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- V intervjujih je del, ki ga govori spraševalec oz. spraševalka, označen s »S:«, del, 

ki ga govori intervjuvanec oz. intervjuvanka, pa z »I:«, pri čemer je odstavek 

zamaknjen. Transkribiranje je delo spraševalcev, torej študentov pri predmetu 

Zgodovina novinarstva v študijskem letu 2018/19 (prvi letnik programa 

Novinarstvo, Fakulteta za družbene vede). Navodila, ki so jih prejeli za urejanje 

transkriptov, so dostopna v dokumentih medjug19_om2_sl_v1_r1.pdf. 

Pričakovano njihova kvaliteta variira, prav tako niso povsem poenoteni pri uporabi 

oglatih oklepajev za mašila, premore ipd. (glej dokument 

medjug19_rm1_sl_v1_r1.pdf, v katerem so tudi napotki in priporočila pri izvedbi 

intervjuja in urejanje transkripta). Z občasnimi izjemami teh vsebinskih 

pomanjkljivosti vodja raziskave ni spreminjal, se je pa po potrebi naknadno 

poenotilo formo samega intervjuja, da po strukturi ne prihaja do opaznejših 

odstopanj. 

 

- Pri delu intervjujev je na zahtevo intervjuvancev dejansko ime zamenjano za 

psevdonim, ki si ga  je intervjuvanec oz. intervjuvanka izbrala sama (glej 

dokument medjug19_om1_sl_v1_r1.pdf). Pri delu intervjujev je na dovoljenje 

intervjuvanca oz. intervjuvanke puščeno pravo ime. Pri intervjujih s psevdonimi je 

v oknu »Ime in priimek ali psevdonim« v transkriptih zapis v navednicah (" "). 

 

- Del intervjujev je zaradi varstva osebnih podatkov anonimiziran. V primeru 

anonimizacije je beseda ali del stavka zamenjan z naslednjim zapisom: 

[anonimiziral vodja projekta]. V primerih, ko je intervjuvanec oz. intervjuvanka 

zahtevala, da se njeno/njegovo ime zamenja s psevdonimom, je anonimizacija bila 

bolj dosledna, zakriti so na primer osebni podatki, ki bi lahko vodili v 

identifikacijo intervjuvanca oz. intervjuvanke, kot so imena staršev, otrok, 

zakonskih partnerjev, sorodnikov. V nekaterih primerih so zakriti kraji, ki so 

omenjeni (posebej kadar je šlo za manjše kraje), in podjetja. V primeru, ko je 

intervjuvanec/-ka dovolil uporabo pravega imena, so anonimizirani predvsem tisti 

deli intervjuja, ki bi lahko vodili v neprimerno identifikacijo drugih oseb ali bi 

kontekst lahko razkrival občutljive informacije, ki jih te osebe same (potencialno) 

ne bi dovolile objaviti javno. 

 

 


