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POVZETEK 

Ukvarjanje s človeškimi viri dobiva vse bolj strateški pomen tudi v Sloveniji, saj vlaganja v 

ljudi in v njihov človeški potencial zagotavljajo večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti, 

varnosti, večje gospodarske rasti ter navsezadnje tudi boljši življenjski standard, kar je tudi 

cilj operativnega programa razvoja človeških virov Vlade Republike Slovenije. Vlaganja v 

ljudi se začnejo s proučevanjem vedenja zaposlenih in njihovih osebnostnih lastnosti ter 

potencialov. Znanja o človeških zmožnostih, osebnosti, znanju, sposobnostih in njihovih 

možnosti za ocenjevanje ter merjenje s psihološkimi testi vplivajo na proces izbire metod 

osebnostne lastnosti glede kariernega svetovanja, predvsem tistih, ki pri svoji interpretaciji 

uporabljajo psihodiagnostične tehnike. Ker je pomen kariere v družbi zelo velik, saj prinaša 

koristi tako posameznikom, podjetjem ter celotnemu gospodarstvu, je pomembno ugotoviti, 

na kakšen način oblikovati kriterije, ki bodo merili in objektivno napovedovali 

posameznikovo učinkovitost na delovnem mestu. Raziskava, ki je izvedena kot študija 

primera, ugotavlja veljavnost nove metode testiranja človeških virov ter njeno primernost 

glede kariernega svetovanja, kar so pozitivno ovrednoteni empirični rezultati tudi potrdili.  

Ključne besede: človeški viri, človeške zmožnosti, karierno svetovanje, psihodiagnostični 

testi, GE-HRM metoda, študija primera 

SUMMARY 

Dealing with human resources is getting more and more strategic importance in Slovenia, 

because the investment in people and in their human potential ensure a higher degree of 

innovation, employability, safety, higher economic growth and after all better living standard, 

which is also the goal of the operational programs of development of human resources at the 

Government of the Republic of Slovenia. Investing in people starts with examining the 

behavior of employees and their personality traits and potentials. Knowledge of human 

abilities, personality, knowledge, skills and their opportunities for assessing and measuring 

with the psychological tests, which affecting on the »method choice« process of personality 

traits, regarding the career consulting, in particular those, which in its interpretation using 

psychodiagnostical techniques. Because the career in the company is very important, it brings 

the benefits to the individuals, businesses and the whole economy, so it is important to figure 

out, how to establish the criteria, that will be measuring and objectively predicting the 

individual effectiveness at the workplace. Research, which is executed as a case study, notes 

the validity of a new method of testing and its suitability, regarding a career counseling, what 

are the positively evaluated empirical results also confirmed. 

Key words: human resources, human capabilities, career counseling, psychodiagnostics tests, 

GE-HRM method, case study 
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»Pravo potovanje in raziskovanje ni v tem, da najdemo nove pokrajine,  
pač pa v tem, da imamo nove oči.« 

Marcel Proust 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Človeškim virom se pripisuje strateški pomen, če izhajamo iz predpostavke, da je človek 

najpomembnejši vir in da so najpomembnejše premoženje podjetja prav zaposleni, pravilen 

odnos do potenciala le-teh pa je ključ do uspeha podjetja (Možina idr. 1998, 7). V zadnjih 

dvajsetih letih se tudi slovenska podjetja vse bolj zavedajo tega dejstva. Zato so se tudi v 

Sloveniji začela vlaganja v človeški kapital, uveljavljanje konceptov (npr. vlagatelji v ljudi), s 

čimer je ukvarjanje s človeškimi viri postalo vse bolj strateško. Potrebe po večjem izkoristku 

človeškega kapitala so ustvarile možnosti za razvoj novih konceptov, ki družbam dajejo 

podlago za optimalni izkoristek človeškega kapitala in s tem vplivajo na uspešnost, 

prepoznavnost ter konkurenčnost podjetja (Kovacs 2009, 22). K pomembnosti omenjenih  

področij za celotno družbo je prispevala tudi Vlada Republike Slovenije, ki je v svojem 

operativnem programu razvoja človeških virov1
 (OPRČV, 2007−2013, 33) navedla kot cilj: 

»vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, 

zaposljivosti in gospodarsko rast, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost, socialno 

vključenost, zmanjševanje regionalnih razlik ter s tem boljši življenjski standard«.  

Iz proučevane literature o strateški pomembnosti človeških virov sledi, da za vsakim 

uspešnim podjetjem torej stoji človek z vsemi svojimi zmožnostmi. Zato je proučevanje 

človekovih zmožnosti, njegovega vedenja in osebnosti predmet mnogoterih znanstvenih 

raziskav različnih znanstvenih področij. Pri človeških virih oz. ravnanju s človeškimi viri gre 

pravzaprav za  proučevanje vedenja ljudi na mikro ravni oz. proučevanja njihovih zmožnosti 

(psihičnih, fizičnih, fizioloških). Za podjetja in vedenje ljudi v njih so odločilne človeške 

zmožnosti: sposobnosti, znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti (Lipičnik 1998, 26). Za 

uspešnost posameznika ni pomembna samo motivacija oziroma njegova usposobljenost za 

določeno vrsto dela. Velik vpliv imajo tudi psihofizične sposobnosti oziroma osebnostne 

lastnosti posameznika, ki lahko pomembno vplivajo na delovno uspešnost posameznika. Med 

zadnje uvrščamo predvsem: fiziološke in morfološke lastnosti, značaj, ustvarjalnost, 

inteligenco in strukturo vrednot (Možina idr. 1998, 11).  

                                                           
1
 »Razvoj človeških virov je nujen za doseganje večje rasti in konkurenčnosti gospodarstva za 

večjo blaginjo prebivalstva. Iz tega izhodišča morajo aktivnosti na področju človeških virov poiskati 
rešitve in udejanjiti instrumente in programe, ki bodo odgovor na izzive, s katerimi se srečujemo na 
trgu dela, vseživljenjskega učenja, tehnološkega razvoja in trajnostnega razvoja, kot sta naravna in 
kulturna dediščina. V ta namen bodo programi in instrumenti podpirali prilagodljivost posameznikov 
in podjetij, spodbujali vključevanje na trg dela, socialno vključenost, znanje za razvoj in 
vseživljenjsko učenje, institucionalno usposobljenost, dialog med socialnimi partnerji in podporo 

nevladnim institucijam. Hkrati pa bodo omogočili razvoj in izvedbo pilotnih programov ter 
vrednotenje posameznih politik. Analiza stanja razvojnih področij izhaja iz procesa priprave Strategije 
razvoja Slovenije, Državnega razvojnega programa 2007 – 2013, Reformnega programa za Lizbonsko 

strategijo in Okvirja ekonomskih in socialnih reform za Blaginjo Slovenije ter drugih analiz in 

priporočil socialnih partnerjev in drugih institucij« (OPRČV 2007‒2013, 33). 
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Če se uspeh podjetja enači z uspešnimi človeškimi viri oz. njihovimi zmožnostmi, lahko 

uspeh posameznega človeka enačimo z uspešnostjo na njegovi življenjski karierni poti.  

Pomen kariere v družbi je zelo velik, saj se osebni uspeh posameznika največkrat meri z 

uspehom v karieri, kar prinaša koristi tako posameznikom, podjetjem ter celotnemu 

gospodarstvu (Young in Collin 2000, 16). Ob vseh družbeno političnih spremembah 

današnjega časa se spreminja tudi pojmovanje kariere, ki je pri sami opredelitvi poklicne poti 

vedno bolj nevtralna, večji poudarek pa daje lastni skrbi za razvoj kariere posameznikom ter 

organizacijam (Možina 2002b, 73). Pri razvoju kariere posameznika se tako srečujemo z 

analizo osebnosti in drugih individualnih lastnostih, ki vplivajo na razliko med posamezniki 

kot tudi na obseg njihovih prepričanj glede kariere in s tem povezanega vedenja. Furnham 

pravi (1992, 320), da je te faktorje smiselno upoštevati pri selekcioniranju človeških virov ter 

njihovem nagrajevanju ali usposabljanju.  

Odgovornost za načrtovanje in upravljanje kariere dejansko vse bolj prehaja v roke 

posameznika (Schein 1996). Posameznik naj bi analiziral svoje sposobnosti, identificiral svoje 

potrebe in vrednote, načrtoval kariero in uresničeval ta načrt (Konrad 1996, 48). Upravljanje 

lastne kariere pomeni tudi neprestano ocenjevanje trenutne poklicne poti, ob upoštevanju 

lastnih interesov, zmožnosti in motivov (prav tam, 14).  

Možnost uspešnega upravljanja z lastno kariero posamezniku lahko omogoči le učinkovito 

znanje s področja kariernega svetovanja, ki ga lahko usvoji sam ali s pomočjo kariernih 

svetovalcev. Zadnji se poslužujejo različnih znanj, veščin in metod, kako najučinkoviteje 

posamezniku pomagati na njegovi karierni poti. Ena izmed metod kariernega svetovanja je 

metoda GE-HRM, katere proučevanje je osnovni namen te naloge.  

Podjetje GE − Global Elite d.o.o. je po desetih letih raziskovanja in analiziranja selekcije 

človeških virov razvilo novo metodo testiranja, ki združuje psihološko in projekcijsko 

testiranje le-teh. Metoda Global Employee Human Resources Management (GE-HRM) 

temelji na modelu osebnosti, katerih značilnosti ugotavljajo s psihološkimi (BFQ test), 

pisnimi (grafološkimi) in grafičnimi (risba) preizkusi. Skladnost teh treh preizkusov pomeni 

večjo vrednost in zanesljivost metode, ki traja za posameznika le 30 minut (Kordigel 2009, 

41). V testni fazi je metoda dosegla odlične rezultate in zagotavlja veliko uspešnost pri izbiri 

človeških virov ter je edinstvena pomoč kadrovikom, ki želijo optimalno izkoristiti človeški 

kapital. Posebno zanimanje za metodo GE-HRM je spodbudil prav pisni – grafološki 

preizkus, ki je del te metode.  

Bistvo grafološkega preizkusa je pravilno odvzet vzorec posameznikove pisave. Pisava kot 

taka je človeka že od nekdaj vznemirjala, bila je nekaj skrivnostnega, bodisi za tiste, ki je 

sami niso znali uporabljati, bodisi za velike može (Shakespeare, Scott, Goethe …), ki so 

skušali najti globlje zveze med pisavo in človekovo osebnostjo. Misel, da je pisava kot odtis 

človekovih gibov odsev značajskih potez, so znanstveniki razvili in dokazali. Danes imajo 
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grafološki testi vse večjo veljavo, saj so v svojih ugotovitvah vsaj 75 % pravilni (Trstenjak 

1986, 1). Proučevanje »neznanstvenih« psihodiagnostičnih tehnik, kot je grafologija, kot 

povzema Sočan (2000, 128), je: »nehvaležno opravilo, saj jih večina psihologov obravnava s 

posmehljivim prezirom. Vendar pa bi si psihosometriki prihranili precej nevšečnosti, če bi se 

omenjena metoda izkazala za veljavno diagnostično orodje, saj bi težave z odgovornimi slogi, 

neiskrenostjo in nizko motivacijo preizkušancev lahko deloma ali v celoti odpadle«. 

Strojnikova (1999, v Sočan 2000, 131) pravi, da: »apriorno zavračanje t. i. pristopov ni 

najboljša rešitev, bolj na mestu je njihovo nadaljnje raziskovanje.« 

Ker je del GE-HRM metode tudi grafološki preizkus pisave, ki velja za »neznanstveno« 

metodo, je raziskovalni problem naloge v dokazovanju veljavnosti metode, z njo povezanimi 

rezultati glede svetovanja ter s tem primernost metode glede kariernega svetovanja.  

Zamisel o ugotavljanju veljavnosti in uporabnosti metode GE-HRM pri kariernem svetovanju 

posameznikom je osrednja tema magistrske naloge, ki se je porodila med triletnim študijem 

grafologije na Akademiji GE-HRM. Gre za raziskavo o tem, ali je metoda, ki poleg 

znanstvenega psihološkega testiranja vključuje tudi nove »neznanstvene« psihodiagnostične 

tehnike, uporabna ter ali so rezultati med različnimi pristopi testiranja primerljivi, kar je 

bistvo raziskovalnega problema. V raziskavi nas je zanimala zanesljivost in veljavnost 

uporabljenih znanstvenih metod (BFQ test ter projekcijske tehnike risbe) v primerjavi z 

»neznanstveno« metodo grafologije, interpretacije strokovnjakov vseh treh metod v povezavi 

s kariernim svetovanjem ter ne nazadnje zadovoljstvo naročnikov psihološkega testiranja po 

tej metodi. V magistrski nalogi skušamo ugotoviti možnost uporabe metode GE-HRM pri 

izbiri človeških virov. 

Iz kratkega uvoda lahko povzamemo, da se je potrebno, glede na globalne kot tudi nacionalne 

cilje, tudi v slovenskih podjetjih čedalje bolj zavedati pomena prepoznavanja sposobnosti, 

znanj, izkušenj in kompetenc posameznika, saj aduti za uspeh podjetja ležijo prav v 

osebnostnih lastnostih zaposlenih. Glede na večletno recesijo na trgu, bi podjetja morala 

aktivirati skrite potenciale v zaposlenih. Korak naprej je zato čim večji vložek v človeške vire, 

k poudarjanju, raziskovanju in svetovanju s pravimi metodami, glede pomena osebnostnih 

lastnosti posameznika ter vpliv zadnjih na rezultate podjetja in hkrati na njihove človeške 

vire.  

1.2 Namen, cilji in temeljno raziskovalno vprašanje 

Namen naloge 

Že poudarek v uvodnem delu nakazuje, da skušamo v obstoječi magistrski nalogi proučiti 

primernost metode GE-HRM pri izbiri človeških virov, načrtovanju kariere posameznika in 

kariernem svetovanju ter jo primerjati z drugimi veljavnimi metodami. 
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Cilji naloge 

V skladu z navedenim namenom naloge smo si zastavili pet ciljev naloge (dva teoretičnega 

dela, dva empiričnega ter enega aplikativnega dela). 

1. teoretični cilj: proučiti različne teoretične vidike človekove osebnosti in pristopov k 

merjenju le-te.  

S teoretično analizo človekove osebnosti želimo oblikovati osnovni okvir naloge in 

predstaviti temeljni pojem. Slednje je še posebej pomembno, ker obstajajo različne 

interpretacije samega pojma in njegovih razsežnosti. Na temelju prikazanih razsežnosti 

človekove osebnosti želimo predstaviti možne oblike ocenjevanja vedenja oz. osebnostnih 

lastnosti. S proučevanjem možnih oblik ocenjevanja vedenja oz. osebnostnih lastnosti 

posameznika, z različnimi psihodiagnostičnimi tehnikami, smo želeli pridobiti poglobljen 

vpogled v proces psihodiagnosticiranja osebnosti, v veljavnost in zanesljivost takšnega 

merjenja ter dobiti vpogled glede spoštovanja strokovnih pravil pri uporabi in interpretaciji 

psihodiagnostičnih testov. 

2. teoretični cilj: proučiti različne teorije kariere in kariernega svetovanja. 

S poznavanjem teoretičnih osnov kariernih teorij ter teorij kariernega svetovanja 

predstavljamo osnovne pojme v karieri in svetovanju, kjer skušamo konstruktivno analizirati 

razumevanje le-teh skozi različne poglede avtorjev. S poglobljenim razumevanjem teorij 

kariere in kariernega svetovanja želimo ugotoviti ali metoda GE-HRM sledi teoretičnim 

smernicam kariernega svetovanja.  

3. empirični cilj: proučiti, analizirati ter evalvirati rezultate metode GE-HRM.  

S proučevanjem, analizo ter končno evalvacijo rezultatov želimo primerjati med testi 

psihologije, grafologije ter testi risbe izbranih posameznikov in s tem pridobiti poglobljen 

vpogled v samo metodo GE–HRM. S tem želimo ugotoviti, ali je primerljiva z drugimi 

veljavnimi metodami in kot taka primerna za karierno svetovanje.  

4. empirični cilj: kritično analizirati poglede in razumevanje tistih, ki so že uporabili metodo 

GE-HRM. 

Z analizo uporabnikov metode GE-HRM smo ugotavljali, kako naročniki tovrstnih testiranj 

razumejo nov pristop k testiranju z metodo GE-HRM. Z vpogledi na odgovore udeležencev 

glede zadovoljstva uporabe metode pri sami selekciji in kot pomoč pri ravnanju s človeškimi 

viri ter z analizo odgovorov, ki izpostavljajo prednosti metode GE-HRM pri selekciji 

človeških virov, smo želeli ugotoviti, ali ima metoda GE-HRM potencial za uspešno izbiro 

človeških virov.  
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5. aplikativni cilj: podati predloge za uporabo metode GE-HRM metode na področju 

kariernega svetovanja. 

S kritičnim pogledom skozi celotno nalogo, želimo skozi aplikativni cilj podati konstruktivne 

predloge, kje in kako implementirati metodo GE–HRM na področju kariernega svetovanja, 

kar predstavlja veliko dodano vrednost v samem podjetju GE – Global Elite d.o.o., za njihovo 

nadaljnjo promocijo kariernega svetovanja tako v šolah, zavodih za zaposlovanje ter drugih 

inštitucijah.  

Ker ima metodologija našega raziskovanja tako kvalitativni kot kvantitativni značaj, smo si za 

dosego zgornjih ciljev naloge zastavili raziskovalna vprašanja, ki so nam bila vodilo pri 

kvalitativnem raziskovanju ter teze, ki so ključne v kvantitativnem pristopu v nalogi.  

Temeljno raziskovalno vprašanje 

V skladu z zastavljenim namenom želimo z nalogo podati odgovor na naslednje temeljno 

vprašanje: 

Ali je metoda GE-HRM primerljiva metoda z drugimi veljavnimi metodami in kot taka 

primerna za karierno svetovanje? 

Kot je bilo izpostavljeno že v sami opredelitvi problema naloge, se v slovenskih podjetjih 

čedalje bolj prepoznava pomen sposobnosti, znanj, izkušenj in kompetenc posameznika. Pri 

razvijanju le tega pa se uporabljajo različni diagnostični testi. Ker se med slednjimi pojavlja 

tudi metoda GE-HRM, katere del je tudi »neznanstvena« psihodiagnostična tehnika, nas je 

zanimala njena primerljivost glede na druge veljavne metode na področju kariernega 

svetovanja.  

Del psihodiagnostične metode GE-HRM je veljavna slovenska verzija BFQ vprašalnika, ki je, 

kot pojasnjuje Bucik, uporaben tudi v medkulturnih študijah, kjer se proučuje struktura 

osebnosti (2007, 154−155). Rezultati originalne italijanske verzije vprašalnika, ki meri 

strukturo osebnosti po modelu velikih pet, kažejo dobro zanesljivost in veljavnost. Iz 

rezultatov standardizacijske študije pa lahko potrdimo to tudi za slovensko verzijo (prav tam, 

165).  

Veljavni BFQ vprašalnik je temeljni vir eksaktne metode in služi za primerjavo z ostalima 

psihodiagnostičnima testoma osebnosti – projekcijske tehnike risbe in pisave. 

Čeprav Musek navaja (1997, 95), da projekcijske metode in tehnike niso zadostne za dobro 

osebno diagnostiko, bolj so uporabne kot dodatek k temeljnim eksaktnim metodam 

osebnostne diagnostike, je slednje vredno nadaljnjega proučevanja. 
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Da bi lahko podali odgovor na zastavljeno temeljno vprašanje, smo si zastavili naslednja 

vprašanja, ki izhajajo iz namena in ciljev naloge:  

1. Ali nam metoda GE-HRM omogoča natančen vpogled na strukturo osebnosti posameznika, 

njegov notranji potencial ter šibke značajske točke, ki pogojujejo njegov odziv na vsakdanje 

okoliščine? 

Prvo zastavljeno vprašanje se tesno navezuje na prvi teoretični cilj naloge, v katerem smo 

izpostavili željo po opredeljevanju in proučevanju različnih vidikov človekove osebnosti. Z 

odgovorom na zastavljeno vprašanje, želimo pridobiti natančnejši vpogled v uporabno 

vrednost metode GE-HRM pri ključnih osebnostnih lastnostih posameznika, še posebej tistih, 

ki se navezujejo na lastni karierni razvoj, in posledično na razvoj človeških virov. 

Po Lipičniku in Mežnarju (1998, 52) bi s terminom »človeški viri« oz. »zmožnosti« lahko 

zajeli vse lastnosti posameznika, ki jih v ožjem smislu lahko opredelimo kot človekove 

osebnostne lastnosti, sposobnosti, znanje, spretnosti in motivacija. Te različne vidike 

človekove osebnosti skušajo psihologi meriti, s ciljem razumeti, nadzirati in napovedati 

vedenje posameznika (Kavčič 2010,100). Pri merjenju človekove osebnosti je pomembna 

objektivnost in zanesljivost opazovanja, saj so s tem ustreznejši rezultati posameznikove 

osebnosti (Musek 1997, 79), zato nas zanimajo rezultati osebnosti vseh treh 

psihodiagnostičnih testov, ki so del metode GE-HRM.  

2. Na kakšen način lahko metodo GE-HRM umestimo v sodobne teoretične koncepte na 

področju kariernega svetovanja? 

Doseganje drugega teoretičnega cilja naloge, kjer skušamo s poglobljenim razumevanjem 

teoretičnih osnov kariere in kariernega svetovanja slednje analizirati, je bilo osnovno vodilo 

tega raziskovalnega vprašanja. Z odgovorom nanj bomo dobili boljši vpogled v tendence 

razvoja kariere, od tradicionalnih do novodobnih pristopov in skladno s tem bomo skušali 

ugotoviti, kako metodo GE-HRM uvrstimo v sodoben koncept svetovanja za kariero.  

Koncepti novejših kariernih teorij nakazujejo, da je kariera posameznika dinamična, saj le-ta 

lahko spreminja poklice in delodajalce. Kot navaja Baruch (2006, 129) obstaja več kariernih 

konceptov, ki označujejo brezmejno karierno okolje. Tudi Brečkova (2006, 90) pojasnjuje, da 

so se spremenila pričakovanja glede kariere, saj tradicionalni koncepti razvoja kariere ne dajo 

več zadovoljivih rezultatov.  

Z novodobnimi kariernimi trendi je potrebna tudi sprememba kariernega svetovanja, kjer naj 

bi bil v ospredju posameznik, njegove potrebe, talenti in cilji, kar naj bi metoda GE-HR, 

zagotavljala.  

3. Ali nam metoda GE-HRM ponuja dovolj objektivne in zanesljive postopke, glede na druge 

veljavne metode? 



7 

Tretje raziskovalno vprašanje zasleduje tretji – empirični cilj glede proučevanja in analiziranja  

metode GE-HRM ter nam poda odgovore, ali lahko z metodo GE-HRM, s pomočjo treh 

različnih orodij (BFQ testa, testa risbe in grafološkega testa) dobimo natančen vpogled v 

strukturo osebnosti.  

Benedik pojasnjuje (2007, 375), da bi vsi psihološki merski instrumenti morali biti ustrezni 

glede na psihometrične zahteve, kot so veljavnost, zanesljivost, objektivnost, in 

standardiziranost ter biti empirično preizkušeni. Kot navaja literatura (Esterby in dr 2005, 

168) se veljavnost nanaša na to, koliko smo prepričani, da test ali instrument meri atribut, ki 

naj bi ga domnevno meril. Zanesljivost je predvsem stvar stabilnosti: če nek instrument 

uporabimo pri istem posamezniku ob dveh različnih priložnostih, je vprašanje ali se bo 

pokazal enak rezultat. Največji problem takih testiranj v praksi je spremenljivost posameznika 

in ostalih dejavnikov med obema okoliščinama (prav tam).  

Čeprav skušajo strokovnjaki z metodo GE-HRM, ki jo sestavljajo različni psihološki testi in 

tehnike, oceniti osebnost posameznika na podlagi veljavnih in zanesljivih rezultatov, bomo 

proučili, ali so postopki v metodi primerljivi ter, ali vključujejo indikatorje veljavnosti in 

zanesljivosti. 

4 Na kakšen način ocenjujejo uporabno vrednost metode GE-HRM njeni neposredni 

uporabniki in kje zaznavajo njene prednosti in šibkosti? 

Osnovno vodilo raziskovalnega vprašanja je doseči četrti cilj naloge, in sicer s kritično 

analizo naročnikov oz. uporabnikov metode GE-HRM ugotoviti njihovo percepcijo glede 

uporabe in rezultatov metode. Ravno tako pa želimo dobiti odgovor glede vpliva vloge 

naročnika analize po metodi GE-HRM ter njegovo zadovoljstvo s samo metodo.  

Če povzamemo po Batesonu in Hoffmanu (1999, 140) gre pri merjenju zadovoljstva za 

kratkoročno oceno neke izvedbe, medtem ko je kakovost storitve bolj splošna in dolgoročna 

ocena izvedbe. Potočnik (2000, 182) navaja, da zadovoljstvo, poleg kognitivne vsebuje tudi 

čustveno komponento in se tako nanaša na radost, presenečenje, navdušenje, užitek 

porabnika. Zadovoljstvo je tako primerjava med porabnikovo zaznavo s tem, kar porabnik 

najpogosteje pričakuje. Načine kako to izmerimo opisuje Kotler (1998, 41-42) z uporabo 

različnih metod (od anket zadovoljstva porabnika, analiz izgubljenih porabnikov, do sistema 

predlogov in pritožb, idr.), kjer smo se odločili za analize izjav glede uporabnosti metode GE-

HRM. 

Teze naloge  

V skladu z zapisanim namenom naloge in temeljnim raziskovalnim vprašanjem ter tretjim 

ciljem naloge, smo si za potrebe empiričnega dela zastavili naslednjo tezo: 

T1: Metoda GE-HRM je primerljiva z veljavno BFQ metodo in s tem veljavna. 
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V predhodnih poglavjih smo izpostavili, da želimo z nalogo preveriti primerljivost metode 

GE-HRM z drugimi veljavnimi metodami na področju upravljanja s človeškimi viri. Kot 

referenčno metodo za preverjanje primerljivosti smo uporabili BFQ metodo, ki je sestavni del 

metode GE-HRM ter je priznano in veljavno psihodiagnostično orodje.  

Preverjanje osnovne teze bo temeljilo na pristopu (P1) ugotavljanja primerljivosti in 

skladnosti testov v metodi GE-HRM.  

V nadaljevanju smo raziskavo podkrepili s tremi podtezami, in sicer: 

T2: Ocenjevanje osebnostnih lastnosti nam, ne glede na izbiro metode (psihološke, 

grafološke, grafične), poda enakovredne rezultate.  

Pri oblikovanju podteze (T2) smo izhajali iz ugotovitev prvega teoretičnega cilja, v katerem 

smo želeli proučiti različne teoretične vidike človekove osebnosti. Omenjen teoretični cilj pa 

smo povezali s tretjim - empiričnim ciljem, s katerim smo želeli ugotoviti primerljivost med 

rezultati, analizirati povezanost med tremi različnimi psihodiagnostičnimi metodami ter 

ugotoviti. 

Omenjeno tezo bomo preverjali s pristopom (P2), ki bazira na primerjavi rezultatov metod 

BFQ, GR in DR po dimenzijah.  

T3: Presojanje posameznikovih osebnostnih lastnosti opravlja več strokovnjakov, zato ni 

možnosti napake pri končnem psihološkem profiliranju posameznika. 

Pri oblikovanju tretje teze smo sledili empiričnemu cilju raziskave, kjer želimo ugotoviti, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike med posameznimi psihodiagnostičnimi metodami, 

glede na Hollandove poklicne tipe. Slednje bomo skušali dokazati s pristopom (P3), kjer 

primerjamo končne ocene uvrstitev v Hollandov poklicni tip.  

T4: Med GE-HRM analizo kariernega profila posameznika ter naročnikom te analize obstaja 

pozitivna korelacija. 

Četrta teza naloge je izvedena iz četrtega empiričnega cilja in temelji na analizi odgovorov 

uporabnikov metode GE-HRM, dokazujemo pa jo v pristopu (P4) skozi ugotavljanje 

zadovoljstva naročnikov analize po metodi GE-HRM. Povezanost med tezami in 

uporabljenimi pristopi nazorno prikazuje slika 7, v empiričnem delu naloge.  

1.3 Uporabljene raziskovalne metode 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del temelji na uporabi 

deskriptivne metode. Na podlagi uporabe primarnih in sekundarnih virov smo z omenjeno 

metodo opisovali tematiko človekove osebnosti in pristopov k njenem merjenju ter sodobno 
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razumevanje kariernega svetovanja. S pomočjo metode kompilacije pa je bila oblikovana 

primerjava med različnim razumevanjem pojmov (npr. človekova osebnost, kariera) in 

primerjava med različnimi teoretičnimi pristopi razumevanja kariernega razvoja in 

svetovanja. 

V empiričnem delu je bila uporabljena tako kvantitativna kot tudi kvalitativna metodologija.  

Odločitev za uporabo kvantitativne in kvalitativne metodologije izhaja iz same narave metode 

GE-HRM, ki temelji na znanstvenem pristopu testiranja in (BFQ metoda in test risbe) in 

»neznanstveni« psihodiagnostični metodi grafologije ter ugotavljanju zadovoljstva 

uporabnikov metode GE-HRM. Z namenom preprečitve pristranskega vpliva na raziskavo 

smo zato uporabili kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod zbiranja podatkov, torej 

metodološko triangulacijo (Tratnik 2002, 41), kjer primerjamo rezultate treh različnih študij, 

ki se ukvarjajo s proučevanjem podobnega raziskovalnega problema. 

V empiričnem delu naloge smo se osredotočili na uporabo štirih pristopov, opisanih v 

nadaljevanju. 

P1: Ugotavljanje primerljivosti  in skladnosti testov v metodi GE-HRM 

Prvi pristop (P1) temelji na uporabi kvantitativne metodologije. Z uporabo rezultatov treh 

psihodiagnostičnih testov, smo ugotavljali skladnost rezultatov med posamičnimi testi ter 

njihovo medsebojno primerljivost. Namen je bilo ugotoviti ali so rezultati veljavnega 

psihodiagnostičnega testa BFQ razlikujejo glede na rezultate drugih uporabljenih 

psihodiagnostičnih orodij.  

P2: Primerjanje rezultatov metod BFQ, GR in DR po dimenzijah 

Kvantitativna metodologija je prisotna tudi v pristopu (P2), kjer smo s korelacijo med tremi 

metodami in posameznimi dimenzijami in poddimenzijo (energija, sprejemljivost, vestnost, 

čustvena stabilnost, odprtost ter vztrajnost) ugotavljali povezanost med njimi, z namenom 

analizirati, ali ocenjevanje osebnostnih lastnosti, ne glede na izbiro psihodiagnostičnega testa 

(psihološki, grafološki, grafični), poda enake rezultate.  

P3: Primerjanje končnih ocen uvrstitev v Hollandov tip 

V pristopu (P3) smo z izbiro kvantitativne metodologije ugotavljali ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med posameznimi psihodiagnostičnimi metodami, glede na uvrstitev v 

Hollandove poklicne tipe. Namen je bilo ugotoviti, kako so rezultati te uvrstitve vplivali na 

skladnost med psihologi in grafologi ter s tem na njihovo končno profiliranje posameznika z 

uvrstitvijo v Hollandove poklicne tipe.  

P4: Ugotavljanje zadovoljstva naročnikov analize po metodi GE-HRM 
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Pri zadnjem pristopu (P4) je bila uporabljena kvalitativna metoda, saj smo s pomočjo izjav 

naročnikov analiz pridobili njihova mnenja o ustreznosti metode GE-HRM. Izbrani podatki 

pridobljeni iz medijev (elektronskih, časopisnih) so opisne narave. Analiza in interpretacija 

rezultatov je potekala skozi določanje pomena izjav, ki smo jih razvrstili v dva sklopa in 

strukturirali v več možnih odgovorov. Zaradi selektivnih mnenj uporabnikov, ki jih kot 

referenčna mnenja objavlja podjetje GE - Global Elite d.o.o. ter objektivnosti zadnjega 

pristopa, smo mnenja udeležencev skušali analizirati še na drugačen način. V tem primeru 

smo jih kvantitativno ovrednotili in uporabili kvantitativno metodo. 

V želji po ugotavljanju veljavnosti metode GE-HRM smo v namenski vzorec vključili 61 

posameznikov, ki so bili testirani po metodi GE-HRM med leti 2008 in 2011. Pri uporabi 

zadnjega pristopa (P4) pa smo analizirali izjave 18-ih naročnikov analiz. 

1.4 Strukturiranost naloge 

Magistrska naloga je strukturirana na dva večja dela: teoretični in empirični del. Za 

preverjanje osnovnih tez v teoretičnem delu, ki obsega dve poglavji, smo z metodo 

povzemanja predstavili povzetke teoretičnih osnov različnih avtorjev. V drugem poglavju 

smo proučili osnove človekove osebnosti ter njihovih zmožnosti (človekovo osebnost, znanje, 

sposobnosti, spretnosti, kompetence) ter možnost merjenja zadnjih s pomočjo psiholoških 

testov. Poznavanje le-teh osnovnih pojmov je nujno pri nadaljnjem proučevanju metode GE-

HRM, ki vključuje testiranje človekove osebnosti.  

Nadgradnja te metode vključuje svetovanje naročnikom, glede kariernega potenciala 

človeških virov, zato je drugo teoretično izhodišče v predstavitvi kariernih teorij ter teorij o 

kariernem svetovanju, ki so  podrobneje opisane v tretjem poglavju. Za razumevanje kariere 

ter karierne poti so v tem poglavju naloge opredeljeni temeljni pojmi: poklic, kariera in 

karierno svetovanje skozi perspektivo različnih pristopov.  

Drugi, empirični del je logično nadaljevanje prvega in predstavlja združitev teoretičnih 

elementov na praktični študiji primera podjetja GE – Global Elite d.o.o. Ta vsebinski sklop je 

namenjen predstavitvi raziskovalne paradigme, opredelitvi raziskovalnih vprašanj in tez, 

spremenljivk in izbrane metodologije ter same metode GE – HRM. V štirih podpoglavjih 

empiričnega dela naloge smo tako natančno predstavili najširši okvir raziskave, ki hkrati 

predstavlja izhodišče za odločitev o raziskavi, zaščiteno metodo testiranja človeških virov − 

GE-HRM metodo, uporabljen vir podatkov in postopek zbiranja ter obdelave podatkov. V 

naslednjem poglavju smo predstavili rezultate z analizo, v zadnjem poglavju pa so povzete  

ugotovitve raziskave, skupaj z nekaj podanimi priporočili za prakso. Nakazane so tudi možne 

implementacije metode oz. ugotovitve raziskave v ustanove, ki se ukvarjajo s kariernim 

svetovanjem, s ciljem doseganja izbora pravih ljudi na pravem mestu, v zadovoljstvo vseh 

deležnikov v tem procesu. 
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1.5 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi smo predpostavljali, da je metoda GE-HRM primerljiva z drugo veljavno 

metodo - BFQ, da so naročniki z metodo zadovoljni in da ima kot taka dober potencial za 

uspešnost pri izbiri človeških virov. 

Ravno tako smo predpostavili, da nam ocenjevanje osebnostnih lastnosti, ne glede na izbiro 

metode (psihološke, grafološke, grafične), poda enakovredne rezultate. Zaradi vključenosti 

več različnih strokovnjakov, pri presoji  posameznikovih osebnostnih lastnosti, ni možnosti 

napake pri končnem psihološkem profiliranju posameznika. Predpostavka je tudi, da med GE-

HRM analizo kadrovskega kariernega profila posameznika ter naročnikom te analize, obstaja 

pozitivna korelacija, ki je statistično pomembna. 

Obravnavali smo uporabnost in primernost metode za karierno svetovanje. Širši pogled na 

obravnavane pojme nam sicer omogoča razumevanje celotne problematike kariernega 

svetovanja, vendar smo se za potrebe naloge vsebinsko omejili predvsem na pomen 

kariernega svetovanja kot metode in ne na posamezne svetovalce ter način njihovega dela.  

Ker raziskava zahteva primerljivost podatkov, ki so predmet analize, lahko pri vnosu 

podatkov, zaradi napačne interpretacije kriterijev in s tem nehomogenosti vzorcev, različnih 

tipov »eksperimentalnih zasnov in vsebinsko močno različne operacionalizacije merskih 

spremenljivk v posameznih študijah« (Kastrin 2008, 25), pride do večje sistematične napake.  

Problem se lahko izkaže v kakovosti študij, vključenih v analizo. Ključnega pomena je izbor 

reprezentativnega in kakovostnega vzorca, tako za pravilno oceno proučevanega fenomena 

kot tudi za posploševanje zaključkov.  

Kot omejitev raziskave lahko navedemo tudi omejen izbor primerjalnih spremenljivk 

poddimenzij iz BFQ metode. V raziskavi primerjamo vse tri psihodiagnostične metode med 

petimi dimenzijami ter samo eno poddimenzijo – vztrajnost. Poddimenzijo vztrajnost smo 

izbrali kot dodatno primerjavo med tremi metodami, ker obstajajo direktni pokazatelji 

vztrajnosti pri grafološki metodi, medtem ko je za ostale poddimenzije potrebna kombinacija 

med različnimi grafološkimi pokazatelji.  

Upoštevane so tudi splošne omejitve, ki jih narekuje poslovna politika podjetja, ki je avtorsko 

zaščitilo metodo, glede dostopa do podatkov, ki so poslovna skrivnost podjetja.  

Rezultatov raziskave tudi ni mogoče posploševati. Lahko pa nam omogočijo odkrivanje 

možnosti uporabe novodobnih metod za svetovanje in tako nakažejo teoretično posplošitev. 

Ravno tako nam lahko odkrijejo tudi povezave med faktorji, ki v tem trenutku mogoče niso v 

povezavi, v nadaljevanju pa lahko porajajo hipoteze, ki jih nato analiziramo na večjem 

vzorcu. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Za lažje razumevanje pojmov, ki se skozi nalogo večkrat pojavljajo, je najprej potrebno 

razložiti osnovni naziv metode, ki pomeni Global Employee Human Resources Managament 

(Globalno zaposleni – upravljanje s človeškimi viri) ali krajše GE-HRM. Opredelitev pojmov, 

kot so človeški viri in njihove zmožnosti, smo skušali proučiti skozi definicije raznih avtorjev, 

saj je v literaturi pojmovanje o človeških virih opisano z različnimi termini. Pojmi, kot so 

kadrovski viri, človeški viri, management kadrovskih virov oziroma velikokrat uporabljen 

tudi angleški izraz Human resources management – HRM ali upravljanje oziroma ravnanje s 

človeškimi/kadrovskimi viri (zmogljivostmi, zmožnostmi), so pri nas v rabi od zadnjega 

desetletja prejšnjega stoletja. Primernejši izraz, kot navaja Butina (2008), je ravnanje s 

človeškimi oz. kadrovskimi viri, saj gre vedno manj za upravljanje z njimi in bolj za ravnanje. 

Trend v novodobnih organizacijah je naravnan vedno bolj na človeka in njegove potrebe, zato 

je terminološko večkrat uporabljen izraz ravnanje s človeškimi viri. Medtem ko je izraz 

upravljanje primernejši za ostala delovna sredstva in vire.  

Za nadaljnje razumevanje naloge je potrebno pojasniti še razliko med kadrovskimi in 

človeškimi viri. Možina (2002a, 7−9) tako navaja, da s pojmom »kadri« označujemo ljudi, ki 

na kakršenkoli način sodelujejo pri organizirani obliki dela in so sami zase vir, hkrati pa je 

posameznik tudi vir osebnih, delovnih in strokovnih lastnosti. Nadalje priporoča smiselno 

uporabo pojmov, in sicer za zaposlene ljudi pojem »kadrovski viri«, ko pa posplošujemo na 

vse ljudi, je primernejši pojem »človeški viri«. Človeški viri zajemajo širše pojmovanje in 

vključujejo poleg kadrovskih, ki so del organizacije, še ostale človeške vire, ki v zadnjo niso 

vključeni (Butina 2008).  

Drugi vidik pojmovanja človeških virov je, da: »ustrezajo konceptu zagotavljanja 

konkurenčne prednosti, saj so imeli pomembno vlogo pri zagotavljanju konkurenčne 

prednosti organizacij prav kakovostni kadri ter njihovi viri, kot so sposobnosti, osebnostne 

lastnosti, znanje. Konkurenčno prednost torej tvorijo poleg človeških virov še: kakovost 

organizacije in dela, prilagajanja in uvajanja sprememb, usposabljanja in razvoja ter vodenja« 

(Možina 2002a, 12). Glede na predhodno definicijo Butine v nalogi uporabljamo širše 

pojmovanje  pojma »človeški viri«, saj metoda GE-HRM polega kadrovskega obravnava tudi 

širši vidik posameznika.  

Ker se v strokovni literaturi pojem človeški »vir« pojavlja kot sinonim za človeške 

»zmožnosti«, je potrebno pojasniti tudi zadnje.  

Po Lipičniku in Mežnarju (1998, 52) so »človeški viri oziroma zmožnosti izredno širok 

pojem, ki zajema vse znane in neznane lastnosti posameznika. Zato lahko govorimo o 

človekovih zmožnostih v širšem in ožjem smislu. V širšem smislu govorimo o človekovih 
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psihičnih, fizioloških in fizičnih zmožnostih. V ožjem smislu pa so človeški viri/zmožnosti: 

sposobnosti, znanje, spretnosti, osebne lastnosti (značaj in temperament) in motivacija«. Pri 

razumevanju obeh pojmov se nagibamo k zgornji definiciji pojmovanja človeških virov, ki jih 

v nadaljevanju obravnavamo kot »zmožnosti v ožjem smislu«, vendar smo morali, z 

namenom da bi dobili odgovore glede zmožnosti, proučiti tudi širši smisel človekovih 

psihičnih, fizioloških in fizičnih zmožnostih.  

2.1 Človekova osebnost in pristopi k merjenju 

V prejšnjem poglavju smo se seznanili z definicijami človeških virov in  zmožnosti. Ker 

zadnje izhajajo iz človekove osebnosti, je bil nadaljnji korak proučitev človekove osebnosti 

ter  področij njene razsežnosti. Ker metoda GE-HRM v svojem končnem poročilu izpostavlja 

ključne kompetence posameznika, smo se posebej osredotočili na področje »sposobnosti«, 

katerega del so znanje in kompetence.  

2.1.1 Človekova osebnost 

Poskusi opisovanja osebnosti ter človekovih lastnosti so stari kot človeštvo samo. Skozi 

zgodovino proučevanja človeške osebnosti so se pojmovanja le-te spreminjala. Za lažje 

razumevanje pojmov smo v nadaljevanju navedli nekaj definicij.  

Osebnost kot temeljni psihološki pojem zajema široko področje psiholoških in psihofizičnih 

značilnosti posameznika, kot so vedenje, sposobnosti, motivi, vrednote, emocije, 

temperament, medosebni odnosi in podobno. Etimološki pomen osebnosti je dvojen: v 

različnih jezikih opisuje »tisto« bistveno v človeku, notranjo vsebino, »vtisnjeno« (karakter 

oz. značaj), ali pa se nanaša na zunanjo plat, socialni jaz, obraz, »masko« (Musek 1982, po 

Benedik 2004, 395). Osebnost lahko razumemo z različnih vidikov npr. strukturalnega, 

dinamičnega, funkcionalnega, interaktivnega in interpersonalnega. Teorije, ki razlagajo 

osebnost, lahko razdelimo na intrapsihične, vedenjske, interpersonalne, kognitivne, 

nevrobiološke in evolucijske (Livesley 2001, po Benedik 2004, 395).  

Glede na naše proučevanje so vsebinske razlike med njimi opredeljene glede na to, kje je 

težišče osebnosti oziroma kam je umeščen njen izvor. Pri nevrobioloških teorijah je težišče ali 

izvor osebnosti oseba sama oziroma njena biološka podlaga, kognitivne – zaznavne 

sposobnosti posameznika so temelj kognitivnim teorijam osebnosti, izvor osebnosti 

vedenjskih teorij so njeno okolje in dražljaji, medtem ko je za evolucijske teorije pomembna 

genetska variabilnost osebnostnih lastnosti. Interpersonalne teorije poudarjajo pomen človeka 

kot družbenega bitja, intrapsihične teorije pa se ukvarjajo s psihoanalizo osebnosti.  

Bistvena značilnost osebnosti, ne glede na različne teorije, ki jo proučujejo, je: »edinstvena in 

relativno trajna celota«. In kot enkratna in neponovljiva celota je na nek način neprimerljiva z 
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drugimi, vendar relativno trajna in stabilna, prepoznavna v različnih časovnih obdobjih in 

med različnimi posamezniki (Musek 1993b, po Benedik 2004, 395). Po drugi strani pa je 

osebnost v nenehni interakciji z okoljem, ki jo oblikuje, in sama s sabo, kar omogoča 

samozavedanje. Je determinirana, omejena ter hkrati svobodna in delujoča. Osebnost se 

poraja, raste, zori, se prilagaja, utrjuje, v patoloških primerih pa tudi deformira in razgrajuje. 

Njena bistvena značilnost je prilagoditev zunanjemu okolju, ki določa fizične, psihične in 

socialne pogoje bivanja. Glede na to, da smo izpostavljeni relativno podobnim vplivom in 

zahtevam okolja, so osebnostne značilnosti med seboj primerljive (prav tam).  

Muskovo definicijo je povzel Benedik, ki poleg primerljivosti osebnostnih značilnosti 

nakazuje tudi na njihovo merjenje. Njegovo pojmovanje osebnosti je, da je osebnost 

subjektivno doživetje, ki pa ima svoj izraz, učinek v zunanji »materialni« realnosti, zato lahko 

njene značilnosti merimo, razvrščamo, postavljamo meje med zdravim in patološkim, 

normalnim in izjemnim, zrelim in nezrelim, moralnim in nemoralnim, in kot tak kompleksen 

pojem je osebnost nujno povezna z vprašanji duševnega zdravja, prilagojenosti okolju, 

zavestnega, učinkovitega in moralnega delovanja (Benedik 2004, 395).  

Iz zgornjih definicij osebnosti lahko razberemo njen širši pomen, medtem ko se ožji pomen 

osebnosti opredeljuje z osebnostnimi lastnostmi, to so karakterne oziroma značajske lastnosti. 

Musek in Pečjak (2001, 203) opisujeta osebnostne lastnosti kot trajne značilnosti, ki 

razlikujejo posameznike med seboj. Osebnostne lastnosti posameznika se združijo v njegovo 

osebnost, po enkratnem, neponovljivem vzorcu, značilnem samo zanj (prav tam). Velik obseg 

raznolikih osebnostnih lastnosti je, zaradi lažjega pregleda nad njimi, klasificiran v štiri večje 

tematske sklope: telesna zgradba, značaj, temperament in sposobnosti (Musek 2005b, 38). Za 

naše nadaljnje proučevanje naloge smo v nadaljevanju naloge izpostavili nekatere od njih.  

Kljub zgornjim opredelitvam o pomenu osebnosti, lahko pojmovanje osebnosti najbolje 

izrazimo skozi Trstenjakovo definicijo (1976, 523), ki je opredelil osebnost: »kot biološko 

odprt, dialektično dejaven sistem človekove samodejavnosti, ki dosega v mejah med 

dednostjo in okoljem, subjektom in svetom ter posameznikom in družbo vedno popolnejšo 

stopnjo samozavesti v odpornosti, veljavnosti, vrednosti in smiselnosti življenja«. Trstenjak je 

v svoji definiciji osebnosti povezal v celoto tako dejavnike osebnostnega razvoja (dednost, 

okolje ter lastno aktivnost) kot tudi sistem vrednot v življenju posameznika, kar skupaj 

predstavlja edinstvenost vsake osebnosti.  

Trstenjakovo povezanost dejavnikov osebnega razvoja je Musek (2002) nadgradil s tem: »da 

našo osebnost kodeterminirajo v njenem oblikovanju trije veliki sklopi dejavnikov: dednost, 

okolje in samodejavnost«. Če izhajamo iz te opredelitve, je naša osebnost posledica 

medsebojnega delovanja vseh treh dejavnikov.  

Odnos med njimi je prikazan na sliki 1.  
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Slika 1: Odnos med dednostjo, okoljem in samodejavnostjo 

Vir: Gasar 2006. 

Iz slike1 lahko razberemo, da je dednost pomemben vzročni faktor pri osebnostnih potezah, 

ravno tako pa velja tudi za vplive okolja kot tudi za lastno aktivnost. Gasarjeva navaja (2006, 

16−18), da so dedne zasnove zapisane v naših genih zgolj kot možnosti oziroma potenciali. 

Način uresničitve teh potencialov pa je odvisen od samodejavnosti ter vplivov okolja. Dedne 

lastnosti predstavljajo okvirje razvoja posamezne lastnosti, ki se lahko razvije bodisi zaradi 

samodejavnosti ali zaradi vpliva okolja. Vsi trije dejavniki so pri razvoju osebnostnih lastnosti 

pomembni, nekateri bolj, drugi manj glede na lastnost, vendar se brez interakcije med njimi 

ne bi oblikovala nobena lastnost. Človekova osebnost je zmnožek vseh treh skupin 

dejavnikov, ki medsebojno v vseh možnih smereh vplivajo eden na drugega (prav tam). Iz 

slike 1 razberemo, da osebnosti oziroma osebnostne lastnosti ni, v kolikor je eden od treh 

dejavnikov odsoten.  

Z vidika ocenjevanja osebnosti z metodo GE-HRM ima poznavanje dejavnikov, ki vplivajo 

na osebnost, velik pomen pri interpretaciji osebnostnih lastnostih. Za lažje razumevanje, kako 

delujejo posamezni dejavniki na osebnost in osebnostne lastnosti, smo jih opisali v 

nadaljevanju. 

Dednost, okolje in samodejavnost 

Dedne zasnove ali geni so nosilci informacij in programov, s pomočjo katerih se oblikujejo 

različne telesne in duševne lastnosti. Dedne zasnove tako predstavljajo potencial za 

oblikovanja posameznih lastnosti, ki se udejanji ob sočasnem vplivu okolja in lastne 

aktivnosti (Musek 2005a, 182−183).  

Dedne zasnove vplivajo predvsem na posameznikove lastnosti, kot so: spol, barva in oblika 

las, barva oči in kože, krvna skupina, prstni odtisi, fizični ustroj posameznika. Vpliv dednosti 

je pomemben tudi pri duševnih značilnostih oziroma psihičnem razvoju posameznika ter pri 

ugotavljanju nekaterih dednih boleznih. Močan vpliv dednosti je tako na nekatere druge 

osebnostne lastnosti, predvsem na temperament, sposobnosti posameznika in temeljne 

DEDNOST 

OKOLJE SAMODEJAVNOST 

OSEBNOST = DEDNOST X OKOLJE X SAMODEJAVNOST 
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osebnostne lastnosti, lahko pa vpliva tudi na motnje osebnosti in duševnosti npr. psihoze, 

nevroze ... (prav tam). 

Gasarjeva (2006) navaja, da se posamezne lastnosti dedujejo na zelo različne načine in »vpliv 

dednosti na različne lastnosti ni enak«. V nadaljevanju pojasnjuje (prav tam), da ugotovitve 

raziskav kažejo, da so »od dednosti najbolj odvisne naslednje lastnosti v naslednjem vrstnem 

redu: 

1. telesne lastnosti in temperament (npr. barva oči, telesna višina, barva glasu, krvni tlak ter 

temperamentne lastnosti, kot so plašnost, družabnost …); 

2. sposobnosti (npr. inteligentnost, glasbeni talent, starost razvoja govora); 

3. osebnostne lastnosti (temeljne dimenzije osebnosti); 

4. osebnostne in duševne motnje (shizofrenija …) (prav tam)«. 

Te lastnosti so odvisne od dednih zasnov (lastnosti, ki jih podedujemo z geni). Kljub temu se 

dedni potenciali ne uresničijo vedno zaradi vplivov drugih dejavnikov (npr. okolja), zato 

dednih vplivov ne moremo prepričljivo omejiti samo na dednost. Vpliv dednosti na 

izoblikovanje osebnostnih lastnosti kljub temu ni zanemarljiv, čeprav na lastnosti, ki se merijo 

z metodo GE-HRM, nimajo največjega vpliva. Značajske poteze, kot so poštenost, 

odgovornost, vztrajnost idr., so bolj odvisne od samodejavnosti in okolja, hkrati pa kažejo 

tudi vpliv dednosti. Vpliv dednosti ni zanemarljiv tudi pri stališčih, vrednotah in prepričanjih 

posameznika, čeprav na zadnje bolj vplivajo dejavniki okolja in samodejavnosti (Musek 

2005a, 185), kar pojasnjujemo v nadaljevanju.   

Okolje in človek sovplivata drug na drugega. Naravno, biološko okolje nam je dano, človek 

pa ga skozi celotno zgodovino spreminja in tako tvori družbeno-kulturno okolje. Gasarjeva 

(2006) in Musek (2005a, 186) opisujeta človeško odvisnost od naravnega okolja skozi 

njegovo celotno življenje, saj brez tega ne bi preživel. Ravno tako pa človek ne more biti brez 

kulturnega, družbenega okolja. In v nadaljevanju navajata, da se: »ob pomanjkanju socialnih 

stikov (socialna deprivacija) človek ne more ustrezno razvijati in se hitro pojavijo duševne 

težave in motnje. Pomanjkanje socialnih stikov, zlasti v zgodnji dobi, usodno prizadene 

nadaljnji razvoj posameznikove duševnosti in osebnosti«.  

Pomembnost naravnega okolja za življenjski obstoj človeka lahko enakovredno enačimo s 

pomembnostjo družbenega in kulturnega okolja, za razvoj njegove osebnosti in duševnosti. 

Musek tako navaja, da nas vplivi družbenega in kulturnega okolja usmerjajo, »ko se 

razvijamo v osebnost, ki je zmožna živeti skupaj z drugimi − v socialna bitja (proces 

socializacije) (prav tam)«. Med tako imenovane agense socializacije, ki imajo velik vpliv na 

proces socializacije, spadajo pomembne osebe, družina, ustanove, delovno okolje in druge 

organizacije. Velik pomen pri oblikovanju osebnosti pa se pripisuje tudi medijem, občilom, 

kulturnim, umetniškim in znanstvenim dosežkom (prav tam, 186−187).  
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Glede na številne smeri pri proučevanju osebnosti se vedno znova poraja vprašanje, v kolikšni 

meri na razvoj in oblikovanje osebnostnih lastnosti vplivajo dedne zasnove in kolikšen je 

vpliv okolja. Znanstveniki
2, ki se ukvarjajo s proučevanjem genetike, dajejo večjo prednost 

dednim predispozicijam, medtem ko zagovorniki okolja poudarjajo pomen zunanjih sil pri 

oblikovanju osebnostnih lastnosti (vzgoja, izobraževanje …).  

Natančne ocene deleža dednih dejavnikov in deleža okolja pri razvoju posamezne lastnosti ni 

možno podati, zato se opiramo na Muskovo definicijo, ki povezuje tako vpliv dednosti kot 

okolja. Musek (2005a, 186) navaja, da tudi: »vplivi okolja omogočajo, da se razvijejo in 

uresničijo vse lastnosti posameznika. Dedne zasnove ne bi imele pravega učinka, če razvoj 

kake lastnosti ne bi naletel na ugodne vplive in pobude okolja«.  

Ker je naša osebnost produkt, poleg dednosti in okolja, tudi naše lastne aktivnosti, v 

nadaljevanju kratko predstavljamo še vpliv samodejavnosti.  

Človek ni samo pasivno bitje z dednimi zasnovami v nekem okolju, temveč razumsko, 

dejavno bitje, z lastno voljo, s katero lahko zavestno vpliva na sebe, svoje vedenje in na 

okolje. Gasarjeva (2009, 19) opisuje zmožnost delovanja človeka na osnovi lastne volje, 

lastnih zavestnih pobud in namer kot proces samodejavnosti, in to definira kot: »dejavnost, ki 

izvira iz zavestnih pobud in zamisli posameznika, imenujemo lastno dejavnost ali 

samodejavnost«.  

 

 

Slika 2: Proces samodejavnosti 

Vir: Gasar 2006. 

Samodejavnost je proces, temelječ na človekovih zmožnostih načrtovanja, predvidevanja in 

zavestnega obvladovanja svojega vedenja. Stopnje tega procesa so razvidne iz slike 2. Temelji 

samodejavnosti (z drugimi terminološkimi izrazi tudi lastna dejavnost ali lastna aktivnost) so 

v človeški zmožnosti delovanja njegovega uma ter volje (zamisel, namera). Moč uma človeku 

omogoči, da predvidi rezultate svojega ravnanja, jih presodi in vrednoti ter se odloči o 

najugodnejšem izidu. Na drugi strani pa kot pravi Gasarjeva (2006, 20): »človek lahko 

zavestno sproži dejavnosti, ki se mu zdijo primerne; govorimo o hotnem ali voljnem 

delovanju. Samodejavnost nam omogoča, da lahko izbiramo in odločamo«.  

S proučevanjem vseh treh dejavnikov − dednosti, okolja ter samodejavnosti, lahko 

zaključimo, da je pri oblikovanju osebnostnih lastnosti pomemben vpliv vseh treh dejavnikov 

ter interakcija med njimi. Delež posameznega dejavnika in s tem vpliv na oblikovanje 

                                                           
2
 Morgan, Wells, Nirenberg, Smith idr.  

ZAMISEL NAMERA ODLOČITEV IZVEDBA 
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posamezne lastnosti pa je pri vsakem človeku drugačen, zato je vsak človek na nek način 

edinstven. S svojo enkratno kombinacijo lastnosti, s katerimi se posameznik razlikuje od 

drugih, je proučevanje medsebojnih razlik in strukturiranje osebnosti glede na njegove 

lastnosti v metodi GE-HRM pomemben dejavnik.  

Kako se osebnost strukturira v tipe, poteze in dimenzije glede na temeljna razsežja osebnosti, 

je predmet proučevanja v naslednjem podpoglavju, njihovo poznavanje pa je ključ za pravilno 

interpretacijo posameznikove osebnosti, merjene z metodo GE-HRM.   

2.1.2 Temeljna razsežja osebnosti  

Kot smo spoznali v prejšnjem poglavju, so doživljanje sveta in samega sebe, medosebni 

odnosi in vedenje posameznika izraz osebnosti, ki pomeni celoto relativno trajnih človeških 

psihičnih značilnosti. Učinkovitost in prilagojenost posameznika v različnih družbenih okoljih 

je odvisna od njegove osebnosti.  

Ker je osebnostnih lastnosti in posameznih značilnosti toliko, kot je po Musku (2005a, 165): 

»možnosti, da se med seboj razlikujemo na relativno trajen in sistematičen način«, lahko te, 

kot povzema Musek (2002), strnemo v tri velika razsežja osebnosti: telesno, socialno in 

duhovno. V telesno razsežnost tako štejemo vse biološko, naravno oziroma telesno dogajanje 

v osebnosti. Sem spadajo človekove osnovne biološke potrebe (nagoni in instinkti), ki 

zadovoljujejo človekove nagonske motive in potrebe. Socialna razsežnost osebnosti vsebuje 

človekov socialni vidik, njegovo vključenost v družbeno življenje. Tu prednjačijo socialni in 

socializirani motivi, ki uravnavajo medčloveške odnose. V tretjo razsežnost osebnosti 

uvrščamo človekovo duhovno delovanje, kamor spadajo um, intuicija, različni vidiki, oblike 

ter stopnje človekove zavesti. Prednostni motivi tretje razsežnosti so človekova osebnostna in 

duhovna rast, samouresničevanje ter iskanje življenjskega smisla (prav tam). 

Glavna razsežja se lahko delijo še na dodatne podrazsežnosti, z namenom ugotoviti tiste tipe, 

poteze in dimenzije osebnosti, ki pojasnijo čim več razlik. Te razlike se ugotavljajo na 

najpomembnejših področjih osebnosti: konstitucije, temperamenta, značaja in sposobnosti. 

Glavna področja osebnosti so tako strukturirana v telesno področje, kamor spada konstitucija; 

konativno področje, ki vključuje temperament in značaj; v kognitivno področje pa spadata um 

ter sposobnosti (Musek 2005a, 165), kar smo podrobneje proučili v nadaljevanju naloge.  

Konstitucija  − telesno področje 

Zanimanja in proučevanja telesne konstitucije in njenih vplivov na osebnost človeka se 

pojavljajo že od časov Hipokrata. Kasneje, tekom 20. stoletja so se iz tega razvile glavne 

konstitucionalne teorije, katerih glavna predstavnika sta Kretschmer in Sheldon. Oba sta 

razvila koncept, kjer gre, povzeto po Musku (2005a, 166): » v bistvu za tri temeljne tipe 

konstitucije, ki nam po ocenah raziskovalcev dajejo več kot 80 odstotkov informacije o 
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konstituciji posameznika, če seveda upoštevamo možne kombinacije med posameznimi tipi 

oziroma dimenzijami konstitucije«. Musek navaja (prav tam), da konstitucijske teorije 

temeljijo na predpostavki, da so dejavniki konstitucije povezani s psihičnimi dejavniki, 

predvsem s temperamentom, kar se je do neke mere izkazalo kot upravičeno.  

Raziskovanje na področju konstitucije in osebnosti se ni nadaljevalo, ker ne temelji na preveč 

zanesljivih konceptih. Iz tega lahko povzamemo, da razsežje telesnega področja – konstitucije 

nima pomembnega vpliva na osebnost.  

Temperament in značaj – konativno področje 

Tudi temperament, ki je strukturiran v konativno področje proučevanja osebnosti, je predmet 

raziskovanja že od antičnih časov, kjer so se pojavile prve tipologije temperamenta glede na 

razmerje med štirimi prvinami (ogenj, zrak, voda, prst) in telesnimi sokovi (žolč, kri, sluz, 

črni žolč) ter jih tipizirali v kolerik, sangvinik, flegmatik, melanholik. Kasneje so nastale še 

druge tipologije osebnosti. Ker pa ima tipološko razvrščanje osebnosti pomanjkljivosti, se 

danes bolj kot o tipih govori o dimenzijah temperamenta (Musek 2005a, 166−167).  

Kot navaja Musek (2002): »sodobne raziskave kažejo, da lahko tja do dobrih 50 ali celo 60 

odstotkov vse informacije o značilnostih temperamenta zajamemo v petih velikih dimenzijah 

osebnosti, ki jim v stroki pravimo kar »pet velikih« ali kar B5 (»big five«). Gre za naslednje 

večje dimenzije osebnosti
3
 (Costa & McCrae, McCrae & Dye, Goldberg):  

1. ekstravertnost oziroma energičnost,  

2. sprejemljivost,  

3. vestnost, 

4. nevroticizem (čustvena stabilnost) in  

5. odprtost (prav tam)«.  

Ekstrovertnost je ena najbolj proučevanih dimenzij osebnostnih lastnosti, kot navaja Goldberg 

(1990). Poimenujejo jo tudi energija ali surgentnost in je značilna lastnost posameznikov, ki 

so družabni, energični, dominantni, zgovorni. Sprejemljivost je zelo pomembna lastnost v 

medsebojnih odnosih, prisotnost te lastnosti pomaga ljudem živeti v skupinah. Hogan in Ones 

(1997) lastnost »vestnost« opisujeta kot prilagodljivost družbenim normam ter pripravljenost 

slediti avtoriteti. Nevroticizem, čustvena stabilnost ali negativna emocionalnost, je lastnost 

»čustvenega samoobvladovanja in obrambe proti posledicam stresa«, kot navajajo Kovač in 

drugi (2004, 295). Peta dimenzija, tj. odprtost za izkušnje, pa je značilna lastnost za 

posameznike, ki so svobodomiselni, radovedni, z bujno domišljijo, širokim razponom 

čustvenih reakcij, kreativni ter delovno uspešni (prav tam).  

                                                           
3
 Ker je »pet velikih« dimenzij tudi predmet raziskave magistrske naloge, smo jih podrobneje 

predstavili v posebnem poglavju teoretičnega dela, v sklopu BFQ metode, ki je del metode GE-HRM. 

Iz obstoječih značilnosti temperamenta, ki je del konativne razsežnosti, lahko celotno osebnost zelo 
natančno opredelimo in tudi izmerimo. Na ta način dobimo veliko informacij o osebnostih lastnostih. 
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Naslednje področje osebnosti je značaj (karakter). Za temperament lahko rečemo, da gre za 

način obnašanja in predvsem čustvenega doživljanja, v nasprotju z značajem, ki se nanaša 

bolj na vsebinski vidik doživljanja ter s tem povezano obnašanje oziroma vedenje. Zato pri 

psihološkem pojmovanju značaja pridejo v ospredje lastnosti, ki so pomembne z vidika 

posameznikove volje, morale, etične in vrednotne usmerjenosti (Musek 2002). Ugotavljanje 

značajskih lastnosti je nezanesljivo in težavno, kot navaja Musek (1997, 193), saj velikokrat 

nerealno sklepamo o značaju posameznika. Mnoga obnašanja oziroma vedenja so največkrat 

posledica delovanja različnih situacijskih nestalnih dejavnikov kot pa nekih trajnih značajskih 

lastnosti. V primerjavi z lastnostmi temperamenta so značajske lastnosti bolj odvisne od 

vplivov okolja, predvsem vzgoja ter družbeno-kulturne norme (prav tam). Vedenje, ki 

opredeljuje značaj, je Gasarjeva (2006, 16) povzela, da je že »nemški psiholog Kurt Lewin 

vedenje označil kot funkcijo osebe in okolja«.  

VEDENJE = f (OSEBA x OKOLJE) 

Vedenje je produkt dejavnikov osebe in dejavnikov okolja, ki sta v interakciji in 

obojestransko vplivata eden na drugega ter s tem na obnašanje posameznika.  

Do sedaj smo proučili telesno in konativno področje osebnosti. V nadaljevanju pa sledi 

kognitivno področje, kamor spadata um in sposobnosti. Spoznanja o sposobnostih 

posameznika so v nalogi pomembna z vidika njihovega vrednotenja ter potencialov človeških 

zmožnosti, ki so del kariernega svetovanja z metodo GE-HRM. 

Sposobnosti – kognitivno področje 

Naslednjo kategorijo osebnosti predstavlja kognitivno področje, ki zajema sposobnosti. Od 

sposobnosti so odvisni naši dosežki pri reševanju življenjskih in drugih problemov. V skupino 

sposobnosti lahko smiselno uvrstimo tudi področje talentov, spretnosti in veščin. Dednost ima 

močan vpliv na izoblikovanje določenih sposobnosti. Z vidika psihologije se med zanimive 

sposobnosti, spretnosti in talente uvršča: umska, ustvarjalna, čustvena, socialna in moralna 

inteligentnost (Musek 2002).  

Musek in Pečjak (2001, 203) opisujeta, da pojem sposobnosti vsebuje tiste lastnosti, ki imajo 

največji vpliv na naše dosežke ter na uspešnost pri reševanju različnih problemov in nalog. 

Sposobnosti diferencirajo, kaj lahko kdo more ali zmore. Med sposobnosti tako spadajo 

duševne in telesne sposobnosti (moč, fizične spretnosti …). V nadaljevanju avtorja (prav tam, 

209) navajata, da dosežki niso odvisni samo od sposobnosti, saj na njih vplivajo tudi druge 

osebnostne lastnosti (pridnost, vztrajnost …),  znanje ter motiviranost. Po drugi strani pa 

Kohont (2011, 74) opisuje, da so: »med duševnimi sposobnostmi pomembne zaznavne 

sposobnosti (ostrina vida, sluha, vonja …), posebno pomembne pa so umske sposobnosti, še 

zlasti inteligentnost in ustvarjalnost«, medtem ko Lipičnik (1998, 26) sposobnosti opredeli kot 

človekovo potencialnost, da se razvijejo določene zmožnosti.  
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Iz različnih definicij lahko povzamemo, da veliko zmožnosti človek razvije zaradi dednih 

zasnov, med te spadajo vse vrste sposobnosti, zaradi interakcije med okoljem in 

samodejavnostjo pa je človek nekatere sposobnosti pridobil skozi življenje. Sem spada 

znanje, ki je poleg kompetenc,  za nadaljnje razumevanje raziskave ena izmed pomembnejših 

človekovih sposobnosti. Znanje in z njim povezane ključne kompetence posameznika z 

metodo GE-HRM ugotavljamo in s tem profiliramo posameznikove poklicne potenciale ter 

primernost za določeno delo.  

Znanje in kompetence  

Znanje in z njim povezane kompetence kot sposobnosti kognitivnega področja se izkažejo ob 

veliki informacijski zasičenosti kot zahtevni izrazi, saj se pojavlja težava, kako izbrati prave 

informacije, znanje in kompetence. Predvsem pa je pomembno, da znamo razlikovati izraze 

kompetenca, kompetenten ter pojme: podatki, informacije, znanje, sposobnosti. Navedeni 

izrazi se v praksi pogosto uporabljajo kot sinonimi, čeprav med njimi obstaja precejšnja 

pomenska razlika. Soodvisnost med podatkom, informacijo, znanjem in kompetencami 

prikazuje slika 3. 

 

 

 

 

Slika 3: Soodvisnost med podatkom, informacijo, znanjem in kompetencami 

Vir: Svetlik in Pavlin 2004, 203. 

Podatek predstavlja grobo dejstvo o stvari, pojavu ali dogodku. Izraženi so lahko v številkah, 

podobah besedah, zvokih, ki jih zaznamo z opazovanjem, vendar za nas nimajo večjega 

pomena (Sitar 2006, 61), dokler mu »kreator« ne doda pomen oziroma vrednost, takrat 

postanejo informacija. Tudi Mohorič (1999, 447) navaja, da je podatek predstavljanje 

informacije na ustaljen, formalen način, ki je primeren za komunikacijo, tolmačenje ali 

obdelavo, informacije pa so ovrednoteni podatki v specifični situaciji. Z dejansko uporabo pa 

se razvije znanje. Beijerse (1999, po Svetlik in Pavlin 2004, 203) je znanje opredelil: »kot 

zmožnost interpretacije oz. dajanja pomena podatkom in informacijam in kot izraženo željo, 

da bi to storil.« 

Za natančno opredelitev pojmov znanja in kompetenc smo proučili nekaj definicij, ki jih 

navajamo za lažje razumevanje te vrste sposobnosti.  
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V svetovni in domači literaturi zasledimo različne definicije znanja. Beckman (1999, 3) je 

povzel Turbana, ki opredeli znanje kot: »informacijo, ki je organizirana in analizirana, da bi 

bila razumljiva in uporabna za reševanje problemov in sprejemanje odločitev«. Svetlik in 

Pavlin (2004, 205) navajata različne vrste znanja, klasificirane po treh različnih avtorjih 

(Lundvall in Johnson, Delors in Savage), ki so skušali odgovoriti na vprašanja, »vedeti kaj, 

zakaj, kako, kdo, kdaj in kje«. Pučko (2000, 560) je znanje označil kot celoto tistega, kar smo 

zaznali, se naučili ali odkrili. Znanje se pojavlja v različnih oblikah, zato ga lahko opredelimo 

tudi skozi pojavne oblike. Polanyi (1966, po Svetlik in Pavlin 2004, 204) je zapisal, da ljudje 

vedo več, kot povedo. Svoje prepričanje je utemeljil z delitvijo znanja na eksplicitno4
 in 

tacitno
5
 obliko. Eksplicitno znanje je tisto znanje, ki ga lahko kodiramo in je prenosljivo v 

formalen, sistematičen jezik (npr. v dokumentih, priročnikih, tehničnih navodilih, 

računalniških programih). Tacitno znanje je posebna oblika znanja, ki jo je zelo težko 

formalizirati in posledično prenašati ter deliti z drugimi (Svetlik in Pavlin 2004, 204).  

Iz zgoraj naštetih definicij lahko povzamemo, da je znanje celota vsega, kar smo se skozi 

življenje naučili, skozi različne zaznave (mentalne, fizične, čutne, izkustvene …). Zaznave 

posameznika so subjektivne povezave med njim in okoljem. Skozi fizične zaznave smo se 

naučili npr. hoditi, usvojiti motorične in druge fizične spretnosti. Mentalne zaznave delujejo 

na področju uma, sem lahko uvrščamo vsa umska znanja kot npr. branje, pisanje, logično 

reševanje problemov. Čutne zaznave posamezniku omogočajo pridobiti znanja z  uporabo 

vseh čutil (okus, vonj …). Izkustvene zaznave nastanejo na podlagi izkušenj posameznika, ki 

pridobi znanje iz posameznih izkustvenih situacij. Če povzamemo, je zaznavanje proces, ki 

lahko poteka tudi neodvisno od posameznikove volje in, kjer gre za razumevanje informacij, 

ki jih posameznik prejme preko svojih čutil. Skozi večkratne, ponavljajoče se istovrstne 

zaznave lahko posameznik usvoji določeno znanje. Kako to znanje znati udejanjiti kot 

posameznikovo sposobnost ali prednost, je predmet proučevanja naslednjega odstavka.   

V nadaljevanju zato pojasnjujemo še pojem kompetenca. Zaradi mnogo načinov rabe pojma 

kompetenca na raznolikih področjih je težko opredeliti temeljno teoretično definicijo, zato se 

bomo pri pojasnjevanju osredotočili na opredelitve kompetenc področja psihologije ter 

managementa človeških virov, kar je tematika magistrske naloge.  

Berginc (2006, 225) je kompetence opredelil kot sposobnost uporabe znanja in drugih 

zmožnosti in veščin, ki jih uporabljamo za uspešno in učinkovito obdelavo neke naloge ali 

cilja, medtem ko Lucia in Lepsinger (1999 po Kohont 2011, 69) kompetence opredelita kot 

prioritetne značilnosti posameznika, ki se izkazujejo na delovnem mestu, z uspešnim in 

učinkovitim delovanjem. Gre za niz povezanih sposobnosti, znanj, stališč in veščin, ki imajo 

vpliv na delo posameznika in so tudi povezane z njegovim delovanjem v delovnem okolju. 

                                                           
4
 Za eksplicitno znanje se velikokrat uporablja izraz kodirano, formalno, strukturirano oz. 

deklarativno, aktualno znanje.  
5
 Tacitno znanje označujejo kot skrito, tiho, implicitno oz. proceduralno, metodološko znanje.  
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Zadnje so merljive glede na standarde, z nadaljnjim usposabljanjem ter razvojem pa jih lahko 

tudi izboljšamo (prav tam). Iz obeh lahko povzamemo, da so kompetence različne sposobnosti 

posameznika, kako celovito uporabiti vsa svoja znanja v različnih okoljih.  

V nadaljevanju skušamo definicijo razumevanja kompetenc razširiti ob upoštevanju Kohonta 

(2011, 62−63), ki navaja, da bi: »kompetenca morala vsebovati vse intelektualne sposobnosti, 

situacijsko-specifična znanja, strategije, zaznave, rutine, ki na različne načine prispevajo k 

učenju, reševanju problemov in k uspešnosti posameznika. Taka definicija bi pomenila, da 

koncept kompetenc pokriva vse kognitivne vire posameznika, torej vsa mentalna stanja, ki so 

podlaga delovanju posameznikov«. To razumevanje bi lahko razširili poleg mentalnih stanj še 

na celotno psihofizično stanje posameznika.  

Poleg Kohontove široke opredelitve kompetenc je potrebno omeniti še dva posameznika, ki 

sta na področju kompetenc veliko doprinesla, in sicer David McClelland in Richard Boyatzis, 

ki sta omenjeno vnesla tudi na področje managementa človeških virov. Tako se lahko v celoti 

strinjamo z Boyatzisova definicijo kompetenc (1982, 23), ki se nanaša na nujne karakteristike 

posameznika, ki pa niso zadostne za učinkovito oz. nadpovprečno opravljanje dela. 

Kompetence predstavljajo splet motivov, družbenih vlog, samopodobe, sposobnosti oziroma 

celoten spekter znanj, ki jih posameznik uporablja v določeni situaciji. S to definicijo je 

Boyatzis povzel vse ključne pojme, ki so bistveni za razumevanje kompetenc, saj zajemajo 

cel niz znanj posameznika, ki jih je lahko pridobil skozi različne življenjske vloge ter jih zna 

uporabljati v primernih okoljih.  

Ker se na področju izobraževanja in kariernega svetovanja zadnje čase pojavljajo izrazi, kot 

so ključne kvalifikacije, ključne sposobnosti ter ključne kompetence, je potrebno natančneje 

predstaviti tudi le-te. Termin ključne kompetence se po Weinertu (2001, 52) nanaša na 

večfunkcionalne ter transdisciplinarne kompetence, uporabne za dosego ciljev ob soočenju 

različnih nalog ter pri delovanju v neznanih situacijah. Večfunkcionalne ter transdisciplinarne  

kompetence vključujejo različna znanja različnih področij posameznika, s katerimi dosega 

cilje.  

Tudi Kohont (2011, 77−78) v svoji raziskavi navaja, da so se z definicijo in identifikacijo 

ključnih kompetenc ukvarjali v zadnjih letih v dveh večjih evropskih raziskavah, in sicer: 

projekt DeSeCo v okviru OECD ter raziskava Key competencies v izvedbi Eurydice. 

DeSeCo-va definicija ključnih kompetenc (2002, 8−9) opisuje zadnje kot tiste kompetence, 

»ki so pomembne na različnih področjih življenja in delovanja družbe«. Kompetenco pa 

ovrednoti kot sposobnost za uspešno izpolnitev osebnih in družbenih zahtev oziroma nalog in 

je skupek kognitivnih in nekognitivnih dimenzij. Raziskava Eurydice »Ključne kompetence v 

EU« pa izpostavlja več področij ključnih kompetenc (Key competencies 2002), od 

komunikacije v maternem in tujem jeziku, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, 

matematične, metodološke in tehnološke kompetence, podjetništvo, medosebne in 

državljanske kompetence, znati se učiti, kultura. Ta raziskava zelo podrobno uvršča nabor 
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ključnih kompetenc po področjih, kar z vidika posameznika pomeni, da si lahko kompetence 

pridobi na posameznih področjih in jih uporablja znotraj njih.  

V nadaljevanju povzemamo še Robothama in Jobba (1996, 28), ki ključne kompetence 

imenujeta temeljne (angl. treshold) kompetence, ki se nanašajo le na delovno področje, v 

nasprotju z zgornjima dvema definicijama, ki se nanašata na vse družbene sfere. Ključne 

kompetence sta definirala kot posameznikova vedenja pri delu, ki ne zagotavljajo visoke 

delovne uspešnosti opravljanja dela.  

Iz vseh definicij o kompetencah lahko strnemo v zelo kratko definicijo, ki je sicer samo en 

vidik kompetenc, vendar za naše pojmovanje kompetenc v nalogi povzame bistvo, in sicer: 

sposobnost uporabe znanja označujemo kot kompetence. Le-te so eno ključnih področij 

upravljanja človeških virov, saj gre za vrste vedenja, ki jih mora imeti tako posameznik kot 

organizacija, z namenom povečanja učinkovitosti dela.  

Na kakšen način oblikovati kriterije, ki bodo merili in objektivno napovedovali 

posameznikove sposobnosti in s tem učinkovitost na delovnem mestu, je predmet proučevanja 

v naslednjem poglavju.  

2.1.3 Ocenjevanje osebnosti in sposobnosti posameznika 

Če želimo razložiti psihološki pomen dejanj posameznika, njegov vpliv na doživljanje in 

delovanje, njegovo zmožnost presoje, vpliv travmatskih in duševnih motenj, njegove 

potenciale in druga vprašanja, je treba poznati osebnost posameznika kot celoto.  

Kakovostna ocena osebnosti je tako odvisna od številnih dejavnikov, kot so: 

- narava problema, ki ga je potrebno oceniti v okviru osebnosti; 

- značilnosti uporabljenih merskih instrumentov; 

- usposobljenost ocenjevalca, da pravilno interpretira in integrira rezultate v okviru 

zastavljenega problema; 

- značilnosti ocenjevanca (Benedik 2004, 395). 

Prvi dejavnik je pravzaprav odgovor na vprašanje, kaj pravzaprav ocenjujemo (prisotnost  

lastnosti, znanje, inteligentnost ...). Izbor pravega merskega instrumenta ter njegovo 

poznavanje, kaj nam lahko izmeri, je za kakovost ocene ključnega pomena. V končni oceni 

osebnosti pa je znanje ter strokovnost ocenjevalca bistvena za realno oceno. Seveda na oceno 

vpliva vsak posameznik  s svojimi osebnostnimi značilnostmi. Splet vseh dejavnikov rezultira 

v končni oceni zastavljenega problema ocenjevanja.  

Ocena osebnosti je metoda psihološkega izpraševanja, opisovanja, pojasnjevanja osebnosti in 

njenega vedenja, ki se uporablja v raziskovalne in praktične namene. To ni metodološko  

jasno definiran postopek ali instrument, ampak ime za metodološki okvir, ki se prilagaja glede 
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na pogoje, namen in konkretne cilje (Berger 2003, po Benedik 2004, 398). Ocenjevanje 

osebnosti vključuje postopke psihološkega in psihiatričnega diagnosticiranja, v največji meri 

pa ocenjevanje in postavljanje zaključkov s pomočjo merskih instrumentov. Instrumenti so 

tehnična sredstva, s katerimi lahko potrdimo pripadnost ali nepripadnost nekega pojava ali 

stanja definirani psihološki kategoriji (Berger 2003, po Benedik 2004, 398). S psihološkimi 

instrumenti ocenjujemo prisotnost, izraženost in intenzivnost psiholoških značilnosti pri 

posamezniku ali skupini.  

Ocenjevanje osebnosti je analitično-sintetični postopek, ki temelji na strokovnosti 

ocenjevalca, kakovosti instrumentov, s katerimi se meri, v odvisnosti od njihovih teoretičnih 

pristopov ter od posameznika – testiranca, ki sodeluje v ocenjevalnem procesu. Ocena 

osebnosti pomeni integracijo in sintezo vseh zbranih informacij o posamezniku. Te so zelo 

različne in vključujejo: 

- biografske in druge podatke, zbrane v intervjuju s posameznikom, ki je ocenjevan 

(avtoanamneza); 

- podatke iz intervjujev ljudi iz njegovega okolja (heteroanamneza); 

- rezultate uporabljenih merskih instrumentov, ki so lahko zelo heterogeni; 

- podatke, zbrane na podlagi opazovanja vedenja;  

- druge vire – kot npr. predhodne ocen, strokovna priporočila itn. (prav tam).  

Na podlagi nekaj izpostavljenih opisov glede ocenjevanja osebnosti lahko povzamemo, da se 

osebnost s posebnimi psihodiagnostičnimi postopki ter primernimi instrumenti lahko 

ocenjuje. Načine, kako ocenjevati in meriti, povzemamo v nadaljevanju po Museku.  

V sodobni psihologiji uporabljajo veliko najrazličnejših metod in tehnik, s katerimi določajo 

in merijo osebnostne pojave. Musek (1993a, 73−77) navaja naslednje: 

- »diagnostično opazovanje in diagnostični razgovor: podatki so vselej pridobljeni na 

podlagi opazovanja ali podlagi spraševanja. 

- Projekcijske tehnike: sestavljene so iz bolj ali manj nejasno strukturiranega gradiva; iz 

načina, kako nekdo tolmači to gradivo, kaj v njem »vidi«, se sklepa na osebnostne 

lastnosti, ki naj bi bile »projicirane« v tolmačenje. 

- Vprašalniki osebnosti: po pravilu temeljijo na samoopazovanju in samoocenjevanju; 

navadno vsebujejo vprašanja, ki zadevajo posameznikovo doživljanje ali vedenje in 

terjajo, da posameznik odgovori nanje v skladu s svojo samooceno. Prav zato je 

potrebno upoštevati, da se pri njih lahko pojavljajo napake, ki jim je podvrženo 

samoopazovanje. Te napake se lahko do neke mere nadzoruje tako, da poleg »tarčnih« 

vprašanj, ki zadevajo merjeno lastnost, ocenjevalec doda še kontrolna vprašanja, ki 

kažejo, ali se napake samoopazovanja in samoocenjevanja ne pojavljajo v preveliki že 

nedopustni meri. Če se zgodi to zadnje, potem se odgovorov ne more upoštevati.  

- Lestvice in inventarji interesov, stališč, prepričanj in vrednot: navadno s pomočjo 

ustrezno prirejenih vprašanj ter ocenjevalnih lestvic in sorodnih ocenjevalnih metod 



 

26 

ocenjevalci merijo vsebino in stopnjo posameznikovih interesov, prepričanj, mnenj, 

stališč in vrednotnih usmeritev.  

- Preskusi (testi) sposobnosti: z njimi se meri mnoge sposobnosti, talente, zlasti pa so 

znani preskusi umskih sposobnosti (inteligentnost, ustvarjalnost). Sestavljeni so iz 

problemskih nalog, katerih težavnost se stopnjuje. Mera sposobnosti je število uspešno 

rešenih nalog, ki jo naloge merijo«.  

Iz zgoraj naštetih postopkov merjenja in ocenjevanja osebnosti ločujemo med različnimi 

tehnikami in instrumenti, ki vse temeljijo na opazovanju ali spraševanju. Večja kot je 

objektivnost in zanesljivost opazovanja, ustreznejši so rezultati posameznikove osebnosti 

(Musek 1997, 79). Metoda GE-HRM je zbir dveh projekcijskih tehnik ter vprašalnika 

osebnosti, zato smo v nadaljevanju proučili tudi vsebine psiholoških testov ter same postopke 

testiranja, vse z namenom raziskati praktično vrednost metode.  

Psihološki testi 

Literatura, ki smo jo proučevali glede teoretičnih osnov psiholoških testov, spada v stroko 

psihologije, vendar je za razumevanje magistrske naloge poznavanje vsebine psiholoških 

testov pomemben dejavnik. Po Buciku (1997, 31) je: »test standardiziran postopek za 

vzorčenje vedenja in njegovo opisovanje in ocenjevanje s kategorijami in rezultati ter ima na 

voljo norme in standarde, po katerih lahko rezultate uporabljamo za napovedovanje drugih 

pomembnejših vedenj«. In nadaljuje (prav tam, 11), da je bilo: »za stroge metodologe včasih 

merjenje »psihičnega« problematično, ker psihični proces, ki ga skušamo izmeriti pri 

posamezniku, ni dostopen neposrednemu merjenju večje skupine opazovalcev, ampak le 

samemu subjektu, ki je introspektivno doživljal ta proces. To se pokaže za sprejemljivo, če 

izhajamo iz naravoslovnih znanosti, kjer je kar nekaj pojavov in procesov, ki niso dostopni 

neposrednemu opazovanju niti enega opazovalca, pa vendar nihče ne sumi v njihov obstoj, 

niti v možnost njihovega merjenja«. Po enakem načelu, navaja Bucik (1997, 11−12): 

»moremo tudi psihične procese meriti posredno, preko učinkov teh procesov«, zato se: »s 

psihometričnega vidika predpostavlja, da test meri razlike med posamezniki v določenih 

potezah in lastnostih. Posamezniki sicer vsi posedujejo te lastnosti, vendar v različni količini, 

in to količino naj bi test znal izmeriti« (prav tam, 31). 

Psihološki testi in tehnike, ki se uporabljajo v psihologiji, v večji meri vključujejo različne 

kontrolne lestvice in indikatorje, s katerimi strokovnjaki poskušajo oceniti veljavnost in 

zanesljivost rezultatov konkretnega posameznika. Vsi psihološki merski instrumenti morajo 

ustrezati psihometričnim zahtevam, kot so veljavnost, zanesljivost, objektivnost, 

standardiziranost itn. Test je standardiziran, kadar so postopki za uporabo enaki za vsakega 

testiranca in za vsako testno situacijo. Testi morajo biti empirično preizkušeni na populaciji 

zdravih posameznikov ali obratno, odvisno od tega, kaj meri instrument (Benedik 2007, 375).  
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V zadnjih desetih letih je šel razvoj v smeri nove skupine merskih instrumentov z namenom 

merjenja nezavednih procesov, ki poleg zavednih procesov prispevajo k napovedovanju 

posameznikovega vedenja, navaja Kavčičeva (2010, 100). Psihologi skušajo meriti različne 

vidike človekovega spoznavanja in drugih vidikov osebnosti, da bi razumeli, nadzirali in 

napovedovali posameznikovo vedenje. V ta namen najpogosteje uporabljajo vprašalnike in 

intervjuje, ki jih opisuje kot eksplicitne ali neposredne mere (udeleženca neposredno sprašuje 

po določeni značilnosti ali vedenju).  

V zadnjem času pa je opazen porast raziskovalnega zanimanja za t. i. implicitne ali posredne 

mere. Izraz se nanaša na nove metode merjenja, njihov namen je premagovanje težav, ki se 

pojavljajo ob uporabi obstoječih psiholoških pripomočkov (zlasti vprašalnikov) in veliki 

možnosti popačenja rezultatov zaradi socialne zaželenosti. Implicitne mere naj bi 

napovedovale predvsem spontano, samodejno vedenje, eksplicitne mere pa predvsem 

premišljeno, namerno vedenje. Izvedba postopkov implicitnih mer vključuje uporabo 

računalnika, večina pa jih temelji na primerjavi reakcijskih časov udeležencev pri različnih 

sklopih nalog, njihova prednost je preprosta uporaba ter kratkotrajnost postopkov. Ker pa 

precej implicitnih mer kaže še nekatere psihometrične slabosti, je kot napovednike vedenja 

posameznika smiselno uporabiti implicitne in eksplicitne mere skupaj, saj je njihova skupna 

napovedna moč večja (prav tam, 99−100), saj so eksplicitne mere pogosto zanesljivejše kot 

implicitne (prav tam, 107). Začetek razvoja implicitnih mer je bil sprva na področju 

socialnega spoznavanja (študije stališč, predsodkov), kasneje se je proučevanje razširilo tudi 

na ostala področja psihologije. Zelo veliko zanimanja za implicitne mere6
 pa je v psihologiji 

osebnosti, kjer so raziskovalci
7

 proučevali implicitne osebnostne poteze (anksioznost, 

plašnost, agresivnost, samospoštovanje, velikih pet dimenzij osebnosti).  

Pri proučevanju tematik glede psihološkega testiranja je vsekakor potrebno omeniti tudi 

skepso psihologov glede same uporabe psiholoških testov. Problematika uporabe testov ter 

njihova interpretacija je vse aktualnejša. Benedik (2004, 398) navaja, da je kakovost ocene 

osebnosti kot sinteze vseh pridobljenih informacij odvisna od znanja in zmožnosti 

ocenjevalca, da dobljene podatke interpretira in integrira ter poveže s teoretskimi koncepti in 

konkretnimi ravnanji posameznika, ki je v postopku ocenjevanja.  

To potrjuje tudi raziskava, ki je bila opravljena že pred leti, v kateri Boben in Pogačnik (2000, 

90) navajata, da so si: »stališča psihologov do uporabe testov v evropskih državah zelo 

podobna«. V nadaljevanju navajata da: »kakih 90 % psihologov v Sloveniji meni, da so 

psihološki testi koristni, čeprav jih vsi ne uporabljajo redno. Psihologi se tudi zavedajo 

                                                           
6
 Z vidika raziskave, katera metoda v enem delu zajema velikih pet dimenzij, je poznavanje 

implicitnih mer in smeri njihovega nadaljnjega razvoja pomemben korak k razumevanju različnih 
vidikov napovedi posameznikovega vedenja. Vendar sama metoda GE-HRM v delu velikih pet 

uporablja samo eksplicitne – neposredne mere.   
7
 Asendorpf 2002, Eisenbach, Naumann, Golwitzer 2007; Karpinski 2004, Grumm in von 

Collani, 2007 idr. 
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potrebe po obnavljanju znanja o testih. Ta stališča zavezujejo vse, ki teste izdajajo in tržijo, da 

nenehno dvigujejo njihovo kakovost in da z izobraževanjem skrbijo tudi za boljšo 

usposobljenost uporabnikov, saj je to najboljše orožje proti zlorabam testov. Zlorabe testov 

naj ne bi bile zelo resen problem, jih pa večina psihologov opaža in zato tudi meni, da na 

področju testiranja potrebujemo pravne standarde in zakonodajo. Psihologi menijo, da naj bo 

uporaba testov omejena zgolj na psihologe. V tem pogledu so stališča slovenskih psihologov  

nekoliko bolj konservativna od stališč psihologov v zahodni Evropi, ki že dopuščajo manjše 

možnosti, da bi za uporabo (nekaterih) testov zadoščalo, da uporabnik samo dokaže, da je 

ustrezno usposobljen«.  

Iz proučevanega lahko povzamemo, da so psihološki testi primerno orodje za merjenje 

osebnostnih lastnosti posameznika. Hkrati zagovarjamo stališče, da mora biti ocenjevalec 

strokovno usposobljen, z visokimi etičnimi in moralnimi načeli, da ne prihaja do zlorab 

psiholoških testov. V metodi GE-HRM je to zagotovljeno, saj sodelujejo pri interpretaciji 

končnega poročila profila posameznika trije strokovnjaki (psiholog, strokovnjak za 

diagnostiko risbe ter grafolog), vsak za svoj del psihodiagnostičnega testa.  

Vrste psiholoških testov 

Temeljni namen psiholoških testov
8
 je: »da kar se da natančno opredelimo osebnostne 

lastnosti izpraševancev. Testi se lahko uporabljajo za določanje primernosti in sposobnosti 

človeških virov za opravljanje določenih poslov in delovnih nalog« (Florjančič 1994, 113). Za 

take namene literatura navaja (Treven 1998, 191; Florjančič 1994, 114) razvrstitev testov v 

naslednje skupine: osebnostni testi, testi sposobnosti in testi znanja. Ker je število različnih 

testov zelo obsežno, bomo v nadaljevanju izpostavili samo nekatere izmed testov, ki bodo 

služili za lažje razumevanje empiričnega dela naloge.  

Med osebnostnimi vprašalniki je izpostavljenih pet najznačilnejših vprašalnikov, ki so vsi 

primerni od srednješolske dobe dalje. Uporaba posameznih vprašalnikov je odvisna od  

zastavljene narave problema, skratka, kaj želimo z meritvami doseči. Na podlagi tega se 

izbere pravo psihodiagnostično orodje.  

Med osebnostne vprašalnike spadajo. 

- Vprašalnik in/ali ocenjevalni listi za merjenje strukture osebnosti po modelu »Velikih 

pet« − BFQ: meri pet faktorjev osebnosti (s poddimenzijami): energija, sprejemljivost, 

vestnost, čustvena stabilnost, odprtost in L-lestvico. Primeren je za starejše od 16 let. 

- Eysenckove osebnostne lestvice (revidirana oblika) − EPQ-R: meri tri glavne 

dimenzije osebnosti: ekstravertnost - introvertnost (E), nevroticizem (N) in 

psihoticizem (P). 

                                                           
8
 Veljavni psihološki testi, ki so v uporabi v slovenskem prostoru, so zbrani na internetnih straneh 

Centra za psihodiagnostična sredstva (v nadaljevanju CPDS) in sledijo kodeksu poklicne etike 
psihologov ter mednarodnim smernicam za uporabo testov in za priredbo testov (CPDS, 2012). 
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- Freiburški osebnostni vprašalnik − FPI: ocenjujemo normalne osebnostne poteze. 

Primeren je za starejše od 15 let. 

- Vprašalnik impulzivnosti − IVE: vprašalnik impulzivnosti meri impulzivnost, 

pustolovskost in empatijo. Namenjen je mladostnikom starejšim od 16 let in odraslim. 

- Profil indeks emocij − PIE: z vprašalnikom dobimo informacije o nekaterih osnovnih 

osebnostnih potezah in osebnostnih konfliktih posameznika. Primeren je za 

mladostnike od 14 let naprej in odrasle (prav tam).  

V nadaljevanju kratko predstavljamo še teste stališč, interesov in vrednot. Med testi stališč je 

z vidika naloge najpomembnejši test »iskanje poklicne poti«, ki temelji na Hollandovi  

RIASEC teoriji, zato smo se še posebej osredotočili na Hollandov test iskanja poklicne poti, 

ki je podrobneje predstavljen v poglavju kariernih teorij. Hollandov test je namreč del 

rezultatov metode GE-HRM in ima v sklopu kariernega svetovanja veliko težo.  

Med teste stališč, interesov in vrednot spadajo. 

- Test direktivnih stališč – DS: meri direktivnost stališč in ekstravertiranost. Namenjen 

je mladostnikom od 14 let naprej in odraslim.  

- Lestvica osebnih vrednot – LOV: omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo 

mladostnikov in odraslih. Standardizirana je na odraslih, vendar je primerna tudi za 

mladino od zadnjih razredov osnovne šole naprej.  

- Iskanje poklicne poti − SDS - R in E oblika: kaže poklicne − in posredno 

izobraževalne − interese oziroma načrtovanje kariere na podlagi Hollandove RIASEC 

teorije. Test je primeren od 13. leta starosti dalje.  

- Test poklicnih interesov za mladino − TPI: test poklicnih interesov za mladino je 

namenjen ugotavljanju vrste in moči poklicnih interesov. Primeren je za mladostnike 

stare 12 let in več ter odrasle (prav tam).  

Pomembno pri večini testov je, da so oblikovani tako, da jih je treba izvesti na točno določen, 

standarden način, s tem se zagotovi, da vsak testiranec dobi enake možnosti, kar prispeva k 

poštenosti in pravičnosti testa.  

2.1.4 Pet velikih faktorjev osebnosti – BFQ test 

Ob vsesplošni poplavi osebnostnih lestvic in vprašalnikov za merjenje najrazličnejših 

osebnostnih lastnosti se je z leti izkazala nuja po organiziranju teh lastnosti. Za ta namen se je 

izkazal kot najučinkovitejši leksični pristop (večina vidnih lastnosti že integrirana v naravni 

jezik) in organizacija osebnostnih lastnosti, kot so navedene v taksonomiji »velikih pet9«, s 

čimer se večinoma strinjajo tudi raziskovalci na področju osebnosti (McKenzie, Tindell in 

French, 1997 po Avsec 2007, 121).  

                                                           
9

 Med pet faktorskih dimenzij so označili surgentnost (ekstravertnost-energija), prijetnost 

(sprejemljivost), vestnost, čustvena stabilnost in kulturnost (odprtost).  
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Terminološko povezani pojmi s »pet osebnostnih lastnosti«, ki pa ne pomenijo iste stvari, so 

še: »velikih pet«, »petfaktorksa teorija«, »petfaktorski model«. »Velikih pet« kot strokovni 

termin je vpeljal Lewis R. Goldberg, ameriški psiholog, ki je proučeval osebnostne lastnosti z 

leksičnim pristopom, torej v naravnih jezikih in se ukvarjal z raziskovanjem »velikih pet«. 

Nekateri raziskovalci uporabljajo termin »petfaktorski model«, ki se najpogosteje uporablja v 

raziskavah z uporabo osebnostnih vprašalnikov. Oba pojma se najpogosteje rabita kot 

sinonima, kar je posledica podobnih rezultatov obeh raziskovalnih pristopov. Da gre za očitno 

konvergenco oz. strinjanje glede petih faktorjev kot osnovo za taksonomijo osebnostnih 

lastnosti, poleg vedno večjega števila člankov, ki za izhodišče raziskav osebnosti jemljejo pet 

velikih faktorjev, kaže tudi to, da na drugih področjih osebnosti dajejo pet velikih za zgled 

poenotenja in sistematiziranja področja raziskovanja, ki ga ni niti pri motivih niti pri emocijah 

(Sheldon idr. 2001 po Avsec 2007, 122).  

Vprašalnik in lestvica petih velikih faktorjev BFQ 

Vprašalnik velikih pet − BFQ in ocenjevalna lestvica – BFO je sestavljenka iz začetnic 

angleških nazivov Big Five Questionnaire (1993) ter Big Five Observer (1994), kot so ju 

poimenovali Caprara, Barbaranelli in Borgogni (1993 in 1994 po Bucik 2007, 153). Razvili so 

ju italijanski raziskovalci na rimski univerzi in sta diagnostična instrumenta za spoznavanje 

strukture osebnosti po modelu velikih pet faktorjev osebnosti. Vsak od njiju sledi eni od dveh 

glavnih strategij gradnje psihodiagnostičnih instrumentov. Vprašalnik BFQ sledi t. i. 

faktorsko-analitičnemu pristopu, kjer raziskovalec skuša priti do trdnih dimenzij s pomočjo 

faktorizacije odgovorov posameznika v zvezi z množico tipičnih vedenj. Ocenjevalna lestvica 

pa sledi leksikografskemu pristopu. Dragoceno pri raziskovanju strukture osebnosti v skladu z 

modelom velikih pet je, da se avtorjem petfaktorska struktura osebnosti potrjuje ne glede na 

to, po katerih od obeh poti je inštrument zgrajen. Rezultati različnih študij dokazujejo, da je 

večja stopnja splošnosti pri petfaktorski strukturi, v primerjavi merjenja osebnostne strukture 

z merskimi pripomočki  glede na  klasične modele strukture osebnosti. (Bucik 2007, 153). 

V metodi GE-HRM se uporablja slovenska verzija BFQ vprašalnika, ki je nastala v letu 1997 

in bila posodobljena leta 2002. Avtorji vprašalnika in lestvice so Caprara, Barbaranelli, 

Borgogni, Bucik in Boben. Slovenski verziji BFQ in BFO sta uporabni tudi v medkulturnih 

študijah, kjer bi nas zanimala struktura osebnosti (prav tam, 154−155).  

Vprašalnik BFQ vsebuje 132 postavk, ki opisujejo nekatera tipična vedenja in za katera skuša 

testiranec oceniti, v kolikšni meri zanj držijo. Meri pet glavnih dimenzij: energijo, 

sprejemljivost, vestnost, čustveno stabilnost in odprtost.  

V nadaljevanju predstavljamo vseh pet dimenzij, povzetih po Buciku (2007, 155−156) ter po 

Musku (1997, 58). Z dimenzijo energija (E) se označujejo lastnosti posameznika, ki jih 

literatura pozna kot ekstravertnost oziroma surgentnost. Če je pri tej postavki visok rezultat, 

gre za družabne, zgovorne, dinamične in aktivne posameznike. Poddimenziji, ki spadata k 
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dimenziji energije, sta aktivnost in dominantnost. Za aktivnost so značilna dinamična in 

energična vedenja, medtem ko je za dominantnost značilno vedenje povezano z 

uveljavljanjem lastnega vpliva v medosebnih odnosih (prav tam).  

Dimenzija sprejemljivost (S) ali v starejši literaturi prijetnost kaže na dobrovoljno, 

kooperativno, prijazno, nesovražno osebo. Odsotnost te dimenzije pa opisuje osebo z 

nasprotnimi lastnostmi. Poddimenziji sta sodelovanje in prijaznost. S prvo merimo sposobnost 

razumevanja potreb do drugih ljudi in sposobnost sodelovanja z njimi, druga pa opredeljuje 

prijaznost, zaupanje in odprtost do drugih (prav tam).  

Naslednja dimenzija vestnost (V) predstavlja sposobnost samonadzora, značilna vedenja 

posameznika so skrbnost, odgovornost, obzirnost. Poddimenziji, ki opredeljujeta vestnost, sta 

natančnost, ki jo merimo z zanesljivostjo, ter  vztrajnost, ki kaže posameznikovo sposobnost 

dokončati zastavljeno (prav tam).  

Dimenzija čustvena stabilnost (Č), ki poda visok rezultat, kaže na ne preveč čustveno osebo, 

ki je mirna, uravnovešena. Poddimenziji,  ki jo opredeljujeta, sta nadzor čustev in nadzor 

impulzov. S prvo merimo nadzor čustvene napetosti, z drugo pa sposobnost nadzora lastnega 

vedenja, ko gre za stresno situacijo (prav tam).  

Dimenzijo odprtost (O) kaže pri visokem rezultatu na posameznika z lastnostmi olike, 

izobraženosti, intelektualnosti, zanimanje za nove stvari, ideje in izkušnje. Odprtost določata 

poddimenziji odprtost za kulturo in odprtost za izkušnje. S prvo se meri zanimanje za branje 

ter nabiranje znanja, druga pa meri pozitiven odnos do novosti, drugačnih vrednot, 

življenjskih slogov ter običajev in kultur (prav tam).  

Vsako od petih glavnih dimenzij sestavljata dve poddimenziji; za opis vsake od teh je v 

vprašalniku 12 trditev (5 dimenzij x 2 poddimenziji x 12 postavk), katerih polovica ima 

pozitiven pomen, ostalih pol trditev je zastavljenih v negativnem pomenu, glede na dimenzijo. 

Tako oblikovanje postavk je smiselno zaradi nadzora morebitnih posameznikovih odgovornih 

setov oz. odgovornih strategij. Posamezniki za izpolnjevanje vprašalnika dobijo zvezek s 132 

postavkami, odgovore pa beležijo na poseben odgovorni list, ki ga dobijo skupaj z 

vprašalnikom. Testiranec naj bi odgovoril na vsa vprašanja, tudi če se pri katerem težko 

odloči. Odgovarja s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice tako, da oceni, v kolikšni 

meri postavka oz. vedenje, ki ga opisuje postavka, zanj velja (od 1 – sploh ne velja, do 5 – 

popolnoma velja). Odgovori se vrednotijo s pomočjo 11 različnih šablon, računalniškega 

programa ali pa z optičnim čitalcem (Bucik 2007, 155−158).  

Veljavnost in zanesljivost BFQ testa 

Avtorji originalnega vprašalnika in lestvic so se preverjanja zanesljivosti lotili preko 

izračunavanja notranje skladnosti postavk glede na posamezno (pod)dimenzijo. Izračunavali 
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so spodnjo mejo zanesljivosti s pomočjo Cronbachovega a koeficienta notranje skladnosti 

(Cronbach 1990 po Bucik 2007, 161). Temu načelu je sledilo tudi preverjanje zanesljivosti 

instrumentov, s katerimi so bili pridobljeni rezultati na slovenskem standardizacijskem vzorcu 

(prav tam).  

Osnovne spremenljivke faktorske analize so bile vse seštete točke BFQ vprašalnika, in sicer z 

namenom preverjanja faktorske strukture vprašalnika. Upravičenost tega postopka dokazuje 

vrsta prispevkov, ki so dokazali njegovo veljavnost in prednosti. V primerjavi z uporabo 

posamezne postavke v analizi strukture, zagotavlja uporaba skupnega rezultata večjo 

zanesljivost in notranjo skladnost med točkami, dobljenimi na nekem testu, saj je variabilnost 

posameznih postavk mnogo večja in zato tudi dobljena faktorska struktura šibkejša in manj 

čista. Matrika korelacijskih koeficientov, izračunana na (pod)dimenzijah, je bila vključena v 

faktorsko analizo po metodi glavnih komponent. Faktorska analiza je pokazala dovolj jasno 

petfaktorsko strukturo in z gotovostjo lahko trdimo, da je faktorska rešitev stabilna v različnih 

pogojih preverjanja in v različnih skupinah (Bucik 2007, 162−165). Rezultati analiz pokažejo 

na veljavnost uporabljene metode.  

2.1.5 Psihodiagnostični test risbe 

Kljub množičnemu širjenju in pogostosti uporabe psiholoških testov za preverjanje 

sposobnosti so znanstveniki prišli do spoznanja, da se je potrebno usmeriti tudi na druge 

vidike, predvsem na osebnost v ožjem pomenu besede. Celostno podobo o posameznikovi 

osebnosti nam tako dajejo projekcijske preizkušnje. Prvi je o projekciji govoril Sigmund 

Freud. Nadalje se je izoblikoval termin »projekcijske metode«, ki le-te opisuje kot način 

spoznavanja osebnosti (Frank 1939). Holzberg (1968, 18−30) povzema kar nekaj avtorjev 

(McClelland 1993; Lindzey 1961; Luquet 2001), ki so proučevali  projekcijsko tehniko.  

Čeprav obstajajo različne klasifikacije projekcijskih tehnik, je še vedno aktualna Lindzeyeva 

(1961 po Tušak 1997, 13), ki razporeja projekcijske tehnike glede na naravo odgovora (Tušak 

1997, 11−14). 

- Asociativne tehnike: oseba odgovarja na projekcijski dražljaj s prvo besedo ali mislijo, 

ki mu pade na pamet (Test besednih asociacij, Rorschachov preizkus).  

- Tehnike konstruiranja in kreiranja: oseba mora nekaj sestaviti (TAT – The Thematic 

Apperception Test). 

- Tehnike dopolnjevanja: oseba mora po lastni oceni v skladu z navodili dopolniti neko 

nepopolno situacijo (dopolnjevanje stavkov – Hut-Brasova modifikacija ali 

dopolnjevanje zgodb – Duss).  

- Tehnika izbiranja in urejanja: oseba opazuje neko serijo dražljajev, ki jih zatem v 

skladu z navodili razvrsti (Szondijev test). 
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- Izrazne metode: oseba daje podatke o sebi predvsem na tak način, da manipulira s 

predmeti in pripomočki (risarske, slikarske, pisalne tehnike, igre vlog, psihodrama 

…). 

V nadaljevanju smo se usmerili na izrazne metode, in sicer na risarske in grafološke tehnike, 

ki so predmet raziskave, ter jih opisali s projekcijskega kot tudi s psihometrično bolj ali manj 

utemeljenega vidika.  

Pri pregledu literature sledimo mislim Tuška (1997, 14), ki navaja, da spadata: »risanje in 

slikanje med najosnovnejše in psihološko najzanimivejše izrazne oblike človeške duševnosti«. 

Grafično izražanje vsebuje tako formalni (faktorji motorične zrelosti ter stilne osebnosti 

psihomotoričnega izražanja) kot tudi vsebinski vidik (tematsko in emocionalno doživljanje) 

(prav tam).  

Zgodovinski pregled risanja kot psihološke izrazne tehnike sega v leto 1885, in sicer kot 

sredstvo za osvetljevanje otrokovega razvoja osebnosti. Zanimanje za risbe otrok je pospešil 

razvoj otroške psihologije. Od takrat pa do danes se je niz znanstvenikov10
 po celem svetu 

ukvarjal z raziskovanjem spontane risbe otrok in odraslih, ki so jih interpretirali na različne 

načine in tudi veljavnost metod je bila vprašljiva. Razvoj sodobne interpretacije otroške risbe 

je po letu 1945 šel v tri smeri: interpretacija risbe po osebni izkušnji, izrazna in 

gestaltpsihološka obravnava (z grafološkimi principi kretenj in prostorske simbolike); 

fenomenološka tipologija (želi celostni pristop, ne samo opisni) (prav tam).  

Pri raziskovanjih risanih podob so pogosto zanemarjali čiste in natančne zveze med razlagami 

ter njihovim teoretičnim ozadjem. Posamezniki so sicer opozarjali na teorijah osnovane 

sistemske psihodiagnostične razlage, kar pa je vedno ostajalo le na najsplošnejših 

spremembah. Ti modeli so bili razumljivi le implicitno preko le-teh razlag. Interpretacije pa 

imajo vrednost samo takrat, kadar so metodično čiste. Brez razširitve pripadajočih 

osebnostnih razlag je bil to le poskus razumeti kriterije razlage oz. vsaj nakazati zvezo med 

njimi in razlagami (prav tam, 14−24).  

Razvoj grafičnega izražanja se nadaljuje naprej v več različnih smereh. Jolley (2010, 21−30) 

navaja kar nekaj novodobnih raziskovalcev, ki so Luquetovo teorijo risanja kot igre razvijali 

dalje (Willats, 1977, 2005; Cox 1992, 2005; Gardner, 1980; Golomb 2002, 2004). Novejša 

klasifikacija psiholoških preizkušenj grafičnega izražanja otrok in odraslih tako temelji na 

kombinaciji različnih vidikov samih preizkušenj (Tušak 1997, 29−31). 

1. Z vidika namena preizkušenj ločimo: 

- eksperimentalno-raziskovalne preizkušnje, 

- psihodiagnostične preizkuse: psihometrične, psihometrične-projekcijske, projekcijske, 

- psihoterapevtska sredstva. 
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 Rorschach, Levin, Willats, Gardner, Gross, Hayne, Main in Cassidy, Golomb idr. 
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2. Z vidika iniciativnosti poskusnih oseb poznamo: 

- spontane (atematske) preizkušnje, 

- nespontane (tematske) preizkušnje. 

3. Z vidika njihove statistično-psihološke utemeljenosti ločimo: 

- psihometrične preizkuse oz. teste, 

- delno psihometrične, delno projekcijske preizkuse, 

- projekcijske preizkuse.  

Sistematizacija po namenu loči med seboj preizkušnje glede na samo naravo problema, ki 

definira način, katera vrsta preizkušenj je v danem trenutku primerna. Ločevanje glede 

iniciativnosti poskusnih oseb je pomembno z vidika spontanosti, kjer predmet preizkušnje oz. 

tema ni določena, ali v nasprotnem primeru, ko je preizkušnja tematska, saj so rezultati 

preizkušane osebe lahko različni. Pri statistično-psihološki utemeljenosti pa je pomemben 

izbor diagnostičnega orodja glede na to, kaj želimo testirati oz. meriti.  

Ne glede na različne vidike preizkušenj nam, kot navaja Musek (1997, 94), projekcijske 

tehnike in metode podajo različne in koristne podatke o osebnosti posameznika. Test risbe, ki 

spada z vidika statistično-psihološke utemeljenosti med projekcijske poizkuse, z vidika 

iniciativnosti poskusnih oseb ga lahko uvrstimo med spontane preizkušnje, z vidika namena 

pa v psihodiagnostične preizkuse, je po svoji naravi izrazna metoda, kjer oseba izrazno 

manipulira na primer s tehniko risanja, slikanja, pisanja idr. Strinjamo se z Muskovo trditvijo 

(prav tam, 95), da: »projekcijske metode in tehnike same po sebi ne zadostujejo za dobro 

osebno diagnostiko, uporabne pa so kot dobrodošel izvor informacij in kot dopolnilo k 

temeljnim eksaktnim metodam osebnostne diagnostike«.  

Veljavnost in zanesljivost testa risbe 

Glede veljavnosti in zanesljivosti testa risbe je skozi literaturo zaslediti problematiko pri 

razlagi risbe, ki je razvidna na več nivojih:  

- grafični znaki (težko ločimo objektivno in subjektivno določljive grafične znake); 

- opisi vsebin (določitev realnosti, karakteriološkega pomena in kakovosti sestave ter 

projektivna interpretacija); 

- dejansko stanje (glede na metodo – razvoj hipotez in razlaga skupinskih lastnosti 

znakov; glede na latentne faktorje – spol, starost, status, kultura, inteligentnost; glede 

na norme – statistične in idealno tipične); 

- lastni »subjektivni« svet in »objektivni« predmetni svet (projekcijske risalne tehnike 

danes vključujejo tudi bolj ali manj sistematične vprašalnike); 

- diagnostik in njegova diagnoza (neprimernost postopkov ali subjektivnost 

ocenjevalcev, (ne)izurjenost ocenjevalcev) (Tušak 1997, 28).  
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Projekcijsko-ekspresivne tehnike temeljijo na domnevi, da se v testnem odgovoru izraža 

človekova osebnost. Testni odgovor naj bi bil popolnoma determiniran s kompleksnostjo 

osebnosti in tako odpade delež nujne napake merjenja, kot je to značilno za ostale psihološke 

teste. Te tehnike naj bi spadale med objektivne teste, za razliko od osebnostnih vprašalnikov 

ali opazovanja (Cattell 1951 po Benedik 1994, 45).  

Kljub zgoraj omenjeni problematiki interpretacije risbe, lahko glede na številne pozitivne 

raziskave
11

 in rezultate le-teh v svetovnem merilu, opravljene v zadnjih 50 letih v prid 

diagnostiki risbe povzamemo, da je inštrument testa risbe veljavno diagnostično sredstvo kot 

uvid v določene osebnostne lastnosti posameznika.  

Pri metodi GE-HRM, kjer je del preizkusa tudi test risbe, gre z vidika namena za 

psihodiagnostični preizkus, z vidika iniciativnosti za spontane preizkuse ter z vidika 

statistično-psihološke utemeljenosti za projekcijske preizkuse. Večini protiargumentov pri 

uporabi testa risbe se lahko izognemo, saj gre pri metodi GE-HRM za natančno validacijo 

izurjenega diagnostika, z objektivnimi opisi vsebin ter vedno enako, lastno metodo 

ocenjevanja. Poleg tega je test risbe kot pomožno diagnostično sredstvo v korelaciji z BFQ 

testom ter grafološkim preizkusom.  

Pri validaciji se tako upošteva diferencialno diagnostično vrednost, prostorsko simboliko, 

razvojno sliko, faktorsko utež ter ne nazadnje korelacije z drugimi testi. Koeficienti 

zanesljivosti takih testov se gibljejo med 0,85 do 0,90 (Tušak 1997, 30). Na osnovi različnih 

merjenj je pri sklepanju o zanesljivosti vedno prisotna predpostavka, da so rezultati ponovnih 

meritev istega testa enaki. Glede na to, da gre pri psihodiagnostičnih testih bolj za enkratna 

testiranja posameznika, je z vidika zanesljivosti pomembna notranja skladnost inštrumenta 

merjenja. Zgoraj navedeno razmerje koeficientov zanesljivosti testov risbe kaže na relativno 

visoko zanesljivost ob predpostavki, da so bili posamični psihološki testi validirani  

strokovno, na ustreznem številu meritev ter s pravilnim izborom obdelave podatkov glede na 

namen testa.  

2.1.6 Psihodiagnostični grafološki test 

Pisava je izum visokih civilizacij. Ne glede na njihovo pestrost in različnost pa se od začetkov 

pojavljajo tudi psihološka in karakterološka tolmačenja pisav. Zelo zgodaj so se porodile ideje 

o tem, da vsebina napisanega ni edini sklop informacij, ki nam jih ponuja pisava. V 

značilnostih posameznikove pisave naj bi se kazale tudi njegove osebnostne ter druge 

psihične karakteristike. Od sredine 19. stoletja se je tako zlasti v nemškem znanstvenem 

prostoru začela uveljavljati teorija in veda o izrazu, ki išče značilnosti posameznikovega 

osebnostnega pečata v najrazličnejših oblikah njegovega obnašanja, med drugim tudi v 
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 K razvoju grafičnega izražanja so doprinesle raziskave Willatsa, 1977, 2005; Coxa, 1992, 2005; 

Gardnerja, 1980; Golomba, 2002, 2004 in drugih. 
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pisanju. V času, ko se je začela razvijati psihologija kot samostojna znanost, so se pojavila 

tudi nova in kompleksnejša pojmovanja grafologije. Nastale so grafološke šole, in sicer 

francoska, švicarska, nemška, italijanska in druge. Med njihovimi protagonisti je posebno 

zaznaven avtor nemški filozof, psiholog in grafolog Ludwig Klages, ki je s svojo grafološko 

usmeritvijo vplival tudi na pionirje slovenske grafologije, na Antona Trstenjaka ter druge. Po 

vseh obetavnih začetkih in doseženih vrhuncih glavnih grafoloških usmeritev se grafologija 

pozneje ni več razvijala v znanstveni smeri, medtem ko je psihologija v tem obdobju doživela 

neznanski razmah. V sodobni psihologiji je grafologija tako rekoč opuščena (Musek po 

Battestin 2010, 2−3).  

Izjemo predstavlja forenzična grafologija, kjer gre pravzaprav za preiskovanje pisave oz. 

njeno identifikacijo
12

 in nima s psihološko interpretacijo nič skupnega. V Ameriki se je 

razvila posebna veja grafologije − ameriška grafoanaliza, katere zametki so v evropskih šolah. 

Njen avtor je Milton Newman Bunker, ki je prišel do odkritja, da ni črka tista, ki je dajala 

pomen posamezni lastnosti, ampak poteze znotraj črk. Bunker je svoje hipoteze tudi 

statistično preizkusil na zelo velikem vzorcu (preko pol milijona rokopisov). Ameriški sistem 

analiziranja rokopisov, ki nosi zaščiteno ime grafoanaliza (Graphoanalysis), vsebuje določeno 

notranjo skladnost, česar ni zaslediti pri klasičnih grafologih različnih šol. Verodostojnost 

interpretacije grafoanalize je visoka, če le-to smiselno in dosledno uporabljamo (IGAS, 2012).  

Če povzamemo Benedika (1994, 44−50), bi grafološko ocenjevanje lahko v širšem smislu 

uvrstili med t. i. projekcijske psihodiagnostične tehnike, saj naj bi bila njihova skupna točka 

uveljavljanje procesov projekcije (oz. drugih dinamičnih mehanizmov) in ekspresije, v 

kolikor se projekcija nanaša bolj na vsebino, ekspresija pa na način prezentacije te, oba 

procesa pa sta v obratnem sorazmerju.  

Kot smo že spoznali v prejšnjem podpoglavju, projekcijske tehnike spadajo med celostne, 

pretežno nekvantificirane in mnogo dimenzionalne metode merjenja osebnosti. Tudi 

grafološki preizkus spada med tehnike odprtega, inventivnega tipa, ni pravih in napačnih 

odgovorov, četudi je pri pisanju potrebno upoštevati določena pravila. Naslednja značilnost, 

ki povezuje grafologijo s projekcijskimi tehnikami, je prikritost. Testiranec običajno ne ve, 

kaj test odkriva.  

Trstenjak (1986, 18−20) ugotavlja, da ima grafologija posebno mesto v okviru projekcijskih 

tehnik, za katere je značilna subjektivnost kot tudi posebno mesto v okviru izraznih tehnik, 

kjer se razločuje prav po stopnji večje objektivnosti. Ima pa pisava tudi večjo individualno 

izrazno možnost in bogastvo kot risanje, kjer le veliki umetniki dobijo lastni izraz. Ker pa je 

grafologija nauk o psihofizičnih kretnjah posameznika, v kolikor so kot pisane krivulje 

registrirane na pisalnem materialu, grafologija tedaj v bistvu sploh ni »projekcija« in zato ni 

nekaj pretežno subjektivnega, kakor so projekcije s projektivnimi testi (prav tam).  
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 Gre za karakterološko grafologijo ter znanost ugotavljanja istovetnosti rokopisov. 
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Glede na proučeno zgodovino in razvoj grafologije preko različnih grafoloških šol Trstenjak 

(1986, 27) povzema, da: »sodobna grafologija ni več zgolj izrazno psihološko usmerjena, 

marveč gre v diagnostično psihološko smer s težnjo po kvantifikaciji; čeprav so njene podlage 

v izrazno psiholoških principih, je njen cilj v psihološko-diagnostični uporabi; danes nam 

grafologija vedno bolj služi kot posebni diagnostični test. Grafologijo kot psihodiagnostično 

sredstvo uporabljajo že na raznih področjih: pri poklicnem svetovanju in izbiri, v 

gospodarstvu in industriji, pri osebnem svetovanju v življenjskih krizah in konfliktih, pri 

izbiri zakonskega partnerja, v vzgojnih posvetovalnicah, a tudi na sodiščih za psihološke 

karakteristike obtožencev in prič itn.« Tudi novodobne raziskave
13

, ki so vzbudile zanimanje 

raziskovalcev, potrjujejo, da je grafologija kot veda vredna nadaljnjega proučevanja. 

Kljub predsodku psihologov, da je proučevanje osebnosti s pomočjo grafologije laična teorija, 

lahko iz teoretičnih osnov zaključimo, da ima osebnostna analiza pisave posameznika, ob 

strokovni izvedbi, vse elemente znanstvenega pristopa. 

Veljavnost in zanesljivost testa pisave 

Glede veljavnosti in zanesljivosti testa pisav povzemamo Benedika (1994, 41−46), ki navaja, 

da bi grafološko ocenjevanje lahko razdelili na dve fazi: registracijo oz. merjenje značilnosti 

rokopisa in interpretacijo teh. Prva faza predstavlja relativno objektiviziran in nadziran 

postopek,
14

 saj poznamo že dokaj izdelane klasifikacije in opise pisalnih znakov. Druga faza – 

interpretacija pisalnih znakov je bolj zapletena in sporna, tako s teoretskega kot z 

metodološkega vidika.  Z vidika psihometričnih zahtev se v grafologiji srečujemo s podobno 

problematiko pri razlagi pisave, kot je opisana v prejšnjem podpoglavju testa risbe, saj gre v 

obeh primerih za projekcijsko-ekspresivno tehniko ocenjevanja osebnosti.  

Preverjanje grafološkega ocenjevanja 15
 zadeva temeljne metrične zahteve vsakega testa: 

objektivnost, zanesljivost in veljavnost merjenja. Pri novejših raziskavah objektivnosti 

merjenja enostavnih grafoloških variabel so pokazali visoko stopnjo ujemanja med različnimi 

ocenjevalci. Koeficienti objektivnosti so se gibali okrog 0,90. To potrjuje, da je posamezne 

značilnosti pisave možno precej objektivno meriti. Pri kompleksnih variablah, ki dopuščajo le 

dokaj subjektivno oceno, pa je bila stopnja objektivnosti nižja in verjetno odvisna od 

usposobljenosti ocenjevalca. Tudi pri objektivnosti grafološke interpretacije so raziskave 

pokazale kar visoko stopnjo ujemanja. Kljub dokaj pozitivnim rezultatom preverjanja 

objektivnosti interpretacije pa je zadnja še vedno nižja kot skladnost grafoloških ocen na 

nivoju merjenja in ocenjevanja pisalnih znakov.  

                                                           
13

 IGAS, King in Koehler 2000.  
14

 Pri ocenjevanju rokopisa hočemo doseči čim bolj točno zaznavanje parametrov, ki predstavljajo 
osnovo za vrednotenje pisave, zato na rokopisu opravimo vrsto meritev (naklon, pritisk, višina, širina, 
dolžina črk, presledkov, vrstic, robov …(Karohs 2002 po Metelko 2010,15). 

15
 Novejši avtorji teh raziskav so tako s področja psihologije kot grafologije – Birge, Wallner, 

Hofsommer, Holdsworth, Prystav, Kupper, Linster, Eysenck idr …). 
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Veljavnost enostavnih pisalnih znakov so skušali validirati preko korelacij s kriterijem, 

katerega so predstavljali različni testi osebnostnih lastnosti; z različnimi faktorskimi analizami 

ter s pomočjo multiple korelacije. Kljub nekaterim pozitivnim rezultatom validacije pisave se 

veljavnosti enostavnih znakov ter interpretacij ne posplošuje.  

Grafološko oceno lahko označimo kot zanesljivo, če se v določenem časovnem obdobju ne 

spreminja pri istem ocenjevalcu. Pri raziskavah so ocene pokazale visoko skladnost (0,82), 

koeficienti zanesljivosti pa so se gibali od 0,78 do 0,88.  

Pri grafološkem testu metode GE-HRM je prisotna, tako kot pri testu risbe, zelo natančna 

validacija, z vsemi merljivimi parametri v skladu z grafološkimi zakonitostmi ter objektivnimi 

opisi vsebin, preizkušenega ocenjevalca z več kot dvajsetletno grafološko prakso.  

2.1.7 Povzetek 

Zagotovo se lahko v zaključku tega poglavja strinjamo z Radonjičem (2002, 62), da je med 

pomembnejšimi strateškimi usmeritvami organizacij zavedanje, da so »pravi ljudje na pravem 

mestu in ob pravem času ključ njene rasti«. Človeški viri s svojimi zmožnostmi: znanjem, 

sposobnostmi, vrednotami, kompetencami, so dostikrat redki, nezamenljivi in kot taki 

ustvarjajo vrednost, ki je vir za zagotavljanje konkurenčne prednosti.  

Teoretična spoznanja o človekovih zmožnostih, ki jih definiramo: kot širok termin, ki vsebuje 

vse znane in neznane lastnosti ter v ožjem pomenu kot sposobnosti, motivacijo, znanje in 

kompetence, nam podajo osnovo za nadaljnje proučevanje. Znanje, sposobnosti in  

motivacija, združeni v kompetencah posameznika, so glavna človekova gonilna sila, ki mu 

lahko omogočajo doseči uspeh.  

V nadaljevanju proučevanja človeških virov in zmožnosti smo se osredotočili na osebnost 

človeka (Musek 2002): »kot celoto posameznikovih telesnih, vedenjskih in 

duševnih/duhovnih značilnosti. Ta celota je relativno trajna, individualna in kompleksna. 

Osebnostne značilnosti se oblikujejo pod vplivom treh temeljnih dejavnikov osebnostnega 

razvoja (dednosti, okolja in samodejavnosti), pri čemer izvirajo iz posameznika samega, iz 

situacij, v katerih se nahaja ali pa iz interakcije med posameznikom in situacijo.«  

Celotna osebnost je sestavljena iz mnogo osebnostnih lastnosti, ki so kategorizirane v različna 

področja. Na vsakem od njih psihološka znanost odkriva temeljne dimenzije osebnosti, s 

katerimi skuša pojasniti čim več razlik med posamezniki.  

Te razlike so merljive s psihološkimi testi. Opiramo se na argumente Museka (1993a, 71), ki 

pravi, da mora ocenjevanje in merjenje osebnosti ustrezati določenim zahtevam. Vse merske 

značilnosti (objektivnost, veljavnost, zanesljivost in občutljivost) morajo biti zagotovljene. To 

pa je možno doseči le s posebno izdelanimi postopki in matematičnimi analizami.  
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Kot učinkovitejši pristop merjenja osebnostnih lastnosti se je izkazal BFQ vprašalnik, ki 

ustreza vsem merskim značilnostim. Med projekcijskima tehnikama risbe in pisave, ki same 

po sebi po Musku (1997, 95) »ne zadostujejo za dobro osebnostno diagnostiko«, so pa s 

svojim načinom pridobljenih informacij odlična dopolnitev k temeljnim eksaktnim metodam 

osebne diagnostike, lahko povzamemo, da je metoda GE-HRM, ki je splet vseh treh metod
16

, 

dobro orodje za osebno diagnostiko.  

S pomočjo teoretičnih dognanj različnih strokovnjakov smo skušali z osnovnimi teoretskimi  

znanji o človeških zmožnostih, osebnosti, znanju, sposobnostih pojasniti pomen osebnostnih 

lastnosti ter njihove možnosti za ocenjevanje in merjenje s psihološkimi testi.  

2.2 Sodobno razumevanje kariernega svetovanja 

Ugotovitve ter znanja o človekovi osebnosti so aplicirane na vidik organizacije, saj človek s 

svojimi viri, kot so sposobnosti, osebnostne lastnosti, znanje, ustreza konceptu zagotavljanja 

konkurenčne prednosti, zato je poznavanje človeških virov pomembno.  

Nadaljnje proučevanje ustreznosti človeških virov v organizaciji, kot tudi primernosti metode 

GE-HRM za svetovanje glede ustreznosti teh virov, nas je vodilo na področje poglobljenega 

razumevanja tako kariere kot svetovanja. Razvoj teoretskih znanj do sedaj predstavljenih 

področij nakazuje na smernice, ki vplivajo na proces izbire metod glede kariernega 

svetovanja, predvsem tistih, ki pri svoji interpretaciji uporabljajo psihodiagnostične tehnike. 

Na podlagi teorij smo skušali izluščiti tiste dejavnike, ki so pomembni v empiričnem delu 

naloge.  

2.2.1 Opredelitev pojmov poklic, kariera in karierna pot 

Pregled literature pokaže, da enotna definicija, ki bi opredelila pojme poklic, kariera, karierna 

pot, karierno svetovanje, ne obstaja, temveč priča o številnih strokovnih razpravah različnih 

avtorjev, ki pojme neenotno pojasnjujejo.  

Brečkova (2006, 34) navaja, da je pojem poklic nekoč označeval tako delo, ki ga nekdo 

opravlja, kot izobrazbo, ki jo je nekdo dosegel. Posameznik je imel eno službo skozi celo 

delovno dobo, poklic in izobrazba pa sta bila skoraj sinonim. Z razvojem trga dela se je 

pokazalo, da je treba ločiti na eni strani strokovno kvalifikacijo oz. naziv, ki ga posameznik 

pridobi ob koncu šolanja, in poklic kot vrsto dela, ki ga opravlja v okviru določenih del in 

nalog (prav tam). Z opredelitvijo nalog in dolžnosti, ki jih lahko posameznik opravi, lahko 

nato ovrednotimo skupek del, ki sestavljajo poklic (Muršak 2002, 80). Le-ta je definiran kot 

širše opisan tip dela posameznika, za katerega ta potrebuje določene kompetence in spretnosti 

(prav tam).  

                                                           
16

 Psihološki (BFQ test), pisni (grafološki test) in grafični (risba) preizkus. 
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Muršakovo definicijo nadgradi Hozjan (2006, 26), ki poklic vidi kot: »tip dela, ki ga opravlja 

posameznik, opisan predvsem na podlagi znanj, spretnosti in sposobnosti, ki so zanj 

potrebne«, in jo dopolnil z opredelitvijo pomena delovnega mesta, kot je izpostavljeno v 

Šifrantu poklicev Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Poklic definira kot: »vrsto opravil 

oziroma delovnih nalog, ki jih zaposlene osebe opravljajo v zvezi s proizvodnjo materialnih in 

drugih dobrin ali v zvezi z opravljanjem storitev zaradi pridobivanjem plače« (prav tam, 27).  

Pri pojmu poklic je potrebno razlikovati, da je eno strokovna kvalifikacija, ki jo posameznik 

pridobi po zaključenem izobraževanju, drugo pa je poklic kot vrsta dela. Uporaba pojma 

poklic za označevanje dela, ki ga nekdo opravlja, je bila v Sloveniji določena z vladno 

odredbo o Standardni klasifikaciji poklicev (SKP 1999).
17

 Trunkova in Krčeva (2010, 36) 

navajata, da: »lahko zasledimo dva temeljna koncepta, ki določata kriterije za razvrščanje 

poklicev: koncept dela in koncept znanja«. Pri prvem konceptu je osnovna enota za 

klasifikacijo poklica delo. Tega opredeljuje SKP (2007, 7) kot zbir nalog in dolžnosti, ki naj 

bi jih opravljal posameznik. Ravno tako pa se v poklic šteje tudi kakršno koli podobno delo 

glede na vsebino in zahteve. Drugi koncept razvrstitve poklicev je koncept znanja, kjer se pri 

opravljanju nalog in dolžnosti zahtevajo določene sposobnosti glede na raven in vrsto znanja 

v okviru določenega dela (prav tam, 8).  

Iz obstoječih definicij poklica lahko povzamemo lastno razmišljanje, kjer poklic v ožjem 

smislu opredeljujemo kot vrsto dela ob ustrezni strokovni kvalifikaciji. V širši opredelitvi pa 

je poklic oz. njegova izbira posledica celotne osebnosti posameznika in ne pomeni le vrste 

dela, ki ga opravlja, temveč tudi določen položaj, družbeno vlogo in slog življenja v celoti. V 

tem primeru pa lahko govorimo že o karieri posameznika.  

Začetke pojma »kariera« najdemo že v vzponu industrijske revolucije. Sam izraz prihaja iz 

francoščine »carriere«, ki ga leksikografsko lahko opredelimo kot življenjsko oz. poklicno 

pot, drugi pomen pa je »nagli napredek«, ki izhaja iz latinščine »carraria« in pomeni cesto za 

vozove (Snoj 2003, 260). V anglosaksonski literaturi ima tako izraz kariera dolgo tradicijo in 

široko uporabo. V slovenskem prostoru se je izraz »kariera« uveljavil šele po letu 1990. Pri 

nas je splošno pojmovanje kariere ohranilo negativen prizvok in ozek pomen in se kot kariera 

razume (le) hitro napredovanje na višje položaje, oziroma se pojem povezuje izključno z 

delom posameznikov, ki so izrazito ambiciozni in pri katerih zaseda delo visoko mesto na 

lestvici vrednot. Zlasti beseda karierizem, ki v angleškem jeziku nima negativnega prizvoka, 

pri nas še vedno pomeni stremuštvo in komolčarstvo (Brečko 2006, 28).  

Pri proučevanju kariere je zaslediti kar nekaj definicij. Nekatere od njih, zaradi poglobljenega  

razumevanja pojma, navajamo v nadaljevanju. Watson (1995,127) tako kariero opredeljuje 

kot niz družbenih položajev, ki jih posameznik v svojem življenju zasede. Na ta način je 
                                                           

17
 Slednja je bila spremenjena z Uredbo SKP-08 in velja od 1. 11. 2011. SKP-08 temelji na 

Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev 

z dne 6. decembra 2007 (UL RS št. 50/2010, 7381). 
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kariera vsaka sprememba na delovnem mestu, kar pa ne pomeni nujno drugega poklica oz. 

panoge. Subjektivna kariera je dojemanje posameznika glede lastne kariere, skozi zgodovino 

njegovih družbenih položajev tekom življenja. Poklicna kariera posameznika pa je 

napredovanje po družbenih položajih  znotraj določenega poklica v določenem obdobju 

življenja (prav tam).  

Hall in Moss (1998 po Egan idr. 2006, 446) sta kariero definirala širše kot Watson, saj jo 

opredelita kot celoto osebno dojetih izkušenj skozi odnose do dela, ki pa se v 

posameznikovem delovnem življenju nenehno oblikujejo in spreminjajo. Podobno navaja 

Greenhouse (2000, po Brečko 2006, 30), ki pravi, da je bila v preteklosti kariera sinonim za 

napredek z velikim vložkom  truda v delovnem življenju, sedaj pa kariero vse bolj 

»dojemamo kot vzorec delovnih izkušenj, katere določajo smernice v posameznikovemu 

življenju«.  

V sklopu novejših pojmovanj kariere Možina (2002b, 74) v svoji definiciji zajame tako 

Watsonov pojmovanje kariere, glede sprememb položajev na delovnem mestu kot Hallovo in 

Grenhouseovo pojmovanje kariere kot celoto delovnih izkušenj, saj kariero definira kot 

razvojno pot posameznika, ki je lahko bodisi nenačrtovana ali načrtovana, sestavlja pa jo 

zaporedje del in dejavnosti, ob upoštevanju vseh pridobljenih znanj, napredovanj, lastne 

samouresničitve glede na zastavljene cilje.  

Skupno raziskovanje kariernega področja Možine s Florjančičem je izoblikovalo teorijo, v 

kateri izpostavljata pri razvoju kariere tri sestavine: »strokovni, osebnostni in delovni razvoj«, 

s čimer je poudarek na celovitosti osebnega razvoja posameznika. Sestavina strokovnosti 

obsega razvoj posameznika, ki ga doseže z izobraževanji, usposabljanji ter strokovnim 

izpopolnjevanjem. S sestavino osebnega  razvoja lahko označimo razvoj osebnostnih lastnosti 

posameznika, ki so skupek različnih lastnosti, motivov, zanimanj, vrednot, ki skupaj z 

ostalimi sposobnostmi in delovnimi dosežki ustvarjajo celovito osebnost. Delovni razvoj pa 

označuje uspeh posameznika na določenem področju, ki ga avtorja opišeta kot delovno 

kariero (Možina in Florjančič 1984, 89−9 po Lipičnik 1998, 179).  

Izraz delovna kariera ali poklicne poti
18

 Muršak (2002, 85) pojmuje kot poti in premike na 

trgu dela, ki jih opravljajo posamezniki. V času delovnega obdobja se posamezniki gibljejo od 

izobraževanja ali usposabljanja na trgu dela in potem skozi sosledje različnih del (delovnih 

mest) v isti organizaciji ali med organizacijami pa tudi z vmesnimi obdobji brezposelnosti 

med različnimi zaposlitvami (prav tam). Cvetko (2002, 50) povzema Simonsena, ki navaja 

pojem »karierna pot« povezano s pojmom »razvoj kariere« kot: »pričakovano razvojno pot 

posameznika«, ki napreduje v okviru  možnosti organizacije.   

                                                           
18

 Muršak izraz delovna kariera ali poklicna pot opredeljuje kot sinonima (2002, 85), čeprav ima, 
kot navaja Konrad (1996, 5), poklicna pot ožji pomen, saj delovna kariera lahko vključuje več 
različnih poklicev.  
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Če primerjamo običajno poklicno pot, ki je definirana kot nek enosmerni proces med 

posameznikom, ki sledi, in trgom dela, ki določa pravila ter karierno pot, ugotovimo, da je za 

zadnjo potrebno veliko več truda posameznika (več časa, emocij in uma). Karierna pot s 

stališča organizacije pomeni odnos med posameznikom, organizacijo in delom, ki ga zaznamo 

kot tri vrste gibanja – horizontalno, vertikalno in premik proti centru v organizaciji.  

Če povzamemo, sta se pri pojmovanju kariere oz. njenem razvoju oblikovala dva različna 

teoretična pristopa, in sicer prvi vidi kariero kot enkratno dejanje, drugi pristop pa poudarja 

kariero kot vseživljenjski proces. V le-to je že zajeta definicija, kar večina sodobnih avtorjev 

razume pod pojmom kariera. Odgovornost za svojo lastno kariero nosijo vedno bolj 

posamezniki, ker jih to motivira, so zadovoljnejši, učinkovitejši ter uspešnejši na ravni 

organizacije, kar za zadnje postaja izziv. Poklicna pot kot enosmerni proces se tako spremni v 

dvosmerni proces načrtovanja kariere.  

Pojmovanje kariere tako vidimo kot nadgradnjo vseživljenjskega procesa, in sicer skozi 

holistični pristop, kjer koncept kariere posameznika obravnava celostno in povezuje njegov 

um, duha in telo skozi različna življenjska obdobja. Naša filozofija kariere tako temelji na  

sicer idealistični predpostavki, da naj bi vsak posameznik skozi življenje ugotovil identiteto, 

smisel in namen, torej svoje življenjsko poslanstvo, kjer bi dosegel najvišjo stopnjo osebnega 

zadovoljstva in s tem največ doprinesel tudi k celotni skupnosti. V »idealnem svetu« bi 

posameznik izbral poklic ali delo, ki bi popolnoma ustrezalo njegovim sposobnostim, 

potrebam, motivom, vrednotam, kar bi se odražalo v velikem zadovoljstvu posameznika in 

posledično celotne družbe.  

Trenutna realnost je drugačna, saj je brezposelnost vsak dan večja, delovna mesta usihajo, 

pojavljajo se novodobna  dela,  zato so posamezniki prisiljeni zamenjati bodisi zaposlitev 

največkrat pa tudi poklic, poklicno oz. karierno pot. Zato je pojmovanje koncepta kariere, 

upoštevajoč gospodarske, družbene in politične spremembe, v zadnjem času deležno vedno 

več sprememb.  

2.2.2 Opredelitev pojma karierno svetovanje in nasvetovanje 

Prav zato, ker ima izbira poklica ter kariera pomembno vlogo v življenju posameznika in s 

tem celotne družbe, je karierno svetovanje postalo njen pomemben člen. S problematiko 

kariernega svetovanja se ukvarjajo na globalni kot na nacionalni ravni in karierno svetovanje 

opredeljujejo v svojih ključnih dokumentih (Program reform za izvajanje Lizbonske strategije 

v Sloveniji (2011), Program razvoja človeških virov (OP ESS 2007-2013), OPRČV (2007‒

2013, 33). Unesco (2002) navaja, da karierno svetovanje obravnava širša področja problemov 

na globalni ravni: od brezposelnosti, kariernega izobraževanja, odločanja in prilagajanja delu 

do karierne neodločnosti idr.  
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Kljub temu da so ljudje že v preteklosti drug drugemu delili nasvete glede dela,  potrebnimi 

znanji za delo ter pomagali pri izbiri dela, se je organizirana dejavnost kariernega svetovanja 

začela v ZDA v začetku prejšnjega stoletja. Razloge lahko najdemo v hitro razvijajoči se 

industriji ter tehnologiji, kar je vplivalo na spremembo družbene politike. Sam razvoj 

kariernega svetovanja, sistem uporabe različnih pristopov in metod se je izoblikoval glede na 

družbeno-ekonomsko stanje okolja ljudi, vključenih v karierno svetovanje. Za lažje 

razumevanje pojma »karierno svetovanje« si moramo najprej razjasniti sam pojem 

»svetovanje«.  

V definiciji »svetovanja«, ki jo uporabljajo Svetovna banka, ETF, OECD; CEDEFOP, je 

svetovanje opredeljeno kot delo informativnega, vodstvenega ali svetovalnega značaja, z 

namenom pomagati posameznikom, ne glede na njihovo starost, za lažjo odločitev glede 

izobraževanja, usposabljanja, poklica ter upravljanja s kariero skozi celotno življenjsko 

obdobje (European Training village 2007).  

Koširjeva (2008) navaja tri oblike svetovanja: »informiranje, nasvetovanje in svetovanje«. 

Svetovanje (angl. guidance), ki kot »krovni pojem, ki vključuje zvrsti (informiranje, 

nasvetovanje, svetovanje ...) in dejavnosti na različnih področjih (izobraževanje, 

zaposlovanje, osebni razvoj)« (Kohont idr. 2011), v Sloveniji prevajamo kot »svetovalno 

delo«, ki vključuje cel nabor različnih dejavnosti različnih področij, s ciljem pomagati 

posamezniku reševati njegove trenutne probleme ali nuditi pomoč osebnega razvoja ter 

samostojnega in kompetentnega odločanja.  

Najosnovnejša stopnja pomoči je informiranje (angl. informing), kjer se svetovancu zgolj 

posredujejo informacije. Te morajo biti za svetovanca pomembne, resnične in nepristransko 

prenesene. Informiranje je definirano kot: storitev zbiranja, oblikovanja in posredovanja 

informacij« (Kohont idr. 2011).  

Nasvetovanje (angl. advising) je »enkratna ali večkratna krajša pomoč posamezniku, ki poleg 

dajanja ali posredovanja informacije in podatkov vključuje tudi razlago in/ali ustrezna 

pojasnila, s katerimi pomagamo osebi, da reši svoj problem« (prav tam). Nasvetovanje je 

zahtevnejše od informiranja, ker že ponuja nasvete. Svetovalec s svojimi izkušnjami, 

znanjem, sposobnostmi podaja informacije in pojasnila: s tem ima neposreden vpliv na 

svetovanca ter mu tako pomaga sprejeti odločitev ali rešiti probleme.  

Najzahtevnejša stopnja je svetovanje (angl. counselling), ki ga Kohont idr. (2011) definirajo 

kot: »ena od zvrsti oziroma storitev znotraj svetovalnega dela, ki je namenjena sodelovanju 

med svetovalcem in svetovancem, z namenom posamezniku nuditi pomoč in oporo pri 

njegovem osebnem razvoju na različnih področjih«. V tem primeru mora svetovalec imeti 

specializirana znanja in veščine svetovanja, poznati mora vsebino, metode in orodja 

svetovanja, s čimer posredno pomaga razvijati svetovančeve zmožnosti za razvoj.  
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Raba pojma »karierno svetovanje« se v tujini
19

 različno interpretira, odvisna pa je od 

strokovnosti in metod, ki jih svetovalec uporablja. Terminologija, ki jo uporabljamo v 

Sloveniji, za aktivnost pomoči pri izbiri poklicne poti ali nadaljnjega izobraževanja 

posameznikom, je zelo raznolika: poklicno svetovanje, poklicna orientacija, karierna ali 

vseživljenjska orientacija, karierno svetovanje, poklicno usmerjanje, učenje veščin za 

načrtovanje in vodenje kariere, zastopanje, informiranje, nasvetovanje, povratno informiranje 

in spremljanje svetovancev.  

Če kariero razumemo kot življenjski in ne samo poklicni cilj, potem kariernega svetovanja ne 

moremo poenostaviti samo na poklicno svetovanje, kljub temu da je le-ta njegov pomemben 

sestavni del. Realno in jasno zastavljena kariera oz. življenjski cilj je lahko v pomoč pri izbiri 

poklica in s tem pogojene zahtevnosti dela in kot navaja Jones (1970, 216), je: »življenjski cilj 

podlaga za vsako poklicno izbiro«. Zato življenjske kariere ne smemo izenačevati s poklicnim 

zadovoljstvom, temveč z življenjskim zadovoljstvom (Resman 2008, 15). Življenjski cilj je 

najti ustrezen koncept, smisel ali namen, in to je ena izmed pomembnejših življenjskih ali, kot 

navaja Resman (prav tam), kariernih odločitev. Razvojni proces izbire ustrezne kariere oz. 

življenjskega cilja je dolgotrajen in zahteven, ne glede na različnost ciljnih skupin, področij 

ali časovnih obdobij, zato je ena pomembnejših nalog svetovalnega dela »svetovanje za 

življenje20« (prav tam, 13).  

Naše videnje kariernega svetovanja je: svetovanje kot dejavnost, ki nudi pomoč ljudem na 

področju kariere, kar pomeni pomagati jim najti pravi cilj oz. smisel življenja. S tem karierno 

svetovanje postane vseživljenjski proces, ki zajema najprej izbiro kariernega cilja do stalnega 

razvoja kariere.  

2.2.3 Teorije v karieri in svetovanju 

Da bi razumeli dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica ter razvoj kariere posameznika, je 

dobro poznati pozitivne predpostavke in zmote, ki so jih teoretiki prepoznali v okviru svojih 

teorij o poklicu, karieri in kariernem svetovanju. Začetki poglobljenih raziskovanj tega 

področja nimajo dolge zgodovine, kljub temu pa se je izoblikovala vrsta različnih teoretskih 

pristopov, ki nam nudijo celo paleto različnih dejavnikov in razumevanj.  

V nadaljevanju poglavja podrobneje predstavljamo teorije razvoja kariere skozi različna 

obdobja, ki jih sistematično strnemo v štiri obdobja, in sicer: začetki raziskovanj kariere 

(1850–1940), starejše teorije o karieri (1940–1970), osrednje teorije o karieri (1970–1990), 

novejše teorije o karieri (po letu 1990), kar je razvidno v preglednici 1.  

                                                           
19

 V angleščini »guidance« (vodenje) ali »counselling« (svetovanje); v nemščini »beratung« 
(svetovanje); v francoščini »l orientation« (orientacija). 

20
 Guidance toward life goals (Jones, 1970).  
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Preglednica 1: Pregled kariernih teorij  

Teorija Avtorji Obdobje Ključne teze Klasifikacija 

Teorija potez in 

dejavnikov (Tratit 

end Factor Theory) 

Parsons 1908 

Edinstvene lastnosti posameznika 

vs. pogoji delovnega mesta 

(ustrezne posameznike najdemo 

preko opisa delovnih mest in 

zahtev dela) 

Prva teorija na področju 
kariere 

Teorija zaposlitvenih 

možnosti 
Ginzberg in 

sodelavci 
50. leta 

3 stopnje v procesu zaposlitvenih 

možnosti  
Razvojna teorija 

5-stopenjska teorija 

in model oboka 
Super 

1950 –
1970 

5 stopenj poklicnega razvoja; 

karierni razvoj kot uresničevanje 
koncepta o sebi 

Razvojna teorija 

Teorija razvojnih 

potreb (The Needs 

Approach Theory) 

Roe 50. leta 

Hierarhija zaposlitvenih interesov 

posameznika se oblikuje na 

osnovi potreb; delitev na 

osebnostno in neosebnostno 

orientirane poklice 

Teorija poklicne 

izbire/Kontekstualna 

teorija ( v dol. meri) 

Sociološka teorija o 
delu in razvijanju 

kariere 

Več avtorjev 50. leta 

Vpliv družinskega okolja, spola, 
rase na izbiro kariere; 

institucionalne ovire na trgu dela 

ovirajo zadovoljstvo zaposlenih 

Kontekstualna teorija 

Teorija kongruence Holland 1977 

Izbor kariere kot zadovoljevanje 

osebnostnih usmerjenosti (6 

tipov) − tipološki pristop 

Teorija poklicne izbire  

4-fazna teorija 

razvoja kariere na 

osnovi samopodobe 

Gottfredson 80. leta 
Izbira in razvoj kariere sta 

odvisna od samopodobe 
Razvojna teorija 

Teorija prilagajanja 

(TWA = Theory of 

Work Adjustment) 

Lofquist, 

Dawis 
1984 

Posameznik si prizadeva za 

ravnovesje in pozitiven odnos s 

svojim delovnim okoljem 

(zadovoljstvo pri delu je bistven 

dejavnik prilagoditve pri delu) 

Kontekstualna teorija 

Teorija učenja I 
Kolb in 

Plovnick 
1979 

Učenje kot osrednja aktivnost v 
življenju - kariera naj bi bila 

prilagojena učnemu stilu 
posameznika 

Razvojna teorija 

Teorija učenja II Krumboltz 1990 
Predispozicije, okolje in učenje 
vplivajo na razvoj kariere 

Razvojna teorija 

Teorija razvojnih 

obdobij  
Levinson 1986 3 obdobja + prehodne faze Razvojna teorija 

Model časa in 
dogodkov 

Neugarten 1976 

Razlike med posamezniki kot 

posledica različnih vrst časa 
(delitev na obdobja ni možna) 

Razvojna teorija 

Izzivi moških in 
žensk 

Gilligan 1982 
Razlike moški/ženske pri karieri 
so v izzivih, katere srečajo 

Razvojna teorija 

Model kariernih 

sider/ organizacijska 

teorija 

Schein 1978 

Dvosmerna povezava 

posameznikovih in 

organizacijskih potreb (interna 

kariera vs eksterna − 10 faz), 3 D 

model organizacije 

Razvojna teorija 
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Teorija Avtorji Obdobje Ključne teze Klasifikacija 

Teorija 

samoučinkovitosti 
Hackett, 

Beltz 
1981 

Zaupanje v lastne sposobnosti 

omogoča opravljanje delovnih 
nalog in karierno mobilnost 

(razlike moški/ženske) 

Razvojna teorija 

Model kariernih 

vzorcev 
Driver 1987 

4-karierni vzorci glede na čas in 
trajnost izbora, glede  na smer in 

motiv spremembe 

Razvojna teorija 

CIP teorija − 

spoznavno 

informacijski 

postopek 

Peterso, 

Sampson, 

Reardon 

90. leta 

Posameznikova uporaba 

informacij pri lastnem kariernem 

razvoju 

Razvojna teorija 

SCCT teorija 

družbeno spoznavni 
postopek 

Lent, 

Brown, 

Backett 

90. leta 

Načini uporabe moči za doseganje 
kariernih rezultatov (troadna 

vzajemnost pri karieri: 

posameznik − njegovo obnašanje 
− okolje) 

Teorija poklicne 

izbire/Kontekstualna 

teorija  

Holistični model Brown 90. leta 

Vrednote kot osnovni dejavnik 

kariernega razvoja in razvoja na 

sploh 

  

Vir: Čibej, 2008 

V preglednici 1, ki je povzeta po Čibejevi (2008, 10−11), je povzetek pomembnejših kariernih 

teorij klasificiran v skupine. Klasifikacija temelji na načinu obravnave kariere, in sicer: 

kariera kot proces (razvojne teorije), kariera kot enkraten dogodek (teorija poklicne izbire) ali 

kariera kot produkt odnosa posameznika in okolja (kontekstualne teorije) v nasprotju od 

teorij, ki kariero razumejo kot rezultat lastnosti posameznika (prav tam).  

V literaturi je zaslediti pogoste delitve teorij razvoja kariere na strukturalne (oziroma statične) 

in na kontekstualizmu temelječe dinamične oz. razvojne teorije. Osipow (po Egan idr. 2006, 

446) navaja, da so statične teorije usmerjene na poklicne naloge ter lastnosti posameznika, 

glede na zahteve poklica, razvojne teorije pa poudarjajo posameznikovo vseživljenjsko učenje 

ter njegov stalen razvoj. V osnovni delitvi kariernih teorij torej lahko izhajamo iz dveh večjih 

skupin: na tiste, ki bolj poudarjajo poklicni izbor in je kariera kot enkratni dogodek, med tem 

ko v drugo skupino lahko uvrstimo teorije, ki odločitev za poklic ter kariero razumejo kot 

trajni proces (Čibej 2008, 10−11). 

Za lažje razumevanje sedanjih kariernih teorij je pomembno poznavanje zgodovinskega 

razvoja, ki ga v nadaljevanju  podrobneje predstavljamo.  

V drugi polovici 19. stoletja so se začeli posamezni raziskovalci, zlasti na področju 

psihologije, ukvarjati s človekovimi sposobnostmi in razlikami. V letu 1908 je Frank Parsons, 

kot vodja Urada za proučevanje imigrantov v Bostonu, oblikoval prvi sistematični načrt za 

izbiro poklica in vodenje kariere. Proces, ki ga je tako definiral, je bil še dolgo v veljavi pod 

pojmom teorija potez in dejavnikov, znani kot »Tratit and Factor Theory«. Merjenje 
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posameznikovih sposobnosti in lastnosti je vsekakor pomemben prispevek te teorije, saj se v 

spremenjeni
21

 obliki uporablja še danes. Začetke proučevanja kariere je zaznamoval tudi 

razvoj različnih testov za ocenjevanje sposobnosti in interesov posameznikov. Tako med 

pomembne začetne prispevke na področju kariere spada tudi knjiga iz leta 1912 »Psychology 

and Industrial Relations«, nemškega psihologa Huga Munsterberga, v kateri je izpostavil 

pomen psiholoških testov za selekcijo delavcev v industriji (Cvetko 2002, 19−22).  

Med starejše in hkrati prve vplivne teorije o karieri lahko prištevamo (Brečko 2006, 52−54): 

usmerjeno svetovanje Edmunda G. Williamsona, neusmerjeno svetovanje Carla Rodgersa, 

teorijo zaposlitvenih možnosti Eli Ginzberg, teorijo osebnostnih poklicnih tipov – Johna 

Hollanda, teorija razvojnih potreb Ann Roe, sociološka teorija razvijanja kariere – Blau, 

Gustad, Jassor, Parnes Wilcox ter pet stopenjska teorija kariernega razvoja – Donalda 

Superja. Večina naštetih teorij spada po klasifikaciji v skupino statičnih teorij, kjer je 

izpostavljen prvi poklicni izbor. S teorijo razvojnih potreb se je Roetova v raziskovanju 

usmerila v odkrivanje, kako različna vzgoja  staršev vpliva na hierarhijo otrokovih potreb ter 

vpliv potreb na kasnejši življenjski slog (Zunker 1998, 49). Sociološka teorija o delu in 

razvijanju kariere je plod več avtorjev (Blau, Gustad …). Ključne raziskovanja v tej teorij se 

nanašajo na vpliv družinskega okolja, spola, rase na izbiro kariere ter na institucionalne ovire, 

ki na trgu dela ovirajo zadovoljstvo zaposlenih. Hollandova teorija osebnostnih  poklicnih 

tipov se nanaša na posameznikovo skladnost izbire poklica s skladnostjo njegove  osebnosti. 

Teorija je za namen naše raziskave še posebej pomembna, zato smo jo podrobneje proučili v 

posebnem poglavju.  

Ginzbergova teorija zaposlitvenih možnosti  delno že posega v drugo – dinamično  skupino. 

Teorija zagovarja, da na posameznikovo kariero vplivajo sposobnosti, vrednote, interesi, 

delovne navade, ki jih je posameznik izoblikoval pred poklicno izbiro. Superjev pogled je še 

širši, saj je svojo pet stopenjsko teorijo kariernega razvoja razdelil na pet starostnih obdobij 

kariere, ki so razvrščeni od otroštva do starosti. Njegova teorija je pomembna z vidika 

proučevanja kariernega razvoja kot uresničevanja koncepta o sebi.  

Osrednje teorije o karieri so tako imenovane razvojne teorije kariere, ki so doživele tudi 

pospešeno implementacijo spoznanj v praksi. Teorije temeljijo na osnovni predpostavki, da je 

razvoj kariere stalen vseživljenjski proces. Sem uvrščamo teorijo razvoja kariere pri odraslih – 

Levinsona, teorija kariernih sider − Edgarja Scheina ter model kariernih vzorcev Michaela 

Driverja (prav tam). Levinson loči tri glavna obdobja razvoja kariere odraslega ter dopušča 

možnosti prehodnih obdobij razvoja kariere. Širši vidik v razvojnih teorijah sta zastavila 

Schein in Driver, zato sta z vidika naše raziskave o kariernem svetovanju pomembnejša in sta 

predmet podrobnejšega proučevanja v samostojnih podpoglavjih.  

                                                           
21

 Brečko (2006, 50) kot eno najsodobnejših metod ocenjevanja značajskih lastnosti in 
sposobnosti posameznika navaja »metodo 360 stopinj«, po kateri posameznika ocenjujejo tudi drugi: 
nadrejeni, podrejeni, sodelavci na enaki ravni.  
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Novejše teorije o karieri se osredotočajo predvsem na vlogo posameznika pri njegovem 

kariernem razvoju: posameznikova uporaba informacij (CIP teorija) – Peterson, Sampson in 

Reardon, holistični model poklicne in življenjske izbire − Brown, teorija socialnega učenja – 

Kromboltz (Zunker 1998 po Cvetko 2002, 38−44). Razvojni teoriji, CIP in Krombultzova 

teorija, bi lahko uvrstili v posebno klasifikacijo kot teoriji učenja (Brečko 2006, 58), saj 

informacijam in učenju v sodobnem svetu pripisujeta večji pomen. Med mlajšimi kariernimi 

teorijami se je pojavil Brownov holistični model poklicne in življenjske izbire, katerega 

ključna teza so vrednote kot osnovni dejavnik kariernega razvoja in razvoja na sploh.  

Ker so kritiki tradicionalnih teorij v kariernem svetovanju opozarjali na pristranskost (npr. 

rasno, spolno, starostno) ter na pomanjkljivo upoštevanje dejavnikov družbenega okolja, so se 

vzpostavili vzvodi novih konceptov teorij v kariernem svetovanju, za katere je značilno 

upoštevanje raznolikosti med vsemi družbenimi skupinami v kariernem svetovanju ter 

različnost znanstvenih pogledov. Sem spadajo: »sistemska teorija in konstruktivizem, 

multikulturalno svetovanje in karierna teorija za ženske ter etnične manjšine, specifični 

pristopi v povezavi s spremembami (paradoksalna teorija, brezmejna kariera ter pragmatični 

racionalizem in karierništvo)« (Bimrose 2004). S sistemsko teorijo lahko pojasnimo 

posameznikovo odločanje o karieri kot interakcijo med dvema podsistemoma – kot vpliv 

okolja (politični sistem, geografski položaj) ter vpliv širše družbe (izobraževanje, družina, 

razne skupnosti) na posameznika. Tudi teorija konstruktivizma poudarja interakcijo odnosa 

posameznika do njegovega okolja. Teorije, kot so multikulturalno svetovanje in karierna 

teorija za ženske in etnične manjšine, pa poudarjajo posameznikovo individualnost, zato je 

potrebno karierno svetovanje prilagoditi na posameznikove posebnosti in njegov sistem 

vrednot (npr. spolna usmerjenost, verska pripadnost, spol, etnična manjšina …). Novodobne 

teorije kariernega svetovanja so izoblikovale nekatere specifični pristope ter poglede na 

karierno svetovanje, kjer je v ospredju posameznik s svojim mnenjem, ki lahko uporablja in 

soustvarja svetovalne metode. Bistvo paradoksalne teorije je usklajenost posameznikovega 

optimizma in samozavesti z negotovostjo, medtem ko karierništvo predstavlja nov model 

kariernega odločanja in napredovanja ob upoštevanju okolja. Z vidika proučevanja kariernega 

svetovanja je zanimiv koncept brezmejne kariere, ki sodi že v novodobno ekonomijo, katere 

značilnosti so večkratna menjava delovnega mesta, večja izbira posameznika pri izbiri 

delodajalcev in širše mreže med delovnimi organizacijami. Bistvo tega koncepta je karierna 

mobilnost ter nestalnost zaposlitve (prav tam). 

V obdobju po letu 1990 so se pojavile težnje po oblikovanju enotne karierne teorije, ki so jih 

opustili zaradi slabosti, ki so jih pri tem pokazale (Brečko 2006, 65−69). Vsaka izmed teorij je 

osvetlila določene vidike kariere in tako na svojevrsten način prispevala k razumevanju tako 

širokega pojma, kot je kariera.  

Pri pregledu obsežne literature omenjenega področja so nas zanimale tudi nekatere teorije 

izmed sklopov teorij, ki so po mnenju britanskega  National Guidance Research Forum (2012) 
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med vplivnejšimi v praksi svetovanja: »razvojne in psihodinamične teorije, teorije interakcije 

v skupnosti in teorije učenja o izboru karier in svetovanja, teorije medsebojnih prilagoditev 

oseb in delovnega okolja ter teorije zaposlitvene razporeditve – struktura priložnosti«. 

Razvojne teorije, ki so med najvplivnejšimi kariernimi teorijami, smo kratko predstavili že v 

začetku tega poglavja, podrobneje pa bomo proučili nekatere izmed njih v nadaljevanju. Iz 

psihodinamičnih teorij lahko povzamemo, da se v procesu svetovanja osredotočajo bolj na 

nagone, motive ter skrite dejavnike, ki lahko vplivajo na razvoj kariere. Predstavnica 

psihodinamične teorije je že prej omenjena teorija Ann Roe. Kritiki očitajo psihodinamičnim 

teorijam neupoštevanje družbenih dejavnikov na razvoj kariere posameznika. Zagovornik 

teorije interakcije v skupnosti je Bill Law, izsledke njegove teorije pa lahko povzamemo kot 

interakcijo med vsemi posameznikovimi odločitvami in delovanji ter med  vplivi skupnosti, 

kateri pripada. Teorije medsebojnih prilagoditev oseb in delovnega okolja, katerih 

predstavnika − Parsonsona in Hollanda, bomo podrobneje proučili v naslednjih poglavjih; 

bistvo teh kariernih teorij pa je usklajenost med delom ter osebnostjo posameznika. Koncept 

teorije zaposlitvene razporeditve – struktura priložnosti je, da karierno svetovanje ni 

osredotočeno samo na poklicno izbiro, ampak se mora osredotočiti tudi na strukturo 

priložnosti, ki je razpoložljiva v določeni družbi (Bimrose 2004).   

Proučevanje različnih teoretičnih pristopov skozi zgodovino je z vidika te raziskave 

pomemben del, kajti iz njih bomo lahko »izluščili najpomembnejše gradnike 

posameznikovega razvoja kariere«, kot pravi Brečkova (2006, 69) ter, ne glede na spremembe 

dela v dolgem časovnem obdobju, uporabili tisti del od vsakega teoretičnega pristopa, ki je za 

kariero pomemben. V nadaljevanju smo zato podrobneje analizirali samo tiste teorije s 

področja kariere ter kariernega svetovanja, iz katerih smo kasneje črpali teoretska izhodišča za 

svoje praktično-raziskovalno delo, na področju uporabe GE-HRM metode pri kariernem 

svetovanju. 

2.2.4 Parsonsova teorija 

Parsonsova teorija sodi v sklop najstarejših tradicionalnih teorij na področju razvoja kariere in 

jo sistematično lahko uvrstimo med teorije medsebojnih prilagoditev oseb in delovnega 

okolja. Njegov pristop opisuje v t. i. teoriji »Trait in Factor Theory« o poklicni izbiri, v kateri 

je svetovalec primerjal značilne lastnosti posameznika in pogoje delovnega mesta (Cvetko 

2002, 21).  

Sporočilna vrednost njegove teorije je predpostavka, da je vsak posameznik edinstven v 

svojih lastnostih, ki se lahko objektivno merijo in vzporejajo z zahtevami za različne vrste 

dela. Ko posameznik opravlja delo, ki mu glede na njegove osebnostne lastnosti in 

sposobnosti najbolj ustreza,  je tudi najbolj produktiven (Bimrose 2004). 
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Razvoj kariere deluje kot sredstvo prepoznavanja potreb po znanju in določenih 

sposobnostih/spretnostih, za določeno delovno mesto, ki bi ga bil posameznik sposoben 

uspešno opravljati. Za Parsonsa so glede poklicnih odločitev ter razvoja kariere pomembni 

trije dejavniki (prav tam): 

- pravilno razumevanje svojih osebnostnih lastnosti, 

- dobro znanje o zahtevah in trgu dela, 

- objektivna ocena o razmerju med prvima dvema skupinama dejstev. 

Bistvo vseh treh dejavnikov je po Parsonsu (1909) neke vrste samodiagnoza. Poznavanje 

svojih lastnih prednosti, zmožnosti in zanimanj ter na drugi strani omejitev in šibkosti v 

povezavi s poznavanjem zahtev ter trga dela ter objektivizacija obeh sklopov dejavnikov je 

pomembno za  posameznikovo produktivnost in pripomore k uspešnosti kariere posameznika 

(Brečko 2006, 50).  

Prednosti Parsonove teorije so v ugotavljanju lastnosti posameznika ter v njihovi uskladitvi z  

zahtevami delovnega mesta, kar pripomore − prepoznati sposobnosti posameznika, ki je 

statično. V teoriji je premalo upoštevan dinamičen vidik celostnega razvoja posameznika. 

Teorija je zaradi tega preozka in ne da »celovitega pogleda na možnost uporabe razvoja 

kariere kot sredstvo za doseganje ciljev organizacije« (Brečko 2006, 50−52). Tudi Lapajne 

(1997, 18−22) izpostavlja pomembnejše pomanjkljivosti Parsonsove teorije, nekatere od njih 

tudi navajamo:  

- lastnosti obravnava statično;  

- analiza redkih ali novih poklicev, ki jih še ni nihče opravljal, ni možna; 

- metoda ni prilagodljiva na hitre spremembe trga dela; 

- izbira poklica naj bi bila zavestna, racionalna odločitev med znanimi možnostmi; 

- pri interpretaciji osebnostnih lastnosti se lahko pripiše večji pomen določenim 

lastnostim, ki nastanejo zaradi vpliva družbenih razlik, navad, običajev;  

- relativno nizka napovedna moč v realnih poklicnih okoliščinah;  

- aktivnejša je vloga svetovalca kot pa svetovanca. 

Parsonsova teorija je imela pomemben vpliv na večino kasnejših avtorjev in njihovih teorij. 

Doprinos tega teoretskega pristopa je v dodani vrednosti pri kreiranju številnih kariernih in 

poklicnih testov ter v tem, da številne druge teorije razvoja kariere temeljijo na tem pristopu  

(Egan idr. 2006, 451). V današnjem časa ima teorija le delno uporabno vrednost, saj je 

karierna in poklicna problematika veliko bolj celovita kot nekoč (Krumboltz 1997, 59), kljub 

temu da je »dala precejšen prispevek h kariernemu svetovanju s svojim ocenjevalnim 

inštrumentarijem« (Cvetko 2002, 22).  

Z vidika našega proučevanja kariernih teorij je dodana vrednost Parsonsove teorija prav v 

razumevanju njenih temeljnih predpostavk, saj so le-te podlaga novejšim kariernim teorijam.  
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2.2.5 Hollandova teorija 

Hollandova teorija sloni na enakih predpostavkah kot Parsonsova teorija, in sicer na 

usklajenosti osebnosti z zahtevami poklica, to pa je pomembno vedenje pri kariernem 

svetovanju. Obe teoriji se ukvarjata z vprašanji o osebnostnih lastnostih posameznika in o 

usklajenosti le-teh z zahtevami poklica, za katerega se usposablja. Zato nas je v raziskavi 

zanimalo, ali lahko z GE-HRM metodo natančno ugotovimo osebnostne lastnosti testiranih 

posameznikov in jim na podlagi tega svetujemo pri izbiri in razvoju kariere, saj so poklicne 

skupine po Hollandu v metodi GE-HRM ovrednotene tudi z grafološkimi pokazatelji22
.  

Hollandovo teorijo uvrščamo med tipološke teorije poklicev. Te teorije kategorizirajo 

posameznika glede na njegove osebnostne lastnosti ter vrednote, v nadaljevanju ga razvrstijo 

glede na tip osebnosti, sledi proučitev možnih kariernih poti določenih tipov osebnosti. 

Holland je tako razvil klasifikacijski model, imenovan »A Typology Approach«, ki izhaja iz 

predpostavke, da so poklicna zanimanja odraz posameznikovih osebnostnih lastnosti in 

mnogih dejavnikov iz okolja, zato tudi izbira tako področje dela, ki je skladno z njegovo 

usmeritvijo (Holland 1977 in 1985). Čibronova (1991, 1075) opisuje Hollandovo teorijo 

kongruence kot izrazito enostopenjsko: posameznik izbere svoj poklic skladno s svojo 

osebnostjo, od skladnosti pa je odvisno tudi njegovo zadovoljstvo z delom.  

Z uskladitvijo videnja sebe z zahtevami poklica je Holland določil tip poklicne usmerjenosti 

(Zunker 1998, 52−53), ki lahko večino ljudi ter tudi delovna okolja razvrsti v šestih tipov 

osebnosti. Oznake v oklepajih temeljijo na angleških terminih, kot jih uporablja Holland 

(2005, 2−4) in jih zaradi splošne prepoznavnosti ne prevajamo, in sicer:  

- realistični tip – (angl.) »realistic« (R) – daje prednost dejavnosti, ki zahteva urejeno in 

sistematično ravnanje s predmeti ali stroji; 

- umetniški tip − (angl.) »artistic« (A) – daje prednost umetniškim, kreativnim, 

svobodnim, nesistematičnim dejavnostim; 

- socialni tip − (angl.) »social« (S) – daje prednost vsem dejavnostim, kjer je vključeno 

delo z ljudmi; 

- raziskovalni tip − (angl.) »investigative« (I) – daje prednost sistematičnemu in 

ustvarjalnemu raziskovanju; 

- konvencionalni tip − (angl.) » conventional« (C) – daje prednost dejavnosti, ki vsebuje 

veliko sistematizacije in analitičnega ter urejenega dela s podatki;  

- podjetniški tip – (angl.) »enterprising« (E) – daje prednost podjetniški dejavnosti in 

delu z ljudmi z namenom doseganja ekonomskih učinkov.  

                                                           
22

 Grafološki pokazatelji so sklop izmerjenih ter ovrednotenih vrednosti posameznih pisnih 

znakov, ki se določajo iz pisave posameznika ter kažejo na njegove določeno lastnost (Character & 
Career, Second edition: IGAS Chicago, 2007). Posamezne lastnosti iz grafičnih znakov pa so 
razvrščene še glede na Hollandovo tipologijo osebnostnih tipov (Akademija GE-HRM interno gradivo, 

2006).  
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Hollandova kvalifikacija tipov osebnosti opredeljuje njeno vlogo pri izbiri poklica, kar je 

razvidno iz preglednice 2 − Hollandov model osebnostnih tipov v poklicnem okolju. 

Preglednica nazorneje pojasnjuje vseh šest tipov osebnosti, njihove osebnostne lastnosti in 

vrednote, pripadajoč delovni slog in okolje, hobi ter poklic.   

Preglednica 2: Hollandov model osebnostnih tipov v poklicnem okolju 

KONVENCIONALNI TIP /Najbolj se razlikuje od umetniškega tipa/ 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni slog in delovno 

okolje 

Hobiji Poklici 

Zanimajo ga 

računovodske in 
uradniške dejavnosti.  
 

V življenju ceni 
razkošne stvari, na 
splošno je 
konservativen  

in spoštuje hierarhijo.  
 

Je vztrajen, običajen, 
pošten, praktičen, 
zvest, učinkovit, 
gospodaren,  

natančen in se rad 
strinja.  

 

Rad dela v timu. Ponosen je 

na to, da je delo narejeno 

uspešno in mirno.  
 

Učinkovit je, kadar ima jasno 
opredeljen načrt dela, ki mu 
sledi.  

 

Situacije, kjer so cilji in 

postopki nejasno opredeljeni, 

mu delajo težave.  
 

Usmerjen je na detajle in jih z 

veseljem sestavlja v celoto. 

Zbiranje starih igrač, 
starih kovancev, 

avtogramov, branje 

slepim, tkanje, 

vezenje … 

Računovodja, 
gradbeni inšpektor, 
bibliotekar, 

vnašalec podatkov 
v računalnik, 
kontrolor kamere, 

referent za promet 

… 

PODJETNIŠKI TIP /Najbolj se razlikuje od raziskovalnega tipa/ 

 

Zanima ga prodaja, 

vodenje ljudi in 

vplivanje nanje.  

 

Ceni uspeh, družben 
položaj, hierarhijo 
odločanja, lojalnost, 

odgovornost, 

pripravljen je tvegati.  

 

Sam se vidi kot 

ambiciozen, odprt do 

drugih, samozavesten, 

navdušen, prepričljiv, 
dominanten. 

 

Rad ohrani širok pogled in 
pričakuje od drugih, da 
izvajajo posamezne dele 

načrta.  
 

Usmerjen je v cilj in ga ne 

zanimajo podrobnosti.  

 

Rad vodi skupino, dobro se 

počuti, če vpliva na druge in 
jih prepričuje.  
 

Računa na veščine pogajanja 
in sposobnost motivirati 

druge.  

 

Včasih je neobčutljiv za 
prispevke članov skupine. 

 

 

 

 

 

Sodelovanje na 

dražbah, podjetniško 
svetovanje, 

rodoslovje, športni 
sodnik, porotnik na 

sodišču … 

 

Vodja gradbišča, 
orodjarski mojster, 

sanitetni tehnik, 

stavbni slikar, 

trgovski potnik, 

manager, 

komentator, 

direktor 

turističnega 
podjetja … 
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RAZISKOVALNI TIP /Najbolj se razlikuje od podjetniškega tipa/ 

Zanima ga znanost. 

Ceni natančnost, 
logičnost, 
 neodvisnost, 

iznajdljivost, dosežke.  
 

Je samostojen, 

analitičen, radoveden, 
precizen.  

Rad dela sam, zaključuje na 
podlagi številnih podatkov, 
zanimajo ga vzroki za 

odločitve.  
 

Informacije ima rad urejene 

na logičen in zaporeden 
način.  
 

Včasih je tako osredotočen na 
celoto, da ne vidi 

podrobnosti.  

 

Nerad se odloča ali daje 
mnenja, če predhodno ne 

zbere in razišče podatkov. 

Astronomija, 

reševanje križank, 
računalništvo, 
obiskovanje 

muzejev, zbiranje 

znamk, 

radioamaterstvo, 

šah… 

Lekarnar, 

kriminalistični 
inšpektor, kemijski 
laborant, 

ekonomski 

analitik, 

programer, 

sociolog, zdravnik 

travmatolog …. 

REALISTIČNI TIP /Najbolj se razlikuje od socialnega tipa/ 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni slog in delovno 

okolje 

Hobiji Poklici 

Razvite ima ročne, 
tehnične, mehanske 
spretnosti in interese.  

 

Je rezerviran, vztrajen, 

naraven, praktičen, 
odkrit, varčen, tih.  
 

Ceni učljivost, 
svobodo, 

ambicioznost, 

konservativnost. 

Zadovoljen je, če delo poteka 
brez odvečnega govorjenja ali 
prepričevanja. Pri 
komuniciranju ne mara 

ovinkarjenja, ampak takoj 

preide k bistvu.  

 

Želi vedeti, kaj je treba storiti, 
nato se najraje sam loti dela, 

ki ga je treba opraviti.  

 

Pri delu včasih ne opazi 

socialnih potreb drugih ljudi.  

Izdelovanje 

pohištva, rezbarstvo, 
vzgajanje bonsajev, 

peka kruha, urejanje 

cvetja, izdelovanje 

modelčkov letal, 
taborjenje, vzreja 

psov … 

Električar, 
razvijalec filmov, 

kmet, brusilec, 

kovinar, voznik 

tovornjaka, inženir 
strojništva … 

SOCIALNI TIP /Najbolj se razlikuje od realističnega tipa/ 

Kaže interes za soljudi, 
jim pomaga, jih uči in 
vodi.  

 

Ceni pravičnost, 
poštenost, 
razumevanje, empatijo.  

 

Je prijazen, topel, 

velikodušen, dojemljiv, 
zaupljiv.  

Rad dela v skupini, kjer se 

odloča soglasno.  
 

Preden se odloči, prisluhne 
mnenju vsakega 

posameznika.  

 

Vešč je v osebnih stikih, za 
dosego cilja je pripravljen 

potrpežljivo delati s soljudmi, 
osebne interese podredi 

ciljem skupine.  

 

Ker si tako prizadeva za 

dogovor,  

je to včasih ovira za 
učinkovitost in pravočasnost. 
 

Izletništvo, maraton, 
turna smuka, 

veslanje, potapljanje, 

tenis, jadranje, 

obnavljanje 

pohištva, 
sodelovanje v 

skladih in mirovnih 

organizacijah … 

Glavna sestra, 

učitelj, varnostnik, 
cenilec 

nepremičnin, 
frizer, vozniški 
inštruktor, šolski 
psiholog, socialni 

delavec, 

zgodovinar … 
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UMETNIŠKI TIP /Najbolj se razlikuje od konvencionalnega tipa/ 

Zanima ga umetnost, 

ceni lepoto, domišljijo, 
samoizražanje, 
liberalnost v političnih 
nazorih in osebnem 

slogu.  

 

Je ustvarjalen, izviren, 

neurejen, uporniški, 
intuitiven, duhovit, 

idealističen, odprt, 
toleranten. 

Probleme rešuje na 
ustvarjalen način, načrtuje s 
pomočjo domišljije in 
intuicije.  

 

Pri iskanju rešitve išče in 
načrtuje v različnih smereh.  
 

Včasih najde inovativne 
rešitve, ki pa niso nujno 
povezane z zahtevami 

organizacije ali s cilji.  

Fotografija, 

potovanja, igranje 

instrumentov, 

slikanje, učenje tujih 
jezikov, obiskovanje 

gledališča, 
izdelovanje 

keramičnih izdelkov 

Igralec, 

restavrator, 

industrijski 

oblikovalec, solo 

pevec, zabaviščni 
plesalec, antikvar, 

dekorater …. 

Vir: Akademija GE-HRM, interno gradivo 2006 

Iz zgornje tabele lahko povzamemo, da tipološka razvrstitev v šest različnih tipov osebnosti, 

glede na lastnosti, sposobnosti in vrednote posameznika, ustreza na enak način razvrščenemu 

izboru delovnega sloga in delovnega okolja, izboru poklica ali hobijev, pri čemer Holland 

opredeljuje delovno okolje in s tem posledično poklice, ki so vezani na to delovno okolje, na 

podlagi osebnih lastnosti ljudi, ki v njih delajo. Konvencionalni tip, ki v nasprotju z 

umetniškim tipom, tako išče in razvija svoje sposobnosti na delovnih področjih, kot so 

pisarniške, računske in poslovne zmožnosti, medtem ko umetniški tip želi razviti jezikovne, 

glasbene, gledališke in druge ročne umetniške sposobnosti, zanemarja pa uradniške in 

poslovne sposobnosti. Primerjava realističnega tipa z njegovim diametralno nasprotnim 

socialnim tipom kaže, da prvemu veliko pomenijo materialne stvari ter moč in družbeni 

položaj, urejenost in sistematičnost, zato razvija svoje tehnične, ročne, mehanične sposobnosti 

ter samouresničitev ambicij išče v poklicih, kjer le-te lahko izrazi. Drugi – socialni tip pa čuti 

odpor do vseh sistematičnih dejavnosti, saj daje prednost socialnim in etičnim vrednotam, 

najpomembnejše mu je delo z ljudmi, zato razvija svoje sposobnosti na področjih 

izobraževanja, informiranja, zdravljenja, medtem ko zanemarja vse tehnične zmožnosti. 

Zadnji par nasprotnih si tipov sta podjetniški in raziskovalni tip. Značilnosti podjetniškega 

tipa so pridobitništvo, podjetnost, družabnost, ambicioznost, zato razvija predvsem svoje 

voditeljske ter pogajalske sposobnosti, medtem ko čuti odpor do sistematičnih dejavnosti ter 

natančnega opazovanja. V nasprotju z njim je raziskovalni tip, kamor se uvrščajo kritični, 

analitični ter v znanost usmerjeni posamezniki, ki v takih poklicih lahko izrazijo svoje 

sposobnosti. Posameznik je običajno zaznamovan z več kot enim Hollandovim osebnostnim 

tipom, saj lahko poseduje dominantne osebnostne karakteristike iz kateregakoli tipa npr. pri 

posamezniku prevladujejo značilnosti umetniškega, socialnega ter podjetniškega tipa. Tak 

posameznik daje prednost svobodnim, kreativnim dejavnostim, delu z ljudmi, z namenom 

doseči nek podjetniški cilj.  

Hozjan (2010, 18) tako povzema Hollandove ugotovitve: »da je vedenje posameznika odvisno 

od interakcije med njegovimi osebnostnimi in karakteristikami njegovega okolja«. To lahko 

ovrednotimo s pomočjo Hollandovega  »modela  šesterokotnika«, ki je razviden iz  slike 4. 
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Slika 4: Hollandov model šesterokotnika 

Vir: Zunker 1998, 58. 

Z modelom lahko pojasnimo stopnjo skladnosti med okoljem ter osebnostjo posameznika. 

Skladnost je obratno sorazmerna z razdaljo, med posameznimi tipi okolja in tipi osebnosti. 

Ravno tako pa lahko pojasnimo tudi stopnjo konsistentnosti med tipi. Npr. raziskovalni (I) in 

umetniški (A) tip sta bolj konsistentna kot raziskovalni (I) in podjetniški (E) (Zunker 1998, 

52−58).  

Kot navaja Lapajne (1997, 42), pa je Holland naknadno dopolnil dejavnike poklicne izbire 

(odnos med lastnostmi posameznika ter okolja) še s socialnimi, ekonomskimi ter 

izobraževalnimi vidiki. S poznavanjem omenjenih interakcij lahko po Hollandu predvidimo 

izbiro poklica ter ostale vidike kariernega razvoja.  

Kot slabost Hollandove teorije je preveč poenostavljena kvalifikacija nekaterih ključnih 

pojmov, to pa vodi do povečanega števila napak pri odločanju. Ravno tako pa zanemarja vpliv 

drugih dejavnikov npr. spola, družbenega, ekonomskega in izobraževalnega položaja ter 

razmere na trgu delovne sile (Lapajne 1997, 47).  

Ravno tako pa Hollandova teorija ne pojasnjuje procesa odločanja, temveč govori le o tem, 

kako bi se posameznik moral pravilno odločati in se ne spušča v realnost odločitev. Proces 

razvoja osebnosti in njegova vloga pri poklicni odločitvi v modelu nista upoštevana. Teorija 

je premalo realistična, saj ne upošteva dejanskega stanja, v katerem se nahaja posameznik in 

sloni na predpostavki, da je svoboda izbire poklica neomejena (Rupar in Žvokelj 2001, 15). 

Z vidika raziskave ima proučevanje ter poznavanje Hollandove teorije večji pomen, saj je 

pripomogla k pomembnemu razvoju dveh psihodiagnostičnih orodij, katerih osnova je prav 

Hollandov model šesterokotnika, oz. kot jo tudi poimenujejo RAISEC teorija, in smo ju 

omenjali že v začetku drugega poglavja med psihološkimi testi. Sem spada SDS test – iskanje 

poklicne poti ter TPI – test poklicnih interesov. Oba testa sta prilagojena za uporabo v 

Umetniški (A) Konvencionalni (C) 

Socialni (S) Podjetniški (E) 

Raziskovalni (I) Realistični (R) 
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slovenskem prostoru, primerna pa sta za mladostnike nad 13 let in jih uporabljajo v osnovnih 

šolah. S pomočjo testov se posameznik uvrsti v skupino poklicev ter delovnega okolja, ki so 

najbližje njegovim željam, vrednotam, interesom. Holland pripisuje večji pomen 

organiziranju informacij in SDS psihološki test skuša povezati dve vrsti podatkov − o poklicu 

in o posamezniku, zato teorija lahko doprinese k rešitvi spornih situacij pri izbiri poklica 

posameznika. Kajti, če posameznik ni imel možnosti razviti interesov, premalo pozna lastne 

sposobnosti, ne pozna različnih delovnih okolij in tega ne zna integrirati z različnimi 

poklicnimi možnostmi, pride do neustreznega poklicnega razvoja posameznika (Rupar in 

Žvokelj 2001, 15). Kljub nekaterim omenjenim slabostim Hollandove teorije, lahko iz 

obsežne proučene literature povzamemo, da so Hollandovi testi še vedno ena izmed 

najuporabnejših metod kariernega svetovanja. Uporaba Hollandove klasifikacije osebnostnih 

tipov, diagnosticiranih s pomočjo projekcije tehnike pisave, je tako dodana vrednost v GE-

HRM metodi, medtem ko so pomanjkljivosti Hollandove teorije v GE-HRM metodi 

odpravljene z uporabo dodatnih psihodiagnostičnih orodij.  

2.2.6 Scheinov model kariernih sider 

Scheinova teorija modela kariernih sider spada med pomembnejše razvojne teorije in je hkrati 

tudi najpomembnejša v klasifikaciji »organizacijskih teorij«. Razvoj kariere Schein opredeli 

kot  proces, ki poteka v dveh smereh, od posameznika, ki sokreira organizacijo z vnašanjem 

sprememb in inovacij, do organizacije, ki socializira posameznika (Cvetko 2002, 33). V 

svojem modelu Schein poudarja pomembnost procesa prepoznavanja kariernih potreb pri 

človeških virih, ki skupaj z vrednotami tvorijo »karierno sidro«. Le-to Schein definira kot 

samopodobo posameznika, njegovo osebno usmerjenost, ki je gonilna sila njegovih vrednot in  

kariernih ciljev (Brečko 2006, 64).  

Glede kariernih sider se pojem kariera interpretira predvsem kot razvoj posameznikovega dela 

v določenem časovnem obdobju ter posameznikove čutne zaznave tega dela. Ta vidik kariere 

je označen kot notranja oz. »interna kariera« (Cvetko, 2002, 33), kar je Schein označil kot: 

»posameznikov lastni koncept napredovanja znotraj poklica«, drugi vidik je povezan z 

zunanjo oz. »eksterno kariero«, ki se nanaša na »objektivne kategorije napredovanja v 

organizaciji« (Schein po Cvetko 2002, 47). Znotraj organizacije je Schein v svoji teoriji 

opredelil tri  najpogostejše oblike kariernih premikov, in sicer: 

- horizontalni ali funkcionalni premiki (pridobitev višje strokovnosti); 

- hierarhični premiki (napredovanje); 

- premiki proti centru (večja pripadnost in lojalnost podjetju). 

Celovit medsebojni odnos med temi premiki pa predstavlja karierno pot posameznika (Cvetko 

2002, 33−37). 
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Schein sidra deli v osem ključnih sider, in sicer: »tehnično funkcionalno, managersko, 

samostojnosti/neodvisnosti, varnosti/stabilnosti, podjetniške ustvarjalnosti, izzivov, 

predanosti ter sidro življenjskega stila« (Brečko 2006, 64). Tehnično funkcionalno sidro je 

značilno za posameznike, ki so specialisti strokovnjaki, posameznik z značilnim managerskim 

sidrom ima težnje po vodenju, za sidrom samostojnosti/neodvisnosti pa stojijo posamezniki, 

ki želijo biti neodvisni pri svojem delu. Varnost zaposlitve je značilna za posameznike s 

sidrom varnosti/stabilnosti, medtem ko je sidro podjetniške ustvarjalnosti pomembno za 

iskalce novih priložnosti, posamezniki, ki so v poklicu predani določeni vrednoti so tipični 

predstavniki sidra predanosti. Za posameznike, ki pri delu vedno znova iščejo nove izzive, je 

značilno sidro izziva, medtem ko je pri nekaterih posameznikih najpomembnejše ravnovesje 

med družino in delom, kar je značilnost sidra življenjskega sloga (prav tam). 

Z določitvijo posameznikovega kariernega sidra, lahko določimo neko splošno usmerjenost 

oz. težnjo posameznikove kariere, hkrati pa sidra omogočajo še vpogled v vrsto dela, ki bi ga 

posameznik rad opravljal, njegov način motivacije pri delu, kakšen način nagrajevanju mu 

ustreza, kako se izobražuje ter kakšen sistem napredovanja ga spodbuja (Brečko 2006, 248).  

Če povzamemo, je Schein s svojim modelom kariernih sider pomemben gradnik nadaljnjega 

razvoja kariernih teorij. Z dvosmernostjo povezav med potrebami organizacije in potrebami 

posameznika je dosegel pomemben vpliv pri kreiranju kariere posameznika. Z modelom 

kariernih sider se ozaveščajo lastne karierne potrebe posameznika, katerim pripada primerno 

karierno sidro, s katerim lahko posameznik doseže samouresničitev njegove lastne podobe.  

Z vidika raziskovanja je model kariernih sider nadgradnja Hollandove teorije osebnostnih 

tipov in se kot teoretična osnova zlahka vključi kot uporabna metoda pri razvoju karierne poti 

posameznika. S Hollandovimi poklicnimi testi lahko odgovorimo na vprašanje, kaj 

posameznik rad dela, kaj so njegove zmožnosti, vrednote in interesi. Potrebe, ki iz teh vrednot 

izvirajo, se kažejo kot karierna sidra. Karierno sidro je v tem procesu kot posameznikova 

samopodoba, saj ima posameznik neko svoje notranje poslanstvo in vizijo, ki je refleksija 

njegove notranje osebnostne strukture. Zato lahko s kariernimi sidri odgovorimo na vprašanje, 

na kakšen način in na katerih področjih posameznik doseže karierno samorealizacijo lastnih 

vrednot, kajti svoje znanje in sposobnosti najbolje izrabijo tisti, ki v svoji karierni delajo 

najbližje svojemu sistemu vrednot.  

2.2.7 Driverjev model kariernih vzorcev 

Kakšno karierno pot si bo izbral posameznik, je odvisno tudi od izbire bodisi tradicionalnih 

ali netradicionalnih kariernih vzorcev. To je utemeljil leta 1985 Michael Driver s svojim 
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modelom kariernih vzorcev, kjer ugotavlja, da obstajajo nekateri vzorci, ki jim vsak 

posameznik sledi
23

.  

Cvetko (2002, 37−38) povzema opis Driverjevega modela, ki temelji na štirih kariernih 

vzorcih. Bistveni elementi, na katerih je Driver gradil svoj model za tipologijo karier, so: 

osnovni motiv, čas in trajnost kariernega izbora ter smer karierne spremembe. Tako loči štiri 

karierne tipe. 

- Vertikalna kariera: karierni vzorec predstavlja navpičen napredek posameznika bodisi 

v organizaciji ali znotraj poklica. Motivi tega vzorca so: »dosežki, status, moč in 

materialni uspeh«. Karierne težave lahko nastopijo v primeru blokad pri prehodu na 

višja mesta. 

- Horizontalna kariera: karierni vzorec je pogosta sprememba delovnega mesta, vendar 

v okviru enake stopnje zahtevnosti, širša usposobljenost pripomore h generalizaciji 

posameznika. Osnovni motivi tega vzorca so: »neodvisnost, pestrost ter raznolikost«. 

Karierne težave oseb s tem kariernim vzorcem nastanejo pri oblikovanju poklicne 

identitete. 

- Stabilna kariera: karierni vzorec je posameznikova zgodnja izbira področja dela, v 

katerem ostane do upokojitve. Motivacijski dejavnik je varnost in zadovoljstvo pri 

delu. Težave tega kariernega vzorca nastopijo pri spremembah oz. prilagoditvi na 

novo okolje.  

- Ciklična kariera: karierni vzorec je niz različnih delovnih mest, lahko celo poklicev, 

Motivacijski dejavnik tega vzorca je »raznolikost, kreativnost ter osebna rast. 

Posamezniki s tem vzorcem so redni, vendar zelo zaželeni v današnjem času (Driver 

po Cvetko, 2002, 37−38).  

Driverjev prispevek k razvoju kariernih teorij je v jasno opredeljenih posameznikovih 

kariernih vzorcih, ki pomembno vplivajo na razvoj kariere posameznika ter s tem na njegov 

odziv v organizaciji. Razumevanje predstavljenih kariernih vzorcev nam omogoča razviti 

jasnejši odnos do posameznikove izbire karierne poti in se hkrati bistveno lažje spopademo s 

njegovo karierno identiteto. To pa je pomemben del kariernega svetovanja.  

2.2.8 Krumboltzova teorija svetovanja za kariero 

Med nepsihološkimi razvojnimi teorijami smo proučili Krumboltzovo teorijo svetovanja za 

kariero, ki je pravzaprav nadgradnja njegove teorije socialnega učenja.  

Teorijo socialnega učenja, ki skuša poenostavljeno razložiti proces poklicne izbire, osnova 

tega pa so življenjski dogodki ter socialno učenje posameznika, je v šestdesetih letih  razvijala 

                                                           
23

 Po podatkih Eurostatove raziskave o delovni sili (2006), moški v EU še vedno sledijo modelom 
tradicionalnih kariernih vzorcev, (moški zaposlen, ženske pa se posvečajo skrbi za družino), kar ima 
vzročno zvezo z netradiconalnim kariernim vzorcem žensk, ki se odločajo za polovični delovni urnik. 
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skupina avtorjev, med katerimi je bil vodilni Krumboltz. Namen te teorije je pojasniti 

sprejemanje odločitev v okviru kariere. Krumboltz v svojem delu uporablja pojem kariera, ki 

jo obravnava kot variabilni vseživljenjski proces (Lapajne 1997, 48). 

Razvoj kariere v »teoriji socialnega učenja pri sprejemanju odločitev za kariero« opisuje kot 

kombinacijo osebnih značilnosti ter učnih izkušenj. Ljudje s svojo raznolikostjo genskih 

značilnosti so izpostavljeni nenehnim možnostim učenja v svojem okolju, zato so njihove 

odločitve o karieri rezultat socialnega, kulturnega in ekonomskega okolja, v katerem živijo. 

Tako značilnosti kot okolja vplivajo drug na drugega, od koder izhaja pogled na samega sebe 

in odločitve glede kariere. Teorija poudarja socialno učenje posameznika, ki se začne s 

prirojenimi in podedovanimi lastnostmi ter sposobnostmi in jih nadgradi z učnimi 

individualnimi izkušnjami, ki jih nudijo dogodki in stanja v okolju (Krumboltz 1997, 64). 

Teorija sestoji iz štirih osnovnih sestavin, ki so (povzeto po Zunker 1998, 58−63): »genetska 

obdaritev in posebne sposobnosti, pogoji in dogodki v okolju, učne izkušnje ter razvijanje 

niza delovnih sposobnosti.  

Krumboltz (1997, 59) razlikuje med teorijami razvoja kariere od teorij svetovanja za kariero. 

Teorije razvoja kariere pojasnjujejo vzroke odločitev posameznika za določeno pot v karieri. 

Teorije svetovanja za kariero pa pojasnjujejo, kaj lahko svetovalci za kariero storijo, da bi 

pomagali ljudem oblikovati njihovo pot. Sam je ugotovil bistveno pomanjkljivost teorije 

socialnega učenja, in sicer da ne nudi zadostnega praktičnega vodenja svetovalcev za kariero. 

Zato je teorijo nadgradil s teorijo svetovanja za kariero, ki nudi konkretne napotke kariernim 

svetovalcem pri njihovem delu (prav tam, 65).  

Krumboltz (1997, 64) navaja, da je svetovanje za kariero najbolj celosten pristop svetovanja. 

Svetovalec naj bi znal uporabljati metode, tehnike in diagnostična orodja za ugotavljanje 

posameznikovih čustev, znanj ter vedenja pri delu, poznati bi moral zaposlitvene trende, 

metode, kako pripraviti posameznika za različno delo, ga znati spodbuditi k stalnemu učenju 

ter hkrati svetovancu pravilno analizirati in interpretirati celoten proces oblikovanja kariere, z 

namenom večje konkurenčne prednosti v vedno bolj spreminjajočem se okolju. Cilj 

svetovanja je ugotoviti osebnostne lastnosti in kakovosti svetovanca, njegove vrednote in 

prepričanja, delovne navade, izkušnje, želje ter ga usposobiti, da najde smisel, ki mu bo 

prinesel zadovoljstvo s kariero in življenjem. S pravilno izbrano metodo in instrumenti 

svetovalec poda oceno, ki pomaga sklepati o tem, katera izobraževalna ali karierna okolja 

ustrezajo lastnostim svetovanca, hkrati pa je to podlaga za novo učenje (prav tam).  

Pomen Krumboltzove teorije vidimo predvsem v njegovem prehodu od odločanja o karieri k 

teoriji svetovanja za kariero ki, kot navaja Hozjan (2010, 23): »spodbuja ljudi, naj razširijo 

svoje zmožnosti in interese na podlagi sprememb v konceptu dela«. Zaradi nestabilnosti 

poklicev in sprememb trga dela  je vedno večja potreba po spremembi delovnih nalog ali celo 

področja dela, ki ji posameznik lahko sledi le z neprestanim izobraževanjem. Tudi karierno 

svetovanje se nenehno prilagaja tem hitrim spremembam in zato vse bolj iz enkratnega 
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svetovanja izbire poklica, vse bolj postaja vseživljenjski proces posameznikovega razvoja 

kariere.  

2.2.9 Trendi kariernega svetovanja 

Skozi pregled literature o kariernih teorijah povzemamo, da ima koncept kariere že dolgoletno 

tradicijo. Kljub številnim metodam glede kariernega svetovanja pa je vse večja 

informatizacija delovnih procesov v organizacijah doprinesla tudi k novejšim pogledom na 

karierni razvoj. Organizacije imajo namreč vedno več potreb po najemanju znanja in ne več 

delovne sile, zato se trudijo razviti načine, kako iz ljudi izvabiti največ.  

Vse to je vplivalo na spremembo narave dela ter na zaposlovanje. Izginjanje in nastajanje 

novih delovnih mest je postala stalnica v sodobnem življenju posameznika, ki se mora znati 

prilagoditi na nova delovna okolja. Vse večje uveljavljanje fleksibilnih nestabilnih zaposlitev, 

izginjanje tradicionalnih delovnih mest, ki jih nadomeščajo nova delovna področja, so 

bistveno spremenili tudi pogled na individualno kariero. Zaposlitev kot vrednota izgublja 

pomen, vrednota zaposljivost pa ga pridobiva. Odgovornost za načrtovanje kariere pa vedno 

bolj prevzema posameznik in ne več organizacija (Brečko 2006, 79−85).  

Kot navaja Brečkova (2006, 82), je zaradi hitrih sprememb v svetu prišlo do hitre spremembe 

tradicionalne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je zamenjala tako imenovana nova psihološka 

pogodba. Gre za spremenjena pričakovanja tako zaposlenega kot organizacije. Prvi pričakuje 

sistem, ki bo ugotavljal ter razvijal njegove sposobnosti, za vrhunsko delo pričakuje visoke 

bonitetne nagrade ter ne pričakuje stalnosti zaposlitve. Organizacija pa po drugi strani 

pričakuje ne samo trdo delo, temveč koliko dodane vrednosti bo posameznik doprinesel k 

dobičkonosnosti organizacije (Winfield idr. 2004, 41).  

Iz omenjenih razlogov so se spremenili tudi novejši koncepti kariernih teorij, saj gre za 

prevzem odgovornosti za lastno kariero od organizacije k posamezniku. Ker kariera 

posameznika ni več statična temveč dinamična, lahko govorimo o  tako imenovani brezmejni 

karieri, ki se lahko spreminja tako glede delodajalcev kot celo več poklicev. Baruch (2006, 

129) tako navaja, da obstaja več kariernih konceptov, ki označujejo brezmejno karierno 

okolje. Pomembnejša sta tako imenovana inteligentna kariera, drug koncept pa je protean 

kariera. Inteligentna kariera predstavlja posameznikovo sposobnost uspešnega upravljanja 

lastne kariere. Inteligentna kariera tako vsebuje tiste sestavne dele, ki so potrebni za 

posameznikovo doseganje ciljev, in sicer: vedeti zakaj, kako ter vedeti komu, kaj, kje in 

vedeti kdaj. Na ta način lahko posameznik analizira svoje nazore, vrednote, življenjski slog 

(vedeti zakaj), ki jih s svojim znanjem ter kompetencami (vedeti kako) implementira skozi 

družbeno-socialne odnose (vedeti komu). Z vedeti kaj posameznik ugotovi priložnosti, 

nevarnosti, prednosti, slabosti, z vedeti kje pa z vstopom na trg, usposabljanjem  in razvojem  

ob pravem času izbire aktivnosti (vedeti kdaj) vse to implementira (prav tam).   
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Eden najnovejših trendov na področju kariere je tako imenovana protean kariera, ki ravno 

tako prenaša odgovornost za karierno pot iz organizacije na posameznika. Od inteligentne 

kariere, ki daje poudarek uspešnemu upravljanju kariere, se protean kariera razlikuje v njeni 

natančni opredelitvi primarne odgovornosti posameznika za lastno kariero. Njeno bistvo je v 

posameznikovem notranjem občutku samoaktualizacije, doseganja ciljev, tako poslovnih kot 

življenjskih, ter zadovoljstvo z lastno kariero. Protean kariero tako sestavljajo posameznikova 

izkustva, ki si jih je pridobil skozi usposabljanja in izobraževanja, različna dela v 

organizacijah ter spremembe poklicnih področij (prav tam).  

Iz obeh novodobnih kariernih teorij lahko povzamemo, da ne predstavljata novih norm pri 

kariernem razvoju, vendar jih tudi ne gradita na tradicionalnem modelu kariere, ki še vedno ni 

čisto preživet. Baruch (prav tam) obe teoriji tako umešča med tradicionalne in novodobne, 

kjer organizacijam pripiše še vedno bistveno vlogo pri kariernem razvoju, vendar se aktivni 

vlogi posameznika v tem procesu ne da več izogniti.  

Strinjamo se z Brečkovo (2006, 90), da so pričakovanja v zvezi s kariero postala zelo 

fleksibilna in predvsem drugačna, »zato tradicionalne teorije ne dajo več zadovoljive analize 

vzorcev obnašanja, povezanih s kariero, in ne morejo dati zadovoljivega modela razvoja 

kariere posameznikom, še manj pa organizacijam, saj se delo vsak dan spreminja in so torej 

klasični opisi del in nalog ter zahteve za opravljanje določenega dela prej preteklost kot 

instrument načrtovanja kariere v prihodnosti. Gotovo lahko trdimo, da postajajo vzorci, 

povezani s kariero, v globalni družbi nepredvidljivi in edinstveni ter vse bolj povezani z 

življenjskimi cilji (ne le delovnimi) posameznika«.  

Glede na novejše trende pojmovanja kariere se pojavi potreba tudi po spremembi samega 

kariernega svetovanja, ki naj bi posvečalo večjo pozornost posameznikovim potrebam, 

talentom, ciljem. Brečkova (prav tam, 86) tako navaja, da odgovornost za načrtovanje in 

razvoj kariere prevzema posameznik, s prepoznavanjem lastnih aspiracij, sposobnosti, zahtev 

organizacije ter zahtev na trgu dela v prihodnosti sploh. Biti kot posameznik konkurenčen na 

trgu delovne sile, kjer so organizacije na lovu za talenti, ki jim ponujajo različne ekonomske 

ter moralne bonitete, v zameno za njihovo znanje, je vse težja naloga posameznika (prav tam, 

92). 

Novodobno karierno svetovanje se mora prilagajati novim trendom v hitro spreminjajočem 

svetu. Razvijati mora modele in instrumente, ki bodo posamezniku pomagali pridobiti 

objektiven vpogled v lastne sposobnosti, prepoznati njegove talente, izkušnje, potrebe ter mu 

podati povratne informacije o njegovih življenjskih usmeritvah, vrednotah, učinkovitosti na 

področju vedenjskih kompetenc, reševanja problemskih situacij, timskih vlog, slogov vodenja 

in drugo. Na podlagi učinkovitega kariernega svetovanja lahko posameznik hitro in strokovno 

ugotovi svoje prednosti in omejitve ter se na ta način usmeri na prava karierna področja.  
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2.2.10 Povzetek 

Iz teoretičnih opredelitev osnovnih pojmov lahko povzamemo, da ima pojem poklic več 

pomenov, in sicer kot analitična kategorija na makro ravni, v katero lahko uvrstimo naloge in 

zadolžitve, ki so si med seboj podobne in jih opravlja praviloma ena oseba. Na makro ravni s 

terminom poklic predstavljamo fluktuacijo trga delovne sile, kar posledično vpliva tudi na  

izobraževalno sfero kot tudi na gospodarstvo. Na ravni organizacije poklic najpogosteje 

povezujemo z nizom podobnih delovnih mest ter z doseženo izobrazbo. Na osebni ravni pa se 

poklic nanaša na posameznikovo identiteto, biološke cikle, družbeni status in ekonomske 

nagrade. S poklicem povezujemo poklicno socializacijo, in sicer kot proces, kjer posameznik 

prevzema vrednote, prepričanja in navade ter norme svojega poklica in s tem postaja 

polnopravni član poklicne skupine (Watson 1995, 215).  

Tudi na pojem kariere lahko gledamo ožje kot na enkratni dogodek, kjer si posameznik izbere 

poklic, ki bi mu v celoti ustrezal, glede na njegovo osebnost in kar bi se odražalo v 

zadovoljstvu na delovnem mestu. Širše pa lahko kariero opredelimo kot proces, kjer se je 

pojmovanje kariere spremenilo iz statičnega v dinamično, vseživljenjsko pojmovanje kariere. 

Tako tuji kot domači avtorji (Greenhouse, Možina, Florjančič, Cvetko, Brečko) širše kariero 

opredeljujejo kot zaporedje posameznikovih delovnih izkušenj tekom življenja oz. v 

kontekstu celostnega razvoja posameznika, ki obsega razvoj osebnosti, razvoj strokovnega 

znanja in doseganje delovnih rezultatov. Kariero pojmujemo kot Brečkova, in sicer kot  

življenjsko in poklicno pot.  

Strinjamo se tudi z navedbo Pavlina in Svetlika (2007, 687), da »sodobno družbo močno 

zaznamuje fleksibilizacija dela, ki jo spremljajo rahljanje vezi med sfero izobraževanja in 

trgom delovne sile, fluidnost delovnih nalog na ravni posameznika in podjetja ter vedno bolj 

avtonomno reguliranje dela s strani podjetij in drugih delodajalskih organizacij. Zato 

omenjene procese spremljajo močni strukturni premiki glede izbire poklicne oz. karierne 

poti«.  

Pri proučevanju teorij o karieri in kariernem svetovanju Parsonsovo teorijo, kot temeljno delo 

na področju kariernega svetovanja, poudarjamo iz vidika zgodovinske vloge, ki jo ima na tem 

področju. Je osnova za razvoj mnogih psiholoških orodij proučevanja sposobnosti kot tudi za 

razvoj novih kariernih teorij. Hollandova tipologija šestih osebnosti predstavlja v raziskavi 

pomemben vidik, saj temelji na usklajenosti osebnosti z zahtevami poklica. Metoda GE-HRM 

v svojem grafološkem delu povezuje grafološke pokazatelje tudi s Hollandovo lestvico 

osebnosti. Oba teoretika pojmujeta kariero statično kot enkratni dogodek. Dejavniki kariere 

pa so vsi tisti faktorji, ki vplivajo na izbor določenega poklica.  

Ker nam je bližje pojmovanje kariere kot vseživljenjskega procesa, smo med razvojnimi 

teorijami kariere izpostavili Scheinov model kariernih sider ter Driverjev model kariernih 
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vzorcev. Kariero dojemata kot trajni proces, dejavniki kariere so poleg faktorjev, ki vplivajo 

na izbor poklica, še faktorji, ki se pojavljajo na poti kariernega razvoja.  

Med novejšimi teorijami izpostavljamo Krumboltzovo teorijo svetovanja za kariero. S 

spremenjenim konceptom dela je prešel od odločanja o karieri na svetovanje za kariero. Nova 

paradigma predstavlja velik preskok v razmišljanju ljudi, ki naj bi zaradi sprememb v družbi,  

nestabilnosti poklicnega okolja, razširili svoje zmožnosti in zanimanja tudi na druge delovne 

naloge. Bistvo kariernega svetovanja je tako v spodbujanju posameznika k neprestanemu 

osebnostnemu razvoju, pridobitvi novih spretnosti ter vseživljenjskem učenju. S tem si bo 

ohranil konkurenčnost v spreminjajočem se delovnem okolju. 

Novodobno pojmovanje kariere in kariernega svetovanja ne zanemarja tradicionalnega 

pristopa in vloge organizacije pri karieri posameznika, kljub temu pa poudarja primarno vlogo 

posameznika pri njegovem lastnem profesionalnem razvoju.  

Iz proučenih teorij lahko povzamemo, da je karierno svetovanje izredno pomembno, saj z 

uporabo tehnik in metod novejših pristopov kariernega svetovanja ter z aktivno vlogo 

posameznika v procesu lahko usposobljen svetovalec vodi le-tega do pravilnega razumevanja 

njegove osebne karierne izbire in ga hkrati motivira, da doseže zastavljene cilje.  



 

64 

3 EMPIRIČNI DEL 

Kljub pozitivnim ugotovitvam številnih raziskav, ki smo jih proučili skozi teoretični pristop, 

ocenjujemo, da karierno svetovanje s pomočjo celostne analize osebnosti v praksi nekako ne 

najde svojega pravega mesta. Zakaj je temu tako, je najverjetneje splet različnih družbeno-

političnih okoliščin – od usmeritev države, ki jim sledi šolska poklicna orientacija do 

kariernega svetovanja preko Zavoda za zaposlovanje ter različnih kariernih centrov, ki vsi 

uporabljajo različne metode in načine testiranj, za namene kariernega svetovanja. Če izhajamo 

iz osnovnega raziskovalnega stališča, da je za dobro karierno svetovanje potreben celostni 

pristop k posamezniku in obravnava njegove celotne osebnosti ter, da je za to potrebno tudi 

kakovostno in učinkovito orodje, smo skozi empirični del preverili te domneve.  

3.1 Namen, cilji, teze ter raziskovalna vprašanja raziskave 

Namen raziskave 

Osnovni namen raziskave sledi namenu magistrske naloge, in sicer nas je skozi celotno 

raziskavo zanimala primerljivost metode z drugimi veljavnimi metodami in primernost 

svetovanja z metodo GE-HRM.  

Cilji raziskave 

V uvodu je bilo izpostavljeno, da smo si kot empirična cilja naloge zadali: 

- C1. proučiti, analizirati ter evalvirati rezultate metode GE-HRM; 

- C2. kritično analizirati poglede in razumevanje uporabnikov te  metode.  

V želji, da bi lahko empirične cilje lažje uresničili, smo si zastavili eksplicitnejše cilje 

empirične raziskave. Glede na prvi, prej omenjeni empirični cilj naloge, smo si zadali 

naslednje cilje raziskave:  

C1.1. Ugotoviti primerljivost med rezultati in analizirati povezanost med tremi različnimi 

psihodiagnostičnimi metodami, ki so del metode GE-HRM.  

Cilj, s katerim želimo primerjati rezultate med posameznimi psihodiagnostičnimi metodami, 

je temeljni cilj empiričnega dela oz. same raziskave. Z dosego tega cilja bomo ugotovili 

skladnost med veljavnimi in »neveljavnimi« metodami ter s tem sklepali na veljavnost celotne 

metode GE–HRM.  

C1.2. Primerjati ocene določenih osebnostnih lastnosti testirancev med tremi 

psihodiagnostičnimi metodami, ki so del metode GE-HRM. 
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Namen cilja je ugotoviti, ali obstajajo razlike med rezultati ocenjevanja osebnostnih lastnosti 

testirancev glede na izbiro metode (psihološke, grafološke, grafične).  

C1.3. Ugotoviti podobnosti in razlike med posameznimi psihodiagnostičnimi metodami, glede 

na Hollandove poklicne tipe.  

Cilj ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med posameznimi 

psihodiagnostičnimi metodami, glede na uvrstitev v Hollandove poklicne tipe, nam bo podal 

odgovor na vprašanje, v kolikšni meri so vsi trije psihodiagnostični testi (BFQ, test risbe in 

pisave) odražali skladno interpretacijo končnega psihološkega profila med psihologi in 

grafologi.  

Drugi empirični cilj naloge pa se nadalje ne deli in ostaja enak tudi v okviru empirične 

raziskave. Glede na to se glasi: 

- C2. Kritično analizirati poglede in razumevanje uporabnikov metode GE – HRM. 

Odnos med cilji naloge ter cilji raziskave je razviden iz slike 5.  

 

Slika 5: Povezanost ciljev magistrske naloge s cilji empirične raziskave 
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Teza in podteze 

V skladu z namenom naloge in temeljnim vprašanjem naloge smo si zastavili naslednjo tezo: 

T1: Metoda GE-HRM je primerljiva z veljavno BFQ metodo in s tem veljavna. 

S tezo skušamo potrditi osnovno izhodišče ter cilj raziskave (C1.1.), da so rezultati vseh 

uporabljenih testov v metodi GE –HRM skladni med seboj in s tem primerljivi, s čimer lahko 

sklepamo na veljavnost.  

Da bi omenjeno tezo lahko raziskali in odgovorili na cilje empirične raziskave, smo si 

zastavili naslednji podtezi: 

T2: ocenjevanje osebnostnih lastnosti nam, ne glede na izbiro metode (psihološke, grafološke, 

grafične), poda enakovredne rezultate, kjer smo sledili cilju (C1.2.) ugotoviti primerljivost 

med rezultati, analizirati povezanost med tremi različnimi psihodiagnostičnimi metodami ter 

ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med posameznimi psihodiagnostičnimi 

metodami, ki so del metode GE-HRM; 

T3: presojanje posameznikovih osebnostnih lastnosti opravlja več strokovnjakov, zato ni 

možnosti napake pri končnem psihološkem profiliranju posameznika, kjer smo neposredno 

sledili cilju (C1.3.), in sicer ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

posameznimi psihodiagnostičnimi metodami, glede na Hollandove poklicne tipe. 

Raziskovalna vprašanja  

Z namenom zasledovati cilj (C2), kako naročniki tovrstnih testiranj razumejo nov pristop k 

testiranju z metodo GE-HRM ter analizirati zadovoljstvo naročnikov z metodo GE-HRM, 

smo podkrepili s kvalitativnim raziskovanjem in s tem skušali odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje:  

Ali so naročniki osebnostnih analiz, narejenih s psihodiagnostično metodo GE-HRM, 

zadovoljni s to metodo? 

V analizi rezultatov smo iz raziskovalnega vprašanja izoblikovali trditev T4, ki pravi, da med 

GE-HRM analizo kariernega profila posameznika ter naročnikom te analize obstaja pozitivna 

korelacija.  

Povezanost ciljev raziskave s tezami je razvidna iz slike 6.  
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Slika 6: Povezanost ciljev empirične raziskave s tezami in podtezami 

3.2 Metodologija 

Raziskava je zasnovana kot kvantitativna in kvalitativna študija primera v podjetju GE Global 

Elite d.o.o., kjer smo proučevali primerljivost metode GE-HRM z drugimi veljavnimi 

metodami in njeno primernost pri izbiri človeških virov.  

S študijo primera smo želeli podrobno in sistematično analizirati ter prikazati rezultate glede 

primerljivosti metode GE-HRM, in sicer med znanstvenim pristopom testiranja (BFQ metoda 

in test risbe) ter »neznanstveno« psihodiagnostično metodo grafologije. Gre za enkratno 

študijo primera, saj raziskava, ki bi obravnavala uporabnost GE-HRM metode pri kariernem 

svetovanju, v slovenskem prostoru še ni bila izvedena. Že pred zbiranjem podatkov smo 

raziskovalno problematiko ustrezno uvrstili v koncept, jo po smiselnosti strukturirali ter si 

vnaprej zastavili raziskovalna vprašanja, ki so nam bila vodilo pri izboru vrste in metod 

raziskave ter tehnik zbiranja podatkov. Z metodološkim pristopom k proučevanju 

raziskovalnega problema smo z določitvijo strategije in metod ter pridobitve in analize 

podatkov odgovorili na zastavljena znanstvena vprašanja. Izbor glede vrste raziskave je sledil 
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proučitvi dostopnega metodološkega gradiva ter raziskovalnega problema
24

. Raziskava 

vsebuje temeljne značilnosti kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja.  

Elementi kvalitativnega raziskovanja sledijo že skozi izbrano osnovno vrsto raziskave −  

študijo primera, ki je metodološka uvrščena med kvalitativne raziskave. Temeljno gradivo, ki 

smo ga zbirali skozi raziskovalni proces, z namenom ugotavljanja zadovoljstva naročnikov z 

metodo GE-HRM, je kvalitativne narave. Podatki so bili zbrani iz medijev ter časopisov in so 

opisne, besedne narave. Analiza in interpretacija rezultatov ne vsebuje merskih ali statističnih 

postopkov, ker jih nismo mogli ovrednotiti s števili. Analiza tega dela raziskave je potekala 

skozi določanje pomena izjav naročnikov metode GE-HRM, ki so strukturirani v več možnih 

odgovorov. V tem kontekstu smo zastavljen problem videli skozi oči proučevanih naročnikov 

metode GE-HRM. To pa je eden izmed pomembnejših poudarkov kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa.  

Skozi ostali del raziskave prevladujejo elementi kvantitativnega raziskovanja. Kot način 

razumevanja znanstvenega pristopa smo ustrezno proučili tudi filozofijo raziskovanja oziroma 

raziskovalno paradigmo, ki ima pretežno značilnosti pozitivističnega pristopa. Tak pristop se 

proučevanja problema loteva celovito, z vnaprejšnjo postavitvijo trditev in objektivnimi 

metodami in meritvami ter zavrača metafizične in neznanstvene metode. To pa so bistvene 

značilnosti kvantitativnega raziskovalnega pristopa.    

Že samo dejstvo, da smo želeli v GE-HRM metodi medsebojno primerjati znanstvene metode 

in s tem sklepati na veljavnost celotne GE-HRM metode, skozi del grafološkega preizkusa 

pisave, ki velja za »neznanstveno« metodo, nakazuje na naš pozitivističen pristop k 

raziskovalnemu problemu in s tem pogojuje izbor kvantitativnega načina raziskovanja. Cilj, ki 

smo ga zasledovali je bil zbrati čim bolj zanesljive, natančne, predvsem pa merljive podatke 

ter iz tega oblikovati objektivna spoznanja. Zbrani podatki, ki smo jih pridobili, so 

ovrednoteni, merljivi rezultati psihodiagnostičnih testov in imajo vsi numerične vrednosti 

ravno tako kot njihove medsebojne primerjave. Osnovna teza ter podtezi, ki smo jih skušali 

skozi raziskavo dokazati, imajo tako v celoti naravo kvantitativnega znanstvenega pristopa.  

                                                           
24

 Z namenom poglobljenega proučevanja raziskovalnega problema smo se seznanili s številnimi 
teorijami različnih avtorjev (Tratnik 2002, Hussey in Hussey 1997, Mužič 1994, Kuhn 1962, Yin 

2003, Flere 2000, Mesec 1998, Flick 1998, Denzin in Lincoln 2005, Vogrinc 2008, Ferligoj idr. 1995, 

Kastrin 2008, Bryman 2004, Trnavčevič in Antončič 2005, Schmidt idr. 1998; Esterby-Smith idr. 

2005), ki so obravnavali tematike s področja človekove osebnosti, kariere in kariernega svetovanja, 
metodologije ter raziskovalne paradigme in katerih izsledki so skozi razmišljanja vpleteni nalogo. Ta 
način raziskovanja, ki vključuje komparativno analizo teoretičnih del, je v praksi poimenovan kot 
raziskava za mizo (desk research) in, če povzamem po Sfiligojevi (1993, 86), temelji na proučevanju 
že obstoječih podatkov iz primerljive strokovne literature. Na tak način smo proučili tudi obstoječe 
podatke (intervjuji, časopisni članki, zapisi na internetu) s strani uporabnikov GE-HRM metode. 

Prednost takšnega načina raziskovanja je v razumevanju obravnavanega problema v krajšem času in z 
mnogo manjšimi stroški (Quee 1999, 52). 
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Opredelitvi raziskave je sledil izbor metode. Tako je ključna metoda raziskovanja 

triangulacija metod, kjer smo s primerjavo rezultatov več različnih študij, ki se ukvarjajo s 

proučevanjem podobnega raziskovalnega problema, z večjo močjo statističnega zaključevanja 

lahko interpretirali rezultate.  

Pri izbiri metod smo sledili zahtevi, da so podatki, s katerimi stopamo v analizo, primerljivi. 

V nalogi ta pogoj zagotavljamo s primerjavo med različnimi oblikami testov, ki bi morali dati 

za osebnostne lastnosti enak rezultat, vsak s svojimi pokazatelji. Vsi trije testi temeljijo na 

modelu osebnosti, katerih značilnosti se ugotavlja s psihološkimi testi, in sicer: BFQ 

osebnostni vprašalnik ter projekcijski tehniki, kamor spadata pisni (grafološki) test in grafični 

(risba) preizkus. Rezultati vseh treh testov naj bi zagotavljali čim večjo medsebojno 

skladnost.  

 

Slika 7: Povezanost med tezami in uporabljenimi pristopi 
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Zaradi raznolikosti analiziranih podatkov smo le-te, glede na raziskovalno vprašanje, osnovno 

tezo ter podteze uvrstili v štiri skupine, glede na uporabljen metodološki pristop, kar označuje 

slika 7. Pristope smo označili s P1, P2, P3 in P4 ter jih navajamo v nadaljevanju:  

P1 – Ugotavljanje primerljivosti in skladnosti testov v metodi GE-HRM je pristop, kjer smo s 

kvantitativno metodologijo ter statistično obdelavo podatkov, skušali primerjati rezultate med 

vsemi tremi psihodiagnostičnimi testi.  

P2 – Primerjanje rezultatov metod BFQ, GR in DR po dimenzijah, opisuje kvantitativni 

pristop, kjer smo ugotavljali povezanost rezultatov po dimenzijah in poddimenziji med tremi 

psihodiagnostičnimi testi.  

P3 – primerjanje končnih ocen uvrstitev v Hollandov poklicni tip je del pristopa, s 

kvantitativno metodologijo ugotavljanja razvrstitve rezultatov posamičnih testov v Hollandov 

poklicni tip.  

P4 – ugotavljanje zadovoljstva naročnikov analize po metodi GE-HRM opisuje pristop, kjer 

smo s kvalitativno obdelavo podatkov interpretirali izjave naročnikov glede uporabe metode 

GE-HRM. Slednje smo nato skušali tudi kvantitativno ovrednotiti  

S katerimi metodološkimi pristopi, smo skušali dokazati vsako izmed tez je razvidno iz slike 

7, podrobneje pa obrazloženo v analizi in predstavitvi rezultatov.  

Vzorec udeležencev 

Za proučitev veljavnosti GE-HRM metode smo obravnavali namenski vzorec 61-ih 

posameznikov (razviden iz priloge 1 v preglednicah A, B, C), različne starosti (61 % starih 

21-35 let in 39 % starih 35 let in več), spola (54 % moških in 46 % žensk) ter izobrazbe 

(največji delež s VII. stopnjo – 44 %, s V. ali VI. 39 %), ki so bili testirani po metodi GE-

HRM v letih 2008 do 2011.  

Testi so bili naročeni s strani različnih organizacij, z namenom diagnosticiranja potenciala 

njihovih človeških virov ter svetovanja izbora pravega kandidata na pravo delovno mesto. 

Izbor kandidatov za testiranje je tako pogojeval naročnik testa. Strokovnjaki oz. analitiki GE-

HRM metode na ta izbor niso imeli vpliva.  

Izveden je bil torej niz neodvisnih testiranj, katerih skupne rezultate smo analizirali. Na izbor 

vzorca tako nismo imeli vpliva, ker je bil že določen, lahko rečemo namenski. Glavno vodilo 

pri izboru osnovnega kriterija glede oblikovanja vzorca je bilo, da so bili vsi kandidati 

enakovredno testirani z metodo GE-HRM ter da so rezultate posameznih testov obravnavali 

vedno isti trije strokovnjaki, vsak iz svojega področja.  
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Testi, kjer je bila samo delno uporabljena GE-HRM metoda (npr. samo test risbe in grafološki 

test), tako niso vključeni v raziskavo. S tem smo se izognili pristranskosti ter s tem povečali 

kredibilnosti raziskave.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov imen in priimkov testiranih oseb nismo navajali, le-ti 

imajo vsak svojo zaporedno številko.  

Pri obravnavi četrte trditve smo obravnavali vzorec 18 izjav naročnikov analiz (priloga 1, 

preglednica E). Izjave smo pridobili kot referenčna mnenja, objavljena na internetni strani 

podjetja GE – Global Elite d.o.o. in jih podrobneje predstavljamo v prilogi 5. Iz namenskega 

vzorca lahko razberemo, da ga predstavljajo posamezniki različnega spola (61,1 % žensk ter 

38,9 % moških) ter največkrat vodstvenih struktur iz področja ravnanja s človeškimi viri.  

Naročniki končnih analiz po metodi GE-HRM so povezani s testiranci iz prvega vzorca v tem, 

da so slednji bili testirani z metodo GE-GRM, naročniki pa so rezultate analiz testirancev 

glede na skladnost med osebnostjo testiranca ter primernostjo izbora za določeno delovno 

mesto udejanjili v svojih organizacijah. 

Zbiranje in obdelava podatkov 

Uporabili smo različne tehnike zbiranja podatkov: psihološke pokazatelje s testi BFQ 25
, 

grafološke pokazatelje s pisnim testom in pokazatelje testa risbe. Hkrati smo upoštevali tudi 

načela kvalitativnih pristopov zbiranja in analiziranja podatkov, s tehniko analize 

dokumentov, pridobljenih preko medijev.  

Empirični podatki so bili v prvi fazi zbrani na sedežu podjetja GE – Global Elite d.o.o., kjer 

so njihovi strokovnjaki v času od leta 2008 do leta 2011 opravili več kot 60 neodvisnih 

testiranj z metodo GE-HRM za različna podjetja, skupine in posameznike, z namenom 

kariernega svetovanja.  

V letu 2011 so nam rezultate ocen osebnosti posameznikov posredovali v tabelarični obliki, in 

sicer vsak strokovnjak za svoje področje: psiholog, grafolog in strokovnjak za projekcijo 

risbe. Celoten nabor podatkov je vseboval iz vsakega področja zelo veliko informacij in 

pokazateljev. Zato smo se za namene naloge odločili, da izberemo samo tiste ključne podatke, 

ki so rdeča nit pri vseh treh področjih. Iz vprašalnika BFQ smo izbrali pet ovrednotenih 

dimenzij (energija, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost in odprtost) ter samo eno 

poddimenzijo – vztrajnost. Iste lastnosti so bile ovrednotene tudi v obeh drugih 

psihodiagnostičnih metodah.   

Rezultate smo tako smiselno uredili v enotno podatkovno bazo programa Excel, ki je bila 

podlaga za nadaljnjo obdelavo. Rezultate psihološkega testa BFQ (v nadaljevanju – BFQ), 

                                                           
25

 BFQ test je podrobneje opisan v drugem poglavju.  
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psihodiagnostike risbe (v nadaljevanju DR) ter grafološkega testa (v nadaljevanju GR) smo 

analizirali s statistično metodo ter programskim orodjem SPSS.  

Za analizo podatkov smo uporabili spodaj opisane statistične metode. 

- Opisno statistiko (angl. Descriptive statistics) vseh spremenljivk, kjer smo poleg 

aritmetične sredine in mer variabilnosti, preverili tudi mere porazdelitve spremenljivk.  

- Enosmerno analizo variance (ANOVA), kjer smo medsebojno primerjali med več 

skupinami (v našem primeru so to tri metode – označene kot BFQ, DR in GR ) in 

ugotavljali, ali razlike med tremi metodami res obstajajo. Najprej smo preverjali 

homogenost varianc (v tabelah označeno Hom F) ter statistično značilnost 

homogenosti variance z oznako P(f). Nato pa smo s statistiko F preverili rezultat 

preskusa ničelne hipoteze, da vzorci prihajajo iz porazdelitve z enakimi variancami, 

proti alternativni hipotezi, da variance niso enake v temeljni porazdelitvi ter izračunali 

še stopnjo značilnosti v tabelah označena kot p. V kolikor je bila stopnja značilnosti 

(p) večja od 0,050 pomeni, da razlike med skupinami niso statistično pomembne, v 

kolikor je bila stopnja značilnosti manjša ali enaka 0,050, razlike so statistično 

pomembne.  

- Brown – Forsythejev test, s katerim prav tako ugotavljamo, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med skupinama, smo kot dodaten test (namesto ANOVE) uporabili 

za parametre oz. spremenljivke, kjer predpostavke homogenosti varianc in stopnje 

značilnosti niso bile izpolnjene.  

- Pearsonov korelacijski koeficient s katerim smo ugotavljali linearno povezanost med 

številskimi dimenzijami.  

Časovni potek raziskave 

Zaradi celovitosti je raziskava potekala v več fazah. 

1. faza: Proučevanje in teoretična izhodišča metode GE-HRM  

V začetku smo začeli s proučevanjem relevantne strokovne literature o psihodiagnostičnih 

tehnikah ter sami metodi GE-HRM, ki je podrobno opisana v petem poglavju. Sledilo je 

proučevanje ostale literature glede človeških zmožnosti ter kariernega svetovanja.  

2. faza: Zbiranje podatkov v podatkovno bazo 

Podatke o že opravljenih testiranjih posameznih oseb (v letih 2008 do 2011) smo vnašali v 

podatkovno bazo programa Excel od meseca junija do avgusta 2011. Vsi podatki so arhivirani 

na sedežu podjetja tako, da smo imeli dostop do analiz vseh treh strokovnjakov. Veljavnost in 

zanesljivost uporabljenih podatkov je ob zagotovilu vseh treh strokovnjakov dosežena z 

natančno določeno metodologijo GE-HRM metode, ki smo jo proučili v 1. fazi.  

3. faza: Obdelava, analiza in interpretacija zbranih podatkov 
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V prvi četrtini leta 2012 je sledila obdelava podatkov s triangulacijo metod ter statističnim 

programom SPSS. Nato je sledila obdelava kvalitativno pridobljenih podatkov, ki smo jih 

strukturirali po vsebini v tabelo programa Excel.  

Veljavnost, zanesljivost in etičnost raziskave 

O samih pojmih veljavnosti in zanesljivosti smo se delno že seznanili v drugem poglavju, kjer 

smo oba pojma natančneje opisali v okviru veljavnosti in zanesljivosti posamezne 

psihodiagnostične tehnike, ki so tudi del metode GE-HRM. Tam smo oba pojma že natančno 

proučili, saj sta za interpretacijo psihodiagnostičnih testov zelo pomembna. V nadaljevanju 

smo skušali pojasniti veljavnost, zanesljivost in etičnost celotne raziskave v magistrski nalogi 

in ne samo posameznih psihodiagnostičnih testov.  

Z namenom preprečitve pristranskega vpliva na raziskavo ter hkrati povečanja veljavnosti in 

zanesljivosti smo v raziskavi uporabljali kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod 

zbiranja podatkov, torej metodološko triangulacijo (Tratnik 2002, 41).  Zato smo lahko, kljub 

dejstvu da je, kot navaja Ferligoj idr. (1995, po Kastrin 2008, 27), v psihologiji pereč problem 

povezan z zanesljivostjo merjenja pri relativno majhnih vzorcih, ta argument izločili.  

Skozi celotno raziskavo so nas vodila osnova etična načela, in sicer, kot navaja Bryman 

(2004, 509 po Vogrinc 2008, 71), se: skozi celotni proces raziskovanja ne sme povzročiti 

nikakršne škode nobenemu udeležencu raziskave, ne sme biti kakršnih koli goljufij in prevar, 

nikoli se ne sme ogroziti zasebnost oseb, ki so vključene v raziskavo, sodelovanje le-teh mora 

biti prostovoljno.  

V raziskavi smo sledili mislim Merriama (1998, 198−218) ki pravi, da: »mora vsaka 

kvalitativna raziskava zagotavljati veljavnost, zanesljivost in etičnost raziskave, prav tako želi 

vsak raziskovalec prispevati rezultate, ki bodo verjetni in zaupanja vredni«. V omenjeni 

raziskavi je to zagotovljeno, saj smo si pomagali s triangulacijo metod, kar po Sagadinu 

pomeni »primerjanje odgovorov s podatki o isti stvari iz drugih virov« (1993, 20–21) ter smo 

spoštovali vsa prej omenjena etična načela.  

3.3 Predstavitev metode in metodologije GE-HRM 

Skozi celotno raziskavo se osredotočamo na samo metodo za kadrovsko svetovanje – metodo 

GE-HRM, zato smo v nadaljevanju podrobneje predstavili izhodišča, na katerih temelji.  

Podjetje GE – Global Elite d.o.o. se že več kot 16 let ukvarja z izobraževanjem na področju 

psihološke grafologije ter s svetovanjem, tako posameznikom kot organizacijam. Svetovanje 

je lahko prilagojeno individualnim potrebam naročnika, kar pomeni, da so lahko poleg 

poklicnega svetovanja zajeta tudi ostala področja (partnersko, družinsko …). Njihovo 

primarno poslanstvo pa je poleg izobraževanja, svetovanje organizacijam pri izbiri pravih 
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posameznikov za prava delovna mesta, tj. prepoznavanju sposobnosti, talentov in veščin 

posameznikov glede na izbrano delovno mesto.  

Metoda je plod dolgoletnih izkušenj, raziskovanj in analiz selekcij človeških virov ter 

medsebojnega sodelovanja strokovnjakov managementa človeških virov, psihologije, 

grafologije in računalništva. Ti so, po vzoru strokovnjakov iz Amerike, Anglije, Švedske in 

Francije, tudi v Sloveniji samostojno razvili in avtorsko zaščitili »metodo GE-HRM®«. 

Metodo GE-HRM so slovenski strokovnjaki razvijali dobrih deset let, pri tem pa so se opirali 

na znanja s področij projekcijskih tehnik, HRM, teoretične in uporabne psihologije. 

Znanstvene teorije so bile potrjene na 9.000 praktičnih primerih, od leta 2007 pa vse do danes  

se je metoda GE-HRM uspešno implementirala v gospodarstvo.  

Kratica imena GE-HRM je sestavljena iz začetnih črk angleškega naziva Global Employee 

Human Resources Management, kar nakazuje na poslanstvo metode − globalno ukvarjanje s 

človeškimi viri.  

To je metoda za efektivno izbiro in prerazporeditev človeških virov, kjer posameznika 

obravnava celostno. Proučuje ga z vsemi potenciali za uspešnost kot tudi kazalci 

problematičnosti na kognitivnem, čustvenem in fizičnem nivoju hkrati, kar prikazuje slika 8.  

 

Slika 8: GE-HRM metoda osebnostnega profila 

Vir: GE – Global Elite d.o.o. 2012. 
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Od drugih načinov testiranja se razlikuje po tem, da ne analizira človekove osebnosti samo po 

posameznih nivojih, ampak upošteva tudi medsebojni vpliv vseh merjenih in analiziranih 

elementov. Njena glavna značilnost je sočasna uporaba treh različnih testov (BFQ psihološki 

test osebnosti, projekcijska metoda risbe ter projekcijska metoda pisave), ki se med seboj 

dopolnjujejo in drug drugemu preprečujejo subjektivnost ocenjevanja. Pri tem se osredotoča 

na posameznikove sposobnosti in talente glede na specifično delovno mesto, naloge in 

veščine. Poseben poudarek je na posameznikovi samozavesti, osebni integriteti, vztrajnosti, 

fizični vzdržljivosti, kreativnosti ter toleranci v ekstremnih razmerah.  

Potrebno je omeniti tudi pomembno vlogo organizacije, ki naroča storitev svetovanja z 

metodo GE-HRM. Skupaj s strokovnjaki za metodo GE-HRM določi kriterije, po katerih se 

ocenjuje delovno aktivne človeške vire ali kandidate za zaposlitev, s čimer sodeluje pri 

oblikovanju cilja končnega naročnika.  

Metoda je prijazna do naročnikov, saj testiranje traja samo trideset minut. V tem času 

testiranci izpolnijo BFQ vprašalnik osebnosti, opravijo test risbe ter v skladu z grafološkimi 

kriteriji napišejo tekst. Z metodo prepoznavamo posameznikove potenciale, jih aktiviramo in 

razvijamo, oziroma izvabimo iz njega »speče« naložbe; ugotavljamo kompatibilnosti delovno 

aktivnih človeških virov v primeru timskega dela; dobimo dober vpogled v posameznikove 

uspešnosti in pomanjkljivosti. Primerna je za vsakogar, ki želi izvedeti več o sebi. Primarno 

pa je v pomoč vodilnim v organizacijah pri prepoznavanju strukture talentov njihovih 

človeških virov. Gre za prepoznavanje prvinskih kompetenc ter nerazvitih potencialov 

človeških virov, njihovih prednosti in slabosti glede na zahtevano delovno mesto ter za 

svetovanje,  kaj bi bilo za posameznika glede na njegove talente najustrezneje.  

V testni fazi se je izkazala za zelo učinkovito za vodstveni kader, ki zaposluje ljudi s 

svojevrstnimi osebnostnimi lastnostmi, pomaga pri sestavi timov za projektno delo ter je v 

pomoč pri razporeditvi človeških virov na ustrezna delovna mesta. Učinki metode GE-HRM 

so merljivi in neposredni, saj pripomore k večji motiviranosti posameznikov, povečani 

delovni storilnosti in učinkovitosti, boljšem delovnem vzdušju ter odnosom med sodelavci ter 

ne nazadnje organizacijam prinese pozitivne finančne učinke, saj gre za prihranek stroškov 

delovne sile. Podatke o metodi GE-HRM smo pridobili na http://www.global-elite.si/ v 

obdobju 2010 do 2012.  

Metoda vključuje znanstvene izsledke tako tujih kot domačih avtorjev, ki smo jih podrobneje 

obravnavali pri natančnejši analizi posameznih elementov metode; BFQ test ter projekcijski 

tehniki risbe in pisave. 

Metodologija metode GE-HRM 

Skupina strokovnjakov v podjetju GE – Global Elite d.o.o. se je odločila za triangulacijo 

metod in sicer: kvantitativno orientirano raziskavo z možnostjo uporabe različnih statističnih 
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metod (BFQ vprašalnik, test risbe ter grafološki test, ki smo jih podrobneje predstavili v 

drugem poglavju). Pri obdelavi podatkov vsak strokovnjak za svoje področje kvantificira 

rezultate pokazateljev posameznega testa, kjer upošteva vsa načela, znanja in izkušnje svoje 

stroke. Rezultati testov so tako za vsako področje kvantificirani in statistično obdelani v 

skladu z navodili, smernicami ter zakonitostmi posamičnega diagnostičnega testa 26
. 

Ocenjevalne lestvice posamičnih pokazateljev lastnosti so prilagojene na BFQ vprašalnik in 

med seboj primerljive. Tako je nastalo raziskovalno orodje, imenovano metoda GE-HRM, za 

učinkovito in celostno obravnavo posameznikove osebnosti.  

Skladnost rezultatov med posameznimi testi dosežejo s primerjavo rezultatov na posameznih 

skupnih kategorijah, saj je večina pokazateljev osebnostnih lastnosti razvidna v vseh treh 

psihodiagnostičnih testih. S tem se izognejo subjektivnosti ocenjevanja posamičnega 

diagnostičnega testa ter možnosti napake pri kvantificiranju posameznih rezultatov. Na 

podlagi tako pridobljenih mnenj sestavijo končno poročilo – opisno interpretacijo rezultatov, 

ki vsebuje analizo vseh treh rezultatov in je povzetek pokazateljev posameznikovih 

osebnostnih lastnosti, njegove prednosti in slabosti.  

Načini in pravilnost vrednotenja posamičnih diagnostičnih testov s strani posameznih 

strokovnjakov po metodologiji GE-HRM niso bili predmet našega proučevanja. Zanimali so 

nas samo njihovi rezultati, kjer smo iz raziskovalnega vzorca preverjali skladnost posameznih 

rezultatov različnih lastnosti med vsemi tremi psihodiagnostičnimi sredstvi ter interpretacije 

končnih poročil za namene ustreznosti kariernega svetovanja. Rezultate analiz predstavljamo 

v naslednjem poglavju. 

3.4 Analiza in predstavitev rezultatov 

V tem poglavju predstavljamo analizirane rezultate kot odgovore na zastavljene trditve ter 

raziskovalna vprašanja, z uporabo že opisanih raziskovanih metod ter proučitve obstoječih, 

dostopnih podatkov s stani uporabnikov metode GE-HRM.  

Kljub temu, da gre za študijo primera in s tem pretežno za kvalitativno zbiranje podatkov, ki 

jih je sorazmerno težko, zaradi različne vrste in količine kvalitativnih podatkov ustrezno 

strukturirati, smo jih uvrstili in vrednotili, glede na raziskovalna vprašanja, trditve osnovne 

teze ter podteze, v štiri skupine glede na, že omenjene pristope, in jih označili s P1, P2, P3 in 

P4, in sicer:  

- P1 – ugotavljanje primerljivosti in skladnosti testov v metodi GE-HRM; 

- P2 – primerjanje rezultatov metod BFQ, GR in DR po dimenzijah; 

- P3 – primerjanje končnih ocen uvrstitev v Hollandov poklicni tip; 

- P4 – ugotavljanje zadovoljstva naročnikov analize po metodi GE-HRM. 

                                                           
26

 Podrobneje opisano v 2. poglavju.  
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S tem smo si omejili izbor tehnik zbiranja podatkov, ki za trditve T1, T2 in T3 poleg 

kvalitativnih vsebujejo pretežno kvantitativne podatke, medtem ko za T4 prevladujejo 

kvalitativne tehnike zbiranja in obdelave podatkov. 

Vsestransko naravnana raziskava je podprta s triangulacijo metod in virov podatkov, ki se 

medsebojno ne izključujejo, temveč naša razmišljanja poglabljajo in dopolnjujejo, zato jih v 

nadaljevanju obravnavamo kot celoto oz. kot kombinacijo izsledkov ne glede na metodo. 

Ugotovitve raziskave smo metodološko podprli z navedbo kvantitativnih in/ali kvalitativnih 

rezultatov zgoraj omenjenih metod. V nadaljevanju predstavljamo posamezne vsebinske 

sklope. 

3.4.1 P1 – ugotavljanje primerljivosti in skladnosti testov v metodi GE-HRM  

Z namenom odgovoriti na vprašanje: 

- ali je metoda GE-HRM primerljiva z eno izmed veljavnih metod, v kolikor med 

posameznimi testi ni razlik?  

iz katerega je izvedena naša osnova teza – trditev (T1), da so v metodi GE-HRM uporabljeni 

psihodiagnostični testi medsebojno primerljivi, skladni in s tem veljavni, smo izhajali iz 

dejstva, da je ena izmed treh metod − to je metoda BFQ, veljavna in zanesljiva metoda. Na 

podlagi tega smo zato sklepali, da podobna zastopanost pokazateljev pri ostalih dveh metodah 

DR in GR pomeni, da sta slednji primerljivi s prvo metodo in s tem sklepamo, da tudi 

veljavni.  

Glede na to, da želimo v raziskavi dokazati skladnost metod, je pomembno, da statistično 

pomembne razlike ne obstajajo, kar je razvidno iz preglednic v nadaljevanju.  

Za ugotavljanje skladnosti metode ter s tem primerljivosti in veljavnosti smo izbrali rezultate 

BFQ testa, kategorizirane v pet glavnih dimenzij: energijo (E), sprejemljivost (S), vestnost 

(V), čustveno stabilnost (C) in odprtost (O) ter poddimenzijo vztrajnost (VZT). Podrobneje so 

vse poddimenzije opisane v sklopu BFQ testa v 2. poglavju.  

V prilogi 2 je prikaz rezultatov posamičnih testov, ki služi kot osnovna baza za analizo in 

interpretacijo primerjave testov med seboj. Posamezne vrednosti pomenijo delež zastopanosti 

posameznega pokazatelja dimenzij, ki so merjeni vsak s svojo metodo (BFQ, DR, GR) s 

strani treh neodvisnih strokovnjakov. 

V prilogi 3 ter preglednici 3 smo z računanjem osnovnih statističnih parametrov z metodo 

opisne statistke prikazali statistične mere rezultatov med vsemi tremi metodami (BFQ, DR in 

GR). 
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Preglednica 3: Primerjava metod BFQ, DR in GR – aritmetična sredina po dimenzijah 

 

Preglednica 3 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za vsak test glede na tri 

primerjane metode. Z začetno opisno statistiko smo želeli predstaviti vse spremenljivke,  

povprečne vrednosti za vseh šest dimenzij, glede na posamezne metode vrednotenja ter 

morebitna odstopanja od povprečja.  

Iz grafa je razvidno, da so vrednosti aritmetične sredine najnižje pri BFQ metodi (med 50,0 in 

54,4), medtem ko so vrednosti aritmetičnih sredin metod GR in DR nekoliko višje in si med 

seboj zelo podobne.  

Višje vrednosti GR in DR metode, ki segajo od 57,7 do 69,8, lahko pojasnimo z internim 

vrednotenjem obeh projekcijskih tehnik, kjer so skale vrednotenja za npr. »zelo dobro 

zastopan pokazatelj« med 70 in 100, pri BFQ pa že pri 50 dalje. Ravno tako je število 

merljivih pokazateljev pri posameznih dimenzijah (E, S, V, C, O, VZT) pri GR in DR metodi 

večje, zato so tudi aritmetične vrednosti rahlo višje. Graf izračunanih aritmetičnih sredin pri 

posameznih dimenzijah ne kaže večjih odstopanj, ne glede na izbrano metodo.  

Z namenom primerjave realnih podatkov ne glede na večje število merljivih pokazateljev pri 

metodi GR in DR, podatkov nismo standardizirali, kar je vplivalo tudi na normalnost 

porazdelitve vzorca. V prilogi 3 je iz rezultata razvidno, da so določene vrednosti koeficientov 

asimetrije in sploščenosti previsoke, kar kaže na statistično pomembnejša odstopanja od 

normalnih porazdelitev pri nekaterih dimenzijah in lahko vpliva na kakovost rezultatov. Višje 

vrednosti koeficienta sploščenosti je zaznati predvsem pri dimenziji E (energija) ne glede na 

izbrano metodo. Čeprav bi za nadaljnjo analizo v tem primeru bila bolj primerna uporaba 

neparametrične metode (npr. Kruskal – Wallis), smo z namenom primerljivosti rezultatov 

vseh dimenzij uporabili pri vseh enako metodo – analizo enosmerne variance.  

E S V C O VZT

BFQ 54,4 52,1 50,6 51,9 50,8 50,0

GR 61,6 58,2 57,7 61,3 69,8 58,2

DR 60,9 60,7 63,0 60,9 66,1 61,7
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V nadaljevanju smo z metodo analize variance (ANOVA) med tremi metodami (BFQ, DR in 

GR) preverili, ali na osnovi predstavljenih aritmetičnih sredin obstajajo statistično pomembne 

razlike med metodo BFQ ter drugima dvema metodama, glede na vse dimenzije. Najprej smo 

izračunali homogenost varianc in stopnjo statistične značilnost homogenosti varianc, nato pa 

še z F – testom statistiko F ter stopnjo značilnosti zanjo.  

Preglednica 4: Primerjava metod BFQ, DR in GR - ANOVA po dimenzijah 

 

Rezultat primerjave treh metod v preglednici 4 pokaže, da glede na stopnjo statistične 

značilnosti homogenosti varianc obstajajo statistično pomembne razlike pri metodi GR za 

dimenzije S, V in C ter pri metodi DR pri dimenzijah S, V in O. Pri ostalih spremenljivkah je 

homogenost varianc kot predpostavka za ANOVO zagotovljena. Pri izračunu statistike F ter 

stopnje značilnosti ugotavljamo, da med metodami ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na različne teste. Izjema je le E_DR test, kjer obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na E_BFQ test, kar lahko trdimo z 0,002 stopnjo značilnosti.  

Kot možen razlog odstopanj pri dimenziji E_DR (pokazatelj energije pri diagnostiki risbe), 

kjer se izkaže pomembnejša stopnja značilnosti, lahko pojasnimo z različno porazdelitvijo 

podatkov, kar je razvidno iz koeficientov asimetrije in sploščenosti v tabeli opisnih 

statističnih mer rezultatov dimenzij vseh treh metod (priloga 3). Pri vseh E spremenljivkah je 

zaznati višje vrednosti koeficienta sploščenosti.  

Glede na to, da pri vseh ostalih dimenzijah ne glede na izbor testne metode, ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik, lahko potrdimo skladnost med metodami. Iz analiziranih 

rezultatov lahko osnovno trditev (T1), da je metoda GE-HRM primerljiva metoda z drugo 

veljavno metodo, v našem primeru BFQ, potrdimo. Ker med vsemi tremi psihodiagnostičnimi 

metodami (BFQ, GR in DR) ni statistično pomembnih razlik lahko sklepamo na skladnost med 

njimi in s tem na veljavnost celotne metode GE-HRM. 

E S V C O VZT

Hom F 0,587 2,634 8,005 3,129 1,195 1,311

P(f) 0,857 0,012 0 0,003 0,329 0,243

F 1,194 1,139 1,384 1,711 1,641 0,891

p 0,309 0,365 0,186 0,071 0,092 0,595

Hom F 1,834 4,856 1,948 1,54 2,739 1,136

P(f) 0,073 0 0,046 0,144 0,01 0,358

F 2,861 1,677 1,183 1,62 1,315 0,905

p 0,002 0,084 0,316 0,093 0,227 0,58

BFQ * GR

BFQ * DR
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3.4.2 P2 − primerjanje rezultatov metod BFQ, GR in DR po dimenzijah 

V nadaljevanju smo s korelacijo med tremi metodami in posameznimi dimenzijami 

ugotavljali povezanost med njimi, saj se je naša naslednja trditev (T2) nanašala na 

primerljivost rezultatov vseh treh metod.  

Trditev izhaja iz vprašanja: 

- ali obstajajo razlike med rezultati ocenjevanja osebnostnih lastnosti testirancev glede 

na izbiro metode (psihološke, grafološke, grafične)  

ter podteze, ki smo jo skušali v raziskavi dokazati: 

- ocenjevanje osebnostnih lastnosti nam, ne glede na izbiro metode (psihološke, 

grafološke, grafične), poda enakovredne rezultate. 

V ta namen smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, kjer pozitivna povezanost 

pomeni, da večje kot so vrednosti pri enem testu, večje so vrednosti tudi pri drugem testu. 

Preglednica 5: Korelacijski koeficient za dimenzijo energije (E) 

Pearsonov korelacijski koeficient E - energija E_BFQ E_GR E_DR 

E_BFQ r 1 ,478
**

 ,680
**

 

p (2-stranski)  ,000 ,000 

N 61 61 61 

E_GR r ,478
**

 1 ,647
**

 

p (2-stranski) ,000  ,000 

N 61 61 61 

E_DR r ,680
**

 ,647
**

 1 

p (2-stranski) ,000 ,000  

N 61 61 61 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 (2-stranski). 

V primeru testa E obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med vsemi 

tremi metodami.  

Preglednica 6: Korelacijski koeficient za dimenzijo sprejemljivost (S) 

Pearsonov korelacijski koeficient S - sprejemljivost S_BFQ S_GR S_DR 

S_BFQ r 1 ,313
*
 ,536

**
 

p (2-stranski)  ,014 ,000 

N 61 61 61 

S_GR r ,313
*
 1 ,584

**
 

p (2-stranski) ,014  ,000 

N 61 61 61 

S_DR r ,536
**

 ,584
**

 1 

p (2-stranski) ,000 ,000  

N 61 61 61 

*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.05 (2-stranski). 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 (2-stranski). 
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V primeru testa S obstaja statistično značilna pozitivna povezanost med vsemi tremi 

metodami. Povezanost med metodama BFQ in GR je šibka, povezanost med BFQ in DR ter 

GR in DR je srednje močna.  

Preglednica 7: Korelacijski koeficient za dimenzijo vestnost (V) 

Pearsonov korelacijski koeficient  

V - vestnost V_BFQ V_GR V_DR 

V_BFQ r 1 ,483
**

 ,399
**

 

p (2-stranski)  ,000 ,001 

N 61 61 61 

V_GR r ,483
**

 1 ,415
**

 

p (2-stranski) ,000  ,001 

N 61 61 61 

V_DR r ,399
**

 ,415
**

 1 

p (2-stranski) ,001 ,001  

N 61 61 61 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 (2-stranski). 

V primeru testa V obstaja statistično značilna srednje močna pozitivna povezanost med vsemi 

tremi metodami.  

Preglednica 8: Korelacijski koeficient za dimenzijo čustvena stabilnost (C) 

Pearsonov korelacijski koeficient  

C – čustvena stabilnost C_BFQ C_GR C_DR 

C_BFQ r 1 ,332
**

 ,473
**

 

p (2-stranski)  ,009 ,000 

N 61 61 61 

C_GR r ,332
**

 1 ,466
**

 

p (2-stranski) ,009  ,000 

N 61 61 61 

C_DR r ,473
**

 ,466
**

 1 

p (2-stranski) ,000 ,000  

N 61 61 61 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 (2-stranski). 

V primeru testa C obstaja statistično značilna pozitivna povezanost med vsemi tremi 

metodami. Povezanost med metodama BFQ in GR je šibka, povezanost med BFQ in DR ter 

GR in DR je srednje močna. 

Preglednica 9: Korelacijski koeficient za dimenzijo odprtost (O) 

Pearsonov korelacijski koeficient O - odprtost O_BFQ O_GR O_DR 

O_BFQ r 1 ,327
*
 ,362

**
 

p (2-stranski)  ,011 ,004 

N 61 60 61 

O_GR r ,327
*
 1 ,491

**
 

p (2-stranski) ,011  ,000 

N 60 60 60 
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Pearsonov korelacijski koeficient O - odprtost O_BFQ O_GR O_DR 

O_DR r ,362
**

 ,491
**

 1 

p (2-stranski) ,004 ,000  

N 61 60 61 

*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.05 (2-stranski). 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 (2-stranski). 

V primeru testa O obstaja statistično značilna pozitivna povezanost med vsemi tremi 

metodami. Povezanost med metodama BFQ in GR ter DR je šibka, povezanost med GR in 

DR je srednje močna.  

Preglednica 10: Korelacijski koeficient za poddimenzijo vztrajnost (VZT) 

Pearsonov korelacijski koeficient VZT - vztrajnost VZT_BFQ VZT_GR VZT_DR 

VZT_BFQ r 1 ,175 ,297
*
 

p (2-stranski)  ,179 ,020 

N 61 61 61 

VZT_GR r ,175 1 ,640
**

 

p (2-stranski) ,179  ,000 

N 61 61 61 

VZT_DR r ,297
*
 ,640

**
 1 

p (2-stranski) ,020 ,000  

N 61 61 61 

*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.05 (2-stranski). 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 (2-stranski). 

V primeru testa VZT obstaja statistično značilna pozitivna povezanost metode BFQ in metode 

GR z DR. Povezanost BFQ z DR je šibka, povezanost GR in DR je srednje močna. Med 

metodo BFQ in GR povezanost ni statistično značilna. 

Ne glede na izbor metode ocenjevanja dimenzij osebnosti je povsod zaznati pozitivno 

povezanost med njimi, ki je sicer nekje šibka, največkrat pa do srednje močna. Pearsonov 

koeficient korelacije govori o povezanosti dveh spremenljivk, ne pa tudi o enosmernem 

vplivu ene spremenljivke na drugo. Interpretacija oziroma rezultat koeficientov v našem 

primeru je torej: »metode BFQ, GR in DR so po posameznih pokazateljih dimenzij (E, S, V, C, 

O, VZT) med seboj statistično pozitivno povezane«. To pomeni, da lahko potrdimo tudi drugo 

tezo (T2), in sicer »da nam ocenjevanje osebnostnih lastnosti, ne glede na izbiro metode 

(psihološke, grafološke, grafične) poda enakovredne rezultate«. 

3.4.3 P3 – primerjanje končnih ocen uvrstitev v Hollandove poklicne tipe 

Iz vprašanja »v kolikšni meri so vsi trije psihodiagnostični testi (BFQ, test risbe in pisave) 

vplivali na skladnost med psihologi in grafologi ter s tem na končno oceno psihološkega 

profila posameznika z uvrstitvijo v Hollandove poklicne tipe«, smo izoblikovali tretjo trditev 

(T3), da »ni možnosti napake pri končnem psihološkem profiliranju posameznika, ker 

presojanje posameznikovih osebnostnih lastnosti opravlja več ekspertov«, ki jo dokazujemo v 
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že prikazanih preglednicah prejšnjega podpoglavja kot skozi dodatno analizo statistično 

pomembnih razlik med Hollandovmi poklicnimi tipi.  

Tudi tu ugotavljamo skladnosti po posameznih tipih poklicev glede na izbrano metodo ter po 

posameznih dimenzijah osebnosti. Iz osebnostnih lastnosti posameznika, ki so določene po 

testih vsake metode, se svetuje najprimernejši poklicni tip in se uvrsti v Hollandovo tipologijo 

poklicev. Iz vzorca 61 testirancev z metodo GE-HRM jih je bilo 49 vključenih v karierno 

svetovanje s profiliranjem v določen poklicni tip (priloga 1, preglednica D). V kolikor bi pri 

kateri izmed metod nastale statistično pomembne razlike, se upošteva rezultat prevladujočih 

dveh metod. V preglednicah v nadaljevanju analitično primerjamo vse tri metode in dimenzije 

razvrščene po Hollandovih poklicnih tipih, ki smo jih podrobneje obravnavali v poglavju 

2.2.5.  

V prilogi 4 ter spodnjih preglednicah smo tudi tu z računanjem osnovnih statističnih 

parametrov prikazali statistične mere rezultatov razvrščenih po Hollandovih poklicnih tipih, 

kjer smo iz koeficientov asimetrije ter sploščenosti ugotovili, da je porazdelitev normalna, kar 

je predpostavka za nadaljnje analize z enosmerno analizo varianc.  

Preglednica 11: Aritmetična sredina za dimenzijo energija (E) po Hollandu 

 

Zgornja preglednica 11 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za dimenzijo 

osebnosti energija (E) glede na tri primerjane metode in poklicne tipe po Hollandu. 

Aritmetične sredine so najnižje pri BFQ metodi v primeru vseh tipov, razen realističnega tipa. 

Vrednosti so pri realističnem tipu pri vseh treh metodah skorajda enake. Največje razlike med 

metodama se kažejo v primeru raziskovalnega in socialnega tipa, kjer so največje razlike med 

BFQ in GR metodo. V večini primerov so aritmetične sredine BFQ nižje od metode GR in 

DR. 
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Preglednica 12: Aritmetična sredina za dimenzijo sprejemljivost (S) po Hollandu 

 

Preglednica 12 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za dimenzijo osebnosti 

(S) glede na tri primerjane metode in tipe po Hollandu. Aritmetične sredine so najnižje pri 

BFQ metodi v primeru vseh tipov. Največje razlike med metodama se kažejo v primeru 

raziskovalnega, kjer so največje razlike med BFQ in GR metodo. V vseh primerih so 

aritmetične sredine BFQ nižje od metode GR in DR. Pri vseh tipih, razen pri raziskovalnem 

tipu, so najvišje vrednosti aritmetične sredine pri DR metodi. 

Preglednica 13: Aritmetična sredina za dimenzijo vestnost (V) po Hollandu 

 

Preglednica 13 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za dimenzijo vestnost (V) 

glede na tri primerjane metode in tipe po Hollandu. Aritmetične sredine so v primeru vseh 
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S_BFQ 54,2 52,0 51,8 56,6 47,3 53,5

S_GR 58,5 53,7 70,6 57,9 56,5 53,3

S_DR 62,3 60,5 63,3 63,4 58,3 60,5
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V_BFQ 53,3 56,2 49,1 47,3 48,0 49,5

V_GR 57,5 63,4 55,9 54,0 52,8 53,3

V_DR 64,7 66,3 62,5 58,4 61,2 62,3
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tipov najnižje pri BFQ metodi, najvišje pa v primeru DR metode, med obema metodama pa se 

gibljejo vrednosti GR metode. 

Preglednica 14: Aritmetična sredina za dimenzijo čustvena stabilnost (C) po Hollandu 

 

Preglednica 14 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za dimenzijo osebnosti 

čustvena stabilnost (C) test glede na tri primerjane metode in tipe po Hollandu. Aritmetične 

sredine so v primeru vseh tipov najnižje pri BFQ metodi. Vrednosti aritmetične sredine so si 

zelo podobne pri GR in DR metodi, izjema je le raziskovalni tip, kjer je vrednost pri GR 

metodi precej višja. Največje razlike med metodama BFQ in GR pa so vidne pri 

raziskovalnem in socialnem tipu. 

Preglednica 15: Aritmetična sredina za dimenzijo odprtost (O) po Hollandu 
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C_BFQ 59,3 52,2 53,2 53,4 45,3 51,5

C_GR 62,8 61,1 69,6 57,4 61,3 55,5

C_DR 64,3 62,8 61,5 62,0 60,7 53,8
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O_BFQ 50,5 53,2 52,3 50,7 46,3 49,3

O_GR 67,7 65,7 78,7 65,8 65,5 61,5

O_DR 69,2 64,2 67,4 67,1 64,8 67,3
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Preglednica 15 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za dimenzijo osebnosti 

odprtost (O) glede na tri primerjane metode in tipe po Hollandu. Aritmetične sredine so v 

primeru vseh tipov najnižje pri BFQ metodi. Krivulji metode BFQ in DR sta si zelo podobni, 

le da so vrednosti DR metode v vseh primerih višje. Največje razlike med metodami se kažejo 

v primeru raziskovalnega tipa, kjer je aritmetična sredina najvišja pri GR metodi in najnižja 

pri BFQ metodi. 

Preglednica 16: Aritmetična sredina za poddimenzijo vztrajnost (VZT) po Hollandu 

 

Preglednica 16 predstavlja vrednosti aritmetičnih sredin (povprečij) za poddimenzijo 

vztrajnost (VZT) glede na tri primerjane metode in tipe po Hollandu. Aritmetične sredine so v 

primeru vseh tipov najnižje pri BFQ metodi. Izjema je podjetniški tip, kjer je aritmetična 

sredina najnižja pri GR metodi. Vrednosti aritmetične sredine metode DR so v vseh primerih 

najvišje, razen pri raziskovalnem tipu, kjer je višja vrednost GR metode. 

V nadaljevanju smo z metodo analize variance med tremi skupinami (ANOVA) preverili, ali 

med predstavljenimi aritmetičnimi sredinami obstajajo statistično pomembne razlike med 

metodo BFQ ter drugima dvema metodama glede na Hollandove poklicne tipe po dimenzijah 

osebnosti. 

Preglednica 17: ANOVA za dimenzijo energija (E) po Hollandu 

 Hom F P(f) F p 

E_BFQ * tipi po Hollandu 0,461 0,803 1,513 ,206 

E_GR * tipi po Hollandu 0,828 0,537 2,018 ,095 

E_DR * tipi po Hollandu 1,498 0,211 ,943 ,463 

Rezultat primerjave treh metod kaže, da med metodami ne obstajajo statistično pomembne 

razlike za dimenzijo osebnosti energija (E) glede na različne tipe po Hollandu. 
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Preglednica 18: ANOVA za dimenzijo sprejemljivost (S) po Hollandu 

 Hom F P(f) F p 

S_BFQ * tipi po Hollandu 1,172 0,338 ,518 ,761 

S_GR * tipi po Hollandu 1,242 0,306 1,556 ,193 

S_DR * tipi po Hollandu 0,744 0,595 ,308 ,906 

Rezultat primerjave treh metod kaže, da med metodami ne obstajajo statistično pomembne 

razlike za dimenzijo osebnosti sprejemljivost (S) glede na različne tipe po Hollandu. 

Preglednica 19: ANOVA za dimenzijo vestnost (V) po Hollandu 

 Hom F P(f) F p 

V_BFQ * tipi po Hollandu 0,795 0,559 2,583 ,040 

V_GR * tipi po Hollandu 0,598 0,702 2,079 ,087 

V_DR * tipi po Hollandu 1,014 0,421 ,612 ,691 

Rezultat primerjave treh metod kaže, da v primeru GR in DR metodi ne obstajajo statistično 

pomembne razlike za dimenzijo osebnosti vestnost (V) glede na različne tipe po Hollandu. 

Kažejo pa se statistično pomembne razlike pri BFQ metodi glede na tipe po Hollandu, kar 

lahko trdimo z 0,040 stopnjo značilnosti, in sicer najvišja aritmetična sredina se kaže pri 

podjetniškem tipu (56,2), najnižja pa pri realističnem tipu (47,3). Podobno aritmetično sredino 

imata raziskovalni in drugi tip, socialni tip ima drugo najnižjo aritmetično sredino (48,0), 

konvencionalni tip pa drugo najvišjo (53,3). 

Preglednica 20: ANOVA za dimenzijo čustvena stabilnost (C) po Hollandu 

 Hom F P(f)p F p 

C_BFQ * tipi po Hollandu 4,438 0,002 1,416 ,238 

C_GR * tipi po Hollandu 2,791 0,029 1,200 ,325 

C_DR * tipi po Hollandu 0,628 0,679 ,717 ,614 

Pri dveh statističnih značilnostih homogenosti variance je statistična značilnost manjša od 

0,05, vendar statistika F kot tudi Brown – Forsythejev test, s katerim smo dodatno preverili 

rezultate kaže, da ni statistično pomembnih razlik.  

Rezultat primerjave treh metod kaže, da med metodami ne obstajajo statistično pomembne 

razlike za dimenzijo osebnosti čustvena stabilnost (C) glede na različne tipe po Hollandu. 

Preglednica 21: ANOVA za dimenzijo odprtost (O) po Hollandu 

 Hom F P(f)p F p 

O_BFQ * tipi po Hollandu 3,924 0,005 ,443 ,816 

O_GR * tipi po Hollandu 1,711 0,153 1,194 ,329 

O_DR * tipi po Hollandu 1,107 0,371 ,204 ,959 
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Pri treh statističnih značilnostih homogenosti variance je statistična značilnost manjša od 

0,05, vendar statistika F kot tudi Brown – Forsythejev test, s katerim smo dodatno preverili 

rezultate kaže, da ni statistično pomembnih razlik. 

Iz rezultatov primerjave treh metod lahko povzamemo, da med metodami ne obstajajo 

statistično pomembne razlike za dimenzijo osebnosti (O) glede na različne tipe po Hollandu. 

Preglednica 22: ANOVA za poddimenzijo vztrajnost (VZT) po Hollandu 

 Hom F P(f) F p 

VZT_BFQ * tipi po Hollandu 0,678 0,643 1,210 ,321 

VZT _GR * tipi po Hollandu 1,993 0,099 3,271 ,014 

VZT _DR * tipi po Hollandu 1,308 0,279 1,022 ,417 

Rezultat primerjave treh metod kaže, da v primeru BFQ in DR metod ne obstajajo statistično 

pomembne razlike za poddimenzijo osebnosti (VZT) glede na različne tipe po Hollandu. 

Kažejo pa se statistično pomembne razlike pri GR metodi glede na tipe po Hollandu, kar 

lahko trdimo s 0,014 stopnjo značilnosti. In sicer, aritmetična sredina pri GR je najvišja (71,1) 

pri raziskovalnem tipu, najnižja (49,0) pa pri realističnem tipu. Zelo podobno aritmetično 

sredino imata socialni in konvencionalni tip ter podjetniški in drugi tip. 

V zgornjih preglednicah sta statistično pomembni razliki razvidni le v primeru metod BFQ za 

dimenzijo osebnosti vestnost in pri grafološki metodi poddimenzije osebnosti vztrajnost ter 

pri nekaterih aritmetičnih sredinah posameznih metod glede na Hollandov poklicni tip.  

Končno profiliranje oseb vsebuje zaključno poročilo, kjer se uskladijo rezultati vseh treh 

testov (BFQ, GR, DR). V kolikor pride do odstopanj med njimi, se rezultati ponovno 

preverijo ter uskladijo glede na prevladujoč pokazatelj vsaj v dveh metodah. S tem se izključi 

možnost napake in napačne interpretacije. Zaključno poročilo vsebuje tudi smernice in 

priporočila, kako naj posameznik − testiranec osebnostne lastnosti
27

 uporabi v svojo korist 

npr. talent za določen poklic. Poklici so kategorizirani glede na osebnostne lastnosti po 

Hollandovi sistematizaciji poklicnih tipov, kjer so zajete splošne karakteristike poklicnih 

tipov.  

Iz statističnih rezultatov primerjave posameznih metod glede na Hollandove poklicne tipe 

lahko potrdimo tudi tretjo tezo (T3), saj pri večini dimenzij ne obstajajo statistično pomembne 

razlike, kar ponovno dokazuje skladnost vseh treh metod po dimenzijah osebnosti. S 

svetovanjem na podlagi analize osebnosti, za kateri poklicni tip je posameznik primeren, 

lahko metodo GE-HRM označimo, kot primerno za karierno svetovanje. 

                                                           
27

 Iz testov so razvidne splošne nadarjenosti kot npr. za glasbo, ni pa razvidno, za katero zvrst 

glasbe ali kateri instrument naj testiranec uporablja, če želi biti muzikolog. 
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3.4.4 P4 – ugotavljanje zadovoljstva naročnikov analize po metodi GE-HRM  

V nadaljevanju smo povzeli vse izjave naročnikov, ki smo jih pridobili kot reference v GE – 

Global Elite d.o.o. in so nam služile kot podlaga za ovrednotenje naše četrte trditve (T4). In 

sicer, da obstaja pozitivna korelacija med naročnikom ter analizo posameznika po metodi GE-

HRM, ki kaže na zadovoljstvo naročnikov, kar smo predpostavili iz raziskovalnega vprašanja 

»ali so naročniki osebnostnih analiz, narejenih s psihodiagnostično metodo GE-HRM, 

zadovoljni s to metodo«.  

Ker gre za kvalitativno zbrano gradivo, ki ga je težje strukturirati zaradi raznolikosti zapisov, 

nastalih v različnih časovnih obdobjih in različne interpretacije vprašanj, smo v analizi skušali 

povzeti samo odgovore na vprašanja zadovoljstva naročnika s storitvijo omenjene metode. 

Celotne izjave 18-ih naročnikov analize po metodi GE-HRM predstavljamo v prilogi 2.  

V nalogi smo analizirali zadovoljstvo naročnikov na podlagi njihovih izjav. Povratne 

informacije glede metode GE-HRM, so s pomočjo kratke ankete zbirali v podjetju GE – 

Global Elite d.o.o. s časovnim zamikom po opravljeni storitvi. Namen tega je dobiti čim 

boljšo povratno informacijo o implementaciji metode v praksi.  

Preglednica 23: Analiza izjav naročnikov metode GE-HRM  
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UPORABA METODE PRI SELEKCIJI ČLOVEŠKIH 
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2. sklop: 
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Zadovoljstvo z metodo

GE-HRM

Zap.št. 
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V preglednici 23 smo analizirali mnenja posameznih naročnikov − porabnikov metode GE-

HRM, ki smo jih glede na vsebino odgovorov uvrstili v dva sklopa:  

- v prvem sklopu so odgovori udeležencev glede zadovoljstva uporabe metode pri sami 

selekciji in kot pomoč pri ravnanju s človeškimi viri; 

- v drugi sklop spadajo odgovori, ki izpostavljajo poleg uporabnosti metode pri selekciji 

človeških virov še njene dodatne prednosti. 

Ker iz izjav naročnikov ni zaslediti strukturiranih anketnih vprašanj, iz katerih bi lahko 

analizirali posamezne elemente, smo le-te strukturirali sami in oba sklopa odgovorov 

razvrstili še v šest podskupin. Na podlagi izjav naročnikov smo jih ovrednotila z »da«, če je 

izjava vsebovala element iz katerekoli podskupine. Ker smo elemente v podskupinah 

oblikovali sami in jih ovrednotili na podlagi izjav, popolne slike o zadovoljstvu uporabnikov 

ne moremo pričakovati. Rezultati posameznih podskupin bi bili najbrž drugačni, če bi 

naročnike spraševali po posameznih elementih v sklopih. Kot drugo omejitev interpretiranih 

rezultatov pa vidimo v tem, da je ocena zadovoljstva posameznika lahko zelo subjektivna, saj 

mnenje »dobro« lahko vsak posameznik zaradi različnih razlogov razume drugače.  

Iz preglednice 23 je že skozi prvi sklop mnenj in komentarjev uporabnikov GE-HRM metode 

zaznati, poleg zadovoljstva s samimi rezultati metode in njihovo uporabno vrednostjo, tudi 

zadovoljstvo z analizo testnih rezultatov. Proučevanje posameznih elementov izjav nam 

pokaže, da je največ pozitivnih izjav naročnikov (13) ravno v podskupini »učinkovita analiza 

posameznikovih prednosti in pomanjkljivosti«, kar nakazuje, da metoda zelo dobro profilira 

osebnost posameznika. Polovica izjav (9) se nanaša tudi na dobro »prepoznavanje kompetenc 

ter skritih potencialov posameznika«, skoraj enakovredno (8) so izjave naročnikov pozitivne 

pri »kreiranju uspešnih timov«.  

V drugem sklopu vsebinskih odgovorov so ta mnenja še slikoviteje izražena. Konkurenčna 

prednost preverjanja posameznikovih zmožnosti z metodo GE-HRM je njena časovno kratka 

izvedba, kljub temu da so samo trije naročniki v svojih izjav poudarili to kot prednost. 

Posebnost metode je tudi element »razvoj osebne kreativnosti«, ki ponazarja karierno 

svetovanje in je pozitivno ovrednoten v štirih izjavah naročnikov. Analiza elementa 

»uporabnost metode v praksi« se je izkazovala skozi oba sklopa izjav, kar pomeni, da so vsi 

naročniki ocenili metodo, ki se je izkazala kot uporabna v praksi.  

Iz povzetkov mnenj in komentarjev tako lahko sklepamo na zadovoljstvo uporabnikov 

storitve, iz vseh mnenj pa ni možno interpretirati in sklepati na samo kakovost storitve.  

Ker smo vsa mnenja udeležencev analizirali na podlagi izjav udeležencev, objavljenih kot 

referenčna mnenja podjetja, so vse izjave pozitivne, iz česar lahko sklepamo na selektivno 

objavo mnenj, kar lahko z vidika kvalitativne raziskave zmanjša objektivnost zadnje trditve.  
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Zato smo mnenja udeležencev skušali analizirati še na drugačen način. Povsod, kjer je bilo 

izraženo pozitivno mnenje (kljukica v preglednici 23) smo ga ovrednotili kot zadovoljstvo 

naročnika, v kolikor mnenja ni bilo smo ga označili kot »nezadovoljstvo«. Rezultati so 

prikazani v prilogi 6, v preglednicah A, B, C, D.  

V preglednici A smo analizirali s katerimi kriteriji (podskupine v  preglednici 23) metode GE-

HRM so naročniki najbolj zadovoljni in ugotovili da je največji delež naročnikov zadovoljen 

z uporabnostjo metode v praksi (33 %), sledi učinkovitost analize posameznikovih prednosti 

in pomanjkljivosti (24 %); najmanj pa so zadovoljni s časovno komponento testiranja (6 %) in 

z razvojem osebne kreativnosti (7 %).  

Zadovoljstvo z metodo je bilo merjeno s šestimi kriteriji, zato smo v nadaljevanju preverili, s 

koliko kriterijev je zadovoljnih največ naročnikov (preglednica B v prilogi 6). Največ, tj. 

polovica naročnikov (50 %) je zadovoljnih s 3 kriteriji, torej le s polovico le-teh, nihče ni 

navedel, da je zadovoljen bodisi z vsemi šestimi ali vsaj s petimi kriteriji.  

V nadaljevanju smo podrobneje analizirali še oba sklopa kriterijev, in sicer: uporabo metode 

pri selekciji človeških virov, kjer so trije kriteriji ter drugi sklop odgovorov s tremi kriteriji 

kamor smo uvrstili druge prednosti metode GE-HRM. Rezultati so prikazani v preglednici C 

in D v prilogi 6. V prvem sklopu je z vsemi (tremi) kriteriji zadovoljnih 28 % naročnikov, 

največji delež – 39 % je zadovoljnih le z enim kriterijem, 11 % celo z nobenim kriterijem iz 

sklopa uporabe metode GE-HRM. V drugem sklopu je z vsemi (tremi) kriteriji zadovoljna le 

peščica naročnikov (6 %), večina (67 %) je zadovoljna le z enim kriterijem.  

Kljub drugačnemu pogledu in rezultatih zgornjih analiz slabosti GE-HRM metode iz 

omenjenih izjav in rezultatov ni zaznati, kar ne pomeni, da ne obstajajo, zato jim je v 

nadaljnjih proučevanjih metode potrebno posvetiti več pozornosti. Kljub vsem pozitivnim 

izjavam naročnikov zaznavamo kot prikrito slabost nezaupanje (ne)porabnikov v metodo. Ta 

se kljub številnim raziskavam in pozitivnim rezultatom še ni implementirala v širšo javno 

uporabo (zavod za zaposlovanje, šole …). 

Pri trditvi T4, ki pravi, da »med GE-HRM analizo kariernega profila posameznika ter 

naročnikom te analize, obstaja pozitivna korelacija« na podlagi mnenj zadovoljstva 

uporabnikov, kljub temu da le-ta niso bila ovrednotena z lestvicami in statistične meritve niso 

bile opravljene, vseeno tezo potrdimo. Sklep smo izoblikovali iz dejstva, da so bila 

upoštevana vsa mnenja naročnikov in da so ta glede metode GE-HRM vsa pozitivna, zato 

obstaja verjetnost, da zadovoljstvo uporabnikov metode GE-HRM ni naključno. Ravno tako 

je med njimi zaznati pozitivno korelacijo glede na mnenje naročnika in storitvijo, zato lahko 

rečemo, da so preizkusni podatki pomembni. Vseeno pa podatkov ne gre posploševati.  

Iz osnovne filozofije raziskovanja ter pozitivistične paradigme, ki smo ji sledili, smo skozi 

celotni empirični del raziskave skušali dokazati, da je: »metoda GE-HRM primerljiva z drugo 
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veljavno metodo (BFQ), naročniki so z metodo zadovoljni in kot taka ima dober potencial za 

uspešnost pri izbiri človeških virov«. Za dokazovanje slednjega lahko povzemamo rezultate iz 

trditev T1 ter T4, ki to v celoti potrjujeta.  

Za potrditev trditve T1, »da je GE-HRM primerljiva z drugo veljavno metodo«, izhajamo iz 

kvantitativnih rezultatov, ki smo jih pridobili iz treh različnih psihodiagnostičnih testov. Vsak 

od njih vsebuje med sto in dvesto različnih meritev postavk osebnostnih lastnosti. Prednost 

tako pridobljenih podatkov, ki so merljivi, natančni, objektivni in ne nazadnje vedno 

preverljivi je, da so nam kot raziskovalcu omogočali objektivne primerjave med seboj. Na 

podlagi tega smo lahko izoblikovali sklepe. Psihodiagnostični osebnostni vprašalnik BFQ, ki 

je znanstveno zanesljivo in veljavno orodje za merjenje osebnosti, je služil kot vodilno 

primerjalno orodje, za dokazovanje primerljivosti in skladnosti rezultatov testa pisave in 

risbe. Ker je bila skladnost podatkov, ob uporabi statističnih obdelav kvantificiranih 

podatkov, ugotovljena na vseh ključnih elementih, ki smo jih primerjali, lahko sklepamo tudi 

na veljavnost GE-HRM metode.  

Za potrditev drugega dela teze: »da, so naročniki z metodo GE-HRM zadovoljni in da ima 

dober potencial za uspešnost pri izbiri človeških virov«, se opiramo na rezultate iz trditve T4, 

ki se sicer nanašajo na zadovoljstvo naročnika. Samo zadovoljstvo z metodo GE-HRM pri 

izbiri človeških virov pa je zaznati iz izjav naročnikov, ki smo jih v sami analizi strukturirali 

glede na vsebino odgovorov. Iz tega je zaznati veliko uporabnost metode v praksi, ki nakazuje 

na uspešno izbiro človeških virov pri naročnikih metode GE-HRM. Kljub selektivnim 

izjavam ter že omenjenim omejitvam trditve T4 lahko pozitivno ovrednotimo tudi ta del teze. 

Iz obeh trditev lahko sklepamo, da je metoda GE-HRM primerljiva z veljavno metodo BFQ 

metodo in je kot taka ustrezno orodje, ki lahko pripomore k zadovoljstvu njenih uporabnikov 

ter ima potencial za uspešnost pri izbiri človeških virov.  
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4 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE, PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Skozi proučevanje raziskovalnega problema je raziskava v celoti dala odgovore na vsa v 

nalogi zastavljena vprašanja, bodisi skozi proučevano literaturo, skozi interpretacijo 

rezultatov metodološke triangulacije ter skozi povzete objavljene izjave naročnikov metode 

GE-HRM.  

Ocenjevanje vedenja posameznika oz. njegovih osebnostnih lastnosti 

V prvem sklopu vprašanj glede ocenjevanja vedenja posameznika oz. njegovih osebnostnih 

lastnosti smo ugotovili, da obstaja veliko psihodiagnostičnih metod28
, s katerimi se tovrstno 

ocenjevanje opravlja. Težava, ki jo zaznava večina ocenjevalcev, pa je v sami validaciji 

posamičnih psihodiagnostičnih metod. To je bilo tudi osnovno izhodišče raziskave – ugotoviti 

primerljivost metode z drugo veljavno metodo. Prvo možnost preverjanja predstavlja klinična 

validacija, ki pa ji mnogi očitajo subjektivnost in neznanstven pristop. Pri statistični validaciji 

pa je problem metričnih zahtev in vprašljivo je, ali lahko te tehnike zadostijo tem kriterijem. 

Benedik (1994 45) pravi, da je težava, na katero naletimo pri statistični validaciji, da so 

različni psihološki testi proizvod različnih psiholoških teorij osebnosti in predstavljajo 

teoretične konstrukte, ki med seboj niso primerljivi. Na kaj torej lahko preverjamo veljavnost 

opisanih tehnik, ne da bi okrnili njihovo celovitost oziroma, da ne bi preveč subjektivizirali 

samega merjenja. Zaradi pomanjkanja ustreznih zunanjih kriterijev se pri proučevanju teh 

tehnik uporablja metoda konstrukcijske validacije, pri čemer se določene teoretične 

predpostavke preverjajo z ujemanji med seboj ali drugimi psihološkimi testi. Ta metoda je 

zelo odvisna od same teoretične osnove, na kateri temelji merjenje. V metodi GE-HRM se vse 

predpostavke, iz katerih izhaja interpretacija osebnosti preverjajo s tremi povsem različnimi 

diagnostičnimi sredstvi, katerih statistična skladnost je dokazana v prejšnjem poglavju. 

Rezultat metode GE-GRM je tako primerljiva analiza osebnosti z drugimi veljavnimi 

metodami.  

Res je, kot piše Trstenjak (1986, 19), da imajo psihodiagnostična sredstva, kot je analiza 

pisave s pomočjo grafologije, manj natančne merljive izsledke, saj njen namen ni v določanju 

kvantitativnih merilnih lestvic, cilj analize pisave je odkriti kvalitativne razlike osebnosti.  

Osnovna razlika med psihodiagnostičnimi ter psihometričnimi tehnikami je že v cilju samem. 

Uspešnost rezultatov, ki jih dosegamo s tako različno zastavljenimi cilji, je povsem različna, 

vendar je to povsem naravno. Kljub temu da psihodiagnostična sredstva, kakršna obstajajo v 

grafologiji, ne podajo eksaktno merljivih kvantitativnih lestvic, opišejo človekovo osebnost v 

njenih razlikovalnih lastnostih mnogo globlje in širše kot gola psihometrična sredstva. Z 

druge strani je tudi res, da psihometrične tehnike delajo na podlagi enoumnih merljivih 

kvantitativnih lestvic in so zato vsaj v tem povsem eksaktne, a prav zato ne morejo prav 

                                                           
28

 Psihodiagnostične metode smo podrobneje obravnavali v 2. poglavju naloge. 
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prodreti v jedro osebnosti, saj je iz enostransko ugotovljenih kvantitativnih podatkov nikakor 

ne moremo sklepati na lastnosti osebnosti (npr. merjenja IQ) (prav tam).  

Strinjamo se s Tuškom (1997, 11), ki pravi, da gre zatekanje k »testiranju« včasih do prav 

absurdnih meja, ko testiranje postaja samo sebi namen, zato bi morali do termina »testiranje« 

zavzeti kritično stališče. Da se je termin tako udomačil, ima zaslugo predvsem angloameriška 

literatura, ki ga pogosto poudarja (predstavnica je Anne Annastasi s knjigo Psyhological 

Testing). Pri delu, ki ga opravljajo psihologi v svoji praksi, pa je test le eden od elementov 

psihološkega pregleda. Testiranje samo po sebi poudarja predvsem tehnično komponento, ki 

pa tisti trenutek, ko dobljene rezultate ocenimo ali interpretiramo, že preide na višji nivo od 

tehničnega. Zato niti pri določevanju diferencialne diagnoze ne moremo govoriti o testiranju, 

ampak le o psihološkem pregledu. Bistvo metode GE-HRM je njena strokovna interpretacija, 

ki temelji na znanju, izkušnjah, etičnem kodeksu, celostni obravnavi posameznika ter 

pravilnem svetovanju kaj in kako iz posameznika izvabiti najboljše, na podlagi dobljenih 

rezultatov metričnih testov.  

Karierno svetovanje 

Drugi sklop vprašanj se navezuje na kariero ter karierno svetovanje, kjer lahko povzamemo, 

da se v sedanjem družbeno-političnem in gospodarskem okolju vedno bolj kažejo tendence k 

individualnem pristopu razvoja kariere torej kot proces, ki ga posameznik sam upravlja. 

Novodobne karierne teorije kažejo v smeri razvoja koncepta »inteligentne kariere«, s 

poudarkom na posameznikovih lastnostih, kot pomoč pri upravljanju lastne kariere. Bistveno 

vlogo ima še vedno organizacija, saj je pomemben subjekt pri podpori in razvoju kariernih 

ambicij posameznika, in obratno, posameznik potrebuje okolje, kjer se bo lahko karierno 

izrazil. Tradicionalni pristopi razvoja kariere, ki temeljijo na nadzoru in kontroli, tako 

preidejo k novodobnim pristopom, kjer organizacija prehaja k podpori in razvoju 

posameznikove kariere ter k usklajevanju med zahtevami organizacije ter interesi in  

potrebami posameznika. Tradicionalni nadzor razvoja kariere s strani organizacije je z vidika 

posameznika preživet koncept, saj so delovno aktivni človeški viri vedno bolj prilagodljivi pri 

izoblikovanju lastne kariere. O tej dvosmerni povezavi med potrebami posameznika in 

organizacije je govoril že Schain v svoji razvojni teoriji. Njegov koncept kariernih sider 

priporoča aktivno ukvarjanje ter načrtovanje kariere: najprej je potrebno identificirati svoje 

karierno sidro, tj. svoje vrednote in stališča, da lahko potem iščemo primerno delo. 

Kljub hitremu napredku, digitalizaciji, globalizaciji poslovanja, nastanku organizacijskih 

omrežij in virtualnih organizacij (Grant 2002, 134), bo delovna uspešnost večja in trajnost 

zaposlitve daljša pri tistem posamezniku, ki bo znal poiskati poklic skladen z individualnimi 

potrebami.  

Izhodišče metode GE-HRM temelji na pomembnosti poznavanja posameznikove osebnosti, 

njegovih značajskih lastnosti (njihovih prednosti in slabosti) ter individualnih potreb. 
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Skladnost rezultatov posameznih testov, ki nam jih je podala raziskava, potrjuje, da ima 

metoda GE-HRM primerno orodje, da lahko te lastnosti prepozna in ovrednoti.  V 

interpretaciji rezultatov metode so tako razvidni tudi tisti pokazatelji oz. talenti, ambicije, ki 

jih posameznik sicer pri svojem delu največkrat ne izpostavlja. Tako metoda GE-HRM 

vsekakor pripomore organizaciji in posamezniku poiskati področje, kjer bo le-ta najbolj 

učinkovit in uspešen. Izbor metode glede kariernega svetovanja, ki vključuje več orodij za 

odkrivanje potenciala človeških virov, je tako ključnega pomena.  

Vloga naročnika analize ter svetovanja po metodi GE-HRM na rezultate analiz nima 

neposrednega vpliva. Pozitivno korelacijo lahko zaznamo samo skozi zadovoljstvo 

naročnikov. Ker metoda GE-HRM s svojimi orodji omogoča tudi analizo ter svetovanje pri 

izboru specifičnih človeških virov (npr. vodstvenih delavcev), lahko posredno vpliva, da se 

prepoznava in analizira samo tiste pokazatelje, ki kažejo na vodstvene sposobnosti 

posameznika. Dejstvo lahko podkrepimo s primerjavo pokazateljev glede na klasifikacijo 

Hollandovih poklicnih tipov ter primernosti poklica, ki ga opravljajo, kar je podrobneje 

analiziran v prejšnjem poglavju. Kljub temu da je slabost Hollandove teorije poenostavitev 

nekaterih ključnih pojmov, so se predpostavke njegove teorije, ki slonijo na usklajenosti 

osebnosti z izbiro poklica izkazale za točne.  

Metoda GE-HRM 

Tretji sklop vprašanj je povezan z glavno tezo in podtezami, glede same metode GE-HRM, ki 

so bile v celoti dokazane skozi metodo triangulacije in opisane v prejšnjem poglavju. V 

metodi GE-HRM se s pomočjo treh različnih orodij izvede niz številnih meritev (samo pri 

grafologiji se izmeri preko dvesto pokazateljev), zato omogoča zelo natančen vpogled v 

strukturo osebnosti. S samo kombinacijo metod so iz posameznih testov razvidni tudi »mehki 

podatki«, o lastnostih, ki jih nekateri izrazito usmerjeni psihodiagnostični testi ne zaznajo.  

Dodano vrednost vidimo predvsem v psihodiagnostičnem grafološkem testu oz. uporabi 

grafologije, ki (še vedno) velja kot »neznanstvena psihodiagnostična metoda«, vendar se 

ponovno opiramo na prej opisano izjavo Trstenjaka, ki pravi, da (1986, 18−20): »grafološka 

metoda človekovo osebnost v njenih razlikovalnih lastnostih zajame mnogo širše in globlje kot 

ostala psihometrična sredstva«. Ravno tako pa navaja po svoji raziskavi tudi Benedik (1994, 

44−50), da se kljub temu zdi, da rokopis nudi večje možnosti znanstvenega preverjanja, kot pa 

je to običajno pri drugih projekcijskih in ekspresivnih diagnostičnih tehnikah. Le-to je 

razbrati iz izjav in intervjujev zadovoljstva naročnikov, katerih rezultati so podrobneje 

obravnavni v prejšnjem poglavju. 

Opiramo se tudi na izsledke raziskave »Illusory correlations in Graphological Inference« 

Kinga in Koehlerja (2000, 336−347), ki sta v zaključku povzela: »da kljub veliko empiričnim 

dokazom proti napovedani veljavnosti grafoloških pokazateljev raznih avtorjev, lahko njuna 

raziskava prispeva k trajni uporabi grafologije oziroma je ta vredna vsaj ponovnega 
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preverjanja uporabnosti za ocenjevanje osebnosti. Čeprav se zdijo pri grafološkem 

ocenjevanju osebnosti vrednosti dvomljive, je uporaba grafologije kot predmet nadaljnjega 

raziskovanja še vedno obetavna«.  

Kljub temu da je bilo v svetu opravljenih veliko število raziskav s ciljem validacije 

psihodiagnostične tehnike grafološkega preizkusa, ki je metodo ovrgel, si z njo v Evropi 

pomaga kar 70−80 % delodajalcev, največ v Angliji, Franciji, Italiji, Španiji, Nemčiji, Izraelu 

in ZDA pri selekciji človeških virov. V Sloveniji je odstotek uporabe metode grafološkega 

preizkusa pri selekciji človeških virov izredno nizek, čeprav pri pregledu domačih in tujih 

medijev, ki objavljajo članke in prispevke, ni zaslediti skoraj nobene kritike. Pri kariernem 

svetovanju se poslužujejo največ metode intervjuja, čeprav ima tudi ta šibko znanstveno 

veljavnost.  

Metoda GE-HRM je edinstvena v tem, da svoje rezultate preverja na tri načine in se na ta 

način izogne napačnim interpretacijam, čeprav so testi skladnosti pokazali, da vsak od 

uporabljenih testov poda pri merjenih pokazateljih enakovredne rezultate in se lahko 

uporablja samostojno. V izogibanje skeptikom, ki ne priznavajo neveljavne psihodiagnostične 

metode, kot je grafološki preizkus, se v metodi GE-HRM z uporabo veljavnih metod 

izognemo dvomom v pravilnost interpretacije.  

Analiza med posamičnimi psihodiagnostičnimi tehnikami je potrdila, da nam metoda GE-

HRM nudi dovolj objektivne in zanesljive postopke za kakovostno svetovanje karierne poti 

posameznika. Kljub temu rezultatov analiz ne smemo posploševati, ker je bil vzorec testiranih 

premajhen.  

Priporočila za prakso  

Raziskovana tematika nakazuje, da lahko na poklicno oziroma karierno pot gledamo iz dveh 

razmeroma ločenih paradigem. Po eni, na izbiro kariere vplivajo družbeni, ekonomski in 

ostali okoljski dejavniki, kjer je izbira karierne poti bolj odvisna od razpoložljivih delovnih 

mest ali izobraževalnih programov kot pa od lastnosti in motivov posameznika. Druga 

paradigma kaže, da so karierne odločitve prepuščene relativno naključnim dogodkom. Vse pa 

se v največji meri ukvarjajo z načinom zaposlitve posameznika po končanem šolanju. 

Karierna pot se pravzaprav začne že z izbiro srednješolskega oziroma višjih izobraževalnih 

programov (Pavlin 2007, 662−663).  

Izhajajoč iz teh dejstev, je karierno svetovanje eno izmed ključnih področij v prihodnosti, saj 

lahko bistveno pripomore h kakovostnejšemu življenju posameznikov. V Sloveniji je 

pomembnejša institucija, ki ponuja karierno svetovanje, Zavod za zaposlovanje, nekaj 

svetovalcev je v okviru šolskih svetovalnih služb v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah,  

svetovanje pa ponuja tudi vrsta agencij za izbor človeških virov. Prvo priporočilo se tako 

nanaša na prenos odgovornosti kariernega svetovanja še na mnoga druga področja, ne samo v 
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izobraževalnih institucijah ali zaposlitvenih zavodih. S kariernim svetovanjem bi se morale 

intenzivno ukvarjati tudi vse organizacije, ki zaposlujejo ljudi. Ciljne skupine svetovanih bi 

tako dosegle čim večje število ljudi. Vlaganje v vse člane družbe je vlaganje v prihodnost in 

gospodarski napredek, ki bo omogočil blaginjo in boljše življenje celotne družbe.  

Trenutno kot karierni svetovalci delujejo svetovalci različnih izobrazbenih struktur, od 

socialnih delavcev, pedagogov, andragogov, psihologov idr. Kot drugo priporočilo bi bilo 

potrebno definirati standarde kariernih svetovalcev in vzpostaviti nadzor nad delovanjem v 

praksi. Posebna znanja, ki jih potrebuje karierni svetovalec poleg formalne univerzitetne 

izobrazbe, so si do sedaj le-ti pridobivali na različnih internih izobraževanjih v okviru 

posameznih institucij. Poklic »karierni svetovalec« je vedno bolj iskan, zato je naslednje 

priporočilo formalizacija izobraževanja na ravni univerzitetnega študija.  

Svetovanje se ponuja v obliki individualnega ali skupinskega svetovanja, psihometričnih 

testov, predavanj, konferenc idr. Zato priporočamo standardizacijo tudi pri uporabi metod 

svetovanja, glede na obliko svetovanja na osebnem, izobraževalnem in kariernem področju. 

Implementacija metode GE-HRM je dosegla uspeh predvsem v gospodarstvu, pri uspešni 

izbiri človeških virov ter med posamezniki, ki so želeli odkriti svoj osebni potencial. 

Razširitev uporabe metode GE-HRM, ki je plod večletnih analiz strokovnjakov različnih 

področij, priporočamo tudi v ostale svetovalne inštitucije, ki se ukvarjajo s kariernim 

svetovanjem.  

In ne nazadnje bi bilo smiselno z raziskovanjem nadaljevati tudi na večjem vzorcu, saj bi tako 

še z večjo zanesljivostjo lahko potrdili veljavnost »neveljavnih psihodiagnostičnih metod«, v 

našem primeru grafologije, in tako bi le-ta ponovno našla mesto v znanstveni psihologiji. V 

prihodnosti bi veljalo posvetiti večjo pozornost psihometričnim metodam, ki bi bile bolj 

prilagojene  tem vrstam instrumentov in bi upoštevale njihovo specifičnost. Le na tak način bi 

zanesljiveje odgovorili na vprašanje o veljavnosti, zanesljivosti in uporabnosti teh tehnik.  

Prispevki k znanosti 

Raziskava bo prispevala nova spoznanja na področju uporabnosti »neznanstvenih« 

psiholoških diagnostičnih tehnik in mogoče spodbudila psihološko strokovno javnost za 

nadaljnje proučevanje psihološke grafologije. Le-to, kljub znanstvenemu pristopu, veda 

psihologije za enkrat ne priznava. Gre za spoznanja, ki so še nezadostno raziskana, vendar 

vseeno pomembna, saj prispevajo dodaten pogled v osebnost in lastnosti posameznika, o 

čemer so prepričani tudi številni domači in tuji strokovnjaki. Vseh dejavnikov, zaradi katerih 

je grafologija zaostala kot psihodiagnostična metoda, še ne poznamo povsem, čeprav so 

nekatere grafološke tehnike, predvsem grafometrija znanstveno merljive in dokazljive. Gre 

torej za temo, o kateri se bo zagotovo tudi v prihodnje še raziskovalo, saj se s tem vprašanjem 

ukvarja kar nekaj strokovnjakov, znanstvenih inštitutov ter svetovnih združenj.  
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Ker se je strategije zagotavljanja »pravih ljudi na pravih mestih« potrebno lotiti s posebnimi 

instrumenti in orodji za merjenje in analiziranje »tihih signalov« v podjetju, z namenom 

doseganja zastavljenih ciljev, prepoznavanja dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost in 

razvoj ter doseganja zadovoljstva človeških virov s tem, da lahko dvigujejo lastno vrednost, 

se lahko ugotovitve proučevanj vedenja človeških virov v podjetju z metodo GE-HRM 

uporabijo za povečanje učinkovitosti in uspešnosti podjetja, saj bi bili pravi ljudje na pravih 

delovnih mestih. 

Obstoječi empirični podatki iz predstavljene raziskave dokazujejo, da potrebujemo novo 

raziskovalno paradigmo, ki bo postavila pravi izbor metode glede kariernega svetovanja v 

središče diskusije in ki bo v raziskovalni proces vključila več različnih orodij za odkrivanje 

potenciala človeških virov, kar smo v naši raziskavi tudi storili. S tem bi mogoče storili korak 

naprej k novi teoriji izbire in svetovanja karierne poti, kjer bi posameznik lahko izrazil vse 

svoje potenciale, s svojim doprinosom bi prispeval tako v lastno zadovoljstvo kot v 

zadovoljstvo celotne družbe.  
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Priloga 1 Vzorec testirancev po GE-HRM metodi in vzorec naročnikov  

A/ Testiranci glede na spol Frekvenca 
Delež 

% 

Valid. delež 
% 

Kumulativni 

delež % 

Valid 

ženski 28 45,9 45,9 45,9 

moški 33 54,1 54,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

B/ Testiranci glede na spol Frekvenca 
Delež 

% 

Valid. delež 
% 

Kumulativni 

delež % 

Valid 

21 - 35 let 37 60,7 60,7 60,7 

35 let in več 24 39,3 39,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

C/ Testiranci glede na stopnjo 

izobrazbe 
Frekvenca 

Delež 
% 

Valid. delež 
% 

Kumulativni 

delež % 

Valid 

V. stopnja 12 19,7 22,2 22,2 

VI. Stopnja 9 14,8 16,7 38,9 

VII. Stopnja 24 39,3 44,4 83,3 

VIII. Stopnja 9 14,8 16,7 100,0 

Total 54 88,5 100,0 
 

Missing System 7 11,5 
  

Skupaj 61 100,0 
  

D/ Testiranci glede na 

uvrstitev v Holland tipe 
Frekvenca 

Delež 
% 

Valid. delež 
% 

Kumulativni 

delež % 

Valid 

konvencionalni tip 6 9,8 12,2 12,2 

podjetniški tip 13 21,3 26,5 38,8 

raziskovalni tip 13 21,3 26,5 65,3 

realistični tip 7 11,5 14,3 79,6 

socialni tip 6 9,8 12,2 91,8 

drugo 4 6,6 8,2 100,0 

Total 49 80,3 100,0 
 

Missing System 12 19,7 
  

Skupaj 61 100,0 
  

E/ Naročniki izjav glede na 
spol 

Frekvenca 
Delež 

% 

Valid. delež 
% 

Kumulativni 

delež % 

Valid 

ženski 11 61,1 61,1 61,1 

moški 7 38,9 38,9 100,0 

Skupaj 18 100,0 100,0 
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Priloga 2 Baza podatkov testirancev po GE-HRM metodi 

IZVAJALCI TESTIRANJ G.Jenko  M.Metelko  E.Grosman  

OSNOVNI PODATKI O 

TESTIRANCIH BFQ REZULTATI GRAFOLOŠKI REZULTATI 

SISTEMSKA DIAGNOSTIKA 

RISBE  

Zap. 

št.  
Datum Šifra Spo

l 

Staros

t 

E-

BF

Q 

S-

BF

Q 

V-

BF

Q 

C-

BF

Q 

O-

BF

Q 

VZT-

BFQ 

E-

G

R 

S-

G

R 

V-

G

R 

C-

G

R 

O-

G

R 

VZT

-GR 

E-

DR 

S-

DR 

V-

DR 

C-

DR 

O-

DR 

VZT

-DR 

1 2.8.08 1301 M 21-35 48 49 41 52 41 46 55 50 55 55 60 50 65 59 70 65 70 60 

2 5.8.08 1302 Ž >35 70 49 56 51 55 60 75 90 50 83 92 75 80 65 79 69 80 70 

3 15.10.08 1391 Ž >35 77 65 54 50 60 55 86 71 55 55 78 55 79 69 50 49 66 60 

4 20.10.08 1392 Ž 21-35 46 61 47 45 54 49 60 50 50 50 71 65 59 75 70 55 75 60 

5 15.10.08 1393 Ž 21-35 51 49 61 23 53 58 66 55 62 66 71 80 59 59 69 55 65 85 

6 15.10.08 1394 Ž 28 50 42 49 50 57 51 60 43 50 45 72 55 60 49 60 55 59 60 

7 15.10.08 1395 Ž 21-35 47 33 50 50 33 45 60 36 56 50 57 45 55 40 60 55 49 55 

8 13.8.08 1412 Ž 44 81 57 57 67 67 63 74 87 60 70 82 66 85 86 65 75 69 69 

9 12.8.08 1413 M 21-35 50 29 54 46 67 58 59 80 80 74 78 55 65 55 75 55 65 55 

10 27.8.08 1414 Ž >35 67 65 55 62 50 61 67 50 60 79 90 61 80 60 80 70 80 70 

11 8.8.08 1416 M 21-35 53 41 47 53 30 43 63 87 50 69 68 58 65 55 50 55 49 59 

12 12.8.08 1417 Ž 21-35 50 55 38 56 41 41 52 75 50 69 78 83 55 60 55 70 69 70 

13 8.8.08 1418 Ž 21-35 59 52 50 62 57 52 63 75 65 86 57 66 55 75 70 79 60 70 

14 22.8.08 1419 Ž 21-35 41 63 51 33 52 46 52 67 65 73 85 41 55 65 70 55 60 50 

15 12.8.08 1420 M 21-35 46 64 41 63 53 37 64 73 40 80 

10

0 35 55 69 49 65 65 49 

16 8.8.08 1421 M 21-35 53 40 46 56 49 46 52 45 95 70 96 41 55 49 70 70 65 55 

17 22.8.08 1422 Ž 21-35 46 60 44 43 52 38 48 45 45 56 75 41 55 65 55 60 70 55 

18 12.8.08 1423 M >35 59 62 51 58 52 55 47 25 50 63 57 50 65 55 49 59 55 55 

19 25.8.08 1425 Ž >35 48 54 52 62 48 57 56 90 60 86 85 66 55 75 75 79 85 65 

20 25.8.08 1433 M >35 59 47 62 51 63 55 81 80 70 82 

10

0 91 70 65 75 65 85 80 

21 8.8.08 1435 Ž 21-35 61 53 40 48 62 40 79 78 50 72 89 66 60 65 59 59 66 55 

22 8.8.08 1437 M 21-35 50 53 56 47 45 52 20 50 60 39 39 41 49 49 55 49 50 55 

23 12.8.08 1441 Ž 21-35 39 42 50 50 33 45 62 53 60 78 89 83 45 55 65 69 80 60 

24 8.8.08 1443 M >35 50 55 44 58 58 49 83 87 50 81 93 75 75 70 60 55 70 55 

25 22.8.08 1444 M 21-35 55 57 50 68 62 54 81 58 60 74 86 66 69 60 59 75 79 59 

26 8.8.08 1447 M >35 56 75 58 49 67 54 75 88 80 74 89 58 69 80 80 70 80 55 

27 22.8.08 1448 M 21-35 58 44 61 46 54 63 57 40 50 73 54 33 55 59 59 60 50 49 

28 8.8.08 1449 Ž >35 63 61 60 60 54 57 67 68 60 71 92 83 69 55 65 69 59 65 

29 12.8.08 1477 M >35 56 64 63 67 57 60 65 61 70 72 86 66 55 69 59 59 70 60 

30 8.8.08 1478 Ž 21-35 47 59 47 47 29 46 57 84 65 77 93 75 55 60 70 55 69 60 

31 22.8.08 1479 M 21-35 48 55 54 52 46 48 71 62 60 68 80 83 69 69 55 49 59 60 

32 22.8.08 1480 M 21-35 53 56 50 60 55 48 63 72 60 67 93 83 70 55 65 60 80 85 

33 22.8.08 1482 M 21-35 54 46 50 49 45 43 79 57 50 65 82 67 65 55 55 59 75 60 

34 8.12.08 1556 Ž 21-35 59 64 49 51 66 49 86 70 60 84 76 95 70 69 85 80 80 90 

35 8.11.08 1557 Ž 21-35 48 43 44 43 40 45 58 42 55 44 56 58 55 49 55 45 48 55 

36 17.12.08 1558 M 21-35 52 29 60 37 40 51 45 39 65 46   42 49 40 60 65 60 50 

37 17.12.08 1559 M 21-35 29 34 36 24 24 34 40 36 45 35 44 46 30 45 35 40 35 45 

38 17.12.08 1560 M 21-35 63 48 58 51 56 51 53 28 65 38 40 33 55 55 60 55 60 56 

39 17.12.08 1561 M 21-35 53 63 62 65 52 57 74 18 70 44 54 26 60 45 65 75 60 55 
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40 31.3.09 1596 M 21-35 60 46 47 55 46 48 60 57 56 50 64 50 59 55 49 59 60 55 

41 1.4.09 1597 M 21-35 67 70 51 61 61 63 53 64 68 50 57 56 66 70 65 70 70 60 

42 1.4.09 1599 M 21-35 62 28 52 60 55 60 66 35 68 63 78 75 59 59 60 55 60 80 

43 24.4.09 1602 M 21-35 54 63 49 52 68 58 60 64 56 56 71 60 55 69 59 55 70 70 

44 24.4.09 1603 M 21-35 59 49 69 60 55 66 60 50 63 50 50 60 60 65 70 60 55 70 

45 6.5.09 1612 Ž 21-35 61 56 49 50 52 51 60 57 68 50 64 50 65 55 65 70 65 49 

46 25.2.10 1711 Ž 21-35 50 46 44 54 43 45 65 50 45 55 40 45 55 62 55 60 60 60 

47 25.2.10 1712 Ž >35 66 53 44 48 48 54 80 55 60 45 55 55 60 49 49 60 70 60 

48 25.2.10 1713 Ž >35 57 61 56 51 48 51 60 65 50 50 55 45 70 60 79 70 80 75 

49 25.2.10 1714 M >35 52 48 43 41 35 40 55 45 40 45 45 40 60 65 59 59 65 59 

50 25.2.10 1715 M >35 63 60 49 54 59 49 60 65 55 54 65 55 70 75 60 65 80 60 

51 25.2.10 1716 M >35 50 52 46 50 43 48 55 50 40 48 45 50 60 60 65 49 65 60 

52 25.2.10 1717 M >35 51 45 51 52 51 49 60 46 55 55 63 60 60 65 59 60 79 70 

53 25.2.10 1718 M >35 46 45 52 47 52 45 60 55 55 50 60 55 60 66 70 69 70 70 

54 25.2.10 1719 M >35 60 55 40 48 45 43 55 50 45 50 51 45 60 60 45 55 50 55 

55 11.11.08 1721 Ž >35 51 60 43 51 47 41 50 64 50 50 50 55 49 52 70 46 55 50 

56 13.11.08 1722 Ž >35 51 41 54 50 55 48 50 43 56 55 71 60 49 45 70 45 60 70 

57 10.2.09 1723 M 21-35 59 50 45 58 43 49 66 64 55 67 64 55 65 70 75 65 85 60 

58 17.2.09 1724 M 21-35 57 68 45 53 54 46 54 50 50 55 58 55 50 60 55 49 60 60 

59 5.2.09 1725 Ž >35 30 49 60 60 47 48 43 58 63 61 58 55 55 60 65 49 65 60 

60 23.3.09 1726 Ž >35 59 38 49 47 55 45 64 42 63 55 78 55 60 59 59 65 60 50 

61 10.10.08 1727 Ž >35 61 58 51 61 47 41 67 57 56 61 57 56 70 69 80 69 80 80 
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Priloga 3 Opisna statistika za vse tri metode po dimenzijah  

 
N Mean – 

arit.sred. 

Std. odklon Skewness – koeficient 

asimetrije  

Kurtosis – koeficient 

sploščenosti 

Statistika Statistika Statistika Statistika Std. 

napaka 

Statistika Std. 

napaka 

E_BFQ 61 54,44 9,111 ,032 ,306 1,694 ,604 

S_BFQ 61 52,11 10,444 -,359 ,306 -,171 ,604 

V_BFQ 61 50,61 6,871 ,279 ,306 -,160 ,604 

C_BFQ 61 51,93 8,899 -,924 ,306 2,152 ,604 

O_BFQ 61 50,62 9,715 -,517 ,306 ,292 ,604 

VZT_BFQ 61 50,00 7,162 ,179 ,306 -,462 ,604 

E_GR 61 61,61 11,938 -,278 ,306 1,558 ,604 

S_GR 61 58,21 16,975 ,083 ,306 -,419 ,604 

V_GR 61 57,70 10,006 ,938 ,306 2,346 ,604 

C_GR 61 61,28 13,488 ,123 ,306 -1,055 ,604 

O_GR 60 69,77 16,862 ,005 ,309 -1,081 ,608 

VZT_GR 61 58,20 15,025 ,366 ,306 -,147 ,604 

E_DR 61 60,87 9,321 -,010 ,306 1,482 ,604 

S_DR 61 60,72 9,531 ,041 ,306 ,046 ,604 

V_DR 61 63,03 9,945 -,076 ,306 ,028 ,604 

C_DR 61 60,85 9,252 ,067 ,306 -,535 ,604 

O_DR 61 66,15 10,836 -,224 ,306 -,116 ,604 

VZT_DR 61 61,70 9,799 ,967 ,306 ,644 ,604 
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Priloga 4 Opisna statistika metode GE-HRM po Holland tipih 

 
N Minimum Maximum Mean – 

arit.sred. 

Std. 

odklon 

Skewness – 

koeficient 

asimetrije  

Kurtosis – 

koeficient 

sploščenosti 

Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistic Std. 

napaka 

Statistika Std. 

napaka 

Holland_tipi 49 1,00 6,00 3,1224 1,46675 ,440 ,340 -,670 ,668 
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Priloga 5 Izjave naročnikov storitve  

IME IN 

PRIIMEK 
KOMENTAR 

mag. KARMEN 

PEPELNJAK 

»Nisem mogla verjeti, da lahko metoda poseže tako globoko v podzavest 

testiranca. Všeč mi je tudi etični kodeks, saj v javnem pisnem poročilu 
predstavijo le kazalnike uspešnosti, kazalnike problematičnosti pa v osebni 
prezentaciji. Metodo priporočam podjetjem pri kreiranju učinkovitih timov, 
motiviranju in odkrivanju 'skritih' talentov in potencialov ter seveda pri 

zaposlovanju novih ljudi.« 

SONJA ŠMUC 

»Managerji praviloma menimo, da dobro poznamo ljudi, s katerimi delamo. Da 

vemo za njihove dobre in manj dobre lastnosti. Psihološko testiranje tima pa 

lahko pokaže marsikaj, na kar nismo bili pozorni ali smo nevede zanemarili. 

Uporaba takega znanja, kot ga je moč pridobiti iz analize GE-HRM, je lahko 

izjemno koristna za spodbuditev boljšega vzdušja v ekipi, globljemu 

medsebojnemu poznavanju in odpravi črnih energetskih lukenj.« 

TOMI MLINAR 

»V svoji karieri sem izpolnil kar nekaj testov, opravil vrsto ocenjevanj, govoril s 
psihologi. Rezultati so bili v večini primerov podobni in so precej površno 
opisali mene kot osebo (kompetence, talenti, drugo), nakazali izzive, potem pa 

so se aktivnosti končale. Nikjer ni bilo narejenega tudi koraka naprej, ki bi 
dejansko izzive transformiral v prednosti. V primeru tega ocenjevanja je bil 

občutek povsem drugačen. Na osebnem razgovoru, kjer smo govorili o 

kazalnikih problematičnosti oziroma 'negativni strani medalje', pa sem bil 
navdušen, sploh nad idejami in predlogi, kaj in kako bi lahko v prihodnosti 

popravil, izboljšal, spremenil, da bi koristilo tako meni kot moji okolici, 
sodelavcem, prijateljem, družini. Z eno besedo: izjemno!« 

ALEKSANDER 

POKOVEC 

»Naše podjetje se že dve desetletji ukvarja z odkrivanjem in razvijanjem osebnih 
potencialov vodilnih ljudi. Prijetno smo bili presenečeni nad inovativno 
metodo za selekcijo kadrov in ravnanje s človeškimi viri GE-HRM, saj se 

njeni rezultati v veliki meri ujemajo z rezultati Belbinovih psihoanalitskih testov. 

Tudi vsi naši zaposleni so opravili ta testiranja. Rezultati so nam služili za 

ugotavljanje posebnih nadarjenosti zaposlenih, primerjavo z Belbinovim 

testom in za barvno uskladitev poslovnih prostorov za večjo delovno 
storilnost.« 

MITJA 

KLAVORA 

»V družbi Fenolit d.d. zaposleni sestavljajo mavrico smeri in stopenj. 
Pomembnost pravilne razporeditve sodelavcev in kako v njih izkoristiti najboljše 
je za nas zelo pomembna. Glede na standardna testiranja smo se odločili 
preizkusiti nekaj novega, želeli smo preveriti zanesljivost metode GE HRM. 

Rezultati testiranj so bili nad pričakovanji. Vodstvo podjetja kot testiranci so 

bili nad prezentacijo rezultatov strokovne ekipe iz GE – Global Elite izredno 

zadovoljni, saj so nam ti pomagali formirati nove delovne ekipe in izboljšati 
organizacijo in racionalizacijo proizvodnje. Metodo GE-HRM bomo zato 

uporabljali tudi v bodoče, predvsem pri selekciji novih kadrov.« 

mag. DEJAN 

TURK 

»Metodo smo preizkusili tudi zaposleni Simobila, najboljšega zaposlovalca Zlate 

nit 2009 v kategoriji velika podjetja. Metode GE-HRM doslej nismo imeli 

priložnosti preizkusiti, smo pa bili z njo nagrajeni kot zmagovalci Zlate niti 2009 
med velikimi podjetji. K sodelovanju smo povabili celotno Simobilovo 

vodstveno ekipo. Všeč nam je bilo, da je bilo testiranje zelo kratko. Po 

prejetem in prebranem poročilu pa me je presenetilo, da so bili rezultati 

relativno kratkotrajnega testiranja zelo podrobni. Metodo priporočam vsem, ki 

se želijo podrobno spoznati in so se pripravljeni soočiti s svojo podzavestjo.« 
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IME IN 

PRIIMEK 

 

KOMENTAR 

mag. JANKO 

ŠTEHARNIK 

»Moje izkušnje s podjetjem GE – Global Elite d.n.o. so zelo pozitivne. Že v 
tujini, kjer sem delal, se je izbor kandidatov za delo opravil s pomočjo njihove 
metode. Tako sem ob prihodu v Slovenijo v podjetju, kjer sem delal, dal izdelati 

analizo podjetja, analizo moje in sinove pisave, ki je bil pred izbiro poklica. 

Rezultati so bili nad pričakovanji, zato tovrstno selekcioniranje priporočam 

predvsem v končnem izboru kandidatov za vodstvene funkcije.« 

SERGEJA 

KOČAR 

»Dosedanja praksa NLB pri ugotavljanju potenciala zaposlenih temelji predvsem 
na različnih psiholoških testih in vprašalnikih, ki pa ne vključujejo vzorca pisav. 
Sama največkrat preizkusim ponudbo različnih ponudnikov. Osebno menim, da 

ugotovitve testiranja po GE-HRM metodi izkazujejo strukturo mojega 

osebnega profila,  razhajanja v določenih ugotovitvah pa mi dajejo podlago za 

nadaljnje delo in vpogled v lastno osebnostno strukturo. PREDNOSTI 

METODE: enostavna, brez časovnega oz. »človeškega« pritiska, časovno 
kratka, zajame širok spekter, osebnostnih lastnosti in vedenj.  
Zahvaljujem se za možnost izkustva navedenega postopka in ga priporočam 

vsem tistim, ki želijo osebnostno rasti. Želim vam, da še naprej s tako energijo, 
zavzetostjo ter prijaznostjo ozaveščate ljudi.« 

SONJA 

KRIŽMAN 

»Veseli me, da sem uspela prepričati sina, da je opravil testiranje pri vas. 
Rezultati so mu bili v veliko oporo pri sprejemanju daljnosežne in zato tako 
pomembne odločitve o svojem bodočem poklicu. Analiza izvrstno povzema 

njegove lastnosti, pomembne za poklicno in tudi vsakdanje življenje.« 

dr. DANIELA 

BREČKO 

»Nastaviti si zrcalo, in to večkrat, je najbolj učinkovita pot osebnega razvoja. 
Prednost metode GE-HRM je to, da vključuje tako psihometrična kot tudi 
psihodiagnostična orodja, kamor sodijo psihološki test, risba in rokopis, ki 
sodijo med projektivne in izrazne tehnike, katerih cilj je odkrivanje kvalitativnih 

razlik v osebnosti. Metoda GE-HRM ponuja vpogled v skupno 25 osebnostnih 

lastnosti in značajskih potez.« 

dr. OLGA 

BURICA 

»Po dveletnem študiju na GE - Global Elite d.n.o. v Ljubljani in na podlagi 

pridobljenega znanja lahko sodelavcem enostavneje razložim vizije in razvojne 
strategije podjetja. Programe bolje dojamejo in lažje jih navdušim za kaj novega 
in boljšega, saj poznam njihov način razmišljanja, strahove, obrambne 
mehanizme. Na različnih delovnih področjih smo zato bolj ustvarjalni in 
tako predstavljamo uspešen tim. Če tovrstnega znanja ne bi osvojila, bi bila 
manj uspešen vodja družbe.« 

MIRAN KALČIČ  

»Metoda GE-HRM vsekakor predstavlja nov zanimiv pripomoček pri delu s 
kadri, ki ga v sklopu klasičnih psiholoških testov in drugih specifičnih testov 
uporablja podjetje  GE - GLOBAL Elite d.o.o. pri kadrovskih izbirah. Dobljeni 

rezultati oz. končna interpretacija konkretnega primera, ki je bil obravnavan z 

metodo GE-HRM in v naši ustanovi po sistemu izdelanega internega 
kadrovskega modela selekcije, ni pokazala večjih odstopanj glede na uporabo 
posamezne metode, kar nas veseli in potrjuje uspešno delo. Metodo GE-HRM 

lahko s strani ZVD priporočimo.« 

TATJANA 

LOZAR 

»Menim, da je bila izdelava vašega mnenja »prvinske kompetence in talenti« po 

GE- HRM metodi zame zelo koristna. Dala je nov pogled na grafologijo, ki je 

eden izmed treh testov. Le-te do sedaj  nikoli nismo jemali kot resno vedo za 

presojo zaposlenih. V posameznih primerih  jo bomo zato v 

prihodnosti  uporabili za naše zaposlene (sestavljanje delovnih timov, razvoj 
karierne poti itn.).« 
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IME IN 

PRIIMEK 

 

KOMENTAR 

ANI 

KLEMENČIČ 

»Podjetje GBD se že več kot desetletje trudi za učinkovito delovanje na 
finančnem trgu in se zaveda pomena, ki ga imajo pri tem zaposleni. Z 
izobraževanji in testiranji, ki nam pomagajo spoznavati same sebe, povečujemo 
in izpopolnjujemo svoje sposobnosti. S pomočjo vašega podjetja smo bolje 

spoznali sebe, sodelavce, izsledki pa so nam v pomoč tudi pri izbiri bodočih 
kadrov. Zahvaljujemo se vam, ker ste se izkazali kot zaupanja vredni in 

kooperativni partnerji. Želeli smo izvedeti nekaj informacij o odnosu zaposlenih 

in zanimalo nas je, kako v posamezniku izkoristiti najboljše, saj je za nas to zelo 
pomembno. Zavedamo se, da je ključ našega uspeha prava oseba na pravem 
mestu.« 

MOJCA 

RAMŠAK-

PEŠEC 

»Poročilo o testiranju po GE-HRM metodi, ki ste mi ga prijazno izdelali, ima 

neprecenljivo vrednost pri mojem delu, ki ga opravljam kot generalna 

direktorica Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za javno upravo. 

Omogoča mi izbiro pravilnih poslovnih odločitev glede na ugotovljene 
prednosti in pomanjkljivosti pri posameznih sklopih mojih kompetenc kot 

tudi uspešnejše in učinkovitejše vodenje svojih zaposlenih. S svojo 

strokovnostjo ste v slovenski prostor nesporno vnesli novo priložnost za 
delodajalce, da v sodelovanju z Vašimi visoko usposobljenimi in 
profesionalnimi sodelavci zgradijo v svojem podjetju oziroma organu sistem 

za učinkovitejše in uspešnejše upravljanje in vodenje svojih zaposlenih. 
Prepričana sem, da stik z Vami in Vašo dejavnostjo nobene stranke ne pusti 
ravnodušne, Vaše delo pa marsikateremu menedžerju in posamezniku 
omogoči rešiti na videz nerešljive težave.« 

MAJA 

BRADEŠKO 

»Znotraj podjetja sem bila kot strokovnjakinja zaposlena na področju razvoja 
kadrov in usposabljanja ter vključena že v vrsto različnih testiranj potenciala. Če 
metodo GE-HRM primerjam z ostalimi metodami, lahko izpostavim predvsem 

to, da je metoda GE-HRM uporabniku zelo prijazna, ker ne gre za klasično 
izpolnjevanje testov, ampak sproščeno ustvarjanje (pisanje teksta in risanje v 
kombinaciji s psihološkim testom). Poglobljena interpretacija rezultatov pa 

posamezniku in podjetju prinese dobre podlage za sprejemanje kadrovskih 

odločitev.« 

LOVRO 

PETERLIN 

»Metodo analize pisave smo v podjetju Linea Directa uporabili za oceno 
vodstvenega potenciala dveh ključnih zaposlenih. Predvsem smo želeli ugotoviti 

zanesljivost metode na podlagi ocen drugih testov in analiz. Izkazalo se je, da 

je strokovno osebje podjetja GE – Global Elite z veliko mero natančnosti 
potrdilo naša pričakovanja, s čimer smo bili zelo zadovoljni.« 

MARTA 

PINTER 

»Pred enim letom sem razmišljala o image-u firme in preoblikovanju s.p.-ja v 

d.o.o. , zato sem se povezala s firmo GE – Global Elite d.n.o., Ljubljana, in s 

pomočjo njihove metode dokončno oblikovala celostno grafično podobo 
podjetja. Ob tej priliki sem podrobneje spoznala njihovo dejavnost in se vpisala 

v 2-letni izobraževalni proces. Ker se ukvarjamo s pripravo in izborom kadrov 
za naše naročnike, se opiramo na GE-HRM metodo, ki nam omogoča večjo 
zanesljivost in uspešnost pri izboru kandidatov glede na zahtevane 

osebnostne lastnosti iz opisa delovnega mesta ali razpisnih zahtev.« 

Vir: Povzeto po http://www.global-elite.si/reference-ge-hrm 24.5.2012 
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Priloga 6 Analiza zadovoljstva naročnikov storitve 

 

 

 

 

 

N %

Uporabnost  metode v praksi 18 32,7%

Učinkovita analiza posameznikovih prednosti in pomanjkljivosti 13 23,6%

Prepoznavanje prvinskih kompetenc ter skritih potencialov posameznika 9 16,4%

Kreiranje uspešnih teamov 8 14,5%

Razvoj osebne kreativnosti  (otroci, mladina, športniki, brezposelni) 4 7,3%

Časovna komponenta testiranja 3 5,5%

Skupaj 55 100,0%

Odgovori
Preglednica A/ Rezultat zadovoljstva naročnikov po kriterijih

Rezultati

Frekvenca % Valid % Kumul. 

%

3 9 50,0 50,0 66,7

4 6 33,3 33,3 100,0

1 2 11,1 11,1 11,1

2 1 5,6 5,6 16,7

Skupaj 18 100,0 100,0

Preglednica B/ Št. kriterijev s katerimi je naročnik zadovoljen 

Valid

Frekvenca % Valid % Kumul. 

%

1 7 38,9 38,9 50,0

3 5 27,8 27,8 100,0

2 4 22,2 22,2 72,2

0 2 11,1 11,1 11,1

Skupaj 18 100,0 100,0

Valid

Preglednica C/ Št. kriterijev iz 1. sklopa UPORABE
 s katerimi je naročnik zadovoljen 

Frekvenca % Valid % Kumul. 

%

1 12 66,7 66,7 66,7

2 5 27,8 27,8 94,4

3 1 5,6 5,6 100,0

Skupaj 18 100,0 100,0

Preglednica D/ Št. kriterijev iz 2. sklopa DRUGIH PREDNOSTI 
s katerimi je naročnik zadovoljen 

Valid


