. i. item-total statistics, druga preglednica, izračunali:
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- Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi spremenljivkami 

vprašalnika (Corrected Item – Total Correlation).  

Upoštevali smo kriterij, ki pravi, da je lestvica zanesljiva takrat, ko postavke dobro 

korelirajo (se povezujejo) s celoto, in sicer: če znaša korelacija med 0,7 in 1,0, potem gre 

za močno korelacijo; če znaša med 0,5 in 0,7, gre za tako imenovano zmerno korelacijo; 

če znaša med 0,3 in 0,5, potem govorimo o šibki korelaciji. Če je vrednost korelacijskega 

koeficienta v stolpcu manjša od 0,3, potem je priporočljivo, da spremenljivko izločimo iz 

vprašalnika. 

- Spremembo Cronbachovega koeficienta alfa (Cronbach's Alpha if Item Deleted) ob 

morebitni izključenosti posamezne spremenljivke. 

8.1.1 Trde spremenljivke 

V tem delu naloge so zajeti rezultati analize, ki se nanašajo na trde spremenljivke, to so 

struktura, strategija in sistemi. 

 

Slika 12 Analiza trditev v povezavi s strukturo – ostale organizacije 
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Slika 13 Analiza trditev v povezavi s strukturo – izbrana organizacija 

Med trditvami v povezavi s strukturo izziv predstavljata zadnji dve trditvi, in sicer: »odločitve 

naših vodij se sprejemajo pravočasno« in »v organizaciji so odgovornosti in pristojnosti 

medsebojno uravnotežene na vseh ravneh«. Ti dve trditvi v izbrani organizaciji ne dosegata 

mejne vrednosti 3, s katero bi bili zadovoljni, zato predstavljata izziv managementu. 

Preglednica 6 Cronbachov koeficient alfa – trditve v povezavi s strukturo 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,828 4 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko struktura znaša 

0,828, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz višine 

vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci razumeli 

konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve menili, da 

se nanašajo na spremenljivko struktura. 

Preglednica 7 Korelacijski koeficient – trditve v povezavi s strukturo 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje pri delu. ,666 ,779 

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski strukturi podjetja. ,658 ,782 

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh ravneh. ,659 ,783 

Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. ,642 ,789 
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Iz preglednice je razvidno, da gre pri vseh štirih trditvah v povezavi s strukturo za zmerno 

korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami v vprašalniku. Iz preglednice je prav 

tako razvidno, da bi katera koli izključenost trditve pomenila zmanjšanje Cronbachovega alfa 

testa, kar pomeni, da nobena trditev ni odveč – vse so potrebne in le skupaj prinašajo tako 

visoko zanesljivost. Sklop trditev za spremenljivko struktura je torej dobro zamišljen, kar so 

anketiranci s svojimi odgovori potrdili. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse 

spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 

 

 

Slika 14 Analiza trditev v povezavi s strategijo – ostale organizacije 

 

 

Slika 15 Analiza trditev v povezavi s strategijo – izbrana organizacija 

Z grafikonov je razvidno, da sta med anketiranci ostalih organizacij in anketiranci izbrane 

organizacije najslabše ocenjeni isti dve trditvi, in sicer »cilji organizacije so jasni vsem 

zaposlenim« in »pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo vsi zaposleni«. V izbrani 
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organizaciji ne dosegata želene povprečne ocene, zato predstavljata izziv, ki se ga je vredno 

lotiti. 

Preglednica 8 Cronbachov koeficient alfa – trditve v povezavi s strategijo 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,840 4 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko strategija znaša 

0,840, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz višine 

vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci razumeli 

konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve menili, da 

se nanašajo na spremenljivko strategija. 

Preglednica 9 Korelacijski koeficient – trditve v povezavi s strategijo 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in 

delovanja. 
,639 ,812 

Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje. ,663 ,803 

Cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. ,748 ,763 

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo vsi zaposleni. ,650 ,809 

 

Iz preglednice je razvidno, da gre pri treh trditvah v povezavi s strategijo za zmerno korelacijo 

(vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami v vprašalniku, pri eni pa za močno korelacijo 

(vrednost med 0,7 in 1). Iz preglednice je prav tako razvidno, da bi katera koli izključenost 

trditve pomenila zmanjšanje Cronbachovega alfa testa, kar pomeni, da nobena trditev ni 

odveč – vse so potrebne in le skupaj prinašajo tako visoko zanesljivost. Sklop trditev za 

spremenljivko strategija je torej dobro zamišljen, kar so anketiranci s svojimi odgovori 

potrdili. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse spremenljivke povezane in da nobene ni 

treba izločiti. 
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Slika 16 Analiza trditev v povezavi s sistemi – ostale organizacije 

 

 

Slika 17 Analiza trditev v povezavi s sistemi – izbrana organizacija 

Trditve v povezavi s sistemi so med anketiranci ostalih organizacij in med anketiranci izbrane 

organizacije ocenjene zadovoljivo in njihovo višanje vrednosti ni prioritetna naloga. 

Preglednica 10 Cronbachov koeficient alfa – trditve v povezavi s sistemi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,781 4 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko sistemi znaša 

0,781, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz višine 
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vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci razumeli 

konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve menili, da 

se nanašajo na spremenljivko sistemi. 

Preglednica 11 Korelacijski koeficient – trditve v povezavi s sistemi 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Zaposleni s predlogi sodelujemo pri oblikovanju procesov podjetja. ,619 ,710 

Naloge, ki izhajajo iz ciljev podjetja, sprejemamo kot moralno obveznost in ne kot zahtevo 

svojih nadrejenih. 
,594 ,724 

Sistem nadziranja (kaj in kako je bilo narejeno) razumemo kot sredstvo za lastno 

usmerjanje svojih delovnih nalog. 
,589 ,727 

Skladno delovanje podsistemov (finančni, kadrovski, informacijski, logistični) tvori 

optimalen in celostni poslovni sistem. 
,545 ,749 

 

Iz preglednice je razvidno, da gre pri vseh štirih trditvah v povezavi s sistemi za zmerno 

korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami v vprašalniku. Iz preglednice je prav 

tako razvidno, da bi katera koli izključenost trditve pomenila zmanjšanje Cronbachovega alfa 

testa, kar pomeni, da nobena trditev ni odveč – vse so potrebne in le skupaj prinašajo tako 

visoko zanesljivost. Sklop trditev za spremenljivko sistemi je torej dobro zamišljen, kar so 

anketiranci s svojimi odgovorili potrdili. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse 

spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 

8.1.2 Mehke spremenljivke 

Naloga v tem delu zajema rezultate analize, ki se nanašajo na mehke spremenljivke modela 

McKinsey 7S, to so skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja. 
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Slika 18 Analiza trditev v povezavi s pomembnostjo skupnih vrednot – ostale 

organizacije 

 

 

Slika 19 Analiza trditev v povezavi s pomembnostjo skupnih vrednot – izbrana 

organizacija 

Anketiranci so posamezne skupne vrednote razvrstili glede na pomembnost, ki jo ima ta za 

posameznika. Z grafikona je razvidno, da se pomembnost za anketirance med ostalimi 

organizacijami in izbrano organizacijo praktično ne razlikuje – za vse je najbolj pomembnih 
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naslednjih pet skupnih vrednot: poslovna odličnost, trajnostni razvoj, hitrost in fleksibilnost, 

partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in inovativnost. Večina anketirancev je izbrala tudi 

možnost »drugo«, a pod njo ni zapisala ničesar novega. Z vsega tremi odgovori je moč 

dognati le timsko delo, ki pa ga lahko vključimo tudi v partnerstvo in zaupanje. 

 

 

Slika 20 Analiza trditev v povezavi z uresničitvijo skupnih vrednot – ostale 

organizacije 
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Slika 21 Analiza trditev v povezavi z uresničitvijo skupnih vrednot – izbrana 

organizacija 

Slednja dva grafikona predstavljata uresničitev skupnih vrednot za posameznika. Vrstni red se 

tu med anketiranci v ostalih organizacijah in izbrani organizaciji nekoliko razlikuje, a ne 

predstavlja bistvene razlike. Najmanj uresničene so naslednje skupne vrednote: trajnostni 

razvoj, partnerstvo in zaupanje, moralnost, etičnost, kreativnost in inovativnost ter poslovna 

odličnost. Zanimivo je spoznanje, da so skupne vrednote, ki so za posameznika najbolj 

pomembne, praviloma tudi najmanj uresničene. Tu pa je viden največji izziv, ki se ga je 

management dolžan lotiti.  

Preglednica 12 Cronbachov koeficient alfa – skupne vrednote 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,925 9 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko skupne vrednote 

znaša 0,925, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz 

višine vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci 

razumeli konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve 

menili, da se nanašajo na spremenljivko skupne vrednote. 
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Preglednica 13 Korelacijski koeficient – skupne vrednote 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

Kreativnost in inovativnost ,656 ,921 

Odgovornost in korektnost ,791 ,912 

Hitrost in fleksibilnost ,669 ,920 

Partnerstvo in zaupanje ,758 ,915 

Strokovnost, znanje in razvoj ,766 ,914 

Moralnost, etičnost ,771 ,914 

Delavnost in učinkovitost ,777 ,914 

Trajnostni razvoj ,663 ,921 

Poslovna odličnost ,711 ,918 

 

Iz preglednice je razvidno, da so pri spremenljivki skupne vrednote vključene tri take, pri 

katerih je moč zaznati zmerno korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7), in šest takih, pri katerih 

zaznamo močno korelacijo (vrednosti med 0,7 in 1). Iz preglednice je prav tako razvidno, da 

bi katera koli izključenost skupne vrednote pomenila zmanjšanje Cronbachovega alfa testa, 

kar pomeni, da nobena skupna vrednota ni odveč – vse so potrebne in le skupaj prinašajo tako 

visoko zanesljivost. Sklop vrednot za spremenljivko skupne vrednote je torej dobro zamišljen, 

kar so anketiranci s svojimi odgovori potrdili. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse 

spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 

 

 

Slika 22 Analiza trditev v povezavi s spretnostmi – ostale organizacije 
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Slika 23 Analiza trditev v povezavi s spretnostmi – izbrana organizacija 

Strinjanje s posameznimi trditvami pri tej spremenljivki je enako pri vseh anketirancih, 

kritične meje pa ne dosega le zadnja trditev za izbrano organizacijo, in sicer »pri nas so 

zaposleni le ljudje, ki so zmožni za svoje delo«. Ta trditev bi torej lahko predstavljala izziv za 

izboljšanje in posledično za dvig njene vrednosti. 

Preglednica 14 Cronbachov koeficient alfa – trditve v povezavi s spretnostmi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,796 4 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko spretnosti znaša 

0,796, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz višine 

vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci razumeli 

konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve menili, da 

se nanašajo na spremenljivko spretnosti. 

Preglednica 15 Korelacijski koeficient – trditve v povezavi s spretnostmi 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Zaposleni skrbimo za razvoj lastnih zmožnosti in njihov prenos v podjetju. ,651 ,728 

Sistem usposabljanja je dober. ,613 ,744 

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so zmožni za svoje delo. ,608 ,745 

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. ,569 ,763 
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Iz preglednice je razvidno, da gre pri vseh štirih trditvah v povezavi s spretnostmi za zmerno 

korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7). Iz preglednice je prav tako razvidno, da bi katera koli 

izključenost trditve pomenila zmanjšanje Cronbachovega alfa testa, kar pomeni, da nobena 

trditev ni odveč – vse so potrebne in le skupaj prinašajo tako visoko zanesljivost. Sklop 

trditev za spremenljivko spretnosti je torej dobro zamišljen, kar so anketiranci s svojimi 

odgovorili potrdili. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse spremenljivke povezane in da 

nobene ni treba izločiti. 

 

 

Slika 24 Analiza trditev v povezavi s sodelavci – ostale organizacije 

 

 

Slika 25 Analiza trditev v povezavi s sodelavci – izbrana organizacija 

Tudi pri analizi trditev, povezanih s sodelavci, je viden skoraj enak odnos anketirancev do 

posameznih trditev med zaposlenimi v ostalih organizacijah in med izbrano organizacijo. 

Zadnji dve trditvi »v naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo« 
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in »ljudje si medsebojno zaupajo« ne dosegata želene vrednosti spremenljivke. Za 

management v izbrani organizaciji to lahko predstavlja izziv, ki se ga je vredno lotiti. 

Preglednica 16 Cronbachov koeficient alfa – trditve v povezavi s sodelavci 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,902 4 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko sodelavci znaša 

0,902, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz višine 

vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci razumeli 

konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve menili, da 

se nanašajo na spremenljivko sodelavci. 

Preglednica 17 Korelacijski koeficient – trditve v povezavi s sodelavci 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

V naši organizaciji cenimo delo naših sodelavcev. ,801 ,867 

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. ,769 ,879 

Konflikte rešujemo v skupno korist. ,745 ,887 

Ljudje si medsebojno zaupajo. ,812 ,863 

 

Iz preglednice je razvidno, da je pri dveh trditvah v povezavi s sodelavci moč zaznati zmerno 

korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7), pri dveh trditvah pa močno korelacijo (vrednosti med 

0,7 in 1). Iz preglednice je prav tako razvidno, da bi katera koli izključenost trditve pomenila 

zmanjšanje Cronbachovega alfa testa, kar pomeni, da nobena trditev ni odveč – vse so 

potrebne in le skupaj prinašajo tako visoko zanesljivost. Sklop trditev za spremenljivko 

sodelavci je torej dobro zamišljen, kar so anketiranci s svojimi odgovorili potrdili. Iz 

navedenega lahko sklepamo, da so vse spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 

 



 

47 

 

 

Slika 26 Analiza trditev v povezavi s slogom vodenja – ostale organizacije 

 

 

Slika 27 Analiza trditev v povezavi s slogom vodenja – izbrana organizacija 

Ocene trditev posameznih anketirancev se pri spremenljivki slog vodenja nekoliko 

razlikujejo, vendar pa vse dosegajo kritično mejo in zato ne predstavljajo izziva, ki bi moral 

biti obravnavan prednostno. 

Preglednica 18 Cronbachov koeficient alfa – trditve v povezavi s slogom vodenja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,805 4 

 

Iz preglednice je razvidno, da Cronbachov koeficient alfa za spremenljivko slog vodenja 

znaša 0,805, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Iz 
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višine vrednosti konsistentnosti oziroma zanesljivosti je moč razbrati, da so anketiranci 

razumeli konstrukt, ki si ga je zamislil avtor ankete – tudi oni so namreč za različne trditve 

menili, da se nanašajo na spremenljivko slog vodenja. 

Preglednica 19 Korelacijski koeficient – trditve v povezavi s slogom vodenja 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. ,684 ,724 

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe k svojemu delu. ,670 ,731 

Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti pri opravljanju svojega dela. ,624 ,754 

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. ,507 ,806 

 

Iz preglednice je razvidno, da je pri vseh štirih trditvah v povezavi s slogom vodenja moč 

zaznati zmerno korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7). Iz pregldenice je prav tako razvidno, da 

bi katera koli izključenost trditve pomenila zmanjšanje Cronbachovega alfa testa, kar pomeni, 

da nobena trditev ni odveč – vse so potrebne in le skupaj prinašajo tako visoko zanesljivost. 

Sklop trditev za spremenljivko slog vodenja je torej dobro zamišljen, kar so anketiranci s 

svojimi odgovorili potrdili. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse spremenljivke povezane 

in da nobene ni treba izločiti. 

Vidimo, da so vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa pri vseh sedmih spremenljivkah zelo 

visoke – od 0,781 do 0,925. Prav tako nima nobenega vpliva izključenost oziroma 

neupoštevanje katere izmed postavk (spremenljivk), saj je iz vrednosti »Cronbach's Alpha if 

Item Deleted« razvidno, da takšno dejanje ne bi bistveno zvišalo vrednosti Cronbachovega 

koeficienta alfa, oziroma bi ga le znižalo. To pomeni, da je vprašalnik veljaven, visoko 

zanesljiv in konsistenten, takšen kot je ter ni treba ničesar izločiti. 

8.2 Priprava za analizo hipotez 

V naslednjem koraku bomo trditve, ki merijo posamezne spremenljivke (struktura, strategija, 

sistemi, skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja) združili v nove komponente z 

metodo PCA (principal component analysis). 

8.3 Metoda glavnih komponent – PCA (Principal Component Analysis) 

Metoda glavnih komponent (angl. principal component analysis, PCA) je statistična tehnika, 

ki analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število spremenljivk 

zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk preslikamo v množico novih spremenljivk, ki 

jih imenujemo glavne komponente. Glavnih komponent je toliko, kolikor je osnovnih 

spremenljivk, in so med seboj neodvisne (pravokotne). Glavne komponente se izražajo kot 

linearna kombinacija osnovnih spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost. Prva 
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glavna komponenta je določena tako, da pojasni kar se da velik del celotne variance osnovne 

spremenljivke. Druga glavna komponenta je določena tako, da je neodvisna od prve in pojasni 

kar se da velik del še nepojasnjene variance. 

8.3.1 Pojasnilo smiselnosti metode glavnih komponent za podatke 

V nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj in zakaj so izhodiščne spremenljivke povezane do te mere, 

da jih je smiselno nadomestiti z glavnimi komponentami. 

- Najbolj znan test v te namene je Bartlettov test, ki temelji na statistiki hi-kvadrat. Ničelna 

domneva pravi, da je populacijska korelacijska matrika enaka identični matriki. Metoda 

glavnih komponent je smiselna, če H0 zavrnemo pri dovolj majhnem tveganju. 

- Druga mera, ki služi v isti namen, je Kaiser-Meyer-Olkinova mera (KMO). Njena 

definicija temelji na vrednostih korelacijskih koeficientov in parcialnih korelacijskih 

koeficientov in vrednoti, ali bi spremenljivke lahko združili v skupine in posamezno 

skupino spremenljivk nadomestili z glavno komponento. Vrednost mere KMO je med 0 

in 1, vrednosti blizu 1 kažejo, da bo redukcija uspešna, vrednosti pod 0,6 pa nakazujejo, 

da gre za nekoreliranost spremenljivk in neprimernost uporabe te metode. 

- Tretja mera je komunaliteta, ki predstavlja delež variabilnosti posamezne spremenljivke, 

pojasnjene z izbranim številom glavnih komponent. Če je manjša od 50 %, spremenljivko 

izločimo iz analize. 

Zaporedne glavne komponente so urejene po padajoči velikosti variance. Če so dovolj 

povezane, v veliki meri že prva pojasni dovolj. Majhen delež preostalih v celotni varianci tako 

lahko zanemarimo. Bolj ko so izhodiščne spremenljivke med seboj povezane, bolj uspešna bo 

redukcija. Kot mero povezanosti uporabimo koeficiente korelacije, ki so prikazani v 

preglednici faktorskih uteži. 

8.3.2 Določitev števila glavnih komponent za podatke 

Ko izračunamo lastne vrednosti in lastne vektorje iz korelacijske matrike, se odločimo za 

redukcijo in privzamemo prvih m glavnih komponent. Določanje števila m je do določene 

mere subjektivno, opiramo se na različne hevristične postopke. Navajamo nekatere: 

- vnaprej določen prag: npr. izbrano število glavnih komponent naj pojasni vsaj 60 % 

skupne variabilnosti osnovnih spremenljivk; 

- po grafu »scree plot«, ki prikazuje velikost lastne vrednosti glede na njeno zaporedno 

mesto, lokacija »kolena« nakazuje število potrebnih komponent: do kolena vrednosti 

strmo padajo in pripadajoče glavne komponente upoštevamo, od kolena dalje so 

spremembe manjše in pripadajoče glavne komponente ne upoštevamo več; 

- Kaiserjevo pravilo: število glavnih komponent je enako številu lastnih vrednosti, katerih 

vrednost je vsaj ena. 

Metoda glavnih komponent se uporablja za analizo soodvisnosti osnovnih spremenljivk s 

ciljem, da se zmanjša prostorska zahtevnost problema. V statističnih analizah služi predvsem 
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za pregledovanje in raziskovanje večdimenzionalnih podatkov. Če se metoda izkaže za 

uspešno, dobimo globlji vpogled v izhodiščne večrazsežne podatke. Pogosto se zgodi, da je v 

prvi glavni komponenti shranjena večina informacije (variance). 

Če se redukcija izkaže kot uspešna, lahko delamo nadaljnje analize na manjšem številu 

glavnih komponent. Tako zelo zmanjšamo število testov in naredimo našo analizo bolj 

pregledno. To se še posebej izkaže za koristno pri določenih metodah (npr. multipla regresija, 

diskriminantna analiza), če: 

- imamo veliko število spremenljivk z relativno majhnim številom enot – če lahko osnovne 

spremenljivke uspešno nadomestimo z manj glavnimi komponentami, ta problem odpade; 

- so osnovne spremenljivke visoko korelirane (problem multikolinearnosti) – tedaj pride do 

numeričnih problemov, ki se jim na ta način izognemo. 

Metoda glavnih komponent nima predpostavk o verjetnostni porazdelitvi podatkov, vendar pa 

izračun kovariance oziroma korelacija zahteva, da so izhodiščne spremenljivke številske z 

vsaj ordinalno mersko lestvico. 

Preglednica 20 KMO in Bartlettov test – trditve v povezavi s strukturo 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,755 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 418,310 

df 6 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki struktura pod 0,05, osnovno hipotezo o 

popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) zavrnemo 

ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,755), zato lahko 

zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri predstavniki 

vhodnih spremenljivk. 

Preglednica 21 Komunaliteta – trditve v povezavi s strukturo 

Communalities 

 Extraction 

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje pri delu. ,681 
Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski strukturi podjetja. ,673 
V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh ravneh. ,658 
Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. ,636 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica komunalitete za spremenljivko struktura prikazuje, kolikšen je delež pojasnjene 

variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da je vse nad 

50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 
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Preglednica 22 Preglednica skupne pojasnjene variance – trditve v povezavi s strukturo 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,648 66,210 66,210 2,648 66,210 66,210 
2 ,646 16,155 82,365    
3 ,386 9,653 92,019    
4 ,319 7,981 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih s strukturo, znaša 66,210 %. 

 

Slika 28 Graf lastnih vrednosti – trditve v povezavi s strukturo 

Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki 

struktura: 

- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 
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Preglednica 23 Preglednica faktorskih uteži – trditve v povezavi s strukturo 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje pri delu. ,825 
Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski strukturi podjetja. ,820 
V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh ravneh. ,811 
Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. ,798 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa struktura je 

najbolj pomembna trditev »zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje 

pri delu« z vrednostjo 0,825. Vrednosti nad 0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je metoda 

PCA pravilno izbrana. Naš namen je bil, da namesto štirih trditev dobimo eno spremenljivko. 

Ta metoda je dokaz, da smo dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Preglednica 24 KMO in Bartlettov test – trditve v povezavi s strategijo 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,807 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 428,250 

df 6 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki strategija pod 0,05, osnovno hipotezo o 

popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) zavrnemo 

ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,807), zato lahko 

zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri predstavniki 

vhodnih spremenljivk. 

Preglednica 25 Pojasnjenost posamezne spremenljivke – trditve v povezavi s strategijo 

Communalities 

 Extraction 

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja. ,635 
Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje. ,666 
Cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. ,763 
Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo vsi zaposleni. ,649 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Preglednica komunalitete za spremenljivko strategija prikazuje, kolikšen je delež pojasnjene 

variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da je vse nad 

50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 

Preglednica 26 Preglednica skupne pojasnjene variance – trditve v povezavi s strategijo 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,712 67,809 67,809 2,712 67,809 67,809 
2 ,508 12,696 80,504    
3 ,456 11,411 91,915    
4 ,323 8,085 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih s strategijo, znaša 67,809 %. 

 

Slika 29 Graf lastnih vrednosti – trditve v povezavi s strategijo 
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Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki 

strategija: 

- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 

Preglednica 27 Preglednica faktorskih uteži – trditve v povezavi s strategijo 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja. ,797 
Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje. ,816 
Cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. ,874 
Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo vsi zaposleni. ,805 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa strategija je 

najbolj pomembna trditev »cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim« z vrednostjo 0,874. 

Vrednosti nad 0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je metoda PCA pravilno izbrana. Naš 

namen  je bil, da namesto štirih trditev dobimo eno spremenljivko. Ta metoda je dokaz, da 

smo dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Preglednica 28 KMO in Bartlettov test – trditve v povezavi s sistemi 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,775 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 285,263 

df 6 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki sistemi pod 0,05, osnovno hipotezo o 

popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) zavrnemo 

ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,755), zato lahko 

zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri predstavniki 

vhodnih spremenljivk. 
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Preglednica 29 Komunaliteta – trditve v povezavi s sistemi 

Communalities 

 Extraction 

Zaposleni s predlogi sodelujemo pri oblikovanju procesov podjetja. ,644 
Naloge, ki izhajajo iz ciljev podjetja, sprejemamo kot moralno obveznost in ne kot zahtevo svojih nadrejenih. ,615 
Sistem nadziranja (kaj in kako je bilo narejeno) razumemo kot sredstvo za lastno usmerjanje svojih delovnih 
nalog. 

,608 

Skladno delovanje podsistemov (finančni, kadrovski, informacijski, logistični) tvori optimalen in celostni poslovni 
sistem. 

,551 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica komunalitete za spremenljivko sistemi prikazuje, kolikšen je delež pojasnjene 

variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da je vse nad 

50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 

Preglednica 30 Preglednica skupne pojasnjene variance – trditve v povezavi s sistemi 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,417 60,426 60,426 2,417 60,426 60,426 
2 ,609 15,217 75,643    
3 ,533 13,317 88,960    
4 ,442 11,040 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih s sistemi, znaša 60,426 %. 
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Slika 30 Graf lastnih vrednosti – trditve v povezavi s sistemi 

Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki sistemi: 

- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 

Preglednica 31 Preglednica faktorskih uteži – trditve v povezavi s sistemi 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Zaposleni s predlogi sodelujemo pri oblikovanju procesov podjetja. ,802 
Naloge, ki izhajajo iz ciljev podjetja, sprejemamo kot moralno obveznost in ne kot zahtevo svojih nadrejenih. ,784 
Sistem nadziranja (kaj in kako je bilo narejeno) razumemo kot sredstvo za lastno usmerjanje svojih delovnih 
nalog. 

,780 

Skladno delovanje podsistemov (finančni, kadrovski, informacijski, logistični) tvori optimalen in celostni 
poslovni sistem. 

,742 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa sistemi je 
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najbolj pomembna trditev »zaposleni s predlogi sodelujemo pri oblikovanju procesov 

podjetja« z vrednostjo 0,802. Vrednosti nad 0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je metoda 

PCA pravilno izbrana. Naš namen je bil, da namesto štirih trditev dobimo eno spremenljivko. 

Ta metoda je dokaz, da smo dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Preglednica 32 KMO in Bartlettov test – skupne vrednote 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,933 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1516,481 

df 36 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki skupne vrednote pod 0,05, osnovno 

hipotezo o popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) 

zavrnemo ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,933), 

zato lahko zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri 

predstavniki vhodnih spremenljivk. 

Preglednica 33 Komunaliteta – skupne vrednote 

Communalities 

 Extraction 

Kreativnost in inovativnost ,528 
Odgovornost in korektnost ,711 
Hitrost in fleksibilnost ,549 
Partnerstvo in zaupanje ,667 
Strokovnost, znanje in razvoj ,677 
Moralnost, etičnost ,686 
Delavnost in učinkovitost ,693 
Trajnostni razvoj ,537 
Poslovna odličnost ,600 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

 

Preglednica komunalitete za spremenljivko skupne vrednote prikazuje, kolikšen je delež 

pojasnjene variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da 

je vse nad 50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 
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Preglednica 34 Preglednica skupne pojasnjene variance – skupne vrednote 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,647 62,747 62,747 5,647 62,747 62,747 
2 ,689 7,651 70,398    
3 ,580 6,448 76,847    
4 ,480 5,335 82,182    
5 ,396 4,399 86,581    
6 ,350 3,889 90,470    
7 ,321 3,563 94,034    
8 ,299 3,323 97,357    
9 ,238 2,643 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih z organizacijskimi vrednotami, znaša 62,747 %. 

 

Slika 31 Graf lastnih vrednosti – skupne vrednote 

Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki skupne 

vrednote: 
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- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 

Preglednica 35 Preglednica faktorskih uteži – skupne vrednote 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Kreativnost in inovativnost ,727 
Odgovornost in korektnost ,843 
Hitrost in fleksibilnost ,741 
Partnerstvo in zaupanje ,816 
Strokovnost, znanje in razvoj ,823 
Moralnost, etičnost ,828 
Delavnost in učinkovitost ,832 
Trajnostni razvoj ,733 
Poslovna odličnost ,774 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa skupne 

vrednote je najbolj pomembna vrednota »odgovornost in korektnost« z vrednostjo 0,843. 

Vrednosti nad 0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je metoda PCA pravilno izbrana. Naš 

namen je bil, da namesto devetih spremenljivk dobimo eno samo. Ta metoda je dokaz, da smo 

dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Preglednica 36 KMO in Bartlettov test – trditve v povezavi s spretnostmi 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,768 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 325,133 

df 6 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki spretnosti pod 0,05, osnovno hipotezo 

o popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) zavrnemo 

ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,768), zato lahko 

zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri predstavniki 

vhodnih spremenljivk. 
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Preglednica 37 Komunaliteta – trditve v povezavi s spretnostmi 

Communalities 

 Extraction 

Zaposleni skrbimo za razvoj lastnih zmožnosti in njihov prenos v podjetju. ,673 
Sistem usposabljanja je dober. ,627 
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so zmožni za svoje delo. ,616 
Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. ,581 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica komunalitete za spremenljivko spretnosti prikazuje, kolikšen je delež pojasnjene 

variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da je vse nad 

50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 

Preglednica 38 Preglednica skupne pojasnjene variance – trditve v povezavi s 

spretnostmi 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,497 62,418 62,418 2,497 62,418 62,418 
2 ,609 15,221 77,639    
3 ,508 12,705 90,345    
4 ,386 9,655 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih s spretnostmi, znaša 62,418 %. 
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Slika 32 Graf lastnih vrednosti – trditve v povezavi s spretnostmi 

Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki 

spretnosti: 

- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 

Preglednica 39 Preglednica faktorskih uteži – trditve v povezavi s spretnostmi 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Zaposleni skrbimo za razvoj lastnih zmožnosti in njihov prenos v podjetju. ,821 
Sistem usposabljanja je dober. ,792 
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so zmožni za svoje delo. ,785 
Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. ,762 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa spretnosti je 
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najbolj pomembna trditev »zaposleni skrbimo za razvoj lastnih zmožnosti in njihov prenos v 

podjetju« z vrednostjo 0,821. Vrednosti nad 0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je metoda 

PCA pravilno izbrana. Naš namen je bil, da namesto štirih trditev dobimo eno spremenljivko. 

Ta metoda je dokaz, da smo dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Preglednica 40 KMO in Bartlettov test – trditve v povezavi s sodelavci 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,840 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 679,435 

df 6 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki sodelavci pod 0,05, osnovno hipotezo o 

popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) zavrnemo 

ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,840), zato lahko 

zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri predstavniki 

vhodnih spremenljivk. 

Preglednica 41 Komunaliteta – trditve v povezavi s sodelavci 

Communalities 

 Extraction 

V naši organizaciji cenimo delo naših sodelavcev. ,798 
V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. ,760 
Konflikte rešujemo v skupno korist. ,731 
Ljudje si medsebojno zaupajo. ,808 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica komunalitete za spremenljivko sodelavci prikazuje, kolikšen je delež pojasnjene 

variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da je vse nad 

50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 

Preglednica 42 Preglednica skupne pojasnjene variance – trditve v povezavi s sodelavci 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,097 77,427 77,427 3,097 77,427 77,427 
2 ,356 8,896 86,323    
3 ,322 8,050 94,373    
4 ,225 5,627 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih s sodelavci, znaša 77,427 %. 

 

Slika 33 Graf lastnih vrednosti – trditve v povezavi s sodelavci 

Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki 

sodelavci: 

- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 

Preglednica 43 Preglednica faktorskih uteži – trditve v povezavi s sodelavci 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

V naši organizaciji cenimo delo naših sodelavcev. ,893 
V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. ,872 
Konflikte rešujemo v skupno korist. ,855 
Ljudje si medsebojno zaupajo. ,899 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa sodelavci je 

najbolj pomembna trditev »ljudje si medsebojno zaupajo« z vrednostjo 0,899. Vrednosti nad 

0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je metoda PCA pravilno izbrana. Naš namen je bil, da 

namesto štirih trditev dobimo eno spremenljivko. Ta metoda je dokaz, da smo dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Preglednica 44 KMO in Bartlettov test – trditve v povezavi s slogom vodenja 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 343,804 

df 6 

Sig. ,000 

 

Ker je značilnost Bartlettovega testa pri spremenljivki slog vodenja pod 0,05, osnovno 

hipotezo o popolni neprimernosti podatkov za PCA (hipoteza o enotski korelacijski matriki) 

zavrnemo ter sprejmemo nasprotno. Stopnja primernosti mere KMO je precej visoka (0,789), 

zato lahko zaključimo, da bo redukcija uspešna in bodo dobljene glavne komponente dobri 

predstavniki vhodnih spremenljivk. 

Preglednica 45 Komunaliteta – trditve v povezavi s slogom vodenja 

Communalities 

 Extraction 

Nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. ,709 
Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe k svojemu delu. ,693 
Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti pri opravljanju svojega dela. ,638 
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. ,487 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica komunalitete za spremenljivko slog vodenja prikazuje, kolikšen je delež 

pojasnjene variance vhodnih spremenljivk, pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Velja, da 

je vse nad 50 % (0,5) zadostno. Ker so vse komunalitete nad 50 %, zaključujemo, da so vse 

spremenljivke primerne in zadosti dobro pojasnjene z glavnimi komponentami. 
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Preglednica 46 Preglednica skupne pojasnjene variance – trditve v povezavi s slogom 

vodenja 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,526 63,162 63,162 2,526 63,162 63,162 
2 ,639 15,980 79,142    
3 ,458 11,449 90,590    
4 ,376 9,410 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Preglednica skupne pojasnjene variance (Total Variance Explained) prikazuje število 

komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto kvadratov faktorskih uteži) ter 

delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je ta odstotek večji od 60. V 

sklopu trditev, povezanih s slogom vodenja, znaša 63,162 %. 

 

Slika 34 Graf lastnih vrednosti – trditve v povezavi s slogom vodenja 

Graf lastnih vrednosti potrjuje izbiro ene same komponente, saj ima pri spremenljivki slog 

vodenja: 

- izrazit lom pri drugem faktorju, 

- od loma naprej so daljice skoraj horizontalne (nepomembne komponente). 
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Preglednica 47 Preglednica faktorskih uteži – trditve v povezavi s slogom vodenja 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. ,842 
Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe k svojemu delu. ,832 
Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti pri opravljanju svojega dela. ,799 
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. ,698 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 

 

Preglednica faktorskih uteži pokaže, katera trditev je znotraj spremenljivke najbolj 

pomembna, torej je glavna komponenta. Uteži pomenijo moč (korelacijo) vpliva posamezne 

glavne komponente na izbrano spremenljivko. Korelacije so precej visoke, kar pomeni, da je 

glavna komponenta zelo povezana z vhodnimi spremenljivkami. Znotraj sklopa slog vodenja 

je najbolj pomembna trditev »nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje 

našega dela« z vrednostjo 0,842. Vrednosti nad 0,8 so zelo dobre, saj kažejo na to, da je 

metoda PCA pravilno izbrana. Naš namen je bil, da namesto štirih trditev dobimo eno 

spremenljivko. Ta metoda je dokaz, da smo dobro izbrali. 

Ker so glavne komponente shranjene v standardizirani obliki, jih je treba vrniti na lestvico od 

1 do 5. V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score Coefficient Matrix 

(preglednica je v prilogi). Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se 

izvaja s programskimi stavki, ki so navedeni v prilogi. 

Bartlettov test pri vseh sedmih spremenljivkah kaže, da ničelno domnevo, ki pravi, da je 

korelacijska matrika enaka identiteti, zavrnemo brez tveganja (p=0,0000), torej je uporaba 

metode glavnih komponent utemeljena. Tudi vrednost mere KMO potrjuje to 

trditev.Vrednosti KMO v vseh preglednicah po posameznih spremenljivkah so višje od 0,6 in 

kažejo na to, da so spremenljivke korelirane in torej primerne za uporabo te metode. V 

preglednicah komunaliteta pri vseh spremenljivkah predstavlja delež variabilnosti posamezne 

spremenljivke, pojasnjene z izbranim številom glavnih komponent, vrednosti nad 50 %. To 

pomeni, da iz analize ni treba izločiti nobene spremenljivke. Preglednica skupne pojasnjene 

variance prikazuje število komponent, njihovo lastno vrednost (total, ki predstavlja vsoto 

kvadratov faktorskih uteži) ter delež pojasnjene variance za vsako. Redukcija je uspešna, če je 

ta vrednost višja od 60 %. Pri vseh spremenljivkah smo to zaznali. Spremenljivke torej lahko 

združimo v skupine in posamezno skupino spremenljivk nadomestimo z glavno komponento. 

Dobljene glavne komponente, ki predstavljajo poddimenzije modela McKinsey 7S, smo 

shranili z imeni: 

- strategija, 

- struktura, 

- sistemi, 

- skupne vrednote, 

- spretnosti, 
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- slog vodenja in 

- sodelavci 

ter so osnova za nadaljnje statistične teste. 

8.4 Preveritev hipotez 

Vse teste v nadaljevanju delamo na novih glavnih komponentah, ki smo jih dobili z metodo 

PCA, in ne več na posameznih trditvah. 

8.4.1 Hipoteza 1 – t-test (Independent Samples Test) 

V izbrani organizaciji se vrednosti po posameznih spremenljivkah modela McKinsey 7S 

(struktura, strategija, sistemi, skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja) od 

povprečja drugih organizacij, vključenih v raziskavo, statistično značilno ne razlikujejo. 

Hipotezo bomo dokazali z Independent Samples Testom. Pri t-testu za neodvisna vzorca 

ločimo dva načina primerjav povprečij med skupinama: 

- če sta varianci v obeh skupinah enaki, 

- če sta varianci v skupinah različni. 

Rezultati, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, se izpišejo posebej za primer, 

če sta varianci v obeh skupinah enaki, in posebej za primer, če nista enaki. Na osnovi pregleda 

rezultatov – primerjav varianc – se moramo odločiti, katera od obeh možnosti je pravilna. 

Domnevi glede varianc (»tehnični« problem): 
2 2

0 1 2

2 2

1 1 2

        :

        :

H

H

s s

s s

=

¹
 

- H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki.  

- H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni. 

Sklep: 

Če H0 ne moremo zavrniti, upoštevamo v preglednici z rezultati vrstico 'Equal variances 

assumed'. 

Če H0 zavrnemo, upoštevamo v preglednici z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

Domnevo preverjamo s pomočjo statistike F (Levinov test) in njene stopnje značilnosti. 

Domnevi glede povprečij (»vsebinski« problem): 

Dvostranski t-test 

- H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki.  

- H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni. 

Enostranski t-test 
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Domnevo preverjamo s pomočjo t-statistike ali signifikantnosti. 

Preglednica 48 Osnovna statistika po skupinah 

Group Statistics 

 Zaposlitev anketirancev N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

struktura 
izbrana organizacija 107 3,0189 ,82101 ,07937 

ostale organizacije 165 3,4510 ,76096 ,05924 

strategija 
izbrana organizacija 107 2,9314 ,86046 ,08318 
ostale organizacije 165 3,4372 ,84757 ,06598 

sistemi 
izbrana organizacija 107 3,1854 ,84129 ,08133 

ostale organizacije 165 3,5876 ,74070 ,05766 

skupne vrednote 
izbrana organizacija 107 3,2487 ,92885 ,08980 
ostale organizacije 165 3,5819 ,70339 ,05476 

spretnosti 
izbrana organizacija 107 2,9975 ,91357 ,08832 
ostale organizacije 165 3,3635 ,70268 ,05470 

sodelavci 
izbrana organizacija 107 2,9335 1,00887 ,09753 
ostale organizacije 165 3,5122 ,84133 ,06550 

slog vodenja 
izbrana organizacija 107 3,0952 ,86330 ,08346 

ostale organizacije 165 3,4066 ,75581 ,05884 

 

Vidimo, da so povprečja po skupinah različna, vedno je večje v ostalih organizacijah. Ali je 

razlika statistično različna, nam pove test: 

Preglednica 49 Preglednica testiranja dveh neodvisnih vzorcev 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Diffe. 

Std. 
Error 
Diff 

struktura 
Equal variances assumed ,472 ,492 -4,434 270 ,000 -,43211 ,0974 

Equal variances not assumed   -4,363 214,061 ,000 -,43211 ,0990 

strategija 
Equal variances assumed ,031 ,861 -4,779 270 ,000 -,50582 ,1058 
Equal variances not assumed   -4,764 224,030 ,000 -,50582 ,1061 

sistemi 
Equal variances assumed 3,253 ,072 -4,145 270 ,000 -,40219 ,0970 
Equal variances not assumed   -4,034 205,749 ,000 -,40219 ,0997 

skupne 
vrednote 

Equal variances assumed 7,979 ,005 -3,358 270 ,001 -,33322 ,0992 
Equal variances not assumed   -3,168 183,129 ,002 -,33322 ,1051 

spretnosti 
Equal variances assumed 9,208 ,003 -3,722 270 ,000 -,36599 ,0983 
Equal variances not assumed   -3,523 185,305 ,001 -,36599 ,1038 

sodelavci 
Equal variances assumed 8,432 ,004 -5,120 270 ,000 -,57876 ,1130 
Equal variances not assumed   -4,926 197,238 ,000 -,57876 ,1174 

slog vodenja 
Equal variances assumed 2,434 ,120 -3,138 270 ,002 -,31148 ,0992 

Equal variances not assumed   -3,050 204,851 ,003 -,31148 ,1021 

 

Vidimo, da so pri vseh sedmih komponentah značilnosti (sig) manjše od 0,05. Ničelno 

hipotezo o enakosti skupin zavrnemo, saj smo dokazali, da sta skupini različni. Sklepamo, da 

je povprečje za vse spremenljivke modela McKinsey 7S večje v ostalih organizacijah kot v 

izbrani, torej hipotezo v celoti zavrnemo. Iz tega sledi, da se v izbrani organizaciji vrednosti 

po posameznih spremenljivkah modela McKinsey 7S (struktura, strategija, sistemi, skupne 
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vrednote, spretnosti, sodelavci in slog vodenja) od povprečja drugih organizacij, vključenih v 

raziskavo, statistično značilno razlikujejo. 

8.4.2 Hipoteza 2 – parni t-test (Paired Samples Test) 

Management v izbrani organizaciji daje statistično pomembno večjo veljavnost trdim 

spremenljivkam modela McKinsey 7S (strukturi, strategiji in sistemom) kot mehkim 

spremenljivkam (skupnim vrednotam, spretnostim, sodelavcem in slogu vodenja). 

Iz preglednice je razvidna struktura anketirancev, glede na to, ali so managerji in ali so 

zaposleni v izbrani organizaciji: 

Preglednica 50 Pojavnost izbrane populacije 

Count 

 Zaposlitev anketirancev Total 

izbrana organizacija ostale organizacije 

Razvrstitev 

anketirancev 

management 42 71 113 

ostali zaposleni 65 94 159 

Total 107 165 272 

 

S filtriranjem bo analiza narejena samo na izbrani populaciji: 

 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(v4 = 1 & v5 = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'v4 = 1 & v5 = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 

 

V naslednjem koraku bomo s seštevanjem dobili trde in mehke spremenljivke našega modela: 

 
COMPUTE t1=(k1 + k2 + k3) / 3. 
EXECUTE. 
COMPUTE m1=(k4 + k5 + k6 + k77) / 4. 
EXECUTE. 

 

Hipotezo bomo dokazali s parnim testom (Paired Samples Test), ki povprečje ene 

spremenljivke primerja s povprečjem druge spremenljivke. Ko opazujemo isto populacijo v 

dveh različnih situacijah, ocenjujemo primerjavo njihovega ocenjevanja prvič trdih in drugič 

mehkih spremenljivk. 
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Preglednica 51 Povprečje para – trde in mehke spremenljivke 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 

trde spremenljivke modela McKinsey 7S 3,3064 42 ,65910 ,10170 

mehke spremenljivke modela McKinsey 7S 3,0837 42 ,63314 ,09769 

 

Vidimo, da je povprečje višje za trde spremenljivke, torej v resnici management daje večji 

poudarek trdim spremenljivkam. 

Preglednica 52 Test korelacij – trde in mehke spremenljivke 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
trde spremenljivke modela McKinsey 7S &  

mehke spremenljivke modela McKinsey 7S 
42 ,974 ,000 

 

Zelo visoka korelacija, ki je značilna (manjša od 0,005), kaže, da je velika večina managerjev 

(97 %) dala prednost trdim spremenljivkam. 

Preglednica 53 Parni test – trde in mehke spremenljivke 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
trde spremenljivke modela McKinsey 7S - 

mehke spremenljivke modela McKinsey 7S 
,2227 ,32538 ,15870 1,403 41 ,084 

 

Ker je naša hipoteza enostranska, je treba signifikantnost deliti na pol (0,084/2=0,041). 

Ničelno hipotezo o enakosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Hipoteza je dokazana. 

Dokazali smo, da management v izbrani organizaciji daje statistično pomembno večjo 

veljavnost trdim spremenljivkam modela McKinsey 7S (strukturi, strategiji in sistemom) kot 

mehkim spremenljivkam (skupnim vrednotam, spretnostim, sodelavcem in slogu vodenja). 

8.4.3 Hipoteza 3 – multipla regresija (Backward metoda) 

Anketiranci so po večini mnenja, da le višanje vrednosti mehkih spremenljivk vodi v premik 

organizacije na višjo raven, v učečo se organizacijo. 

Hipotezo bomo dokazali z regresijskim modelom, v katerem bo odvisna spremenljivka 

skupne vrednote, neodvisne pa naslednje: 
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- strategija, 

- struktura, 

- sistemi, 

- slog vodenja, 

- spretnosti, 

- sodelavci. 

Izbrali smo Backward metodo oz. metodo regresije. Metoda začne z vsemi spremenljivkami 

hkrati, nato postopoma izključuje statistično neznačilne spremenljivke. 

Preglednica 54 Pojasnjenost glavnih komponent – determinacijski koeficient 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,617 ,381 ,367 ,64797  
2 ,617 ,381 ,369 ,64680  
3 ,617 ,381 ,371 ,64577  
4 ,615 ,379 ,372 ,64572 1,698 

 

Iz preglednice je razvidno postopno povečevanje determinacijskega koeficienta, z 

izključevanjem neznačilnih dimenzij, ki nimajo vpliva. Lahko rečemo, da je 37,2 % 

organizacijskih vrednot doseženo zaradi zaupanja v sodelavce, sodelovanja, dobrega 

reševanja konfliktov ter zaupanja v njihovo delo, spretnosti ter dobrih odnosov nadrejenih, ki 

dajejo dobre informacije, spodbujajo ter omogočajo samostojnost. 

Preglednica 55 Vplivnosti glavnih komponent – regresijski koeficient 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta VIF 

1 

(Constant) 1,296 ,192  6,746 ,000  

struktura(t) ,027 ,077 ,027 ,351 ,726 2,489 

strategija(t) -,075 ,070 -,081 -1,068 ,286 2,471 

sistemi(t) ,017 ,082 ,017 ,209 ,835 2,835 

spretnosti(m) ,283 ,077 ,281 3,687 ,000 2,491 

sodelavci(m) ,194 ,070 ,227 2,777 ,006 2,867 

slog vodenja(m) ,214 ,076 ,213 2,803 ,005 2,474 

2 

(Constant) 1,305 ,187  6,982 ,000  
struktura(t) ,029 ,076 ,029 ,384 ,701 2,443 
strategija(t) -,071 ,067 -,077 -1,052 ,294 2,298 
spretnosti(m) ,287 ,073 ,286 3,909 ,000 2,296 
sodelavci(m) ,197 ,069 ,230 2,854 ,005 2,791 
slog vodenja(m) ,216 ,075 ,216 2,876 ,004 2,414 

3 

(Constant) 1,322 ,181  7,291 ,000  
strategija(t) -,063 ,064 -,068 -,983 ,327 2,066 
spretnosti(m) ,289 ,073 ,288 3,949 ,000 2,286 
sodelavci(m) ,202 ,067 ,237 3,007 ,003 2,668 
slog vodenja(m) ,224 ,072 ,224 3,127 ,002 2,211 

4 

(Constant) 1,284 ,177  7,250 ,000  

spretnosti(m) ,280 ,073 ,279 3,861 ,000 2,255 

sodelavci(m) ,177 ,062 ,207 2,847 ,005 2,284 

slog vodenja(m) ,208 ,070 ,207 2,979 ,003 2,087 

a. Dependent Variable: skupne vrednote 
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Komentiramo le zadnji, četrti model: največji vpliv na skupne vrednote imajo spretnosti 

(0,280), sledi slog vodenja (0,208), najmanjši vpliv pa imajo lastnosti, vezane na sodelavce 

(0,177). 

Sledi prikaz testov, ki potrjujejo veljavnost regresijskega modela: 

- slučajnost je potrjena s pravilno vrednostjo koeficienta Durbin-Watson, ki je pod 2 

(1,698); 

- multikolinearnosti ni, ker je faktor VIF za vse spremenljivke pod 2 oziroma v njegovi 

neposredni bližini (neustrezne so vrednosti nad 5). 

Ostali grafični testi so ravno tako pravilni. Normalnost ostankov je izpolnjena, ker: 

- je na grafu histogram ploščina pod Gausovo krivuljo bistveno večja kot nad njo; 

- so na grafu P-plot ostanki (reziduali) zelo blizu premici. 

 

Slika 35 Histogram in P-plot – skupne vrednote 

Naslednji grafi potrjujejo: 

- homoskedastičnost, ker so oblački pravilne ovalne oblike, 

- linearnost, ker ni nelinearnih oblik. 
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Slika 36 Razsevni grafikon – odvisna spremenljivka 

 

 

Slika 37 Razsevni grafikon – neodvisne spremenljivke 

Razsevni diagram pojasnjuje, kako so regresijski ostanki porazdeljeni okoli regresijske 

hiperravnine (predvidena vrednost). Prvi diagram se nanaša na odvisno spremenljivko skupne 

vrednote, drugi trije pa na neodvisne spremenljivke: sodelavci, spretnosti, slog vodenja. Torej 

je naš regresijski model veljaven in so vsi koeficienti zanesljivi. 

Bistvena komponenta so skupne vrednote, saj se vrednost lahko povečuje le z ostalimi 

neodvisnimi spremenljivkami. Izključno od teh je namreč odvisna vrednost odvisne 
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spremenljivke, na osnovi katere pa se lahko organizacija premakne na višjo raven, v učečo se 

organizacijo.  

Analiza je pokazala, da so vsi vplivi pozitivni, skupne vrednote pa se povečujejo samo zaradi 

vpliva mehkih spremenljivk. Hipoteza je dokazana, kar potrjuje pravilnost večinskega mnenja 

anketirancev, da le višanje vrednosti mehkih spremenljivk vodi v premik organizacije na višjo 

raven, v učečo se organizacijo. 
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9 SKLEP  

Splošni namen naloge je bil raziskati možnost napredka sodobne organizacije, ki je 

kompleksen sistem. Za dosego svojih ciljev uporabljajo različna sredstva in prijeme. V 

mnogih organizacijah, prav zaradi formalne moči managementa, lastnikov, delničarjev in 

ustanoviteljev, v ospredje postavljajo »trde dejavnike«. Na drugi strani pa je uspešnost 

organizacije v veliki meri odvisna od tradicionalno manj vključenih zaposlenih, potrošnikov 

in partnerjev v neposredno odločanje, na katere pa lahko vplivamo le z »mehkimi dejavniki«. 

9.1 Splošne ugotovitve 

V prvem delu teoretičnega dela naloge smo opredelili uspešno organizacijo in opisali 

najpomembnejše elemente, ki prispevajo k dodani vrednosti. V nadaljevanju smo opisali 

funkcije managementa, ki so sestavljene iz štirih glavnih dejavnosti, in sicer: načrtovanja in 

snovanja ciljev, urejanja dela v organizaciji, poslovodstva organizacije in vodenja sodelavcev 

ter merjenja in presojanja učinkovitosti ter uspešnosti. Management za lažjo presojo 

uspešnosti uporablja različne modele, kot so uravnotežen sistem meril po Kaplanu in Nortonu, 

Porterjev model petih silnic, benchmarking ter model McKinsey 7S. Visoka zavzetost in 

predanost večine deležnikov organizacije jo zagotovo vodi k odličnosti. Njene kriterije in 

lastnosti smo opisali v zaključku prvega dela teoretičnih spoznanj, ki nam ob koncu kažejo 

tudi smer, v katero naj bi se uspešna organizacija razvijala v prihodnosti. 

V drugem delu teorije smo predstavili model McKinsey 7S in podrobneje opisali vseh 

njegovih sedem spremenljivk. V kategorijo trdih spremenljivk spadajo struktura, strategija in 

sistemi, v kategorijo mehkih spremenljivk pa skupne vrednote, spretnosti, sodelavci in slog 

vodenja. Z namenom uporabe modela McKinsey 7S na primeru izbrane organizacije smo 

želeli teorijo usmeriti na raven ene organizacije. Lahko bi pisali o teoriji s širšega, 

makroekonomskega vidika, vendar smo menili, da bi potem naloga ostala na preveč teoretični 

ravni. Temu smo se želeli izogniti. Nameravana raziskava med zaposlenimi je izzive 

opredelila na mikroravni in jih s tem konkretizirala ter pokazala področje, ki smo ga želeli 

natančneje proučiti. V raziskavi smo se omejili na izbrano organizacijo in njeno urejenost 

skozi model McKinsey 7S, s katerim smo ugotovili trenutne vrednosti posameznih 

spremenljivk. Iz analize smo razbrali nekaj izzivov, ki bi ob konkretnih spremembah lahko 

pomagali organizaciji na njeni poti k odličnosti.  

9.2 Prispevek k stroki 

Raziskava je potekala v času, ko se organizacije soočajo že z nekaj let trajajočo gospodarsko 

krizo, in zato še toliko bolj iščejo vedno nove in nove možnosti, ki bi jim pomagale preživeti. 

Raziskava je zato pomembna predvsem z vidika spoznavanja novih možnosti s tega področja 

in zaradi priporočil, ki naj bi se uporabljala v praksi. Magistrska naloga prispeva k razvoju 

teorije in stroke, saj vsebuje: 

- teoretični prispevek k odkrivanju dodatnih možnosti napredovanja organizacij, 
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- prvo raziskavo v Sloveniji po modelu McKinsey 7S, 

- prispevek k razumevanju posameznih spremenljivk obravnavanega modela ter 

- priporočila za prakso. 

Prav zaradi priporočil je naloga pridobila tudi uporabnost oziroma aplikativnost. 

9.3 Priporočila 

V nadaljevanju podajamo priporočila za napredek organizacije. Analiza je pokazala, da bi 

managementu moralo predstavljati izziv:  

- večje sodelovanje z zaposlenimi pri postavljanju ciljev, ob čemer bi cilji tako postali 

zaposlenim tudi bolj jasni;  

- pristojnosti in odgovornosti je treba uravnotežiti na vseh ravneh, odločitve vodij pa 

sprejemati pravočasno; 

- povečati je treba zaupanje med zaposlenimi, namesto tekmovanja pa na prvo mesto 

postaviti sodelovanje; 

- večjo pozornost je treba posvetiti izboru kadrov na posameznih delovnih mestih, saj sedaj 

niso vsi zmožni/sposobni za svoje delo. 

Zanimivo je spoznanje, da so skupne vrednote, ki so za posameznika najbolj pomembne, 

praviloma tudi najmanj uresničene. Tu se kaže praktično največji izziv, ki se ga je 

management pravzaprav dolžan lotiti. Poenotenje uresničitve posamezne skupne vrednote z 

njeno pomembnostjo za posameznika bi pomenilo poistovetenje s samo organizacijo oziroma 

večjo pripadnost tej, kar pa predstavlja nepredstavljivo prednost, ki jo organizacija lahko na 

tak način pridobi pred konkurenco. Za anketirance v izbrani organizaciji so najpomembnejše 

skupne vrednote: 

- poslovna odličnost, 

- trajnostni razvoj, 

- hitrost in fleksibilnost, 

- partnerstvo in zaupanje, 

- kreativnost in inovativnost. 

Naredili smo prvi korak k uresničitvi naših sanj – določili smo izzive. Verjamemo, da se bodo 

zdaj našli tudi tisti, ki so se s temi izzivi pripravljeni spoprijeti in narediti konkretne korake. 
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Anketni vprašalnik 

 

ANALIZA ORGANIZACIJE 

PO MODELU MCKINSEY 7S 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani, 

zaključujem študij na Fakulteti za management Koper, Univerze na Primorskem, in 

pripravljam magistrsko nalogo, v kateri bom analizirala organizacijo po modelu McKinsey 

7S. Sestavni del magistrske naloge bo tudi raziskava, ki bo temeljila na anketnem vprašalniku. 

Ta je zdaj pred vami. Vljudno vas prosim, da ga pazljivo preberete in označite odgovore 

skladno z navodili. 

Vprašalnik je anonimen, za vaše sodelovanje pa sem vam najlepše zahvaljujem. 

 

Mateja Kalan
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1. Splošni podatki. (V kvadratek, ki označuje vašo izbiro, vpišite križec ali pa besedilo 
spremenite v krepki tisk.) 

 

1.1  Starost: 

o 1.1.1.  do 30 let 
o 1.1.2  od 31 do 50 let 
o 1.1.3  51 let in več 
 

1.2  Spol: 

o 1.2.1.  moški 
o 1.2.2  ženska 
 

1.3  Končana izobrazba: 
o 1.3.1  osnovna, poklicna, srednja 
o 1.3.2  višja, visoka, univerzitetna 
o 1.3.3  specializacija, magisterij, doktorat 

 

1.4. Razvrstitev anketirancev 

o 1.4.1  management 
o 1.4.2  ostali zaposleni 
 

1.5. Zaposlitev anketirancev 

o 1.5.1  izbrana organizacija 
o 1.5.2  ostale organizacije 
 
 
2. Ocenite vašo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev v tej točki. (Pri vsaki trditvi 
označite številko, ki označuje vaš odgovor, pri čemer pomeni: 1 sploh se ne strinjam, 2 se ne 
strinjam, 3 se strinjam, 4 zelo se strinjam in 5 popolnoma se strinjam). 

Trde spremenljivke: 

2.1 
Trditve v povezavi s 

strukturo 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

2.1.1 
Zaposleni imamo jasno 
predstavo o tem, kaj se od 
nas pričakuje pri delu. 

     

2.1.2 
Zaposleni razumemo svoj 
položaj v organizacijski 
strukturi podjetja. 

     

2.1.3 

V organizaciji so 
pristojnosti in 
odgovornosti medsebojno 
uravnotežene na vseh 
ravneh. 

     

2.1.4 
Odločitve naših vodij se 
sprejemajo pravočasno.      
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2.2 
Trditve v povezavi s 

strategijo 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

2.2.1 

Naša organizacija ima jasno 
oblikovano poslanstvo – 
dolgoročni razlog obstoja in 
delovanja. 

     

2.2.2 
Zaposleni cilje organizacije 
sprejemamo za svoje. 

     

2.2.3 
Cilji organizacije so jasni vsem 
zaposlenim. 

     

2.2.4 
Pri postavljanju ciljev poleg 
vodij sodelujemo vsi zaposleni. 

     

 

2.3. 
Trditev v povezavi s 

sistemi 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

2.3.1 
Zaposleni s predlogi 
sodelujemo pri oblikovanju 
procesov podjetja. 

     

2.3.2 

Naloge, ki izhajajo iz ciljev 
podjetja, sprejemamo kot 
moralno obveznost in ne kot 
zahtevo svojih nadrejenih. 

     

2.3.3 

Sistem nadziranja (kaj in kako 
je bilo narejeno) razumemo kot 
sredstvo za lastno usmerjanje 
svojih delovnih nalog. 

     

2.3.4 

Skladno delovanje podsistemov 
(finančni, kadrovski, 
informacijski, logistični …) 
tvori optimalen in celostni 
poslovni sistem. 
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Mehke spremenljivke: 

2.4 
Trditve v povezavi s 

spretnostmi 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

2.4.1 
Zaposleni skrbimo za razvoj 
lastnih zmožnosti in njihov 
prenos v podjetju. 

     

2.4.2 Sistem usposabljanja je dober.      

2.4.3 
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki 
so zmožni za svoje delo.      

2.4.4 
Zaposleni smo pripravljeni 
prevzeti tveganje za uveljavitev 
svojih pobud. 

     

 

2.5. 
Trditev v povezavi s 

sodelavci 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

2.5.1 
V naši organizaciji cenimo delo 
naših sodelavcev.      

2.5.2 
V naši organizaciji med seboj 
mnogo bolj sodelujemo kot pa 
tekmujemo. 

     

2.5.3 
Konflikte rešujemo v skupno 
korist. 

     

2.5.4 Ljudje si medsebojno zaupajo.      

 

2.6 
Trditve v povezavi s 

slogom vodenja 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

2.6.1 
Nadrejeni nam dajejo dovolj 
informacij za dobro opravljanje 
našega dela. 

     

2.6.2 
Zaposleni smo samostojni pri 
opravljanju svojega dela. 

     

2.6.3 
Vodje nas vzpodbujajo k 
sprejemanju večje odgovornosti 
pri opravljanju svojega dela. 

     

2.6.4 
Nadrejeni sprejemajo 
utemeljene pripombe k 
svojemu delu. 
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3. Prosim, da razvrstite skupne vrednote našega podjetja glede na pomembnost, ki jih 
imajo za vas. (Najprej pazljivo preberite seznam, nato s številko 1 označite vrednoto, ki je za 
vas najpomembnejša. Vrednoto, ki je za vas druga najpomembnejša, označite s številko 2, in 
tako vse do za vas najmanj pomembne vrednote – številke 10. Druga naloga je, da za vsako 
vrednoto posebej ocenite, v kolikšni meri je za podjetje značilna oziroma uresničljiva.) 

 

 

P

o

m

e

m

b

n

o

s

t 

Skupne vrednote 
Prav nič ni 
uresničena 

V glavnem 

ni 

uresničena 

Ne 

morem 

se 

odločiti 

V glavnem 

uresničena 

V celoti 

uresničena 

3.1  Timsko delo      

3.2  
Kreativnost in 
inovativnost 

     

3.3  
Odgovornost in 
korektnost 

     

3.4  Odprto komuniciranje      

3.5  
Delavnost in 
učinkovitost      

3.6  Pripadnost podjetju      

3.7  Spoštovanje      

3.8  
Strokovnost, znanje in 
razvoj 

     

3.9 
 Zadovoljstvo deležnikov 

(zaposleni, odjemalci, 
dobavitelji …) 

     

3.10  Poslovna odličnost      

3.11  Drugo (navedite):      
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4. Ocenite vašo stopnjo strinjanja z vsako izmed trditev v tej točki. (Pri vsaki trditvi 
označite številko, ki označuje vaš odgovor, pri čemer pomeni: 1 sploh se ne strinjam, 2 se ne 
strinjam, 3 se strinjam, 4 zelo se strinjam in 5 popolnoma se strinjam). 

 

 

Trditve v povezavi z 

napredovanjem 

organizacije 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Ne 

morem 

se 

odločiti 

Večinoma 
se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

4.1 

Le višanje vrednosti vseh 
spremenljivk vodi v premik 
organizacije na višjo raven, 
v učečo se organizacijo. 

     

4.2 

Le višanje vrednosti trdih 
spremenljivk vodi v premik 
organizacije na višjo raven, 
v učečo se organizacijo. 

     

4.3 

Le višanje vrednosti 
mehkih spremenljivk vodi 
v premik organizacije na 
višjo raven, v učečo se 
organizacijo. 

     

 
 
 
 

5. Želite dodati še kaj, česar vas morda nisem vprašala? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
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Pomožna preglednica – trditve v povezavi s strukturo 
Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje pri delu. ,312 
Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski strukturi podjetja. ,310 
V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh ravneh. ,306 
Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. ,301 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Component Scores. 

 

Pomožna preglednica – trditve v povezavi s strategijo 
Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja. ,294 
Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje. ,301 
Cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. ,322 
Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo vsi zaposleni. ,297 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Component Scores. 

 

Pomožna preglednica – trditve v povezavi s sistemi 
Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

Zaposleni s predlogi sodelujemo pri oblikovanju procesov podjetja. ,332 
Naloge, ki izhajajo iz ciljev podjetja, sprejemamo kot moralno obveznost in ne kot zahtevo svojih 
nadrejenih. 

,324 

Sistem nadziranja (kaj in kako je bilo narejeno) razumemo kot sredstvo za lastno usmerjanje svojih 
delovnih nalog. 

,323 

Skladno delovanje podsistemov (finančni, kadrovski, informacijski, logistični) tvori optimalen in 
celostni poslovni sistem. 

,307 

 

Pomožna preglednica – skupne vrednote 
Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

Kreativnost in inovativnost ,129 
Odgovornost in korektnost ,149 
Hitrost in fleksibilnost ,131 
Partnerstvo in zaupanje ,145 
Strokovnost, znanje in 
razvoj 

,146 

Moralnost, etičnost ,147 
Delavnost in učinkovitost ,147 
Trajnostni razvoj ,130 
Poslovna odličnost ,137 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis.  
 Component Scores. 
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Pomožna preglednica – trditve v povezavi s spretnostmi 
 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

Zaposleni skrbimo za razvoj lastnih zmožnosti in njihov prenos v podjetju. ,329 
Sistem usposabljanja je dober. ,317 
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so zmožni za svoje delo. ,314 
Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. ,305 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Component Scores. 

 

Pomožna preglednica – trditve v povezavi s sodelavci 
 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

V naši organizaciji cenimo delo naših sodelavcev. ,288 
V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. ,281 
Konflikte rešujemo v skupno korist. ,276 
Ljudje si medsebojno zaupajo. ,290 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Component Scores. 

 

Pomožna preglednica – trditve v povezavi s slogom vodenja 
 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

Nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. ,333 
Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe k svojemu delu. ,329 
Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti pri opravljanju svojega dela. ,316 
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. ,276 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Component Scores. 

 

Preglednice predstavljajo glavne komponente, ki se izražajo kot linearna kombinacija 

osnovnih spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost. Program jih vedno shrani v 

standardizirani obliki. Z vrednostmi iz preglednice Component Score Coefficient Matrix in 

uporabo stavka COMPUTE jih lahko vrnemo na lestvico od 1 do 5 (le da vrednosti niso več 

diskretne, so zvezne). V ta namen uporabimo vrednosti iz preglednice Component Score 

Coefficient Matrix. Vrednosti morajo biti enotski vektor (vsota je 1). Operacija se izvaja s 

programskimi stavki: 

COMPUTE k1=0.242174629324547 * Q1a + 0.247940691927512 * Q1b + 0.265238879736409 * Q1c + 
0.244645799011532 * Q1d.                    
COMPUTE k2=0.25386493083808 * Q2a + 0.252237591537836 * Q2b + 0.248982912937347 * Q2c + 
0.244914564686737 * Q2d.                    
COMPUTE k3=0.258164852255054 * Q3a + 0.25194401244168 * Q3b + 0.251166407465008 * Q3c + 
0.238724727838258 * Q3d.                    
COMPUTE k4=0.25374449339207 * Q4a + 0.247577092511013 * Q4b + 0.243171806167401 * Q4c + 
0.255506607929515 * Q4d.                    
COMPUTE k5=0.260079051383399 * Q5a + 0.250592885375494 * Q5b + 0.248221343873518 * Q5c + 
0.241106719367589 * Q5d.                    
COMPUTE k6=0.26555023923445 * Q6a + 0.262360446570973 * Q6b + 0.251993620414673 * Q6c + 
0.220095693779904 * Q6d.                    
COMPUTE k77=0.102299762093577 * Q77a + 0.118160190325139 * Q77b + 0.103885804916733 * Q77c + 
0.114988104678826 * Q77d +  
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0.115781126090404 * Q77e + 0.116574147501983 * Q77f + 0.116574147501983 * Q77g + 
0.103092783505155 * Q77h + 0.108643933386201 * Q77i.               
EXECUTE. 


