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Samoizbira v verjetnostnem spletnem panelu: 

primer ESS panela CRONOS I 

Cilji:  V diplomski nalogi nameravam preučevati učinek samoizbire respondentov na 

kakovost podatkov v verjetnostnem spletnem panelu. V zadnjih letih namreč  zaradi 

naraščajoče rabe interneta spletno anketiranje izpodriva ostale načine anketiranja. V tem 

okviru predstavlja enega največjih izzivov vprašanje, ali lahko verjetnostni spletni paneli 

nadomestijo osebno terensko anketiranje. Proučevanje bom vezal na Evropsko družboslovno 

raziskavo (ESS), ki je leta 2017 (ESS, Rund 8) izvajala eksperiment CRONOS, v katerem so  

v treh državah (Estonija, Slovenija in Velika Britanija) respondente prosili za enoletno 

sodelovanje v spletnem panelu. Ob tem se poraja vprašanje, kako se respondenti v panelu 

CRONOS, razlikujejo od siceršnjega ESS vzorca.  Osrednji cilj diplomske naloge je torej 

proučiti razlike med navedenima skupinama respondentov.  

Raziskovalna vprašanja:  

 Kateri dejavniki določajo, ali je respondent v ESS-8 pristal na sodelovanje v panelu 

CRONOS? 

 Kako se razlikujejo ocene za ciljne spremenljivke v ESS-8, če uporabimo le 

respondente CRONOS? 

Metodologija: Prvo raziskovano vprašanje bom obravnaval s serijo logističnih regresij. Za 

drugo raziskovalno vprašanje bom najprej poskrbel za ustrezno uteževanje obeh skupin 

(celotnega vzorca ESS-8 in podvzorca CRONOS), nato bom za ciljne spremenljivke 

analiziral odgovarjajoče relativne in absolutne razlike. Pri tem se bom osredotočil na 

Slovenijo. 

Zgradba:  

- Uvod 

- Izzivi verjetnostnih spletnih panelov 

- ESS in panel CRONOS 

- Metodologija 

- Analiza 

- Razprava 

- Zaključek 

- Literatura 



Primeri prijav diplomskega dela na prvi stopnji 

2 
 

Koncept družboslovne informatike: globalni trendi 
 

Cilji: 

Cilj diplomskega dela je raziskati, kakšno je danes v globalnem kontekstu razumevanje 

pojma družboslovne informatike (»social-informatics«) in kako se je v zadnjih letih, 

predvsem po letu 2010, spreminjal.  

 

Raziskovalna vprašanja:  

- Kako se spreminja razumevanje pojma družboslovne informatike? 

- Ali se sam izraz v zadnjih letih uporablja v večjem, enakem ali manjšem obsegu?  

- Kateri dejavniki spreminjajo razumevanje in uporabo pojma družboslovne informatike? 

 

Metodologija: 

V diplomi bomo ponovili metodološki pristop, ki v osnovi temelji na prejšnjih dveh 

diplomah. 

- Znanstvena skupnost družboslovne informatika: analiza znanstvene skupnosti. Atanasova 

Sara, 2011 

- Družboslovna informatika kot znanstvena disciplina. Jerman Kuželički Tjaša, 2008 

 

V tem okviru, bomo sistematično preiskali svetovni splet in preverjali število ter nazive 

inštitutov, študijskih programov in predmetov, ki obravnavajo družboslovno informatiko. 

Analizirali bomo tudi znanstveno produkcijo s tega področja. Pri tem bomo uporabljali 

predvsem spletni brskalnik Google in Google Scholar ter iskali rezultate z iskalno frazo 

»social informatics« Dobljene zadetke bomo omejili tudi datumsko in na tej osnovi nagradili 

predhodne trende, do leta 2010. 

 

Zgradba: 

1. Uvod 

  2. Teoretični del 

  2.1 Koncept družboslovne informatike 

  2.2 Trendi na področju družboslovne informatike  

3.Empirični del 

  3.1 Opis metodologije 

  3.2 Analiza podatkov 

4. Sklep 

5. Literatura 

6. Priloge 
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Odgovori “ne vem” na ordinalnih merskih lestvicah 

v spletnih anketah 
 

Cilji: 

V stroki se pojavljajo različna mnenja o primernosti vključevanja možnosti odgovora “ne 

vem”. Na eni strani avtorji trdijo, da je iz anketnih raziskav potrebno umakniti možnost 

odgovora “ne vem”, saj naj bi povzročal zadostovanje (Krosnick 1991). Na drugi strani 

Ignacio in drugi (2016) trdijo, da je potrebno odgovor “ne vem” obdržati, saj predstavlja 

veljavno vrednost.. Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali možnost odgovora “ne vem” 

spreminja vrednosti oziroma porazdelitev odgovorov. Drugi cilj dela je ugotoviti, ali odgovor 

“ne vem” vpliva tudi na pojav zadostovanja (“satisfacing”). 

 

Hipoteze: 

-Ali je porazdelitev odgovorov v primeru možnosti “ne vem” drugačna?  

-Ali respondenti, ki slabše poznajo problematiko, pogosteje izbirajo odgovor “ne vem?”  

-Ali respondenti, ki do problematike nimajo razvitega odnosa, pogosteje izberejo možnost 

“ne vem”?  

-Ali respondenti, ki niso gotovi v svoj odgovor, pogosteje izberejo o možnost “ne vem”?  

-Ali respondenti, ki niso imeli možnosti izbrati “ne vem”, to možnost pogrešajo?  

-Ali odgovor “ne vem” pripomore k pojavu zadostovanja? 

 

Metodologija: 

V sklopu diplomske naloge bom naredil anketo z rekrutiranjem preko spleta (npr. Facebook). 

Izvedel bom eksperiment, v katerem bom respondente razdelil v slučajne skupine, kjer bodo 

nekateri izpostavljeni situaciji z možnostjo “ne vem”, drugi pa situaciji, v kateri odgovor “ne 

vem” ne bo možen. Za potrebe preverjanja hipotez bom vključil tudi tako imenovano pred-

vprašanje (npr. kako poznate problematiko ...) in naknadno vprašanje (npr. kako prepričani 

ste v svoj odgovor?). 

 

Zgradba: 

1. Uvod 

2. Teoretično ozadje 

3. Metodologija  

4. Rezultati 

5. Zaključek 

6. Viri in literatura 

7. Priloge  
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Izzivi mladih na internetu: pregled mednarodnih 

empiričnih raziskav 
 

Cilji: 

Uporaba internetnih tehnologij med mladimi je zaradi nevarnosti, ki so jim izpostavljeni, 

nadvse aktualna tema. V tem okviru se bom osredotočil na pregled odgovarjajočih empiričnih 

raziskav. Pri tem se bom omejil predvsem na zadnjih 10 let, na razvite države (OECD in EU) 

in na mednarodne primerjalne raziskave (angl. comparative research). Cilji diplomske naloge 

je ugotoviti, katere raziskave so bile na tem področju opravljene in kakšne so njihove 

vsebinske značilnosti. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

- Katere raziskave obstajajo v razvitih državah na tem področju? 

- Katere vsebine so bile raziskane v teh raziskavah? 

- Kako se proučevane vsebine spreminjajo glede na čas? 

- Česa se ni raziskovalo, pa bi se morda moralo? 

 

 

Metodologija: 

Diplomska naloga bo razdeljena na dva dela. V teoretskem delu diplomske naloge bom na 

podlagi literature predstavil problematiko rabe interneta med mladimi in s tem povezana 

potencialna tveganja. V drugem, empiričnem delu bom opravil sistematičen pregled virov in  

identificiral ter pregledal ustrezne raziskave. V tem okviru bom identificiral tipske vsebinske 

sklope in nato analiziral njihovo pojavljanje in spreminjanje skozi čas. Opravil bom tudi tri 

poglobljene intervjuje s strokovnjaki na tem področju. 

 

Zgradba: 

1. UVOD 

2. TEORETIČNI DEL 

  2.1 Uporaba interneta med mladimi 

  2.2 Tveganja pri rabi interneta 

3. EMPIRIČNI DEL 

  3.1 Analiza virov 

  3.2 Ekspertni intervjuji 

4. SKLEP  

5. LITERATURA 

6. PRILOGE 
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Stališča študentov do študentskih evalvacijskih 

anket  
 

Cilji: 

Univerza v Ljubljani je leta 2014 sprejela pravilnik o študentskih anketah, ki nalaga članicam 

obvezno izvajanje študentskih anket za vse predmete ter njihove izvajalce (Pravilnik o 

študentski anketi 2014). Evalvacije predavateljev ter predmetov so v svetu sicer prisotna že 

skoraj celo stoletje, predvsem v ZDA (začetki okoli 1920). V zadnjih desetletjih so se 

razširile na praktično vse univerze v svetu. Evalvacije se soočajo z vrsto metodoloških 

izzivov, med njimi je posebej pereče nizko sodelovanje v anketah. Cilj diplomske naloge je 

predstaviti problematiko, nato pa analizirati odnos do sodelovanja v evalvacijskih anketah in 

poiskati predloge za izboljšanje sodelovanja.  

 

Hipoteze: 

- Študentje imajo negativno mnenje o izvajanju anketnih evalvacij v veliki meri zato, ker 

menijo, da njihovi odgovori nimajo nikakršnega vpliva oziroma posledic.  

- Študentje, ki ne odgovarjajo na evalvacijske ankete, kot pomemben razlog doživljajo dvom 

v anonimnost izpolnjenih anket. 

- Stopnja odgovorov bi bila višja, če bi bili rezultati študentskih evalvacijskih anket javno 

objavljeni in bi se na tej osnovi izvedle tudi razprave.  

 

Metodologija: 

V teoretskem delu bom sistematično pregledala ključno literaturo s tega področja. 

V empiričnem delu pa bom za raziskovanje stališč študentov o študentskih anketah uporabila 

kombiniranje kvantitativnih in kvalitativnih metod. Prvi del empiričnega zbiranja podatkov 

bo potekal s pomočjo fokusne skupine, s katero bom poskušala pridobiti vpogled v mnenja 

študentov o elevacijskih anketah. Fokusna skupina bi obsegala od 6 do 9 študentov, ki 

študirajo na FDV v študijskem letu 2016/2017. Drugi del zbiranja podatkov bo temeljil na 

kvantitativni raziskavi – anketi. Ciljna populacija bodo študentje FDV, ki so vpisani v 

študijsko leto 2016/2017, predvsem študenti programov družboslovne informatike.  

 

Zgradba: 

1. Uvod 

2. Zgodovinsko in konceptualno ozadje 

3. Pregled sodelovanja v svetu in pri nas 

4. Empirična raziskava  

5. Analiza rezultatov 

6. Zaključek 

7. Viri in literatura 
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Metodološki izzivi merjenja zavzetosti zaposlenih 
 

Cilji: 

Zavzetost (angl. engagement) na delovnem mestu je eden ključnih dejavnikov, ki prispeva, da 

zaposleni svoje delo opravljajo kakovostno. Zavzetost zaposlenih pa lahko spremljamo in 

nanjo tudi vplivamo le, če poznamo ključne komponente zavzetosti, in jih znamo tudi meriti. 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, s kakšnimi metodološkimi izzivi se srečujemo pri 

merjenju zavzetosti zaposlenih. 

 

Raziskovalno vprašanje: 

S kakšnimi metodološkimi izzivi se srečujemo na področju raziskovanja zavzetosti na 

delovnem mestu? 

 

Metodologija: 

Metodološke probleme bom obravnavala sistematično preko ključnih korakov anketnega 

procesa (Groves et., 2008): konceptualizacija in operacionalizacija, oblikovanje merskega 

instrumenta, vzorčenje, merjenje, neodgovori, procesiranje in analiza. Navedene korake bom 

v teoretičnem delu najprej sistematično predstavila, nato pa jih v empiričnem delu ilustrirala 

na izbrani študiji primera. 

 

V empiričnem delu bom izvedla ekspertni intervju in zbirala podatke v obliki ankete. V tem 

okviru bom v orodju 1KA naredila anketo med zaposlenimi v Organizaciji X. V anketi bom 

uporabila nekoliko prilagojen vprašalnik Q12, ki je eden najbolj znanih in uveljavljenih na 

področju merjenja zavzetosti zaposlenih. 

 

Zgradba: 

 

UVOD 

TEORETIČNI DEL 

  Zadovoljstvo zaposlenih 

  Zavzetost zaposlenih 

Metodološki izzivi merjenja zavzetosti na delovnem mestu 

EMPIRIČNI DEL 

  Anketna raziskava 

  Ekspertni intervju 

Analiza in interpretacija 

ZAKLJUČEK 

VIRI IN LITERATURA 

PRILOGE 
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SEO optimizacija za majhna spletna mesta: študija 

primera 
 

Cilji: 

Zaradi velikega števila spletnih strani ni dovolj le imeti svoje predstavitve na spletu, temveč 

je treba poskrbeti tudi za to, da se ta prikaže na prvi strani zadetkov v spletnih iskalnikih. V 

tem okviru se uporablja tako imenovana optimizacija za spletne iskalnike (search engine 

optimisation – SEO). Poizvedba je lahko beseda ali besedna zveza, ki jo uporabnik vnese v 

iskalno polje spletnih iskalnikov. Višje pozicionirane spletne strani na straneh rezultatov v 

iskalniku nam prinesejo več obiskovalcev in s tem večjo možnost za prodajo storitev ali 

produktov. Namen diplomskega dela je prikazati pomembnost optimizacije spletne strani in 

njen prispevek k boljši uvrstitvi v spletnih iskalnikih kot sodobnemu orodju trženja izdelkov 

in storitev podjetja. Pri tem me bodo zanimali predvsem aktualni trendi na tem hitro 

spreminjajočem se področju ter posebnosti, ki se pojavljajo v primeru majhnih spletnih mest. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

• Kakšni so trendi in posebnosti SEO optimizacije za majhna spletna mesta? 

• Kako hitro se iskalniki odzovejo na implementirane SEO optimizacije? 

• Ali so klasične SEO metode leta 2018 še vedno učinkovite tudi za majhna spletna mesta? 

 

Metodologija: 

Diplomsko delo bo razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretskem delu diplomske naloge bodo 

na osnovi pregleda literature predstavljeni razvoj, delovanje in današnje stanje spletnih 

iskalnikov. V naslednjem poglavju bodo definirani osnovni koncepti in pojmi ter potek SEO 

optimizacije. Zadnji del teoretskega sklopa bo namenjen predstavitvi SEO orodij za 

spremljanje obiska, vstopnih povezav, rangiranja ključnih besed ipd. V drugem, empiričnem 

delu bo predstavljena študija primera (www.starinskasvetila.si). Najprej bo predstavljen 

vsebinski okvir. Nato se bo pregledalo obstoječe stanje spletne strani. Podrobno bo 

opredeljen tudi načrt optimizacije, ki mu bo sledila tudi sama izvedba optimizacije. Poglavje 

se bo zaključilo s predstavitvijo oziroma evalvacijo rezultatov pred in po optimizaciji. 

 

Zgradba: 

1. Uvod 

2. Spletni iskalniki 

3. SEO optimizacija spletnih strani 

4. Orodja za spremljanje in analizo 

5. Študija primera  

6. Sklep 

7. Literatura 

 


