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Sovražni govor in spletna družbena omrežja: 

študija primera  

 

Cilji: 

Svet Evrope sovražni govor opredeljuje kot »…vse oblike izražanja, ki širijo, hujskajo, 

spodbujajo ali opravičujejo sovraštvo na podlagi rase, ksenofobije, antisemitizma ali ostale 

oblike sovraštva, ki temelji na nestrpnosti, vključno z: nestrpnostjo, ki izraža agresivni 

nacionalizem in etnocentrizem, diskriminacijo in sovražnostjo do manjšin, migrantov in ljudi, 

ki imajo imigrantsko poreklo« (Council of Europe 1997, 7).  Mnogi avtorji (Garnets, Herek 

in Levy, 1992; Gutek in Koss, 1993; Lawrence, 1993; Matsuda, 1989, 1993 v Cowan in 

Hodge 1996) izpostavljajo, kako škodljiv je za družbo sovražni govor, saj (lahko) osebam iz 

diskriminiranih skupin povzroči trajno psihološko in fizično škodo.  

S pojavom spletnih družbenih omrežij, ki so postala med uporabniki interneta izredno 

priljubljena, je širitev sovražnega govora dobila nove dimenzije. Svoboda izražanja, možnost 

anonimnih komentarjev in enostavnost komuniciranja so, skupaj s (potencialno) velikim 

dosegom in hitrim razširjanjem informacij na spletu, v veliki meri spremenili dinamiko 

širjenja sovražnega govora. Veliko število uporabnikov spletnih družbenih omrežij ter veliko 

število objav in komentarjev namreč vodi tudi do vse več sovražnega govora, ki ga je kljub 

zakonskim omejitvam, zelo težko nadzorovati (Watanabe in drugi, 2018). Na tej osnovi 

nastajajo številni izzivi, s katerimi se v zadnjem času vse bolj ukvarjajo ne le raziskovalci, 

ampak tudi države, Evropska komisija in največje korporacije kot so Facebook in Google 

(Spletno oko, 2019). 

 

Gre torej za nadvse aktualno problematiko, ki jo bomo v magistrskem delu obravnavali s 

specifičnega metodološko-analitičnega vidika. Uporabili in dodatno nadgradili bomo 

metodološke pristope, s katerimi bomo na študiji primera (FRENK): 

• analizirali značilnosti začetnih komentarjev (npr. čas objave), ki na spletnih družbenih 

omrežjih sprožajo oziroma generirajo sovražni govor; 

• raziskali, ali obstaja implicitna povezanost med osebami, ki na spletnih družbenih omrežjih 

oddajajo komentarje s sovražnim govorom. 
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Rezultati bodo omogočili poglobljen vpogled v proces nastajanja in širjenja sovražnega 

govora na spletnih družbenih omrežjih. Ponudili bodo lahko tudi elemente za bolj učinkovito 

obravnavo in preprečevanje tovrstne komunikacije. 

 

Hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja: 

a) Ali začetni komentarji, ki prejmejo največ odgovorov s sovražnim govorom, v večji meri 

vsebujejo sovražni govor?  

b) Znotraj katerega časovnega intervala po oddaji članka imajo objavljeni (začetni) 

komentarji največji učinek? 

c) Kakšen je – v privzetem načinu prikazovanja začetnih komentarjev na FB – vpliv časa 

objave začetnih komentarjev na število odgovorov z elementi sovražnega govora? 

d) Ali glede na sočasnost pojavljanja začetnih komentarjev, podobnosti v elementih 

sovražnega govora, pojavljanja začetnih komentarjev pri istih člankih, vidnega medsebojnega 

komuniciranja, obstajajo implicitne skupnosti komentatorjev, ki širijo sovražni govor? 

 

Metodologija: 

Uporabili bomo podatke projekta FRENK (2018), ki obravnavajo problematiko begunske 

krize in LGBT na Facebook straneh novičarskih portalov 24ur.com, Nova24TV in Siol.NET. 

Za vsak pridobljen komentar na Facebooku so posebej usposobljeni anotatorji pripisali vrsto 

in tarčo spornega govora, ki poleg kategorije sovražnega govora vključuje tudi druge 

kategorije (grožnje, žalitve, neprimeren jezik). Za vsak komentar razpolagamo tudi s podatki 

o osnovnem članku (portalu), začetnem komentarju, času nastanka in Facebook identiteti 

komentatorja. Skupno razpolagamo pri problematiki begunske krize z 30 članki, ki imajo 

6545 komentarjev, za katere imamo skupno 56171 anotacij oziroma ocen s strani 18 

anotatorjev. V primeru LGBT so odgovarjajoče številke, 93, 4571, 37080, 17. Opisane 

podatke bomo analizirali z analizo omrežij in z multivariatnimi metodami. Pri tem bomo 

uporabili in nadgradili pristope prikazane v Petrovčič in drugi (2012), ter Murthy in Sharma 

(2019). 
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Izzivi kadrovske analitike 

Cilji: 

Dinamično poslovno okolje, ki ga v zadnji letih zaznamuje hiter razvoj tehnologije in 

gospodarska rast ter hkratno pomanjkanje (ustrezno kompetentnega) kadra, je nekaj, s čimer 

se srečuje večina organizacij, ne glede na njihovo velikost ali panogo. Na tej osnovi nastaja 

potreba po hitrem in učinkovitem delovanju organizacij, pri čemer ima kadrovska funkcija 

posebej pomembno vlogo. V določenih organizacijah kadrovska funkcija pretežno skrbi zgolj 

za pravne in administrativne vidike zaposlovanja, na drugi strani pa kadrovska funkcija v vse 

več organizacijah opravlja tudi strateško vlogo pri razvoju kadrov in njihovi motivaciji.  Pri 

tem ima velik pomen razvoj informacijskih sistemov, ki kadrovikom omogočajo lažji pregled 

nad veliko količino podatkov (Negenda in Deshpande, 2014; Zafar, 2013).  

 

V sklopu magistrske naloge želim raziskati napredno uporabo podatkov in informacij v 

kadrovskem kontekstu. Zanima me, koliko napredna analitika prispeva k boljšim odločitvam, 

povečani produktivnosti, kreativnosti, učinkovitosti oziroma k specifičnem poslanstvu, ki ga 

ima določeno podjetje. Na vse to odgovarja kadrovska analitika (ang. human resource 

analytics). V tem okviru mnogi strokovnjaki menijo, da je potrebno nadalje okrepiti vlogo 

analitike v kadrovskem kontekstu (Dulebohn in Johnson, 2013; Cohen, 2015; Raghunadha in 

Lakshmikeerthi, 2017). Na drugi strani so mnogi do kvantificiranja kadrovske funkcije tudi 

kritični (Angrave et al., 2016; Marler et al 2017). Čeprav koncept kadrovske analitike ni več 

povsem nov, namreč še vedno obstaja precejšnje pomanjkanje dokazov o učinkovitosti. 

Vprašanje, ali vlaganja v kadrovsko analitiko povrnejo stroške, je zato nadvse aktualno. 

Največji zagovorniki seveda še vedno ostajajo (prikrito ali odkrito) ponudniki, ki prodajajo 

storitve vezane s kadrovsko analitiko. Zaradi tega nekateri kritiki dvomijo, da je kadrovska 

analitika nekaj, kar dejansko prinaša rezultate (Marler et al 2017; Rasmussen in Ulrich, 

2015). V magistrski nalogi me torej zanima osvetlitev aktualnega stanja na področju 

kadrovske analitike, in to tako v svetu kot tudi pri nas. 

 

Raziskovalna vprašanja:  

 Kaj obsega sodobna kadrovska analitika? 

 Katera so aktualna vprašanja kadrovske analitike? 

 Kako lahko kadrovska analitika izboljša poslovne procese?  

 Kako vzpostaviti dobro delujočo kadrovsko analitiko?  



Primeri prijav magistrskega dela 

4 
 

 Kakšna je uporaba kadrovske analitike v Sloveniji? 

 Ali je kadrovska analitika umeten konstrukt, novo-izmišljena oznaka za neke že 

obstoječe aktivnosti in modna muha, ali pa je realno strokovno delovanje, ki ima 

nesporne pozitivne učinke? 

 

Metodologija: 

V magistrski nalogi bom uporabila naslednje pristope: 

 metodo proučevanja sekundarnih virov: naredila bom sistematičen pregled literature 

na temo kadrovske analitike in se osredotočila na njen razvoj, obstoječe (dobre) 

prakse, kritične poglede ter izzive; 

  kvalitativne intervjuje med slovenskimi podjetji, ki imajo nad 100 zaposlenih;   

 kvalitativne intervjuje med ponudniki kadrovske analitike. 
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Sodelovanje mlajših moških v spletnih panelih: 

optimizacija procesa rekrutiranja 
 

Cilji: 

Spletni paneli so zbirka posameznikov, ki so se v spletni panel včlanili prostovoljno in ob tem 

pristali na ustrezne vidike obravnave oziroma varovanja zasebnosti. Na tej osnovi jih lastnik 

panela kontinuirano vabi v spletne ankete. Posebej v marketinškem raziskovanju 

predstavljajo spletni paneli že glavnino anketnih raziskav (Poynter, 2010, str. 66). Lastnik 

spletnega panela ima tudi nalogo, da na osnovi rekrutiranja iz panela za vsako raziskavo 

zagotovi čim bolj »reprezentativen« vzorec, na podlagi katerega lahko rezultate ankete 

posplošuje na celotno ciljno populacijo. 

Eden večjih problemov v tem procesu je sodelovanje potencialnih respondentov. Gre za 

splošno težavo anketnega raziskovanja v sodobnih družbah, ki je v primeru raziskav preko 

spleta še posebej izrazita (Tourangeau, Conrad in Couper, 2013, str. 36).  

Na sodelovanje v raziskavah imajo pomemben vpliv raziskovalci kot avtorji anketne 

raziskave oziroma spletnega vprašalnika. Fan in Yan (2010, str. 137) v svoji študiji 

ugotavljata, da na sodelovanje vpliva več dejavnikov, o katerih je potrebno temeljito 

razmisliti. Pogosto uporabljene so spodbude – motivacijski prijemi, s katerimi želijo 

raziskovalci povečati stopnjo sodelovanja v raziskavah, kot so motivacijski nagovori in 

nagrade. Najpogosteje se uporabljajo denarne spodbude (Porter, 2004, str. 13). Callegaro in 

drugi (2014, str. 176) so npr. ugotovili, da mlajše od 30 let k sodelovanju v spletnih panelih 

pritegne dodaten zaslužek.  

Posebej težavno je v spletne panele pridobiti mlajše moške, kar potrjuje npr. raziskava 

Cavallaro (2012), ki navedeno ugotavlja za moške v starostni skupini 18-24 let. Podobno 

kažejo tudi izkušnje v Sloveniji (Lenar, 2011; Milanković, 2016). Z izrazom mlajši moški 

bom sicer v nadaljevanju razumel osebe moškega spola v starosti 15-24 let, kar sem določil 

povsem pragmatično – gre za skupino, pri kateri je sodelovanje v spletnem panelu podjetja, 

kjer sem zaposlen, najbolj kritično.  

V magistrskem delu bom torej obravnaval resen in praktičen problem, ki je v javno objavljeni 

literaturi s področja anketne metodologije, kamor se magistrsko delo uvršča, redko analiziran. 

Osnovni namen magistrskega dela je zato prispevati k problematiki in osvetliti obseg 

problema ter definirati razloge za nesodelovanje mlajših moških v spletnih panelih.  

V tem okviru je specifičen cilj magistrskega dela razviti in preveriti motivacijske prijeme, s 
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katerimi bi mlajše moške v večji meri spodbudili k sodelovanju v spletnih panelih, ter rešitve 

nato uporabiti tudi v praksi. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

• Kakšne so v splošnem razlike v sodelovanju v spletnih panelih med moškimi in ženskami 

ter med  

mlajšimi in starejšimi osebami? 

• Kakšne so razlike v sodelovanju v spletnih panelih med mlajšimi in starejšimi moškimi? 

• Kaj so glavni razlogi mlajših moških za nesodelovanje v spletnih panelih? 

• Kako motivirati mlajše moške za sodelovanje v spletnih panelih? 

 

Metodologija: 

V magistrski nalogi bom uporabil naslednje raziskovalne metode: 

• Analizo sekundarnih podatkov. 

• Kvalitativne intervjuje z mladimi moškimi. Glavni namen intervjujev bo pridobiti vpogled v 

razloge za sodelovanje oziroma nesodelovanje v spletnih panelih ter ugotoviti, kateri bi bili 

najbolj primerni motivacijski prijemi, ki bi mlade moške spodbudili k sodelovanju. 

• Na podlagi ugotovitev kvalitativnih intervjujev bom pripravil eksperiment z različnimi 

motivacijskimi prijemi, ki bi k sodelovanju pritegnili mlade moške. Nato bom sodelovanje 

mladih moških v eksperimentu primerjal s kontrolno skupino in z rezultati analiz iz 

sekundarnih podatkov.  
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Spletno nadlegovanje med srednješolci: 

podaljšek klasičnega medvrstniškega nasilja? 

 

Cilji: 

V magistrskem delu bom proučeval spletno nadlegovanje, pri čemer se bom osredotočil na 

odnos do ostalih klasičnih oblik medvrstniškega nasilja. 

 

Medvrstniško nasilje lahko opredelimo kot namerno in ponavljajoče se agresivno vedenje, ki 

se pojavlja skozi fizične, verbalne in odnosne oblike v situacijah, kjer je prisotna razlika v 

moči (Bradshaw, Sawyer in O'Brennan 2007). Kot klasično medvrstniško nasilje je 

opredeljeno nasilje, ki se dogaja iz oči v oči (Kowalski in Limber 2012). 

 

Ena od oblik medvrstniškega nasilja je tudi spletno nadlegovanje, ki v najširšem smislu 

vključuje psihološko nasilje, ustrahovanje, trpinčenje, ogrožanje drugih oseb s pomočjo 

uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije. V to opredelitev sodi tudi pošiljanje 

neželenih slik ali sporočil, izključitev iz virtualne skupine, kraja identitete ipd. V angleščini 

se za tovrstno nadlegovanje najpogosteje uporablja izraz cyberbullying, ki ga lahko 

prevedemo kot kibernetsko nadlegovanje in združuje spletno nadlegovanje ter nadlegovanje, 

ki v tehničnem smislu ne poteka preko spleta, ampak preko mobilne tehnologije (npr. SMS). 

Študije kažejo (Waasdorp in Bradshaw 2015), da prihaja do prekrivanj med klasičnim 

nasiljem in spletnim nadlegovanjem, hkrati pa zaznavajo razlike v doživljanju obeh oblik 

nasilja. 

 

O relevantnosti obravnavanega problema govori raziskava, izvedena v okviru projekta 

Odklikni! (FDV 2018), kjer je spletno nadlegovanje vsaj enkrat že doživelo 60 % slovenskih 

srednješolk in srednješolcev. 

 

Cilj dela je raziskati odnos med klasičnim nasiljem in spletnim nadlegovanjem. Pri tem me 

zanimata dve razsežnosti spletnega nadlegovanja - po eni strani je spletno nadlegovanje 

pojav, ki je tesno povezan s klasičnimi oblikami medvrstniškega nasilja oziroma je 

»podaljšek« klasičnega nasilja. Po drugi strani pa je spletno nadlegovanje lahko samostojen 

pojav, kjer nadlegovanje prek spleta ne nadomešča ali dopolnjuje klasičnega medvrstniškega 

nasilja, ampak nastaja specifično ob komunikaciji najstnikov s posamezniki, ki jih v 
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»resničnem« življenju morda niti ne poznajo in je omejeno na njihovo rabo interneta, oziroma 

mobilnih tehnologij. 

 

Ključni cilj dela bo ugotoviti, ali se med slovenskimi srednješolci spletno nadlegovanje 

pojavlja kot samostojen pojav ali se pojavlja skupaj s klasičnim nasiljem, kakšne so povezave 

med obema oblikama nasilja ter kakšne so razlike v doživljanju obeh oblik nasilja med 

žrtvami in med storilci. Poleg tega bo cilj dela analizirati najpogostejše oblike spletnega 

nadlegovanja. 

 

Pomen dela je nadgraditi znanje o medvrstniškem nasilju, pri čemer se bom osredotočil na 

odnos med spletnim nadlegovanjem ter klasičnim medvrstniškim nasiljem. Delo bo 

nadgradilo znanje o spletnem nadlegovanju, ki nastaja izključno znotraj spletnih okolij. 

 

Hipoteze: 

V skladu s cilji dela, postavljam naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

R1: Kakšen je odnos med klasičnim medvrstniškim nasiljem in spletnim nadlegovanjem (v 

kolikšni meri prihaja do prekrivanj, ali obstajajo razlike v doživljanju obeh oblik nasilja)? 

 

R2: Kako se razlikujejo oblike nadlegovanj, kjer žrtev pozna storilca, v primerjavi z 

nadlegovanjem, kjer je storilec neznan? 

 

R3: Katere so ključne značilnosti spletnih družbenih omrežij, v katerih se najpogosteje 

pojavljajo primeri spletnega nadlegovanja? 

 

Metodologija: 

Ciljna skupina proučevanja so srednješolci od prvega do četrtega letnika srednješolskih 

programov v Sloveniji. Uporabil bom tako kvantitativno kot kvalitativno metodo 

preučevanja. 

 

Kvantitativna metoda: 

Uporabil bom podatke zbrane v okviru projekta Odklikni!. V okviru projekta je bila v letu 

2018 izvedena raziskava o spletnem nadlegovanju, v katero je bilo vključenih 2189 

srednješolcev in srednješolk iz 19 srednjih šol različnih srednješolskih programov. V sklopu 
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projekta in za potrebe magistrskega dela bo izveden še drugi del raziskave, ki se izvaja na 

manjšem vzorcu srednješolcev (n=400). Za potrebe magistrskega dela sem sodeloval pri 

razvoju anketnega vprašalnika. Za analize bom uporabil bivariatne in multivariatne statistične 

metode. 

 

Kvalitativna metoda: 

Izvedel bom štiri fokusne skupine s srednješolci in srednješolkami, s katerimi bom skušal 

pridobiti poglobljene odgovore, ki jih ne moremo pridobiti z anketo. Skušal bom raziskati na 

kakšne načine prihaja do prekrivanj med oblikami nadlegovanja in izvedeti več o spletnih 

okoljih, v katerih se najstniki zadržujejo. 
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Tabele v spletnih anketah na mobilnih telefonih: 

analiza kakovosti merjenja in uporabniške izkušnje 

 

Cilji: 

Zaradi naraščajočega dostopa do spleta prek mobilnih naprav se povečuje tudi izpolnjevanje 

anket prek mobilnih naprav. V tem okviru so posebej problematična vprašanja v tabelah, kjer 

so vprašanja istega formata združena in na zaslonu prikazana v poenostavljeni matriki, kjer se 

kategorije odgovorov (npr. sploh se ne strinja, se ne strinjam, ….) prikažejo samo enkrat, na 

vrhu tabele, in ne več pri vsakem vprašanju posebej. Cilj magistrskega dela je raziskati, za 

katere oblike vprašanj v tabelah je značilna najvišja kakovost merjenja in najboljša 

uporabniško izkušnjo anketirancev glede na napravo, prek katere je anketa izpolnjena. 

Primerjati želim na eni strani klasične tabele in na drugi strani različne oblike zaporednega 

prikazovanja vprašanj (npr. »horizontal scrolling matrix«). Gre za pomembna in zelo 

aktualna vprašanja, saj orodja za spletno anketiranje v tem pogledu ponujajo različne 

metodološke in oblikovne rešitve. 

 

Raziskovalna vprašanja:  

 Pri kateri obliki vprašanj v tabelah so odgovori anketirancev najbolj kakovostni v 

smislu merskih napak? 

 Kako se razlikuje čas odgovarjanja pri različnih oblikah vprašanj v tabelah? 

 Kakšna je uporabniška izkušnja anketirancev pri odgovarjanju glede na različne 

oblikah vprašanj v tabelah? 

 Katere oblike vprašanj v tabelah so v skladu z načeli odzivnega dizajna (»responsive 

design«) najprimernejše za anketiranje na mobilnih napravah? 

 

Metodologija: 

 V teoretskem delu naloge bom na osnovi pregleda literature in anketne prakse najprej 

identificiral različne oblike postavitve vprašanj v tabelah ter predstavil metode za 

njihovo evalvacijo, in to tako v smislu preverjanja kakovosti merjenja kot tudi v 

smislu uporabniške izkušnje anketirancev. Predstavil bom tudi načela prilaganja 

spletnih strani mobilnim napravam. 
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 Na tej osnovi bom opredelil ključne tipe oblik vprašanj v tabelah v spletnih anketah in 

nato identificiral tudi glavne indikatorje kakovosti (npr. neodgovor spremenljivke, čas 

izpolnjevanja vprašalnika, zadovoljstvo in vidike zadostovanja (»satisficing«)). 

 Z eksperimentom bom nato primerjal različne oblike vprašanj v tabelah z vidika 

kakovosti odgovorov in glede na napravo anketiranca (računalnik, mobilnik, tablica). 

 Eksperiment bo vključeval tako spletno anketo, na osnovi katere bo izmerjena 

kakovost merjenja za posamezne oblike vprašanj v anketah, kot tudi teste uporabnosti, 

s katerimi bom preverjal potencialne težave z uporabniškim vmesnikom anketirancev 

pri odgovarjanju na različne oblike vprašanj v tabelah na različnih napravah. 

 

Zgradba: 

1. Tabele vprašanj v spletnih anketah 

  1.1. Klasična tabela z enim odgovorom 

  1.2. Tabela z roleto (»drop-down«) 

  1.3. Tabela z več odgovori 

2. Mobilne naprave v spletnem anketiranju 

  2.1. Obseg mobilne uporabe in anketiranja 

  2.2. Prednosti in slabosti mobilnega anketiranja 

  2.3. Odzivni dizajn (»responsive design«) 

  2.4. Testi uporabnosti 

3. Evalvacija kakovosti v spletnih anketah 

  3.1. Neodgovor spremenljivke 

  3.2. Čas izpolnjevanja vprašalnika 

  3.3. Zadostovanje (»satisficing«) 

4. Pregled rešitev za oblikovanje vprašanj v tabelah 

  4.1. Klasičen prikaz tabele 

  4.2. Tabele z vodoravnim zaporednim prikazom vprašanj (»horizontal scrolling matrix«) 
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Pravica do zasebnosti v spletnih anketah 

 

Cilji: osnovni cilj magistrske naloge je pregled in predstavitev pravne problematike 

zasebnosti pri spletnih anketah. Pri odgovarjanju na spletne ankete se namreč lahko zbira in 

poveže veliko občutljivih informacij, kot tudi ostalih informacij, ki se zberejo brez izrecnega 

privoljenje anketiranca. V magistrski nalogi bom predstavila tako globalne trende na tem 

področju, kot tudi urejanje te problematike v Sloveniji in EU. Na osnovi opravljenega 

pregleda bom podala tudi oceno stanja in priporočila. 

 

Raziskovalno vprašanje: Nove tehnologije omogočajo veliko možnosti zbiranja in 

združevanja podatkov iz različnih virov, zato se v zadnjem času povečuje zaskrbljenost glede 

zasebnosti pri uporabi spletnih anket. Pojavlja se vprašanje, ali je potrebno izrecno soglasje 

anketiranca tudi za zbiranje podatkov o tehničnem procesu anektiranja (npr. točen čas 

odgovora, IP naslov…). V literaturi ni jasnih rešitev glede etične in pravne narave tovrstnih 

podatkov. Le redki raziskovalci se v svojih delih dotikajo tega problema (Couper and Singer, 

2013). Glavno vprašanje moje naloge je zato, kakšne so v praksi rešitve glede na to, kako 

slovenska in EU zakonodaja obravnava to problematiko. 

 

Metodologija: 

 V nalogi se bom osredotočila predvsem na pravne vidike zasebnosti pri spletnem 

anketiranju. V ta namen bom, poleg razpoložljive znanstvene in strokovne literature, 

preučila tudi obstoječo slovensko in evropsko zakonodajo, ter se seznanila z mnenji 

pravnih strokovnjakov in Informacijskega pooblaščenca. Na kratko se bom dotaknila 

primerjave, kako ta problem rešujejo v Združenih državah Amerike, kjer imajo 

nekoliko drugačne standarde zasebnosti kot v Evropi.  

 Del naloge bo posvečen tudi analizi obravnave problema zasebnosti na  izbrani 

spletnih mestih, ki nudijo storitve spletnega anketiranja.  

 Izvedla bom tudi manjšo kvalitativno raziskavo (poglobljene intervjuje) o tem, kako 

dobro poznajo pravice do zasebnosti uporabniki spletnih anket (respondenti in 

raziskovalci). 
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Vzpostavitev spletnega panela: študija primera 

 

Cilji: 

Spletni panel predstavlja prihodnost v anketni industriji, saj se lahko velika količina podatkov 

zbere na hiter in učinkovit način. Podjetje, ki ga proučujem, ima zaenkrat zgolj svojo lastno 

bazo elektronskih naslovov, pridobljenih preko nespletne rekrutacije. Trenutno se nekajkrat 

letno preko pridobljenih elektronskih naslovov izvaja spletne ankete, celoten sistem pa še ni 

vzpostavljen v obliki spletnega panela. V magistrski nalogi bom opisala proces vzpostavitve 

spletnega panela in v tem okviru nekatere metodološke vidike sodelovanja repsondentov. 

 

Raziskovalna vprašanja:  

 Kateri so ključni metodološki problemi vzpostavitve spletnega panela? 

 Kakšne so stopnje sodelovanja (vpisa, rekrutiranja, odgovarjanja) v spletnem panelu? 

 Ali so bodo stopnje sodelovanja v spletnem panelu  razlikovale od sedanjih, ko spletni 

panel in njegovi mehanizmi (rekrutiranje, nagrajevanje) še niso vzpostavljeni? 

 

Metodologija: 

 Analiza primarnih in sekundarnih virov 

 Izvedba raziskave za preverjanje raziskovalnega vprašanja. V tem okviru bo izbrana 

spletna anketa paralelno izvedena tako na star način kot tudi preko novo 

vzpostavljenega spletnega panela, kjer bodo obstoječi elektronski naslovi pretvorjeni 

v prave paneliste. 

 

Zgradba: 

 Teoretični del: pregled literature in izzivov spletnih panelov 

 Empirični del: opis vzpostavitve spletnega panela in analizo rezultatov  

 

 

 


