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 III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi smo raziskali metodologijo raziskovanja, kot je zapisana v magistrskih 

nalogah, ki so bile predmet naše raziskave. Zanimali sta nas predvsem pojavnost 

paradigmatske opredelitve ter skladnost metod in vzorca z izbrano paradigmo. Skladnost in 

konsistentnost sta pomembna elementa raziskovanja. Z raziskavo smo ugotovili, da naloge 

pogosto niso skladne z vidika paradigem, vrste raziskave in opredelitve vzorca. To zbuja 

dvom v kakovost raziskav, ki so temelj znanosti in ne nazadnje tudi prakse. Ugotovili smo, da 

obstaja pomanjkanje zavedanja o pomembnosti metodologije raziskovanja in njenega vpliva 

na kakovost zaključnih magistrskih del. Zavedanje o kakovosti raziskav pa ne zadeva le 

področja  izobraževanja, saj študentje z raziskovalno prakso nadaljujejo v okviru podjetij kjer 

so zaposleni. 

Ključne besede: raziskovanje, paradigma, raziskovalna metodologija, parametri paradigem, 

študija primera. 

SUMMARY 

In this master’s thesis we studied the research methodology used in various master’s theses, 

which were the subject of our research. We were mainly interested in the occurrence of 

paradigmatic definitions and compliance of methods and samples with the selected paradigm. 

Compliance and consistency are important elements of the research. By conducting this 

research, it was concluded that master’s theses are often not consistent in terms of paradigms, 

types of research and definitions of samples. This, however, raises doubts about the quality of 

research, and research is the basis for science itself and last but not least also the basis for 

practice. We found that there is a lack of awareness of the importance of research work and its 

influence on the quality of master theses. This awareness does not solely refer to the area of 

education as the students necessarily carry on with their work in companies where they are 

employed. 

Keywords: research, paradigm, research methodology, paradigm parameters, case study. 
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1  UVOD 

Z raziskovanjem se srečujemo v vsakodnevnem življenju in predstavlja pomemben vir znanja 

in razumevanja sveta, pojavov in naše vloge v njem. Že od malih nog raziskujemo svojo 

okolico, z raziskovanjem se srečujemo tekom izobraževanja ter v okviru organizacij, v katerih 

smo zaposleni. V svetu raziskovanja kot sistematičnega procesa pridobivanja novega znanja, 

spoznanj in pomembnih odkritij, se študentje s prvim znanstvenim raziskovalnim izzivom 

srečajo ob zaključku univerzitetnega študija, magistrski študentje pa zaključujejo 

izobraževalni proces z raziskovalno nalogo. Znanstveno raziskovanje je iskanje novega 

znanja, ki temelji na znanstvenih metodah, s katerimi razlagamo značilnosti sveta, pojavov, 

organizacijskih struktur in iščemo rešitve za probleme, ki nam predstavljajo izziv. 

Raziskovanje je osrednja aktivnost, ki poganja družbe in družbeni razvoj. Zgodovina 

raziskovanja pokaže, da se je raziskovanje spreminjalo od pravzaprav filozofske dejavnosti v 

empirično raziskovanje, ter od posameznika, raziskovalca, v družbeni sistem, v 

institucionalizirano obliko, kot je npr. univerza in razne raziskovalne inštitucije in 

organizacije, bodisi državne, zasebne ali prostovoljne. 

Znanost delimo na dve veliki skupini, na naravoslovne in družboslovne znanosti.1 Medtem ko 

naravoslovne znanosti pojasnjujejo delovanje sveta preko raznih naravnih pojavov, 

družboslovje razlaga družbene pojave, zgodovinski razvoj družbenega življenja in inštitucij 

ter proučuje ljudi njihove odnose, razmerja, razumevanje in obnašanje. 

Na področju družboslovnih ved sta se uveljavila dva raziskovalna pristopa in sicer 

kvantitativni in kvalitativni pristop k znanstvenemu raziskovanju. Vsak znanstveni pristop 

temelji na svoji filozofski podlagi. Podlago kvantitativnega raziskovanja predstavlja 

pozitivizem, metodologije kvalitativnega raziskovanja pa temeljijo na naturalizmu oz. 

konstruktivizmu (Guba in Lincoln 2004, v Vogrinc 2008a, 7).  

V znanosti je pojem paradigme sistematično uvedel filozof Thomas Kuhn (1974, 39) v knjigi 

Struktura znanstvenih revolucij in opredelil paradigmo kot »niz medsebojno povezanih 

predpostavk o družbenih pojavih, ki dajejo filozofski in pojmovni okvir za njihovo 

proučevanje.« 

Paradigmo torej razumemo kot sklop prepričanj in predpostavk o družbenih pojavih, kot 

sistem vrednot in stališč, ki oblikujejo pogled raziskovalca in članov raziskovalne skupnosti 

na svet in posamičen pojav. Z izbiro paradigme določimo, kakšen pristop bomo uporabili za 

                                                 

1 Spoznavno teoretski vidik znanosti. 
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raziskovanje pojava oziroma problema, raziskovalec s tem usmeri tudi potek svojega 

delovanja in raziskovanja.  

Kvantitativno raziskovanje
2
 v družboslovju se istoveti s pozitivističnim videnjem sveta, v 

katerem veljajo univerzalni zakoni, ki se jim s svojimi spoznanji približujemo. Temelji na 

delih filozofa A. Comta, ki je bil prepričan, da je napredek človeškega znanja mogoč, če se 

bodo ljudje pri proučevanju pojavov oprli na empirične podatke in znanstvene zakone ter 

bodo poiskali vzroke za nastale pojave (Fränkel in Willen 2006, 431). K utemeljiteljem 

pozitivizma prav tako štejmo J. S. Milla (1981; 1985) in E. Durkheima (1982; 1997). 

Pozitivisti so prepričani, da obstaja ena realnost, ki jo vodijo naravni zakoni in je neodvisna 

od ljudi. Zakoni pa imajo časovno in prostorsko neomejeno veljavnost. Pozitivisti so pojave 

proučevali z operacionalizacijo raziskovalnega problema v obliki hipotez in preverjanjem 

hipotez z uporabo kvantitativnih metod, ki so se uveljavile v naravoslovju in so jih prenesli 

tudi na področje družboslovja in humanistike. Pozitivisti verjamejo, da racionalna 

organizacija družbe temelji na razumu. Raziskovalčevo vlogo vidijo kot objektivno, nevtralno 

in omejeno na zbiranje podatkov, cilji raziskovanja morajo biti merljivi, objektivni in 

preverljivi, zato zbirajo podatke z zanesljivimi instrumenti na velikem številu enot in z 

majhnim številom opazovanih lastnosti. Načrt kvantitativne raziskave se oblikuje na podlagi 

teoretičnih izhodišč in je standarden (Vogrinc 2008a, 9-10). 

Za kvalitativno raziskovanje je značilna interpretativna ali naturalistična paradigma, 

konstruktivizem, simbolični interakcionizem in fenomenologija. Interpretativna paradigma 

temelji predvsem na delih Maxa Webra, »ki je želel razumeti socialni svet (Verstehen) in 

Wilhelma Diltheya« (Vogrinc 2008a, 15). Max Weber (1984) je zagovarjal, da mora 

raziskovanje družbe izhajati iz posameznika, saj je družba način delovanja posameznikov in 

vključuje njihove vrednote. Interpretativna paradigma priznava več konstrukcij realnosti in ne 

sprejema univerzalnih zakonov. Proučuje posameznika in pomen dogodkov za posameznika. 

Raziskovanje se usmerja na pogled od znotraj, kot študija enega primera ali majhnega števila 

primerov. Kvalitativni raziskovalci3 so vključeni v okolje, sodelujejo v raziskavi in upoštevajo 

subjektivnost in vrednostno naravnanost posameznika, da bi lažje razumeli vedênje 

sodelujočih posameznikov. Konstrukcionisti realnost vidijo skonstruirano s strani 

posameznika (Vogrinc 2008a, 15-19). Za razliko od kvantitativnih raziskovalcev kvalitativni 

raziskovalci začnejo raziskovalno delo s postavitvijo okvirnih raziskovalnih vprašanj, ki naj bi 

                                                 

2
 Raziskovanje (ang. research) pomensko razumemo kot metodologijo. (V angleški literaturi avtorji 

zelo redko uporabijo izraz methodology, namesto tega je uporabljen izraz research ali approach, ki je 

v tem primeru sopomenka za metodologijo).  
3
 Raba izrazov kvalitativni raziskovalci in kvantitativni raziskovalci je zgolj uporabne vrednosti v 

nalogi, saj mnogi raziskovalci izvajajo obe vrsti raziskav. Prav tako raba izrazov ne pomeni vrednotne 

opredelitve. 
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jim omogočala proučevanje situacij in pojavov v vsej svoji kompleksnosti, pri čemer 

upoštevajo tudi kontekst. Kvalitativni raziskovalci torej ne izhajajo iz teoretičnih predpostavk 

in postavljenih hipotez in svoj raziskovalni načrt prilagajajo potrebam raziskave (Vogrinc 

2008a, 47).  

Kot navajajo številni viri, na primer Flyvbjerg (2001), Vogrinc (2008a) in Mažgonova (2007),  

je med zagovorniki kvalitativnih in kvantitativnih paradigem v preteklosti prišlo do številnih 

sporov in razprav o razmerjih med eno in drugo paradigmo. Kritiki kvalitativnega 

raziskovanja so očitali neznanstvenost kvalitativnega pristopa zaradi narave subjektivnosti 

kvalitativnega raziskovanja, pomanjkljive preglednosti, težav s posploševanjem in 

neponovljivosti kvalitativnih raziskav. Kritiki kvantitativnega raziskovanja pa so le-temu 

očitali nezainteresiranost za pomembna vprašanja človekovega življenja. 

Te razprave so na sociološkem področju ponovno vzplamtele v sredini devetnajstega stoletja 

in nato še v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s ponovnim odkritjem prednosti kvalitativnih 

metod (Adam in  Podmenik 2005, 1-4;  Al-Busaidi 2008,11). 

Če je bilo 'tradicionalno jasno', kako znanost deluje, kakšna je vloga raziskovanja, kako 

nastajajo nova znanstvena spoznanja in katerim spoznanjem stroka priznava 'znanstvenost', se 

je z razvojem družboslovnega raziskovanja v odprla vojna znanosti (ang. the war of sciences, 

glej Flyvbjerg (2001)). Konec devetnajstega stoletja so potekale številne razprave o 

metodologiji raziskovanja. Začetek dvajsetega stoletja so zaznamovale vroče razprave o 

vrednotni nevtralnosti v znanosti. Konec šestdesetih let pa je zaznamoval spor o pozitivizmu 

oziroma paradigmatski spor, v katerem so kritizirali pozitivizem kot filozofsko znanstveno 

smer (Hafner Fink 2012, 53-54). 

Kritike so se nanašale na pozitivistične predpostavke, ki se nanašajo na ontologijo, saj ne 

obstaja le ena realnost in s tem ena interpretacija proučevane situacije. Prav tako so bile 

kritike deležne pozitivistične epistemološke predpostavke, ker v družboslovnih raziskavah ne 

moremo ločevati raziskovalca od objekta raziskovanja, saj raziskovani posamezniki skupaj z 

raziskovalcem sooblikujejo raziskovano situacijo. Tudi aksiološke pozitivistične predpostavke 

so bile zaradi omejevanja predmeta raziskovanja le na vrednote znanstvenosti deležne kritik, 

saj so s tem iz raziskovanja izključeni pomembni deli človekovega življenja, kot so norme, 

vrednote, mnenja, stališča ter odločitve, ki jih ne obravnavamo kot predmet znanstvenega 

raziskovanja (Tashakkori in Teddlie 1998, 7). 

Prav te kritične debate so privedle do oblikovanja in razločevanja pozitivizma in 

interpretativne paradigme oziroma konstruktivizma (Hafner Fink 2012, 53-54).  

Paradigmatski spor je vplival na razvoj metodologije in povzročil ločen razvoj raziskovalnih 

praks, oziroma različne metodološke pristope in strategije.  
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Flyvbjerg (2001) v svoji knjigi Making social science matter obravnava spor, ki se je v 

znanosti pojavil konec dvajsetega stoletja. Spor med znanstveniki je zanetil članek objavljen v 

reviji Social text, ki ga poznamo pod izrazom Sokalova potegavščina. Z objavo 

nekredibilnega članka je Sokal (1995) pokazal na nekritičnost znanstvenih revij pri 

objavljanju člankov o raziskavah in o njihovi dvomljivi verodostojnosti. S tem je sprožil 

številne besedne obračune med znanstveniki. Razprava med naravoslovci in družboslovci je 

tekla o kredibilnosti raziskav objavljenih v znanstvenih revijah, kot tudi o pomenu in 

vrednosti družboslovnega raziskovanja. Flyvbjerg (prav tam) pravi, da sta vojna v znanosti in 

blatenje enega ali drugega pristopa nesmiselna in služita le političnim in ideološkim namenom 

ter pridobivanju raziskovalnih finančnih sredstev. Zdi se mu nesmiselno, da o kakovosti 

raziskav sodijo ljudje, ki nimajo znanja in izkušenj iz obravnavanega področja. Rešitev 

problematike vidi v razumu in upoštevanju intelektualnih vrednot ter praktičnega znanja, ki 

jih tudi sam po vzoru Aristotelovega pragmatizma udejanja skozi raziskovalni proces v praksi 

(Flyvbjerg 2001, 2-5). 

Paradigmatske predpostavke torej določajo raziskovalno strategijo zato mora raziskovalec 

izbrati med dvema možnostma (Mažgon 2006a, 98): 

– ali obstaja realni svet, ki ga človek raziskuje in spoznava in razlaga odnose med pojavi in 

posplošuje zakonitosti iz ene proučevane situacije na drugo, 

– ali pa zanemari obstoj univerzalnega realnega sveta in se osredotoči na pojasnjevanje 

posameznikovega dojemanja in razumevanja o tem, kaj se dogaja v njegovem okolju in 

kakšna je njegova perspektiva realnosti. 

Mažgon (2006a, 98) navaja: 
Prva pozicija je pozitivistična, druga konstruktivistična, med njima pa ni vmesnega prostora. Še 

več, primat paradigmatskih predpostavk ustvarja nekompatibilnost. Vendar primerjava teh pozicij 

s sodobnim metodološkim mišljenjem kaže, da so v praksi stvari veliko bolj kompleksne in je 

treba sprejeti več odločitev in vmesnih opcij, kot kažejo primerjave paradigmatskih pravil.  

Ob tem se nam zastavlja vprašanje, kateri pristop je boljši, kvalitativni ali kvantitativni? 

Kelle (2001, 4) na vprašanje o izbiri pristopov odgovarja: 

Vsak resen metodološki razmislek znotraj katerekoli znanosti mora vsekakor najprej upoštevati 

naravo raziskovalnega pojava in šele nato vprašanje, katera metoda je primerna za opis, razlago in 

razumevanje pojava.  

Tudi Flyvjbjerg (2015) se s svojim razmišljanjem in kritiko ozkoglednosti posameznih 

raziskovalnih pristopov pridružuje razpravi. V svojih člankih obravnava problematiko z 

vidika koncepta subjekta in moči ter vpliva raziskovalne dejavnosti na družbeno resničnost. 

Flyvjbjerg (ibid.) polarizira pripadnost znanstvenikov na strujo, racionalnih tradicionalistov, 

ki podpirajo raziskovalni pristop Platona, Kanta in Habermasa ter na pragmatike, zagovornike 

raziskovalnega pristopa Aristotela, Machiavellija in Nietzscheja. Sprašuje se, kaj je resnica 
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enih in drugih in kaj je pravi odgovor na to več stoletij staro uganko. V svojem članku 

predstavlja problematiko univerzalne, absolutne resnice skozi raziskovalno dejavnost kolegov 

in z njimi polemizira ali je prava resničnost tista, ki jo doživljajo udeleženci v raziskavi v 

svojem lokalnem okolju. Razpravlja tudi o pomenu vloge univerzalne in lokalne resnice v 

družbi. Zanima ga koncept moči in medsebojni vpliv med resnico in močjo vladajočih 

struktur, ki imajo moč priznavanja ali zanikanja ugotovljenih izsledkov in resničnosti, ter 

odnos znanstvenikov do teh vprašanj. Obravnava zgodovinski pogled različnih pristopov 

znanstvenikov in njihov vpliv na družbeno sprejemljivost, torej kaj je za človeštvo dobro in 

kaj slabo. Polemizira vlogo raziskovalca in njegov vpliv oziroma moč na interpretacijo 

raziskovalnih izsledkov in posledičen vpliv na veljavnost raziskave. Osvetljuje tudi problem 

raziskovalčevega zavedanja moralnih norm in različnih perspektiv z vidika družbenih in 

kulturnih vrednot. 

Vse te polemike, ki trajajo že zelo dolgo, izhajajo iz razlik raziskovalnih metodologij in 

odnosa moči med tradicionalno racionalističnimi teoretičnimi, akademskimi in pragmatičnimi 

raziskovalnimi metodologijami, ki narekujejo merila za veljavnost raziskav in s tem vplivajo 

na doprinos rezultatov enih in drugih k spreminjanju in zavedanju družbe in organizacij 

(Flyvjbjerg 2015, 1-20). Vse to so vprašanja, ki si jih raziskovalci zastavljajo že stoletja. 

Odgovori nanje seveda niso enoznačni, saj so odvisni od okoliščin, omejitev, znanja, 

raziskovalčevih prepričanj in perspektiv, kot tudi prepričanj in mnenj udeležencev raziskave. 

Zato Flyvjbjerg (2015, 47-56) meni, da tisti, ki želijo graditi akademski ugled, sledijo 

racionalistični tradiciji, tisti, ki pa želijo, da njihovo delo vpliva na spreminjanje družbe in 

vsakodnevne prakse, pa sledijo pragmatikom. Znanstvena vojna oziroma vojna med 

teoretičnim in aplikativnim raziskovanjem je torej nesmiselna, saj vsaka metodologija na svoj 

način doprinese k razvoju znanosti in družbe. Številne razprave in konfrontacije mnenj so, ne 

glede na spor, ki je nastal v znanstvenih krogih, prinesle nov veter v družboslovne znanosti in 

omogočile nove raziskovalne metodologije in prakse. Če želimo, da družboslovna znanost 

obdrži pomembno vlogo v družbi, se moramo zavedati, da je odprt dialog med teoretičnim in 

pragmatičnim raziskovanjem nujen, saj lahko spremeni pogled na svet in reševanje problemov 

današnje družbe.  

Ali kot pravi Kogovškova (2005, 274):  

Vsak od pristopov predstavlja specifičen način razumevanja in reševanja problematike (…) 

kakovosti znanstvenega raziskovanja. Ne obstaja ena sama resnica, ampak le bolj ali manj spretno 

(…) povedane zgodbe.  

Vsa navedena polemika je povzročila tudi premik v okviru raziskovalne prakse na univerzah, 

kjer danes potekajo različni raziskovalni projekti, v katere se vključujejo študentje pod 

okriljem mentorjev in univerzitetnih profesorjev. Na univerzah je znanstveno raziskovanje 

študentov zbrano v znanstvenih magistrskih in doktorskih disertacijah. Oboje se razume kot 

izvirno delo, za katero velja, da naj bi doprineslo k razvoju znanosti in družbe. Znanost 
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pojmujemo kot urejeno celoto povezanih spoznanj, ki so rezultat znanstvenega delovanja 

oziroma raziskovanja, torej sistematično pridobivanje novega znanja. Predvidevamo, da se 

razvoj družboslovja in novih metodologij zrcali tudi v diplomskih delih študentov, torej da 

tudi diplomska dela odražajo premike v raziskovalnih praksah, in kar je zelo pomembno, da 

so tudi izobraževalne inštitucije počasi odprle vrata drugačnim metodologijam in vrstam 

raziskav.  

Z navedenimi dilemami in novimi metodologijami v raziskovalnih praksah se sooča vsak 

raziskovalec, torej tudi študentje, ki raziskujejo v okviru magistrskih programov. Zanima nas, 

ali se in kako se te spremembe in razvoj na področju raziskovanja v družboslovju zrcalijo v 

magistrskih delih študentov poslovnih fakultet v Sloveniji. 

V magistrski nalogi smo proučili paradigmatska izhodišča in skladnost metodološkega aparata 

z izbrano paradigmo raziskovanja. Paradigma mešanih metod
4
 je sicer nastala kot odziv na 

polarizacijo metodoloških paradigem. Premostila naj bi razlike s tem, da naj bi raziskovalci 

opustili razprave o pradigmatskih izhodiščih v raziskavah ter se osredotočili na metode. 

Prihodnost raziskovanja naj bi torej bila v paradigmi mešanih metod (Johnson in 

Onwuegbuzie 2004; Denscombe 2008; Tashakkori in Teddlie 1998). Zanimivo pa je, da je ta 

paradigma nastajala kot ne-paradigma, odmaknjena od paradigmatskih (filozofskih) 

predpostavk, vendar se je skozi čas oblikovala v paradigmo – tretjo paradigmo v 

raziskovanju. 

 Z analizo magistrskih nalog s področja družboslovja na izbranih slovenskih fakultetah smo 

proučili opredelitev paradigmatskih izhodišč v magistrskih nalogah ter skladnost 

paradigmatskih opredelitev z izbiro vzorca, metod zbiranja in metod analize podatkov. 

Skladnost in konsistentnost sta pomembna elementa raziskovanja in raziskav, kar pa lahko 

opažamo, je, da naloge pogosto niso skladne z vidika paradigem, vrste raziskave, vzorca, 

metod zbiranja podatkov in metod analize podatkov. To lahko zbuja dvom v kakovost 

raziskav, ki so temelj znanosti in ne nazadnje tudi prakse. Pogost predmet raziskovanja v 

izbranih magistrskih nalogah so tudi problemi managementa, marketinga, računovodstva, 

upravljanja s kadri in strategija podjetij. Odločitve managerjev pa v primeru neskladnih in 

nekonsistentnih raziskav lahko temeljijo na slabih ali celo napačnih ugotovitvah.  

                                                 

4
 Prvotno se mešane metode pojavljajo le kot dizajn (oblika) raziskave, iz katere se je sčasoma razvila 

nova paradigma (glej Denscombe 2008; Johnson, Onwuegbuzie in Turner 2007). 
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1.1 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza oziroma raziskovalno vprašanje 

Namen raziskave je proučiti opredelitve (in s tem rabo) paradigem v magistrskih nalogah ter 

njihovo skladnost z metodami in vzorcem. Zanima nas torej paradigmatska konsistentnost v 

magistrskih nalogah. Področje problema paradigem v magistrskih nalogah je v slovenskem 

prostoru dokaj nepoznano in ni zadosti raziskano. Podobna raziskava je bila izvedena leta 

2009/2010 na vzorcu 30 nalog (Trnavčević 2010). 

Cilji magistrske naloge so: 

1. Podati pregled obstoječe literature in virov. 

2. Analizirati magistrske naloge z vidika paradigem. 

3. Identificirati skladnost paradigem z metodami in vzorcem. 

4. Podati priporočila za nadaljnje raziskovanje in prakso. 

Zastavili smo raziskovalno vprašanje kot vodilo v naši raziskavi. Raziskovalno vprašanje je: 

ali so paradigme raziskovanja v nalogah opredeljene ter skladne z metodami in vzorcem? 

1.2 Metodologija raziskovanja  

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega. Teoretični del 

vsebuje poglobljen pregled teoretičnih izhodišč za izvedbo raziskave. 

V empiričnemu delu je predstavljena zasnova in izvedba naše raziskave, analiza sekundarnih 

virov in interpretacija ugotovitev. 

Gre za analizo sekundarnih virov (magistrskih nalog), kjer so za analizo podatkov uporabljene 

metoda analize vsebine v kombinaciji z utemeljeno metodo in metode deskriptivne statistike. 

Sledijo ugotovitve in sklepi ter priporočila za prakso.  

1.3 Omejitve  

Naša raziskava vsebuje vsebinske in metodološke omejitve.  

1.3.1 Metodološke omejitve 

Vzorec magistrskih nalog je neverjetnostni. V raziskavo smo zajeli le magistrske naloge iz 

treh poslovnih fakultet v Sloveniji, ki so objavljene v spletnem repozitoriju COBISS. Vzorec 

torej ni reprezentativen, zato rezultatov ne bomo mogli posploševati na celotno populacijo.  

Časovna omejitev se nanaša na empirični del naloge in sicer na časovni interval zajemanja 

magistrskih nalog. V analizo smo zajeli le magistrske naloge iz obdobja 2011 do 2015.  
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Magistrskih nalog (in njihovih avtorjev) zajetih  v vzorec, ki so uporabljene kot podatki naše 

raziskave, ne razkrivamo, ker nismo pridobili dovoljenja avtorjev za objavo. Seznam nalog je 

na voljo pri avtorju te naloge.   

S kvalitativnim raziskovanjem se v okviru te magistrske naloge srečujemo prvič, kar 

predstavlja omejitev glede izkušenj raziskovalca v procesu raziskovanja, saj smo se prvič 

srečali z informacijskim orodjem za kvalitativno analizo Atlas.ti, kar predstavlja določeno 

omejitev znanja uporabe orodja v raziskovalnem procesu. 

Metodološko omejitev predstavlja granulacija kodiranja, saj zaradi potreb po  transparentnosti 

ocenjevanja skladnosti paradigem s kategorijami nismo mogli slediti enotni granulaciji v 

procesu kodiranja. Ne glede na to, da smo upoštevali priporočila literature in skrbno 

načrtovali proces kodiranja in ga izvedli s testnim primerom, smo ugotovili, da nivo kodiranja 

ni bil primeren. Prvič je bil zasnovan preveč podrobno in ni omogočal združevanja kod v širše 

pojme, zato smo postopek kodiranja ponovili. Ne glede na to pa nismo uspeli zagotoviti 

enotnega nivoja kodiranja in smo bili prisiljeni določene citate zajeti tudi na nivoju kategorij, 

da smo lahko izvedli analizo in interpretacijo podatkov. 

Izrazoslovje v kvalitativni metodologiji ni poenoteno, zato se (na primer za določene metode, 

smeri, pristope in drugo) uporabljajo različna poimenovanja, kar predstavlja določeno 

omejitev v enotnem poimenovanju in transparentnosti uporabljenega izrazoslovja.   

1.3.2 Vsebinske omejitve 

Omejili smo se le na izbrane elemente v magistrskih nalogah oz. znanstvenih magisterijih, 

nismo pa posegali in ocenjevali vsebinske primernosti, kakovosti izraženih ciljev, temeljitosti 

opisa izbrane metodologije in argumentacije.  

1.3.3 O nalogi 

Po uvodnem poglavju sledi pregled teoretičnih izhodišč. Zajeli smo 106 bibliografskih enot, 

na osnovi katerih smo podali teoretičen okvir. V metodološkem delu podrobneje predstavimo 

in utemeljimo vrsto raziskave, vzorec in metode analize podatkov. V naslednjem poglavju 

predstavimo analizo in interpretacijo podatkov. Sledijo ključne ugotovitve, odgovor na 

raziskovalno vprašanje, prispevek k znanosti in stroki ter priporočila za nadaljnje  

raziskovanje in prakso. 
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2  TEORETIČNA IZHODŠČA 

V tem poglavju predstavljamo (opišemo, povzamemo, analiziramo in kritično osvetlimo) 

izbrane teoretične razprave o raziskovalni metodologiji. V poglavju »O znanosti« opišemo 

pojme in terminologijo s področja paradigmatskega ozadja znanstvenega raziskovanja. 

Poglavje »O paradigmah« zajema predstavitev razvoja in značilnosti kvantitativne in 

kvalitativne paradigme, oris filozofskih smeri pozitivizma in konstruktivizma ter implikacije 

za znanstveno raziskovanje v družboslovju. V poglavju o raziskavah predstavimo vrste 

raziskav v povezavi s kvalitativno in kvantitativno paradigmo. Orišemo tudi problematiko s 

področja politike in etike v raziskovanju in povzamemo posebnosti raziskovanja za 

management in poslovni svet. 

2.1 O znanosti  

Znanost je kompleksen sistem, zgrajen iz institucionalnega in spoznavno teoretskega 

elementa. Družboslovci jo proučujejo kot družbeni pojav, ki zajema družbeno dejavnost in 

njene rezultate. Predmet proučevanja so znanstveniki, raziskovalci, inštitucije, načini 

raziskovanja in znanstvena politika ter tudi znanstveno spoznanje v okviru znanstvenih teorij. 

Znanost je torej sklop spoznanj o svetu in metodi spoznavanja ter o družbeni inštituciji, ki se 

vzpostavi v procesu spoznavanja. V spoznavno teoretskem (epistemološkem) vidiku je 

znanost torej človekova miselna dejavnost, ki vodi do urejenih in povezanih spoznanj (Toš in 

Hafner Fink 1988, 3-4). 

V družboslovju se prepričanja o družbenem svetu razhajajo glede na predmet proučevanja.  

Raziskovalci se morajo zato jasno opredeliti glede temeljenjih pojmov in konceptov, ki so 

pomembni za raziskavo (Toš in Hafner Fink 1988, 5).  

Koncepti so osnova znanstvenega razmišljanja in metodologije. Oblikujemo jih z namenom 

pojasnjevanja temeljnih pojmov in jih dodelimo skupku pomenov. Omogočajo nam lažjo 

komunikacijo z drugimi in osmišljanje abstraktnih pojmov. Koncepte višjega nivoja, ki jih 

uporabljamo za znanstveno pojasnjevalne namene imenujemo konstrukti (Dimovski, 

Škerlavaj in Penger 2008, 42). 

Znanost med drugim temelji tudi na epistemoloških in ontoloških izhodiščih. Epistemologija 

je »splošen niz predpostavk o najboljši obliki proučevanja narave sveta.« (Easterby-Smith, 

Thrope in Lowe 2007, 50) 

Pod términom epistemologija razumemo spoznavno teorijo, ki obravnava splošna načela 

znanstvenega spoznavanja, torej proučevanje poti do novega spoznanja s proučevanjem 

znanstvenega spoznavanja in raziskovalnih metod (Hafner Fink 2012, 83).  
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Ontologijo pojmujemo kot skupek »predpostavk, ki jih imamo o naravi resničnosti« 

(Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 50). Greenova (2008, 7) pravi, da je ontologija 

narava družbenega sveta. 

Metodologija je temeljna strategija odločanja, ki je na voljo raziskovalcu. Ne predstavlja le 

izbire metod, temveč zajema tudi raziskovalčev pogled na svet in udejanjanje tega pogleda v 

procesu raziskovanja (Guba in Lincoln 1994, 183). Opredelimo jo tudi kot kombinacijo tehnik 

in načel, ki jih raziskovalec uporabi pri raziskovanju (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 

50). Mažgon (2008, 11) navaja: 

Metodologijo razumemo kot sistematično uporabo različnih racionalnih in proceduralnih 

principov in procesov, ki vodijo znanstveno raziskovanje. 

Kogovšek (2005, 260) dodaja: 

Metodologija je sistematično proučevanje načel, ki usmerjajo raziskovanje, in načinov apliciranja 

teorije; artikuliran, teoretično podkovan pristop k produciranju podatkov.  

»Metode so posamezne tehnike za zbiranje podatkov in analizo« (Easterby-Smith, Thrope in 

Lowe 2007, 50). »Metoda je splošen način zbiranja podatkov, tehnika pa specifičen, 

konkreten način zbiranja podatkov« (Kogovšek 2005, 260). 

V spodnji preglednici prikazujemo temelje ontologije in epistemologije v družboslovju. 

Preglednica 1: Prikaz ontologije in epistemologije v znanosti in družboslovju 

Temelji ontologije in epistemologije v družboslovju 

Ontologija  

znanosti 

Tradicionalni 

realizem 

Notranji realizem Relativizem   

Ontologija  

družbenih ved 

  Reprezentacionizem Relativizem Nominalizem 

Resnica Ugotovimo jo s 

skladnostjo med 

opazovanimi 

pojavi. 

Določimo jo s 

preverbo napovedi. 

Zahteva 

soglasnost med 

različnimi stališči. 

Je odvisna od tega 

kdo jo postavlja. 

Dejstva So konkretna. So konkretna, a niso 

neposredno 

dostopna. 

So odvisna od 

opazovalčevih 

stališč. 

So vse človeške 

stvaritve. 

Epistemologija 

znanosti 

Pozitivizem   Relativizem   

Epistemologija 

družbenih ved 

  Pozitivizem Relativizem Konstruktivizem 

Vir : Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 52. 

Družboslovne znanosti so v dvajsetem stoletju močno napredovale. Napredek je bil 

zaznamovan z razpravami in razmišljanji o znanosti in védenju. V razpravah so svoja mnenja 

izražali pripadniki post-pozitivistične, kritično-teoretične in konstruktivistične smeri, ki so 
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zagovarjali vsak svoje stališče glede metodološkega, ontološkega in epistemološkega pristopa 

(Mažgon 2008, 11). 

Raziskovanje ni enoten pojav, razlikuje se v ontologiji, epistemologiji in metodologiji. 

Epistemologijo družbenih ved delimo na tri glavne pristope: 

- pozitivizem, 

- relativizem, 

- konstruktivizem. 

Vsak izmed njih ima svoje značilnosti in posebnosti, ki jih prikazujemo v spodnji preglednici. 

Preglednica 2: Razlike med elementi metod glede na epistemologijo družbenih ved 

 Epistemološke smeri družbenih ved 

 Elementi metod Pozitivizem Relativizem Konstruktivizem 

Cilji Odkritje Izpostavitev/ refleksija Invencija 

Izhodišča Hipoteze Domneve Pomeni 

Načrti Eksperiment Triangulacija Refleksivnost 

Tehnike Merjenje Anketa Konverzacija 

Analiza/ interpretacija Verifikacija/falsifikacija Verjetnost Osmišljanje 

Izidi Kavzalnost Korelacija Razumevanje 

Vir: Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 53. 

Pozitivizem in relativizem se povezujeta s kvantitativno metodologijo, za konstruktivizem pa 

je značilna uporaba kvalitativne metodologije.  

Kvalitativna in kvantitativna paradigma raziskovanja se med seboj ločita z vidika 

epistemoloških, metodoloških in ontoloških vprašanj. V tem smislu sta paradigmi strogo 

ločeni, polarizirani, nezdružljivi. Vrednostno pa sta si paradigmi enakovredni in ne moremo 

govoriti o boljšem ali slabšem pristopu. Izbira pristopa je odvisna od raziskovalnega 

problema, ki ga proučujemo, in od raziskovalčevega pogleda na svet, ob tem pa moramo 

seveda upoštevati pravila, ki veljajo v znanstvenem raziskovalnem okolju (Trnavčevič 2001, 

27–28). 

Kuhn (1970, 35-39), Greenova in Thorogood (2014, 7) ter Dimovski, Škerlavaj in Penger 

(2008, 28) pravijo, da si znanstveno raziskovanje lahko predstavljamo kot sestavljanje 

zgodbe.  Raziskovalec posamezne delce sestavljanke, ki predstavljajo probleme, proučuje in 

jih rešuje z znanstvenim pristopom ter uporabo raziskovalnih metod, da pridobi vpogled in 

poišče smisel zgodbe. Izsledke svoje raziskave pojasnjuje in komunicira v simbolični ali 

logični obliki, torej s komentarjem ali dokazom. Poznamo dve vrsti argumentiranja: indukcijo 

in dedukcijo. Pri deduktivnem argumentiranju morajo ugotovitve izvirati iz danih vzrokov. 

Pri induktivnem pristopu pa ugotovitve oblikujemo na podlagi posamičnega primera ali 

primerov specifičnih dejstev (Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008, 28).  
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2.2 O paradigmah 

Lincoln (1990, 81, cit. po Mažgon 2006a, 97) navaja: 

Privzetje paradigme dobesedno prodre v vsako dejanje, ki je celo samo bežno povezano z 

raziskovanjem, tako da vsako razmišljanje, ki se samo oddaljeno dotika raziskovalnega procesa, 

zahteva ponovni razmislek, da se uskladijo odločitve z linijo svetovnega nazora, ki je utelešen v 

sami paradigmi.  

Kuhn (1974, 39) je znanstveno paradigmo opredelil kot: 

[…] niz medsebojno povezanih predpostavk o družbenih pojavih, ki dajejo filozofski in pojmovni 

okvir za njihovo proučevanje.  

Kuhn (prav tam) je pojem paradigma uporabljal za opis odkritij v praksi. Izraz je postal 

priljubljen med družboslovci po izidu njegovega dela Struktura znanstvenih revolucij, v 

katerem navaja, da se znanost razvija z majhnimi koraki, ki omogočijo boljše razumevanje in 

razširijo že znana dejstva. Eksperimenti pa včasih pokažejo rezultate in vzorce, ki jih ni 

mogoče uvrstiti v obstoječo teorijo in lahko vodijo do nove perspektive, ko zmore 

raziskovalec z novim načinom dojemanja razložiti in povezati stara in nova opazovanja 

(Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 47; Donmoyer 2006). 

Na področju znanstvenega raziskovanja sta se uveljavili okvirni paradigmi, ki ju na podlagi 

njunih značilnosti imenujemo kvantitativna in kvalitativna paradigma raziskovanja. 

Pripadniki določene znanstvene paradigme imajo torej v zvezi z raziskovanjem v svoji 

znanstveni disciplini skupne vrednote, prepričanja, verjamejo v določene zakonitosti, 

predpostavke in podobno ter v skladu z njimi oblikujejo svoj pristop k raziskovanju (Vogrinc 

2008a, 7). 

Naša razmišljanja določajo kako vidimo, razumemo in spoznavamo svet, opredeljujejo kaj 

sprejemamo kot realnost, resničnost.  

Vsaka paradigma ima svojo filozofsko podlago. Tako lahko podlago metodologije 

kvantitativnega raziskovanja poiščemo v pozitivizmu, metodologije kvalitativnega 

raziskovanja pa v naturalizmu (Lincoln in Guba 1985) oziroma konstruktivizmu (Guba in 

Lincoln 2004). 

V nadaljevanju podajamo razprave o paradigmah ter temeljna vprašanja kvalitativne in 

kvantitativne paradigme. 

2.2.1 Razvoj paradigem in filozofske razprave 

Tradicionalna empirično analitična ali kvantitativna metodologija izhaja iz pozitivizma, ki je 

svoj razcvet doživel konec devetnajstega stoletja. V tem obdobju so se hitro razvijale 
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naravoslovne vede, kar je bila posledica razsvetljenskih idej konec osemnajstega stoletja. 

Razsvetljenstvo je na novo vzpostavilo odnos do človeka in narave ter spodbudilo 

raziskovanje na tem področju. Novoveška znanost temelji na vzročno posledični zvezi, ki jo 

utemeljuje z eksperimentom in analizo. Ta ideja je prodrla tudi v humanistične in 

družboslovne znanosti, saj so bili prepričani, da lahko le tako izkažejo znanstvenost raziskav 

na tem področju. Pozitivizem je tako postal prevladujoč metodološki pristop vseh 

humanističnih in družboslovnih znanosti devetnajstega stoletja. Ta pristop je vzbudil kritike in 

številne filozofske razprave, saj vprašanje odnosa med človekom in družbo ne more biti 

poenostavljeno le na statistično raziskovanje (Mažgon 2008, 12-13). 

Dvajseto stoletje je zaznamovalo nasprotje med paradigmama in boj za uveljavitev ter 

prevlado v družboslovju. Družboslovne znanosti so prevevale številne diskusije o različnih 

pogledih, strategijah in moralno političnih opcijah raziskovanja. Kritiki kvalitativnega 

raziskovanja so očitali neznanstvenost kvalitativnega pristopa zaradi subjektivnosti 

kvalitativnega raziskovanja, pomanjkljive preglednosti, zaradi težav s posploševanjem in 

zaradi neponovljivosti kvalitativnih raziskav, medtem ko so kritiki kvantitativnega 

raziskovanja le-temu očitali nezainteresiranost za pomembna vprašanja človekovega življenja. 

V drugi polovici dvajsetega stoletja so te razprave povzročile tudi pojav novih kvalitativnih 

raziskovalnih pristopov. 

Zahteve pozitivistov, da bi metodo eksperimentalnih znanosti razširili na vsa področja 

človeškega življenja, so sprožile številne polemike. Marx Weber je ugovarjal tem zahtevam in 

si prizadeval za drugačen pristop. Družbo je razumel kot medsebojno interakcijo med dejanji 

posameznikov in njihovimi pomeni. Torej so pomeni dejanj posameznikov sestavni del 

družbe, kar nam daje možnost, da razumemo vedênja posameznikov. Vogrinc (2008a, 15-16) 

navaja: 

Sociologija naj preučuje družbo in poskuša izluščiti njene racionalne strukture, saj družba ni le 

skupek fizičnih objektov, ampak tudi subjektov, ki delujejo tako, da sledijo svojim smotrom.  

Mažgonova (2008, 20) navaja, da je odnos med raziskovalcem in raziskovancem z vidika 

humanističnega raziskovanja pereč, saj raziskovalec v družboslovju spoznanih dejstev ne 

more dojemati kot del zunanjega sveta in jih z distanco meriti z znanstvenimi metodami. 

Dejstev in vrednot ne more ločevati na raziskovalčeva in raziskovančeva. Raziskovalčeva 

spoznanja temeljijo na proučevanju raziskovančevih vrednot in razumevanja sveta. Socialni 

svet ima svojo strukturo, ki je pomembna za človeška bitja, saj v njem živijo in delujejo. 

Socialni svet torej predstavlja predmet opazovanja družboslovne raziskave. 

Ideji pozitivizma o merjenju in opisovanju človeškega sveta in človekovega delovanja z 

matematičnimi pojmi in eksperimentalno matematičnimi metodami je nasprotovalo več 

filozofov in sociologov, kot sta na primer Henry Bergson (2005) in Wilhelm Dilthey (1977). 

V današnjem času je zelo aktiven zagovornik kvalitativnega raziskovanja Flyvbjerg (2001; 
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2015), ki sicer ni niti filozof niti sociolog, a je uspel skozi prakso prevrednotiti raziskovalni 

proces. 

Med filozofi znanosti je potekala tudi razprava med realizmom in relativizmom. Notranji 

realisti predobstoječo realnost dosežejo z načrtovanjem eksperimentov in preverjanjem 

vnaprej zastavljenih hipotez. Relativisti so prav tako prepričani, da je svet konkreten in zunaj 

nas, a verjamejo, da znanost lahko napreduje le prek opazovanj, ki neposredno sovpadajo z 

raziskovanim pojavom. Pozicija relativistov predpostavlja, da imajo lahko različni opazovalci 

različne zorne kote in da se tisto, kar velja kot resnica, lahko razlikuje od kraja do kraja in od 

časa do časa (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 50-52). Diskusije in kompleksnost  

proučevanih problemov so privedle do pojava kritičnega realizma, ki priznava, da družbene 

okoliščine vplivajo na resničnost in imajo resnične posledice, ne glede na to, ali jih 

opazujemo, navajamo ali ignoriramo. Kritični realizem družbene okoliščine vidi kot koncepte 

človeške konstrukcije (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 51). 

Na kongresu Nemške družbe za sociologijo sta imela Popper (1994) in Adorno (2015) uvodna 

referata, kjer sta izpostavila razlike v nazorih med racionalizmom in zagovorniki kritične 

teorije družbe in s tem vzpodbudila številne kritične razprave in serije člankov v uglednih 

nemških socioloških publikacijah, pri čemer se je Popperju (1994) v podporo s svojimi članki 

pridružil H. Albert (1991), Adornu (2015) in J. Habermasu (1990). Prav ti članki predstavljajo 

jedro v sporu okoli pozitivizma (Mažgon 2008, 28-31; Adorno in Horkheimer 2008; 

Horkheimer in Adorno 2006). 

 Tudi kritični racionalizem je imel močan vpliv na metodologijo družboslovnega 

raziskovanja. Kritični racionalizem teži h kritiki znanstvene teorije. Osrednji elementi 

znanstvenega racionalizma, katerega predstavnik je bil tudi K. R Popper (1994, v Mažgon 

2008, 28), so:  

- Razumevanje znanosti in metoda: materialna stvarnost je spoznavna, lahko se ji 

približamo z našimi teorijami a dokončnega spoznanja in popolne resnice ni možno 

doseči. Priznava, da je človeško védenje zmotno in s tem implicira idejo iskanja 

objektivne resnice, ki se ji z svojimi zmotami neprestano približujemo. Znanost vidi kot 

revolucionarna znanstvena odkritja, da bi jih dosegli, pa morajo znanstveniki izpostavljati 

svoje ideje in tvegati, da jih bodo drugi izpodbili.  

- Teorije, hipoteze ter njihovo preskušanje in podkrepljevanje: izkustvo ne more niti tvoriti  

niti potrditi teorije, pač pa jo lahko samo podkrepi. Proces postavljanja teorij in hipotez ne 

more imeti induktivnega značaja, vpelje deduktivno metodo preskušanja z logično 

dedukcijo. Popper (1994) principu verifikacije hipotez postavi nasproti princip 

falsifikacije. Čim več poskusov zavrnitve je neka teorija oz. hipoteza prestala, toliko večja 

je stopnja podkrepljenosti. Teorije morajo biti torej splošno veljavne, logične, 

intersubjektivno preverljive, ovrgljive in vrednotno nevtralne. 
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Kot navaja Mažgonova je prav ta spor na področju sociologije pomenil bistven premik v 

spoznavno teoretskih pogledih za celotno družboslovje. Empirično analitična znanost je 

preveč omejena z metodologijo, kar predstavlja za družboslovje nedopustno redukcijo 

predmeta raziskovanja in s tem onemogoča spoznavanje smiselnih kontekstov v družbeni 

praksi. Za raziskovanje v družboslovju je sporna tako zahteva po intersubjektivni 

preverljivosti znanstvenega spoznanja in s tem vrednotna nevtralnost, kot tudi ločevanje 

odnosa subjekta do objekta proučevanja, saj raziskovalec sooblikuje raziskovano situacijo. 

Medtem ko se kritični racionalizem zadovoljuje s spoznavanjem in ugotavljanjem družbenih 

dejstev, se koncept kritične teorije družbe usmerja na kritično analizo družbene sedanjosti ter 

vodi k ozaveščanju in spreminjanju družbenih razmerij (Mažgon 2008, 31-32). 

2.2.2 Pozitivizem 

Pozitivizem izhaja iz realizma in ima svoje začetke v sredini devetnajstega stoletja. Najprej se 

je pojavil v Franciji, nato pa hitro razširil tudi po Angliji in Nemčiji. Vogrinc (2008a, 9) 

navaja:  

Izraz izhaja iz ˝pozitivnih˝ znanosti, to so vednosti o pozitivnih, izkazanih dejstvih, torej takih, ki 

jih je potrdila eksperimentalna metoda. Eksperimentalno-matematična metoda se uveljavi šele v 

zrelem obdobju znanosti: to obdobje ustreza ˝pozitivnemu stadiju˝ (to je znanstveni stadij, v 

katerem se človek odpoveduje iskanju poslednjih vzrokov), spoznavno zanimanje pa se obrne k 

dejstvom. Njegov temelj je opazovanje.  

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 46) dodajajo: 

Ključna zamisel pozitivizma je, da družbeni svet obstaja zunaj človeka in da bi morali njegove 

lastnosti meriti z objektivnimi metodami, namesto, da bi o njem subjektivno sklepali na temelju 

vtisov, razmišljanj in intuicije.  

Pozitivisti so razumevanje znanosti zasnovali na empiriji (izkustvu v najširšem pomenu 

besede). Znanost so omejili na pojave in njihovo proučevanje, natančneje na proučevanje 

zveze med pojavi, ter časovni tok pojavov in jih klasificirali v rodove in vrste (Vogrinc 

2008a, 10).  

Auguste Comte (2009) je pozitivizem pretvoril v filozofsko in metodološko osnovo vseh 

humanističnih in družboslovnih znanosti. Svoj pogled je strnil v izjavo, da ni resničnega 

znanja razen tega, ki temelji na opazovanih dejstvih in vsebuje dve predpostavki: ontološko, 

da je resničnost zunanja in objektivna, in epistemološko, da je pomembno tisto znanje, ki 

temelji na opazovanju te zunanje resničnosti (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 46). 

Pozitivizem je v svojem razvoju prešel skozi več faz, vsem fazam pa so skupni štirje 

regulativi: 
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1. Fenomenološki regulativ: Ni ločnice med pojavom in bistvom, gre za izenačenje bistva z 

njegovo pojavno obliko, torej šteje le to, kar se dejansko pojavlja v izkušnji. Ne 

priznavajo skritega bistva, ki ni izkazano z izkustveno pojavnostjo (Mažgon 2008, 17). 

2. Nominalistični regulativ: Skupek dejstev, ki jih čutno zaznavamo, je svet ki ga poznamo. 

Znanost predstavlja dejavnost sistematičnega klasificiranja in urejanja dejstev, kar nam 

omogoča praktično uporabo in predvidevanje prihodnosti na osnovi preteklih izkušenj. 

Prav ta sistematična urejenost dejstev nam omogoča izkustvo v edinstveni in neprotislovni 

obliki in izločitev deformacij in odstopanj posameznega dejstva (Mažgon 2008, 18). 

3. Nasprotovanje veri v možnost spoznanja vrednotnih sodb in normativnih izjav: 

Z izkustvom ne proučujemo človeškega obnašanja, vrednot in kakovosti dognanj. Naše 

vrednotenje sveta in izražanje mišljenja je naša svobodna volja in pravica, ki nima 

nikakršne znanstvene podlage in zato ni predmet znanstvenega proučevanja (Mažgon 

2008, 18-19). 

4. Vera v principialno enotnost znanstvene metode je predpostavka, da na vseh področjih 

izkustva uporabljamo enake načine pridobivanja znanja. Enake so tudi glavne faze analize 

izkustva, ki so pogojene s teoretično refleksijo (Mažgon 2008, 19). 

Vogrinc (2008a, 10) navaja, da pozitivizem izhaja iz prepričanja zunanje realnosti, ki je 

neodvisna od ljudi. Znanstveniki proučujejo in odkrivajo naravo te realnosti, ki temelji na 

naravnih zakonih. Pozitivisti predmet proučevanja razstavijo na preproste elemente, ki jih 

proučujejo in na podlagi vzročno posledičnih povezav spet povežejo v celoto. 

Pozitivistični nazor torej predpostavlja (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 47): 

- neodvisnost opazovalca od opazovanega;  

- vrednotno nevtralnost, kjer z objektivnimi merili določimo, kaj in kako proučevati;  

- kavzalnost, kar pomeni da zakonitosti družbenega vedênja razlagamo s temeljnimi zakoni;  

- postavljanje hipotez o temeljnih zakonih zagotavlja, da znanost napreduje in raziskovalec 

nato z določeno vrsto opazovanja dokaže resničnost oziroma neresničnost postavljenih 

hipotez; 

- koncepte operacionaliziramo tako, da lahko dejstva kvantitativno izmerimo; 

- probleme reduciramo na preproste elemente, da bolje razumemo celoto; 

- posploševanja o zakonitostih v človeškem in družbenem življenju so možna le v primeru 

reprezentativnih vzorcev; 

- zakonitosti je najlažje identificirati preko primerjalne analize za variacije vzorcev. 

Filozofija pozitivizma je prodrla na vsa področja človekovega spoznanja in nasprotovala 

poskusom, da bi človekovo znanje temeljilo na nečem, kar je izven meja izkušnje (Mažgon 

2008, 19). 
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Post-pozitivizem 

Post-pozitivisti so nasledniki pozitivistične paradigme. Post-pozitivistična paradigma se je 

rodila kot rezultat številnih kritik pozitivističnega pristopa v družboslovnem raziskovanju.  

Post-pozitivisti so želeli preseči stroge pozitivistične omejitve raziskovanja, ki je bilo 

omejeno le na statistične izračune ter razčlenjevanje objekta raziskave na merljive 

spremenljivke. Post-pozitivisti v primerjavi s pozitivistično pozicijo priznavajo večjo 

epistemološko refleksivnost in kontekst raziskave (Adam 2014, 11).   

Zagovorniki post-pozitivističnega pristopa se zavzemajo za naslednje kriterije notranje in 

zunanje veljavnosti in zanesljivosti (Vogrinc 2008a, 200): 

- transparentnost (zahteva po preglednem opisu celotnega raziskovalnega procesa),  

- kredibilnost (predstavitev različnih pogledov na proučevani položaj),  

- prenosljivost (ali lahko ugotovitve raziskave prenesemo v druga okolja),  

- doslednost (korektna izpeljava postopkov z oporo v gradivu; vnovična analiza - enaka 

ugotovitev).  

Želeli so odpraviti neustreznost pozitivističnih konceptov veljavnosti in zanesljivosti v okviru 

kvantitativnega raziskovanja. Iskali so kompromis, ki bi zadostil merilom znanstvenosti in 

posebnostim kvalitativnega raziskovanja. Najbolj znana pristopa za preverjanje 

verodostojnosti in zanesljivosti kvalitativnih raziskav, ki sta bila plod teh prizadevanj znotraj 

post-pozitivistične paradigme, sta utemeljitvena teorija in analitična indukcija (Kogovšek 

2005, 265). 

2.2.3 Konstruktivizem 

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo interpretativno paradigmo, konstruktivizem, 

simbolični interakcionizem in fenomenologijo. 

Interpretativna paradigma 

Kvalitativno raziskovanje temelji na interpretativni paradigmi. Ta ima svoj temelj predvsem v 

delih Maxa Webra (1984), ki je želel razumeti socialni svet, in Wilhelma Diltheya (1957; 

1977) ter pripadnikih neokantovske šole (Vogrinc 2008a, 15). 

Sagadin (2001, 2) v članku »Pregledno o kvalitativnem empiričnem pedagoškem 

raziskovanju« navaja, da je v pedagoškem raziskovanju, ki temelji na interpretativni 

paradigmi, poudarek na razumevanju in interpretaciji raziskovanih situacij, procesov, 

odnosov, interakcij in ravnanj iz vidika udeležencev, in sicer kako posamezniki kot 

udeleženci razumejo določeno situacijo ter kakšni so nameni, motivi in pomeni njihovih 

reakcij iz njihovih zornih kotov. 
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Kvalitativna paradigma, ki se je razvila v zadnji polovici dvajsetega stoletja, kot odziv na 

prevladujočo vlogo pozitivističnega pristopa v raziskovanju družbenih ved, temelji na 

stališču, da resničnost ni zunanja in objektivna, temveč je družbeno zgrajena, pomen pa ji 

dajejo ljudje (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 48).  

Kvalitativno raziskovanje je predvsem razlagalna dejavnost, v kateri ima raziskovalec ključno 

vlogo. Ključna elementa razlaganja oziroma interpretacije sta raziskovalčeva presoja in 

njegova intuicija. Raziskovalec mora biti sposoben pridobiti globlji vpogled in razumevanje 

proučevane situacije in je v stalni interakciji z vsemi udeleženci raziskave (Uhan 2011, 14). 

Konstruktivizem  

»Konstruktivisti predpostavljajo, da obstaja resničen svet, ki se ga da izkusiti, vendar je 

znanje o svetu in njegovo osmišljanje konstrukt vsakega posameznika.« (Vogrinc 2008a, 17) 

Konstruktivizem torej zavrača objektivno stvarnost in objektivno resnico. Verjame, da je 

realnost konstruirana in da pomena ni brez razuma. Predmetom in pojavom dajejo pomen 

ljudje s svojo interakcijo s svetom (Vogrinc 2008a, 17). O tem, kaj je resnično, ne določajo 

zunanji objektivni dejavniki, temveč ljudje. Konstruktivizem temelji na proučevanju miselnih, 

vedênjskih in družbenih struktur ljudi. Znanja in vedênja pa ne dojemajo v absolutnem 

smislu, saj raste in se spreminja z vpogledom v družbeno situacijo (Mažgon 2008, 38).  

Konstruktivisti so prepričani, da je znanje v družbah konstruirano in ne more obstajati 

neodvisno od socialnega okvira, torej odraža socialne potrebe in interese (Vidmar 2011, 32). 

Konstrukcionisti
5
 poudarjajo, da se realnost vedno znova konstruira, da ni ene same realnosti 

niti ne enega samega pomena, razumevanja in interpretacije posameznih dogodkov. 

Cilj in moč raziskovalca se skriva v razumevanju ljudi, rabi jezika in pogovora med ljudmi, 

da bi razumel pomene, ki jih pripisujejo posameznim pojavom. Raziskovalec torej opazuje  

vedênje ljudi in razvoj družbenih struktur, moči in družbene razlike, zato ne more biti ločen 

od predmeta opazovanja, saj le na tak način pridobi poglobljen vpogled v to, kako postopoma 

spremeniti procese in se prilagoditi problemom in novim zamislim. Na ta način z refleksivnim 

pristopom raziskovalec pridobi tudi zamisli, kako prispevati k razvoju in nastanku teorij      

(Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 53, 62). Prednost konstrukcionizma najdemo v tem, 

da se lahko učinkovito ukvarjamo s kulturnimi in institucionalnimi razlikami, omogoča nam 

naraven način zbiranja podatkov, kar pa je hkrati tudi slabost, saj nam prav zbiranje podatkov 

ter njihova analiza in razlaga vzamejo veliko časa. Problematično se marsikdaj kaže tudi 

                                                 

5
 Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2008, 46): »ta pojem uporabljamo raje kot »socialni 

konstruktivizem«, ki ga sicer raje uporabljajo Guba in Lincoln (1989) ter Knorr Cetina (1983)«. 
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dojemanje in sprejemanje rezultatov kvalitativnih raziskav, saj ljudje še vedno kažejo 

nezaupanje do študij, ki temeljijo na subjektivnih mnenjih (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 

2007, 62-63).  

Simbolični interakcionizem 

Za začetnika simboličnega interakcionizma velja George Herbert Mead (2007), pripadnik 

čikaške šole, ki izhaja iz prepričanja, da se družbeno življenje oblikuje in spreminja na 

podlagi pomenov, ki jih posameznim dogodkom in predmetom pripisujejo ljudje v 

medsebojni interakciji. Pomembni postanejo takrat, ko preko družbene interakcije dobijo svoj 

kulturni pomen. »Pomembnost simbolične interakcije izhaja iz dejstva, da oblikuje človeško 

vedênje« (Vogrinc 2008a, 23) in ne zgolj sredstva za izražanje.  

Človeško življenje v družbi je kompleksen proces, v njem ljudje oblikujejo in spreminjajo 

objekte lastnega sveta tako, da jim pripišejo pomen (Vogrinc 2008a, 23). 

Fenomenologija 

V družboslovju je fenomenološko perspektivo opredelil nemški filozof Edmund Heuserl 

(2012). Fenomenologija je usmerjena v spoznavanje pojavnosti družbenega sveta s 

kognitivnega stališča. Kar ljudje mislijo, da je resnično, je pomembnejše od objektivne 

realnosti. Nazor fenomenologije je, da mora biti intuicija usmerjena na objekt in ne na mnenje 

raziskovalca o tem objektu, pri čemer izključuje tako teoretično nadgradnjo pojava kot tudi 

tradicijo razumevanja pojava. Raziskovalec se mora vprašati, kaj se dogaja v zavesti 

posameznika, da se je povzročil določen pojav (Vogrinc 2008a, 25-28).     

2.3 O raziskavah 

Univerze in druge raziskovalne inštitucije so zasnovane z namenom izvajanja raziskav. 

»Raziskava je sistematičen in preiskovalen proces, ki ga izvajamo z namenom ustvarjanja 

novega znanja.« (Swanson in Holton 2009, 37) 

Kogovškova (2005, 258) temeljni cilj znanstvenega raziskovanja opredeljuje kot ugotavljanje 

zakonitosti, na podlagi katerih lahko pojasnjujemo in napovedujemo pojave. 

2.3.1 Vrste raziskav 

Raziskave glede na njihov namen delimo na temeljne ali bazične raziskave in na uporabne ali 

aplikativne raziskave. Temeljne raziskave so podlaga za oblikovanje sistema spoznanj o 

naravi in družbi. Značilnost aplikativnih raziskav pa je, da predstavljajo izhodišče za uporabo 

dognanj in odkritij pri reševanju vprašanj v zvezi z naravo, človekom in družbo v praksi. Z 
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raziskavami se ukvarjajo posamezniki, torej raziskovalci in znanstveniki, ki se pogosto 

povezujejo v skupine. Z raziskovalno dejavnostjo se ukvarjajo tudi različne državne in 

zasebne ustanove. 

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 2) delijo raziskave na temeljne, aplikativne in 

akcijske raziskave. Aplikativno raziskavo definirajo kot vrsto raziskave, s katero rešujemo 

posebne probleme naročnikov, ki so jih le-ti identificirali in plačali za njihovo rešitev, zato o 

rezultatih aplikativne raziskave poročamo naročniku oziroma stranki. Njena pogosta pojavna 

oblika je evalvacija procesa kot na primer uvajanje novega sistema managementa znanja. Z 

njo ocenjujemo tudi rezultate določenega poteka dejanj. Aplikativna raziskava je pogosta v 

disertacijah študentov managementa. Njena značilnost je aplikacija teorije in kritičen pogled 

na raziskovalni proces. Končni smisel aplikacijske raziskave je njena praktična uporabnost. 

Dimovski, Škerlavaj in Penger (2008, 16) navajajo, da se aplikativne raziskave vedno 

usmerjajo na reševanje praktičnih problemov in posledično sprejemanje odločitev. Bazične 

(temeljne) raziskave pa opredeljujejo kot teoretične, ki nimajo takojšnjega vpliva na praktično 

odločanje. 

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 26) vidijo značilnost temeljne raziskave predvsem v 

pospešenem razvoju teorije, kar ima lahko tudi praktične posledice, ni pa nujno.   

Pri tem se pojavljajo tri oblike razvoja teorije:  

- Rezultat znanstvene raziskave je odkritje, ko se v empirični raziskavi pojavi povsem nova 

razlaga, ki spremeni razmišljanje in razumevanje določene teme. 

- Rezultat znanstvene raziskave je invencija, ki običajno temelji na izkušnjah raziskovalca, 

ki izumi novo tehniko ali metodo za določeno vrsto problema. 

- Rezultat znanstvene razlage je refleksija, ko neko obstoječo teorijo ali tehniko ponovno 

proučimo v drugačnem organizacijskem ali družbenem kontekstu in to privede do 

sprememb obstoječe teorije. 

Osnovna delitev raziskav na temeljne in aplikativne je torej vezana na pričakovano 

uporabnost rezultatov raziskovanja. Sicer obstajajo različne vrste raziskav, npr. študija  

primera, akcijska raziskava, utemeljena teorija, bricolage, življenjska zgodovina in druge. 

Glede na paradigmatska (epistemološka in ontološka) izhodišča ločimo tudi kvantitativne in 

kvalitativne raziskave.
6
 

                                                 

6
 Opredelitev kvantitativne in kvalitativne raziskave temelji na izbranem metodološkem pristopu. 
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2.3.2 Kvantitativne raziskave 

Za kvantitativno raziskovalno paradigmo se uporabljajo tudi izrazi: paradigma razlaganja, 

kavzalna paradigma in tradicionalna paradigma. Kvantitativno raziskovanje ima svojo 

filozofsko podlago v pozitivizmu (Vogrinc 2008a, 9). 

Cilj Kvantitativne raziskave 

Cilj kvantitativne raziskave je zagotoviti točna, merljiva, zanesljiva in ponovljiva spoznanja. 

Glavni namen kvantitativne raziskave je merjenje, vzročnost in posploševanje. S  

kvantitativno raziskavo odkrivamo in razlagamo vzročno posledične povezave spoznanj, ki 

jih je mogoče napovedovati in nadzirati (Vogrinc 2008a, 11). 

Yin (1994, 5-7) navaja, da so za kvantitativne raziskave značilna vprašanja kdo, kaj, kje in 

koliko. 

Načrt kvantitativne raziskave in hipoteze 

Načrt kvantitativne raziskave je vnaprej opredeljen na podlagi teoretičnih izhodišč in ga 

dosledno spoštujemo. Za kvantitativno metodologijo velja načelo vrednostne nevtralnosti in 

objektivnosti. Na začetku raziskovalnega procesa postavimo hipoteze, ki jih empirično 

preverjamo. Velja torej deduktiven teoretični pristop, pri čemer raziskovalec na podlagi 

obstoječih znanj raziskovanega področja oblikuje hipoteze, ki jih preverja z empirično 

raziskavo. Teorija in oblikovane hipoteze opredeljujejo nadaljnji potek raziskave in vplivajo 

na nadaljnje korake vse od velikosti vzorca pa do izbire analitičnih metod raziskovanja. 

Zadnji korak predstavlja refleksijo ugotovitev empirične raziskave na teorijo, ki je bila 

začetno izhodišče raziskave (Bryman in Bell 2015, 23). 



 22 

 

Slika 1: Načrt kvantitativne raziskave 

Vir: prilagojeno po Bryman in Bell 2015, 161. 

Opredelitev načrta raziskave je pomembna, saj z njim pojasnimo, kako bomo izvedli 

raziskavo. Opredelimo, kaj in kako bomo merili, torej določimo način zbiranja in analize 

podatkov ter časovni okvir raziskave. Z načrtom moramo zagotoviti kakovost raziskave, ki se 

odraža tudi v zanesljivosti, možnosti posploševanja in veljavnosti. Zagotoviti moramo 

objektivnost in ločitev raziskovalca od raziskovanega subjekta. Zanesljivost kvantitativne 
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raziskave pojmujemo kot njeno ponovljivost, torej če dosegamo ob ponovnem merjenju enake 

rezultate. Pri veljavnosti raziskave gre za natančnost merjenja tistega, kar naj bi instrument 

meril. V kvantitativnem raziskovanju se problema raziskovanja lotevamo tako, da 

obravnavamo vsak posamezen vidik pojava in posamezne spremenljivke (Vogrinc 2008a, 11). 

Vzorec kvantitativne raziskave in tehnike zbiranja podatkov 

Vzorec v kvantitativnih raziskavah je reprezentativen za populacijo. Obravnavamo veliko 

število enot, da bi lahko posploševali ugotovljena spoznanja na celotno populacijo. 

Če v raziskavi zbiramo primarne podatke, izdelamo instrument za zbiranje podatkov ali 

uporabimo instrument, ki je že bil uporabljen v drugih raziskavah. Razlikujemo štiri glavne 

načine zbiranja kvantitativnih podatkov (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 163-166):  

- Intervju: javnomnenjske ali tržne raziskave, pri čemer se uporablja niz natančno 

oblikovanih vprašanj s predpostavljenimi odgovori. 

- Vprašalnik: značilna so zaprta vprašanja (da /ne; Likertova lestvica). 

- Testiranje/merjenje (značilna oblika testa z odgovori da/ne). 

- Opazovanje: tehnika vzorčenja dejavnosti (activity sampling). 

Veljavnost in zanesljivost kvantitativne raziskave 

Veljavnost in zanesljivost naših ugotovitev je odvisna od načina izbire populacije oziroma 

vzorca. Pri tem moramo upoštevati načelo nepristranskosti in natančnosti. Način vzorčenja je 

lahko slučajnosten ali naključen, neslučajen (kvotno vzorčenje, grozdno vzorčenje) ali mešan. 

V primeru slučajnega ali naključnega vzorčenja ima vsaka enota populacije enako verjetnost 

in možnost, da bo izbrana v vzorec. Zbrane podatke nato obdelamo in jih s tem pretvorimo v 

informacije (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 163-166).  

Metode analize podatkov 

Metode analize podatkov so odvisne od vrste in značilnosti zbranih podatkov ter metod 

zbiranja podatkov in načina predstavitve rezultatov. Podatki so lahko številski ali opisni. Pri 

številskih podatkih nas zanima njihova povprečna vrednost. Opisni podatki pa so števni 

podatki (spol, velikost podjetja). V tem primeru nas zanimajo njihovi deleži (Bastič 2006, 5). 

Merjenje spremenljivk merimo s skalami, pri čemer opisne spremenljivke merimo na 

nominalni skali, ki mogoča razvrščanje enot po skupnih značilnostih, in ordinalni skali, ki ima 

lastnosti nominalne skale in lastnost, da so skupine razvrščene po določenem kriteriju. 

Številske spremenljivke merimo z metričnimi skalami, in sicer z intervalno skalo, ki ima vse 

lastnosti ordinalne skale in lastnost, da uporablja enoto mere in razmernostno skalo, ki ima 
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vse lastnosti intervalne skale in lastnost, da je njena začetna točka 0 in se ne spreminja (Bastič 

2006, 6). 

V statističnih raziskavah operiramo s parametri in statistikami, pri čemer parameter 

opredelimo kot številsko ali opisno značilnost statistične množice, če pa to značilnost 

uporabljamo na vzorcu, jo imenujemo statistika. Parameter ima stalno vrednost, statistika pa 

je spremenljiva vrednost, ki je odvisna od vzorca. Pri opisovanju značilnosti ne navajamo 

vseh vrednosti za spremenljivko, temveč vrednosti, ki najbolje predstavljajo zbrane vrednosti 

določene spremenljivke, to so srednje vrednosti (aritmetična sredina, modus, mediana), mere 

variabilnosti (variacijski razmik, varianca, standardni odklon) ter mere asimetrije in 

sploščenosti. Zanesljivost vzorca merimo s standardno napako ocene aritmetične sredine 

(Bastič 2006, 6-7). 

Pri statistični analizi se srečujemo z izrazoma statistična značilnost in stopnja značilnosti. 

Statistična značilnost nam pove, da je razlika med proučevanima skupinama posledica 

sistematičnega vpliva in ni nastala slučajno, ob tem domnevamo, da so vsi ostali faktorji 

nadzorovani. »Stopnja značilnosti pa je tveganje, ki je povezano s tem, da nismo 100% 

gotovi, da je to, kar proučujemo v raziskavi, to kar preverjamo.« (Bastič 2006, 15) 

Statistične metode delimo v skupino univariantnih in multivariantnih metod. Univariantne 

metode uporabljamo, ko proučujemo pri vsaki enoti le eno značilnost, multivariantne pa za 

istočasno analizo več spremenljivk (značilnosti). Z univariantnimi metodami analiziramo 

povprečja in variance, z multivariantnimi pa proučujemo raven zveze med spremenljivkami 

(Bastič 2006, 12). 
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Slika 2: Klasifikacija univariantnih statističnih metod 

Vir: Bastič 2006, 12. 

 

Slika 3: Klasifikacija multivarinatnih statističnih metod 

Vir: Bastič 2006, 13. 

Poročilo o raziskavi 

Sledi oblikovanje zaključkov in ugotovitev raziskave. V tem delu raziskovalec poda splošen 

pregled izvedbe raziskave in opis ugotovitev raziskave ter izpostavi, ali so bile zastavljene 
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hipoteze potrjene ali ne. V primeru zavrnite hipotez poda potencialno razlago, zakaj hipoteze 

niso bile potrjene in kako to dejstvo vpliva na koncept raziskave.  

Poročilo o raziskavi sestoji iz naslednjih opredelitev: 

- uvod z opredelitvijo obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč, 

- pregled literature in virov ter primerjava ugotovitev različnih avtorjev, 

- opredelitev raziskovalnega problema, hipotez, metodologije raziskovanja, predpostavk in 

omejitev,  

- raziskovalni načrt z izvedbo raziskave, 

- analiza in interpretacija ugotovitev,  

- sklep. 

V raziskovalnem poročilu raziskovalec poveže ugotovitve raziskave s teorijo in rezultati 

podobnih raziskav. Predstavi predpostavke in način izvedbe raziskave, opiše ključna 

spoznanja in ugotovitve ter poda predloge za možnost nadaljnjega raziskovanja.  

2.3.3 Kvalitativne raziskave 

V kvalitativnih raziskavah se sprašujemo, zakaj, kako in kdaj se nekaj dogaja (Denzin in 

Lincoln 2000, 8; Yin 1994, 5-7). Temu načinu raziskovanja pravimo tudi kvalitativen ali 

fenomenološki pristop. Osredotoča se na človekovo doživljanje nekega dogodka (Mesec 

1998, 26). 

Kvalitativno raziskovanje ima svojo filozofsko podlago v konstruktivizmu. 

Mesec (1998, 26) dodaja: 

S pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno 

gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je gradivo tudi 

obdelano in analizirano besedno in brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila, in brez 

operacij nad števili.  

Interpretativna paradigma je značilnost kvalitativnega raziskovanja. V kvalitativni raziskavi 

proučujemo subjektivna doživetja posameznika in ugotavljamo pomen, ki ga posameznik 

pripisuje pojavom, dogodkom, besedam in družbenim strukturam. Zaradi narave 

kvalitativnega raziskovanja je raziskovalec aktivno vključen v proces raziskovanja, zato 

moramo razkriti tudi njegov subjektivni pogled na proučevano situacijo (Vogrinc 2008a, 15; 

Creswell 2007, 37). Raziskovalec mora imeti poglobljen vpogled v dogajanje, da lahko 

razume problematiko, ki se kaže v proučevanem pojavu in pridobljenih podatkih (Corbin in 

Strauss 2008, 26).  
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 Kvalitativno raziskovanje je torej interpretativna dejavnost, kjer raziskovalec igra ključno 

vlogo. Interpretacija v kvalitativni raziskavi ne more biti ukalupljena v fiksni shemi saj je 

njeno bistvo v raziskovalčevi presoji in intuiciji (Uhan 2011, 14). 

Alan Bryman in Emma Bell (2015, 161) opredeljujeta kvalitativno raziskavo kor raziskovalno 

strategijo, ki se ukvarja z besedami, besednimi opisi in pomeni ter ne z izračunom in 

merljivostjo zbranih podatkov v fazi analize. Raziskovalna strategija kvalitativne narave je 

torej induktivna, konstruktivistična in interpretativna. Govorimo o induktivni povezavi med 

raziskavo in teorijo. Z epistemološkega vidika je interpretativna, kar pomeni da poudarjamo 

razumevanje socialnega sveta z vidika doživetij posameznika. Z ontološkega vidika je 

konstruktivistična, s čimer razumemo, da socialno resničnost gradijo interakcije med 

posamezniki in ne pojav sam. 

Že vse od leta 1970 izhajajo publikacije in znanstveni članki o strategijah kvalitativnega 

raziskovanja, kljub temu pa v kvalitativnem raziskovanju ne moremo govoriti o enotni 

raziskovalni strategiji. Gubrium in Holstein (1997) navajata štiri pristope oziroma strategije v 

kvalitativnem raziskovanju. Naturalističnega, ki išče družbeno resničnost v bogatih opisih 

ljudi in njihovem vzajemnem delovanju v njihovem naravnem okolju, etnografskega, ki želi 

razumeti družbene strukture skozi pogovor in vzajemno delovanje ljudi, participatornega, ki 

poudarja subjektivno izkušnjo in se ukvarja z notranjim (čustvenim) dojemanjem človeške 

družbe, in postmodernističnega, ki proučuje različne poti družbene realnosti (Bryman in Bell 

2015, 394). 

Cilj kvalitativne raziskave in raziskovalna vprašanja 

Kvalitativna raziskava se prične z opredelitvijo problema in postavitvijo okvirnih 

raziskovalnih vprašanj, ki naj bi omogočala proučevanje situacij in okvira v katerem je 

proučevana situacija nastala, kot tudi razumevanje ravnanja ljudi s perspektive udeležencev 

situacije. »Cilj kvalitativnega raziskovanja je dojeti avtentično razumevanje družbenih 

procesov oziroma skupin, ki so predmet proučevanja, vendar ne glede na kategorije«, temveč 

z vidika proučevanih oseb (Vogrinc 2008a, 47). Raziskovalec je neposredno vključen v 

raziskovalno okolje, kar mu pomaga pri razumevanju konteksta in pri proučevanju situacije in 

udeležencev ter njihove interakcije. Kvalitativne raziskovalce zanima tudi, kako se dogodki in 

vzorci časovno razvijajo, kako se spreminjajo vrednote, prepričanja in védenje. V naslednji 

fazi kvalitativnega raziskovanja zberemo gradivo in ga analiziramo, po potrebi dopolnimo 

opredelitev problema in raziskovalna vprašanja ter vnovično zbiramo gradivo in izvedemo 

analizo (Mesec 1998, 37). 
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Raziskovalni načrt kvalitativne raziskave 

Za kvalitativno raziskavo je značilen refleksiven, prožen raziskovalni načrt, ki se razvija med 

potekom raziskave. Vnaprej pripravljena raziskovalna vprašanja so raziskovalcu le vodilo in 

ga ne omejujejo pri raziskavi (Vogrinc 2008a, 47-52). Tudi v kvalitativni raziskavi se včasih 

uporabijo statistični izračuni, ki doprinesejo k boljšemu razumevanju podatkov. Ti izračuni pa 

predstavljajo zgolj dodatno pojasnitev proučevanega pojava in ne podlage za oblikovanje 

sklepov (Vogrinc 2008a, 53). 

 

Slika 4: Načrt kvalitativne raziskave 

Vir: prilagojeno po Bryman in Bell 2015, 39. 

Pri zbiranju podatkov se ne omejujemo le na en vir, temveč zberemo veliko število podatkov 

o različnih vidikih proučevane družbene enote. Zbiranje podatkov večinoma poteka v 

naravnem okolju udeleženca. Zanimajo nas podatki različnih perspektiv, proučujemo 

organizacijske strukture, motive, enote, potek procesov, interakcijo med udeleženci in organi, 

politološki vidik, razvoj procesov in vrednot v času itd. Vzorec je primeren oziroma 

relevanten za raziskavo takrat, ko bo raziskovalec z izbranimi enotami pridobil potrebne 
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informacije, s katerimi bo lahko odgovoril na zastavljena raziskovalna vprašanja (Mesec 

1998, 55). Vzorci so zato največkrat neslučajnostni, namenski, kvotni in subjektivni. 

Zbiranje podatkov in tehnike zbiranja podatkov v kvalitativni raziskavi 

Zbiranje podatkov v kvalitativni raziskavi poteka z nestrukturiranimi tehnikami, ki 

omogočajo bogato opisnost doživljanja in pojmovanja proučevanega pojava, torej tehnikami 

kvalitativne narave. Raziskovalec instrumente za zbiranje podatkov prilagaja potrebam 

raziskave (Vogrinc 2008a, 53). 

Raziskovalec lahko v raziskavo vključi kritične ali vsakdanje primere. V kvalitativnih 

raziskavah uporabljamo nenaključne vzorce, vzorec lahko izberemo s tehniko snežne kepe 

(izberemo eno osebo in ta priporoči naslednjo osebo), s teoretičnim vzorčenjem (nove enote 

raziskovanja) ali kvotnim vzorčenjem (fiksno število oseb z določenimi značilnostmi) 

(Vogrinc 2008a, 55-57). 

Tehnike zbiranja podatkov, ki so predvsem povezane s kvalitativnimi metodami, so: intervju, 

opazovanje in metode dnevnika, redko vprašalnik, anketa.  

Metode analize podatkov 

Kvalitativni podatki, za razliko od kvantitativnih, sestojijo iz tekstovnega gradiva, torej 

besednih opisov, medtem ko so kvantitativni podatki numerični in z njimi številsko 

operiramo. Kvalitativno gradivo analiziramo besedno brez uporabe merskih postopkov (Jones 

2004, 106). 

Kvalitativno gradivo analiziramo z: 

- vsebinsko analizo
7
 – (konverzacijska, diskurzivna), s katero raziskovalec oblikuje seznam 

kategorij, ki jih išče v proučevanem besedilu,  

- semiotično analizo, s katero analiziramo simbole, da bi odkrili skriti pomen besedila,  

- hermenevtično analizo, s katero razlagamo oziroma tolmačimo besedila,  

- kvalitativno vsebinsko analizo,
8
 pri kateri s kodiranjem in kategoriziranjem besedila 

oblikujemo razlago oziroma pojasnimo pojav. 

Vogrinc (2008a, 66) navaja: 

                                                 

7
 Oboje razumemo kot metodo analize vsebine (content analysis method), kot to uporabljajo       

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007). 
8
 Glej opombo 7. 



 30 

Glavni cilj kvalitativne raziskave je, da končamo analizo podatkov z oblikovanjem utemeljene 

teorije, ki se bere kot pripoved o pojavu, ki je bil predmet proučevanja.  

Utemeljena teorija je metodologija, ki omogoča razvoj teorije s sistematičnim zbiranjem in 

analizo podatkov (Strauss in Corbin 1994, 273).  

Utemeljena teorija (grounded theory ali predmetno zasnovana teorija) omogoča tvorbo 

teorije, ki nosi v sebi elemente refleksije proučevane prakse, ki jih z metodološkimi principi 

pripeljemo v polje znanstvene teorije. Njena avtorja Glaser in Strauss (2006) sta s tem 

konceptom želela izboljšati možnosti družboslovnih raziskovalcev za oblikovanje teorije, ki 

bo relevantna za njihovo raziskovanje. Utemeljeno teorijo induktivno izvedemo iz 

proučevanega pojava, ki ga predstavlja (Mažgon 2008, 140-141). 

Svojo teorijo Glaser in Strauss (2006, 3) opredeljujeta s temi besedami: »Utemeljeno teorijo 

izvedemo iz podatkov in jo nato ilustriramo z navajanjem primerov značilnih podatkov.«  

Poročilo o raziskavi 

Sledi oblikovanje zaključkov in ugotovitev raziskave. V tem delu raziskovalec poda pregled 

izvedbe raziskave in opis ugotovitev ter poda odgovor na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Poročilo o raziskavi vsebuje naslednje elemente: 

- uvod z opredelitvijo namena in ciljev raziskave z raziskovalnimi vprašanji, 

- pregled literature in virov ter primerjava ugotovitev različnih avtorjev,9 

- opredelitev pogojev in načina izvedbe raziskave, vlogo raziskovalca, predstavitev 

udeležencev raziskave, 

- opredelitev raziskovalnega problema, vzorca, podatkovnih virov in uporabljenih tehnik 

zbiranja podatkov, 

- opredelitev metodologije raziskovanja in omejitev,  

- analizo in interpretacijo podatkov, 

- zaključek z ugotovitvami raziskave. 

V raziskovalnem poročilu raziskovalec z bogatim opisom poda ugotovitve raziskave. 

Predstavi način izvedbe raziskave, udeležence in kontekst. Raziskavo strne s predstavitvijo 

                                                 

9
 Utemeljena teorija sledi pravilu: »najprej se osredotočite na podatke« (Charmaz 2006, 80). V 

utemeljeni analizi se najprej osredotočimo na podatke in ne na literaturo ter raziskovalna vprašanja. 

Pregled literature in virov sledi po fazi zbiranja podatkov (Tracy 2013, 184). Z literaturo si pomagamo 

v fazi analize pri oblikovanju vprašanj, uporabljamo jo za primerjavo ali kot podlago za teoretično 
vzorčenje in ne kot vodilo raziskave (Corbin in Strauss 2008, 27-28).  
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ključnih spoznanj in ugotovitev ter poda predloge za možnost nadaljnjega raziskovanja (Tracy 

2013, 258). 

2.3.4 Razlike med kvantitativno in kvalitativno raziskavo 

V predhodnih dveh poglavjih smo opredelili značilnosti kvalitativnega in kvantitativnega 

raziskovanja. Navedli smo razlike, ki izhajajo iz filozofskih paradigmatskih, ontoloških in 

epistemoloških razlik. Bistvena razlika med obema vrstama raziskav se kaže tudi v 

upoštevanju vrednot in sicer je kvantitativna raziskava vrednotno nevtralna in zahteva 

objektivnost ter nevpletenost raziskovalca v raziskovalni proces, torej se ne ukvarja s 

čustveno in subjektivno platjo proučevanega pojava. Kvalitativna raziskava pa predvideva 

stalno interakcijo raziskovalca in udeležencev raziskave. Vrednote, odnos in pojmovanje 

proučevanega pojava predstavljajo predmet raziskovanja kvalitativne raziskave. Kvantitativno 

raziskovanje temelji na reprezentativnem vzorcu z namenom posploševanja izsledkov 

raziskave na populacijo, kvalitativno raziskovanje pa se ukvarja s proučevanjem posameznih 

primerov. Značilni postopki zbiranja podatkov v kvantitativnih raziskavah so strukturirani 

instrumenti, ki vsebujejo ocenjevalne lestvice in vprašanja zaprtega tipa, ki omogočajo 

nadaljnjo statistično obdelavo podatkov. Za kvalitativne raziskave pa so značilni 

nestrukturirani načini zbiranja podatkov, kot so opazovanje, pol-strukturiran ali nestrukturiran 

intervju in različne vrste dokumentov. Kot navaja Merriam (2002, 5) je rezultat kvalitativne 

raziskave razumevanje, ki ga raziskovalec v poročilu bogato opiše, torej z besedami in 

slikovnim gradivom ter citati intervjujev in zabeležk, kar omogoča predstavitev in 

podrobnosti proučevanega pojava. Raziskavi se razlikujeta tudi v načrtu, pri čemer 

kvantitativna raziskava sledi predpisanemu sosledju faz s potrjevanjem ali zavrnitvijo hipotez, 

za načrt kvalitativne raziskave pa je glavna značilnost fleksibilnost in prilagajanje potrebam 

raziskave (Stokes in Urquhart 2013). Cilj kvantitativne raziskave je pridobiti objektivne, 

merljive in točne rezultate, medtem ko je cilj kvalitativne raziskave celovito spoznati 

proučevano osebo, institucijo, pojav, vrednote, pojmovanje in medsebojne odnose. 

Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje se razlikujeta tudi v postopku poteka raziskave. Za 

kvantitativne raziskave je značilno deduktivno postavljanje hipotez in izhajanje iz teorije, 

torej univerzalnih zakonov, na podlagi katerih postavimo hipoteze, ki jih nato empirično 

preverjamo in teorijo potrjujemo. Za kvalitativno raziskovanje je značilen induktiven potek 

raziskave, kjer izhajamo iz posameznega na splošno, torej zakoni niso univerzalni. Strukturo 

procesa znanstvenega spoznavanja prikazujemo tudi na spodnji sliki. 
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Slika 5: Potek družboslovne raziskave - struktura procesa znanstvenega spoznavanja 

Vir: Hafner Fink 2012, 21. 

Hafner Fink (2012, 21): 

V raziskovalnem procesu izkustvenih znanosti je indukcija proces, ki je značilen za gradnjo nove 

teorije, dedukcija pa proces, ki je značilen za preizkus obstoječe teorije.  

Induktiven pristop k raziskovanju je torej izražen v kvalitativnih raziskavah, deduktiven 

pristop pa v kvantitativnih raziskavah. Razlika med raziskovalnima pristopoma je razvidna iz 

potekov kvalitativnih in kvantitativnih raziskav, ki jih prikazujemo na spodnjih slikah. 

 

Slika 6: Spoznavni proces oziroma potek kvalitativne raziskave 

Vir: prilagojeno po Hafner Fink 2012, 22. 

Družbeno okolje predstavlja jedro v kvalitativnih raziskavah in uokvirja kvalitativne 

raziskave, ki zajemajo tudi družbene kontekste. 
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Slika 7: Spoznavni proces oziroma potek kvantitativne raziskave 

Vir: prilagojeno po Hafner Fink. 2012, 22. 

Ne glede na to, da imata tako kvantitativno kot tudi kvalitativno raziskovanje vsak svoje 

posebnosti, moramo tako v kvantitativnem kot tudi v kvalitativnem raziskovanju zagotoviti 

veljavnost zbranih podatkov in veljavnost postopkov, kar je predpogoj za veljavnost izsledkov 

vsake raziskave (Sagadin 2009, 141). 

Pomembne razlike med obema pristopoma smo zbrali v preglednici 3, ki bo naša podlaga pri 

presojanju paradigmatskega okvira magistrskih nalog. 
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Preglednica 3: Razlike med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem 

Kvalitativna raziskava Kvantitativna raziskava 

interpretativna paradigma konstruktivizem paradigma kavzalna paradigma                      

pozitivizem       

več konstrukcij realnosti; resničnost 

določajo ljudje in ne objektivni zunanji 

dejavniki 

ontološka razlika realnost je ena; raziskovalec in 

raziskovani sta ločena; objektivnost;                                          

splošne zakonitosti družbenih pojavov 

”pogled od znotraj”; nenehna interakcija 

med raziskovalcem in raziskovanim 

epistemološka 

razlika 

”pogled od zunaj”; objektivnost; 

nevpletenost raziskovalca; enosmerna 

komunikacija 

vrednotna naravnanost vrednote vrednotna nevtralnost 

posamičen primer ali majhno število 

primerov, majhni vzorci; neslučajnostni 

vzorci; teoretično, namensko, kvotno 

vzorčenje; vzorec snežne kepe 

populacija in 

vzorčenje 

velika populacija, veliki vzorci; 

slučajnostni in nenamenski vzorci; 

sistematični, priložnostni izbor vzorca 

nestrukturirani postopki: opazovanje, 

intervju, dokumenti (osebni dokumenti, 

zapisi, transkripcije), artefakti, podatki, 

pridobljeni preko spleta in socialnih 

omrežij 

značilne metode 

zbiranja podatkov 

strukturirani postopki z instrumenti: 

ocenjevalne lestvice, anketni vprašalnik,  

vprašanja zaprtega tipa, vodeni intervju, 

protokol strukturiranega opazovanja, 

lestvice stališč, testi znanja, kontrolne liste, 

sociometrični testi 

semiotična analiza,                  

hermenevtična analiza,                 

kvalitativna vsebinska analiza 

metode analize 

obdelave podatkov 

osnovna deskriptivna statistika, 

univariantne statistične metode, 

ultivariantne statistične metode;obdelava 

podatkov z računalniškimi programi 

(SPSS, Excel) 

nelinearen potek raziskave; refleksivno 

prilagajanje načrta raziskave; kratki, 

zaporedni raziskovalni cikli – sekvenčno 

raziskovanje; hermenevtika 

raziskovalni načrt linearen potek raziskave – potek raziskave 

kot sosledje faz, ki sledijo v pravilnem 

zaporedju od postavitve hipoteze do njene 

preveritve 

induktivno posploševanje iz posameznega 

na splošno; zakoni niso 

univerzalni;utemeljitvena teorija;                         

rezultati: celovito spoznati proučevano 

osebo, institucijo, pojav, 

vrednote,dogodek, skupino 

raziskava deduktivno postavljanje hipotez; izhajamo 

iz teorije, na podlagi katere postavimo 

hipoteze, ki jih nato empirično preverjamo 

in teorijo potrjujemo; zakoni so 

univerzalni; ločitev vzroka in posledice;                 

rezultati: zanesljivi, točni, merljivi, 

objektivna spoznanja 

Vir: Povzeto po Hafner Fink 2012; Trnavčević 2010; Wood in Welch 2010; Trnavčević 2001. 

2.3.5 Kombiniranje metod - paradigma mešanih metod 

V sodobnem družboslovnem raziskovanju ni več stroge polarizacije na kvantitativne in 

kvalitativne metode. Z metodološkega vidika se v razpravah problematizira epistemološki in 
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ontološki pristop k raziskovanju, ki izhaja predvsem iz narave proučevanega pojava in ne iz 

razloga pripadnosti posamezni šoli ali teoriji raziskovanja (Uhan 2011, 11). 

V praksi se raziskovalci torej ne držijo vestno enega samega pristopa. Razlika med 

paradigmami je sicer zelo jasna, ko pa pride do izbire metod in do vprašanja raziskovalnega 

načrta razlika izgine (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 60). 

O tem piše tudi Trnavčevićeva, ki prav tako vidi možnost v združljivosti metod, nikakor pa se 

ne strinja s spajanjem paradigem, saj med njimi obstajajo nepremostljive razlike. Navaja 

primer, da raziskovalec ne more hkrati imeti dveh ontoloških prepričanj in sicer, če 

raziskovalec verjame, da zunanji družbeni svet ne obstaja, torej priznava različne realnosti, ki 

jih oblikujejo ljudje, potem je njegovo prepričanje nezdružljivo s stališčem o obstoju 

zunanjega objektivnega sveta, ki je neodvisen od posameznikov (Trnavčević 2010, 73). 

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 181) povzemajo Abrahmsonovo (1983) idejo o 

obstoju dobrih razlogov za uporabo različnih metod v isti študiji. Menijo, da tak pristop 

preprečuje, da bi raziskava postala omejena z metodo. Navajajo, da je moč praktično vsakega 

merjenja omejena in zato predlagajo uporabo različnih metod, da presežemo pomanjkljivosti 

posamezne metode in izkoristimo prednosti druge, kar nam omogoči boljši vpogled in 

razumevanje.  

Mažgonova (2006a, 98) v svojem članku Ali paradigmatski relativizem lahko preseže 

dihotomijo med kvalitativno in kvantitativno paradigmo v raziskovanju? navaja, da so mnogi 

vplivni raziskovalci mnenja, da so razlike med obema paradigmama presežene. Vsaka 

raziskava predstavlja izziv za raziskovalca, zato raziskovanje ne poteka po vnaprej 

opredeljenih postopkih, saj mora raziskovalec najti pot, da bodo izsledki njegovega dela 

ustrezali merilom kakovosti znanstvenega raziskovanja, torej morajo biti verodostojni. 

Obenem pa opozarja, da morajo biti glavne razlike med kvantitativnim in kvalitativnim 

raziskovanjem vidne v raziskovalnih strategijah. Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje se 

razlikujeta v ciljih, oblikah podatkov in tipih vzorcev, zato ni rečeno, da kombiniranje obeh 

ne prinese le prednosti obeh pristopov. Uporaba je smiselna le takrat, ko je združljiva s 

splošnimi raziskovalnimi cilji. 

Potrebo po mešanju metod občutijo tudi raziskovalci, ki delajo v organizacijah, saj so takšne 

zahteve izražene s tudi s strani managerjev, ki so prepričani, da kombiniranje metod omogoča 

več pogledov na proučevane pojave (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 61; Morse 2006,  

89). 

Na to se navezujeta tudi Bryman in Bell (2015), ko navajata, da so raziskave z uporabo 

mešanih metod vse pogostejše in sprejete kot raziskovalni pristop v managementu in 

družboslovju nasploh. Predstavljata rezultate raziskave, ki jo je leta 2009 izvedel Bryman 

(2009), ki je raziskoval pojavnost kombiniranih metod v znanstvenih člankih in v 
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proučevanem obdobju od 1994 do 2003 zabeležil njihov trikraten porast. Podobno raziskavo 

sta izvedla tudi Hanson in Grimmer (2005) leta 2005, v katero sta zajela pomembnejše 

publikacije s področja marketinga za obdobje od 1993 do 2004 in ugotovila 14% pojavnost 

mešanih (kombiniranih) raziskav. Humerinta Peltomäki in Nummela (2006)  sta leta 2006 z 

raziskavo štirih uglednih revij s področja mednarodnega poslovanja ugotovila, da je pojavnost 

mešanih raziskav znašala 17 % vseh objavljenih raziskav. Navedene ugotovitve pričajo, da so 

mešane raziskave na področju poslovnih študij pridobile na ugledu in da se dokaj redno 

uporabljajo kot sprejeta raziskovalna strategija (Bryman in Bell 2015, 643). 

K pogostejši uporabi kombiniranih ali mešanih metod je bistveno doprinesel tudi razvoj 

informacijske tehnologije, ki omogoča boljšo in hitrejšo dostopnost in obdelavo podatkov ter 

dostopnost programskih rešitev za kvantitativno in kvalitativno obdelavo podatkov. 

Kombinirane ali mešane raziskave delimo na dve skupini (Mažgon 2008, 50): 

– raziskave, ki združujejo kvalitativne in kvantitativne pristope v raziskovalni metodologiji 

posamezne raziskave, 

– raziskave, ki imajo več faz raziskovanja, raziskovalec pa v različnih fazah uporabi 

različne metode raziskovanja. 

V nadaljevanju prikazujemo klasifikacijo uporabe mešanih metod v raziskavah. 

 

Slika 8: Klasifikacija mešanih metod v raziskavah glede na prioriteto in zaporedje 

Opomba: Velike črke prikazujejo prioriteto uporabljene metode raziskave, puščice prikazujejo 

zaporedje uporabe metod, - + pa paralelnost oziroma sočasnost uporabe metod. 

Vir: povzeto po Bryman in Bell 2015, 645. 

Način uporabe mešanih metod je torej odvisen od ciljev raziskave, raziskovalnih vprašanj in 

izbire raziskovalca. 

Creswell (2003, 16) je opredelil štiri modele mešanih metod: 

- Sekvenčne raziskave: raziskovalec najprej izvaja kvalitativno fazo raziskave in nato 

kvantitativno oziroma obratno. Obe fazi sta ločeni. 

- Paralelne / simultane raziskave: raziskovalec izvaja kvalitativno in kvantitativno fazo 

istočasno. 

- Modeli z enakovrednim statusom: raziskovalec za razumevanje pojava, ki ga proučuje, 

kvalitativni in kvantitativni pristop uporablja približno enakovredno. 
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- Prevladujoče / manj prevladujoče raziskave: raziskovalec izvaja raziskavo znotraj 

posamezne prevladujoče paradigme z manjšo sestavino izpeljano iz alternativnega modela 

(Creswell 2003, 16; Mažgon 2006b, 101). 

 

Slika 9: Modeli mešanih metod po Creswellu in Piano Clarku (2011) 
Vir: povzeto po Bryman in Bell 2015, 647. 

Tashakkori in Teddie sta Creswellovim štirim modelom dodala še petega, ki sta ga 

poimenovala Model z multiplimi aplikacijami znotraj faze raziskave. V tem primeru 

»raziskovalci uporabljajo različne tipe metod na različnih ravneh analize podatkov« (Mažgon 

2008, 51). 
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Z opredelitvijo modelov in predstavitvijo najboljše prakse uporabe mešanih metod se ukvarja 

veliko znanstvenikov. Med mešane pristope nekateri raziskovalci štejejo tudi metodo 

triangulacije. 

Metoda triangulacije predstavlja najbolj kompleksno prepletenost kvantitativnih in 

kvalitativnih postopkov v raziskovalnem procesu. Pri tem metode triangulacije ne 

uporabljamo za merilo raziskovalnega pristopa, ki nam da najboljše rezultate, temveč moramo 

zagotoviti, da se rezultati medsebojno podpirajo, da na ta način s prerezom rezultatov dobimo 

končni rezultat (Mayring 2001, v Mažgon 2008, 54).  

Obstajajo štiri različne kategorije triangulacije:   

– Triangulacija teorij, kjer pri proučevanju situacije izhajamo iz več teoretičnih 

predpostavk. 

– Triangulacija raziskovalcev, kjer različni raziskovalci zbirajo podatke o enaki situaciji in 

med seboj primerjajo rezultate. 

– Triangulacija podatkov, kjer podatke zbiramo v različnih časovnih okvirih ali ko 

raziskovalci uporabijo čim več virov podatkov. 

– Triangulacija metod z namenom maksimiranja količine zbranih podatkov in razjasnitev.  

a) triangulacija v metodi (uporaba različnih tehnik) 

b) triangulacija med metodami (kombiniramo različne metode, s katerimi proučujemo 

isto situacijo), kjer ločimo: 

- zaporedni način, 

- vzporedni način, 

- enakovredni način, 

- nadrejeni-podrejeni način.  

S triangulacijo si pridobimo celovitejši in bogat vpogled v raziskovalni problem. Sicer pa je 

vloga triangulacije tudi v zmanjševanju pristranskosti in pomanjkljivosti posameznih metod 

zbiranja podatkov (Vogrinc 2008b, 176-185). 

Vprašanje o triangulaciji kot mešanih metodah je odprto. Triangualcija je način povečevanja 

kredibilnosti kvalitativnih raziskav. Njen izvirni namen, kot pravi Denzin (2012, 2) je v 

uporabi različnih virov podatkov, metod zbiranja podatkov, raziskovalcev in teorij, saj že to 

predstavlja kompleksnost epistemoloških predpostavk. Kot pojem so triangulacijo začeli 

uporabljati v tudi mešanih metodah, zato se na to temo odvija vrsta polemik in razprav 

(Denzin 2012, 3-5), predvsem pa velja opozoriti na rabo izrazov, ki so izvirno uporabljeni v 

eni metodologiji in preneseni v drugo metodologijo brez kontekstualizacije. 

Greenova (2008, 21) pravi, da je živeti mešane metode orientacija, ki nas vabi v dialog 

različnih možnosti in perspektiv spoznavanja družbe. Izbira mešanega raziskovalnega pristopa 

predpostavlja, da ločevanje pristopov poda omejen vpogled v družbeno dogajanje. 
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Poglobljeno razumevanje v kompleks družbenih značilnosti lahko pridobimo le z uporabo 

različnih pristopov. Uporaba mešanih metod nam marsikdaj ponudi presenetljive rezultate in 

odkriva še nepovedane zgodbe. V uporabi mešanih metod se nam ponuja možnost, da 

najdemo odgovore in rešitve za težave, ki se pojavljajo v današnji družbeni realnosti. 

Raziskovalne metode torej niso strogo vezane na raziskovalno paradigmo. Kot primer lahko 

vzamemo metodo zbiranja podatkov z opazovanjem, ki značilnostno sicer pripada 

kvalitativnemu načinu raziskovanja, kar pa ne pomeni, da metode ne moremo uporabiti v 

kvantitativni raziskavi in z njo pridobiti podatkov, ki so usklajeni z načeli objektivnega 

raziskovanja. Prav tako ne smemo podcenjevati praktičnega vidika in zahtev po uporabnosti 

raziskovalnih izsledkov. Pomembno je, da raziskovalec prouči in obravnava problem z več 

perspektiv, z namenom boljšega vpogleda in kakovostnih raziskovalnih izsledkov, ki bodo 

omogočili uporabo le-teh tudi v poslovni praksi. 

2.3.6 Kakovost in veljavnost raziskav 

Northcoteva (2012, 99) pravi, da presojanje kakovosti kvantitativnih raziskav temelji na 

objektivnosti, zanesljivosti in veljavnosti. Kogovškova (2005, 263) pa glede kakovosti 

kvantitativnih raziskav pravi, da govorimo predvsem o zanesljivosti in njihovi veljavnosti. 

Zanesljivost kvantitativnih raziskav razlagamo s ponovljivostjo merjenj, ko govorimo o 

njihovi veljavnosti, pa je pomembno, da merimo tisto, kar želimo.  

Za kvalitativno raziskovanje ta merila niso ustrezna. Raziskovalci, ki se ukvarjajo s 

kvalitativnim raziskovanjem, si postavljajo drugačna merila kakovosti, kot na primer: 

avtentičnost, recipročnost, usklajenosti, refleksivnosti in celo »svetost dobrega« za človeštvo. 

Merila kakovosti v kvalitativnem raziskovanju niso določena in si jih raziskovalci izbirajo 

sami glede na naravo in kontekst raziskave (Northcote 2012, 100). 

Tudi Kogovškova (2005, 265) in Mažgonova (2007, 91) poudarjata, da je bistvo kakovosti 

kvalitativnega raziskovanja v verodostojni predstavitvi procesov in interpretaciji raziskave, ki 

mora biti predstavljena v kontekstu in z vidika udeležencev raziskave. 

Tudi na tem področju menja niso usklajena in potekajo mnoge razprave o tem, kaj je 

kakovostna raziskava. Nekateri raziskovalci, si prizadevajo vzpostaviti set pravil, ki bi veljala 

za kvalitativne raziskave, drugi to kategorično zavračajo. Postavljanje standardov kakovosti v 

kvalitativnem raziskovanju je zašlo v slepo ulico, k temu je pripomogla tudi neusklajena 

terminologija kvalitativnega raziskovanja. Razprave niso prinesle zedinjenja glede konkretnih 

načel verodostojnosti in kakovosti kvalitativnega raziskovanja (Avis 2003; Graebner, Martin 

in Roudy 2012; Shah in Corley 2006).  

Problem, ki je povezan z izbiro posameznih kriterijev kakovosti, ni povezan le s paradigmo in 

naravo raziskave, temveč tudi s prepričanjem raziskovalca, prepričanjem udeležencev 
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raziskave kot tudi prepričanjem naročnikov in zainteresirane javnosti. Kaže se tudi v širokem 

razponu kvalitativnega raziskovanja, od psihologije, industrijskega marketinga pa vse do 

inženiringa. Izziv kvalitativnega raziskovanja se kaže tudi v izpolnjevanju meril kakovosti, ki 

jih predpisujejo v razpisih za pridobitev raziskovalnih sredstev, ki so velikokrat še vedno 

prikrojena kvantitativnim merilom (Northcote 2012, 104-106). 

Avtorji, ki si prizadevajo ustvariti standard kakovosti kvalitativnega raziskovanja, poudarjajo 

različne kriterije za kvalitativne in kvantitativne raziskave, nekateri kriteriji pa so jim skupni, 

kot so na primer: prispevek k znanosti in širjenje znanja, temeljitost in natančnost izvedbe 

raziskave, pravilna izbira raziskovalne strategije ter kredibilnost argumentacije (Northcote 

2012, 104-106). 

V zadnjem času se tudi v okviru kvalitativne paradigme uveljavljajo različni sistemi 

preverjanja kakovosti. Eden od jasnejših in sistematičnih pristopov preverjanja kakovosti so 

oblikovali Whittemore, Chase in Mandle (2001). Za preverjanje kakovosti v kvantitativnem 

raziskovanju je izbrala kriterije, kot so: kredibilnost, avtentičnost, kritičnost, integriteta in 

tehniki triangulacije in preverjanja interpretacij (Kogovšek 2005, 268-269). 

V spodnji preglednici so prikazani kriteriji na podlagi katerih ocenjujemo kakovost 

raziskovalnega dela glede na izbrano paradigmo. 

Preglednica 4: Pogled na veljavnost, zanesljivost in posploševanje 

 Stališče 

  Pozitivistično Relativistično Konstrukcionistično 

Veljavnost Ali se merjenja natančno 

ujemajo z resničnostjo? 

Ali je bilo vključenih dovolj 

perspektiv? 

Ali ta študija razgrinja 

izkušnje vpletenih v 

raziskovalno okolje? 

Zanesljivost Ali bodo merjenja podala 

iste rezultate ob drugih 

priložnostih? 

Ali bodo drugi opazovalci 

dosegli podobna 

opazovanja? 

Ali je način kako smo 

dobili pomen iz grobih 

podatkov dovolj 

razviden? 

Posploševanje Do kakšne mere študija 

potrjuje ali spodbija 

obstoječe ugotovitve z istega 

področja? 

Kakšna je verjetnost, da se 

bo struktura, opazovana v 

vzorcu, ponovila v obči 

populaciji? 

Ali imajo koncepti in 

konstrukti, dobljeni v 

tej študiji, pomen tudi v 

drugih okoljih? 

Vir: Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 75. 

Mnenja o tem, katera raziskava ima večjo veljavnost, so deljena in povezana s 

paradigmatskim izhodiščem. Podporniki kvalitativnega pristopa menijo, da ima kvalitativna 

raziskava večjo veljavnost, ker je raziskovalec v neposrednem stiku z empirično realnostjo in 

opazuje razvoj dogajanja skozi daljše časovno obdobje.  

Značilnost kvantitativnega pristopa je, da raziskovalec ni v neposrednem stiku in ne 

obravnava konteksta za razumevanje družbenih pojavov, išče povezave med spremenljivkami 
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in sklepa z vzorca na populacijo. Za kvalitativni pristop je značilen direkten stik z udeleženci 

in holistično raziskovanje v okviru kulturnega in zgodovinskega konteksta. Postavlja se 

vprašanje v kolikšni meri raziskovalec vpliva na potek raziskave, saj je lahko problematična 

že njegova prisotnost pri opazovanju in deluje pristransko in selektivno v postopku analize 

podatkov (Kogovšek 2005, 269). 

Tudi za kvalitativno raziskovanje so pomembna merila kakovosti znanstvenega raziskovanja.  

V kvalitativnem raziskovanju torej zasledimo različne koncepte kakovosti in veljavnosti  

raziskav. Pogosto govorimo o (Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008, 249): 

- Deskriptivni veljavnosti, kjer govorimo o stopnji verodostojnosti in resničnosti opisa. 

- Interpretativni veljavnosti, s katero ocenimo, kako dobra je razlaga in razumevanje 

stvarnosti proučevanega primera oziroma pojava. 

- Teoretični veljavnosti, ki se nanaša na primernost in resničnost predlagane teorije in 

njenega razlaganja. 

- Posploševalni veljavnosti, s katero mislimo v kolikšni meri lahko izsledke raziskave, 

primera oziroma študije posplošimo na druge podobne primere. 

Ni dovolj, da o veljavnosti le govorimo. Veljavnost moramo dokazati, pojmi morajo biti 

obrazloženi s konceptualno definicijo in navajanjem dokazov iz raziskave. Zahtevo o 

veljavnosti raziskave lahko prevedemo tudi v zaupanje v raziskavo (Dimovski, Škerlavaj in 

Penger 2008, 249).  

Izraziti kvalitativni raziskovalci konceptom veljavnosti in zanesljivosti nasprotujejo, ker je to 

prenos besednjaka iz enega konceptualnega aparata v drugega. 

2.3.7 Etika v raziskovanju 

Kaj je etika v raziskovanju? Ko poskušamo odgovoriti na zastavljeno vprašanje, nam najprej 

pride na misel odnos do sodelujočih v raziskavi, katerim raziskava ne sme povzročiti ali 

pustiti škodljivih posledic (Somekh in Cathy Lewin 2011, 4). 

Etiko razumemo kot skupek norm, moralnih vrednot in standardov vedênj, ki nas vodijo v 

našem obnašanju do drugih (Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008, 47). 

Razprave o etiki v raziskovanju postavijo v središče vlogo vrednot v raziskovalnem procesu. 

Tema etike si zastavlja naslednji vprašanji (Bryman in Bell 2015, 128): 

1. Kako naj se obnašamo do ljudi vključenih v raziskavo? 

2. Ali obstajajo aktivnosti oziroma teme, zaradi katerih bi se raziskovalec moral odreči 

raziskovanju, oziroma teme, zaradi katerih bi se raziskovalec moral vključiti v 

raziskovalni proces? 
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Na prvo vprašanje smo že našli odgovor, medtem ko je drugo vprašanje kompleksnejše in ga 

moramo postaviti v širši družbeni kontekst. Ob tem se nam namesto odgovorov v glavi pojavi 

še več vprašanj glede odgovornosti raziskovalca. 

Ali je raziskovalec odgovoren za kakovost in verodostojne izsledke svojega dela? Je 

raziskovalec odgovoren tudi za učinke svojih izsledkov v družbenem okolju, ki je definirano s 

politično-ekonomskimi odnosi in razmerji moči? Bo raziskovalec sodeloval v raziskavi, 

katere cilji so družbeno sporni? (Malnar 2011, 7-8) 

Raziskovalci so včlanjeni v strokovna raziskovalna združenja, ki si po svojih močeh 

prizadevajo k osveščanju in reševanju etičnih dilem.   

V reševaje etičnih dilem so vpeta številna strokovna združenja, ki se ukvarjajo z raziskavami 

v družboslovju, kot sta npr. American Academy of Management in Market Research Society. 

Strokovna raziskovalna združenja so z namenom ohranjanja in vzpodbujanja etičnega vedênja 

v raziskovanju oblikovala svoje etične kodekse. Ti so prosto dostopni na spletu (v Bryman in 

Bell 2015, 128): 

- Association of bussines schools (2012) in  

- Aomonline (2016).  

Med raziskovalci poteka stalna diskusija o smiselnosti etičnih kodeksov. Medtem ko se 

nekateri zavzemajo za uveljavitev eksplicitnih pravil, ki bi vsebovala tudi sankcije za zlorabe, 

drugi te zavračajo, saj menijo da so etična vprašanja zelo zapletena, zato obstaja bojazen, da 

bodo smernice preveč toge in abstraktne, da bi pokrivale problematiko resničnih raziskovalnih 

etičnih problemov ali da bodo vsebovale pristranost eni ali drugi ideološki poziciji (Easterby-

Smith, Thrope in Lowe 2007, 104). 

O etičnih razpravah in tekstih, nanašajočih se na etiko v raziskovanju v poslovnih in 

družbenih vedah pišeta tudi Bryman in Bell (2015, 130) in opredeljujeta razloge za njihov 

nastanek:  

1. Avtorji literature s področja etike se pogosto ne strinjajo o etičnih vprašanjih in 

problemih. Z drugimi besedami, ne strinjajo se, kaj je etično sprejemljivo in kaj ne. 

2. Najpomembnejše vsebine odprtih etičnih vprašanj se v zadnjih desetletjih niso posebej 

spremenile. Podobni problemi se pojavljajo že od šestdesetih let prejšnjega stoletja pa vse 

do danes. Diskusijo o etičnih vprašanjih vedno spremljajo zloglasni primeri neetičnih 

raziskav. Taka je na primer Daltonova (1964) raziskava iz leta 1959, kjer so bili na prikrit 

način pridobljeni podatki o krajah drobnega materiala in inventarja v podjetjih, ali 

Zimbardov (1972) zaporniški eksperiment iz leta 1972 in Millgramov (2004) poskus 

poslušnosti avtoritete iz leta 1963. Vse te raziskave bi danes razumeli kot nedvomno 

etično sporne, a inherentna vprašanja o načinu pridobivanja podatkov in načinu izvajanja 

raziskav še vedno ostajajo odprta.  

3. Ali smemo zavajati udeležence v raziskavi za namen pridobivanja boljših podatkov? 
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Smemo vzpodbujati udeležence za udeležbo v raziskavi z materialnimi spodbudami, kljub 

temu da so izrazili blago nestrinjanje? 

Naslednji problem s povezanostjo debat o etičnih normah in zloglasnih primerih je ta, da 

implicira, da se etične dileme pojavljajo le v ekstremnih primerih. 

4. V povezavi z zadnjim problemom etičnih diskurzov se etične kršitve oziroma prestopke 

povezuje s posameznimi primeri in preko tega s specifičnimi metodami (eksperiment, 

opazovanje), kar lahko vodi do napačnega prepričanja, da se pri nekaterih metodah 

srečujemo z etičnimi dilemami, druge metode pa so na te imune. 

Cilj etike v raziskovanju je torej zagotoviti, da v procesu raziskovanja ni nihče oškodovan. 

Etične kršitve se lahko porajajo na različnih področjih raziskovanja in zajemajo vse od 

kršenja dogovorov o zaupnosti podatkov, dogovora o nerazkrivanju podatkov raziskave, 

napačno interpretiranje rezultatov, zavajanje ljudi in vse do izogibanja pravni odgovornosti 

(Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008, 47). 

Zato si moramo etična vprašanja zastaviti že pred pričetkom raziskave, in sicer se moramo 

vprašati o etičnem pristopu do: 

- izpraševanih ljudi: Izpraševancem obrazložimo smisel in koristi, ki jih pričakujemo od  

raziskave. Obrazložimo jim, na kakšen način so spoštovane njihove pravice. Zelo resno 

moramo spoštovati predpise o varovanju osebnih podatkov. Pridobiti moramo tudi 

izpraševančevo privolitev za sodelovanje v raziskavi (Dimovski, Škerlavaj in Penger 

2008, 50). 

- naročnikov raziskave: Ti imajo vedno pravico do etično izvedene raziskave. 

- Nekateri naročniki zahtevajo zaupnost raziskave. Ta se lahko kaže v zaupnosti podatkov o 

naročniku, v zaupnosti predmeta raziskave, ko naročnik ne želi, da bi konkurenti pridobili 

vpogled v nov produkt, kot tudi pravico do nerazkritja namena in ugotovitev raziskave. 

- Pomemben etičen vidik je tudi pravica do kakovostne raziskave, kar pomeni, da mora 

raziskovalec slediti navodilom naročnika in izvesti takšno zasnovo raziskave, ki bo podala 

odgovore na zastavljena vprašanja. Raziskovalec mora poskrbeti za to, da ne bo prišlo do 

napačnih zaključkov (Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008, 51). 

- Z vidika raziskovalcev zasledimo naslednja stališča do etičnih vprašanj: 

- Univerzalizem ali prepričanje, da se etičnih norm in pravil nikoli ne sme prekršiti. 

- Situacijska etika, ki dopušča, da se pravila v določenih situacijah smejo kršiti. Lahko 

jo razlagamo na dva načina: 

- Cilj opravičuje sredstvo. 

- Nimamo druge izbire za izvedbo raziskave. 

- Razširjenost kršitev etičnih norm: Etične kršitve so široko razširjenje zaradi narave 

raziskovanja v družbenih znanostih, kjer v popolni odkritosti do udeležencev raziskave 

pogosto ne dobimo iskrenih odgovorov zaradi efekta družbene sprejemljivosti. Zato 
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zagovorniki tega stališča opravičujejo neodkritost pri izvedbi raziskave do udeležencev z 

namenom pridobivanja iskrenih podatkov (Bryman in Bell 2015, 131). 

- Fleksibilnost pri etičnem odločanju je stališče, ki opravičuje etično vprašljive raziskave 

predvsem na področju odkritosti s tem, da državne in velike inštitucije v  vsakdanjem 

življenju povzročajo veliko bolj grobe kršitve kot raziskovalec v svoji raziskavi, zato naj 

bi bili raziskovalci upravičeni do uporabe zavajanja kot metode pridobivanja zanesljivih 

podatkov (Bryman in Bell 2015, 131). 

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 102) v poglavju etika izpostavljajo dodatno temo, ki 

je povezana z odgovornostjo in položajem moči med udeleženci, in sicer razkrivanje zaupnih 

sporočil podrejenih managementu, ki jih je raziskovalec pridobil v procesu raziskave. 

Managerji so pogosto sposobni dognati naravo in vir informacij, ker so raziskovalci premalo 

obveščeni o podrobnem političnem kontekstu organizacije.  

Zgodi se, da naročnik od raziskovalca zahteva razkritje občutljivih podatkov udeležencev ali 

želi spremeniti podatke ali celo ugotovitve študije. To predstavlja neetično obnašanje 

naročnika in v primeru ugoditev takim zahtevam bi to predstavljalo tudi neetično obnašanje 

raziskovalca (Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008, 51). 

Nesoglasja se pojavljajo tudi med osebnimi in poklicnimi interesi, kjer raziskovalec prekorači 

meje etike zaradi svoje kariere. Raziskovalec ima nadzor in lastništvo nad podatki, zato se 

mora zavedati svoje etične odgovornosti, da ne objavlja in prepošilja informacij, ki bi lahko 

škodile izpraševancem (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 104). 

Odgovorov na vsa ta etična vprašanja in dileme ne bomo našli v okviru etičnih kodeksov, 

skrivajo se v vrednotah raziskovalca. 

Meville Dalton (1964) je dejal (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 104):  

Družbeni raziskovalec mora izbrati svoje vrednote in obveze in jih vselej presojati v teku 

celotnega raziskovalnega procesa. V demokratični družbi namreč ni mogoče vsiljevati enega 

fiksnega kodeksa večplastnim konfliktnim kodeksom.  

Če torej povzamemo, je bistveno, da raziskovalec ravna etično, v skladu s kodeksom ter 

predvsem z zavedanjem, da nima niti pravice niti si ne sme vzeti moči, da tudi v najblažji, 

najmanjši obliki zlorabi človeško dostojanstvo, poštenost in zaupnost. 

2.3.8 Politika raziskav 

V znanju je moč! Raziskovanje prinese nova védenja in znanja in tega se zelo dobro zavedajo 

razni politični akterji, ki želijo izkoristiti znanost in raziskovanje za dosego svojih osebnih in 

političnih ciljev. Vlade so ugotovile, da lahko s kontroliranjem področja raziskovanja in 

uporabo raziskovalnih izsledkov vplivajo na javno mnenje in družbeno privzeto resnico. 
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Politični akterji želijo na javno mnenje vplivati tudi skozi način tolmačenja raziskovalnih 

izsledkov in na podlagi teh utemeljujejo uvedbo ukrepov in svoje odločitve, izsledke raziskav 

pa lahko uporabijo zunaj konteksta, z namenom poudarjanja interesov določene skupine. 

Vlade in investitorji krojijo tudi razpisne pogoje raziskovalnih projektov, kar se kaže preko 

razpisne dokumentacije in razpisanih tem raziskav. Številne ustanove za financiranje 

raziskovalne dejavnosti se ne morejo otresti vpliva investitorjev in lastnikov ter njihove 

politične volje in predpostavk, kar se kaže tudi skozi priznavanje znanstvenosti posameznim 

vrstam raziskav. 

Raziskovalci delujejo na projektih v okviru raziskovalnih ustanov. Raziskovalne ustanove pa 

velikokrat pripadajo določenim tradicijam in politikam ter zato izbirajo sodelavce 

(raziskovalce) glede na njihovo prilagodljivost in politično držo. Na raziskovalni proces 

vplivajo skozi materialne možnosti in pogoje, ki jih omogočajo za raziskovalno delo, saj 

vsaka raziskava potrebuje finančna sredstva in na ta način vplivajo na izbor tem in 

vzpostavljajo posreden vpliv na raziskovalni proces ter kontrolo nad tolmačenjem rezultatov 

kot tudi nad objavami izsledkov raziskav. Raziskovalci želijo proučevati družbeno pereče 

teme, kar zlahka privede do konflikta interesov, zato se raziskovalci soočajo z izzivi kako priti 

do verodostojnih podatkov, saj vladam in podjetjem ni v interesu raziskovanje, ki ne služi 

njihovim ciljem.  

V ozadju je torej interes in moč snovalcev in izvajalcev politik, managerjev in lastnikov.  

Politika moči torej marsikdaj odloča o predmetu in načinu raziskovanja in vpliva tudi na to, 

kaj je javno sprejeta resnica. »Vsak raziskovalec se mora zavedati konfliktov, ki so lahko 

globji in bolj kompleksni od tega, kar je očitno.« (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 

101) »Raziskovalci bi morali biti zelo pazljivi, katerim ciljem služijo, tako hote kot nehote« 

(Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 85) in se zavedati posledic, ki jih lahko povzročijo s 

svojim pristopom k raziskovanju. 

2.3.9 Raziskovanje za management in poslovni svet 

Poslovno raziskovanje (bussiness resaearch) v svoji zasnovi, konceptu in idejah temelji na 

družboslovju, torej sociologiji, psihologiji, antropologiji in ekonomiji. V poslovnih raziskavah 

raziskujemo razvoj in spremembe v organizacijah in družbi. Znanstven družbosloven 

raziskovalni pristop tudi raziskavam na področju managementa poda ideje, kako oblikovati 

raziskovalna vprašanja in kako priti do ustreznih razlag in veljavnih ugotovitev. Vzrokov za 

raziskovanje poslovnega sveta je veliko in vključujejo razvoj in spremembe organizacij in 

družbe, razvoj tehnologij, okoljevarstvenih izzivov, politike in drugo. V osnovi jih izvajamo 

na vseh tistih področjih poslovanja in managementa, kjer ni ustreznih razlag in razumevanja 

določenih pojavov (Bryman in Bell 2015, 5). 
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Podjetja ne delujejo več v lokalnih okoljih, temveč so soočena s konkurenco in delovanjem na 

globalnih trgih. Delujejo v negotovih pogojih hitro spreminjajočega se poslovnega okolja, 

kateremu se morajo nenehno prilagajati. Hitrost odločanja in prilagajanja predstavlja 

konkurenčno prednost podjetja, zato vodstvo podjetja potrebuje kakovostne informacije, da bi 

lahko hitro in ustrezno sledilo spremembam s svojimi odločitvami. Managerji upravljajo z 

dislociranimi enotami, kar predstavlja svojevrsten kulturni, tehnološki in komunikacijski 

izziv.   

Na poslovanje podjetij je močno vplival razvoj novih tehnologij, ki pomeni nov način 

komunikacije s kupci, dobavitelji in zaposlenimi. Managerji delujejo v virtualnih okoljih in 

operirajo z velikimi podatki. Pojav novih računalniških tehnologij omogoča reševanje 

problemov in obdelave velike količine podatkov v izredno kratkem času. V organizacijah 

uporabljajo svoje baze podatkov na katerih izvajajo podatkovno rudarjenje z namenom 

boljšega upravljanja in sprejemanja poslovnih strategij in odločitev. Managerji na dnevnem 

nivoju sprejemajo odločitve, na podlagi internih in eksternih raziskav, zato morajo biti  

sposobni presojati kakovost raziskovalnih izsledkov, saj na njih temeljijo njihove poslovne 

odločitve. Hkrati to pomeni potrebo po interdisciplinarnosti znanj in nenehno nadgrajevanje 

obstoječih znanj, saj znanje nenehno zastareva. 

Raziskovalec v poslovnem okolju se mora zavedati dejstva, da managerji pričakujejo 

kakovostne informacije in izsledke zanesljivih in verodostojnih raziskav, ki jih bodo lahko 

uporabili v praksi in predstavljajo osnovo za sprejemanje visoko tveganih odločitev. 

Raziskovalec mora zato izbrati ustrezen pristop, ki omogoča udejanjanje izsledkov v praksi.  
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3  EMPIRIČNI DEL: ANALIZA MAGISTRSKIH NALOG 

Namen raziskave je proučiti opredelitve (in s tem rabo) paradigem v magistrskih nalogah ter 

njihovo skladnost z metodami in vzorcem. Zanima nas torej paradigmatska konsistentnost v 

magistrskih nalogah.   

Cilji raziskave so: 

- Analizirati magistrske naloge z vidika paradigem. 

- Identificirati skladnost paradigem z metodami in vzorcem. 

- Podati priporočila za nadaljnje raziskovanje. 

Kot vodilo v naši raziskavi smo zastavili raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Ali so paradigme 

raziskovanja v nalogah opredeljene ter skladne z metodami in vzorcem? 

Na podlagi analize podatkov naše raziskave smo preverili povezanost opredelitve paradigme s 

fakulteto in raziskovalnim pristopom ter povezanost med raziskovalnim pristopom in 

fakulteto.  

3.1 Metodologija raziskave 

Raziskava je zasnovana kot študija primera. Metoda analize podatkov je kombinacija metode 

analize vsebine in utemeljene analize sekundarnih virov (magistrskih nalog) v kombinaciji z 

metodo deskriptivne statistike. Vzorec podatkov magistrskih nalog je neverjetnostni. 

3.1.1 Vrsta raziskave - študija primera 

V empiričnem delu magistrske naloge smo zasnovali kot študijo primera, v kateri smo 

analizirali sekundarne vire – magistrske naloge izbranih družboslovnih fakultet. Izbrani 

vzorec je neverjetnostni. Analizo smo izvajali po metodah analize vsebine, utemeljene analize 

in deskriptivne statistike. 

Študija primera je pogosta izbira študentov, ki raziskujejo v okviru magistrskih nalog. Tudi 

naša raziskava je študija primera, zato jo v nadaljevanju podrobneje predstavljamo. 

S študijo primera raziskujemo proizvode materialne in kulturne dediščine, kot tudi pojave, 

procese in postopke družbene entitete. Proučujemo jih v njihovem okolju oziroma 

življenjskem kontekstu. Za zbiranje podatkov lahko uporabimo različne vire in različne 

metode zbiranja podatkov. Vsak primer in način pridobivanja podatkov se podrobno opiše in 

skupaj s podatki služi kot baza za analizo in pojasnitve pojavnosti, vrste primera, procesov ali 

pojava ter načina razvoja procesov, iz česar izpeljemo in oblikujemo teoretične pojme in 

posplošitve (Mesec 1998, 2). 
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Glede na naravo delimo študije primera na:  

- študije posameznih primerov družbenih entitet, 

- študije posameznih primerov družbenih interakcij,  

- študije posameznih primerov kulturnih proizvodov.  

Študijo primera delimo tudi glede na število obravnavanih primerov: 

- en primer (singularna študija primera), 

- več primerov (pluralna ali komparativna študija primerov). 

Glede na sestavljenost enot analize študije delimo na enostavne in sestavljene. 

Glede na vrsto empiričnega gradiva, ki ga uporabimo v raziskavi, jih delimo na (Mesec 1998, 

3-4): 

- primarne, v tem primeru gradivo pridobimo z opazovanjem in spraševanjem,  

- sekundarne, kjer empirično evidenco sestavljajo dokumenti zbrani v dosjejih ali 

anamnestičnih zapisih,  

- kombinirane, v katerih v raziskavi uporabimo različne vire gradiva, tako primarne kot 

sekundarne podatke. 

Kot navaja Mesec (1998, 2), študijo primera uporabljamo pri proučevanju posameznih 

pojavov tako, da jih pojasnjujemo s posameznimi primeri družbenih entitet (procesov, 

postopkov in proizvodov materialne ali duhovne kulture), ki jih proučujemo v njihovem 

okolju. V ta namen zberemo za pojasnitev posameznega primera podatke iz različnih virov in 

z različnimi metodami. Vsak primer podrobno in celostno opišemo in analiziramo ter tako 

tvorimo teoretične pojme za pojasnitev primera, njegove narave in razvoja. 

Sagadin (2004, 89-90) in Starmanova (2013, 74) pravita, da gre pri študiji primera za vsebino 

in razumevanje posameznega primera ali manjšega števila primerov, ki jih raziskujemo, in ne 

za idejo opredeljevanja populacij, reprezentativnega vzorca in posploševanja. 

Mesec (1998, 55) predlaga, da za enoto raziskovanja izberemo primer ali primere, ki 

predstavljajo problem. Izberemo jih tako, da bomo z njihovo analizo prišli do čim bolj 

raznolikih informacij, torej take primere, ki so zanimivi, kontrastni, skrajni, izjemni, in ne le 

povprečni. Vsak izbor ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, predvsem pa je od 

raziskovalnega vprašanja odvisno, kakšen primer bomo izbrali: 

- Glede na naravo je naša raziskava zasnovana kot študija primera: študija posameznih 

primerov kulturnih proizvodov oziroma v našem primeru magistrskih nalog.  

- Glede na število primerov je naša raziskava singularna študija primera. 

- Glede na sestavljenost enot analize je to študija primera enostavnih enot. 
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- Glede na vrsto empiričnega gradiva je naša raziskava sekundarna študija, saj empirično 

evidenco sestavljajo dokumenti zbrani v podatkovni zbirki COBISS in v internih 

dokumentih fakultet.  

Študije, ki so jih izdelali drugi, v našem primeru so to magistrske naloge študentov poslovnih 

fakultet, predstavljajo za nas sekundarne podatke oziroma sekundarne vire. 

3.1.2 Vzorec raziskave 

Vzorčenje je proces, ko iz populacije, ki predstavlja množico vseh proučevanih enot, 

izberemo vzorec, torej del populacije, iz katerega lahko sklepamo o lastnostih populacije 

(Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna 2011, 3). V primeru verjetnostnega oziroma slučajnega 

ali naključnega vzorčenja ima vsaka enota populacije enako verjetnost in možnost, da bo 

izbrana v vzorec (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 163). Statistično sklepanje oziroma 

posploševanje je možno le takrat, ko izberemo verjetnostni ali slučajni vzorec, kar pomeni, da 

ima vsak element ciljne populacije, iz katere izbiramo vzorec, možnost (verjetnost) da bo 

izbran. Verjetnostni vzorec poimenujemo tudi znanstveni vzorec (Ferligoj, Lozar Manfreda in 

Žiberna 2011, 3).  

Vzorčenje je pomemben korak tako v kvalitativnih kot tudi v kvantitativnih raziskavah. Še 

posebej pa moramo pri vzorcu paziti pri mešanih raziskavah, saj je bolj kompleksen, kar 

izhaja iz problema mešanja metod (integracije, reprezentacije in politike) (Onwuegbuzie in 

Collins 2007, 307). Teddlie in Yu (2007, 86) poudarjata, da se mora raziskovalec v mešanih 

raziskavah osredotočiti tako na podrobnosti, kot tudi na reprezentativnost podatkov. 

Raziskovalci se zavedajo pomena reprezentativnega vzorca, saj v kvantitativnih raziskavah 

želijo raziskati pojave v populaciji. Če je ta prevelika, je vzorčenje nujno, vendar pa le 

reprezentativni vzorci omogočajo posploševanje ugotovitev na populacijo.  

Poznamo več načinov verjetnostnega ali slučajnega vzorčenja. Med načine verjetnostnega 

vzorčenja uvrščamo enostavno slučajno vzorčenje, sistematično vzorčenje, stratificirano 

vzorčenje, panelno vzorčenje, vzorčenje v skupinah in večstopenjsko vzorčenje (Ferligoj, 

Lozar Manfreda in Žiberna 2011, 3-6).  

Poznamo več načinov neverjetnostnega ali neslučajnega vzorčenja. Med načine 

neverjetnostnega (namenskega ali neslučajnostnega) vzorčenja uvrščamo namenski vzorec, 

priložnostne vzorce, kvotno vzorčenje, ekspertno vzorčenje, vzorčenje po principu “snežne 

kepe”in fokusne skupine (Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna 2011, 3). 

Neverjetnostni, namenski ali neslučajni vzorci pa imajo v nasprotju z verjetnostnim vzorcem, 

kjer imajo vse enote znano verjetnost in je ta večja od nič, neznano verjetnost izbire 

posamezne enote, verjetnosti torej ne moremo določiti in ni nujno večja od nič. Pri 
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neslučajnih vzorcih ne moremo izračunati intervalov zaupanja vzorčnih ocen, kot tudi ne 

moremo preizkušati domnev o značilnosti populacije (Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna 

2011, 3; Bregar, Ograjenšek in Brdavž 2005, 43). 

V kvalitativnih raziskavah se pri zbiranju podatkov ne omejujemo na en vir podatkov, temveč 

želimo pridobiti poglobljen vpogled v proučevano problematiko in zato zberemo veliko 

število raznovrstnih podatkov o različnih vidikih proučevane družbene enote. Zanimajo nas 

različne perspektive, saj proučujemo pojasnitev okoliščin pojava, raziskujemo organizacijske 

strukture, iščemo motive, zanima nas potek procesov, proučujemo odnos med udeleženci 

raziskave in organi, zanimata nas prav tako politološki vidik in pomen vrednot v času. Vzorec 

je v kvalitativnem raziskovanju primeren oziroma relevanten za raziskavo takrat, ko 

raziskovalec pridobi podatke, ki so potrebni za odgovor na raziskovalna vprašanja (Mesec 

1998, 55).  

Empirični del naše raziskave temelji na sekundarnih virih oz. podatkih. Sekundarne podatke 

delimo glede na: 

1. Namen: 

- Služijo kot predloga raziskave, so prikaz znanja in vêdenja o določenem proučevanem 

področju in iz njih črpamo reference in citate. Pomagajo pri odločitvi, katere nadaljnje 

raziskave so potrebne, da zapolnimo določeno vrzel v znanju o proučevanem procesu. 

- So že zbrani in si z njimi prihranimo čas in stroške, če lahko nadomestimo primarno 

zbiranje podatkov in jih seveda ob predpostavki primernosti uporabimo v svoji 

raziskavi. 

- Uporabimo jih, kot v našem primeru, kot edino osnovo za raziskovalno študijo. 

2. Vir: Razlikujemo med notranjimi in zunanjimi podatki. V primeru naše raziskave 

uporabljamo zunanje podatke. 

3. Kategorijo: Poznamo baze podatkov, periodični tisk, knjige, vladne in javne dokumente 

ali posebne zbirke. 

V naši raziskavi uporabljamo dokumente, ki so zbrani v podatkovni zbirki (bazi) COBISS in 

dokumente poslovnih fakultet, ki so prosto dostopni na spletu. 

Kvalitativno raziskovanje je osredotočeno v poglobljeno razumevanje posamičnega 

proučevanega pojava, dogodka, situacije in inštitucije, usmerjeno je v podrobno proučevanje 

oseb, njihovih medsebojnih odnosov, reakcij, čustev in v razumevanje pojmov. Osredotočeno 

je torej v posamičen pojav ali maloštevilčne pojave in v njihovo razumevanje in kakovost, za 

razliko od kvantitativnega raziskovanja, ki se osredotoča na ugotovitve, ki jih je moč z 

reprezentativnim vzorcem posploševati na širšo populacijo (Vogrinc 2008a, 54). 

Mesec (1998, 73) pravi, da bi bilo v kvalitativnem raziskovanju bolje uporabljati izraz izbor 

namesto izraza vzorec, saj gre za posamične enote, ki jih raziskujemo (prav tam). V 

kvalitativnem raziskovanju način izbora enot ni pomemben. Na podlagi posamične študije 
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primera je mogoče oblikovati teorijo, ki jo kasneje preverjamo na drugih primerih in tako 

ugotovimo splošne zakonitosti. Vzorec mora biti relevanten za raziskavo, kar pomeni, da nam 

ponudi potrebne informacije za izvedbo raziskave in odgovor na raziskovalno vprašanje 

(Vogrinc 2008a, 54-55). 

V kvalitativnem raziskovanju so vzorci nenaključni in sistematični, kot na primer: teoretično 

vzorčenje, kvotno vzorčenje in tehnika snežne kepe. Kadar uporabljamo namensko vzorčenje, 

je vsaka enota izbrana z določenim namenom. Z namenskim vzorčenjem lahko v raziskavo 

vključimo posameznike iz širše populacije, lahko pa proučujemo celotno podskupino neke 

širše populacije, zato so ugotovitve relevantne za proučevani vzorec in jih ne moremo 

posploševati na širšo populacijo (Engel in Schutt 2005, v Vogrinc 2008a, 56). 

Vzorčni okvir  

V raziskavi smo uporabili neverjetnostni vzorec, v katerega smo zajeli magistrske naloge treh 

poslovnih fakultet, ki so članice javnih univerz v Sloveniji.  

Vzorčni okvir predstavljajo magistrske naloge iz podatkovne zbirke magistrskih nalog 

znanstvenega magisterija, ki so dostopne preko spleta v podatkovni zbirki COBISS. Pri 

opredeljevanju vzorca smo se omejili na naloge znanstvenega magisterija, ki so nastale v 

obdobju od 2011 do 2015.   

Podatkovna baza v okviru Univerzitetnih knjižnic nam da naslednje zadetke: 

a) Podatkovna zbirka COBISS – Fakulteta A  

– Število zadetkov magistrskih nalog - znanstveni magisteriji: 1247 

– Zapisi v obdobju 2011.2015: 95 

– Elektronsko dostopni dokumenti: 93 

c) Podatkovna zbirka COBISS – Fakulteta B 

– Število zadetkov magistrskih nalog - znanstveni magisteriji: 3749 

– Zapisi v obdobju 2011-2015:  426 

– Elektronsko dostopni dokumenti: 315 

c) Podatkovna zbirka COBISS – Fakulteta C 

– Število zadetkov magistrskih nalog - znanstveni magisteriji: 549 

– Zapisi v obdobju 2011-2015: 273 

– Elektronsko dostopni dokumenti: 193 

Analiza temelji na vzorcu 20 % magistrskih nalog iz vsakega repozitorija.  
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Izbira vzorca 

Magistrske naloge iz podatkovne baze COBISS smo pridobili preko poizvedb na posamezni 

univerzitetni in visokošolski knjižnici, kjer poslovne fakultete objavljajo magistrske naloge 

svojih študentov. Za vsako poizvedbo smo v sistemu COBISS opredelili naslednje kriterije: 

- Koda vsebine: M2, ki označuje magistrske naloge znanstvenega magisterija. 

- Leto izida: 2011-2015. 

- Le viri z e-dostopom, kar pomeni, da smo izbrali le dokumente, ki so elektronsko 

dostopni. 

Podatkovna zbirka COBISS – Fakulteta A:  

- Elektronsko dostopni dokumenti: 93 

- Potek iskanja za Fakulteta A: 

- 1247 CC=M2 

- 6744 PY=2011:2015 

- 1247 DT=D 

- 25 RS=D 

- 11924 NH=1 

- 19097 EA=1 

- 142891 S99 

- S: 93 ((CC=((M2)) AND PY=2011:2015)) NOT (DT=D) NOT RS=D NOT NH=1 

AND (EA=1 OR S99 

- Leto 2011: 23 dokumentov, izbrani 3 

- Leto 2012: 20 dokumentov, izbrani 4 

- Leto 2013: 18 dokumentov, izbrani 4 

- Leto 2014: 16 dokumentov, izbranih 6 

- Leto 2015: 16 dokumentov, izbrana 2 

- Skupaj: 93 dokumentov, vzorec 19 dokumentov 

Glede na prikaz zadetkov v COBISS-u smo iz vsake strani z zadetki izbrali 5 dokumentov, 

dokler nismo dosegli 20 % prikazanih zadetkov.  

Pri pregledu dokumentov smo pri nekaterih dokumentih ugotovili razhajanja med letnico 

objave in datumom dokumenta, kar je posledica poznejših objav. Na primer dokument nosi 

letnico 2014, objava v COBISS-u pa 2015, zato smo v preglednici zbranih nalog popravili 

letnico nastanka magistrske naloge na podatek iz dokumenta. 

Podatkovna zbirka COBISS – Fakulteta B: 

- Elektronsko dostopni dokumenti: 315 

- Potek iskanja Fakulteta B: 
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- 3749 CC=M2 

- 11718 PY=2011:2015 

- 1528 DT=D 

- 0 RS=D 

- 5 NH=01 

- 94982 DP=01 

- 2165 DP=XX 

- 12931 EA=1 

- 142891 S99 

- S: 315 ((CC=((M2)) AND PY=2011:2015)) NOT (DT=D) NOT RS=D NOT NH=01 

AND (DP=01 OR DP=XX) AND (EA=1 OR S99) 

- Leto 2011: 82 dokumentov, izbranih 14 

- Leto 2012: 89 dokumentov, izbranih 20 

- Leto 2013: 67 dokumentov, izbranih 13 

- Leto 2014: 46 dokumentov, izbranih 10 

- Leto 2015: 31 dokumentov, izbranih  6 

- Skupaj: 315 dokumentov, vzorec 63 dokumentov 

Glede na prikaz zadetkov v COBISS-u smo iz vsake strani z zadetki izbrali 5 dokumentov, 

dokler nismo dosegli 20 % prikazanih zadetkov.  

Pri pregledu dokumentov smo pri nekaterih dokumentih ugotovili razhajanja med letnico 

objave in datumom dokumenta, kar je posledica poznejših objav. Na primer dokument nosi 

letnico 2014, objava v COBISS-u pa 2015, zato smo v preglednici zbranih nalog popravili 

letnico nastanka magistrske naloge na podatek iz dokumenta. 

Podatkovna zbirka COBISS – Fakulteta C: 

- Elektronsko dostopni dokumenti : 193 

- Potek iskanja Fakulteta C: 

- 549 CC=M2 

- 17694 PY=2011:2015 

- 4627 DT=D 

- 0 RS=D 

- 490 NH=03 

- 43236 DP=03 

- 4269 DP=XX 

- 11067 EA=1 

- 142891 S99 

- S: 193 ((CC=((M2)) AND PY= 2011:2015)) NOT (DT=D) NOT RS=D NOT NH=03 

AND (DP=03 OR DP=XX) AND (EA=1 OR S99) 
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- Leto 2011: 42 dokumentov, izbranih 7 

- Leto 2012: 49 dokumentov, izbranih 9 

- Leto 2013: 45 dokumentov, izbranih 6 

- Leto 2014: 31 dokumentov, izbranih 8 

- Leto 2015: 26 dokumentov, izbranih 8 

- Skupaj: 193 dokumentov, vzorec 38 dokumentov 

Glede na prikaz zadetkov v COBISS-u smo iz vsake strani z zadetki izbrali 5 dokumentov, 

dokler nismo dosegli 20 % prikazanih zadetkov.  

Pri pregledu dokumentov smo pri nekaterih dokumentih ugotovili razhajanja med letnico 

objave in datumom dokumenta, kar je posledica poznejših objav. Na primer dokument nosi 

letnico 2014, objava v COBISS-u pa 2015, zato smo v tabeli zbranih nalog popravili letnico 

nastanka magistrske naloge na podatek iz dokumenta. 

3.1.3 Urejanje podatkov 

Zbrane podatke je potrebno sistematično urediti. To je predpogoj za izvedbo raziskave. 

Sistematično urejanje podatkov zajema zbiranje, urejanje in označevanje podatkov. 

Sistematiziranje in urejanje podatkov, ki smo jih pridobili iz različnih virov in v različnih 

oblikah, je zahteven proces, saj se moramo odločiti, katere podatke in kaj iz zbranih podatkov 

bomo raziskovali. Podatke lahko uredimo v kronološkem zaporedju, po njihovem izvoru, 

glede na vrsto podatkov, glede na njihovo vsebino in tako dalje. Že sam proces organiziranja 

podatkov pomeni njihovo razlago in interpretacijo in vpliva na nadaljnji potek raziskave 

(Tracy 2013, 185-186). 

Podatke naše raziskave smo uredili v Excelovi preglednici po naslednjih kriterijih: zaporedna 

številka dokumenta, avtor naloge, elektronska povezava do magistrske naloge, leto objave, 

fakulteta. 

Po določitvi vzorca smo izbrane magistrske naloge prenesli v PDF obliki v podatkovno mapo 

in jih pretvorili v format, ki nam je dopuščal signiranje dokumenta in pisanje komentarjev. S 

tem smo dokumente pripravili za nadaljnjo obdelavo. Tudi v fazi postopka preoblikovanja 

formata datotek ni šlo brez težav, saj so bili nekateri dokumenti sicer elektronsko dostopni, a 

skenirani kot slika v formatu JPEG. Teh dokumentov ni bilo mogoče preoblikovati v format 

za obdelavo, zato smo iz COBISS-a izbrali druge magistrske naloge, in z njimi nadomestili te, 

ki jih nismo mogli preoblikovati v želeno obliko. Vsako magistrsko nalogo smo oštevilčili in 

jo z identifikacijsko številko shranili v lokalno datoteko. Hkrati smo identifikacijsko številko, 

ime avtorja, elektronsko povezavo do naloge, letnico izdelave ter fakulteto vnesli v Excelovo 

razpredelnico. Na spodaj prikazan način smo iz vseh 120 magistrskih nalog pripravili 
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podatkovno zbirko sekundarnih dokumentov, ki nam je služila kot predpriprava za izvedbo 

analize.  

 
Opomba: Naslovi in dostopi do spletnih povezav so zamegljeni, saj nismo pridobili dovoljenja 

avtorjev za objavo. 

Slika 10: Razpredelnica zajema in vnosa podatkov magistrskih nalog 

3.2 Analiza in interpretacija podatkov 

Metode analize podatkov uporabljene v naši raziskavi so: kombinacija metode analize vsebine 

in utemeljene analize ter deskriptivna statistika.  

Vsebinska analiza se uporablja v kvalitativnem raziskovanju, ko raziskovalec iz dokumentov 

s pomočjo oblikovanih kategorij oziroma raziskovalnih vprašanj pridobi deskriptivne podatke, 

ki osmišljajo proučevano temo. Vsebinsko analizo uporabljamo za manjši obseg dokumentov, 

za večji obseg dokumentov pa raziskovalci pogosto uporabljajo kvalitativno vsebinsko 

analizo, ki jo imenujemo tudi utemeljena analiza. Kvalitativno vsebinsko analizo sestavlja več 

korakov. Najprej je potrebno urediti in kategorizirati gradivo. Na podlagi zbranih dokumentov 

določimo enote kodiranja. Sledi postopek kodiranja besedila, s katerim identificiramo 

pojavnost in pomen dogodkov oziroma pojmov in kakšen pomen jim pripisujejo udeleženci. 

Kode nato pregledamo in iz njih definiramo pojme in kategorije, ki so pomembni za našo 

raziskavo. Kode medsebojno povezujemo in jih hierarhično in odnosno povezujemo med 

seboj in z besedilom. Vsi ti koraki nam omogočijo interpretacijo in poglobljen vpogled v 

proučevano temo, ki nam omogoča oblikovanje končne teoretične formulacije in odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja (Vogrinc 2008a, 64-66).  

Bogat pregled uporabe utemeljene teorije v raziskovalni praksi predstavljata Strauss in Corbin 

(1997) v svoji knjigi Grounded theory in practice.
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Kot piše Sarah J. Tracy (2013, 184), veliko raziskovalcev v kvalitativnih raziskavah uporablja 

utemeljeno  analizo, katere utemeljitelja sta Barney Glaser in Anselm Strauss (2006). K 

nadaljnjemu razvoju te metode pa sta bistveno pripomogli tudi Juliet Corbin (Corbin in 

Strauss 2008) in Kathy Charmaz (2006). Med raziskovalci je ta metoda priljubljena, saj 

omogoča postopno proučevanje pojavov in postopno umeščanje dogodkov v abstraktne 

kategorije in pojme. Raziskovalci se nenehno vračajo k preverjanju in sistematičnemu 

vzorčenju podatkov, s katerimi zapolnijo manjkajoče podatke, ki so potrebni za pojasnitev 

proučevanega dogodka ali pojava. Za utemeljeno  analizo je značilno hkratno zbiranje in 

analiziranje podatkov. V utemeljeni analizi raziskovalec izhaja iz podatkov in si zastavlja 

vprašanja, ki izhajajo iz zbranih podatkov in ne iz raziskovalnih vprašanj, ki jih poraja 

literatura. Glaser in Strauss (2006) sta kot značilnost utemeljitvene analize navedla, da 

proučevanje literature in njeno povezovanje s podatki sledi po fazi zbiranja in analize 

podatkov. Iz tega razloga si tudi mi 'dovolimo' izvesti analizo kot kombinacijo dveh metod. 

Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 154–156) navajajo, da utemeljena analiza zahteva 

sistematično analiziranje podatkov, iz katerih razberemo teme, vzorce in kategorije 

odgovorov.   

Utemeljena analiza je postopek, v katerem raziskovalec zbira, pregleduje in revidira podatke 

ter jih dopolnjuje in povezuje v več iteracijah in s tem poglablja razumevanje proučevanega 

pojava. Raziskovalec hkrati s postopkom večkratnega zbiranja, pregledovanja, prebiranja in 

preurejanja podatkov izvaja tudi postopek analize (Tracy 2013, 185). 

V praksi se raziskovalci ne držijo vseh zaporedij in predvidenih faz utemeljitvene analize, kot 

sta si jo zamislila Glaser in Strauss (2006), temveč uporabljajo fleksibilen pristop 

raziskovanja tudi z vidika prebiranja literature in izmenjave pogledov in razmišljanj s svojimi 

kolegi ter tako odstopajo od predvidenega zaporedja faz utemeljitvene analize (Tracy 2013, 

184). 

Ko smo pridobili vseh 120 magistrskih nalog, ki smo jih potrebovali za izvedbo naše 

raziskave, je sledila utemeljena analiza. Koraki izvedbe so naslednji: 

1. Glede na raziskovalno vprašanje »Ali so paradigme raziskovanja v nalogah opredeljene 

ter skladne z metodami in vzorcem?« smo na podlagi parametrov, ki opredeljujejo 

paradigme, oblikovali parametre za analizo magistrskih nalog. 

2. Najprej smo prebrali 30 magistrskih nalog in si ob tem delali zabeležke in izpiske, na 

podlagi katerih smo definirali kategorije in parametre, ki smo jih uvrstili v podatkovno 

tabelo.  

3. Sledila je evalvacija procesa zbiranja podatkov in strukture tabele, ki služi za 

kategorizacijo pridobljenih podatkov v posamezne parametre. Tabelo smo dopolnili s 

kriteriji in nadaljevali z analizo magistrskih nalog. 

4. Ko smo končali pregled magistrskih nalog, smo zapisane vrednosti pregledali, odpravili 

manjkajoče vpise, ponovno preverili nekatere magistrske naloge, da bi razjasnili elemente 
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vpisa v tabeli in njihovo uvrstitev v kriterije ter omogočili vrednotenje glede na izbrane 

parametre. 

5. Parametre, ki smo jih zasledili v magistrskih nalogah, smo opredelili kot pojasnjevalne 

spremenljivke in pri nalogah, ki niso imele eksplicitno določene paradigme raziskovanja, 

na podlagi zbranih parametrov določili pripadnost posamezni raziskovalni paradigmi.  

6. Na podlagi izpisanih kriterijev, ki so jih navedli študentje v magistrskih nalogah, smo le-

te prenesli tabelo referenc magistrskih nalog.  

7. Glede na veliko število podatkov smo se odločili, da referenčno tabelo uporabimo kot 

podlago za analizo v orodju za obdelavo kvalitativnih podatkov Atlas.ti. Posamezne 

tabelne zapise za nalogo smo opredelili kot dokument. Posamičen dokument smo nato 

kodirali in ovrednotili z vidika skladnosti paradigem za posamezne kategorije na podlagi  

parametrov (kod). Vsaka bazična koda je s citatom povezana na posamičen del 

referenčnega vpisa, kar nam je omogočalo preverjanje konsistence z izvirnimi podatki. 

8. Ko smo imeli jasen analitični okvir in so postale razlage bolj jasne zaradi vzorcev, ki so 

se pojavljali med koncepti, smo začeli povezovati rezultate magistrskih nalog s 

teoretičnimi dognanji.   

9. V zadnji fazi smo raziskavo ovrednotili tudi z vidika predpisanih pravil za izdelavo 

magistrskih nalog s posamezne poslovne fakultete.   

10. Pridobljene rezultate smo prikazali tudi z deskriptivno statistiko. 

Z metodo analize vsebine in utemeljene analize smo zbirali, pregledovali in revidirali 

podatke, jih dopolnjevali z novimi in povezovali v več iteracijah. S tem smo poglabljali 

razumevanje proučevanega pojava. Hkrati smo s postopkom večkratnega zbiranja, 

pregledovanja, prebiranja in preurejanja podatkov izvajali tudi postopek analize (tako opisuje 

analizo tudi Tracy (2013, 185)). 

3.2.1 Kriteriji analize 

Glede na raziskovalno vprašanje »Ali so paradigme raziskovanja v nalogah opredeljene ter 

skladne z metodami in vzorcem?« smo na podlagi parametrov, ki opredeljujejo paradigme, 

oblikovali kriterije in parametre za analizo magistrskih nalog. 
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Preglednica 5: Parametri paradigem in kriteriji analize 

Parametri paradigem Kvantitativna 

 

Kvalitativna 

 Kriteriji analize 

Usmeritev Količina (koliko, kateri) Kakovost (narava, bistvo) 

Opredeljujoči izrazi eksperimentalen, 

pozitivističen; empiričen, 

statističen 

terensko delo, etnografski, 

naturalističen, grounded, 

konstruktivističen 

Cilj raziskovanja napoved, nadzor, potrditev, 

preverjanje hipotez 

razumevanje, opis, odkrivanje, 

poglobljeno raziskovanje, pomen, 

generiranje hipotez 

Vzorec velik, nenamenski, 

reprezentativen 

majhen, nenaključen, namenski, 

teoretičen 

Zbiranje podatkov neživi instrumenti, testi, 

lestvice, ankete, vprašalniki 

raziskovalec kot primarni 

instrument, intervjuji, opazovanja, 

dokumenti 

Način obdelave deduktiven (izhajajoč iz 

statističnih metod) 

induktiven (izhajajoč iz 

raziskovalca) 

Sklep točen, natančen, številčen vsestranski, celovit, obsežen, 

bogato opisen 

Vir: Trnavčević 2010. 

Kot kriterije nalog smo izbrali: 

- Usmeritev, ki nakazuje problem in način raziskovanja.  

- Opredeljujoče izraze, ki nakazujejo paradigmo raziskave. 

- Cilje raziskovanja, iz katerih prav tako lahko razberemo vrsto paradigme in namen 

raziskave. 

- Vzorec, v katerega smo vpisovali velikost vzorca, ki je bistven element reprezentativnosti 

podatkov in omogoča oziroma omejuje možnost posploševanja rezultatov raziskave na 

populacijo. 

- Metode zbiranja podatkov, ki smo jih razdelili na najznačilnejše za kvalitativen in 

kvantitativen pristop raziskovanja, kljub temu da izbor metode zbiranja podatkov ne 

rezultira direktno v  izražanju paradigme.  

- Način obdelave, kjer smo kot kvantitativen pristop opredelili deduktiven način 

raziskovanja, in izhajanje iz statističnih metod. Kot kvalitativen pristop smo opredelili 

induktiven pristop izhajajoč iz raziskovalca. 

- Sklep, v katerem nam avtor glede na izbrano paradigmo poda izsledke raziskave. Za 

kvantitativen pristop je značilna točna, natančna in številčna navedba rezultatov in 

ugotovitev. Za kvalitativen pristop pa je prav nasprotno značilna vsestranska, celovita, 

obsežena in bogato opisna obrazložitev ugotovitev. 
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Najprej smo prebrali 30 magistrskih nalog in si ob tem delali zabeležke in izpiske, na podlagi 

katerih smo preverjali ustreznost načrtovanih kategorij in parametrov na podlagi katerih smo 

ugotavljali skladnost magistrskih nalog. V zbirno podatkovno tabelo smo si po zastavljenih 

kategorijah izpisovali navedbe in za vsako izmed magistrskih nalog izpolnili polje za vsako 

od kategorij, ki jih je magistrska naloga vsebovala. 

Sledila je evalvacija procesa zbiranja podatkov in strukture tabele. Glede na izsledke smo 

tabelo dopolnili z naslednjimi kategorijami:  

- Opredelitev paradigme (Da/Ne), saj je zavedanje in opredelitev avtorja za posamezno 

paradigmo pomemben podatek, ki smo ga želeli zajeti v raziskavo. 

- Koda raziskave. Na podlagi parametrov bomo tudi naloge, ki nimajo eksplicitno 

navedene paradigme, razvrstili v 3 skupine: kvalitativne, kvantitativne in mešane 

raziskave, ki ne vsebujejo empirične raziskave. 

- Vrsta raziskave, opredelitev raziskave, kot je opredeljena v magistrski nalogi. 

- Področje raziskave, kjer smo označili področje raziskovanja, pri čemer nas zanimajo 

geografsko področje, organizacija in status raziskovalca. V to kategorijo bomo označili 

tudi primere, ko je raziskovalec zaposlen v organizaciji, znotraj katere raziskuje. 

- Referenčno obdobje/čas. Iz magistrskih nalog bomo izpisali časovno obdobje, v katerem 

poteka raziskava. 

- Omejitve. Raziskava poteka v določenem okolju, ki jo opredeljuje, poleg seveda drugih 

pogojev, ki so lahko zelo pomembni za razumevanje in vplivajo na rezultate raziskave. 

Zato je zavedanje avtorja oziroma raziskovalca o omejitvah pomemben faktor, ki ga 

želimo zajeti v našo raziskavo. 

- Usklajenost raziskave. Polje je namenjeno zaznamkom in komentarjem, ki jih bomo 

vpisovali kot naše izsledke ob pregledu magistrskih nalog. 

Oblikovali smo referenčno tabelo za zbiranje podatkov, ki zajema naslednje kategorije: 

 

Slika 11: Zaslonska slika referenčne tabele zbiranja podatkov 

Tabelo smo dopolnili s kriteriji in nadaljevali z zbiranjem podatkov za vseh 120 magistrskih 

nalog, pri čemer smo za vsako nalogo vpisali podatke pod posamezno kategorijo v 

razpredelnico.  
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Pregledali smo vnose zajete v referenčni tabeli magistrskih nalog za posamične kategorije. Za 

vse naloge, ki so imele eksplicitno navedeno paradigmo raziskovanja, smo izpolnili vrednost 

v polju opredelitev paradigme in vrsta raziskave. Za ostale naloge, ki paradigme niso imele 

zapisane v magistrski nalogi, pa smo naravo naloge poskušali določiti iz zapisanih vrednosti, 

ki smo jih v kriterijih zbrali za vsako posamezno nalogo.  

Magistrske naloge, katerih empirični del temelji na primarnih podatkih, zbranih za namen 

raziskave, lahko smiselno delimo na kvalitativno in kvantitativno paradigmo. Razlikovanje 

med kvalitativno in kvantitativno praviloma vežemo na metodo zbiranja podatkov, metodo 

analize podatkov in na vzorec.  

Tudi mešane metode se vežejo na raziskave, ki temeljijo na primarnih podatkih. Značilnost 

mešanih metod (ang. mixed methods design ali ang. mixed methods research) je, da se s 

paradigmo ne ukvarjajo in poudarjajo le metode zbiranja podatkov v povezavi s cilji 

raziskave. 

Pojavljajo se naloge, ki:  

- imajo po svoji strukturi prevladujoč bistveni in podporni del raziskave. Podporni del 

raziskave mora dati določen prispevek k raziskavi, bodisi poglobljen vpogled ali novo 

perspektivo, in doprinesti k razumevanju določenega problema. 

- so uravnotežene raziskave mešanih metod, kjer je raziskava razdeljena na dva dela. En del 

je kvalitativen, ima raziskovalna vprašanja in skladne metode zbiranja podatkov, drug del 

pa je kvantitativen, ima hipoteze, skladne metode zbiranja podatkov in velik vzorec. 

Ugotovitve so v tem primeru za kvalitativen in kvantitativen del raziskave podane ločeno. 

Pri pregledu vnosov v referenčno tabelo smo ugotovili, da določenih nalog ne moremo 

razvrstiti v skupine kvalitativnih, kvantitativnih ali mešanih raziskav, saj niso vsebovale 

primarne raziskave, oziroma temeljijo na sekundarnih podatkih. Te naloge so pregledne 

študije oziroma raziskave, ki jim ne moremo reči niti kvalitativne niti kvantitativne in tudi ne 

mešane metode. Pri nalogah, ki temeljijo na sekundarnih virih, torej na raziskavah, narejenih 

v druge namene in kjer so v raziskavi uporabljeni podatki, ki so z ustreznimi metodami 

analizirani v novih povezavah, lahko ocenimo le naravo raziskave, ne pa paradigme in 

posledično metod zbiranja podatkov. Pri takih raziskavah ima raziskovalno vprašanje 

drugačen namen in formulacijo. Tako raziskovalno vprašanje ni raziskovalno vprašanje, kot 

ga poznamo v kvalitativnih raziskavah, kjer sprašujemo po pomenu, konstruktih, konceptih in 

interpretacijah ter praksah, kot jih imajo in živijo naši udeleženci v raziskavi, ampak ima 

raziskovalno vprašanje pravzaprav v bistvu oziroma v obliki vprašanja izražen namen 

raziskave. Tudi hipoteze v takih preglednih študijah pogosto niso preverljive s statističnimi 

metodami, temveč  z logičnim sklepanjem. Tovrstne raziskave smo izločili v posebno skupino 

in jo poimenovali »druge raziskave«. 



 

61 

3.2.2 Kodiranje in opredelitev pojmov 

Kodiranje je označevanje in sistemizacija podatkov. Izvajamo ga lahko ročno ali s pomočjo 

računalniških aplikacij. Pri ročnem kodiranju uporabljamo razne vizualne efekte. Pomembne 

teme, pomisleke in vprašanja zapišemo v obliki komentarjev, lahko jih oblikujemo v slike, 

skratka v obliko, ki pripomore k boljšemu razumevanju in oblikovanju pojmov in vzorcev. Ko 

menimo, da smo zbrali potrebne podatke, se v njih poglobimo. To je proces ponovnega 

preverjanja in raziskovalčevega razmišljanja ter razumevanja zbranih podatkov. Raziskovalec 

ob tem poskuša biti čim bolj odprt za različne perspektive in okoliščine. V tej fazi se 

sprašujemo, kaj se dogaja, kaj smo odkrili. Zavedati se moramo, da je podatke možno 

analizirati na različne načine, zato v tej fazi poskušamo razumeti različne pomene zbranih 

podatkov. Odgovora na vprašanji, kaj se dogaja in kaj smo odkrili, prestavljata iztočnico za 

proces kodiranja (Tracy 2013, 188). 

Zbrane podatke za raziskavo smo sistematizirali v referenčni tabeli. Po pregledu zbranih 

podatkov smo primerjali podatke za posamezen kriterij in jih primerjali z definicijo 

parametrov posamezne paradigme. Ugotovili smo, da so zbrani podatki raznoliki in da 

vrednosti po kriterijih ne vsebujejo točnih elementov definicije parametrov. Odmike od 

vrednosti opredeljene za kvalitativno in kvantitativno paradigmo smo zaznali tako v nalogah, 

kjer paradigma ni bila eksplicitno določena, kot tudi v tistih, kjer je bila. Vrednosti 

opredeljene za posamezen parameter kategorije so bile prisotne v različnih kategorijah. 

Določene naloge smo ponovno preverili, da bi se prepričali, če smo zajeli vse podatke, 

potrebne za analizo.  

Kode so torej besede ali fraze, s katerimi osmišljamo pomen pojava (Tracy 2013, 189). 

Kodiranje je generiranje pojmov. To poteka na induktiven način, in sicer tako, da iz besedila, 

slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov in drugih oblik gradiva postopno izluščimo pojme, jih 

poimenujemo in v končni fazi prikažemo povezave, odnose in vzorce med njimi (Mesec 

2011, 5). 

Zanimajo nas pojavi in njihove značilnosti, ki jih zaznamo v zbranih podatkih. Pojave 

poskušamo poimenovati z najbolj ustreznimi izrazi, ki nam omogočijo, da jih razvrstimo v 

skupine, jih tipiziramo in združujemo glede na njihove lastnosti ter jim dodelimo splošnejši 

pomen in s tem ustvarimo red in preglednost. Opazujemo, kako so posamezni pojavi med 

seboj povezani in vseskozi preverjamo ali je naše razumevanje in pojasnjevanje skladno in 

temelji na dejanskih podatkih. Podatke razlagamo oziroma interpretiramo. Pri analizi gradiva 

ločimo formativno in refleksivno interpretacijo. S formativno interpretacijo razumemo 

členjenje besedila na segmente oziroma enote kodiranja. Enote besedila lahko tvorimo glede 

na njihovo vsebino, torej po temah ali vrstah besedila. To so lahko posamezne fraze, odstavki, 

dogodki, misli in podobno. Segmente oziroma enote besedila, ki se nam zdijo relevantni za 

analizo, vsebinsko povzamemo in poimenujemo, oziroma opredelimo v obliki fraz, pojmov in 

naslovov. Ta postopek analize imenujemo osnovno ali tudi odprto kodiranje. Besedilo 
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povzemamo in interpretiramo. Zavedati se moramo selektivnosti tovrstne interpretacije, saj 

določeno besedilo izpustimo, drugo pa vključimo v postopek analize. V tem postopku 

ostajamo zvesti podatkovnemu gradivu in z njim prikažemo, kako je razumljen in prikazan 

določen pojav v gradivu. Formativna interpretacija je torej medsebojna primerjava segmentov 

gradiva, ki nam na podlagi skupnih značilnosti ali razlik omogoča kodiranje (Mesec 2011, 

10-14). 

Proces analize besedila smo v naši raziskavi pričeli z analizo enot besedila za kategorijo cilj. 

Vrednosti za kriterij cilj smo preslikali v novo tabelo, v kateri smo iz kopiranih tekstov 

identificirali parametre, ki so pomembni za opredeljevanje cilja. V stolpcu smo najprej 

označili besede, ki so po naši presoji opredeljevale cilj raziskave. Glede na to, da smo se s 

procesom kodiranja srečali prvič, smo poskušali smiselno opredeliti relevantne podatke, kar 

ni bilo lahko, saj je potrebno določiti pravi nivo kodiranja in združevati izraze v skupine 

oziroma smiselne enote. Zato smo kodiranje za kategorijo cilj najprej v več poskusih izvedli 

na testu 10 dokumentov. Po pregledu označenih besed smo ugotovili, da je za nekatere 

izbrane izraze in fraze težko najti skupen pojem oziroma kodo, saj kriterij cilj vsebuje 

raznovrstno poimenovanje, ki je vezano na vsebino raziskovalnega problema. Cilji so v 

magistrskih nalogah opredeljeni zelo različno: »ugotoviti vpliv«; »ali obstaja značilnost«; 

»ugotoviti globlji pomen«; »ali obstaja statistična značilnost«; »odgovoriti na vprašanje«; 

»oblikovati model«; »kdo so«; »predstaviti«; »preučiti«; »ugotoviti prednosti in slabosti«; 

»opredeliti vloge«.; »izmeriti«; »podati in kritično oceniti«; »ugotoviti odnos«; »kakšen 

pomen pripisujejo«; »oceniti kakovost z vidika« in tako naprej. 

Na podlagi prečiščevanja pojmov in združevanja pomenov besed smo izbrali besede, ki so 

opredeljevale cilj raziskave v magistrskih nalogah in jih izpisali v nov stolpec. Na podlagi 

izbranih besed smo posameznim delom dodelili parametre oz. kode.  

 

Slika 12: Prikaz obdelave zbranih podatkov za kriterij cilj 

Po pregledu literature (Tracy 2013; Rodik in Primorac 2015; Bryman in Bell 2015) in glede 

na obseg zbranih podatkov ter namen sistematične in lažje obdelave, smo se odločili, da bomo 

za analizo in kodiranje uporabili programsko rešitev Atlas.ti.  
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Najprej smo v programsko rešitev vnesli 10 dokumentov in izvedli kodiranje na globini 

zgornjega prikaza obdelave zbranih podatkov za kriterij cilj.  Uporabljali smo vivo kodiranje. 

To je postopek generiranja kod direktno iz besed oziroma fraz označenega besedila. Po 

izvedeni analizi testnih dokumentov smo ugotovili, da je granulacija kodiranja preveč 

podrobna, saj so teme nalog različne, zato kodiranje posameznih elementov na nivoju 

posebnosti naloge ni ustrezalo presoji raziskovalnega vprašanja, oziroma bi bilo potrebnih 

preveč združevanj kod v skupine, da bi dosegli uporabnost za namen analize. Testno 

kodiranje in dokumente smo zato izbrisali iz sistema in izvedli testno kodiranje z višjo 

granulacijo kod. Po preverbi ustreznosti za različne tipe nalog (kvalitativne, kvantitativne in 

mešane) smo nadaljevali s kodiranjem dokumentov.  

Kriterije in parametre oziroma kode smo opredelili na podlagi testnih dokumentov in pri tem 

upoštevali tudi definicije parametrov, ki so značilni za posamezno kategorijo v okviru 

posamezne paradigme. Kriterije in kode smo nato vnesli v informacijsko rešitev Atlas.ti in na 

podlagi teh začeli z analizo in s kodiranjem dokumentov magistrskih nalog za posamezno 

kategorijo. Zbrane podatke v tabeli smo razdelili na 120 dokumentov in jih naložili v sistem 

Atlas.ti. V sistemu smo oblikovali hierarhijo dokumentov, ki nam omogoča spremljanje 

posameznih nalog glede na izvor (fakulteto) in glede na opredelitev: kvalitativna, 

kvantitativna ali mešana raziskava. 

 

Slika 13: Prikaz hierarhije dokumentov v Atlas.ti za fakulteto A 

Ko smo pričeli s kodiranjem preostalih dokumentov, smo nenehno preverjali ustreznost 

parametrov. Ugotovili smo določene pomanjkljivosti in v sistemu kreirali dodatne parametre, 

ki so nam omogočali podrobnejšo analizo kategorij in boljši prikaz usklajenosti posamezne 

magistrske naloge glede na opredeljeno paradigmo. Tako smo oblikovali dodatne parametre 
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oz. kode, kot so: zaposlen, področje, primarni podatki, sekundarni podatki, omejitve, 

oblikovati model. 

Nekatere magistrske naloge vsebujejo besedilo, ki zajema tipične značilnosti kategorij za 

posamezno paradigmo. Druge so opredeljene bolj splošno in iz njih ni mogoče razbrati 

tipičnih značilnosti posamezne kategorije in paradigme. Za opredelitev uporabljene 

paradigme pri nalogah, ki niso imele eksplicitno opredeljene paradigme, je bilo potrebno 

združevanje parametrov različnih kategorij, vračanje na izvorni dokument in dopolnjevanje 

podatkov, saj smo le na ta način lahko razbrali izbrani pristop magistrske naloge. Večkrat smo 

zasledili razhajanje med opredelitvami kategorij in te so, ne glede na paradigmatsko 

opredelitev, vsebovale tudi parametre, ki smo jih opredelili kot kvalitativne oziroma 

kvantitativne. Opazili smo, da parametri kategorij niso povsem jasni, temveč prehajajo med 

različnimi kategorijami. 

S spodnjo sliko prikazujemo, kako smo opredelili parametre oziroma kode, uporabljene v 

analizi dokumentov v orodju za izvajanje kvalitativne analize Atlas.ti. 

 

Slika 14: Kriteriji in parametri (kode) analize Atlas.ti 
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Kreirane parametre smo oblikovali v sistemu in jih označili z malimi tiskanimi črkami. Glede 

na njihovo značilno pojavnost smo jih razdelili v družino kvalitativnih parametrov, ki smo jih 

obarvali rdeče in v družino kvantitativnih parametrov, ki smo jih obarvali modro. Parametrov, 

ki nimajo značilne paradigmatske pojavnosti, nismo dodelili v družine in so črno ali zeleno 

obarvani. 

V sistemu smo oblikovali tudi kriterije, ki smo jih označili z velikimi tiskanimi črkami. 

Kreirali smo jih ločeno za kvalitativno in kvantitativno paradigmo in jih dodelili v družino 

kvalitativnih oziroma kvantitativnih paradigem, z namenom njihove povezave z značilnimi 

parametri posamezne paradigme. Tudi te smo obarvali glede na »družinsko pripadnost«, in 

sicer: rdeče vse kvalitativne in modro vse kvantitativne kriterije. Kriterije smo oblikovali z 

namenom določitve prisotnosti posameznega kriterija v magistrski nalogi. V primeru da 

magistrska naloga ne vsebuje npr. opredelitve vzorca, tj. kriterija VZOREC KVA oziroma 

VZOREC KVAN, ob analizi in kodiranju podatkov dokumenta manjkajočega kriterija ne 

bomo dodelili in to v analizi skladnosti upoštevali kot neusklajenost proučevane magistrske 

naloge. 

3.2.3 Izbor relevantnih pojmov in definiranje 

Vsako nalogo smo analizirali na podlagi oblikovanih kriterijev in parametrov. Proces izbora 

pojmov in dodelitev kod je potekal kot analiza teksta in je bil sestavljen iz korakov, ki so 

predstavljeni na sliki 13. 

 

Slika 15: Analiza teksta za posamezen kriterij 

Način dela in postopek analize v informacijskem sistemu je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 16: Postopek analize teksta za kriterij Cilj 

Orodje za analizo nam omogoča pregled dodeljenih parametrov in pregled citatov, katerim je 

bila dodeljena posamezna koda, kar omogoča boljše razumevanje in povezavo z izvirnim 

besedilom. Zato smo prikaz citatov za posamezno kategorijo in parameter pogosto uporabljali 

za razjasnitev in to nam je omogočalo preverjanje pravilnosti dodelitve posameznih kod. S 

spodnjo sliko prikazujemo primer kodiranja dokumenta s prikazom citatov za posamezne 

vrednosti dodeljenih kod za kategorijo cilj. 

 

Slika 17: Prikaz opredelitve kriterija cilj s citati iz magistrske naloge 

V nadaljevanju prikazujemo pregled kodiranja in analize za naloge s kvantitativno paradigmo,  

kvalitativno paradigmo in za naloge z mešanim pristopom raziskovanja.  
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Slika 18: Naloga s kvantitativno paradigmo raziskovanja 

Slika prikazuje kriterije, ki so označeni z velikimi tiskanimi črkami. Ker gre za kvantitativno 

paradigmo raziskovanja, ti pripadajo kvantitativni družini, enako velja za parametre, ki so 

prav tako obarvani modro. Iz slike je razvidno, da v nalogi najdemo tudi parameter oziroma 

kode, ki niso tipično značilne za kvantitativno paradigmo. V našem primeru sklep vsebuje 

opredelitev neposplošljivosti zaradi izbire priložnostnega vzorca. 
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Slika 19: Naloga s kvalitativno paradigmo raziskovanja 

Slika prikazuje kriterije, ki so označeni z velikimi tiskanimi črkami. Ker gre za kvalitativno 

paradigmo raziskovanja, ti pripadajo kvalitativni družini. Enako velja za parametre, ki so prav 

tako obarvani rdeče. Iz slike je razvidno, da v nalogi najdemo tudi parameter oziroma kodo, ki 

ni tipično značilna za kvalitativno paradigmo, v našem primeru naloga vsebuje napoved, 

nadzor in potrjevanje hipotez, kar kaže na paradigmatsko neskladnost magistrske naloge. 
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Slika 20: Naloga z mešano raziskovalno paradigmo 

Slika prikazuje kategorije, ki so označene z velikimi tiskanimi črkami, medtem ko so 

parametri oziroma kode označene z malimi tiskanimi črkami. Gre za uporabo mešanega 

raziskovalnega  pristopa, kategorije in parametri pa so opredeljeni in dodeljeni kvalitativni ali 

kvantitativni družini, kar je razvidno tudi iz zgornje slike. Kvalitativna družina kriterijev in 

kod je obarvana rdeče, kvantitativna pa modro. Iz slike je razvidno, da kriterija omejitve in 

metode zbiranja podatkov ne pripadata paradigmatskim družinam. Enako velja za parametre 

organizacija, zaposlen, fakulteta, oblikovati model. Sklep je obarvan rdeče, saj je opisen in 

bogat. Naloga se v sklepu ne opira direktno na rezultate kvantitativnega dela raziskave, je pa 

ta del natančno opisan in podan v poglavju ugotovitve raziskave.  

Nadaljevali smo s kodiranjem kriterijev in dokončali analizo 98 dokumentov. Sproti smo  

primerjali način kodiranja v predhodno kodiranih dokumentih, da bi zagotovili enak način 

kodiranja. Vračali smo se na izvorne dokumente magistrskih nalog, da bi razumeli celoto in  

pridobili boljše razumevanje določenih opredelitev kriterijev. Posebnosti posamezne naloge 

smo si zabeležili v komentar, ki je vezan na posamezno kategorijo, kjer smo posebnost 

identificirali. 
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Slika 21: Prikaz komentiranja in beleženja posebnosti analiziranih nalog 

3.2.4 Povezovanje pojmov  – kategorizacija 

Drugi nivo kodiranja je proces kritičnega preiskovanja kreiranih kod, ki zajema njihovo 

organiziranje, sintetiziranje in kategorizacijo, da bi na podlagi rezultatov kodiranja lahko 

izvedli proces interpretacije ugotovitev (Tracy 2013, 194). Mesec (2011, 14) drugi nivo 

kodiranja opredeljuje kot refleksivno interpretacijo, kjer opredeljene enote kodiranja 

primerjamo z zunanjimi pomeni, se sprašujemo o njihovi relevantnosti in jih primerjamo z 

nasprotnimi pomeni. 

Informacijska rešitev za kvalitativno raziskovanje omogoča več možnosti izvedbe 

sekundarnega kodiranja. Kode lahko preimenujemo, jim dodamo predpono (npr. Kval, Kvan), 

lahko generiramo super kode, ki osmišljajo vse podrejene kode. Mi smo se odločili, da bomo 

najprej pregledali pojavnost posameznih kod in v primeru nizke pojavnosti določene kode to 

dodelili širšim pojmom. Pojavnost kod in kriterijev prikazujemo v spodnjih slikah ločeno na 

kvalitativno in kvantitativno družino kod in kriterijev ter ostalih kod, ki nimajo 

paradigmatskega značaja in se pojavljajo tako v kvalitativnih kot kvantitativnih nalogah. 
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Slika 22: Pojavnost kod in kriterijev – »kvalitativna družina« 

 

Slika 23: Pojavnost kod in kriterijev – »kvantitativna družina« 

 



 72 

 

Slika 24: Pojavnost kod in kriterijev – ostali 

Kode smo razvrstili tudi hierarhično in določili njihove medsebojne odvisnosti, ki jih 

prikazuje spodnja preglednica. 

Preglednica 6: Hierarhija kriterijev in kod 

Hierarhija kriterijev in kod  

HU: Magistrske naloge 

File:  [C:\Users\I042705\Documents\Atlas.ti\Magistrske naloge.hpr7] 

CILJI KVAL  <is>  Root 

CILJI KVAN  <is>  Root 

Deduktiven (izhajajoč iz statističnih metod)  <is associated with>  CILJI KVAN 

METODE ANALIZE KVAN  <is cause of>  Deduktiven (izhajajoč iz statističnih metod) 

Eksperimentalen, empiričen  <is associated with>  CILJI KVAN 

OPREDELITEV KVAN  <is associated with>  Eksperimentalen, empiričen 

Deduktiven (izhajajoč iz statističnih metod)  <is>  Root 

METODE ANALIZE KVAN  <is cause of>  Deduktiven (izhajajoč iz statističnih metod) 

Eksperimentalen, empiričen  <is>  Root 

OPREDELITEV KVAN  <is associated with>  Eksperimentalen, empiričen 

Induktiven ( izhajajoč iz raziskovalca)  <is>  Root 

METODE ANALIZE KVAL  <is cause of>  Induktiven ( izhajajoč iz raziskovalca) 

Kakovost (narava, bistvo)  <is>  Root 

CILJI KVAL  <is associated with>  Kakovost (narava, bistvo) 

METODE ANALIZE KVAL  <is cause of>  Kakovost (narava, bistvo) 

Količina ( koliko, kateri)  <is>  Root 

METODE ANALIZE KVAN  <is associated with>  Količina ( koliko, kateri) 
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Hierarhija kriterijev in kod  

METODA ZBIRANJA PODATKOV  <is>  Root 

METODE ANALIZE KVAN  <is>  Root 

Napoved, nadzor  <is>  Root 

CILJI KVAN  <is associated with>  Napoved, nadzor 

Deduktiven (izhajajoč iz statističnih metod)  <is associated with>  CILJI KVAN 

METODE ANALIZE KVAN  <is cause of>  Deduktiven (izhajajoč iz statističnih metod) 

Eksperimentalen, empiričen  <is associated with>  CILJI KVAN 

OPREDELITEV KVAN  <is associated with>  Eksperimentalen, empiričen 

Neposplošljiv  <is>  Root 

SKLEP KVAN  <is associated with>  Neposplošljiv 

Neživi instrumenti, testi, lestvice, ankete , vprašalniki  <is>  Root 

VZOREC KVAN  <is cause of>  Neživi instrumenti, testi, lestvice, ankete , vprašalniki 

Posplošljiv  <is>  Root 

SKLEP KVAL  <is associated with>  Posplošljiv 

Potrditev / zavnitev hipotez  <is>  Root 

Raziskovalec kot primarni instrument, intervjuji, opazovanja, dokumenti  <is>  Root 

VZOREC KVAL  <is cause of>  Raziskovalec kot primarni instrument, intervjuji, opazovanja, dokumenti 

Razumevanje, opis, odkrivanje, poglobljeno raziskovanje, pomen , generiranje hipotez  <is>  Root 

CILJI KVAL  <is part of>  Razumevanje, opis, odkrivanje, poglobljeno raziskovanje, pomen , generiranje 

hipotez 

Terensko delo, etnografski, naturalističen, grounded, konstruktivističen  <is>  Root 

CILJI KVAL  <is associated with>  Terensko delo, etnografski, naturalističen, grounded, konstruktivističen 

Točen, natančen , številčen  <is>  Root 

SKLEP KVAN  <is associated with>  Točen, natančen , številčen 

Usklajena raziskava  <is>  Root 

Vsestranski , celovit, obsežen, bogato opisen  <is>  Root 

SKLEP KVAL  <is associated with>  Vsestranski , celovit, obsežen, bogato opisen 

vzorca snežene kepe  <is>  Root 

Vzorec :velik, nenamenski, reprezentativen  <is>  Root 

VZOREC KVAN  <is associated with>  Vzorec :velik, nenamenski, reprezentativen 

VZOREC KVAL  <is>  Root 

VZOREC KVAN  <is>  Root 

Vzorec: majhen, nenaključen, namenski, teoretičen  <is>  Root 

VZOREC KVAL  <is associated with>  Vzorec: majhen, nenaključen, namenski, teoretičen 

Vzorec: neopredeljen  <is>  Root 

Vzorec: priložnosten  <is>  Root 

Glede na raziskovalno vprašanje »Ali so paradigme raziskovanja v nalogah opredeljene ter 

skladne z metodami in vzorcem?« smo kode in kriterije kategorizirali v družino kvantitativnih 

in kvalitativnih kod. Kot smo že omenili, smo kode tudi odnosno hierarhično povezali. Prav 

tako smo kategorizirali dokumente, in sicer smo jih razdelili v skupine kvalitativnih, 

kvantitativnih in mešanih magistrskih nalog. Vse to nam je pomagalo pri interpretaciji 

rezultatov po različnih dimenzijah. Prikaz hierarhij in medsebojnih povezav kod in kriterijev 

prikazujejo spodnje slike. 
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Slika 25: Hierarhični prikaz in povezave za  kode in kriterije kvantitativne paradigem 

 

Slika 26: Hierarhični prikaz in povezave za kode in kriterije kvalitativne paradigme   
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Slika 27: Hierarhični prikaz in povezave za ostale kode in kriterije 

V fazi sekundarnega kodiranja s povezovanjem pojmov s splošno veljavnimi koncepti 

omogočimo interpretacijo podatkov. V okviru sekundarnega kodiranja izvajamo tako 

imenovano osno kodiranje, kar pomeni, da podatke, ki smo jih zaradi namena boljšega 

vpogleda razdrobili na posamične kode, združujemo v širše pojme. Prav tako govorimo o 

hierarhičnem kodiranju, s čimer razumemo sistematično združevanje posamičnih kod v 

smiselne hierarhične kategorije. Iz podatkovnega gradiva torej izluščimo vzorce, odnose in 

pravila, ki so pomembni za razumevanje in interpretacijo. Medtem ko za primarno kodiranje 

velja, da pojme prevzemamo iz podatkov, za sekundarno velja, da  kode in skupine kod 

poimenujemo ali povežemo s širšimi in abstraktnejšimi pojmi. Poleg tega v procesu 

sekundarnega kodiranja identificiramo vzorce za posamezne skupine podatkov, ki jih nato 

medsebojno odnosno povezujemo (Tracy 2013, 194-195). 

Z namenom lažje interpretacije smo tudi mi pojme združili v skupine in jih odnosno povezali. 

Ker nam informacijska rešitev omogoča transparenten prikaz po posameznih kriterijih in 

skupinah, smo te povezali v hierarhijo, nismo pa jih preimenovali, saj nam omogočajo dober 

vpogled.  

V fazi urejanja in uskupinjanja podatkov smo ugotovili, da med fakultetami prihaja do razlik 

med paradigmatsko pojavnostjo nalog, kot tudi do razlik med načinom izkazovanja kriterijev 
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v magistrskih nalogah. Razmišljali smo o tem, kaj bi lahko bil razlog, in prišli do zaključka, 

da bi na to lahko vplivala pravila o zaključnem delu posamezne fakultete. Zato smo se 

odločili, da preverimo, kako imajo fakultete opredeljena pravila za pisanje magistrskih nalog. 

Na spletnih straneh posamezne fakultete smo poiskali pravilnike in navodila za izdelavo 

zaključnih nalog. Te dokumente vseh treh fakultet smo analizirali in med seboj primerjali 

opredelitve posamezne fakultete. Ugotovili smo, da vse tri fakultete opredeljujejo magistrsko 

nalogo kot samostojno znanstveno raziskovalno delo. Fakulteta C omejuje izbor teme na smer 

študija, pri drugih dveh fakultetah te omejitve v navodilih nismo zasledili. Fakultete A, B in C 

v navodilih opredeljujejo, da mora magistrsko delo predstavljati prispevek k znanosti in 

poznavanje znanstveno raziskovalnih metod.  

Fakulteti B in C v obveznih elementih strukture magistrske naloge opredeljujeta postavitev 

hipotez ali raziskovalnih vprašanj, medtem ko fakulteta A navaja le postavitev hipotez. 

Fakulteta A natančno opredeljuje strukturo magistrske naloge (strukturo poglavij in 

podpoglavij, opredelitev predpostavk in omejitev), fakulteti B in C pa opredeljujeta bistvene 

elemente strukture. Opredelitev strukture naloge pa se med fakultetami bistveno ne razlikuje.  

Zanimivo je, da fakulteta B ne dovoljuje pisanja zahval v magistrsko nalogo, fakulteti A in C 

pa to dopuščata in opredeljujeta njihovo mesto v strukturi naloge. 

Fakulteta B pod osnovnimi značilnostmi pisnih izdelkov opredeljuje, da mora biti naloga 

napisana v prvi osebi ednine ali v prvi osebi množine in zahteva dosledno uporabo v celotnem 

besedilu naloge, tekst pa je potrebno dosledno pisati v sedanjiku. Fakulteta C v navodilih za 

izdelavo magistrskih nalog opredeljuje, da mora biti delo napisano v tretji osebi ednine, ne 

navaja pa časovne opredelitve teksta v navodilu za pisanje magistrskih nalog. Zgornjih dveh 

zahtev ne najdemo v navodilih fakultete A. 

Ugotovili smo, da bistvenih razlik v pravilih za pisanje zaključnih del med fakultetami ni. 

Kljub temu pa preseneča dejstvo, da ta pravila niso poenotena, saj so vse tri fakultete članice 

javnih univerz v Sloveniji. 

3.2.5 Analiza in interpretacija urejenih podatkov 

Podatke lahko interpretiramo na številne načine. Kot pravi Tracy (2013, 211-213), jih lahko 

interpretiramo preko tipologije oziroma kategorizacije pojmov, kjer pomembno vlogo igrata 

hierarhija podatkov in osmišljanje pojmov. Do interpretacije podatkov nam lahko pomaga 

dramatični pentagram, ki nas do interpretacije pripelje preko odgovorov na naslednja 

vprašanja: kaj se dogaja, kje in kdaj, kdo so udeleženci, na kakšen način in s kakšnimi 

postopki delujejo agenti, ter kakšni so cilji. Do interpretacije nas lahko vodi analiza s pomočjo 

metafor, saj z njimi osvetlimo dojemanje pojmov in primerjamo pojme in njihove lastnosti ter 
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tako omogočimo boljše razumevanje konteksta. Metafore nam pomagajo ustvariti jasno in 

živo sliko o določenih pojavih in nam pomagajo do novih in drugačnih pogledov na pojav. 

Do interpretacije podatkov nam lahko pomaga tudi podatkovna vizualizacija, saj je težko 

pridobiti pregled nad številčnimi in raznolikimi podatki in dokumenti. Podatkovna 

vizualizacija zajema vse od urejanja podatkov v tabelarične preglede, podatkovne matrike pa 

vse do povezovanja podatkov z diagrami poteka. Ne glede na vtis, da takšno urejanje 

podatkov ni v duhu kvalitativnega raziskovanja, se moramo zavedati, da nam prav 

rekonstrukcija podatkov na drug način da nove ideje in vzpodbudo za drugačen način 

razmišljanja in osmišljanja podatkov (Tracy 2013, 2014). 

Opredelitev paradigme 

Vsako posamezno nalogo smo ovrednotili z vidika skladnosti paradigem za posamezne 

kategorije na podlagi parametrov (kod), ki smo jih v procesu kodiranja dodelili kategorijam za 

vsako magistrsko nalogo. Vsaka bazična koda je s citatom povezana na posamičen del 

referenčnega vpisa, kar nam je omogočalo vpogled v izviren tekst, kateremu je bila dodeljena 

koda. S tem smo zagotovili konsistenco z izvirnimi podatki. 

Primer vpogleda v izvirne podatke na podlagi kod za kategorijo cilj prikazujemo s spodnjo 

sliko. Slika predstavlja pregled citatov, s katerimi smo si pomagali, da bi v postopku analize 

in interpretacije določili vzorce in osmislili pojme.  
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Slika 28: Povezave kod s citati za kriterij kvantitativen cilj  

Najprej smo izvedli analizo opredeljenosti paradigem raziskovanja v nalogah. Od 120 zajetih 

magistrskih nalog je bilo 22 takih, ki niso imele primarne raziskave in smo jih zato izločili iz 

analize v informacijski rešitvi za kvalitativno analizo.   

Štirinajst nalog ni vsebovalo empirične raziskave in je opisovalo implementacijo 

informacijske rešitve ter spremembo procesa ali organizacije. Takšne naloge nimajo 

opredeljenega vzorca, metode zbiranja podatkov, metode analize podatkov in tudi ne hipotez 

oziroma raziskovalnih vprašanj, zato niso bile primerne za nadaljnjo analizo z vidika 

paradigem. Drugih osem izločenih nalog pa so predstavljale pregledne študije, ki temeljijo na 

sekundarnih raziskavah in zato nimajo opredeljenega vzorca in metode zbiranja podatkov, 

poleg tega imajo kot raziskovalno vprašanje pogosto zapisan kar namen raziskave. Hipoteze v 

teh nalogah pogosto potrjujejo oziroma zavračajo z logičnim sklepanjem in ne s statističnimi 

metodami. Tem nalogam lahko določimo le naravo raziskave ne pa raziskovalne paradigme. 
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Ostalih 98 nalog smo analizirali v programski rešitvi Atlas.ti. Od teh je imelo 56 magistrskih 

nalog opredeljeno paradigmo raziskovanja, 42 magistrskih nalog pa paradigme raziskovanja 

ni imelo eksplicitno opredeljene. Pod opredelitev paradigme smo šteli tako naloge, ki so imele 

opis paradigmatskega pristopa z navedenimi značilnostmi, kot tudi tiste, ki so imele le 

skromno opredelitev v okviru navedbe vrste raziskave.  

Paradigme so bile izražene kot opredelitev raziskovalnega pristopa ali kot vrsta raziskave: 

»kvantitativna raziskava na temo izobraževanja«; »kvalitativna in kvantitativna raziskava«; 

»primarna kvalitativna in kvantitativna raziskava, s katero sem opravil aplikativno oziroma 

uporabno raziskavo, ki je namenjena reševanju konkretnih situacij«; »kvalitativna primarna in 

sekundarna analiza izbranih 5 študij primerov«; »raziskava s kvalitativnim metodološkim 

pristopom«; »s pomočjo enkratne kvantitativne ali kvalitativne raziskave, zato smo uporabili 

eklektičen pristop«; »kvalitativna raziskava z razlagalno (eksplanatorno oz. deskriptivno) 

singularno študijo primera«; »raziskava je bila zasnovana kot kvalitativna študija in je 

opredeljena kot študija primera«; »podatki so pridobljeni v kvalitativni raziskavi, ugotovitve 

so podane v obliki opisne statistike«; »kvantitativna raziskava, v kateri smo uporabili 

pozitivističen pristop: v empiričnem delu naloge smo uporabili kvantitativne metode«; 

»Raziskavo kot empirično opredelimo zato, ker smo se odločili za neposredno opazovanje 

izbranega segmenta realnega sveta in analizo v njem zbranih podatkov«; »Raziskava je 

zasnovana kot kvantitativna in kvalitativna študija primera«; »Osnovna teza ter podtezi, ki 

smo jih skušali skozi raziskavo dokazati, imajo tako v celoti naravo kvantitativnega 

znanstvenega pristopa«; »fenomenološka kvalitativna raziskava z opazovanjem pojava«. 

Naloge, ki niso imele eksplicitno opredeljene paradigme, pa so imele namesto raziskovalnega 

pristopa opredeljene naslednje izraze: »študija primera«; »empirična raziskava«; »primarna 

raziskava«; »ekonometrična analiza«; »statistična analiza«; »neeksperimentalno 

raziskovanje«; »terenska študija«; »primarna raziskava, študija primera«; »primarna 

longitudinalna študija«; »primarna in sekundarna analiza izobraževanja s področja (...)«; 

»primarna in sekundarna tržna raziskava«; »aplikativna raziskava (…)«; »raziskavi 

zadovoljstva (…) in interne (…) naravnanosti spadata med poslovne raziskave. (…)raziskava 

je statična, pristop pa je deloma analitičen, deloma deskriptiven«; »empirična 

mikroekonomska statična raziskava«; »aplikacijska raziskava«; »empirična statično 

ekonomska presečna raziskava«.   

Tako eksplicitno kot implicitno izražene paradigme kažejo na pojmovno raznolikost in tudi na 

različne tradicije posameznih disciplin. Potrebno je opozoriti tudi na vrsto floskul, ki 

nakazujejo nepoznavanje paradigmatskih izhodišč in s tem ustrezne terminologije, kot npr. 

»podatki so pridobljeni v kvalitativni raziskavi, ugotovitve so podane v obliki opisne 

statistike«. Raziskovalec se mora zavedati pomembnosti izbire paradigmatskega pristopa, saj 

ta poda in določi tudi njihov raziskovalni okvir, torej opredelitev raziskovalčevih vrednot  in 

prepričanja o veljavnosti zakonov ter njegov pogled na svet (Trnavčević 2010, 27-28). Kot 
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navajata Lincolnova in Guba (1985) ima vsaka paradigma svojo filozofsko podlago: 

kvantitativna v pozitivizmu, kvalitativna pa v konstruktivizmu. Izbira raziskovalnega pristopa 

je seveda odvisna od raziskovalnega problema in tudi od tradicije raziskovanja v posamezni 

znanstveni disciplini. Neopredelitev paradigme pomeni veliko pomanjkljivost in 

paradigmatsko nekonsistentnost v magistrskih nalogah. 

Analiza v nadaljevanju poteka za vse tri vrste raziskav, t.j. kvalitativne, kvantitativne in 

mešane raziskave, skupaj. Paradigme za naloge brez eksplicitno izražene paradigme smo 

opredelili na podlagi opredeljenih kriterijev za posamezne parametre, kot so raziskovalni cilj, 

vzorec, hipoteze in raziskovalna vprašanja, na podlagi metod zbiranja podatkov in metod 

analize podatkov.  

Naš vzorec vsebuje 59 kvantitativnih, 25 kvalitativnih in 14 mešanih raziskav. Raziskavo smo 

nadaljevali z analizo kriterijev: cilj raziskave, hipoteze in/ali raziskovalna vprašanja ter 

metode analize podatkov za vse tri paradigme skupaj. 

Cilji proučevanih nalog 

Cilji se razlikujejo glede na metodologijo. Za kvalitativne raziskave je značilno proučevanje 

pomenov, procesov, odnosov, za kvantitativne raziskave pa je pomembno pojave izmeriti, jim 

določiti velikost, jakost, smer, obseg ter povezanost in medsebojni vpliv. 

Cilji raziskave so bili zapisani v 95 nalogah. Tri naloge niso imele eksplicitno navedenih 

ciljev. Ena naloga je bila iz skupine nalog z mešanim pristopom, ki je imela opredeljeno 

osrednjo temo magistrske naloge, iz katere smo razbrali cilje raziskave: »Osrednja tema moje 

magistrske naloge je proučevanje povezanosti (…), kakšen je njihov odnos do (…), odzivi na 

(…) ter čustva, ki jih (…) zbudijo v uporabnikih. (…) Proučujem širšo sliko vedenja (…) prek 

fokusnih skupin ter obenem identificiram (…) po kriterijih odzivov nanje s strani (…)«. 

Druga naloga, ki ni imela neposredno opredeljenega cilja, nima opredeljene paradigme niti 

namena magistrske naloge. Hipoteze so predstavljene in zapisane v raziskovalnem delu 

naloge, in sicer: »Na osnovi pregleda literature in dozdajšnjih raziskav sem oblikovala 

konceptualni model (…) V njem predvidevam, da značilnosti (…) in značilnosti (…) na 

področju (…) vplivajo na oceno (…). Konceptualni model preverjam z raziskovalnimi 

hipotezami.«  

Naloga ima opredeljeno vrsto vzorca, a ne navaja, kako so bile posamezne enote izbrane v 

vzorec. Po vsebini naloga spada v kvantitativno skupino nalog. 

Tretja naloga, ki ni imela neposredno opredeljenega cilja, ima opredeljeno raziskovalno 

paradigmo, in sicer: »primarna kvantitativna raziskava«. Naloga ima zapisan namen raziskave 

v poglavju »Namen raziskave in hipoteze«, ki je opredeljen kot: »Z raziskavo v empiričnem 
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delu magistrske naloge sem želela ugotoviti, kaj so (…) elementi (…). Zanimalo me je, kaj je 

tisto, kar določeno skupino (…) spodbudi, da so (…). Predvsem sem se spraševala, če obstaja 

kakšna razlika med (…) sektorjem ter ali so razlike med bolj in manj (…).V nadaljevanju so 

opredeljene hipoteze raziskave.« 

Nekaj obrazložitev o opredelitvi ciljev raziskav smo podali v prejšnjem poglavju, ko smo se 

trudili najti ustrezne pojme za njihovo kodiranje. Zato navedb opredelitve ciljev ne bomo 

ponovno navajali. Ugotovili smo, da opredelitev ciljev raziskovanja v vseh magistrskih 

nalogah ni jasno zapisana. Cilji so v nekaterih nalogah zapisani presplošno in njihova 

opredelitev ne izraža raziskovalne paradigme. Kot na primer: »Cilj naloge je, da pridobljena 

znanja iz zgoraj navedenih področij (…) in praktičnih primerov združim v predlog modela 

(…) jutrišnjega dne.«; »Temeljni in glavni cilj magistrskega dela je na podlagi izbranega 

modela pokazati na konkretnem primeru uspešno uvedbo koncepta (…) v podjetju, ki se 

ukvarja (…).« 

Za naslednjo opredelitev cilja, pa lahko rečemo, da je zapisan na nerazumljiv način, saj poraja 

dvom o tem, ali je bila navedena tematika raziskana v magistrski nalogi: »V okviru ciljev 

magistrskega dela sem najprej nameravala predstaviti problematiko in pomen (…) ter 

izpostaviti vpliv le-teh na (…), navsezadnje pa tudi na (...). Hotela sem torej raziskati pomen 

(…) na splošno, pri čemer sem nameravala preveriti, kako se (…) uporabljajo dalje v praksi.« 

Pri analiziranju kategorije cilj smo preverili ali cilji kvalitativne raziskave izkazujejo značilno 

proučevanje pomenov, procesov ter odnosov in ali cilji kvantitativne raziskave izražajo 

namen merjenja pojavov, določevanja velikosti, jakosti, smeri, obsega ter povezanost in 

medsebojni vpliv. Ugotovili smo, da so cilji v nekaterih nalogah zapisani presplošno in iz njih 

ni mogoče razbrati paradigme raziskave. Opazili smo tudi, da se v nekaterih nalogah 

pojavljajo elementi, ki so značilni tako za kvalitativne kot tudi kvantitativne raziskave (iz te 

analize smo izvzeli mešane naloge, saj imajo mešane naloge v veliko primerih skupno 

opredelitev cilja za oba dela raziskave). Tako se v opredelitvah cilja v nekaterih nalogah s 

kvalitativno raziskavo pojavljajo izrazi povezanost, medsebojni vpliv, jakost in tako naprej, v 

nalogah s kvantitativno raziskavo pa proučevanje pomenov in procesov, kar pomeni, da 

paradigma ni jasno razvidna iz opredelitve cilja, kar kaže na pomanjkljivost v rabi 

terminologije oziroma na nepoznavanje in nerazumevanje konceptov v različnih paradigmah.  

Opredelitev hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj 

Za kvantitativno raziskovanje je značilno deduktivno postavljanje hipotez in izhajanje iz 

teorije, torej univerzalnih zakonov, na podlagi katerih postavimo hipoteze, ki jih nato 

empirično preverjamo in teorijo potrdimo ali ovržemo. 
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V kvalitativnih raziskavah pa si zastavimo raziskovalno vprašanje in se sprašujemo po 

pomenu, konstruktih, konceptih in pojmovanjih kot jih imajo in živijo naši udeleženci v 

raziskavi. 

V vzorec je zajetih 59 kvantitativnih nalog s primarno raziskavo. Pri kvantitativnih raziskavah 

so bile hipoteze opredeljene v 53 primerih, v šestih magistrskih nalogah pa avtorji niso 

opredelil hipotez. V sedmih primerih kvalitativnih raziskav si avtorji niso zastavili 

raziskovalnih vprašanj. V petih nalogah so kot izhodišče raziskave postavili hipoteze, enkrat 

pa je avtor postavil glavno tezo.  

Kombinirane ali mešane raziskave delimo glede na njihovo sestavo, in sicer na raziskave, ki 

imajo enakovreden kvalitativni in kvantitativni pristop ter na raziskave z zaporednim, faznim 

pristopom z uporabo različnih metod za posamezno fazo. 

Naš vzorec zajema štirinajst mešanih nalog. Vse mešane naloge so bile opredeljene kot 

mešane raziskave. 

V vzorcu mešanih nalog je imelo le sedem nalog opredeljena raziskovalna vprašanja in 

hipoteze. Štiri mešane magistrske naloge so imele opredeljene le hipoteze, niso pa imele 

opredeljenih raziskovalnih vprašanj. V enem primeru so bila opredeljena le raziskovalna 

vprašanja in ni bilo opredeljenih hipotez. V dveh mešanih raziskovalnih nalogah avtorja nista 

opredelila niti hipotez niti raziskovalnih vprašanj, kar kaže na paradigmatsko neusklajenost 

nalog. 

Metode analize podatkov 

Izbrane metode analize podatkov so tipično značilne tako za kvalitativno kot tudi za 

kvantitativno raziskovanje. Kvantitativne raziskave za analizo podatkov uporabljajo 

univariantne in multivariantne statistične metode obdelave podatkov in program za statistično 

obdelavo podatkov SPSS. Kvalitativne raziskave pa za analizo podatkov uporabljajo 

naslednje metode: metodo deskripcije, metodo komparacije, metodo analize vsebine, 

induktivno analizo, kvalitativno analizo, sekvenčno analizo odgovorov, metodo hermenevtike, 

seštevalno analizo vsebin, občasno pa tudi metodo deskriptivne statistike. Večjih odstopanj 

pri opredelitvi metod analize v proučevanem vzorcu magistrskih nalog nismo zaznali. 

Opredelitev paradigme je torej prvi korak v raziskovalnem procesu. Zanima nas, če in kako 

opredelitev in zavedanje o paradigmatskih predpostavkah vpliva na skladnost magistrskih 

nalog, zato smo v naslednjem koraku preverili ali izbran paradigmatski pristop odseva tudi  

izbiro metode zbiranja podatkov in vzorca raziskave. Zato smo v analizo zajeli magistrske 

naloge s primarno raziskavo, ki temeljijo na primarnih podatkih, saj le-tem lahko določimo 

paradigmo na podlagi metode zbiranja podatkov, metode analize in vzorca. 
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Vzorci in metode zbiranja podatkov 

Bistvo vsake raziskave je raziskovalni problem, ki se pojavlja v nekem okolju v proučevani 

populaciji, torej ciljni populaciji. Zaradi različnih omejitev, kot so omejena finančna sredstva, 

omejen čas ali narava raziskovalnega problema, celotne populacije ne moremo zajeti v 

raziskavo. Zato raziskave pogosto izvajamo na vzorcih populacije, saj tudi z vzorčenjem 

lahko ocenimo, kaj je za neko populacijo značilno in kaj se v njej dogaja (Bregar, Ograjenšek 

in Brdavž 2005, 38-39). 

Med 98 nalogami, ki smo jih proučevali je 59 kvantitativnih nalog in 14 mešanih 

raziskovalnih nalog. V šestnajstih kvantitativnih raziskavah in šestkrat v kvantitativnem delu 

mešanih raziskav je bil uporabljen verjetnostni (slučajnostni, nenamenski ali znanstveni) 

vzorec. V 11 kvantitativnih in v eni mešani magistrski nalogi so bili uporabljeni sekundarni 

podatki, v vseh ostalih nalogah je bil uporabljen neverjetnostni (namenski ali arbitrarni) 

vzorec.  

Preglednica 7: Vrste vzorcev v kvantitativnih nalogah in kvantitativnem delu mešanih 

nalog 

 

Kvantitativne 

naloge 

Mešane 

naloge Skupaj 

Verjetnostni vzorec 16 6 22 

Neverjetnostni vzorec 43 8 51 

Število nalog skupaj 59 14  

Analiza verjetnostnih vzorcev 

Pri analizi kvantitativnih nalog z verjetnostnim vzorcem smo vrsto vzorčenja prevzeli iz 

navedbe v magistrskih nalogah in nismo preverjali pravilnosti opredelitve. Verjetnostni vzorci 

so bili opredeljeni kot: »uporabili verjetnostni vzorec, (…) seznam potencialnih anketirancev 

oblikovali pred izvedbo raziskave iz obstoječih baz (…) e-pošti - 1700 e-naslovov (…) 

razširili bazo anketirancev na več kot 3200 e-naslovov«; »naključni sistematični vzorec, (…) 

znotraj tega vzorca smo upoštevali celotno statistično množico«; »uporabniki (…) storitev 

(…) pridobljen s pomočjo računalniško podprtega spletnega anketiranja (…) v panelu 

slovenskih porabnikov (…) vključenih 2.347 porabnikov iz panela (…). Ker tovrstno panelno 

vzorčenje ni zagotovilo skladnosti strukture vzorca s strukturo populacije, (…) sem izvedel 

tehtanje z metodo Raking Ratio Estimation (…) uskladil strukturo vzorca s spolno, starostno 

in regijsko strukturo slovenske populacije tako, da je zagotovljena nacionalna 

reprezentativnost …«; »Sistematično vzorčenje v manjšini tudi enostavno slučajno 

vzorčenje«; »Stratificirano vzorčenje.«; »V vzorec so bile zajete vse regije v Sloveniji.«; »Gre 

za nenamenski vzorec  (…) 795 enot«; »Slučajno oziroma naključno vzorčenje«; »spletni 
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vprašalnik poslali 547 osebam (…), ki jih predstavljajo …«;  »stratificiran vzorec podjetij: 

Populacija obsega 5.989 poslovnih subjektov. Vzorec za anketiranje je obsegal (…). Vzorčni 

okvir so predstavljala podjetja iz celotne Slovenije, vpisana v registru Gospodarske zbornice 

Slovenije in Ajpesa«. 

Verjetnostni vzorci so natančno določeni in kot že omenjeno, jih nismo vsebinsko presojali, 

temveč smo jih identificirali na podlagi navedbe v nalogi. Večinoma vsi opredeljujejo 

populacijo, kot tudi način opredelitve vzorca. Potrebna velikost vzorca je določena z 

izračunom. Vzorci so veliki in sicer od 1.276 proučevanih enot pa do 99 enot. Vsi avtorji 

magistrskih nalog so za svojo raziskavo uporabili anketne vprašalnike. Z izjemo ene 

kvantitativne naloge so vsi opredelili tudi omejitve raziskave, ki so se odražale kot:  

»Razpoložljivost podatkovnih baz, zato vzorec ni reprezentativen in rezultatov ni mogoče 

posploševati na celotno populacijo«; »omejitev na 2 dejavnika«; »upoštevani le 

najpomembnejši dejavniki za našo raziskavo«; »nepripravljenost sodelovanja podjetij v naši 

raziskavi«; »omejen dostop do internih podatkov, ki bi lahko bolje pojasnili nekatere situacije 

v posameznih podjetjih«; »zadržki (…) pri odgovarjanju na posamezna vprašanja«; 

»pomanjkanje sekundarnih virov ter omejen čas in viri za izvedbo same raziskave«; »omejen 

vzorec, saj (…) predstavljajo le del populacije, ki ima svoje značilnosti v tem življenjskem 

obdobju (…) je ključni dejavnik omejitve (…) Posredno te odgovore pridobim z vprašanji 

(…) o njihovih (…) ampak raziskava bi bila popolnejša, če bi bili odgovori neposredni«; 

»omejenost s številom vprašanj in časovno komponento«; »možnost pristranskosti 

raziskovalca«, »izsledki ugotovitev so narejeni na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov«, 

»anketiranci lahko različno razumejo postavljena vprašanja«. 

Rezultate za skupino nalog z verjetnostnim vzorcem prikazujemo v prilogi 1. 

Glede na v magistrskih nalogah opredeljene načine zbiranja podatkov vrsto vzorca in metodo 

zbiranja podatkov, lahko rečemo, da so te naloge skladne s kvantitativno paradigmo. Deset  

nalog, ki so prikazane v zgornji preglednici sicer ni imelo eksplicitno navedene paradigme, je 

pa ta jasno razvidna iz opredelitve vzorca in uporabljenih metod. 

Preglednica 8: Skladnost parametrov s paradigmo za verjetnostne vzorce  

Število kvantitativnih nalog z verjetnostnim vzorcem 

Parametri Opredeljen Neopredeljen Skupaj 

Paradigma raziskave 6 10 16 

Usrezno opredeljen cilj 16 0 16 

Opredelitev hipotez 16 0 16 

Omejitve 15 1 16 

Opomba: 1 naloga sekundarni podatki   
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Ne glede na to, da je o izbrani paradigmi mogoče logično sklepati iz opredelitve vzorca in 

uporabljenih metod zbiranja podatkov in analize, menimo, da je izbira paradigme prvi korak, 

ki bi ga raziskovalec moral izvesti pred izvedbo raziskave, saj izbira paradigme pomeni rdečo 

nit raziskave, ki opredeljuje raziskovalčev pogled na svet in vpliva na potek raziskave, hkrati 

pa je implicitno zagotovilo, da bo raziskovalni problem ustrezno obravnavan. Prav 

neopredelitev paradigme se kaže kot največja pomanjkljivost in neskladnost s 

paradigmatskimi predpostavkami kvantitativnih nalog z verjetnostnim vzorcem. Deset nalog 

od šestnajstih pomeni, da več kot 60 % nalog ni imelo opredeljene paradigme, kar se kaže kot 

velika pomanjkljivost v vzorcu kvantitativnih nalog z verjetnostnim vzorcem. 

Analiza kvantitativnih nalog z neverjetnostnim vzorcem 

Nadaljevali smo z analizo kvantitativnih nalog, ki so za svojo raziskavo uporabile 

neverjetnostni vzorec. 

Neverjetnostno ali neslučajno vzorčenje ne omogoča natančnih in nepristranskih ocen o 

lastnostih populacije, saj so enote izbrane z osebno presojo raziskovalca. Neverjetnostno 

vzorčenje se zaradi enostavnejšega dostopa do podatkov, kot tudi zaradi stroškovne in 

časovne učinkovitosti, pogosto uporablja v raziskovalnih študijah, v enostavnih raziskavah 

trga ter poslovnih oziroma uporabnih raziskavah, kjer nas zanima dogajanje znotraj 

posameznega oddelka ali organizacije (Bregar, Ograjenšek in Brdavž 2005, 43). Pri 

nereprezentativnih podatkih se moramo zavedati omejitev in jih tudi pošteno razkriti v 

poročilu raziskave. Potrebno se je zavedati, da namen kvalitativnih raziskav ni posploševanje, 

temveč proučevanje manjšega števila posebnih ali tipičnih primerov. Jezik kvantifikacije tudi 

sicer močno odmeva v kvalitativni metodologiji, posebno v tistih znanstvenih disciplinah, ki 

so tradicionalno kvantitativne. 

V 32 kvantitativnih nalogah z neverjetnostnimi vzorci smo ugotovili, da vzorec v štirinajstih 

nalogah ni ustrezno opredeljen, saj ima pomanjkljivo določitev in opis vzorca, od tega enajst 

nalog ni imelo opredeljene paradigme raziskovanja. Pri nekaterih nalogah ni jasno ali se avtor 

zaveda nereprezentativnosti vzorca, saj marsikatera naloga nima navedenih omejitev.  

Navajamo nekaj primerov opredelitve načina vzorčenja in velikosti vzorcev: »mimoidoči - 

Ljubljana, Maribor, Celje«; »priložnostni vzorec«; »5 izbranih podjetij z več kot 25 

zaposlenimi, (…) poslanih 77 vprašalnikov«; »nenaključni vzorec«; »Vzorec bo sestavljen iz 

oseb, zaposlenih v organizacijah v Republiki Sloveniji, ki se v okviru svojih delovnih 

obveznosti ukvarjajo z nalogami«; »Vzorec udeležencev v raziskavi sem zajemala v različnih 

(…) po Sloveniji. (…) naključna izbira vodilnih v vzorcu, nenaključna izbira njihovih 

podrejenih. (…) vključila 31 vodilnih udeležencev, ki koordinirajo delo vsaj petih 

podrejenih.. Skupno (…) 168 udeležencev«; »40 udeležencev (…) izvajanje raziskave 

oziroma anketiranje pa je potekalo na področju celotne Slovenije«; »V vzorec za raziskavo 
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sem vključila ključne udeležence (…). Vprašalnik je bil poslan 60 ljudem, odgovarjalo je 23 

izmed njih.«; »Nenaključni vzorec (…) namenjena izključno ljudem, ki se ukvarjajo s (…), v 

vzorec je bilo vključenih 506 odgovorov na spletni vprašalnik«.  

V devetih nalogah od 32 kvantitativnih nalog z neslučajnimi vzorci omejitve raziskave niso 

bile opredeljene. V sedmih primerih avtorji raziskavo posplošujejo na slovenski prostor. Kot 

metoda zbiranja podatkov prevladujejo anketni vprašalniki. V eni od magistrskih nalog je bila 

uporabljena tehnika opazovanja: vzorčenja dejavnosti (activity sampling), v dveh magistrskih 

nalogah pa je bila uporabljena netipična tehnika za zbiranje kvantitativnih podatkov s 

pristopom snežne kepe. V nalogah z neverjetnostnim vzorcem ima, za razliko od nalog z 

opredeljenim verjetnostnim vzorcem, šest nalog vzorec, ki se giblje v velikostnem razponu od 

849 do 227 proučevanih enot, 13 nalog ima vzorec, ki se giblje v velikostnem razponu od 168 

do 100 proučevanih enot, v štirinajstih primerih pa je vzorec manjši in se giblje v velikostnem 

razponu od 99 do 23 proučevanih enot.  

Navedbe omejitev proučevanih kvantitativnih magistrskih nalog pa so naslednje: 

»Anketiranje smo izvedli v (…), kar pomeni, da rezultatov ne moremo posploševati na 

celotno populacijo«; »omejeno število anketiranih vodij (…), pomembnost doseganja 

pripravljenosti vodij za sodelovanje v raziskavi in njeno prostorsko omejitev na Republiko 

Slovenijo« (vzorec 50 enot); »Omejili smo se na sledeče dejavnosti razvoja (…), anketnih 

vprašalnikov niso izpolnjevali vsi zaposleni v izbranem podjetju«; »slabost priložnostnega 

vzorca je v tem, da ni reprezentativen in izsledkov raziskave zato ne bo mogoče posplošiti na 

celotno populacijo«; »omejitev na raziskavo v podjetju«; »omejitev izhaja iz verjetnosti 

zmanjšanja objektivnosti rezultatov kot posledica dejstva, da sem vprašalnik poslala le (…), 

kar ima za logično posledico določeno pristranskost rezultatov«, »na vprašanja, (…) je 

odgovorilo minimalno 179 respondentov in zato rezultatov ni moč posplošiti«. Rezultat 

raziskave tako temelji na študiji primera in ga ne bo mogoče posploševati na ostale«; »obseg 

raziskave, ki je bila izvedena samo med slovenskimi (…)«;Ima pa ta način tudi eno slabost, ki 

se je v mojem primeru tudi pokazala in sicer, da je stopnja odgovorov zelo nizka«; »izbor 

respondentov je temeljil na individualni presoji posameznega anketarja, kar bi lahko bila ena 

od glavnih omejitev te raziskave.«; »Na anketni vprašalnik so najbrž odgovarjali (…), ki so 

zainteresirani za spremembo situacije, in manj tisti, ki jim obstoječa situacija ustreza. To 

pomeni, da zaključki nujno ne odražajo mnenja tudi drugih predstavnikov stroke in tako ne 

omogočajo posploševanja«; »V vseh (…) ustanovah niso bili pripravljeni sodelovati, prav 

tako niso bili pripravljeni sodelovati vsi (…) delavci. To nam nakazuje, da zaključki ne 

odražajo presečnega mnenja (…) v Sloveniji«; »Znanje o (…) metodah (…) je zelo različno, 

ker nimamo sprejetih standardov, ki bi ta znanja poenotila. Po vsej verjetnosti subjektivizacija 

znanja slabo vpliva na poenotenje mnenj«; »vzorec ni najbolj natančen približek populacije«; 

»Nabor (…) metod (…) je subjektiven«; »nabor domače in tuje strokovne literature je 

subjektiven«; »verodostojnost rezultatov zaradi visoke stopnje neodgovarjanja je vprašljiva«; 



 

87 

»rezultati naše raziskave ne bodo omogočali posploševanja v smislu prenosa in uporabe 

rezultatov za neposredno razumevanje in reševanje problemov v drugih državah«. 

Iz prikazanih opredelitev omejitev bi lahko sklepali, da se večina avtorjev, ki so izbrali 

nenaključni (neverjetnostni) vzorec in ga v omejitvah tudi navedli kot omejitev raziskave,  

zavedajo omejitev, ki jih prinaša takšna izbira vzorca. Hkrati pa smo zadržani pri takem 

sklepanju, ker navedeni citati iz omejitev, zapisanih v nalogah, izkazujejo tudi vrsto 

nesmiselnih opredelitev in zapisov, kot na primer:  »Po vsej verjetnosti subjektivizacija 

znanja slabo vpliva na poenotenje mnenj.« Tu se vprašamo, kakšna pa je 'objektivizacija 

znanja' v posamezniku, kaj pomeni objektivizacija in podobno. Tudi sicer se srečamo z vrsto 

izrazov, katerih raba ni pojasnjena. 

Magistrske naloge smo pregledali z vidika dodeljenih kod in za vse tiste, ki so imele 

dodeljeno kodo »posploševanje« ponovno pregledali navedbe v izvornem dokumentu. 

Posploševanje, ki je razvidno v sklepih magistrskih nalog, pa se kljub uporabi nenaključnega 

(neverjetnostnega) vzorca pojavi pri sedmih nalogah, ko avtorji na podlagi raziskave pri 

nenaključnih (neverjetnostnih) vzorcih posplošujejo rezultate raziskave na širšo slovensko 

populacijo.  

Kratko povzemamo primere, ki smo jih zaznali na podlagi preverbe kod in dokumentov: 

- Primer 1: Avtor opredeli paradigmo kot pozitivistično. Metoda zbiranja podatkov je 

anketni vprašalnik in vzorčenje  po principu snežne kepe. Omejitve so opredeljene, a ne 

zajemajo omejitev načina in vrste vzorca. Zbranih je 168 odgovorov. Zaznamo 

posploševanje na slovensko populacijo. 

- Primer 2: Avtor ne opredeli paradigme, izvede anketiranje na spletu, ne opredeli vrste 

vzorca. Med omejitvami navede subjektivnost pri izbiri literature in subjektivnost in 

omejenost poznavanja problematike, ki jo avtor zaznava v odgovorih respondentov. 

Rezultate posplošuje na slovensko populacijo. 

- Primer 3: Avtor opredeli vrsto raziskave kot kvantitativno, glede vzorca nam pove le, da 

je na anketo odgovarjalo 112 respondentov. Omejitve raziskave niso navedene, rezultate 

avtor posplošuje na slovenski prostor. 

- Primer 4: Avtor opredeli paradigmo in populacijo raziskave, ne opredeli pa vrste vzorca. 

Anketa je bila poslana na 900 naslovov, prejetih jih je bilo 70. V omejitvah avtor opredeli 

kompleksnost teme raziskovanja in subjektivnost ocenjevanja respondentov. Predpostavlja 

reprezentativnost vzorca in rezultate posplošuje na slovenski prostor. 

- Primer 5: Avtor ne opredeli paradigme, ne opredeli vzorca, populacije in omejitev, 

rezultate pa posplošuje na slovenski prostor. 

- Primer 6: Avtor kot omejitev navaja nepopoln vzorec, raziskava poteka znotraj 

organizacije, rezultate posplošuje na širši prostor. 
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- Primer 7: Avtor ne opredeli paradigme in populacije, raziskavo izvaja v petih podjetjih, v 

omejitvah navede slabo odzivnost in s tem nereprezentativnost vzorca, rezultat kljub temu 

posplošuje na slovenski prostor. 

Ker cilj našega raziskovanja ni vsebinsko presojanje ustreznosti magistrskih nalog zajetih v 

vzorec proučevanja in ker nimamo vseh potrebnih podatkov in zadostnega znanja, navajamo 

le primere, kjer smo zasledili posploševanje, ne opredeljujemo pa se glede njihove vsebinske 

ustreznosti. 

Tudi v nalogah z namenskim vzorcem bi morali opredeliti način vzorčenja, raziskovano 

populacijo in omejitve, ki izhajajo iz vrste vzorca. Načeloma velja, da namenski vzorec v 

kvantitativno raziskavo ne sodi. To je namreč vzorec, katerega lastnost je, da vključimo v 

raziskavo tiste udeležence, ki nam o proučevanem problemu največ povedo (the most 

knowledgeable informants). To pa so lahko izjemni strokovnjaki, poznavalci nekega področja, 

ki jih ni veliko, zato so namenski vzorci običajno majhni. Kot taki torej ne sodijo v 

kvantitativno raziskavo, razen če vzorčni okvir predstavlja npr. cel svet. Navajamo pa primer 

ustrezne opredelitve vzorca iz ene od magistrskih nalog: »uporabili smo neverjetnostni 

vzorec, natančneje priložnostni vzorec. Populacijo opravljene raziskave predstavljajo vsi 

spletni uporabniki, ki (…). Vzorčnega okvirja nismo imeli, saj povezave nisem poslala 

posebnemu seznamu imen oziroma naslovov. (…) Vzorčno enoto je predstavljal naključni 

uporabnik zgoraj navedenih  (…) na nagovor ankete je kliknilo (…) posameznikov, končalo 

pa jo je (…) posameznikov, kar predstavlja (…) odstotno stopnjo odziva.« 

Preglednico s podatki kvantitativnih magistrskih nalog z neverjetnostnim vzorcem smo zaradi 

njene obsežnosti uvrstili med priloge (glej Priloga 2).  

Podatke o skladnosti parametrov nalog s kvantitativno paradigmo za neverjetnostni vzorec 

smo prikazali tudi številčno v spodnji preglednici. 

Preglednica 9: Skladnost parametrov s paradigmo za neverjetnostne vzorce  

Število nalog kvalitativnih nalog s primarnim vzorcem 

 Parametri Ustrezen 

Neopredeljen/ 

pomanjkljiv Skupaj 

Paradigma raziskave 13 19 32 

Ustrezno opredeljen vzorec 18 14 32 

Opredelitev hipotez* 28 4 32 

Opredelitev ciljev 24 8 32 

Omejitve 23 9 32 

Posploševanje 25 7 32 

Iz navedenega sklepamo, da imajo naloge z neverjetnostnimi vzorci kar nekaj pomanjkljivosti 

in v številnih parametrih niso skladne s paradigmatskimi postavkami. Skoraj 60 % 
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kvantitativnih nalog z nima opredeljene paradigme raziskovanja. Kvantitativna paradigma 

predpostavlja velike, reprezentativne, verjetnostne vzorce. Neverjetnostni vzorci ne 

izpolnjujejo te predpostavke, poleg tega kar 14 nalog nima ustrezno opredeljenega vzorca 

oziroma nima številčno primernega vzorca (razpon od 99 do 23). Kot smo že omenili, 

kvantitativna paradigma izhaja iz teoretskih predpostavk in oblikovanih hipotez, ki 

predstavljajo izhodišče raziskave. V vzorcu 32 kvantitativnih nalog z neverjetnostnim 

vzorcem štiri niso imele opredeljenih hipotez. Kvantitativna metodologija izhaja iz teoretičnih 

predpostavk, ki se v raziskavah kažejo kot hipoteze, zato bi jih morala vsebovati vsaka 

kvantitativna raziskava. To izhodišče bi morali zrcaliti tudi cilji raziskave in opredeljevati 

namen in način operacionalizacije izvedbe raziskave. Vsekakor pa bi cilji raziskave morali 

biti opredeljeni. V našem primeru cilj v treh nalogah ni bil opredeljen, petkrat pa je bil 

opredeljen pomanjkljivo. Štiri naloge niso skladne z vidika (ne)zastavljenih hipotez.  Prav 

tako se nekateri avtorji nalog ne zavedajo omejitev, ki izhajajo iz izbranega vzorca. Ustrezna 

opredelitev vzorca in zavedanje omejitev, ki izhajajo iz vzorca, je pomemben element, ki bi 

ga morala vsebovati vsaka naloga, saj prav način izbire vzorca in njegova opredelitev vplivata 

na možnost posploševanja, omejitve pa izražajo med drugim tudi korektnost raziskovalca do 

bralcev raziskave. Ob tem je potrebno omeniti, da so bili nekateri vzorci veliki in so se gibali 

v velikostnem razponu od 849 do 227 proučevanih enot, kar kaže na to, da so se avtorji trudili 

v vzorec zajeti čim večje število proučevanih enot in na ta način doseči kriterij kvantitativne 

paradigme po velikem vzorcu. 

Raziskavo smo nadaljevali in analizirali skladnost metod in vzorca pri nalogah s kvalitativno 

paradigmo raziskovanja.  

Analiza kvalitativnih nalog z namenskim (neverjetnostnim) vzorcem 

Kvalitativne raziskave se osredotočajo na razumevanje, kako se stvari dogajajo, kako ljudje 

razumejo, pojmujejo posamezne pojave, kakšni so njihovi medsebojni odnosi, zanimajo jih 

okoliščine pojava, ki ga proučujejo. Vloga raziskovalca je razumevanje, kako udeleženci 

razumejo pojav in kakšen pomen mu pripisujejo.  

Vzorci so zato neslučajnostni, namenski, kvotni in subjektivni. Neslučajnostno vzorčenje je 

značilno za kvalitativne raziskave, kjer proučujemo posamičen primer ali manjše število 

primerov, rezultatov pa ne posplošujemo na širšo populacijo. Kot navajajo Ferligoj, Lozar 

Manfreda in Žiberna (2011, 3) med načine neverjetnostnega (namenskega ali 

neslučajnostnega) vzorčenja uvrščamo priložnostne vzorce, kvotno vzorčenje in ekspertno 

vzorčenje, vzorčenje po principu “snežne kepe” in fokusne skupine. 

V naš vzorec magistrskih nalog je zajetih 25 kvalitativnih nalog, od katerih 2 magistrski 

nalogi temeljita na sekundarnih podatkih. Že na prvi pogled je vidna razlika v velikosti 

vzorca, saj se, kot smo navedli zgoraj, raziskovalci odločajo za maloštevilčne vzorce in 
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proučujejo podrobnosti. Tako je velikost vzorca v rangu od 1 do 10 udeležencev prisotna v 

petnajstih nalogah, velikost vzorca od 11 do 20 udeležencev pa v dveh nalogah. Pet avtorjev 

nalog pa je raziskavo izvedlo na vzorcu z večjim številom proučevanih enot. Le ena naloga ni 

imela številčno opredeljenega vzorca, zato smo to nalogo označili kot nalogo z neustreznim 

vzorcem. Nekateri avtorji so v nalogi opisali svojo odločitev, zakaj so izbrali določene enote v 

vzorec raziskave, drugi so navedli le število enot, ki so bile vključene v raziskavo. 

V kvalitativnih nalogah je namensko vzorčenje opredeljeno kot: »Ciljna skupina empirične 

raziskave (…) preučevanih podjetjih so bili (…). V analizo so bili vključeni zaposleni po 

različnih hierarhičnih ravneh in funkcijah«; »vzorec smo na podlagi namenskega vzorčenja 

vključili (…) vodij (…) mednarodnih slovenskih podjetij«; »Iz tabele je razvidno, da je v moji 

raziskavi sodelovalo 9 (…). Vse prihajajo iz (področje) in delujejo na področju (…).«.; »Gre 

za namerni vzorec, ki temelji na osebni presoji raziskovalca.«.; »V vzorec so zajeti člani 

(organizacije) (…) Anketa je bila razdeljena na tri segmente. Prvi segment so sestavljali člani 

(organizacije). (…) Drugi segment so sestavljali (vodje organizacije), tretji segment so 

sestavljali sodelavci. V vzorec je vključenih 32 (…)«; »Pri analizi ne uporabim celotne 

populacije, marveč vzorec (…), ki ga glede na raznovrstno pokritost (…) ocenjujem za 

reprezentativnega.«; »Vzorčenje bo namensko, kvotno. V skupinskem intervjuju so bili k 

sodelovanju v vsaki skupini povabljeni trije intervjuvanci, (…) dva od treh povabljenih sta 

sodelovanje zavrnila. Polstrukturirani intervju je bil tako opravljen s sedmimi (…)«; 

»Oblikovali smo dve skupini s šestimi udeleženci. Kasneje smo opravili intervjuja z manjšim 

številom udeležencev«; »V prvi skupini je bilo pet članov, v drugi pa štirje. Gre torej za 

namenski vzorec, v katerem v polstrukturiranih intervjujih sodeluje pet oseb«; »namenski 

priložnostni vzorec: polstrukturirani intervjuji in anketa s štirimi udeleženci«; »V priložnostni 

vzorec so bili zajeti: »center, (…); tri (organizacije), na katerih so bili opravljeni skupinski 

intervjuji in skupina delodajalcev …«; »v raziskavi bodo glede na namenski vzorec sodelovali 

vsi, ki ...«; »sodelovalo okoli 20 udeležencev (vzorec ni številčno točno opredeljen)«; »v 

raziskavo smo vključili 3 podjetja, v katerih smo izvedli štiri polstrukturirane intervjuje«; 

»Vzorec predstavljajo 4 fokusne skupine s po 4-5 udeleženkami«. 

Opredelitve vzorca so problematične. Delno izhajajo iz zelo raznolike terminologije, delno pa 

tudi iz nepoznavanja opredelitev vrst vzorcev, kar odraža naslednji navedek: »Vzorčenje bo 

namensko, kvotno«. Tu ni jasno, ali sta dva vzorca ali gre za sopomenki. Razlika med obema 

vrstama vzorca pa je pomembna. 

Uporabljene metode zbiranja podatkov so raznovrstne in zajemajo: metodo fokusnih skupin in 

pogovor z udeleženci; delno strukturiran intervju oziroma postrukturirani intervju; pogovor in 

vprašalnik v obliki semantičnega diferenciala; skupinski intervju; anketo in strukturiran 

intervju; uporabo zbiranja udeležencev s tehniko snežne kepe ter skupinski in individualni 

intervju; kvalitativno opazovanje in anketni vprašalnik; poglobljeni intervju, anketni 
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vprašalnik OCI; globinski polstrukturiran intervju; vprašalnik mešanega tipa; opazovanje z 

udeležbo. 

Med kvalitativnimi nalogami avtorji zbirajo podatke tudi z netipičnimi metodami za 

kvalitativno raziskovanje, kot je anketa z zaprtimi vprašanji. Tak primer smo opazili pri dveh 

nalogah in pri obeh to ni bila edina uporabljena metoda zbiranja podatkov. Avtor jo je 

uporabil za pridobivanje dodatnih podatkov z namenom boljšega vpogleda v proučevano 

situacijo, kot na primer: »Podatke smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji in anketiranjem 

po petstopenjski ordinalni lestvici Likertovega tipa«. Anketa je bila uporabljena pri večjem 

številu opazovanih enot in sicer 61 in 98, kjer sta avtorja proučevala odnos zaposlenih do 

organizacijske kulture. 

Kvalitativne naloge, ki so temeljile na primarnem zbiranju podatkov, so imele v 19 primerih 

opredeljeno paradigmo raziskovanja, v štirih primerih pa paradigma raziskovanja ni bila 

opredeljena. Velikost vzorca je primerna, opredelitev načina izbire vzorca pa ni vedno 

natančno opredeljena, kar je razvidno iz zgornjih citatov magistrskih nalog. Ena od  

proučevanih magistrskih nalog vzorca številčno ni imela opredeljenega. Avtor navaja, da je v 

raziskavi sodelovalo približno 20 udeležencev. Uporabljene metode zbiranja podatkov so 

skladne s kvalitativno paradigmo. 

Kvalitativne naloge smo z namenom strukturiranega prikaza zbrali v preglednici, ki so 

prikazane v Prilogi 3.  

Tudi kvalitativne raziskave imajo določene omejitve. Opazili smo, da ima v proučevanem 

gradivu 19 magistrskih nalog opredeljene omejitve, medtem ko 4 magistrske naloge omejitev 

nimajo opredeljenih. Omejitve so izražene kot:  

»(…) časovna odvisnost raziskovanja od zunanjih dejavnikov, intervju kot edinstvena 

priložnost: ker smo vsako osebo lahko intervjuvali le enkrat (…), simulacija pri privzetih 

tehnikah vizualiziranja: privzeti diagrami so bili generirani na podlagi naključnih podatkov, ki 

nimajo izvora v realnem poslovanju, zaradi česar so diagrami predstavljali le simuliranje 

realne situacije (…). Prav tako smo želeli, da se točke v grafu prekrivajo, kar je zahtevalo 

poseg v metapodatke.«; »Vsebinske omejitve se nanašajo predvsem na teoretični del 

magistrske naloge, saj sem za oblikovanje večinoma uporabljala sekundarne vire (…) med 

metodološke omejitve štejem nezaupanje sodelujočih v anonimnost ankete (…) zahtevnost 

vprašalnika, kar je mnoge anketirance odbilo in so zaprli vprašalnik ali pa ga le delno rešili«; 

»Omejitve v empiričnem delu magistrskega dela so najprej predvsem vsebinske narave, saj je 

izbrano število podjetij omejeno na pet podjetij, ki so vključena v analizo. Pri analizi vsebine 

se osredotočam predvsem na analizo primarnih podatkov, ki jih preverjam z dostopnimi 

sekundarnimi podatki o podjetjih, s čimer skušam zagotoviti objektivnost in veljavnost tega 

dela.«; »Vsebinske omejitve se kažejo v različni starosti literature proučevanih konstruktov 

(…). Metodološke omejitve se nanašajo na ocenjevanje (…) vodenja in (…) vodij v 
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prostovoljni organizaciji. (…); pristransko ocenjevanje organizacije s strani anketirancev (…) 

metodološko omejitev predstavlja tudi globinski intervju s ključno osebo (…) organizacije, 

ker predstavlja pogled z njenega zornega kota in predstavlja mnenje posameznika na položaju 

vodje organizacije (…) subjektivnost pogledov«; »Omejitev raziskave je prav gotovo v 

velikosti vzorca, ki omejuje posploševanje ugotovitev na širšo populacijo (…). To omejitev 

pa izgubi svoj negativni prizvok ob razumevanju specifičnih lastnosti«; »Glavno metodološko 

omejitev v kvalitativnem raziskovanju predstavlja omejena možnost posploševanja rezultatov, 

saj bo raziskava opravljena kot študija primera (…) obremenjenost z vrednotnimi stališči, ki 

so lastna raziskovalcu, subjektivnost, ker so v nalogi osebni vtisi in neizkušenost pri izvajanju 

kvalitativne raziskave«; »Ker je raziskovalec primarni inštrument zbiranja podatkov in sta 

njegova vloga in odnos do udeležencev v raziskavi pomembna, velja izpostaviti, da je 

raziskava potekala v (…), v katerem sem bila v času raziskave zaposlena.«; »Omejitev 

predstavlja morebiten odpor družbenih skupin, organizacij, institucij do kvalitativnih 

znanstvenih izsledkov«; »Z izvedbo intervjuja približno 20 oseb obstaja omejitev malega 

števila vprašanih oseb«; »Omejitev predstavlja tudi morebitna neiskrenost izjav oziroma 

odgovorov udeleženk fokusnih skupin.«; »Možni omejitvi raziskovanja sta tudi vpliv stanja 

subjekta v času intervjuvanja in vpliv skupine, v kateri je oseba bila intervjuvana.«. 

Tudi iz navedbe omejitev v kvalitativnih magistrskih nalogah vidimo, da te odsevajo naravo 

raziskovanja, saj navajajo teme, ki so specifične za to paradigmo: od vpletenosti raziskovalca, 

vrednotnih naravnanosti in do odpora družbenih skupin do kvalitativnega raziskovanja. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da nezmožnost posploševanja avtorji navajajo kot negativno 

konotacijo ne glede na dejstvo, da je to značilnost kvalitativnih raziskav in so sami izbrali 

raziskovalno paradigmo.   

Podatke o skladnosti parametrov nalog s kvalitativno paradigmo za neverjetnostni vzorec smo 

prikazali tudi številčno v spodnji preglednici. 

Preglednica 10: Podatki o skladnosti parametrov nalog s kvalitativno paradigmo za 

neverjetnostni vzorec 

Število nalog z primarno raziskavo  z primarnimi podatki 

 Ustrezen 

Neopredeljen/ 

pomanjkljiv Zbir 

 Paradigma raziskave 19 4 23  

Ustrezno opredeljen cilj 22 1 23 

Raziskovalno vprašanje 16 7 23 

Hipoteze  5  

Omejitve 19 4 23 

Opredelitev Vzorca 22 1 23 

Opomba: 2 nalogi sekundarni podatki 
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Velika večina kvalitativnih nalog ima opredeljeno paradigmo raziskovanja. Le štiri 

kvalitativne naloge niso imele opredeljene raziskovalne paradigme. Potek kvalitativne 

raziskave vodijo raziskovalna vprašanja. V našem vzorcu kvalitativnih nalog sedem nalog od 

triindvajsetih ni imelo zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Pet od teh je imelo zastavljene 

hipoteze, ki so značilno izhodišče kvantitativnih raziskav, kar kaže na paradigmatsko 

neusklajenost teh nalog. Cilji v večini kvalitativnih nalog so ustrezno opredeljeni. Avtorji 

nalog se večinoma zavedajo omejitev raziskave in so v devetnajstih primerih opredelili tudi 

omejitve raziskave. Vzorec, z izjemo ene naloge, kjer ni bil številčno opredeljen, je velikostno 

ustrezal kvalitativni paradigmi. 

Analiza vzorcev v mešanih raziskavah 

Nadaljevali smo z analizo kvantitativnega dela mešanih raziskav. Teh je 14 in v eni izmed 

njih so za namene raziskave uporabljeni sekundarni podatki za oba dela raziskave, zato te 

naloge v tem delu nismo analizirali, v drugi pa se sekundarni podatki pojavijo le v 

kvantitativnem delu raziskave, zato je kvalitativni del zajet v analizo. 

Tudi mešane metode se vežejo na raziskave, ki temeljijo na primarnih podatkih. Značilnost 

mešanih metod (mixed methods design ali mixed methods research) je, da se s paradigmo ne 

ukvarjajo in poudarjajo le metode zbiranja podatkov v povezavi s cilji raziskave. Kot navaja 

Mažgonova (2008, 50) kombinirane ali mešane raziskave delimo na raziskave, ki združujejo 

kvalitativne in kvantitativne pristope v raziskovalni metodologiji posamezne raziskave in 

takšne, ki imajo več faz raziskovanja, raziskovalec pa v različnih fazah uporabi različne 

metode raziskovanja.  

V mešanih raziskavah se tako pojavljajo verjetnostni (slučajni) in neverjetnostni (neslučajni 

oziroma namenski) vzorci. 

Vse magistrske naloge, opredeljene kot mešane raziskave, so imele eksplicitno opredeljene 

paradigme raziskovanja. Pregledali smo, kako je opredeljena vrsta in velikost vzorca v 

posameznih nalogah. Oznako o primernosti smo dodelili glede na ustrezno določitev in opis 

vzorca. 

V nadaljevanju navajamo, kako sta način vzorčenja in velikost vzorca opredeljena v mešanih 

raziskovalnih nalogah, zajetih v vzorec proučevanja: »Kvalitativni del raziskave: izbrali smo 

namenski vzorec in sicer predstavnika (…) z dolgoletnimi izkušnjami; kvantitativni del 

raziskave predstavlja populacija (…) uporabili smo namenski vzorec, podatke smo pridobili iz 

baze (…) poslanih 200 vprašalnikov, pri izbiri vzorca za podjetja smo uporabili sistematično 

vzorčenje (…), izračun vzorca; poslanih 500 vprašalnikov (vrnjenih skupaj veljavnih 171)«; 

»v raziskavi smo z anketnim vprašalnikom in osebnim intervjujem zbrali primarne podatke, 

vir podatkov predstavljajo tudi pisni interni viri, neformalni pogovori in spletne strani (…) 20 
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vprašalnikov, prejeli smo pravilno izpolnjenih 19 anketnih vprašalnikov.«; »V raziskavi smo 

obravnavali sekundarne arhivske podatke podjetja«; »primarne podatke pa smo zbrali z 

vprašalnikom (…) zaprta vprašanja (likertova lestvica) (…) odprta vprašanja«; »udeleženci 

raziskave so zaposleni v korporaciji (…) spletna anketa je zajela 50 podjetij«; »nenaključni 

vzorec (…) 7 udeležencev na podlagi članstva; nenaključni vzorec (…) 7 (…)«; »v anketni 

vzorec smo zajeli 244 anketirancev, izmed katerih je 147 takih, ki so v zadnjih treh letih pri 

(…) in 97 takih, ki so pogosteje (…). Oblikovali smo 2 fokusni skupini in sicer 1. fokusna 

skupina - 8 ljudi (…) in 2. fokusna skupina - 6 ljudi (…)«; »Podjetja smo izbirali na podlagi 

SKD klasifikacije (…) Povezavo na anketo s prošnjo, da anonimno izpolnijo vprašalnik, sem 

poslal na 600 e-mail naslovov podjetij, vrnjenih 39 anket (…), v kvalitativnem delu smo 

intervjuvali (…) 1 osebo«; »Naš vzorec je bil mlajši od populacije (Tabela 1) in v povprečju 

bolj izobražen (Slika 4), zato ni reprezentativen za celotno podjetje. (…) enote raziskovanja 

so zaposleni v podjetju (..) 311 udeležencev ankete in 12 udeležencev (…) intervjuja«; »vsi 

zaposleni v podjetju 256 vprašalnikov, anonimno, vrnjenih 87%; intervju (1 oseba)«; 

»reprezentativni vzorec (…) spletno anketo smo razposlali vsem 450 (…) v Sloveniji; 

vrnjenih smo prejeli 160 anketnih vprašalnikov, (…) namenski vzorec (…) izvedli smo 

strukturirani intervju s 5 (…) – intervjuji so potekali prek telefona in smo jih s pomočjo 

aplikacije InCall Record tudi posneli, (…)«; »za izbor sekundarnih podatkov smo uporabili 

namenski vzorec (…) anketiranje pa smo izvedli z neverjetnostnim praktičnim vzorcem«; 

»Primarne podatke smo zbirali z metodo polstrukturiranega intervjuja s 13 zaposlenimi (…) 

in anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnjevali obiskovalci (…) dvesto osemnajst 

obiskovalcev trinajstih (…) v Sloveniji, sekundarne podatke pa smo pridobili z analizo 

dokumentov«; »150 naključno izbranih podjetij«; »Intervju: namenski vzorec (…) anketa: 

verjetnostni vzorec; 609 (…) (poslali vsem ki so v registru članov ZRS)«. 

Iz navedb lahko razberemo, da sta način vzorčenja in velikost vzorca v mešanih raziskovalnih 

nalogah opredeljena ločeno za kvantitativen in kvalitativen del raziskave, z izjemo ene 

naloge, kjer avtor uporabi vprašalnik z odprtimi in zaprtimi vprašanji na istem vzorcu. 

Nekatere naloge vsebujejo natančno opredelitev vrste vzorca in populacijo, v drugih je vzorec 

pomanjkljivo opredeljen in opisan, avtorji pogosto navajajo le inštrument zbiranja ter število 

zbranih odgovorov. Ugotavljamo, da ima kvantitativni del raziskav z izjemo ene naloge zajete 

številčno velike vzorce, kvalitativni del pa tipične malo številčne vzorce. V šestih nalogah je 

za kvantitativno raziskavo kot način vzorčenja opredeljen verjetnostni vzorec, ostale naloge 

pa v raziskavi uporabljajo neverjetnostni oziroma neslučajnostni vzorec, v eni nalogi pa je 

avtor v kvantitativnem delu uporabil sekundarne podatke. Za kvalitativni del raziskav so 

izbrani namenski vzorci. V kar petih nalogah avtorji v kvalitativnem delu raziskave izvedejo 

le en posamičen intervju. Ker ne presojamo o vsebinski ustreznosti nalog, smo vse vzorce 

kvantitativnega dela raziskave opredelili kot ustrezne in skladne s paradigmo raziskovanja. V 

kvantitativnem delu pa so kot skladni opredeljeni vzorci, ki imajo ustrezno določitev in opis 

vzorca. Pet kvantitativnih delov nalog ima pomanjkljivo določitev in opis vzorca, od tega ena 

z verjetnostnim vzorcem in štiri z neverjetnostnim vzorcem. 



 

95 

Metode zbiranja podatkov so v mešanih nalogah značilne za posamezno paradigmo. V okviru 

kvalitativnih raziskav so zelo raznovrstne, saj so opredeljene kot: posamični globinski intervju  

z nestrukturiranim spraševanjem; metoda sekundarne analize arhivskih podatkov; vprašalnik z 

zaprtimi in odprtimi vprašanji; strukturirani intervju in vprašalnik s fokusno skupino na 

podlagi literature; skupinski intervju; polstrukturirani intervju in opazovanje. 

V okviru kvantitativnih delov raziskav pa so raziskovalci uporabili: metodo anketiranja z 

lestvico stališč Likertovega tipa; anketni vprašalnik za spletno anketiranje z visoko 

strukturiranimi oz. izjemoma polstrukturiranimi vprašanji; CAWI - računalniško podprto 

internetno anketiranje. 

V spodnjih dveh preglednicah prikazujemo številčni pregled skladnosti elementov 

kvantitativnega  in kvalitativnega dela mešanih nalog z izbranim raziskovalnim pristopom. 

Vse mešane naloge so imele opredeljeno raziskovalno paradigmo. Cilji so bili opredeljeni v 

vseh mešanih nalogah, vendar med njimi zasledimo tri take, ki so v svoji definiciji 

pomanjkljivi: »zasnovati novi model«; » s sintezo obstoječe literature o proučevani tematiki 

in izsledki lastne empirične raziskave prispevati k boljšemu razumevanju (…)« ; »analizirati 

področje (…) in zasnovati novi model (…)«. Te opredelitve so presplošne in ne zajemajo niti  

operacionalizacije niti paradigmatskih predpostavk. Med 12 proučevanimi kvantitativnimi 

deli mešanih nalog je imelo pet nalog pomanjkljivo opredelitev vzorca, od tega ena naloga z 

verjetnostnim vzorcem in štiri naloge z neverjetnostnim vzorcem.  

Preglednica 11: Skladnost parametrov mešanih nalog za kvantitativni del raziskave 

Število kvantitativnih delov mešanih nalog s primarnimi  podatki 

Parametri  Opredeljen 

Neopredeljen 

/pomanjkljiv Skupaj 

Paradigma raziskave 12 0 12 

Ustrezno opredeljen cilj 9 3 12 

Vzorec in vzorčenje 7 5 12 

Omejitve 11 1 12 

Posploševanje 4  

Opomba: 2 kvantitativna dela mešanih nalog sta imela sekundarne podatke 

Enak pregled smo pripravili tudi za kvalitativni del mešanih nalog s primarnimi podatki, teh 

je 13. Kvalitativno raziskavo vodi zastavljeno raziskovalno vprašanje. Pri analizi 

kvalitativnega dela mešanih nalog smo ugotovili, da je bilo kar 7 nalog takih, ki niso 

vsebovale raziskovalnih vprašanj, kar seveda kaže na pradigmatsko neusklajenost. Pri štirih 

nalogah smo zasledili tudi pomanjkljivosti v opredelitvah ciljev raziskave, saj so ti 

opredeljeni splošno in ne kažejo paradigmatske povezanosti in ne narave uporabljene 

metodologije. 
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Preglednica 12: Skladnost parametrov mešanih nalog za kvalitativni del raziskave 

Število kvalitativnih delov mešanih nalog s primarnimi podatki 

 Ustrezen 

Neopredeljen/ 

pomanjkljiv Skupaj 

Paradigma raziskave 13 0 13 

Ustrezno opredeljen cilj 9 4 13 

Raziskovalno vprašanje 6 7 13 

Opredelitev in ustreznost vzorca  13  13 

Omejitve 12 1 13 

Opomba: 1 kvalitativen del mešanih nalog je imel sekundarne podatke 

Preglednico s podatki mešanih magistrskih nalog za kvantitativen in kvalitativen del raziskave 

prikazujemo v prilogi 4.  

Mešane naloge imajo v večini primerov opredeljene omejitve raziskovanja, le ena naloga 

omejitev raziskovanja nima opredeljenih. Posploševanje na slovenski prostor smo zasledili v 

sklepih štirih mešanih magistrskih nalog. Opredelitve omejitev ne odstopajo od prej 

navedenih v kvalitativnem in kvantitativnem delu, zato jih ne bomo posebej navajali. Bolj 

zanimiva je v primeru mešanih nalog opredelitev, ali gre za mešane naloge z enakovrednim 

ali podrednim modelom. Iz zgornje preglednice in priloge 4 ter pregleda magistrskih nalog 

lahko vidimo, pet mešanih nalog, v katerih so avtorji izvedli le en poglobljen intervju kot 

podlago za kvalitativni del raziskave. Pri pregledu nalog smo ugotovili, da od teh petih nalog 

dve nalogi nimata zastavljenih raziskovalnih vprašanj, imata pa opredeljene hipoteze. V eni 

od nalog je izveden skupinski intervju, ki predstavlja podlago za izdelavo anketnega 

vprašalnika za kvantitativen del raziskave. V preostalih štirih nalogah pa so avtorji izvedli 

poglobljeni intervju z namenom pridobitve poglobljenih informacij o proučevanem  

problemu. Teh pet nalog zato lahko opredelimo kot raziskave s podrednim modelom, kjer 

prevladuje kvantitativni del raziskave. Ostalih 7 nalog ima naslednje strukture:   

- Štiri mešane naloge imajo enakovreden kvalitativen in kvantitativen del raziskave, 

hipoteze so opredeljene in raziskovalna vprašanja so zastavljena, zato jih uvrstimo v 

model enakovrednih mešanih raziskav.  

- Dve nalogi imata pretežen kvalitativen del, od katerih ena nima opredeljenih hipotez, ima 

pa opredeljena raziskovalna vprašanja, druga naloga pa nima opredeljenih niti hipotez niti 

raziskovalnih vprašanj in ju lahko opredelimo kot raziskave s podrednim modelom, kjer 

prevladuje kvalitativni del raziskave.   

- Ena naloga ima pretežen kvantitativni del, ima opredeljene hipoteze, nima pa opredeljenih 

raziskovalnih vprašanj in jo opredelimo kot raziskavo s podrednim modelom, kjer 

prevladuje kvantitativni del raziskave. 

Tudi v mešanih nalogah zasledimo neskladnost vzorca in drugih kriterijev (cilja raziskave, 

hipotez in raziskovalnih vprašanj ter neopredelitev omejitev). Ne glede na to, da vse naloge 
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vsebujejo paradigmatsko opredelitev, smo zaznali številne pomanjkljivosti in neskladnosti z 

izbrano paradigmo raziskovanja. Iz pomanjkljive opredelitve hipotez in raziskovalnih 

vprašanj lahko sklepamo, da se avtorji ne zavedajo raziskovalnega načrta, ki izvira iz 

posamezne paradigme raziskovanja. 

V magistrskih nalogah smo analizirali tudi parametre: 

- področje raziskave (geografsko, organizacija), 

- referenčno obdobje oziroma čas raziskave, 

- sklepi raziskav. 

Področje raziskave 

V kategoriji področje raziskave nas je zanimalo, ali raziskava obravnava problem v 

slovenskem ali mednarodnem prostoru. Prav tako nas je zanimalo, ali je raziskava 

obravnavala problem posamične organizacije, kot tudi ali je raziskovalec zaposlen v 

organizaciji, ki jo proučuje. 

Zato smo v magistrskih nalogah kodirali podatke, ki so vsebovali zgoraj navedene 

opredelitve. 

Ugotovitve predstavljamo v spodnjih dveh preglednicah. Razvrščene so po pojavnosti glede 

na fakulteto in glede na paradigmo naloge. 

Preglednica 13: Pojavnost področja raziskave glede na fakulteto 

Koda Fakulteta A Fakulteta B Fakulteta C Skupaj 

Organizacija 7 13 15 35 

Področje: Mednarodna raziskava 2 7 1 10 

Področje: Slovenija 11 27 20 58 

Zaposlen v proučevani organizaciji 6 2 11 19 

35 raziskav je proučevalo problem, ki se je pojavil v organizaciji, od tega je bilo 19 nalog 

takih, da je bil raziskovalec zaposlen v proučevani organizaciji. Kodo smo seveda dodelili le 

takrat, ko nam je avtor naloge v magistrski nalogi to razkril. V našem vzorcu je bilo deset 

magistrskih nalog, ki so obravnavale problem v mednarodnem okolju. V to kategorijo smo 

zajeli naloge, v katerih so avtorji proučevali problem v dveh ali več državah. Ostale raziskave 

so se omejevale na slovenski prostor. Kode so lahko glede na pojavnost teksta v besedilu 

magistrske naloge hkrati dodeljene za kategorije zaposlitve, organizacije in mednarodne 

raziskave, zato seštevek preglednice ne da števila proučevanih magistrskih nalog, temveč 

predstavlja frekvenco pojavnosti kode v proučevanih nalogah. 
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Preglednica 14: Pojavnost področja raziskave glede na vrsto raziskave 

Kode Kvalitativne Kvantitativne Mešane Skupaj 

Organizacija 10 19 6 35 

Področje: Mednarodna raziskava 5 4 1 10 

Področje:  Slovenija 10 39 9 58 

Zaposlen v proučevani organizaciji 6 9 4 19 

35 raziskav je proučevalo problem, ki se je pojavil v organizaciji, od tega je bilo 10 

kvalitativnih, 19 kvantitativnih in 6 mešanih nalog. V devetnajstih primerih je bil raziskovalec 

zaposlen v proučevani organizaciji. To se je izkazalo v šestih primerih kvalitativnih, devetih 

primerih kvantitativnih in štirih primerih mešanih nalog. Kodo smo seveda dodelili le takrat, 

ko nam je avtor naloge to razkril v magistrski nalogi. Mednarodne raziskave so bile predmet 

raziskovanja v petih kvalitativnih, štirih kvantitativnih in v eni mešani nalogi. Raziskovalci so 

dejstvo, da so zaposleni v organizaciji, največkrat navajali pod omejitvami raziskav. 

Referenčno obdobje oziroma čas raziskave 

Raziskovalne naloge, ki so zajete v naš vzorec, so največkrat opredeljene kot analize 

trenutnega stanja. Pojavljajo se tudi retrospektivne raziskave in longitudinalne študije, ki 

proučujejo pojav in njegovo spreminjanje skozi daljše časovno obdobje. Takih je bilo v našem 

vzorcu petindvajset. Štiri raziskave so kombinacija retrospektivnega pregleda in analize 

trenutnega stanja. Ena raziskava pa obravnava analizo stanja pred uvedbo spremembe in po 

uvedbi spremembe poslovnih procesov.  

Sklepi raziskav 

Za kvantitativne raziskave je značilno točno, natančno in številčno podajanje rezultatov 

raziskave. V sklepu kvantitativnih nalog se navajajo potrditve oziroma zavrnitve hipotez. Pri 

pregledu kvantitativnih magistrskih nalog smo zasledili, da sklepi v vseh primerih ne izražajo 

zgoraj naštetih značilnosti. Razlog za to je, da glavne povzetke raziskave avtorji pogosto 

navajajo v poglavju »zaključek«. Nekateri avtorji zato v sklepu ne ponavljajo ugotovitev 

raziskave, temveč opisno, in ne številčno, podajo svoje mnenje in glavne ugotovitve. To se 

odraža tudi kot vzorec, ki je viden iz analize podatkov za parameter »sklep«, kjer dodeljene 

kode niso le tiste, ki smo jih uvrstili v skupino kvantitativnih kod. Sklepi kvalitativnih 

raziskav pa kažejo tipično sliko: so vsestranski, celoviti in bogato opisni. 

Druge ugotovitve 

V magistrskih nalogah smo zaznali tudi temo, ki se nanaša na varovanje osebnih podatkov. 

Avtor navaja, da je anketni vprašalnik poslal kot priponko po elektronski pošti na 1.700 

naslovov in prejel le 21 odgovorov. Več udeležencev je zmotilo dejstvo, da jim način 
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anketiranja ne zagotavlja anonimnosti in varovanja osebnih podatkov. Avtor je nato spremenil 

način in anketo izvedel preko spletnega portala, razširil je tudi vzorec in poslal vabilo za 

udeležbo na 3.200 naslovov, s čimer je zagotovil boljši odziv in uspel pridobiti 293 

odgovorov. Ta primer hkrati kaže na dejstvo, kako težko je pridobiti udeležence za 

sodelovanje v raziskavi. Problematiko z neodzivnostjo je zaznati v številnih magistrskih 

nalogah. Izvajanje raziskav na lastno pest in za namen študijskih potreb ni enostavno, saj je na 

številnih internetnih medijih poplava raznih anket in raziskav, zato je težko zbrati ustrezno 

število udeležencev brez pomembnega finančnega vložka. Tudi podjetja, na katera 

naslavljamo prošnje za sodelovanje v raziskavah, so redko pripravljena deliti svoje podatke, 

zaposleni in managerji pa so pod velikim časovnim pritiskom, zato je zunanjim  

raziskovalcem težko pridobiti njihov čas in kakovostne podatke za izvedbo obširnejših 

raziskav. Vse več podjetij pa v okviru lastnih organizacij potrebuje odgovore in pomoč pri 

reševanju poslovnih izzivov, zato se izvaja vse več »uporabnih« raziskav. Ta trend se odraža 

tudi v proučevanih magistrskih nalogah. Kljub temu je v magistrskih nalogah tudi v primeru 

raziskovanja znotraj podjetij, kjer so raziskovalci zaposleni, zaznati težave z odzivnostjo. 

Eden od avtorjev navaja: »Celoten vzorec zaposlenih je razmeroma majhen. Razlog za to so 

predvsem slab interes in odklonilna stališča vodij organizacijskih enot in zaposlenih za takšne 

raziskave.« Študentje se pogosto odločajo izvesti raziskavo v okviru organizacije, v kateri so 

zaposleni, saj jim to omogoča lažji dostop do podatkov. Hkrati pa to predstavlja tudi omejitev, 

saj vodstvo podjetja pogosto ne dovoljuje razkrivanja internih podatkov zaradi njihove 

zaupnosti, kar predstavlja pomanjkljivost pri izvedbi raziskave, saj jih avtorji ne smejo 

objaviti in razkriti. To  smo zasledili tudi v vzorcu proučevanih magistrskih nalog. Težavo pri 

raziskovanju znotraj organizacije opisuje eden od avtorjev magistrskih nalog, kjer je avtor kot 

zunanji izvajalec brezplačno izvajal pilotni projekt, vendar je bil projekt zaradi 

nezainteresiranosti vodstva predčasno prekinjen, avtor pa se je zato soočil s težavo 

dokončanja raziskave in magistrskega dela. Moč vodilnih in težavo pri izvedbi raziskave smo 

identificirali tudi v dveh drugih nalogah, ko vodstvo podjetja ni dovolilo snemanja intervjuja. 

Študentje morajo zato pazljivo izbrati temo in preveriti dostopnost podatkov, pripravljenost 

organizacije in njenih zaposlenih za sodelovanje v raziskavi ter odziv udeležencev podobnih 

raziskav. 

Statistična analiza magistrskih nalog 

Ker nas je zanimalo, kako se pojavnost opredelitve paradigme kaže v vzorcu izbranih 

magistrskih nalog, smo se odločili, da jo prikažemo tudi z deskriptivno statistiko. Od 120 

zajetih magistrskih nalog je bilo 22 takih, ki niso imele primarne raziskave in smo jih uvrstili 

v skupino drugih nalog. 

Po tej izločitvi »drugih nalog« smo ugotovili, da je od 98 nalog, ki so bile uvrščene v zbirno 

tabelo, 56 magistrskih nalog imelo opredeljeno paradigmo raziskovanja, 42 magistrskih nalog 
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pa paradigme raziskovanja ni imelo eksplicitno opredeljene. Rezultat prikazujemo tudi 

tabelarično.  

Preglednica 15: Opredelitev paradigme v nalogah po vrstah paradigme 

 

 

 

 

Eksplicitno opredelitev paradigem v magistrskih nalogah prikazujemo tudi s perspektive 

fakultet. Izračunali smo odstotek nalog z opredeljeno paradigmo glede na vse dokumente 

posamezne fakultete in jih uvrstili v tabelo. 

Preglednica 16: Opredelitev paradigme v nalogah s perspektive fakultete 

 

 

 

 

 

Ob pregledu rezultatov smo dobili vtis, da je opredelitev paradigme odvisna od fakultete, zato 

smo se odločili, da našo domnevo dodatno preverimo s »Hi-kvadrat testom«, ki je statistična 

metoda, ki omogoča ugotavljanje neodvisnosti kategoričnih podatkov oziroma testiranje 

ujemanja opazovane frekvenčne porazdelitve s teoretsko in z njegovo variacijo »Likelihood 

ratio«, ki nam omogoča ugotavljanje ujemanja podatkov z modeli. Ti metodi smo izbrali, ker 

sta namenjeni analizi kategoričnih podatkov oz. spremenljivk in ju vsebuje program SPSS 

(verzija 22). 

Preglednica 17: Hi-kvadrat test povezave med fakulteto in opredelitvijo paradigme  

Hi-kvadrat test Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,431
a 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,847 2 ,002 

N of Valid Cases 98   

Paradigma Število Odstotek 

Kvalitativna 20 20 

Kvantitativna 22 23 

Mešana 14 14 

Neopredeljena 42 43 

Število nalog  98 100 

Fakulteta 

Število nalog 

z 

opredeljeno 

paradigmo 

% opredeljenih glede 

na vse naloge 

fakultete 

A 5                    28    

B 22                    52    

C 29                    76    
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Hi-kvadrat test za ugotavljanje dokazov povezave med poslovno fakulteto in opredelitvijo 

paradigme v magistrskih nalogah študentov. 

Zaradi p-vrednosti Hi-kvadrat testa pod 0,01, obstajajo močni dokazi za povezanost med 

fakulteto in pogostostjo opredelitve znanstvenoraziskovalne paradigme, ki jo magistrska 

naloga vsebuje. Največ paradigmatsko neopredeljenih nalog prihaja iz fakultete A, nato 

fakultete B in najmanj iz fakultete C. V splošnem paradigmo opredelita nekaj manj kot dve 

tretjini vseh magistrskih študentov vseh treh fakultet. Obstaja torej povezanost med fakulteto 

in opredelitvijo paradigme.  

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja povezanost med vrsto izbrane paradigme in fakulteto, saj smo 

dobili vtis, da nekatere fakultete preferirajo posamično vrsto paradigme. Tudi to smo preverili 

s Hi-kvadrat testom. 

Preglednica 18: Hi-kvadrat test povezanosti med o fakulteto in vrsto paradigme  

Hi-kvadrat test Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,163
a 4 ,187 

Likelihood Ratio 7,373 4 ,117 

N of Valid Cases 98   

Hi-kvadrat test ugotavljanja dokazov povezanosti med poslovno fakulteto in izbiro vrste 

raziskovalne paradigme v magistrskih nalogah študentov 

P-vrednost nad 0,05 nam pove, da za povezavo med fakulteto in izbiro paradigme 

raziskovanja ne obstajajo močni dokazi. Tako ne moremo reči, da so določene paradigme 

statistično značilno bolj zastopane v okviru določene fakultete. 

Zanimalo nas je tudi, ali je opredelitev paradigme odvisna od vrste raziskave, zato smo se tudi 

v tem primeru odločili, da to preverimo s Hi kvadrat testom. 

Preglednica 19: Hi-kvadrat test povezanosti opredelitve in izbire paradigme  

Hi-kvadrat test Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,331
a 2 ,000 

Likelihood Ratio 30,894 2 ,000 

N of Valid Cases 98   

Hi-kvadrat test za ugotavljanje dokazov o povezanosti opredelitve in izbire paradigme v 

magistrskih nalogah študentov. 

Za povezavo med opredelitvijo paradigme in izbiro paradigme obstajajo zelo močni dokazi. 

P-vrednost Hi-kvadrat testa < 0,01 kaže na statistično značilen rezultat. Iz preglednice je 
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razvidno, da so študentje, ki so raziskovali kvalitativno, svojo paradigmatsko usmeritev zelo 

pogosto opredelili, medtem ko več kot dve tretjini študentov, ki so sledili kvantitativni 

paradigmi, tega ni storilo. Študentje, ki so pri raziskovanju uporabili mešano paradigmatski 

pristop, so vedno navedli svojo paradigmatsko usmeritev. 
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4  SKLEP IN UGOTOVITVE 

V magistrski nalogi smo s študijem in pregledom literature ter lastnim raziskovanjem 

podrobneje raziskali metodologijo raziskovanja, ki je izražena tudi v magistrskih nalogah, ki 

so bile predmet naše raziskave.  

4.1 Ključne ugotovitve 

Na področju družboslovja sta uveljavljena dva raziskovalna pristopa oziroma paradigmi: 

kvantitativna in kvalitativna. Paradigma je sklop prepričanj in predpostavk o družbenih 

pojavih in predstavlja sistem vrednot in stališč na svet in proučevanje pojavov. Raziskovalec z 

izbiro paradigme določi raziskovalni pristop in potek svojega delovanja in raziskovanja. 

Kvantitativen pristop predpostavlja objektivno realnost, ki jo vodijo univerzalni zakoni. Kaže 

se v objektivni in nevtralni vlogi raziskovalca, ki je omejena le na zbiranje podatkov, cilji 

raziskovanja so merljivi, objektivni in preverljivi in temeljijo na velikem številu podatkov. 

Raziskovalec v raziskavi izhaja iz teoretičnih predpostavk in postavljenih hipotez. 

Kvalitativen pristop priznava več konstrukcij realnosti in ne sprejema univerzalnih zakonov. 

Proučuje posameznika in pomen dogodkov za posameznika, torej upošteva subjektivnost in 

posameznikovo vrednostno naravnanost. Kvalitativni raziskovalci si zastavljajo raziskovalna 

vprašanja in svoj raziskovalni načrt prilagajajo potrebam raziskave. 

Med zagovorniki kvalitativnih in kvantitativnih paradigem je v preteklosti prišlo do številnih 

sporov in razprav o razmerjih med eno in drugo paradigmo. Kritiki kvalitativnega 

raziskovanja so očitali neznanstvenost kvalitativnega pristopa zaradi narave subjektivnosti 

kvalitativnega raziskovanja, pomanjkljive preglednosti, težav s posploševanjem in zaradi 

neponovljivosti kvalitativnih raziskav. Kritiki kvantitativnega raziskovanja pa so le-temu 

očitali nezainteresiranost za pomembna vprašanja človekovega življenja. 

Kot med drugimi navaja tudi Flybjerg (2015), so številne razprave, konfrontacija mnenj in 

spor, ki je nastal v znanstvenih krogih, prinesli nov veter v družboslovne znanosti in 

omogočili nove raziskovalne pristope in prakse. Če želimo, da družboslovna znanost obdrži 

pomembno vlogo v družbi, se moramo zavedati, da je odprt dialog med teoretičnim in 

pragmatičnim raziskovanjem nujnost, ki lahko spremeni pogled na svet in reševanje 

problemov današnje družbe. 

V preteklosti je vila kvantitativna paradigma prevladujoč koncept v raziskovanju, v zadnjih 

20 letih pa je prišlo do razvoja in sprejetja kvalitativnih metod. Z raziskavo smo ugotovili, da 

se trend sprememb odraža tudi v magistrskih nalogah, ki so dostopne v okviru COBISS-a. Še 

vedno prevladujejo kvantitativne naloge, vse več pa je tudi kvalitativnih in mešanih nalog. 
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Namen naše raziskave je bil proučiti opredelitve (in s tem rabo) paradigem v magistrskih 

nalogah ter njihovo skladnost z metodami in vzorcem. Zanimala nas je torej paradigmatska 

konsistentnost v magistrskih nalogah.   

V neverjetnostni vzorec raziskave smo zajeli 120 nalog treh poslovnih fakultet v Sloveniji. 

Najprej smo izvedli analizo opredeljenosti paradigem raziskovanja v magistrskih nalogah. Od 

120 zajetih magistrskih nalog je bilo 22 takih, ki niso imele primarne raziskave, in smo jih 

zato izločili iz analize. Štirinajst od teh nalog ne vsebuje raziskave in opisuje implementacije 

informacijske rešitve ter spremembe procesa ali organizacije. Takšne naloge nimajo 

opredeljenega vzorca, metode zbiranja podatkov, metode analize podatkov in  ne hipotez 

oziroma raziskovalnih vprašanj, zato niso bile primerne za nadaljnjo analizo z vidika 

paradigem. Drugih osem izločenih nalog pa predstavljajo pregledne študije, ki temeljijo na 

sekundarnih podatkih in zato nimajo opredeljenega vzorca in metode zbiranja podatkov, kot 

raziskovalno vprašanje imajo pogosto zapisan namen raziskave. Hipoteze v teh nalogah 

pogosto potrjujejo oziroma zavračajo z logičnim sklepanjem in ne s statističnimi metodami. 

Tem nalogam lahko določimo le naravo raziskave ne pa raziskovalne paradigme. 

Glede na dejstvo, da vse tri fakultete opredeljujejo magistrsko nalogo kot samostojno 

znanstveno raziskovalno delo in opredeljujejo, da mora magistrsko delo predstavljati 

prispevek k znanosti in poznavanje znanstveno raziskovalnih metod, opredelitev strukture 

končnega raziskovalnega dela pa se med fakultetami bistveno ne razlikuje, so se nam odprla 

vprašanja o strukturi in vsebini teh del, vendar se do njih nismo opredeljevali. 

V analizo smo zajeli 98 nalog s primarnimi raziskavami. Med nalogami so prevladovale 

kvantitativne raziskave, ki jih je bilo v vzorcu 59, kvalitativnih  nalog je bilo 25 in 14 nalogah 

je vsebovalo mešan pristop raziskovanja. Glede na raziskovalno vprašanje, ali so paradigme 

raziskovanja v nalogah opredeljene, smo ugotovili, da ima 56 nalog opredeljeno paradigmo, v 

42 nalogah pa paradigma ni bila opredeljena.  

Ugotovili smo, da se neopredelitev paradigme največkrat pojavlja v kvantitativnih raziskavah, 

kjer 63 % ali 37 kvantitativnih  nalog od 59 nima opredeljene paradigme. Kvalitativne naloge 

v štirih primerih niso imele opredeljene paradigme, kar predstavlja 16 odstotkov kvalitativnih 

nalog. Mešane naloge so v vseh štirinajstih nalogah imele opredeljeno paradigmo. Paradigma 

predstavlja podlago in vodilo vsake raziskave, saj na podlagi paradigme določimo potek in 

parametre raziskave. V tem vidimo veliko pomanjkljivost in neskladnost raziskav. 

O razlogih, zakaj avtorji magistrskih nalog niso navedli raziskovalne paradigme, ne moremo 

sklepati, ker pa se v nadaljevanju kažejo tudi netočnosti pri drugih parametrih, bi lahko 

posredno sklepali, da je možno, da pravilna in natančna opredelitev raziskovalne paradigme 

lahko pripomore k večji skladnosti. 
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Za kvantitativno raziskovanje so značilni veliki slučajnostni, verjetnostni in reprezentativni 

vzorci. V vzorcu proučevanih kvantitativnih nalog je imelo tak vzorec 16 nalog, ostale naloge 

pa so imele neverjetnostni vzorec. Verjetnostni vzorci so bili v kvantitativnih nalogah 

ustrezno določeni in opredeljeni, njihova velikost se giblje v razponu od 1276 do 111 

proučevanih enot. Vsi, ki so izbrali verjetnostni vzorec, so za zbiranje podatkov uporabili 

anketne vprašalnike. Na podlagi navedenega lahko rečemo, da so kvantitativne naloge z 

verjetnostnim vzorcem v tem pogledu skladne z izbrano paradigmo. Deset nalog z 

verjetnostnim vzorcem ni imelo eksplicitno navedene paradigme. 

V 32 kvantitativnih nalogah je uporabljen tudi neverjetnostni vzorec. V nalogah z 

neverjetnostnim vzorcem smo ugotovili, da vzorec v 14 nalogah ni ustrezno opredeljen, saj 

ima pomanjkljivo določitev in opis vzorca, medtem ko 11 od teh nalog ni imelo opredeljene 

paradigme raziskovanja. Pri nekaterih nalogah ni jasno ali se avtor zaveda 

nereprezentativnosti vzorca, saj marsikatera naloga nima navedenih omejitev. V 9 nalogah od 

32 kvantitativnih nalog z neverjetnostnim vzorcem omejitve raziskave namreč niso bile 

opredeljene. V sedmih primerih kvantitativnih nalog z neverjetnostnim vzorcem avtorji 

raziskavo posplošujejo na slovenski prostor. Kot metode zbiranja podatkov prevladujejo 

anketni vprašalniki. V eni od magistrskih nalog je bila uporabljena tehnika opazovanja: 

vzorčenja dejavnosti (activity sampling), v dveh magistrskih nalogah pa je bila uporabljena 

netipična tehnika za zbiranje kvantitativnih podatkov s pristopom snežne kepe. V nalogah z 

neverjetnostnim vzorcem ima šest nalog vzorec, ki se giblje v velikostnem razponu od 849 do 

227 proučevanih enot, 13 nalog ima vzorec, ki se giblje v velikostnem razponu od 168 do 100 

proučevanih enot, v štirinajstih primerih pa je vzorec manjši in se giblje v velikostnem 

razponu od 99 do 23 proučevanih enot.  

V naš vzorec magistrskih nalog je zajetih 25 kvalitativnih nalog, od katerih 2 magistrski 

nalogi temeljita na sekundarnih podatkih. 19 kvalitativnih nalog je imelo opredeljeno 

raziskovalno paradigmo. Že na prvi pogled je vidna razlika v velikosti vzorca, saj so 

raziskovalci izbrali maloštevilčne vzorce in so proučevali podrobnosti. Le ena naloga ni imela 

številčno opredeljenega vzorca, zato smo to nalogo označili kot nalogo z neustreznim 

vzorcem. Uporabljene metode zbiranja podatkov so raznovrstne, in sicer zajemajo: metodo 

fokusnih skupin oziroma pogovor z udeleženci, intervjuje in opazovanje z udeležbo. V dveh 

kvalitativnih nalogah sta avtorja zbirala podatke tudi z netipičnimi metodami za kvalitativno 

raziskovanje, in sicer z anketo z zaprtimi vprašanji. V obeh primerih to ni bila edina 

uporabljena metoda zbiranja podatkov in sta jo avtorja uporabila za pridobivanje dodatnih 

podatkov z namenom boljšega vpogleda v proučevano situacijo. Za kvalitativne raziskave 

lahko rečemo, da so metode zbiranja podatkov in vzorci številčno skladni s kvalitativno 

paradigmo. 

V vzorec je zajetih 14 mešanih nalog in vse so imele opredeljeno paradigmo. Način vzorčenja 

in velikost vzorca v mešanih raziskovalnih nalogah je opredeljen ločeno za kvantitativen in 
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kvalitativen del raziskave, z izjemo ene naloge, kjer avtor uporabi vprašalnik z odprtimi in 

zaprtimi vprašanji na istem vzorcu. Glede na velikost vzorca smo ugotovili, da imajo tri 

mešane naloge v kvantitativnem delu premajhen vzorec (velikostni rang od 41 do 19 

proučevanih enot), pet kvantitativnih delov nalog ima pomanjkljivo določitev in opis vzorca, 

od tega ena z verjetnostnim vzorcem in štiri naloge z namenskim oziroma neverjetnostnim 

vzorcem. Kvalitativni del mešanih nalog pa ima tipične maloštevilčne vzorce. Kar nekaj 

avtorjev navaja le inštrument zbiranja podatkov ter število zbranih odgovorov. V šestih 

nalogah je za kvantitativno raziskavo kot način vzorčenja opredeljen verjetnostni vzorec, 

ostale naloge pa v raziskavi uporabljajo namenski (neverjetnostni oziroma neslučajnostni) 

vzorec. V eni nalogi je avtor v kvantitativnem delu uporabil sekundarne podatke. Za 

kvalitativni del raziskav so izbrani namenski vzorci. Vse vzorce kvalitativnega dela raziskave 

smo opredelili kot ustrezne in skladne s paradigmo raziskovanja. V kvantitativnem delu smo 

kot skladne opredelili vzorce, ki imajo ustrezno velikost, določitev in opis vzorca.  

Metode zbiranja podatkov so v mešanih nalogah značilne za posamezno paradigmo. V okviru 

kvalitativnih raziskav so zelo raznovrstne, v okviru kvantitativnih delov raziskav pa je  

večinoma uporabljena anketa z lestvico stališč Likertovega tipa. Mešane naloge imajo v 

večinoma opredeljene omejitve raziskovanja, le ena naloga omejitev raziskovanja nima 

opredeljenih. Posploševanje na slovenski prostor smo zasledili v sklepih štirih mešanih 

magistrskih nalog.  

V mešanih nalogah zasledimo štiri naloge z enakovrednim kvalitativnim in kvantitativnim 

delom, dve s pretežnim kvalitativnim delom, od katerih ena nima opredeljenih niti hipotez niti 

raziskovalnih vprašanj, druga pa ima opredeljena le raziskovalna vprašanja. Ena naloga ima 

pretežen kvantitativni del in ima opredeljene le hipoteze. 

Iz navedenega lahko povzamemo, da so v vzorcu izbranih magistrskih nalog, z izjemo ene 

naloge, ustrezno opredeljene naloge z verjetnostnim vzorcem, veliko nalog z neverjetnostnim 

vzorcem pa nima zadostne opredelitve in opisa vzorca kar lahko izraža nejasnost glede 

paradigmatskih izhodišč. Neskladnost smo zaznali tudi pri drugih parametrih, saj smo naloge 

analizirali tudi z vidika ciljev in hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj. Ugotovili smo, da so 

bili cilji raziskave zapisani v 95 nalogah, 3 naloge pa niso imele opredeljenih ciljev. Poleg 

tega cilji raziskovanja v nekaterih nalogah niso bili jasno zapisani in njihova opredelitev ni 

izražala raziskovalne paradigme. Vse skupaj je 13 nalog z neustrezno opredeljenim ciljem. 

V vzorcu 59 kvantitativnih nalog so avtorji opredelili hipoteze kot izhodišče raziskovanja v 

53 primerih, 6 nalog pa ni imelo zastavljenih hipotez. Še bolj izrazito se nedoslednost izraža v 

kvalitativnih nalogah, saj smo ugotovili da sedem od petindvajsetih nalog ni imelo 

zastavljenih raziskovalnih vprašanj, od teh je bilo pet takih, ki so si za izhodišče raziskave 

zastavili hipoteze. 
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Pomemben element raziskave so tudi omejitve raziskave, v katerih mora avtor pošteno 

razkriti okoliščine raziskave, ki bi lahko vplivale na njeno veljavnost. V štirinajst nalogah 

avtorji teh niso zapisali. 

Vse te pomanjkljivosti magistrskih nalog kažejo na neusklajenost metodološkega aparata v 

magistrskih nalogah z raziskovalno paradigmo. V raziskavi smo poskušali tudi ugotoviti, ali 

se vzrok za številne pomanjkljivosti skriva v navodilih za pisanje magistrskih nalog, zato smo 

analizirali navodila za pisanje magistrskih nalog in pravilnike poslovnih fakultet, iz katerih 

smo zajemali naloge v vzorec raziskave. Večjih odstopanj med navodili fakultet nismo 

zaznali. Vse fakultete magistrsko zaključno delo ocenjujejo kot samostojno znanstveno 

raziskovalno delo in opredeljujejo, da mora magistrsko delo predstavljati prispevek k znanosti 

in poznavanje znanstveno raziskovalnih metod. Tudi opredelitev glede strukture zaključnega 

dela se med fakultetami bistveno ne razlikuje. Med podatki smo opazili večjo pojavnost 

odsotnosti opredelitve paradigme pri eni od fakultet, zato smo se odločili, da s Hi-kvadrat 

testom preverimo povezanost med fakulteto in pogostostjo opredelitve paradigme, kar nam je 

izvedeni test tudi potrdil. Nasprotno pa ni povezanosti med izborom vrste paradigme in 

fakultete, kar smo prav tako preverjali s Hi-kvadrat testom. 

Znanost je utemeljena na znanstvenem aparatu, znanstvenost v magistrskih delih pa ohranimo 

takrat, ko korektno uporabljamo znanstveni aparat. Opredelitvi paradigme, ki predstavlja 

ontološke in epistemološke predpostavke raziskave, ustrezna velikost, določitev in opis 

vzorca ter izbira ustreznih metod zbiranja in analize podatkov, kot tudi formuliranje 

raziskovalnih vprašanj ali hipotez so pomembni elementi skladnosti in konsistentnosti 

raziskav. Pomanjkljivosti opredelitve teh elementov lahko vplivajo na raziskovalca kot tudi na 

bralca in lahko vodijo do napačnih odločitev.  

Spraševali smo se o razlogih in menimo, da je eden od njih tudi dejstvo, da obstaja 

pomanjkanje zavedanja o pomembnosti metodologije raziskovanja in njenega vpliva na 

kakovost zaključnih magistrskih del. Zavedanje o kakovosti raziskav pa ne zadeva le področja 

izobraževanja, saj študentje z raziskovalno prakso nadaljujejo v okviru podjetij, v katerih so 

zaposleni, kar lahko vpliva tudi na napačne poslovne odločitve.  

Izvajanje raziskav 'na lastno pest' in za namen študijskih potreb ni enostavno, saj lahko na 

številnih internetnih medijih zasledimo poplavo raznih anket in raziskav, zato je težko zbrati 

ustrezno število udeležencev brez pomembnega finančnega vložka. Podjetja, na katera 

naslavljamo prošnje za sodelovanje v raziskavah, so redko pripravljena deliti svoje podatke, 

zaposleni in managerji pa so pod velikim časovnim pritiskom, zato je zunanjim  

raziskovalcem težko pridobiti njihov čas in kakovostne podatke za izvedbo raziskav. Menimo, 

da bi o tem morale razmišljati tudi fakultete in študentom ponuditi več možnosti za  

sodelovanje v raziskavah, ki se izvajajo v okviru fakultet.  
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Študentje se zato pogosto odločajo izvesti raziskavo v okviru organizacije, v kateri so 

zaposleni, saj jim to omogoča lažji dostop do podatkov. Hkrati pa to predstavlja tudi omejitev, 

saj marsikdaj vodstvo podjetja ne dovoljuje razkrivanja internih podatkov zaradi njihove 

zaupnosti, kar predstavlja pomanjkljivost pri izvedbi raziskave. To smo zasledili tudi v vzorcu 

proučevanih nalog. V magistrskih nalogah smo zaznali tudi teme, ki se nanašajo na varovanje 

osebnih podatkov, moč vodilnih in njihov vpliv na izvedbo raziskave. Študentje morajo zato 

pazljivo izbrati temo in preveriti dostopnost podatkov ter pripravljenost organizacije in njenih 

zaposlenih za sodelovanje v raziskavi.  

Pričujoča naloga odpira nova vprašanja in ugotovitve na področju poučevanja predmeta 

raziskovalne metodologije in predstavlja izziv fakultetam pri načrtovanju razvoja 

izobraževalnih programov in svojih strokovnih delavcev, predvsem pa omogočanju študentom 

vključevanje v raziskovalne projekte v okviru fakultet.  

Kot pravijo Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2007, 30) »raziskavo vedno obkrožajo 

negotovosti in tveganja, a kdor se nauči učinkovito in neodvisno delati s to negotovostjo, bo 

odkril, da je pridobil izkušnje, ki jih zlahka prenese v vloge zunaj univerzitetnega sveta.« 

4.2 Skladnost paradigem z metodami in vzorcem 

Ali so paradigme raziskovanja v nalogah opredeljene ter skladne z metodami in vzorcem? 

Od 120 zajetih magistrskih nalog je bilo 22 takih, ki niso imele primarne raziskave in smo jih 

zato izločili iz analize. Štirinajst od teh nalog ne vsebuje raziskave in opisujejo 

implementacijo informacijske rešitve, spremembo procesa ali organizacije. Takšne naloge 

nimajo opredeljenega vzorca, metode zbiranja podatkov, metode analize podatkov in ne 

hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj, zato niso bile primerne za nadaljnjo analizo z vidika 

paradigem. Glede na dejstvo, da vse tri fakultete opredeljujejo magistrsko nalogo kot 

samostojno znanstveno raziskovalno delo, se sprašujemo o ustreznosti nalog, ki niso 

vsebovale raziskave.  

V analizo smo zajeli 98 nalog s primarnimi raziskavami. Glede na raziskovalno vprašanje, ali 

so paradigme raziskovanja v nalogah opredeljene, smo ugotovili, da ima 56 nalog opredeljeno 

paradigmo, v 42 nalogah pa paradigma ni bila opredeljena. 

Lahko rečemo da so v vzorcu izbranih nalog ustrezno opredeljene naloge z verjetnostnim 

vzorcem, veliko nalog z neverjetnostnim vzorcem pa nima zadostne opredelitve in opisa 

vzorca, kar izraža nejasnost glede paradigmatskih izhodišč.  

Neskladnost smo zaznali tudi pri drugih parametrih, saj smo naloge analizirali tudi z vidika 

cilja in hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj. Ugotovili smo, da so bili cilji raziskave 

zapisani v 95 nalogah, tri naloge pa niso imele opredeljenih ciljev. Poleg tega cilji 
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raziskovanja v nalogah niso vedno jasno zapisani in njihova opredelitev vedno ne izraža 

raziskovalne paradigme. Neopredeljenih in pomanjkljivo opredeljenih je bilo 13 ciljev 

magistrskih nalog. 

V treh primerih kvantitativne naloge s primarno raziskavo niso imele opredeljenih hipotez,  

nedoslednost pri opredeljevanju raziskovalnih vprašanj pa je močno prisotna v kvalitativnih 

nalogah, saj smo ugotovili da sedem od petindvajsetih nalog ni imelo zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj, od teh je bilo pet takih, ki so si hipoteze zastavili za izhodišče 

raziskave. Enake nedoslednosti smo zasledili tudi v mešanih raziskavah. 

Pomemben element so tudi omejitve raziskave, v katerih mora avtor pošteno razkriti 

okoliščine raziskave, ki bi lahko vplivale na njeno veljavnost. Štirinajst nalog teh nima 

zapisanih. 

Iz navedenega lahko zaključimo, da številni avtorji magistrskih nalog niso opredelili 

raziskovalne paradigme in se ne zavedajo njene pomembnosti in vpliva na potek celotne 

raziskave. 

Poiskali smo tudi drugi del odgovora na raziskovalno vprašanje, ali so paradigmatske 

opredelitve skladne z metodami in vzorcem. Z analizo vzorcev opredeljenih v magistrskih 

nalogah ugotavljamo, da velikost vzorca v veliki večini ustreza raziskovalni paradigmi, v 

številnih nalogah pa zasledimo pomanjkljivo določitev in opis vzorca kar predstavlja slabost 

teh nalog in morda odraža tudi nepoznavanje oziroma neznanje o paradigmah. 

4.3 Prispevek k znanosti in stroki 

V magistrski nalogi smo podrobneje raziskali metodologijo raziskovanja, kot je izražena v 

magistrskih nalogah, ki so bile predmet naše raziskave. Zanimali sta nas predvsem pojavnost 

paradigmatske opredelitve in skladnost metod in vzorca z izbrano paradigmo. 

 

Študija literature s področja metodologije raziskovanja je pokazala, da na področju uporabe  

metodologije v zaključnih delih izobraževalnih programov, razen eksplanatorne študije na 30 

magistrskih nalogah, ki jo je leta 2010 izvedla Tranvčevićeva, v slovenskem prostoru ni. 

Ugotovili smo, da obstajajo pomankljivosti in morda pomanjkanje  zavedanja o pomembnosti 

metodologije raziskovanja in njenega vpliva na kakovost zaključnih magistrskih del. 

Zavedanje o kakovosti raziskav pa ne zadeva le področja izobraževanja, saj študentje z 

raziskovalno prakso nadaljujejo v okviru podjetij kjer so zaposleni, kar lahko vpliva tudi na 

napačne poslovne odločitve. 

 

Empirični del naše magistrske naloge je analiza zaključnih magistrskih nalog na poslovnih 

fakultetah v Sloveniji. Z nalogo smo predstavili problematiko uporabe metodologije v 
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magistrskih nalogah in identificirali pomanjkljivosti analiziranih magistrskih nalog. 

Raziskava je tako napotek študentom, da se v prihodnosti izognejo tovrstnim napakam, in 

mentorjem, da pozornost posvetijo tudi tem segmentom magistrskih nalog. Z raziskavo smo 

ugotovili, da raziskovalna metodologija številnim študentom predstavlja le nek formalen 

okvir  zaključnega dela in da se študentje ne zavedajo implikacij napačne rabe raziskovalnih 

metod. Ne zavedajo se, da se na podlagi izsledkov raziskav odloča management in so to 

koristna znanja za poslovno prakso. Ugotovitve v tej magistrski nalogi predstavljajo tudi 

izhodišče za nadaljnje raziskovanje. Naloga odpira nova vprašanja in ugotovitve na področju 

poučevanja predmeta raziskovalne metodologije, kot tudi izziv fakultetam pri načrtovanju 

razvoja izobraževalnih programov in svojih strokovnih delavcev ter o vključevanju študentov 

v raziskovalne projekte. Tovrstnih analiz v Sloveniji in v svetu ni veliko. Predstavljajo pa 

lahko pomemben doprinos k samoevalvaciji visokošolskih zavodov in k razvoju področja.  

4.4 Priporočila za nadaljnje raziskovanje in prakso 

Raziskava je kvalitativna študija primera na vzorcu treh poslovnih slovenskih fakultet. V 

bistvu je ena prvih raziskav v slovenskem prostoru, katere predmet raziskovanja je 

metodologija, kot je uporabljena v magistrskih nalogah izbranih slovenskih fakultet. 

Raziskava ima vrsto omejitev, hkrati pa tudi odpira možnosti nadaljnjega preverjanja in 

raziskovanja: 

1. Razširiti analizo na vse družboslovne fakultete v Sloveniji. 

2. Primerjava z zasebnimi visokošolskimi zavodi s področja družboslovja. 

3. Poglobljen vsebinski pregled. 

4. Primerjava s predmeti, ki se na fakultetah poučujejo kot 'metodologija', kvalitativne 

metode, kvantitativne metode itd. 

5. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali se s tovrstno problematiko srečujejo tudi tuje fakultete. 

Priporočila za prakso: 

1. Fakultete bi morale najti način, kako študentom približati metodološki in znanstveni 

aparat. Teoretična znanja vsekakor predstavljajo osnovo za rabo metodološkega in 

znanstvenega aparata, ozaveščanje pomembnosti in njegov vpliv na področje raziskovanja 

pa bi študentje najlaže osvojili z izkušnjami in raziskovalnim delom pod okriljem 

mentorjev in ga s tem pomagali udejanjiti tudi v praksi. 

2. Znanje hitro zastareva, tega se morajo zavedati tako študentje kot tudi učitelji. Hiter 

razvoj novih tehnologij in zahteve poslovnega okolja so tudi na področju raziskovanja  

prinesle uvedbe novih praks raziskovanja. Študentje in učitelji bi morali zato imeti 

možnost, da se z njimi seznanijo in jih prenesejo v svoje delovno in študijsko okolje. 

Študentom in učiteljem bi morali omogočiti, da spoznajo nove informacijske rešitve, ki 

predstavljajo sodoben in pomemben vidik današnjega raziskovanja. 

3. Študentje se morajo zavedati pomembnosti in vrednosti podatkov in njihovega vpliva na 

celoten raziskovalni proces. Zato je potrebno natančno izbiranje in evidentiranje postopka 
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pridobivanja podatkov. Kakovost podatkov pomeni kakovost informacij in izsledkov 

raziskav. 

4. Priporočamo, da študentje skrbno proučijo podatke in njihovo strukturo na manjšem 

številu dokumentov in proces kodiranja izvedejo do faze združevanja pojmov in 

interpretacije podatkov z manjšo količino testnih podatkov, da bi ustrezno določili enotni 

nivo kodiranja in kategorizacije pojmov. 
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Priloga 1 

 

OVREDNOTENJE KVANTITATIVNIH NALOG Z VERJETNOSTNIM VZORCEM 

 
Metoda zbiranja podatkov: T = značilna metoda kvantitativne metodologije, N = neznačilna metoda kvantitativne metodologije 
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TABELA KVALITATIVNIH NALOG, PRIKAZ OPREDELITVE VZORCA IN 

METOD ZBIRANJA PODATKOV 
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PRIKAZ ANALIZE MEŠANIH MAGISTRSKIH NALOG 

 

 





Priloga 5 

 

HI-KVADRAT TEST ZA UGOTAVLJANJE DOKAZOV POVEZAVE MED 

POSLOVNO FAKULTETO IN OPREDELITVIJO PARADIGME V MAGISTRSKIH 

NALOGAH ŠTUDENTOV 

 

Opredelitev 

paradigme 

Total Da Ne 

Poslovna 

fakulteta 

A Count 5 13 18 

Expected Count 10,3 7,7 18,0 

% within Poslovna 

fakulteta 
27,8% 72,2% 100,0% 

% within Opredelitev 

paradigme 
8,9% 31,0% 18,4% 

% of Total 5,1% 13,3% 18,4% 

B Count 22 20 42 

Expected Count 24,0 18,0 42,0 

% within Poslovna 

fakulteta 
52,4% 47,6% 100,0% 

% within Opredelitev 

paradigme 
39,3% 47,6% 42,9% 

% of Total 22,4% 20,4% 42,9% 

C Count 29 9 38 

Expected Count 21,7 16,3 38,0 

% within Poslovna 

fakulteta 
76,3% 23,7% 100,0% 

% within Opredelitev 

paradigme 
51,8% 21,4% 38,8% 

% of Total 29,6% 9,2% 38,8% 

Total Count 56 42 98 

Expected Count 56,0 42,0 98,0 

% within Poslovna 

fakulteta 
57,1% 42,9% 100,0% 

% within Opredelitev 

paradigme 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 57,1% 42,9% 100,0% 

 

 





Priloga 6 

 

HI-KVADRAT TEST UGOTAVLJANJA DOKAZOV POVEZANOSTI MED 

POSLOVNO FAKULTETO IN IZBIRO VRSTE RAZISKOVALNE 

PARADIGME V MAGISTRSKIH NALOGAH ŠTUDENTOV 

 

Koda raziskave 

Total kval kvan mes 

Poslovna fakulteta A Count 1 14 3 18 

Expected Count 4,6 10,8 2,6 18,0 

% within Poslovna fakulteta 5,6% 77,8% 16,7% 100,0% 

% within Koda raziskave 4,0% 23,7% 21,4% 18,4% 

% of Total 1,0% 14,3% 3,1% 18,4% 

B Count 14 24 4 42 

Expected Count 10,7 25,3 6,0 42,0 

% within Poslovna fakulteta 33,3% 57,1% 9,5% 100,0% 

% within Koda raziskave 56,0% 40,7% 28,6% 42,9% 

% of Total 14,3% 24,5% 4,1% 42,9% 

C Count 10 21 7 38 

Expected Count 9,7 22,9 5,4 38,0 

% within Poslovna fakulteta 26,3% 55,3% 18,4% 100,0% 

% within Koda raziskave 40,0% 35,6% 50,0% 38,8% 

% of Total 10,2% 21,4% 7,1% 38,8% 

Total Count 25 59 14 98 

Expected Count 25,0 59,0 14,0 98,0 

% within Poslovna fakulteta 25,5% 60,2% 14,3% 100,0% 

% within Koda raziskave 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 25,5% 60,2% 14,3% 100,0% 

* Likelihood ratio je variacija Hi-kvadrat testa, ki nam omogoča ugotavljanje ujemanja podatkov z 

modeli. Je razmerje, katerega logaritem je uporabljen za izračun p-vrednosti, na podlagi katere se 

odločimo za ničelni oz. alternativni model. 

 

 





Priloga 7 

 

HI-KVADRAT TEST ZA UGOTAVLJANJE DOKAZOV O POVEZANOSTI 

OPREDELITVE IN IZBIRE PARADIGME V MAGISTRSKIH NALOGAH 

ŠTUDENTOV 

 

Koda raziskave 

Total kval kvan mes 

Opredelitev paradigme Da Count 20 22 14 56 

Expected Count 14,3 33,7 8,0 56,0 

% within Opredelitev 

paradigme 
35,7% 39,3% 25,0% 100,0% 

% within Koda raziskave 80,0% 37,3% 100,0% 57,1% 

% of Total 20,4% 22,4% 14,3% 57,1% 

Ne Count 5 37 0 42 

Expected Count 10,7 25,3 6,0 42,0 

% within Opredelitev 

paradigme 
11,9% 88,1% 0,0% 100,0% 

% within Koda raziskave 20,0% 62,7% 0,0% 42,9% 

% of Total 5,1% 37,8% 0,0% 42,9% 

 

Koda  raziskave 

Total kval kvan mes 

Total Count 25 59 14 98 

Expected Count 25,0 59,0 14,0 98,0 

% within Opredelitev 

paradigme 
25,5% 60,2% 14,3% 100,0% 

% within Koda raziskave 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 25,5% 60,2% 14,3% 100,0% 

 

 

 


