
Življenjski krog raziskovanja z metodo 
sekundarne analize na primeru 
problematike množičnih medijev 

Od zastavitve problema, iskanja in analize podatkov, 
do raziskovalnih poročil 

Janez Štebe, Sonja Bezjak 

Arhiv družboslovnih podatkov, FDV 

21. avgust 2014, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 
Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah 



• Skupek analitičnih in metodoloških pristopov  

• Namesto samostojnega zbiranja podatkov 

uporabiš podatke iz obstoječih virov (ankete, 

registri, administrativni podatki) 

• Razmislek gre v smeri tehtanja prednosti in 

slabosti uporabe obstoječih podatkov namesto 

zbiranja na novo 

 

Kaj je sekundarna analiza? 



Ţivljenjski krog kvantitativnega raziskovanja in sekundarna 
analiza 

Teorija 

Problem, 
hipoteze 

Raziskovalni 
pristop 

Oblikovanje 
merjenja 

konceptov 

Izbor mesta 
raziskovanja 

Izbor 
raziskovalnih 

oseb, enot 
zbiranja 

podatkov 

Izvedba 
zbiranja 

podatkov 

Priprava 
podatkov 

Analiza 

Rezultati/ 

Zaključki 

Oblikovanje, 
pisanje 
poročila 

 odpade 



 

 

• Iskanje, ovrednotenje in seznanjenje z vsebino 

obstoječih podatkov  

• Cilj: dobro seznanjena uporaba podatkov  

 

Namesto tega 



 

• Kako oblikovati problem, da bo rešljiv s pomočjo 

obstoječih podatkov? 

• Kje in kako poiskati ustrezne podatke, 

spremenljivke? 

• Kako kritično ovrednotiti vir podatkov, izvesti 

smiselne analize in potegniti utemeljene 

zaključke? 
 

Potrebne veščine: informacijska in statistična pismenost 



Ali je dani raziskovalni problem rešljiv s pomočjo 

sekundarne analize podatkov? 

• Katere spremenljivke (vse spremenljivke, ki jih rabim, 

niso vselej na voljo)?  

• Kakšna populacija, kaj bo enota analize (posameznik, 

gospodinjstvo, drţava)?  

• Kakšna kakovost podatkov bi bila primerna? 

• Kompleksnost podatkov (ali se uspem seznaniti s 

posebnostmi podatkov)? 

 

Odločitev za sekundarno analizo 



• Prihrani čas za zbiranje (vendar moramo upoštevati dodatni čas, 

ki ga porabimo za seznanjanje z datoteko in za dodatno pripravo 

podatkov in analize); 

• Najpomembnejše znane raziskave so narejene z 

upoštevanjem visokih standardov kakovosti, kar je 

povezano tudi s precejšnimi stroški; 

• Za pripravo dobre ankete je potrebno veliko znanja glede 

priprave vprašalnika in pazljivost pri izvedbi (npr. glede 

zagotavljanja visokih stopenj sodelovanja pri anketi); 

• Primerna metoda za učenje in boljše razumevanje 

druţboslovne metodologije. 

Prednosti sekundarne analize 



 

• Pri iskanju indikatorjev za merjenje konceptov si prisiljen 

razmišljati bolj splošno (ker ni vselej na voljo direktnega 

merjenja); 

•  Razmišljanje v parih odvisnih in neodvisnih spremenljivk; 

oboje zahteva ustrezno konceptualno podkrepitev; 

• Pozornost glede kakovosti merjenja (na različne načine 

merjeni isti koncepti spodbujajo razmišljanje o učinkih metode; 

preveriš lahko, ali spremenljivka resnično meri ciljni koncept). 

 

Abstraktnost konceptualizacije (kot ena od prednosti SA) 



Triangualacija: merjenje istega pojava večkrat z 

uporabo različnih metod:  

• v kolikor pride do ujemanja, smo lahko bolj gotovi v 

resnično vrednost rezultata (razen, če so vse metode 

pristrane na enak način, zato je potrebno variirati 

metode z različnimi vidiki pristranosti) 

 

Variiranje metode lahko zajema različne metode in načine zbiranja 

podatkov (anketa, register), pa tudi variiranje načinov anketiranja in 

merjenja znotraj enega pristopa: npr. anketa po telefonu, osebna 

anketa; ali pa kontekst vprašanja, besedilo, kategorije odgovorov ipd. 

pri oblikovanju inštrumenta.  

 

Multimetodski pristop 



V6: Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in 
sprejemanje podkupnine v javnih sluţbah? 
 

Primer:  
Stališča o korupciji, 2002-2008 (anketiranje po telefonu) 

Vrednosti Kategorije (v %) KORUP02 KORUP03 KORUP04 KORUP05 KORUP06 KORUP07 KORUP08 

1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega  2,1 2,2 3,5 3,1 3 4,9 4,3 

2 to počne le nekaj javnih uslužbencev 36,9 40,9 39,8 42,6 45,4 43,5 34,4 

3 to počne kar precej javnih uslužbencev 48,8 47,8 47,1 43,6 43,1 42,7 48,1 

4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 12,2 9,1 9,7 10,6 8,4 8,9 13,2 

n = število enot 914 901 911 1002 907 908 590 
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Kaj mislite, kako razširjena je korupcija v javnih sluţbah v Sloveniji?  
 

 
Primer:  
SJM 2003, 2009, 2011 (osebno anketiranje na terenu) 

Vrednosti Kategorije (%) SJM034 SJM091 SJM112 

1 skoraj nihče ni vpleten v korupcijo 0,5 0,7 0,1 

2 le majhno število ljudi je vpletenih 9,8 8,6 4,6 

3 kar nekaj ljudi je vpletenih 42,7 42,3 35,6 

4 veliko ljudi je vpletenih 39,2 41,6 46,6 

5 skoraj vsak je vpleten v korupcijo 7,7 6,8 13,2 

n = število enot 1054 1065 1069 
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Primer: Policijske statistike 

‚‚Ker gre za ogromno temno polje, statistični podatki niso toliko odsev druţbenih razmer kakor 
pripravljenosti posameznikov in ustanov za prijavljanje teh kaznivih dejanj ter zmoţnosti policije, da 
zbere dovolj dokazov za kazensko ovadbo (Kolenc, Kebe in Bukovnik, 2011; Lukan, 2008, 2009; Lukan 
in Kolenc, 2010).‘‘ (Kolenc, Kebe, Bukovnik 2013: str. 117). 

Vir: Lukan, 2009: str. 89. Vir: Kolenc, Kebe, Bukovnik, 2013: str. 117. 

2003-2012 



- Vzorčna napaka  

• Slučajna napaka  

• Pristranost  

- Napaka merjenja 

• Zanesljivost  

• Veljavnost 

Pozorni pa smo tudi glede različnih vplivov, povezanih s 

časovnim in prostorskim pokritjem, opredelitvijo populacije 

(mladina, splošna populacija), institucionalnim in kulturnim 

kontekstom podatkov…  

 

Kakovost podatkov in napaka:  



 

I. korak:  

 
Opredelitev problema  

Ţivljenjski krog 



Viri idej v povezavi z določeno temo: 

• Aktualno dogajanje in mnoţični mediji:  

- npr. novi mediji (kaj vpliva nanje, kakšne posledice imajo 

– posebnost je večja selektivnosti vsebin, dvosmerna 

komunikacija);  

- politično delovanje (institucionalne oblike političnega 

delovanja – problem je politična pasivnost);  

- neinstitucionalne oblike (protestne aktivnosti; oboje v 

povezavi s politično informiranostjo, medijsko 

izpostavljenostjo in aktivnostjo;  

- razlaga skozi "okrepitev" ali "kritičnost". 

 

Opredelitev problema: primer mnoţičnih medijev  



 

• Odvisnost od medijev (zabava, beg pred realnostjo, 

sproščanje zaradi stresa); 

• Vpliv medijev (negativni: politična in trţna propaganda, 

rumeni tisk in senzacionalizem, moralna panika; pozitivni: 

informiranost, znanje in druţbena moč; kritičnost). 
 

Pri izboru teme pomaga tudi lastna izkušnja in 

pripadnost, namigi profesorja, vrstnikov…  

 

Večne teme kot vir idej 



 

• Zasvojenost z 'mediji', zabava, potrošnja, etc. 
(raziskavi: Slovenska mladina, STILI01 - Ţivljenjski stili v medijski 

druţbi 2001…) 

• Mediji kot podpora učenju (7EU VET - Raziskava o dijakih 

poklicnih izobraţevalnih programov v sedmih evropskih drţavah) 

• Kako pojasniti zaupanje medijem? 

• Ali (novi) mediji vplivajo in kako na politično 

(so)delovanje? 

 

Primeri raziskovalnih vprašanj, tem, problemov 
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Ideje, ki jih črpaš iz literature, povezane s podatki:  

• Prednost je v tem, da se na podlagi tovrstne literature 
lahko naučiš, kako se lotiti problemov in s posnemanjem 
preizkusiš podobne prijeme tudi pri svoji lastni opredelitvi 
problema.  

 

Posebnosti sekundarne analize pri opredelitvi problema 



Primer: raziskava + monografija 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mla13/povezana-gradiva/ 



Primer : European Social Survey (ESS), korak 1 

http://www.europeansocialsurvey.org/ 



Primer : ESS, korak 2 



Primer: ESS, korak 3 



Primer: ESS, korak 4 



Primer: International Social Survey Programme (ISSP) 

http://www.issp.org/ 



Primer: European Values Study (EVS) 

http://www.europeanvaluesstudy.eu/ 



 

 

 

• Nadaljnja posebnost je, da zastavitev problema 
dodatno oblikuješ s pregledovanjem 
podatkovnih virov!  

 

Posebnosti sekundarne analize pri zastavitvi problema 



II. korak:  
 

Iskanje podatkov, 
spremenljivk, formulacija 

hipotez  

Ţivljenjski krog: 



• Hipoteza je trditev o povezanosti med dvema 

spremenljivkama.  

 

• Lastnosti dobre hipoteze: 

- naj bi bila smiselna in prepričljiva: podprta z argumenti 

na podlagi literature, če to ne, pa vsaj splošno ali 

učbeniško znanje);  

- preverljiva s pomočjo podatkov?! – Pogoj: ali imam na 

voljo podatke, s pomočjo katerih hipotezo preverim?  

 

Iskanje podatkov, spremenljivk, formulacija hipotez  



Spremenljivke so, v kolikor se navezujejo na 

argumentacijo (znanje, literatura, druţboslovne 

teorije), abstraktni pojmi oz. koncepti, ki izraţajo 

razlikovanje med enotami v določeni razseţnosti: 

• npr. zaupanje medijem je trajnejše vzpostavljen odnos 

izpolnjenega pričakovanja posameznika (enota) glede 

delovanja ustanove na dolgi rok. Pričakovanje lahko ni v 

celoti ali pa sploh nič izpolnjeno, tedaj govorimo o 

negativni skrajnosti v razseţnosti zaupanja… 

 

Definicije 



• Pogoj preverljivosti: spremenljivke morajo biti 

merjene in na razpolago v določenem (enem) 

podatkovnem viru. 

• Indikator je neko vprašanje, ki ga lahko lociram 

v podatkovnem viru in ovrednotim z vidika 

ustreznosti vsebinski opredelitvi koncepta:  

- zanimivo za razpravo na temo veljavnosti: kaj meri 

določeno anketno vprašanje oz. ali ustreza vsebinski 

definiciji.  

 

 

Definicije 



 

• Zaupanje medijem in splošno politično zaupanje; 

 

• Medijska poraba (navade, potrošnja): ali je 

pomembno razlikovanje glede vsebin (zabava, informativne vsebine) 

in tipov medijev (tisk, elektronski mediji, internet).  

 

Različni primeri na temo medijev 



Primer: "zaupanje medijem" in Slovensko javno mnenje (SJM) 

Različni tipi vprašanj, odgovorov, lestvic… na isto temo 



Primer: "zaupanje medijem" in Slovensko javno mnenje (SJM) 

Različni tipi vprašanj, odgovorov, lestvic… na isto temo 



Primer: "politično zaupanje" in Slovensko javno mnenje (SJM) 

Primerjava: zaupanje drugim institucijam 



Primer: medijska poraba (navade) 

Različni tipi vprašanj, odgovorov, lestvic… na isto temo 



Primer: medijska poraba (navade) 

Isti tip vprašanja za različne medije. 



Primer: medijska poraba (navade) 

Različni tipi vprašanj, odgovorov: kako pogosto, koliko ur… 



Primer: medijska poraba (navade) 

Različni tipi vprašanj, odgovorov glede navad… 



Iz definicije hipoteze manjka še pojem 

povezanosti:  

• v kolikor se spreminjajo vrednosti ene spremenljivke, se 

v tendenci spreminjajo tudi vrednosti druge 

spremenljivke;  

• pričakovanje glede razlik po neodvisni spremenljivki, če 

gre za vzročno povezanost (vzrok, dejavnik, nekaj, kar 

vpliva na odvisno spremenljivko in časovno predhodi 

odvisni spremenljivki). 

 

Neodvisne spremenljivke 



• Pri eksperimentu kontroliramo v zasnovi delovanje 

ostalih dejavnikov in časovno sosledje med vzrokom in 

učinkom; 

• Neeksperimentalni podatki: smo pozorni glede moţnega 

delovanja ostalih dejavnikov v ozadju - ali pri interpretaciji ali pa s 

kontrolnimi spremenljivkami v multivariatni (običajno presega nivo 

kompleksnosti analiz, primeren za srednješolce) in glede moţne 

alternativne razlaga glede vzročnega sosledja; 

• Redko bomo priča 100 % povezanosti: glede na vsebino 

spremenljivk (subjektivne spremenljivke, običajno ni popolna zanesljivost) 

in tip podatkov (anketni). 

 

Posebnosti neodvisnih spremenljiv in povezanost 



Nekateri pogosti kandidati za neodvisne 

spremenljivke: 

• Spol (sklicevanje na druţbene vloge, socializacijo, osebnostne 

karakteristike); 

• Generacija (pripadnost druţbeni skupini) ali ţivljenjsko 

obdobje (navade povezane s fazami, izobraţevalni, zaposlitveni in 

druţinski vzorec) – merjeno z indikatorjem rojstnih 

podatkov; 

• Druţbeni poloţaj (kulturna in ekonomska elita- merjeno skozi 

izobrazbo, poklic, dohodek); 

• Znanje, informiranost (merjeno skozi izobrazbo, izpostavljenost 

medijem, test znanja).  

 

Neodvisne spremenljivke je tudi potrebno opredeliti in meriti 



• Različne generacije in odnos do medijev;  

• izobrazba (znanje, razgledanost, kulturni kapital) in 

kritičnost do medijev; 

• kako se gradi zaupanje glede na medijsko 

udeleţbo (moč – udeleţba – zaupanje)?  

• Ali je zaupanje medijem del splošnega 

(ne)zaupanja političnim institucijam: ali so 

mediji del političnih institucij; ali pa je 

nezaupanje razširjeno v vse sfere ţivljenja 

(kultura, znanosti, politika).  

 

Primer zaupanje medijem (oz. kritičnost) 



Primer: zaupanje in izobrazba v "SJM121" 

Poiščemo ustrezni spremenljivki. 



• V SJM 121 ni ustrezne spremenljivke! 

• Toda, lahko merimo izpostavljenost medijem 

skozi posledice: politično znanje 

 

Spomni se: abstraktnost konceptualizacije: 

koncepte lahko merimo na različne načine, s 

pomočjo različnih vprašanj (indikatorjev) 

 

Primer: zaupanje in izpostavljenost medijem v "SJM121" 



Primer: zaupanje in politično znanje v "SJM121" 

Preverjanje političnega znanja: 



• Enote, ki pogosto nastopajo v anketnih podatkih: 

posameznik, gospodinjstvo, partnerja… Ko 

analiziramo povezanosti med spremenljivkami. 

• Država, regija, v času: ko želimo predstaviti 

razširjenosti pojava.  

• Primer: trendi: najdemo eno vprašanje in nas zanima 

razširjenost v času in prostoru; primer na temo iskanja; 

komentiraš lahko posebnosti metod (tema napake in možnih 

drugačnih razlag: zaupanje medijem…). 

 

Kaj je enota analize? 



 

• Kako vpliva nanje udeleženost v novih 

medijih? 

• Kako udeleženost v starih medijih? 
 

• Nadaljevanje primera namenjeno za samostojno delo v 

praktični sekciji.  

 

Primer vprašanje politične participacije 



– predhodno zanimanje za politiko prispeva k večji porabi 

medijskih vsebin (spremljanje političnih vsebin v časopisih, 

televiziji, internet; debata s prijatelji; etc);  

– producira se znanje (informiranost), ki pa okrepi vnaprejšnjo 

interesno opredeljenost;  

– izoblikujejo se veščine, spretnost, moč za sodelovanje v 

politiki, skozi razumevanje načina delovanja.  

 

Odvisna spremenljivka: konvencionalno politično 

delovanje (volitve, članstvo v stranki, ipd.). 
 

Razlaga skozi "okrepitev" :  



• Novi mediji in oblikovanje 'kritičnosti';  

– vzpostavi se prostor debate, skepticizma. Kritičnost 

prispeva k izražanju pogledov in interesov skozi 

nekonvencionalne načine političnega delovanja (protestne 

aktivnosti, stavke…).  

• Različni članki za oporo, npr.: Kaun Anne. (2014):‘I really don’t 

like them!’ – Exploring citizens’ media criticism. European Journal of 

Cultural Studie.    

 

Razlaga skozi "kritičnost" 

http://ecs.sagepub.com/content/early/2014/01/13/1367549413515259
http://ecs.sagepub.com/content/early/2014/01/13/1367549413515259
http://ecs.sagepub.com/content/early/2014/01/13/1367549413515259


 

III. korak: 
 

Analiza 

Ţivljenjski krog: 



• Potrebna potrpežljivost, ko se lotiš analiz; 

• slediš idejam pri opredelitvi problema (deduktivni 

pristop), hkrati pa preizkušaš različne razlage 

(induktivno); 

• običajno narediš več analiz, kot pa jih na koncu 

pokažeš v poročilu; 

Dve fazi analize: 

1. Opisna analiza (v kolikor ni to že osnovni cilj) 

2. Razlagalna analiza 

 

Analiza 



• razširjenosti v času in prostoru ipd. v 
primerjavi z drugimi pojavi,  

• demografske skupine in razlike ali podobnosti 

 

 

1. korak: Opisna analiza 

Vir: SJM112 



Analiza 

Vir: SJM112 



Hipoteza, izvedena iz razlage skozi "okrepitev":  
izpostavljenost tradicionalnim medijem 
(časopisom) dodatno usposobi za 
konvencionalno politično delovanje 
 

Primeri analize 



Analiza 

Vir: SJM112 



Poišči isto ali podobno vprašanje v drugih primerih podatkov; 

pokaži več razsežnosti pojava, kot pa jih na koncu analiziraš, 

(ovrednotiš razlike skozi primerjavo): 

Npr. zanima te zaupanje medijem:  

• prikaži še zaupanje nekaterim drugim institucijam, da oceniš, ali je 

zaupanje medijem relativno visoko ali nizko;  

• prikaži medijsko participacijo: npr. nove medije med mladino, obenem pa 

politično participacijo: kako zelo odstopa ena aktivnost od druge.  

 

Oceni učinke konteksta posameznega obdobja, na katerega se 

nanašajo podatki: kriza, razširjenost novih medijev in usodnost 

digitalne delitve, če so novi mediji polno razširjeni.  

 

Primer: naloga za samostojno delo: 



 

• Primerjati podatke o politični, medijski aktivnosti etc. 

– izbrati nekaj od tega po starosti, nato primerjati to s 

podatki iz raziskave Slovenska mladina; Pozor: ne 

samo populacija, tudi metoda raziskave – vzorec etc. 

– drugačna… Paziti pri razlagi!)   
 

Primerjati enako z enakim: kaj je populacija v raziskavi 
"mladina" in splošne raziskave… 



Primer: Iste vsebine druga metodologija 

Vir: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mla13/ 



Podobne spremenljivke v različnih raziskavah 

40,6 % 

Volilo bi: 40,6 % 
Ne bi volilo: 59,3 % 



Podobne spremenljivke v različnih raziskavah 

Zanimanje za politiko 



• Katere neodvisne spremenljivke, kakšna je njihova vloga; 

poskusi več kot na koncu prikažeš;  

• pri prikazu rezultatov bodi pozoren glede prepričljivosti 

vzročnega sosledja;  

• Pri prehodu iz opisne v razlagalno analizo:  

– poskus razlage vpliva določene spremenljivke skozi tretjo 

spremenljivko: npr. razlike med generacijami in različna izpostavljenost 

tradicionalnim medijem;  

– izobrazba in razgledanost: ali gre za vpliv medijev, ali pa je v ozadju 

socialni položaj (kulturni kapital).  

 

2. korak: Razlagalna analiza 



Problem : Ocena razširjenosti korupcije (kriminala) v javnih službah  

Dve tezi:  

• 1. 'moralna panika':  
– mediji na način popularnih vsebin strežejo s senzacionalističnimi zgodbami (privatna lastnina 

medijev, mediji se potegujejo za zaslužek; okus javnosti: zahteva po 'zabavi');  

– podtema: primer trendi pojavljanja določenih vsebin – v medijih;  

– kako se zaznava pojavov širi skozi čas? – Poiskati serije podatkov in oceniti trende; kaj je zanimivost 

anketnih podatkov: iskanje povezanosti med spremenljivkami, analiza po podskupinah.  

• 2. Seznanjenost, kritičnost do dogajanja:  

– podtema: interesno odzivanje (glede na ogroženost lastnih interesov: sektor zaposlitve);  

– politična usmerjenost – odvisno od trenutne podpore vladi; družbeni položaj – elita, srednji razred, 

nižji socialni položaj: odziv odvisen od konteksta. 

Teme za diskusijo o problemu: različna obdobja kot kontekst za 

razlago  
– primerjava leto 2006 in sedaj: različna medijska situacija – razširjenost interneta, tv pluralizacija in 

zabava vs. informiranost; kriza in interesno odzivanje; politični kontekst nosilstva vlade, koalicije. 

Primer: ocena stanja v druţbi in kako je posredovana skozi 
vpliv medijev 



Vir: SJM062, SJM112 
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Korupcija glede na izobrazbo 

Vir: SJM062, SJM112 



 

IV. korak: 
 

Poročanje 

Ţivljenjski krog: 



• Podobnost načel medijske, informacijske, podatkovne 

pismenosti: standardi, pravila glede poročanja o podatkih 

(citiranje), opis metode, kritičnost, etc.;  

• pri poročanju rezultatov paziti na predstavitev v obliki tabel in 

grafov – pravila;  

• oblikovanje besedila kot pripovedovanje zgodbe, običajno po 

modelu sosledja izhodiščnega vprašanja in ugotovitev; 

predstavitev rezultatov (preprosta razlaga pojma statistična 

značilnost, glej računalo); 

• triki in namigi glede predstavitve povezanosti: razlika 

procentov in prikaz izpostavljene vrednosti odvisne 

spremenljivke (procenti po neodvisni). 

 

 
Poročanje:  



• Opisni pregled:  

– različne oblike politične udeleţenosti: nanizati cel spekter: 

primer: opis spremenljivk; povezava s starostjo čez cel spekter.  

• Prikaz pojasnjevalnega dela analiz:  

– pokazati vplive posameznih spremenljivk na izbranih primerih; 

– prikaz rezultatov: iz nerazčlenjene tabele za namen prikaza 

skonstruirati zoţeno členitev;  

– kje so razlike med skrajnostmi po neodvisni spremenljivki glede 

izbrane kategorije odvisne spremenljivke;  

– poskus vsebinske interpretacije: ključne neodvisne spremenljivke 

(zanimanje za politiko – za podkrepitev teze o okrepitvi – v 

povezavi z medijsko udeleţenostjo); strah pred izgubo 

zaposlitve)…  

 

Namigi za prikaz rezultatov 



– Preizkusi moţnosti  nadaljnjih analiz: glede na udeleţbo v 

tradicionalnih in novih medijih: kako je z institucionalno in 

neinstitucionalno politično participacijo... (ki se jo da osvetliti z 

eksplicitnimi teorijami glede dejavnikov v ozadju).  

Na temo dopolnjevanja metod:  

– Ideje za pomoč pri interpretaciji: narediti intervjuje z vrstniki 

glede moţnosti, ki jih ponuja internet za oblikovanje kritičnosti 

do informacij in dogajanja v okolju… 

– Moţnost primerjave rezultatov ene metode z drugo: npr. 

primerjava rezultatov na podlagi ADP z anketo ali intervjuji kot 

študija primera manjše skupine, ad hoc vzorca (sošolcev), 

eksperiment… 

– Naredi analizo komentarjev na socialnih omreţjih glede udeleţbe 

na volitvah 2014 (?!) 

 

Ideje za samostojno delo  



• 7EU VET - Raziskava o dijakih poklicnih izobraţevalnih programov v sedmih evropskih drţavah 

• Bryman, Alan: Social Research Methods: 4e, Multiple choice questions: Chapter 14: Secondary 
analysis and official statistics and Chapter 15: Quantitative data analysis. 

• Kaun, Anne:‘I really don’t like them!’ – Exploring citizens’ media criticism. European Journal of 
Cultural Studie. 2014. 

• Kolenc, Tadeja, Kebe, Jurij in Bukovnik, Anton : Kriminaliteta v Sloveniji v letu 2012. Revija za 
kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, 64, 2013/2, str. 95-121. 

• Lukan, Andrej: Kriminaliteta v letu 2008. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, 60, 
2009/2, str. 77-90. 

• Ragin, C. Charles: Druţboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode. Poglavje 6. 
Fakulteta za druţbene vede, 2007. 

• Aalberg, Toril, Blekesaune, Arild in Elvestad, Eiri: Media Choice and Informed Democracy: Toward 
Increasing News Consumption Gaps in Europe? The International Journal of Press/Politics 2013 
18. 

• STILI01 - Ţivljenjski stili v medijski druţbi 2001 

• Investigating Crime using the British Crime Survey 

• Analysing the Fear of Crime using the British Crime Survey, Secondary Analysis for Social Scientists 
Workbook 

• Računalo 
 

• Dodatna: 

– ŠTEBE, Janez: Izkoriščanje zapuščine slovenske empirične sociologije za današnje namene 
v okviru sekundarne analize. Druţboslovne razprave, Vol. XV (1999), št. 30-31, str. 232-244.- 
Dostopno tudi na: http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr30-31stebe.PDF 
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