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POVZETEK
Citiranje v zaključnih delih študentov Fakultete za upravo (FU v nadaljevanju) je tema, ki
do sedaj še ni bila raziskana. Vendar pa različni pristopi k definiranju kaj je citat, citiranje
in kako oz. na podlagi česa se (lahko) vodi analizo citiranja pa ima neko zgodovino. Zato
se je v magistrskem delu obravnavalo problematiko izvedbe analize citiranja in
interpretacije njenih izsledkov. Torej cilj je bil ugotoviti kaj sploh študentje citirajo v svojih
diplomah in magisterijih in določiti tudi vplive oz. spremenljivke, ki vplivajo na (njihovo)
citiranje. Metodologija dela je za teoretični del vsebovala pregled kritične literature, za
empirični pa zbiranje podatkov, prečiščevanje in na koncu analiza z uporabo statističnih
metod. Zastavljena je bila ena splošna ali generalna hipoteza in 3 podhipoteze.
Na začetku se predstavi obširno teoretično poglavje o analizi citiranja kot mero kakovosti
v znanosti. V okviru le-tega je nekaj napisanega o citatnih teorijah, motivih, citatih po
kategorijah in o dilemi o številu citatov, da predstavljajo kakovost v znanosti. Potem je pa
glede na skupine študentov zapovedanega o soavtorstvu, spolu, ugledu, tipov objav,
starosti virov in raziskovalnega področja. Kar se pa tiče navad citiranja pa je napisano o
samocitatih, sekundarnem citiranju, jeziku prispevka, medsebojnega citiranja in o spečih
lepoticah.
V empirični raziskavi se je obravnavalo 559 zaključnih del, torej diplom in magisterijev in
26453 referenc. Podatki so se nanašali na leto 2010 oz. na 12 mesecev iz tega obdobja.
Opredeljeni so bili podatki, ki se nanašajo na samo zaključno delo in na reference.
Predstavitev zbranih podatkov je bila zgoščena glede na skupine študentov in navade
citiranja. Dodatno so bili podatki še nanizani prek enodimenzionalnih tabel. Zadnje pa je
bila analiza citiranja (drugega) FU akademskega osebja in opredelitve do zastavljenih
hipotez. Rezultati so pokazali, da je splošna hipoteza v cca. 80 % potrjena, medtem ko je
A podhipoteza tudi v istem rangu potrjenosti. B podhipoteza je popolnoma potrjena,
medtem ko C podhipoteza pa je na meji (50:50).
Ključne besede: citiranje, študentje, Fakulteta za upravo, citat, referenca, analiza citiranja.
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SUMMARY
CITATION ANALYSIS AT FACULTY OF ADMINISTRATION
Citation analysis at Faculty of Administration (FA from now on) is a topic, which has not
yet been explored this far. However different approaches to defining what a quote,
citation and how or on which basis a citation analysis can be run, does have a certain
history. That is why in this master's degree the challenges of executing a citation analysis
and interpreting its findings have been adressed. Therefore the goal was in determining
what do students exactly cite in their degrees and master's degrees and also in
recognising the influences or variables that do have an effect (on their) citation process.
The work methodology for the theoretical part included a critical overview of the needed
literature, whilst the empirical section was overseeing the gathering of data, its
purification and in the end a citation analysis, using statistical methods. Furthermore, one
abstract or general hypothesis and three sub-hypothesies are also set.
In the beginning of the thesis, a large chapter on citation analysis as a weight of measure
of quality in scence is presented. Within the framework of the before-mentioned there is a
little written on citation theories, motives, quotes regarding to categories and also the
dilemma on quantity of quotes, as a mean of quality in science. Afterwards, regarding on
groups of students, we have a few words on co-authorship, gender, reputation, type of
publications, age of sources and on research fields. Concerning the citation habits we
have self-citations, secondary citation, language of the contribution, mutual citation and in
conclusion sleeping beauties.
The empirical research that was conducted, 559 thesis were examined, therefore degrees
and master's degrees and 26453 references. The gathered data regarded the year 2010
or 12 months from that period. Data that focused on a thesis itself were defined and also
data regarding on references. The gathered and presented data was divided into
according to groups of students and citation habits. Additionally data was also
furthermore presented in the form of single dimensional tables. Lastly the citation analysis
on (other) FA academic employees and in according to the defined hypothesies was also
presented. The results have shown that the general hypothesis was aaprox. 80 %
confirmed, whilst A sub-hypothesis was also in the same range of confirmation.
Hypothesis B was absolutely confirmed, while C hypothesis was somewhere in between
(50:50).
Key words: citation, students, Faculty of Administration, quote, reference, citation
analysis.
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1 UVOD
V magistrskem delu se je obravnavala tematika obstoječega stanja citiranja študentov v
njihovih zaključnih delih na Fakulteti za upravo (FU v nadaljevanju), vendar prvo se pa
moramo sploh vprašati, kaj je citiranje. Širše gledano, je citiranje dobesedno navajanje
tujih idej, besed, stavkov ali besedil1. Če pa gledamo na citiranje v ožjem smislu, je pa
slednje navajanje vira, ki ga povzemamo dobesedno ali parafrizirano (prevzemek). S
citiranjem avtor tudi prevzema odgovornost za napake pri prepisovanju.
Referenca pa predstavlja vir, ki se nanaša na objavljeno ali neobjavljeno znanstveno delo
in je zapisano v določeni obliki. Slednje pa zavisi od tega kakšen “izdelek” se piše2.
Zakaj pa študent ali akademik (po)citira ravno določeno znanstveno delo je po mišljenju
Garfielda (1983, str. 5) lahko preprosto zato, ker je bil ta vir pomemben za njegovo
osrednje ali nadaljno raziskovanje. Citirano delo se je lahko tudi neposredno nanašalo na
raziskavo in je bilo zato omenjeno – ker je bilo takrat uporabno za pisca. Vendar pa so
razlogi tako za citiranje kot tudi za ne-citiranje3 večplastni. Povzemanje dela nekoga, ki je
priznan, uveljavljen avtor na svojem znanstvenem področju (v svoji raziskavi), lahko
samodejno dvigne raven kvalitete prepoznavnosti lastnega dela (Merton, 1968).
Glede na zgoraj navedeno, lahko potem trdimo, da pogosto citiranje istega znanstvenega
dela (ekonomsko gledano) zvišuje uporabnost le-tega (Sikorav, 1991), ker vsak avtor je
nek proizvajalec idej, informacij in zaključnih rezultatov neke raziskave. Problem, ki se
lahko pojavi, je preveč dosledno zasledovanje citiranj avtorjev, čigar dela imajo neko
vrednost4.
Da bo pa nek članek, revija, itn. citiran-a v zaključnem delu študenta, mora pa obstajati
nek vzgib oz. motiv v avtorju, da bo to storil. Slednji lahko pride od znotraj ali pa od
zunaj. Primer notranjega motiva bi bilo po Južniču (2000, str. 46) citiranje znanstvenega
dela, kjer se gre za povzemanje neponovljivih, izvornih idej, zgoščevanje dosedanjih
raziskovanj ali pa preprosto zato, ker je nekdo še začetnik na danem področju. Bolj
zanimiv primer zunanjega motiva za citiranje bi bila želja (mentorja), da se zadovoljijo
(njegova) pričakovanja oz. je študentu ponujena neka neekonomska nagrada5, ki potem
deluje kot motivator, da povzame določeno znanstveno delo – sploh, če je tematsko
skladno s tem kar raziskuje v svojem zaključnem delu.
Zadnje je lahko tudi razlog za ne-citiranje, če ni prisotna neka vzpodbuda, kot tudi dela, ki
so na takšen ali dugačen način težje (spletno) dosegljiva širši javnosti:


1
2
3
4
5

recimo plačljivi članki iz strokovnih, znanstvenih revij,

Poznamo Harvardski in Vancouvrski način citiranja.
Osnovna pravila so zabeležena v ISO 690 standardu (690-2 za zaključna dela).
Izogibanje akademske, intelektualne poštenosti je lahko tudi eden tovrsten.
Tukaj se gre za zasledovanje civilno-pravne dolžnosti (varstvo tujih avtorskih pravic; ZASP)
Ocena 10 za zaključno delo, objava v znanstveni reviji, itn.
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knjige, ki niso na voljo v e-obliki, dostopne preko spleta in
(nasplošno stare) publikacije, kjer znanost pogosto napreduje oz. se venomer
spreminja (pri naravoslovju bolj).

Različno citiranje je lahko tudi v navezavi z nepravilnim navajanjem virov, kar je lahko tudi
plagiatorstvo, čeprav odvisno za kakšno stopnjo napak(e) se gre. Namreč mogoče je
kandidat lahko zgolj kombiniral več sistemov za navajanje virov6 in ne samo predpisanega
s strani akademske ustanove. Zavisi pa tudi od narave zaključnega dela in tudi od države
oz. geografskega območja, kjer se piše ali objavlja neko delo.
Citation – Wikipedija (2013) tukaj konkretno navaja, da se pri humanističnih znanostih
bolj uporablja Harvardski ali specifična veja parantetičnega citiranja. Pri pravnih vsebinah
pa npr. v Ameriki “Bluebook” stil7. Za znanstvene veje, konkretneje kemijo, se uporablja
ACS8 stil, pri fiziki AIP9, za matematiko AMS10 (oz. AMS-LaTeX), itn. V Veliki Britaniji se
recimo uporablja MHRA11 sistem citiranja za področje družboslovnih znanosti, medtem ko
OSCOLA12 pa za področje pravnih del.
Problem pri ugotavljanju obstoječega stanja citiranja študentov v njihovih zaključnih
nalogah na FU je sploh v opredelitvi katere podatke oz. reference naj se zajema ali beleži.
Torej ugotavljanje obstoječega stanja kot eno in v pravilni opredelitvi spremenljivk in enot
kot drugo. Namen magistrskega dela je v opravitvi analize citiranja študentov v njihovih
zaključnih delih13 na FU. Cilj je torej ugotoviti kaj14 citirajo študenti FU v svojih zaključnih
delih. Ugotavljalo se bo tudi katere spremenljivke15 vplivajo na to kaj študent citira v
zaključnem delu FU.
V okviru dosedanjih raziskovanj sta MacRoberts in MacRoberts (1986) v nekaterih
raziskavah zanimivo ugotovila, ko sta raziskovala vzgibe za povzemanje del, da pisci v
svojih delih praviloma citirajo le tretjino del, ki so jih neposredno potrebovali pri svojem
raziskovanju. Ista avtorja pa v novejšem članku (iz 2010) ugotavljata, da več kot 90%
člankov, objavljenih v akademskih zbornikih oz. znanstvenih revijah, ni citiranih. Druga
raziskava za doktorate pa je razkrila, da izmed 35 le-teh in zbranih 3704 citatov, da so
študenti v 86 % povzemali znanstvene članke, v 8 % znanstvene monografije in ostalo pa
je pripadalo časopisom, letnim poročilom, itn. (Gooden, 2001). Magrill in St. Clair (1990)
6

Harvardski in Vancouverski način oz. stil APA ali MLA (in potem CMOS, ASA, IEEE,... skratka
odvisno od znanstvene veje, države in drugih značilnosti).
7
V Kanadi pa McGillov priročnik.
8
American Chemical Society
9
American Institute of Physics
10
American Mathematical Society
11
Modern Humanities Research Association
12
Oxford Standard for Citation of Legal Authorities
13
Prevladujoča diplomska dela, nekaj magisterijev in eno doktorsko delo.
14
Vrsta, starost del, mentor/somentor, druga zaključna dela, slovenski vs. ne-slovenski in
pravilno/narobe citirani viri.
15
Spol, področje in tip dela.
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sta pa odkrila, da od 1775 dodiplomskih del iz različnih disciplin, da so študentje 65 %
citirali dnevnike oz. znanstvene članke in 21 % knjižne vire, medtem ko so humanistiki
citirali 19 % članke in 68 % knjige. Študentje iz družbenih znanosti pa so 57 % citirali
knjige in 33 % članke.
Kakšno pa je obstoječe stanje v okviru UL v zaključnih delih študentov posameznih
fakultet pa ni znano. Za, konkretneje, FU se bo s to raziskavo ugotavljalo obstoječe
stanje.
V magistrskem delu sem si zastavil centralno hipotezo zaključnega dela, in sicer:
1. Izbira področja in mentorja zaključnega dela ter spol študenta vpliva na
navade glede citiranja.
Študenta in zaključna dela lahko razdelimo v različne skupine glede na spol, izbiro
področja zaključnega dela in izbiro mentorja.
Navade študentov glede citiranja opazujem (preučujem) na različne načine. Opis (nekaj)
načinov: tip virov, dostopnost virov na svetovnem spletu, pravilnost navajanja, jezik virov,
viri v avtorstvu mentorja, viri v avtorstvu del drugega FU akademskega osebja in časovno
obdobje objav virov. Vsak način preučevanja vodi k eni podhipotezi. Npr.:
A. Navade citiranja pri zaključnih nalogah s področja informatike in statistike
so slabše kot na ostalih področjih.
Slednje pomeni, da so nasplošno področja ekonomije, prava in organizacijskih ved bolj in
pogosteje citirana oz. imajo več referenc. Velja tudi, da so omenjene pogosteje nepravilno
navedene. Nato je problematična tudi navajanost prispevkov del mentorjev-ic, ki je slabše
citirana kot pri prej omenjenih disciplinah. Dalje (pre)več je del z viri v Slovenščini kot pa
v tujem jeziku. Potem je časovna zastopanost virov s področja informatike in statistike po
obdobjih manjša kot pri ostalih področjih.
B. Navade citiranja žensk/študentk so boljše od moških kolegov.
Omenjeno se pri študentkah FU kaže v bolj pravilnem navajanju referenc kot eno. Temu
sledi bolj raznolika jezikovna uporaba virov – ne prevladuje samo in zgolj slovenski jezik v
njihovih zaključnih nalogah. Nežnejši del študentske populacije tudi bolj citira prispevke
svojih mentorjev ali mentoric. Potem kolegice tudi nimajo toliko pomislekov glede objave
svojih diplom in magisteriju na spletu kot njihovi kolegi. Ženske tudi bolj navajajo oz. se
sklicujejo na druga zaključna dela v svojih nalogah.
C. Navade študentov iz starih študijskih programov so bolj mednarodno
obarvane in ažurnejše kar se tiče citiranja literature in virov kot obratno.
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Zapovedano pomeni, da študentje iz študijskih programov, kot so VS: Javna Uprava (stari
sistem), UN: Javna Uprava (stari sistem), MG: Javna Uprava (stari sistem) in MG: Uprava
(stari sistem), manjkrat v svojih zaključnih delih uporabljajo literaturo in vire, ki so
(pretežno) v Slovenščini kot kolegi iz bolonjskih programov. Torej radi bolj čitajo literaturo
in vire, ki so v tujih jezikih. Omenjeno velja tudi glede na časovno obdobje, torej, da
pogosteje posegajo po informacijah iz novejših obdobij.
Metodologija zajema več pristopov. Prvi je seveda zbiranje podatkov, ki mu sledi
prečiščevanje le-teh in nato končna analiza (uporaba statističnih metod). Študij literature
pa se nanaša na teoretično zasnovo dela.
Pričakujem realen prikaz obstoječega stanja glede navad citiranja študentov v zaključnih
nalogah FU kar pa je tudi prispevek obenem. Uporaba rezultatov magistrskega dela lahko
v ožjem smislu služi FU kot ali neka pohvala ali pa kot graja oz. bolj primerno rečeno izziv,
kje in kako lahko izboljšajo kakovost študijskega procesa nasplošno, da bodo njihovi
“proizvodi” bolj natančni pri navajanju literature, virov oz. citiranju pri njihovih zaključnih
delih.
Bolj konkretno, če študentje premalo v svojih zaključnih delih uporabljajo tuje vire, potem
je potrebno vpeljati “ustrezne vzpodbude”, da bo prebiranja tujega čtiva čim več in
predvsem manj mukotrpno delo. Drug vidik je, da če študentje rajši posegajo po spletnih
virih kot pa zgolj papirnatih publikacijah, potem je lahko to pokazatelj, da bi morala
fakulteta na primeren način zagotoviti večjo dostopnost ali razširjenost takrat papirnatih
virov, sedaj bolj v elektronski obliki.
Drug vidik uporabe je lahko kot neko merilo za napredovanje oz. pridobitev novega
habilitacijskega naziva (glede na stalež med drugim), podeljevanje sredstev za določene
projekte, nagrade, ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti pri raziskovalnih projektih in
programih, itn.
Širše gledano pa je uporabnost magistrskega dela toliko večja, ker se lahko formo oz.
strukturo (tabelo), ki je bila začrtana kot neka osnova16, uporabi tudi na drugih fakultetah
za isti namen, kot je bila le-ta zasnovana iz moje strani. Torej to delo lahko služi kot nek
primer kako lahko tudi druge akademske inštitucije izvajajo svoje, notranje analize navad
citiranj svojih študentov v njihovih zaključnih delih.
Magistrska naloga bo razdeljena na 4 poglavja. Takoj za uvodom bo sledilo največje in
samostojno poglavje o analizi citiranja. Opredelil bom teorije citatne analize, potem malce
razkril o motivih (avtorjev) za citiranje in potem dodal nekaj besed o citatih po
kategorijah. Večje podpoglavje o številu citatih kot mero znanstvene kakovosti (in
problemih, povezanih s tem) bo obravnavalo skupine študentov in navade citiranja. Prvo
se bo nanašalo na soavtorstvo, spol, ugled, tipe objav, starost in raziskovalno področje.
Navade citiranja bo pa imelo podlago v samocitatih, sekundarnem citiranju, jeziku
prispevka, medsebojnega citiranja (znotraj še Pied Piperjev učinek) in speče lepotice.
16

Lahko se doda (nove) ali odvzame (stare) spremenljivke, odvisno od zahtevanih ciljev dotične
fakultete.
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V zadnjem, 3. poglavju, pa bom predstavil svojo empirično (statistično) raziskavo. Tukaj
bo v prvem podpoglavju napisano katere podatke sem zajemal iz zaključnih del (tudi
glede na vsako referenco) in predstavitev le-teh. Slednja bo 3-nivojska – osnovno,
poglobljeno in dodatno. Potem bo malce govora o metodologiji oz. kako smo si
organizirali delo in kako smo izvajali analizo. Zadnje podpoglavje bo pa sama analiza
zbranega (glede na uvodoma predstavljene hipoteze), torej stanje citiranja (drugega) FU
akademskega osebja in opredelitve do (posamičnih) hipotez ter sklep.
Zaključek pa bo vseboval končne ugotovitve glede na analizirano (raziskavo) oz. prebrano
literaturo.
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ANALIZA CITIRANJA – UTEŽ ZNANSTVENE KAKOVOSTI

Recept v znanosti za dobro nadaljevanje, kopičenje znanja in posledično napredka, ne
glede na disciplinarnost področij, je uspešno, pregledno in učinkovito komuniciranje s
svojimi deležniki. Čeprav so različne oblike neformanega sporazumevanja med raziskovalci
pomembne, nič ne more nadomestiti klasične znanstvene aktivnosti, in ta je založniška ali
publicistična dejavnost. Slednja se v današnjem času iz knjižne bolj širi v elektronski
prostor zaradi različnih prednosti, ki jo le-ta ponuja.
Vendar ne glede na element posredovanja novih spoznanj, imajo le-ta podlago v prejšnjih
dognanjih in te pa še v predprejšnjih idejah. Obstoječa ali nova odkritja bodo pa potem
čez čas služila kot stopnička za še nova razodetja, itn. Tako je temeljni kamen vsakega
raziskovalnega dela, pa naj bo terensko, laboratorijsko, ipd., je v učinkovitem in
uspešnem širjenju svojih dognanj ter tudi pogledovanje za po tujih znanstvenih prebojev
ali napredkov. Povezovalni ali kar osrednji del znanosti, ki pa je v bistvu mikrovidim zgoraj
navedenega, je potemtakem potrjevanje, dopolnjevanje ali negiranje idej drugih avtorjev
preko doslednjega sistema upoštevanja pravil citiranja, ki veljajo za vsako področje oz.
disciplino. Raziskovalci imajo pri svojih raziskavah dolžnost torej, da se naslanjajo na
prebliske predhodnih avtorjev ter tako sami nadgrajujejo (ali krepijo) svoje prispevke kot
tudi na takšen način intelektualno nagrajujejo svoje so-akademike ali so-znanstvenike.
Južnič (2008, str. 72) govori o odnosu, ki se materializira, ko raziskovalec citira nekega
predhodnega avtorja pri neki zadevi. Analiza citiranja pa je tista, ki pa dejansko prikaže te
relacije skozi citiranje v publikacijah teh raziskovalnih izsledkov. Tako nariše povezave
med raziskovalci in avtorji samimi kot oblike individualne ali posamične relacije kot tudi
bolj abstrahirane ali grupirane oblike raziskovalnih skupin, ustanovami, področij, državami
in tudi kontinenti. Vmes, med raziskovalci vs. avtorji in raziskovalnimi skupinami pa so še
znanstvena in raziskovalna dela oz. objave. Analiza citiranja pa lahko za svoje orodje
uporabi sklice, ki se nahajajo v določeni objavi ali pa reference specifične objave, da tako
bolje pojasni nove zakonitosti.
V tem pojasnilu lahko že tudi vidimo kar, če gledamo iz informacijskega vidika, tudi
kardinalnost povezav ali relacij. Če poznamo sploh povezave katere so, kje se nahajajo,
koliko jih je, itn., lahko tudi že kar sklepamo kako, kje, zakaj in mogoče še celo kdaj se bo
zgodil nek znanstveni preboj ali splošneje – kako se je in kako se bo gibal nadaljni
znanstveni razvoj. Naš predmet raziskovanja je vrednotenje oz. merjenje znanstvene
kakovosti. Kakovost lahko takoj neposredno povežemo z uspešnostjo kot tudi posredno z
ekonomičnostjo. Vendar še zmeraj nimamo neke predstave kaj sploh sklici ali citati so in
kaj predstavljajo.
Zdravilo za to bolezen, ki nam bo pomagal razumeti in opredeliti neke izsledke analize
citiranja, so ustrezne teoretične opredelitve o dani enigmi. Delim mnenje Čuješa (2011,
str. 70), ki zagovarja, da je v bibliometriji teorija citiranja premalo natančno definirana.
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Vseeno pa zagovarjam, da obstoječe teorije citiranja ponujajo dovolj teoretične podlage v
razumevanje kaj citiranje sploh predstavlja, motive kateri so, čeprav pri matematičnem
delu (merjenje izhodov) pa so določena odprta vprašanja, ki se nanašajo na povezavo
teoretičnih izhodišč z metodami analize citiranja. Vprašanje, ki se lahko poraja tukaj je ali
ima eden citat enako veljavo kot drug ? Kdo citira koga – mlajši starejše ali obratno ?
Čemu se citira, iz raznolike palete mnogih avtorjev, ravno določene ? Kaj raziskovalce
žene pri tem ?
V nadaljevanju tega poglavja si bomo zatorej malce osvetlili ta vprašanja in težave preko,
prvo teorije citatnih analiz (normativna, retorična in simbolna), katerim sledi pregled nekaj
pristopov k citiranju (pshiološki, sociološki, semantični, bibliotekarski in ekonomski). Dalje
bomo pogledali po citatih glede na razrede, nakar sledi razmejitev med števili citatov in
kvaliteto v znanosti. Za konec pa si bomo pogledali, v okviru prejšnjega poglavja, skupine
študentov in navade citiranja. Prvo podpoglavje bo obravnavalo samocitate, sekundarno
citiranje, jezik prispevka, medsebojno citiranje (Pied Piperjev učinek) in speče lepotice.
Drugo podpoglavje pa bo razločevalo med soavtorstvom, spolom, ugledom, tipov objav,
starostjo virov in raziskovalno področje.

2.1 TEORIJE CITATNIH ANALIZ
Cronin (1984, str. 25) je zelo zanimivo, ponazoritveno definiral kaj citati oz. sklici ali
reference so. Opisal jih je kot zaledenele odtise nog predhodnikov, ki so hodili po različnih
pokrajinah, poteh (svojih) znanstvenih dosežkov.
Če še malo ostanemo na tej imaginarni predstavi tega opisa in poveznemo tančico čez
naše oči, lahko rečemo, da so “fosilizirani odtisi” pokazatelj smeri gibanja v odvisnosti od
njihovega (globokega/plitkega) reliefa. Ostale značilnosti, ki sodijo še zraven17 pa nam
lahko še bolj osvetlijo oz. odprejo oči kdo jih je ustvaril skozi čas v ledeni puščavi
intelektualizma.
Za nekoga brez domišljije (ali znanja) si je zgoraj napisano težko predstavljati, vendar
najštevilčnejši raziskovalci so svoj doprinos ali napredek k znanosti (ne glede na področje,
disciplino) utemeljevali ravno z obsegom citatov, ki so jih prispevali za večje intelektualno
kopičenje znanja in modrosti o nečem. Lahko bi tudi rekel, da napredek nasplošno bolj
temelji na kopici povprečnih umov, ki povprečno prispevajo v končno skledo priznanja,
uspeha in spoštovanja kot pa zgolj eden samcat, asocialen um18, ki porine napredek v
znanosti neprimerno bolj naprej kot vsi njegovi (povprečni) predhodniki pred njem, ne
glede na ozkost ali širino obdobja njihovega ustvarjanja ali raziskovanja.
Vseeno pa ne moremo trditi, da je količinskost ali kvantiteta nad kakovostjo oz. kvaliteto
citatov, ker med enim in drugim se skriva veliko dejavnikov, ki spreminjajo gostoto prej

17

Ali je imel “raziskovalec” 5 ali 6 prstov (polidaktilija ali Geneza 6:1-4 ?), veliko stopalo (Numbers
13:33) ali malo, ploske podplate, itn.
18
Nikola Tesla naprimer – namenoma prezrt v naravoslovno-tehnični znanosti in nadomeščen z
Albertom Einsteinovimi puhlicami, katere je že zdavnaj ovrgel.
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omenjenega. Zato smo primorani skočiti v vodo in v morju najti te ribice, ki definirajo
kakšen bo ulov ribičev, če se še sam ilustrativno izrazim.
Težko je torej nastaviti enoznačno in univerzalno odsevno citatno teorijo, ko pa smo na
eni strani zaprti zaradi navidezno velikih izzivov meritev kvalitete znanstvenih prispevkov
ob pomoči citatov. Na drugi strani pa nas blokira preveč abstraktna pomembnost splošnih
oz. socialno-historičnih dilem o položaju citiranja v znanstvenem sporazumevanju. Precej
težav bi imeli, če bi hoteli zgraditi most med enim in drugim svetom. Posledično nam
ostane veliko vprašanj o tem kaj sploh referenca v znanosti predstavlja. Je to kar
parameter odličnosti, statusa, pomembnosti, vpliva, vzajemnosti, koristnosti, itn. (po
Čuješu, 2011, str. 70) ?
Vendar pa četudi nimamo neke te univerzalne refleksivne citatne teorije, lahko vseeno
preko posamičnih pristopov (navedeni dalje) poskušamo izdelati nek zemljevid poti vloge
citiranja v znanosti preko namigov v delovanju družbenih podsistemov, ki so prisotni v
vsakem izmed dalje navedenih citatnih teorij. Seveda vse ni tako enoznačno, ker osnovna
pojmovanja vsake so različna, vendar gradijo na dejstvu, da citiranje v znanosti ni samo
miselna reka, kjer plavajo podatki, informacije in širše znanje, temveč da tudi različne
oblike sporazumevanja med raziskovalci vplivajo na končen izzid. Tako da diskrecija
pravica posameznika, da citat uporabi oz. si ga razlaga kot absolutno kot utež znanstvene
kakovosti, pride z grenkim priokusom védenja, da je le-ta zgolj posledica prepleta tako
miselnih ali graditvenih kot tudi komunikacijskih razsežnosti v sistemu znanosti.
Leydesdorff (1998, str. 19 – 20) celo sicer predlaga delitev citatnih teorij na dve razini, in
sicer na posamično19 in na grupirano20 razino. Ena in druga delitev pa ima seveda
posledico v raznolikih pristopih v metodologiji, ko brskamo po vzgibih citiranja, ki pa je
omenjeno malce dlje v tem poglavju.
Kljub vsemu so v nadaljevanju predstavljene 3 citatne teorije, in sicer prva je normativna,
ki ji sledi retorična in zadnja pa je simbolna.

2.1.1

NORMATIVNA

Prva citatna teorija je normativna in po Maliju (2002, str. 143) je referenca predstavljena
kot skorajda nek ekonomski pojem dolga, v smislu intelektualizma do tistih, od katerih, na
katere se sklicujemo. Torej raziskovalec, ki citira drugega avtorja to počne, ker je dolžan
tistim, ki so pred njem sploh ustvarjali neko znanje ali védenje na danem področju.
Omenjeno je seveda v skladu z Mertonovo družbeno analizo znanstvene sfere.
Po Mertonu (v Garfieldu, 1979) se predpostavlja, da so citati, ki jih omenjajo raziskovalci v
svojih prispevkih, nek odsev vpliva na njihovo lastno intelektualno delo.
Kljub vsemu pa še zmeraj ni točno jasno zakaj oz. kakšen je namen raziskovalcev, da
citirajo ravno določena dela v svojih prispevkih. Namreč sklice naj bi se definiralo kot neka
19
20

Avtor prispevka in posamezna objava.
Vsi avtorji nekega dela in objave iz ali širšega ali ožjega področja.
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realna merska enota v merjenju znanstvene kvalitete. Kako pa to potrditi ali vrednotiti, če
pa že ne moremo postaviti nek skupni imenovalec, če je vse preveč heterogeno ?

2.1.2

RETORIČNA

Retorična citatna teorija zapolnjuje odprta vprašanja, ki jih predhodnica, torej normativna
teorija nikakor ne more rešiti. Retorična teorija izraža dvome o dejanskem zabeleženem
vplivu predhodnih prispevkov glede na dani povzemek, katerega naj bi pregledno
izžarevali citati. Torej malce dvomljivo pogleduje za Mertonovo tezo. Namreč bojišče je
tudi v znanstveni skupnosti, kjer se raziskovalci preko svojih prispevkov ali izdaj del
bojujejo med seboj, da bi tako drug drugega prepričali o veljavnosti ali verodostojnosti
svojih/njihovih raziskav. Cilj je seveda preprost – priti na vrh ali do glavnega položaja in s
tem ugodnosti, ki jih ta status prinaša v znanstveni skupnosti. Zato so prispevki, članki,
citati torej njihovo glavno orodje za prepričevanje nasprotne strani. Seveda lahko ob tem
dobimo vtis, da sklici oz. reference niso tako verodostojen pokazatelj smeri gibanja
intelektualizma v znanosti, ker kaj pa če so samo orodje za preusmerjanje pozornosti,
manipulacije raziskovalca ? Skratka merjenje moči posameznega znanstvenika “v igri
komolčarstva”. V zaključku bi lahko tudi rekli, da preko skupne soglasnosti raziskovalec
prej in hitreje napreduje na svojem področju in samem sistemu znanosti, kot pa z
ekstravagantno izbiro citatov (po Maliju, 2002, str. 143 – 144).

2.1.3

SIMBOLNA

Mali (2002, str. 144) in Small (1978) definirata sklice kot simbole, ker v znanstvenem
tekstu peljejo v smer izgradnja zatrjevanih izjav in so orodje v procesu intelektualnega
zagovarjanja.
Omenjena teorija v ospredje postavlja tako kontekstualne lastnosti citatov kot tudi njihovo
graditveno vlogo. V enem delu21 je bila predstavljena teza, ki se je osredotočala na proces
graditve oz. razstavljanja različnih znanstvenih hipotez glede na kontekst iz katerih so
vzete. Rečeno je bilo, da raziskovalci v kasnejši karieri posamezne citate namerno ne
omenjajo, ker hočejo na takšen način ustvarjati vtis generalne nezavrnjenosti svojih
mnenj kot pa to počnejo v svojih mlajših letih. Namreč na začetku avtorji zaradi lastne
nesamozavesti in neprepričanosti (strokovne ali drugačne) primarno navajajo imena
splošno uveljavljenih, znanih in spoštovanih akademikov, ker hočejo na takšen način dati
težo svojim začetnim trditvam22 (po MacRoberts in MacRobertsu, 1996, str. 440 – 441).

21

Bilo je sledeče knjižno delo od avtorja Bruna Latoura in Stevea Woolgarja “Laboratory Life: the
Social Construction of Scientific Facts (1979)”
22
Temu pojavu bi lahko rekel tudi (v angl.) “intellectual piggybacking”. Znanstveniki hočejo na
takšen način umetno povečati nivo verodostojnosti v (svoje) predstavljene ideje, teze, itn. ter tako
posredno svoja raziskovanja dvigniti ali vriniti na podoben nivo kot njihovi že uveljavljeni kolegi.
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2.2 VZGIBI ALI PRISTOPI K CITIRANJU
Veliko vprašanj se nam lahko odpre, ko poskušamo nanizati dejavnike oz. razloge, ki
vodijo do navajanja nekega prispevka oz. citata v delu v članku raziskovalca. Kaj žene
znanstvenika, da omeni drugega avtorja ? Se gre za izpodbijanje izvornih misli, torej nek
psihološki motiv ? Ali pa raziskovalec citira dela drugih v svoji nalogi zaradi
koristoljubnosti, ki lahko pride potem (ekonomski vidik) ? Naslednje odprto vprašanje se
lahko nanaša na afirmativno citiranje, ki je sociološki motiv po naravi. Je to tudi pristop ?
Vse to so neke posplošitve in poenostavljeni, pa čeprav razumljivi in upravičeni, pogledi
na (znanstveno) citiranje, vendar pa pri uporabi znanstvene kvalitete analize citiranja
lahko hitro pademo v luknjo iz katere se bomo težko izkopali.
Mali (2002, str. 145) to dilemo povzema, ko trdi, da je zelo težko nastaviti enoličen in
univerzalen postopek količinskega merjenja oz. ocenjevanja znanosti, ki bi bil dovolj
enostaven in razumljiv za še tako neusposobljeno osebje, kateri bi ga lahko samodejno ter
robotsko upravljali ali izvajali v danih okoliščinah.
Iz tega sledeč lahko že kar brez strahu trdimo, da je brskanje po podatkih, ki razkrivajo o
dejanskih vzgibih citiranja izredno težko in, da količinska analiza podatkov vseh le-teh ne
more popolnoma izluščiti. Par vrstic nižje je definiranih nekaj pristopov k prepoznavi vsaj
nekaj vzgibov, ki ženejo avtorje, da navajajo prispevke drugih v svojih delih.
Čuješ (2011, str. 72) omenja 3 metodologije, ki se najpogosteje uporabljajo pri brskanju
za različne vzgibe citiranja. Prva se nanaša na neke statistične obdelave zbranih podatkov
o citiranju. Druga so (daljši) anketni vprašalniki in zadnja pa poglobljeni intervjuji. Za prvo
metodo so vir podatkov lahko indeksi citiranja ali na kakšen drug način zbrani podatki o
navedenih referencah. Ko imamo pa to zbrano, potem pa lahko sklepamo (ugibamo) zakaj
so recimo najbolj citirani teksti, dela, članki, itn. sploh dobili takšen obseg sklicev na njih.
Pri drugemu pristopu lahko raziskovalci oz. imajo možnost tudi bolje obrazložiti svoje
namere po citiranju ravno določenih prispevkih kot tudi recimo natančna opredelitev do
posamične reference. Poglobljeni intervjuji pa zapolnjujejo vprašanja o tem kako avtorji
najdejo prispevke, zakaj jih sploh omenjajo v svojih delih, kdaj in kje jih vključijo v svoje
raziskave, itn. Vendar je pa ravno teh raziskav premalo, ker jih je težko narediti in
preučevani vzorci so ponavadi premajhni za neko induktivno razmišljanje.
V nadaljevanju si zato poglejmo nekaj teh pristopov, ki omogočajo vsaj neko osnovno
prepoznavo motivov citiranja. Predstavljeni so psihološki, sociološki, semantični,
bibliotekarski in ekonomski pristop. Omenjeni pa se pri nekaterih segmentih smiselno
sekajo s citatnimi teorijami katere mikrovidik je tako ali tako iskanje novih informacij in
širše znanja o vzgibih.
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2.2.1

PSIHOLOŠKI

V okviru psihološkega pristopa oz. vzgiba k citiranju se moramo ustaviti pri fenomenu
samocitiranja oz. citiranja lastnih del. Slednje je sicer bolj podrobno opredeljeno v
nadaljevanju (2.4.2.1 podpoglavje, op.p.), vendar je pri tem pojavu psihologija avtorja, ki
to počne, najbolj izrazita, zato si poglejmo kaj o tem praviju drugi avtorji.
Cronin in Shaw (2002), Egghe in Rousseau (2004) in Phelan (1999) trdijo, da poleg
mnogih razlag o vzrokih za samocitate, da je osnovni vzgib za nastanek prej omenjenega
pač karakterna specifika raziskovalcev. Samocitat je lahko recimo izrazito sebično ali
všečno dejanje, ker recimo ne daje priznanja predhodnim znanstvenikom, še posebej, če
za to niso prisotni pogoji. Zatorej ni možno tudi trditi o neki izpostavljenosti ali izrecnem
vplivu predhodnih prispevkov od raziskovalca. Slednje je pa sploh možno pri ozko
specializiranih področjih raziskovanja oz. tam, kjer ima znanstvenik veliko širokega znanja
ali skupek informacij o neki temi. V tem primeru se res lahko upraviči pojav samocitatov,
vendar glede na veliko primerov le-teh, ta razlaga ne velja (tako pogosto kot sicer) in
pride v poštev le začetna misel. Namreč, da na pojav samocitiranja precej vplivajo
preprosto značajske lastnosti oz. psihologija raziskovalca.
Shadish (et al., 1995, str. 483) izpostavlja vpliv osebnih stikov, ki precej vplivajo na
razlikovanje o pomembnosti citatov. Namreč v okviru kvantitativne analize citiranja, se
skozi mnogo raziskav kaže ta neenakovrednost referenc. Tako je tudi ena raziskava
pokazala, da je malo manj kot petina znanstvenikov v prijateljskih odnosih z avtorji, ki so
jih oz. so jih navajali v svojih raziskavah. Drug podatek pa je razkril da je malo manj kot
polovica raziskovalcev v preteklosti imela nek neposredni stik (osebno, telefon, faks,...) s
citiranimi osebki kar pa tudi ni malo. Nasplošno pa je v tej raziskavi, poleg zgoraj
omenjenih dejstev, kjer se je iskalo vzroke za citiranje določenih prispevkov, prišlo do
potrditve Kuhnove teorije o eksemplares in kvalitete samih znanstvenih del.

2.2.2

SOCIOLOŠKI

Pri sociološkem vzgibu je ključni vezni člen pripadnost, ki pride s pravilnim navajanjem
literature in virov. Namreč nek znanstvenik recimo obdeluje neko temo oz. problem na
določenem področju in išče reference za podkrepitev lastnih idej ali misli. Potem ko in če
pravilno in pošteno citira, dobi tudi neko izkaznico oz. dovoljenje za vstop v določen
sociološki okvir, skupnost ali sistem, v katerem se gibljejo akademiki z istimi moralnimi in
etičnimi načeli iz tega področja. Na takšen način tudi izkažejo neko spoštovanje do pravil,
ki veljajo za dano področje, poleg seveda poznavanja same znanstvene discipline. Recimo
zanimiv vidik sociološkega motiva je želja avtorjev, da rajši citirajo izsledke večjih
znanstvenih študij, natančneje izsledke, ki so po svoji naravi v manjšini glede na izhodno
istovrstno zbirko izsledkov kliničnih raziskav. Posledično je zaradi omenjenega tehtnica z
raziskovalnimi izhodišči na eni strani in podatki na drugi v ravnovesju glede na avtorjeva
dela (po Peritzu, 1983, str. 309 – 310).
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Zanimive so tudi ugotovitve iz vidika starosti avtorjev, v okviru socioloških motivov po
Južniču (1999, str. 53), in sicer, da bolj spoštovani/uveljavljeni, torej starejši znanstveniki
manj pogosto navajajo prispevke, ki so od drugih močneje citirani kot to počnejo njihovi
manj ali neizkušeni, mlajši raziskovalci.
Sicer pa, če gledamo bolj abstraktno pa ne moremo mimo R. Mertona. Slednji je trdil, da
citati nagrajujejo pretekla dela v smislu citiranja le-teh, torej dajanja nekih zaslug ali
priznanj v okviru normativne funkcije referenc. Citati pa so tudi pomembne sestavne točke
v znanstveni sferi, ker določajo neko socialno skupnost ali širše sistem, preko funkcij, ki
opazujejo povezanost citiranih del z že sveže objavljenimi prispevki na danem področju.
Torej gre se za metodološki pristop, ki pa je vir ključnih zasnov o vplivih citatov (po
Mertonu, 1973).
Seglen (1999, str. 630) nas pa med drugim obvešča tudi o razlikovanjih v citiranju v
različnih revijah s področja biomedicine, kjer je bila opravljena ena raziskava na podlagi
manjšega vzorca izsledkov znanstvenikov. Torej revija tudi vpliva na to kako bo nek
članek ali prispevek citiran.
Slednje pa je v bistvu še mikro vidik tega kar bilo že omenjeno v uvodu, konkretneje o
različnih standardih citiranja, ki veljajo za različna znanstvena področja.

2.2.3

SEMANTIČNI

Semantični pristop pa po Croninu (1994) navaja razlikovanje tudi glede na obliko uporabe
oz. razine nivoja povzemka samega. Harter (et al., 1993) gre tukaj kar konkretno in
omenja navajanje segmenta teksta drugega avtorja, fraze ali pa samo oblike sklicevanja
na ime. Prvo je pogosto v uporabi pri humanistično-družboslovnih disciplinah, drugo pa pri
tehnično-naravoslovnih področjih. Vendar se pa ne najdejo vedno pomenske sledi med
citirajočimi-se in citiranimi teksti. Ta razlika, pri preučevanju tekstov se najde le pri
znanstvenih sferah, ki zadevajo informatiko in področja bibliotekarstva v okviru natančne
semantične obdelave oz. analize.
Južnič (1999, str. 59) navaja zanimiv primer dveh znanstvenikov, ki sta uspešno izvedla
takšno analizo na področju biomedicine in se potem poskusno lotila analize nekaj
humanističnih knjig. Namreč po prvih objavljenih izsledkih23 so se že začeli vršiti določeni
pritiski na njuno delo, torej, da naj odnehata, a ker očitno “nasveta” nista upoštevala, sta
ostala brez finančnih zmožnosti za dokončanje raziskave.

2.2.4

BIBLIOTEKARSKI

Bibliotekarski pristop opredeljuje kar nekaj dejavnikov, ki imajo moč na morebitno
citiranje. Ugled revije, kjer je bil nek prispevek objavljen je ena specifika, potem jezik dela
je druga, nakar pride na vrsto dostop (elektronski vs. fizični, zastonj vs. plačljivo,...) danih
gradiv v okviru sistema znanstvenega osveščanja, ipd. Kakovost ciljnega dela torej zavisi
23

Glede na analizo knjig določenega ameriškega spoštovanega zgodovinarja.
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od kar nekaj dejavnikov. Namreč vsak raziskovalec, namesto da bi izdelal nek seznam
pomembne literature in virov, bo prej posegel po prispevkih, ki so na takšen ali drugačen
način lažje dostopni (glede na zahtevnost dobave ali finančnih zmožnosti). Potem se bo
izogibal del, ki so v tujem jeziku kar bo še dodatno vplivalo na kvaliteto izhodnega izdelka.
Napotki knjižničarjev-rk imajo tudi zelo pomemben vpliv v okviru motivov citiranja, saj
recimo usmerjajo uporabnika k prav določeni paleti virov oz. pomagajo raziskovalcu, da bi
čim lažje in hitreje rešil izzive s katerimi se sooča pri svojem raziskovalnem problemu (po
Južniču, 1999, str. 55 – 56).
Obstaja kar nekaj pristopov, ki poskušajo raziskovati motive citiranja oz. jih skladno
ugotavljati in objektivno metodološko uvrstiti. Kljub vsemu je težko prepoznati razloge, ki
so bili sprožitelj, da je raziskovalec citiral ravno določen prispevek, sploh pa če imamo
izdelano neko lestvico kategoriziranih vzgibov in ko vidimo oz. ne moremo 100 % trditi,
da je (bil) dani motiv prisoten na naši lestvici.
Garfield (1979, str. 3) naprimer trdi, da ravno osebni stiki precej vplivajo na to, da
raziskovalci citirajo druge avtorje, ker so le-te recimo spoznali preko kakšnih mednarodnih
izmenjav, konferenc ali tudi že preprosto preko običajnih komunikacijskih kanalov
(telefon, faks npr.). Seveda obenem velja tudi preprosto dejstvo, da bodo znanstveniki
citirali druga dela, ker so jim le-ta na takšen ali drugačen način blizu. Ključno je tudi, da
prispevki, ki dajejo nek znanstveni napredek in s tem dosegajo nek specifičen nivo
kvalitete, so nasplošno citirani. V zaključku torej motivi za navajanje del niso nujno
znanstveni po svoji naravi, bodisi četudi zaradi vpivnosti raziskovalnih izzivov, ki jih
preučujejo ali same intelektualne aktualnosti.
Vseeno bi pa lahko rekli, da izmed psiholoških spremenljivk in družbenih faktorjev, da na
citiranje pritiskajo tudi zunaji elementi kot je recimo dolžina, vrsta, namen in cilj dela kot
eno. Potem raziskovalčeva volja in sposobnosti, da najde primerno oz. pomembno
literaturo in vire za svojo problematiko. Dalje neko poznavanje ali predznanje tega kar
avtor preučuje ali bo obdeloval. Nekako nadrejeno temu pa je primarni status in
značilnosti znanstvene revije, kjer se bo prispevek objavil in ciljna publika (po Cronini,
1984, str. 31).
Small (1978, str. 328) je recimo definiral sklice kot neko zvrst simbolov kot nadpomenko
za dokazila, osnove, posamične toerije, metodologije in ali ideje. Omenjeno so raznovrstni
dejavniki, ki imajo vpliv na percepcijo procesa citiranja kot osebni, notranji sklop pri
posamezniku ter tako daje neko pestro sliko izbiro motivov citiranja.
Namreč moramo razumeti, da na citiranje in potemtakem citate vplivajo dejavniki, ki niso
pod varnim okriljem samega znanstvenega niza postopkov v procesu. Zato je potrebno
opredeliti oz. rangirati vedenje v citiranju, ki vodi do izbire prav določenih prispevkov.
Tako se pripeljemo do enega precej obsežnega seznama razlogov, ki botruje raziskovalce,
da citirajo prav določeno literaturo oz. vir. Pa če začnemo od zadaj, je razprava o (pravični
!) prednosti drugih raziskovalcev eden razlog. Sledi mu negativistični vidik citiranja –
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kritiziranje ali zanikanje določenih del, idej, sklepov, itn., potem pa recimo pozitivistična
perspektiva citiranja. Tukaj je recimo krepitev prvotnih prispevkov, ki definirajo neko
zasnovo (naprimer zakon) ali kjer se razpravlja o neki zamisli ali popolnoma novi zasnovi
nečesa. V ta sklop spada še recimo strinjanje z nekimi podatki, kot so naprimer kemijske
ali fizikalne konstante. Dalje razlog za citiranje je lahko tudi pomoč k določenim
prispevkom, ki se recimo ali slabo ali pa sploh ne citira oz. se ne pojavljajo ali niso
indeksirani v pomembnih bazah podatkov. Obveščevalna funkcija je lahko tudi dejavnik, v
smislu osveščanja raziskovalcev o sedanjih ali prihodnjih raziskavah. Naslednja bi lahko
bila dopolnilna funkcija v okviru dajanja pomembnejših pripomb k nekemu delu. Potem
imamo pa nek objektivni prelet predhodnih prispevkov, popravljanje del drugih
raziskovalcev ali lastnega prispevka, kopičenje pregleda literature in virov in uporaba
določene metodologije. Zadnja na seznamu pa je dajanje intelektualnega priznanja
dosežkov soakademskih kolegov in raziskovalcem, ki so prvi orali ledino na določenem
področju (po Weinstocku, 1971, str. 4).
Vseeno je bil pa prvak na tem področju Lipetz (1965), ki je izdelal najpodrobnejši seznam
relacij med raziskovalci in deli, ki jih omenjeni citirajo. Pregled ima 4 glavne skupine in
potem vsaka nekaj razlogov in če začnemo samo z opredelitvijo teh glavnih kategorij,
imamo sledeče. Če gledamo od zadaj, se četrta skupina nanaša na relacijo med citiranim
prispevkom in delom, ki se ga navaja, v smislu znanstveno-intelektualnega presežka.
Tretja kategorija se nanaša na identiteto relacije citiranega dela in prispevka na katerega
se sklicuje. Druga skupina se nanaša na ostale presežke citiranega prispevka in prva pa
na izvirne doprinose citiranega dela.
Četrta kategorija ima naslednje sestavine: pojav samocitiranja, prikazovanje razlik,
primerjava, uporaba, sprememba, zamenjava, sprememba natančnosti (navzgor ali
navzdol) in cilja uporabnosti, dvom, potrditev in izpodbijanje.
Tretja skupina pa obsega (gledano od spodaj navzgor) nadaljevanje prispevka, popravke,
enakost teksta in skupno več ali enemu raziskovalcu.
Predzadnja kategorija se nanaša na razloge preglednih člankov (ali peer review),
bibliografije in večanja podatkov.
Prva skupina pa, gledano od zadnjega k prvemu, se osredotoča na potrjevanje
eksperimentalnih tehnik, definicij, predvidevanj, izračunov, ki imajo podlago v teoriji,
hipoteze, obrazložitvijo, primerjave podatkov in opisa opazovane enigme.
O'Connorjev (1982) seznam pa je nek miks prejšnjih dveh avtorjev in njegovo
raziskovanje je bolj usmerjeno k ugotavljanju zahtev in želja bralcev znanstvenih
prispevkov. Gledano od zadaj proti spredaj seznam navaja statistiko, enake prispevke,
dodatne podrobnosti, nasprotujoča si raziskovanja, sorodna brskanja, dopolnitve,
izpodbijanje, sodelovanje, kritika, razprava, razvoj zamisli, tekoče delo, oris, metodologija
dela, podatki, teoretična zasnova, eksperimentalne podrobnosti, primeri, ponazoritve,
obrazložitve, definicije, prikazi, bibliografska navodila, zgodovinski argumenti, seznam
literature in virov ter dajanje priznanja ali zaslug za neko delo.
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White in Wang (1997) pa sta se lotila malce drugačnega pristopa k iskanju odgovorov na
odprta vprašanja pri motivih citiranja. Posebna raziskava 12-ih raziskovalcev, pod
vodstvom avtorjema, je imela na piki postopek od začetka pa do konca objave nekega
prispevka. Torej celoten proces ustvarjanja in hotela sta eliminirati druge možne
spremenljivke v tem nizu postopkov. Naprimer naknadno moraliziranje avtorjev o njihovi
(ne)izbiri referenc v prispevkih. Omenjena raziskovalca definirata metastopnjo
znanstvenikov, ki ob misli vključitve določenega citata sprejemajo odločitve. Tako sta
ustvarila tipologijo odločitev, kdaj, kje in zakaj se (bo) pojavil nek citat v prispevku
raziskovalca. Definirala sta 3 skupine, in sicer osebni, zunanji in notranji motivi.
Osebni se nanašajo na napor, čas, novost, dostopnost in znanjsko nujnost.
Zunanji vzgibi so: končna znanstvena revija, povezava, norma, ocenjevalec in
priporočilo.
Notranji motivi so pa najobsežnejši in se sestojijo iz trenutnosti, splošne reference,
ugleda, relacije, nedavnosti, slave, obetajočega avtorja, kolegialne pregledanosti, prve in
druge orientiranosti, nabora znanstvene revije, pričakovane kakovosti, discipline, globine,
vsebine, klasičnosti, veljave, občinstva in dejanske kakovosti.
Za zunanje motive, konkretneje normi je to mišljeno, da obstaja neka meja koliko citirane
literature in virov mora raziskovalec navesti v svojem prispevku (članek, diploma,
magisterij,...), da bo delo sprejeto oz. oddobreno. Pri motivu ocenjevalec pa si slednje
lahko razlagamo tako, da avtor včasih citira tudi takšno delo, ki mu bo prineslo neke
ugodnosti24, četudi prispevek ni ključen za obravnavo raziskovalnih izzivov ali samega
problema pri področju, ki ga znanstvenik obdeluje. To sta samo 2 okvirni oz. možni razlagi
za posamičen motiv, ostalih ne bi podrobneje definiral, kljub temu, da samo naštevanje
ne prinese morebitnega poglobljenega razumevanja posameznega vzgiba k oblikovanju
končne slike.
Kljub vsemu pa obstaja mnenje, da izbira literature in virov ni tako kompulziven kot je
premišljen proces, ki le ima neka pravila za seboj. Z bolj detajlnim preučevanjem in
skupinjenjem tekstovnih variabel v znanstvenih prispevkih se to da izluščiti. Torej zanima
nas pogostost citiranega vira, dolžina citat, globina, ki se ukvarja z razlaganjem povzemka
ter tudi oddelek prispevka, kjer sklic tiči (po Saferju in Tangu, 2009).
Leydersdorff in Amsterdamska (1990) pa menita da obstaja velika razlika med
raziskovalčevimi samimi osebnimi mnenji o skrivnostnih silah, ki so jih vodile pri citiranju v
primerjavi z nekimi objektivnimi dokazi o vzgibih za navajanje iz samega teksta. Avtorja
sta v eni svoji raziskavi izprašala malo manj kot 240 raziskovalcev, ki so se sklicevali od
štirih možnih, na vsaj enega najbolj citiranega biokemijskega članka. Zanimala so ju
njihove citatne namere oz. vedenje iz tako družbenega kot teoretičnega vidika. Prvo se je
nanašalo na morebitno osebno relacijo s citiranim avtorjem, drugo pa kot suhoparno
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Konkretneje za to magistrsko delo, bi lahko bila pač ocena 10, Prešernova nagrada, mogoče celo
kar zaposlitev, za nekoga drugega pa več sredstev za vodenje ali izvedbo določenega projekta,
napredovanja, itn. Odvisno od obstoječega statusa raziskovalca oz. njegovega položaja skratka.
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znanstveno ocenitev citiranega prispevka. Pokazalo se je, da vzgibi raziskovalcev niso
pomembneje sovpadali s konkretno uporabo sklicne reference v citiranem povzemku.
Druga raziskava s področja kontekstualne analize prispevkov iz področja visokoenergetske
fizike pa je razkrila, da za malo več kot tretjina referenc v pregledanih prispevkih sploh ni
bila potrebna za razumevanje raziskovalnega problema, obravnavanega v danemu delu.
Druga zadeva pa je bila ta, da je bilo malo manj kot tretjino sklicev odveč in so imeli enak
pomen kot prej navedeno (po Murugesanu in Moravcsiku, 1978, str. 146).
Oppenheim in Renn (1978, str. 230) sta pa recimo na področju fizikalne kemije ter fizike z
analizo25 odkrila, da je bilo skoraj polovica citatnih vzgibov popolnoma historične narave.
Citati so bili v vzponu zaradi zgodovinskih razlogov, čedalje manj pa zaradi res nekega
doprinosa k znanosti v smislu novega znanja, informacij ali podatkov in konec koncev tudi
morebiti kakšnih novih pristopov ali metodologije.

2.2.5

EKONOMSKI

Zadnji v sklopu motivov, ki vplivajo na citiranje pa je ekonomski pristop. Tukaj pa se gre
za razlaganje znanstvenih prispevkov kot proizvajanje znanstvenega znanja ali védenja.
Avtorju je torej dana določena mera diskrecije preko katere lahko izvede lastno raziskavo,
čeprav sklici na druga znanstvena dela pa so osnova. Končni prispevek znanstvenika je
potemtakem skupek svojega dela + citatov od drugih ali (če gledamo za naprej) množica
novih in starih citatov. Uporabnost končnega izdelka torej lahko diktira število citatov, ki je
bilo uporabljeno pri pisanju danega prispevka (po Sikoravu, 1991).
Uporabnost nekega prispevka pa je seveda povezana tudi s procesom nagrajevanja tega
znanstvenika ali več avtorjev (večavtorstvo). Namreč v okviru ekonomskega pristopa so
finančna sredstva lahko tudi motivator26 glede na končne, uporabne rezultate neke
raziskave. Vendar tudi tukaj ni vse rožnato oz. obstaja tudi tukaj področje sive ekonomije
(po Croninu in Pearsonu, 1990, str. 389). Slednje pa je povezano z vprašanje
ovrednotenja prispevkov, ki niso ustrezno citirana. Diamond (1986, str. 201-207) omenja,
da je pogost pojav pri objavi prispevkov, da se le-te omenja oz. citira kot dela, ki so
prejela različne oblike nagrad ali pa da so raziskovalci ustrezno napredovali znotraj dane
znanstvene sfere.
Južnič (1999, str. 50) ravno tukaj, v okviru nagrajevanja in motivacije nekako izpostavlja
sledeče. Objava nekega prispevka v recimo (večinoma) znanstveni reviji ustvarjalcu ali
piscu ne prinaša nekega finančnega dohodka glede na objavo. Namreč raziskovalec se
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Šlo se je za sledeči članek od Watsona in Cricka - "Molecular Structure of Nucleic Acids: A
Structure for Deoxyribose Nucleic Acid"
26
Več o motivacijskih vzvodih se lahko pogleda po Maslowi hierarhiji potreb, Herzbergovi
dvofaktorski teoriji, Vroomovi teoriji, itn.

16

mora zavoljo objave dela v bistvu odpovedati morebitnemu prihodku27 za korist založbe
oz. knjigarne28. Tako da je v končni fazi edina nagrada, ki jo znanstvenik dobi, citat oz.
sklic na njegovo raziskavo ali delo od koga drugega v bližnji prihodnosti. V tem oziru se
gre tukaj za obojestransko priznavanje avtorskih intelektualnih pravic, ki izhajajo iz
izmenjave idej, informacij in (implicitnega) znanja.
Tako da v okviru znanstvene sfere, ekonomskega pristopa je takšen način nagrajevanja
oz. priznavanja nekih dosežkov na določenem področju najočitnejša oblika motivacije in
seveda napredka kot takšnega. Seveda je pa neprimerno težje ugotoviti kaj je sprožilo pri
nekem citatu obuditev (iz preteklosti ali zimskega spanca) le-tega v drugem delu avtorja
oz. meriti vpliv omenjenega.

2.3 CITATI PO RAZREDIH
Če si pogledamo najmlajšo obliko kategorizacije po Peritzu (1983), dobimo sledeče
skupine. Eno so dela, ki so bila uporabljena za primerjavo, druga pa za navajanje
sorodnih prispevkov oz. dokumentarnega citiranja. Potem imamo nek časovni pregled in
razvoj določenih izzivov, ki so navedeni v prispevkih. Dalje strinjanje z nekim problemskim
stanjem v navedenih člankih in zadnje, naključno citirani prispevki avtorjev, ki pa realno
nimajo trdne povezave z raziskovalnim problemom znanstvenika.
Malce bolj daljna, a vmesna raziskava (iz leta 1975) je ponovno uredila skupinjenje
citatov, vendar s ciljem vzpostavitve kategorij, ki bi bile vzajemno izključujoče ali dovolj
samostojne. Poleg ugotovitve, da je približno petina referenc nenatančno opredeljenih, so
bili citati razdeljeni v 2 skupini, in sicer na pritrdilne in negativne. Prvi so imeli še 2
podskupini – jedrni in dopolnilni citati. Jedrni ali ključni citati so bili pa opredeljeni glede
na osnovne citate in na citate, ki nimajo trdne povezave z raziskovalnimi problemi, ki jih
avtor rešuje v svojem prispevku. Druga podskupina ključnih citatov pa se je osredotočala
na te nenatančno opredeljene ali površne citate in na dodatne citate. Negativni citati pa
so se osredotočali na 100 % negativne in na delnoma nestrinjajoče-se citate (po Chubinu
in Moitra, 1975, str. 426 – 427).
Pionir(ja) na področju izdelave metodologije uvrščanja citatov po kategorijah ali razredov,
čeprav ne ravno zgolj statističnih knjižničnih referenc, temveč konkretnih vsebin, kjer se
nahajajo viri, pa je/sta bil-a Moravscik in Murugesan (1975, str. 88). Izdelala sta 4točkovni program uvrstitve citatov, in sicer na prvo mesto sta postavije idejne, zasnovne
in teoretične citate, medtem ko na drugi strani pa sta imela operativno-alternativne
citate29. Drugo mesto so predstavljali citati, ki so zelo pomembni za interpretacijo nekega
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Ni nujno, če recimo sam pozna določene IKT prijeme za prodajanje svojih prispevkov
(Amazon.com, Scribd.com,... – naprimer).
28
Podobno izkoriščanje je nasplošno v glasbeni industriji, kjer založbe precej denarja poberejo
glasbenim izvajalcem, kljub vsem ostalim stroškom promocije, itn.
29
Prispevki, ki obravnavajo različne tehnike in metodološke izzive.
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prispevka in na nasprotni strani pa so bili površni citati30. Predzadnje so tvorili temeljni in
trivialni ter zadnji na seznamu pa so bili strinjajoči ali afirmativni in nestrinjajoči oz. kritični
citati.
Kljub vsemu napisanemu še zmeraj ne moremo natančno opredeliti kaj pomeni visoka
citiranost nekega prispevka ali celo avtorja samega kot takšnega. Lahko da je koristnost
kot eden izmed opazovanih dejavnikov takšen element v enačbi, ki daje takšen rezultat.
Namreč primer enega prispevka31 kaže, da je ravno uporabnost, vendar v smislu inovacije
lahko razlog, da je neko delo visoko citirano32. Lowryevo delo je najbolj citirano v celotni
znanosti, vendar ali je tudi najpomembnejše ? Ni nujno, ker lahko preprosto edino
sklepamo le to, da je nek postopek (zaznavanje končne koncentracije proteinov v danem
vzorcu, op.p.) pač precej poenostavil in tako mnogim olajšal to delo. Zatorej je bil citiran
zgolj zaradi tega, ker so se mnogi raziskovalci zaradi prezahtevnosti prejšnjih metode rajši
posluževali njegove (po Garfieldu, 1979, str. 246).
Iz napisanega lahko vidimo neko korelacijo med obsegom citatov oz. vpliva nekega dela
ali prispevka. Vendar iz šele poglobljene študije lahko prepoznamo zakaj je bil dani
prispevek tako pogosto navajan v delih drugih – zaradi koristnosti, uporabnosti.

2.4 POSTAVKA KVALITETE V ZNANOSTI – ŠTEVILO CITATOV
(NEJASNOSTI IN ODPRTA VPRAŠANJA)
Kaj opredeljuje kakovost oz. kvaliteto nekega prispevka/dela na področju analize citiranja
? Pa če odmislimo osnovni 2 skupini naravoslovno-tehničnega in družboslovnohumanističnega področja in vsakega pripadajočega področja, ki ima nekaj/več
poddisciplin. Je to zgolj suhoparen (ekonomski) obseg števila referenc/citatov v enem ali v
večih prispevkih ? Moramo kakovost nekega avtorja oz. raziskovalca opazovati le skozi
daljše časovno/opazovano obdobje ? Kolikšen razpon mora le-to imeti oz. ali gledamo
lokalno ali mednarodno ? Veliko vprašanj, ki potrebuje neposrednje odgovore ali pa vsaj
neke usmeritve kje brskati za dokončno potrditev dilem s katerimi se srečujemo.
V prejšnjih poglavjih smo si malce bolj pobližje pogledali vzgibe oz. pristope k citiranju.
Torej zanimalo nas je zakaj je delo/prispevek nekoga bolj odmevnejše od drugega oz.
zakaj je dani raziskovalec pri svoji raziskavi navajal misli, ideje drugega avtorja, itn.
Namreč, če opredelimo citat/referenco kot zgolj in le edini kazalec uspešnosti v znanosti
na določenem področju ali disciplini, potem nas sigurno zanima kateri dejavniki so vodili
avtorja, da je citiral tako kot je.
Zatorej nas v nadaljevanju zanimajo morebitni razlogi zakaj in kako so prispevki avtorjev
ali znanstvenih del raziskovalcev citirana s strani drugih. Zanima nas tako posredno
izločitev ali pa vsaj navedba olajševalnih okoliščin zaradi katerih si lahko pri nekomu
30

Poizitivističen tip citatov – avtor navaja neko misel, idejo iz prispevka drugega avtorja in tako
daje priznanje oz. se strinja s citiranim.
31
Naprimer Oliver H. Lowry – “The Lowry protein assay”
32
V obdobju 14-ih let (1961 – 1975) je prejelo polovico od 105 citatov.
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razlagamo ali nizko ali pa visoko citiranost oz. priljubljenost enega in zanemarjenost
drugega znanstvenega področja. Bolje rečeno hočemo izpostaviti parametre, ki pri
količinskem ocenjevanju metode analize citiranja le-tej dajejo možni priokus pristranskosti
ali vnašajo dvom in veljavo o njeni pristnosti.
V nadaljevanju tega podpoglavja so razlogi oz. dejavniki členjeni dvonivojsko. Prvi nivo so
skupine študentov, drugi pa navade citiranja. Pri prvi skupini si bomo pogledali kako
vpliva soavtorstvo oz. številčnost raziskovalcev. Temu sledi analiza glede na spol avtorjev,
nato ugled, potem tipi objav ali izdaj/publikacij in zadnje področje ter starost citiranih
referenc. Drugi nivo pa zajema spornost ali upravičenost samocitiranja v prispevkih, ki mu
sledi analiza prednosti in slabosti sekundarnega citiranja in nato vpliv jezika dela. Zatem
pride na vrsto pojav medsebojnega citiranja v splošnem in negativen podproblem Pied
Piperjevega učinka. Za poslastico si bomo pa nazadnje preleteli še “speče lepotice”.

2.4.1

SKUPINE ŠTUDENTOV

V nadaljevanju tega podpoglavja sledi opredelitev skupine študentov glede na soavtorstvo
v prispevku, spola pisoče-ga, ugleda, tipov objav, starost virov in vpliv področja na analizo
citiranja.
2.4.1.1 Številčnost avtorjev (soavtorstvo)
Pri soavtorstvu se gre za sodelovanje več raziskovalcev, ki si deli neko skupen prispevek z
namenom izpolnjevanja namena, doseganja skupnega cilja ali več ciljev. Največkrat je to
pač iskanje novih zakonitosti in zajemanje novega znanja, ki lahko vključuje tudi nek(e)
(laboratorijske, terenske, itn.) eksperiment(e).
Katz in Martin (1997) znanstveno sodelovanje oz. soavtorstvo pri posameznih znanstvenih
delih opredeljujeta kot sestavo več spremenljivk raziskovanja od vključenih znanstvenikov,
ki imajo svoj doprinos in nosijo posamično odgovornost za le-tega. Navajata kot primer
načrtovanje poskusa, priprava opreme, izvedba eksperimenta, analiza zbranih podatkov,
njihovo razumevanje ter seveda pisanje samega poročila. Vse ostalo kar veže in spaja
določene raziskovalne ume skupaj pa je stvar dogovora oz. opredelitev družbenih mej.
Z izjemo družboslovnih znanosti, postaja sodelovanje v znanstvenem raziskovanju po
Čuješevim mnenju (2011, str. 96) čedalje bolj uveljavljena metoda delovanja v znanosti. V
primeru čezmejnega sodelovanja se gre za zapleten in neenoten fenomen, ga
bibliometrijske analize ne morejo popolnoma opredeliti, vendar znanstveno sodelovanje
današnje znanosti vseeno poskušajo meriti, četudi je to neka paradigma.
Vseeno pa pojma sodelovanje in soavtorstvo ni nujno, da sta si podobna ali ista, če
gledamo spodnji primer:
A. 2 znanstvenika lahko delujeta na skupnem projektu, vendar končni cilj
ni nujno objava skupnega poročila, kajti vsakdo izmed njiju lahko
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samostojno objavi svoje delo z svojim razumevanjem in pojasnitvijo
rezultatov iz svojega vidika33,
B. 2 raziskovalca se lahko sporazumno dogovorita, četudi skupaj ne
zasledujeta skupnih projektnih ciljev, da bosta objavila iste rezultate v
skupnem delu kot soavtorja (Katz in Martin, 1997, str. 17 – 18).
Obstajajo pa še drugi specifični scenariji sodelovanja po Čuješu (2011, str. 97), gledano iz
bibliometričnih oči, in sicer:
 Dejavnost raziskovalca v 2 organizacijah, naprimer na univerzi in v bolnici
(ob objavi znanstvenega prispevka uporabi naziva obeh institucij),
 Izziv identifikacije soavtorstva, ko raziskovalci opravljajo delo v inozemstvu
za določen čas in postanejo soavtorji prispevka, po katerem bo ime nosila
organizacija, v kateri se je ustvarjalo omenjeno,
 Mnogo raziskovalcev znotraj ene organizacije, a iz različnih oddelkov objavi
skupen prispevek za katerega se na prvi pogled zdi, da je nastalo z
medorganizacijskim sodelovanjem, ker se je neusklajeno podajalo ime
organizacije, itn. in zadnji primer, ko
 Znanstvenik, ki ima štipendijo, morebiti objavlja prispevke pod nazivom
krovne organizacije in institucije v kateri trenutno raziskuje.
Raziskava izvedena na področjih biomedicine, kemije in matematike od Glänzela (2002)34
je pokazala ravno to morebiti iluzijo privlačnosti večavtorskih del napravem raziskovanj
enega samcatega avtorja. Namreč pokazalo se je, da so soavtorska dela bistveno bolj
navajana v delih drugih kot tista z enim raziskovalcem. Temu lahko prikima tudi Beaver
(2004, str. 406), ki trdi, da prispevki, ki so bili spisani v družbi uglednih oz. sposobnih
soavtorjev, so bili 3x bolj citirani od 98 preostalih napisanih prispevkov35. Dela, ki so
nastala z čezmejnim sodelovanjem, so pa nasploh (po Katzu in Martinu, 1997, str. 9 – 10)
bolj pogosto objavljena v dobro stoječih znanstvenih revijah in tudi do 2x bolje navajana
kot pa prispevki z samo enim raziskovalcem. Herbertz (1995) pa vse postavlja na glavo,
ko trdi, da s pomočjo citatnih analiz ni bilo ugotovljenih pomembnih razlik v povprečnem
številu citatov kar se tiče večavtorskega navajanja del oz. njihove pomembnosti napravem
prispevkov z enim avtorjem.
Določeni primeri iz VB in Avstralije so zanimivi, kjer je (po Katzu in Martinu, 1997, str. 19
– 22) objavljenih približno 5 – 6 % takšnih prispevkov, ko je navedenih manj avtorjev in
33
34

35

Tukaj govorimo o sodelovanju.
Šlo se je za raziskavo soavtorskih vzorcev in trendov.
Napisanemu bi lahko pripisali nek teorem, da kvantiteta vpliva na popolno kakovost izhodnega

učinka, vendar pa visoka uspešnost ni nujno tudi povezana z visoko stopnjo sodelovanja. Vseeno
pa drži dejstvo, da je napredek v znanosti precej pogojen z količino povprečnih umov, ki
raziskujejo dana področja, kot pa seveda samo enega briljantnega genija, ki lahko eno področje
precej porine naprej.
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cela kopica organizacij, kjer so se raziskave opravljale. V državi severno od ZDA pa je ta
številka približno 2x večja. Iz področja klinične medicine pa je ta pojav še številčnejši –
tudi do 10x napravem iz VB in Avstralije. Najbolj “pošteni” so kemiki in matematičarji, ker
je takšnih primerov pod spodnjo mejo iz Velike Britanija in Avstralije, čeprav fizika ima
podoben odstotek takšnih del kot Kanada.
Čuješ (2011, str. 98) izpostavlja izziv kvantitete oz. postavitve neke spodnje meje pri
večavtorskih delih in na njihovo korelacijo s pojavom samocitiranja, gledano skozi prizmo
individualnega prispevka avtorja k celotnemu izhodišču nekega dela36.
Sam bi lahko k temu dodal tudi vprašanje (kar je obravnavano v nadaljevanju)
medsebojnega citiranja oz. “Pied Piper-jevega učinka”. Večavtorski prispevki so lahko torej
kombinacija zadovoljevanja tako samocitiranja določenih znanstvenikom na osnovni ravni,
na višji pa izprijena različica oligopolnega citatnega združenja zato, da se drugim
posameznikom onemogoča ali pa spodbija nove paradigme, ideje in jasnost v določeni
znanosti.
2.4.1.2 Spol avtorjev-ic
Kako spol avtorjev-ic vpliva na zastopanost v znanstveni raziskovalni sferi, pa velja vzeti v
razmislek opažanja od Bordons (et al., 2003, str. 159 – 160). Slednja je ugotovila, da se
mesto žensk v znanosti spreminja glede na geografsko območje in glede na področje
znanosti. V čezlužju (ZDA) je približno malo manj kot povprečno četrtina žensk zastopanih
v visokem šolstvu, v državah članicah Evropske Unije pa malo več kot četrtina, a manj kot
tretjina. Če pa primerjamo še med posameznimi državami članicami, pa je zastopanost
žensk v visokem šolstvu še celo precej različna. V Nemčiji je le okoli desetina, na Finskem
pa malo več kot tretjina, vendar pa če bi cinično rekli, da je celotni izobraževalni sistem
bolj prirejen za pridne, marljive deklice (kot pa za ustvarjalne, a lene fante)37, bi ugotovili,
da vseeno oksimoronsko z višanjem izobrazbe, pada tudi delež zastopanosti žensk v
visokem šolstvu. To se lepo kaže na primeru Velike Britanije, področja biologije, kjer le
desetino mest univerzitetnih profesorjev zasedajo ženske, glede na tridesetletno obdobje
proizvedenh biologinj in biologov (polovica jih je bilo nežnejšega spola).
Dewandrejeva (2002, str. 279) gre še malce dlje, ko izpostavi dejstvo, da je bila še pred
15-imi leti zastopanost žensk precej manjša kakršna je sedaj. Takrat je namreč Evropska
Unija ugotovila, da so ženske pomembneje premalo zastopanje v znanosti, zaradi česar se
je začela promovirati vključitev žensk na glavna akademska mesta. V predstavniških
telesih se je tako zaradi načrtno izvedenih ukrepov delež žensk praktično 2,5x povečal

36

Strinjam se tudi z opazko, da citatne analize niso absolutni pokazatelj znanstvenega

sodelovanja, zlasti v primerih neznanega deleža posameznikovega prispevka k celotnemu
(večavtorskemu) delu.
37
Polovica I. stopenjskih končanih programov oz. dodiplomskih študijev v Evropski Uniji je žensk
namreč.
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glede na obdobje 1993 – 1998 in 1999 – 2000. V prvem obdobju je bila ta številka
desetina, kasneje pa skoraj četrtina zastopanih v predstavniških telesih.
Vseeno nek opazen porast števila žensk v znanosti glede na dvig le-teh ni odločujoč. Od
leta 1970 je delež žensk v znanstvenih akademijih rasel (glede na državo med 1 % pa do
15 %), vendar je ta številka še zmeraj majhna (po Noordenbos, 2002, str. 127). Drugi
(Jokić, 2005, str. 53) pa tem razlogom pripisujejo razlikovanje žensk, da raziskujejo
področja, ki niso pač ali toliko aktualna oz. v interesu glavnih znanstvenih revij. Zaradi
tega svoje prispevke ali ne ali pa težje objavljajo. V vsakem primeru pa se možnosti za
pridobitev večje uveljavljenosti zmanjšajo.
Južnič (1999, 71) pa trdi, da ženske raziskovalke tisti kvantitativni manko nadomeščajo s
kvaliteto svojih prispevkov. Omenjeno je moč opaziti na področju biologije, kjer so ocene
objav tistih del, kjer so bile glavne navedene ženske ali pa kjer so samo prevladovali
prispevki znanstvenic, višje ter s tem dela bolj in pogosteje citirana.
Omenjeno pa lahko tudi ovržemo z raziskavo iz sociologije, kjer so bili predstavniški
vzorec prispevki iz 10 najvplivnejših ameriških socioloških revij iz obdobja 1974 – 1983.
Raziskava je pokazala, da so bile avtorice v delih, kjer so bili prvo navedeni avtorji (moški
torej), podpovprečno citirane, medtem ko pa razlik v navajanju ni bilo v prispevkih, kjer
so bile avtorice prve navedene (povzeto po Davenport in Snyder, 1995). Tako da sam spol
pisoče-ga v znanstveni sferi glede na samo citiranje različno vpliva oz. si daje
nasprotujoče rezultate.
Zanimiv je tudi primer področja menedžmenta oz. odnos staleža in citiranosti v akademski
sferi. Park in Gordon (1996, str. 119 – 124) tukaj navajata obseg cca. 100 doktoratov
(četrtina žensk, ostalo moški, op.p.), kjer se je pokazalo, da so avtorice sicer v povprečju
objavljale bolj in imele več citatov kot njihovi moški kolegi v obdobju prvih 5 let
akademskega službovanja. Vendar je vseeno, kljub temu imel nežnejši spol manj možnosti
za stalež na univerzi.
Tukaj pa lahko trdimo, da je neka povezava med spoloma glede na možnost zaposlitve v
akademski sferi v odvisnosti od citiranosti (ne količina, temveč kakovost), čeprav se lahko
podaljšanje pogodbe izrablja kot korenček oz. motivacija za to, da avtor “ne zaspi” na
nekem področju.
2.4.1.3 Ugled
Ugled raziskovalca igra tudi pomembno vlogo v analizi citiranja z vidika vpliva in moči, ki
ga ima, da bodo njegova dela ali prispevek ustrezno naveden oz. citiran. Vendar
vprašanje tukaj je, kako se to moč in vpliv pridobiva oz. deli, na podlagi kakšnih meril.
Če gledamo kronološko, Južnič (1999, str. 55) meni, da so mlajša dela za večino
znanstvenikov bolj kakovostna (za druge je ravno obratno), vendar manj navajana.
Zanimivo gledišče se ustvari, ko poskušamo ugotoviti iz prispevka ali avtor, glede na
določeno število citatov, ki so prisotni v delu, le-tem daje neko potrditev ali negacijo, torej
jih postavlja pod vprašaj. Analiza citiranja naj bi po prepričanju nekaterih morala meriti
ravno nasprotno, skratka zaobiti to kritično obliko navajanja virov. Vseeno pa je slednje v
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duhu akademske poštenosti lahko negativno ali pa pozitivno (po Okubotu 1997, str. 17,
Kostoffu, 1998, str. 32 – 33). Garfield in Welljams-Dorof (1992) pa recimo menita, da
navajanje virov v naravoslovnih in tehničnih znanstvenih sferah (s strani avtorja ali
raziskovalca) daje edino potrditev k citiranim avtorjem. Iz tega lahko sklepamo, da je
citiranje neposredno povezano z kakovostjo navajanih virov in določenim (visokim ali
nizkim) mnenjem raziskovalca o določeni tematiki oz. problemu, ki ga obravnava. Kostoff
(1998, str. 33) nekako pritrjuje zgoraj napisanemu od Okubota, vendar doda opazko, da
raziskovalec morebitne zmote v delih drugih avtorjih poskuša odpraviti, urediti. Zelo
pozitivistično gledano.
Merton (1968, str. 57) pa nam pokaže povezanost med ugledom raziskovalca in doseženih
rezultatov v, t.i. “Matejevim efektom”38. Gre se za neko seštevno prednost pred drugimi
raziskovalci v znanostveni sferi, vendar ni nujno, da je pogojena z doseženimi
(kakovostnimi) rezultati39. Torej avtorji, ki že uživajo nek (pridobljeni) izjemni ugled bodo
za svoj (katerikoli) znanstveni prispevek dobili še večjo moč, ne glede na dejanski
prispevek, doprinos k znanosti. Na drugi strani bodo pa manj ugledni raziskovalci za
znanstveni dosežek enake teže kot njihovi bolj cenjeni kolegi še zmeraj dobili
nesorazmerno manjšo moč, priznanje in končni ugled.
Matejev efekt ima po prepičanjih nekaterih psihološko-socialno-ekonomski vidik, kjer so
bogati še premožni, revni pa še revnejši. Torej gre se za nek nepravičen razlikovalni
element, kjer so prispevki, članki, knjige, itn. uglednejših raziskovalcev prej in hitreje
sprejeti za razliko od njihovih manj močnih (ali celo neznanih) kolegov. Zatrjevano je lepo
vidno v prispevkih soavtorske narave in večkratnih odkritij, prikazanih nižje.
Recimo da je pri enem prispevku navedenih več avtorjev in naprimer, da je najuglednejši
izmed navedenih na zadnjem ali predzadnjem mestu, bo slednji pe zmeraj požel največji
aplavz kot pa recimo prvi trije navedeni raziskovalci. Isto velja glede “kraje (zaslužene)
slave” je pri večkratnih odkritjih (povzeto po Mertonu, 1968, str. 58). Peters in van Raan
(1994, str. 48) recimo za področje kemijskega inženirstva navajata, da ugled zaseda prvo
mesto glede vpliva na citiranje.
Matejev efekt torej nekoga že na samem začetku povzdigne v višje višave, medtem ko
drugega pa (lahko) priklene (tudi) na invalidski voziček. Skratka prvi ne bo imel
problemov pri uveljavljanju novih dosežkov, pri nasprotni strani bo pa več zehanja in malo
aplavzov (po Mertonu, 1968, str. 59 – 60). Matejevim učinku bi lahko rekli tudi “halo
efekt”40, kjer si recimo na podlagi ene izkušnje o osebi ustvarimo neko končno oceno o
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Ima tudi Biblijsko povezavo z Matejevim (evangelijem) 13:12.
Nekateri zaradi pridobljenega ugleda, moči, torej priznanja in samodržnega in vzvišenega
mišljenja lahko celo vlagajo manj napora oz. se manj prizadevajo za in pri svojih raziskovanjih kot
ali njihovi neznani (manj ugledni) kolegi ali pa, glede na predhodne objave. Se polenijo in živijo na
lovorikah bi rekli pregovorno.
40
Recimo znan rek (floskula), da prvi vtis šteje – kar je v bistvu neke induktivna metoda
abstrakcije. Konkreten primer pa bi bila medijska kampanja (pozitivno obarvana seveda) zoper ali o
neki osebi. O njej bi si ustvarili pozitivno podobo, ko bi pa imeli priložnost spoznati to osebo in
39
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avtorju, ne da bi bolj poglobljeno že prej postopoma, neobremenjeno posamično
sestavljali delčke oz. fraktale v končni vtis. Halo učinek je lahko podprt oz. lažje doseže
svojo veljavo, ko ima na drugi strani neko maso ljudi, konkretneje hvalospevno
znanstveno skupnost do uglednega avtorja41 (kimavci naprimer) ali pa zaslepljenost
samega raziskovalca, ki citira nek prispevek danega avtorja.
Zanimivo je, da so Bonitz (et al., 1997) postavili, v okviru analize citiranja, MEC42.
Kasneje pa je bilo to nadgrajeno za tipe objav oz. indikator za znanstvene revije (MCJ43).
Izbran je bil reprezentativni vzorec 144-ih držav (po Bonitz in Scharnhorst, 2001).
Zanimiva je raziskava, ki je bila izvedena v okviru javnih knjižnic s pomočjo
metodološkega orodja anketnega vprašalnika. Razkrila je, da obstaja visoka stopnja
povezanosti pojava seznama znanstvenih revij z mnenji raziskovalcev o pomembnosti teh
revij – tudi glede na lastne objave v njih (povzeto po Južniču, 1999, str. 68).
Oksimoronska ali celo sadomazohistična je trditev Garfielda (1998) je, da znanstvene
revije, ki imajo nizek ugled ali vpliv, citirajo ravno svoje bolj vplivne revije, sovražnike
torej, ter tako še bolj povečujejo morebitno umetno napihnjeni ugled določenih avtorjev
in znanstvenih revij samih. Mali (2002, str. 120) vseeno malce bolje pomiri udeležence, ko
navaja, da pač manj ugledni raziskovalci res na začetku svoje kariere težje pridejo do
nekega priznanja ali zaslužene slave kot njihovi bolj cenjeni kolegi. Vendar bolj ko se
napreduje po stopnicah navzgor, pa naj se ti predsodki razblinijo, predvsem pa naj se
priznanje podeljuje glede na oprijemljive rezultate.
Če se ponovnoma vrnem k Garfieldovim opažanjem lahko Matejev efekt velja tudi, ne
samo za znanstvene revije, temveč tudi za založbe, ki tiskajo oz. objavljajo omenjeno.
Namreč van Leeuwen (et al., 2003, 262 – 263) pravi raziskovalci nekako pomagajo
utrjevati halo učinek z vpeljavo merjenja citatov v prispevkih od znanstvenih revij, ki imajo
velik ugled. Svoje krivoverstvo zagovarjajo z hipotezo, da ugledne revije splavljajo v
znanstveno publiko le najbolj kakovostne in pomembne prispevke, ki so biseri na
določenih področjih. Če gledamo eno stopnjo višje, pa lahko ugtovimo, da za temi
revijami stojijo organizacije oz. založbe, ki se s tem ukvarjajo profesionalno44. Tako smo
prenesli Matejev učinek še na profesionalne založbe in spet v kot potisnili, bodisi ožjo
skupino avtorjev, nacionalne inštitute oz. akademije, običajne ali akademske založnike oz.
organizacije in še koga. Moč uveljavljenih ali poznanih inštitutov, organizacij, akademij in
profesionalnih založnikov sigurno, da s seboj prinaša kakovost in garancijo objavljenega.

spregovoriti kaj z njo, bi pa hitro ugotovili, da ima “karizmo kuhinjske krpe” in da, ko kamera ne
sije, da ima “izgled nižjega bančnega uradnika”.
41

Revija v kateri objavlja ima visok indeks citiranosti, raziskovalna organizacija ima dober status v
mednarodnih krogih, spoštovanje stanovskih kolegov, ipd.
42
Matthew Effect for Countries oz. pokazatelj Matejevega efekta v določenih državah.
43
Matthew Core Journals
44
Springer in Wiley naprimer.
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Vseeno pa ne morem mimo, da se ne bi ravno strinjal, da lahko le večji komercialni
profesionalni založniki, v končni fazi, določajo (posredno) kaj in kdo je bolj prispeval h
končnemu napredku v znanosti na danem področju45.
Podobne bojazni goji tudi Poynder (2001), vendar bolj specifično. Namreč z čedalje večjo
povezanostjo sveta (IKT46, informacijsko standardizacijo oz. politično rečeno globalizacijo)
imajo že do sedaj regionalne založniške hiše kar naenkrat še večji dostop do drugih,
predvsem manjših založnikov iz drugih kontinentov. Ker je trg takšen kakršen je, se lahko
vso konkurenco pokupi47 in tako ponuja (beri prodaja) znanstveni sferi nek celovit nabor
revij (tiskano) ali podatkovne baze (elektronsko), kjer je hranjena vsaka pikica, vejica
posameznega članka iz nekega področja. Seveda ne bomo rekli, da se s tem ustvarja nek
monopol, ker bi bilo to preočitno, vendar oligopol je pa precej bolj možna in manj
agresivna oblika. Tako se knjižnicam in njihovim odjemalcem omogoča ustrezen dostop
do proizvodov48 teh večjih profesionalnih komercialnih založniških hiš. Dalje, druge
znanstvene revije bi lahko v takšnih okoliščinah49 bile precej manj navajane ter posledično
raziskovalci ne bi pridobivali na ugledu. Seveda, da ne omenim, da bi mnogi preprosto
odnehali in ne bi objavljali v manj konkurenčnih revijah oz. založbah.
2.4.1.4 Tipi objav
Avtorji objavljajo in so citirani v različnih tipih prispevkov. Lahko so neke znanstvene
monografije, strokovni članki, prispevki v zborniku/iz konferenc, zaključna dela (diploma,
magisterij, specialistično delo in doktorat), itn. Vsaka izmed navedenih tipov objav pa ima
seveda svojo moč, položaj in status glede na publiko, založnika, moč in ugled v znanstveni
skupnosti doma in po svetu. Kakšna pa je povezava glede na izbrani tip in citiranje, pa si
poglejmo v nadaljevanju.
Garfield (1979, str. 246) naprimer zagovarja metodološke članke kot prispevke
sekundarnega izvora, vendar ne ravno popolnoma. Ta hipoteza naj bi veljala le na
specifičnih področij znanosti, ampak ne kot nek kalup v skupnem naboru objav v znanosti.
Najbolj navajani prispevki so s področja biomedicine in kemije (bolj v primeru popolnih ali
novih zasnov v pridobivanju ali obdelavi nečesa).
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Problem “skrivnega zarotništva” uglednih raziskovalcev/revij/založb, če je agregiran, lahko vodi
do Pied Piperjevega učinka (obravnavan dalje v poglavjih).
46
Informacijsko komunikacijska tehnologija
47
Ker manj ugledne založniške revije že tako ali tako nimajo možnosti za pošten boj so kot ovčke,
ki čakajo na zakol s strani večjih volkov.
48
Izdaje, zbirke, paketi, ipd. – vse podkrepljeno s kakšnimi cinično-zavajujočimi-marketniškoekonomskimi puhlicami (“plačaš enega (članka), dobiš 2”). Da se dinarčki lepo stekajo v prave
roke.
49
Naprimer zajetost vseh tekstov iz določene revije (imaš pa več paketov teh revij), ki so na voljo
za vsaj 5 let nazaj in revije pa so visoko citirane – zaradi elektronskega dostopa (hitro in enostavno
je sopomenka) preko baz podatkov založnika bi se raziskovalci najverjetneje bolj grebli za njih.
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Običajni znanstveni članki pa so recimo bistveno manj navajani od kolegov kot pregledni
prispevki. Podobno kot metodološki članki, prej omenjeni obveščajo bralca z najbolj
pomembnimi in ključnimi rezultati iz neke raziskave (po Južniču, 1999, str. 31 – 32, Amin
in Mabe, 2000, str. 2 – 3).
Little (et al., 1990) omenjajo, da število strani v znanstveni reviji in število člankov igrajo
pomembno vlogo v analizi citatov. Za drugo seveda moramo imeti primerjalne vzorce in
imeti v mislih, da številčnost ali obseg pove zelo malo o dejanski kakovsti nekega članka
in ali je to sploh neka nova ideja. Številčnost znanstvenih člankov v reviji je tako samo
nek indikator živosti na področju in element za primerjalne študije sorodnih znanosti,
držav, itn. Druga zadeva je, da moramo vzeti v razmislek naravo člankov, ki so v neki
reviji, narediti primerjavo med izborom v revijah ki so elektronske oz. tiste, ki so v knjižni
obliki. Tradicionalno so elektronske revije manj natančno definirane kar se tiče obsega
člankov kot pa njene knjižne sorodnice. Namreč pri elektronskih revijah nismo omejeni na
stroške tiska, papirja, ipd.
Znanstvene monografije in prispevki na konferencah, z vidika indeksov citiranja, imajo
slabo pokritost kar pa je tudi razlog, da imajo manj referenc. Zanimiv pa je pojav, ko so
prve bolje citirane zaradi vsebnosti prvotnih objav in metodoloških vsebin, ki pa imajo
močno prisotnost v znanstvenih člankih oz. revijah (povzeto po Garfieldu, 1979, str. 246).
Če pa zaključimo to podpoglavje v številkah, pa nam Liu (2003, str. 893 – 894) malce
časovno pokaže kako se je recimo spreminjalo število strani, člankov in pogostost objave
znanstvene revije American Chemical Society. Na začetku 20-ega stoletja je imela zgolj 12
številk na leto (1 za vsak mesec), čez malo več kot pol stoletja pozneje je že podvojila to
številko, medtem ko okroglih 100 let kasneje pa je izhajala malo več kot 4x glede na
začetku. Minimalno opazovano obdobje spremljanja relacije število strani-število
objavljenih člankov je 10 let. Zgodovina števila člankov v omenjeni reviji pa je sledeča. Ob
začetku dvajsetega stoletja je imela malo več kot 100 objav, čez pol stoletja se je ta
številka povečala za skoraj 13x oz. za malo več kot 14x, če gledamo za 100 let naprej od
izhodišča. Če pa še pogledamo število strani revije kako se je gibalo v obdobju 1900 –
2000, pa je slika sledeča. Na začetku je imela malo več kot 400 strani, čez 50 let se je ta
številka za približno malo več kot 14x povečala in ob začetku 21-ega stoletja pa je bila
številka glede na začetek izhajanja skoraj 32x večja.
2.4.1.5 Starost virov in raziskovalno področje
Na analizo citiranja vpliva tudi obseg citatov, ki jih prejme nek znanstveni prispevek glede
na področje. Vendar sistem analize citiranja ni enak za vso znanost oz. za njena
raznovrstna raziskovalna področja. Tako da ekonomski vidik števila citatov, ki ga prejme
neka objava ni ravno realni prikaz odmevnosti, kakovosti ali uspešnosti danega prispevka
kot doprinosa k znanosti glede na njegovo disciplino.
Garfield (1979, str. 245 – 246) navaja, da avtorji trde znanstvene sfere bolj navajajo
eksperimentalno-metodološka del, medtem ko proučevalci mehkih znanosti pa posegajo
bolj po člankih, ki so teoretične zasnove. Ključno pri vsem tem pa je razlika med
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raznolikimi pristopi k sporazumevanju in drugačne metodologije raziskovanja med
različnimi področji, kot tudi raznolikimi disciplinami med njimi.
Torej posamezna področja si (logično) niso tako enoumna kot tudi sama narava brskanja
po le-teh ne. Merjenje oz. razumevanje končnih izločkov ali rezultatov raziskav pa je tudi
različno oz. drugačno od prej omenjenega. Discipline v okviru določenega znanstvenega
področja se tudi precej razlikujejo med seboj, čeprav največji razkorak pa je seveda med
humanističnimi in tehničnimi oz. družboslovnimi in naravoslovnimi znanostmi (po Amin in
Mabe, 2000, str. 2 – 3, Grgić, 2009, str. 29).
Mali in Jug (1995, str. 818) opredelita, da ni neke jasne ločnice (primerjalno gledano)
med področjem in uteži50 citatov v prispevkih, ki so raznovrstni po časovnem obdobju.
Vsak članek moramo prvo primerjati s ponderjem citatov večih člankov, ki imajo neke
skupne izstopajoče posebnosti s člankom, ki ga ga obdelujemo. Šele potem je možno
narediti primerjavo med primerno sklicno vzorčno množico in relativno mesto člankov.
Zadeve pa se lahko lotimo tudi iz drugega zornega kota. Lahko postavimo rang k sebi
enakimi raziskovalci (ne med biokemikom in matematikom) in nato primerjamo rangirane.
Na tovrsten način se učinkovito znebimo raznovrstnih potencialov med neheterogenimi
disciplinami citiranja (po Garfieldu, 1979, str. 248 – 249).
Obstaja pa velik prepad v povprečni starosti navajanih virov. Recimo v družboslovni
znanosti so viri, ki so starejši od desetine stoletja, medtem ko v naravoslovno-tehničnih
sferah pa takšnih virov skorajda ni. Humanistika pa ima tudi ekstreme, kjer so viri do
desetine tisočletja stari (po Cole, 1983, str. 127).
Obstajajo pa tudi določene anomalije pri analizi citiranja po Južničevim (1999, str. 65)
mnenju zaradi delnega Matejevega učinka na ožjih področij znanstvenega raziskovanja.
Namreč vsaka znanost ima vsaj na začetku nekaj pionirjev ali skupin, ki so visoko citiranie. Ko se pa disciplina oz. področje širi zaradi novih raziskovalcev ali znanstvenih skupin51,
se pa citatni monopol razdrobi (pa ne v oligopol). Girogijeva raziskava (1993),
razpotegnjena na “srečnih 13 let”, z izhodi mikroanalize iz brskanja po hormonu
estrogenu, je naprimer lep primer zgoraj napisanega.
Velja pa tudi raznolikost pri navajanju virov glede na izbrano znanstveno področje oz.
disciplino. Pri nekaterih so izsledki dalj časa obstojni ali uporabni oz. vredni citiranja tudi
po desetini stoletja, drugje, predvsem pri bolj dinamičnih področjih, pa se citira
vire/rezultate iz le zadnjega oz. najnovejšega prispevka (po Coleu, 1983, str. 127 – 128).
Na navidezna znanstvena področja, ki so majhna v smislu ekonomije dela oz.
raziskovalnih kategorij, iz katerih se rodi spet malo znanstvenih del, imajo le-ta manjše
možnosti za nek prodor ali odmev. Namreč prejmejo veliko manj referenc kot tista dela ali
prispevki, ki se jih objavlja na obsežnejših področjih (po Garfieldu, 1979, str. 248).
MacRoberts in MacRoberts (1996, str. 437) to pojasnjujeta to kot neko razmerje med
50

Kazalnikom citiranja uspešnosti moramo prvo dodati neke ponderje, da lahko sploh primerjamo
različna raziskovalna področja z uspešnostjo znanstvenikov.
51
Zaradi seveda več objavljenih prispevkov, naraščanja števila citatov oz. referenc.
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ključnostjo in zahtevnostjo nekega prispevka v odvisnosti od obsega zainteresirane
strokovne javnosti. Slednja pa seveda zaradi neheterogenosti spektra zanimanja
prispevkom iz raznolikih področij, namenja različne štartne položaje citiranosti. Ena dela
bodo prej in bolj citirana, druga pa pozneje ali manj skratka.
Čuješ (2011, str. 87) se ne strinja s Price-ovo idejo čiste ločnice oz. ločitve naravoslovne
sfere od družboslovne. Trdi, da se razhajanja glede časovnega obdobja citiranih virov med
prej omenjenim zmanjšujejo, vendar naj bi se pa povečevale opazne razlike med vedami,
področji in disciplinami. Sploh v smeri starosti citiranih virov v prispevkih.
Vendar si poglejmo kaj je sploh Price (1970, str. 14 – 18) predhodno trdil. Kot prvo je
opredelil mehke in trde znanosti. Potem je za mejo ločevanja starosti navedenih
prispevkov določil delež citirane literature mlajše od 5-ih let. Ugotovil je, da ima mehka
znanost od malo manj kot petine pa do malo manj kot tretjine citatov. Trda znanost ima
okoli 40 % virov, ki so stari v časovnem obdobju 0 – 5 let, srednja znanost pa med
tretjino pa do malo manj kot polovico citatov. Karkoli pod približno petino referenc, ki niso
starejši od 5-ih let ni možno predstavljati kot neko resno raziskovanje. Torej analiza
starosti navedene literature in virov je uporabljal kot nek pokazatelj mejnika zrelosti
danega znanstvenega področja ali discipline. Iz tega je jasno, da nam njegov indeks
pokaže hitrost razvoja stroke in kakšna je porazdelitev starosti citiranega na raznolikih
področjih znanosti.
Zanimiva sta tudi raziskovalca Oppenheim in Renn (1978), ki sta iskala motive zakaj
znanstveniki sploh in kdaj navajajo starejše prispevke. Ugotovila sta, da se tako na eden
način daje priznanje prvakom, ki so “ledino orali” na določenem področju skozi zgodovino.
Drugo so neke nesprejete oz. neuporabne teorije (torej negativističen tip citiranja), potem
zaradi metodologije, enačb iz teorije in zaradi opisa sorodstvenih oz. ostalih del.
Pomemben razlog je tudi citiranje zaradi informacij ali podatkov, ki imajo vzporeden
namen pri trenutni raziskavi in obratno. Kot nameček sta dodatno zoožala razlog
navajanja virov oz. literature na zgodovinska nagnjenja (malo manj kot 45 %). To je bilo
potrjeno v praktičnem delu njune raziskave.
Vseeno pa lahko iz tega potegnemo ven še dejstvo, da kljub neki tipologizaciji citatov oz.
zakaj se navaja določene vire, obseg citiranega zmeraj spremlja dejavnik nepredvidljivosti.
Namreč ponekod, zaradi narave preučevanega raziskovalci rajši in pogosto citirajo novejše
prispevke zaradi ažurnosti, ki je prisotna na določenih področjih oz. spoznanjih. Zanimivo
pa je tudi dejstvo, da določeni prispevki52 skozi zgodovino svojega obstoja dobijo
nenormalno visoko število citatov, zaradi česar je njihovo dosledno navajanje preprosto
odveč53 (povzeto po Oppenheim in Renn, 1978, str. 225).

52

Naprimer: “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig ?”
Četudi si akademsko pošten, ti lahko navajanje “nečesa kar je splošno znano”, prinese bolj
posmeh. Vseeno je potrebno ločevati med “mainstream-ovsko znanostjo” (tisto kar se nas uči v
formalnih izobraževalnih sistemih) in tisto, ki nima teh elementov.
53
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Neke vrste nadgradnja Price-ove raziskave pa je Liu-jeva (2003, str. 896 – 897), ki je
vzela za mero pojavljanja referenc iz del, ki so starejša od 15 let54. Področje matematike
je imelo približno 40 % takšnih citatov, kemija malo več kot petino in sociologija tretjino.
Liu dodatno pojasnjuje primere citatov iz matematike in sociologije, ki so bili starejši tudi
od 150 let, v kemiji pa tudi do tretjino več napravem prvih dveh področij. Medij objave
tudi vpliva na to kako bo nek prispevek citiran. Recimo mlajša avtorska dela, ki so
elektronske narave in tako vseeno bolj in širše dostopna kot tradicionalni mediji (v
papirnati obliki), lahko hitro dobijo več citatov. King in Tenopir (1998) pa trdita za
obratno, torej fizični prispevki in s tem povezan težji dostop, prinaša manjšo stopnjo
citiranosti.
Beaver (2004, str. 405) pa pokaže kako je s tem pri eno in večavtorskih delih. Prva se
navaja manj (pogosto) kot druga. Za enoavtorska dela je časovno obdobje citiranja do
malo več kot desetino stoletja, večavtorska dela pa imajo življenjsko dobo citatov malo
manj kot 17 let. Druge se tudi v skoraj 80 % navaja vsaj enkrat v prispevkih, čeprav
enoavtorska dela tudi niso ravno manj priljubljena (malo manj kot ¾).
Vmes med Price-om in Liu-jem pa so Glänzel (et al., 2003, str. 574) raziskave prispevkov,
objavljene v SCI55 citatni bazi. Zelo ali pa sploh nič citatov so prejela dela v časovnem
razponu 0 – 3 let oz. 3 – 5 let, čeprav po skoraj četrtini oz. petini stoletja, se je pa njihova
citiranost precej povečala. Preučevano obdobje je bilo dejansko v razponu 20-ih let z
začetkom 1980-ega leta v katerem petina prispevkov v SCI ni prejela niti enega citata.
Malo več kot tretjina vsega preučevanega je bila po prvem letu objave malo več kot
četrtkrat navajana. V drugem leu pa je ta številka presegla polovico, a vseeno manj kot
¾, čeprav ta števila pa je narasla v tretjem letu od objave prispevka. Iz tega gibanja
pojava lahko laično rečemo, da v naslednji petini stoletja bo citiranih 25 % prispevkov, ki
niso bili navajani v prvih 3 letih od njihove objave.
Dalje je bolj opredeljeno to glede na področja oz. discipline. Naprimer biomedicina je
imela 13 % prispevkov, ki niso bili citirani v okviru raziskav iz te znanosti. Isto področje v
okviru 2-letnega časovnega razpona je bilo, od vseh objavljenih prispevkov, približno 66
% le-teh citiranih v drugih delih. Po treh letih je presegla ¾ citiranost, po 5-ih letih od
objave pa skoraj popolno citiranost. Matematično področje oz. prispevki s te discipline pa
je npr. v prvih treh letih od objave doseglo malo več kot polovično citiranost vseh izdanih
del (po Glänzelu, et al., 2003, str. 575). Van Raan (2004) pričakuje, da glede na
primerjavo med matematiko in biomedicino, da se bo število referenc pri matematiki
povečevalo oz. hitreje gibalo. Vendar pa meni, da prispevki, ki po objavi ne prejmejo
nobenega ali pa precej malo citatov od pričakovanega, potem pa čez čas postanejo zelo
navajana, da so le-ta v manjšini kot pa da bi prevladovala56.
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Objava le-teh pred 1984-im letom.
Science Citation Index
56
Takšnim avtorskim delom rečemo “speče lepotice” in so obravnavane proti koncu tega
podpoglavja. Določena dela/patenti oz. izumi od Nikole Tesle bi lahko tudi spadali pod ta opis.
55
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2.4.2

NAVADE CITIRANJA

Pri navadah citiranja v okviru še zmeraj analize citiranja si bomo v nadaljevanju pogledali
malo o samocitiranju, sekundarnem citiranju, jeziku dela, medsebojnega citiranja (in
negativnega vidika v Pied Piperjevem učinku) in malo o “spečih lepoticah”.
2.4.2.1 Citiranje samega sebe ali samocitiranje (samocitati)
Kot že pove naslov, do samocitiranja pride takrat, ko raziskovalec v svojem delu navaja
neko svoje delo oz. že prejšnji prispevek, katerega avtor je sam.
Debackere in Glänzel (2004, str. 266 – 267) pa to enostavno definicijo precej
zakomplicirata z naslednjim primerom. Torej če trije raziskovalci (A1, A2 in A3) sodelujejo
pri delu št. 1 (D1) in je slednje navedeno v prispevku št. 2 (D2), ki pa ima 2 avtorja, ki sta
sodelovala pri nastajanju prvega prispevka, potem je tretji soavtor (A1) iz D1, ki je
naveden v D2, samocitira raziskovalca A2 in A3.
Termin samocitiranja je zanimiv tudi skozi pogled institucionalne samocitiranosti, kjer se
samo opisuje samo pojave samocitatov, katere definicijo že navajam na začetku poglavja
(po Aksnes, 2003).
Phelan (1999, str. 124) trdi, da je pojav samocitiranja pri področju izobraževanja kar
pogost pojav. Namreč samo 3,6 % avtorjev (od 56-ih) nista navajala samega sebe v
znotraj 20 letnega obdobja najpogosteje navajanih raziskovalcev v prispevkih. Cronin
(1984, str. 32) se ob tem lahko le muza in navede, da je imel znameniti Eugene Garfield
več kot ¾ samocitatov. Zanimivo pa je tudi, ko naznanja, da je eden neznani raziskovalec
skoraj v 60 % (od 280 prejetih citatov) citiral samega sebe.
Vseeno pa pojav samocitiranja le ni toliko obskuren kot bi morebiti lahko mislili, da je.
Namreč nekaterim raziskovalcem se ne zdi popolnoma nič narobe, če se sklicujejo na
svoja predhodna dela oz. prispevke. Vseeno odvisno od področja in znanstvenika samega
oz. notranjih motivov v končni fazi. Raziskovalec lahko z samocitiranjem kaže le preprosto
odlično poznavanje danega področja, vendar pa po drugi strani lahko na tovrsten način v
prispevku in na področju poskuša tako uveljavljati svojo moč (po Hylandu, 2003, str. 53).
Temu prikimavata tudi Cronin in Shaw (2002), ki menita, da je pač uporaba samocitata
sestavni del raziskovalčevega položaja v dani akademski sferi in da celo na takšen način
znanstveniki tudi pokažejo kako oz. predvsem kaj so prispevali h končnemu znanju ali
odkritji v znanstveni sferi.
Če si bolj poglobljeno pogledamo kako področje in raziskovalec vpliva na ta pojav, lahko
sklepamo tudi, da so samocitati precej prisotni in pogosti na tistih področjih, ki so šele v
fazi nastajanja oz. se počasneje razvijajo in so ozka, specializirana. Kot že prej omenjeno
ima samopodoba znanstvenika57 lahko tudi vpliv na samocitiranje, torej nek psihosocialni
dejavnik. Citiranje samega sebe pa je lahko precejšen izziv, da ne rečem problem, kadar
se na tovrsten način poskuša meriti oz. ocenjevati celotnega dela raziskovalca kot edini
57

Ni nujno, da je nizka, lahko je tudi previsoka oz. meji na arogantnost, ki pa lahko, da nima
realne podlage v poznavanju dejanskega področja oz. problematike.

30

pokazatelj uspešnosti na nekem področju. Še huje pa je, če se to izrabi v okviru nekega
zaprtega znanstvenega kolektiva58 v okviru medsebojnega citiranja (kar je tudi
obravnavano posebej v nadaljevanju) kot nek ekonomski vzvod. Izrabljanje tega lahko
prikazuje neko izkrivljeno sliko dejanske stopnje citiranosti. Raziskava analize citiranosti
med revijami proti koncu 80-ih let prejšnjega stoletja je pokazala ravno to – da je bila
stopnja samocitiranosti precej večja v reviji Scientometrics, ki je recimo značilno ožje
področje znanosti (povzeto po Garfieldu, 1979, str. 248).
Po drugi strani pa je lahko problem samocitiranja v okviru neke znanstvene skupine lahko
tudi malce bolj manj zlovešč. Namreč raziskovalci lahko objavljajo svoje prispevke v le
določenem naboru znanstvenih revij zaradi lastnega udobja in potemtakem morebiti
zaradi lenobe, citirajo članke le iz teh krogov. To je pa lahko potrditev ravno Garfieldove
raziskave o nasplošno (po Egghe in Rousseau, 2004, str. 233). Bonzi in Snyder (1991) pa
po drugi strani zagovarjata, da ni razlik med razlogi za navajanje lastnih del oz. citiranja
prispevkov od drugih raziskovalcev v okviru temeljnih raziskav o motivih samocitiranja.
Persson (et al., 2004) je recimo tudi iskal in raziskoval povezave med samocitiranjem in
soavtorskimi prispevki. Opazil je, da število samocitatov v mednarodnih člankih v daljšem
časovnem obdobju sicer počasi stagnira, vendar je skupni seštevek samocitatov rasel bolj
kot pa recimo citati, ki so prišli s strani drugih raziskovalcev. Van Raan (1998) in pozneje
Aksnes (2003) sta tudi predhodno ugotovila, da samocitati prednjačijo v prispevkih z več
avtorji in mednarodnih člankih, čeprav kakšnih poglobljenih odkritij nista ugotovila.
Aksnes (2003, str. 239) pa je preučeval odsotnost samocitatnih nagnjenj pri določenih
avtorjih in je v eni svoji makroraziskavi59 opazil, da malo več kot tretjina raziskovalcev ni
citirala samega sebe. Rezultat ga je begal, vendar do odsotnosti samocitata lahko pride
tudi, če se raziskovalec oddalji od pred ozkega, zaprtega področja in bolj svobodno zadiha
na širšem področju oz., če seda obravnava problematiko, ki ni toliko povezana s prej
omejenim. Drug razlog pa je, da preprosto ne najde niti enega prispevka, ki bi bil na
kakršenkoli način povezan ali ključen pri njegovem sedanjem članku oziroma raziskovanju.
Vseeno pa samocitiranju ni moč pripisati neke kvalitete ali spoštovanja v okviru
znanstvenega prispevka oz. objave. Orodje analize citiranja za merjenje prej omenjenega
tega ne more dati (Južnič, 1999, str. 64). Garfield (1979, str. 245) in kolega Aksnes
(2003, str. 242) celo postavljata nek ovir sprejemljivega deleža samocitiranja na
raziskovalca na njegovo celotno zgodovino znanstvenega objavljanja prispevkov. Zavisi od
področja, a 10 – 20 % je še neka sprejemljiva meja v okviru metode analize citiranja in
sploh, če se z njo meri ali ocenjuje kandidatovo znanstveno odličnost na danem področju.
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Recimo raziskovalni inštituti in fakultete oz. univerze.
Šlo se je za relativno kratko preučevano obdobje treh let.
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Južnič (1999, str. 63) gre še dlje in trdi, da lahko še boljši približek k stvarnosti60 dobimo
samo s ponovno analizo podatkov, vendar se vse zmeraj zatakne pri ekonomiji (visoki
stroški namreč).
Če se pa ponovnoma za hipec spet vrnemo k raziskavi o samocitiatih61, pa je lahko
razvidno, da je prvo leto od objave prispevka ključno za nastanek. Namreč le-ta je skoraj
65 %, medtem ko se v 2-letnem obdobju zmanjša za približno četrtino, po petih letih je le
še malo manj kot tretjina, medtem pa ko mine 15 let od objave, pa je delež samocitatov
pod 10 %. Dalje se razkriva, da je delež samocitiranosti obratno sorazmeren z število
citatov. Tako navaja npr., da dela, ki so bila navedena več kot 50x, da so imela manj kot
15 % samocitatov, tista med 45 – 50x za 4 % več kot prejšnja in 5x citirani prispevki so
imeli pa skoraj petino samocitatov (po Aksnesu, 2003, str. 242).
Glänzel (et al., 2004) so prišli do podobnih izsledkov, ko so proučevali kako in če
strukturne spremembe skozi predstavitev državih kazalnikov, v okviru posameznih
znanstvenih panog, imajo vpliv, če zanemarimo samocitate. Šlo se je za v grobem vzorec
790 tisoč prispevkov, tako iz humanistike, družboslovja kot tudi naravoslovja. Preučevano
okno je bilo 2-letno obdobje (začetek leto 2000), geografsko zajetih skoraj 40 držav in 15
zastopanih področij. Ključno je, da je večja frekvenca prisotnosti samocitatov v začetnih
letih od objave znanstvenega prispevka.
2.4.2.2 Citiranje preko drugih avtorjev (sekundarno citiranje)
O sekundarnem citiranju pa po MacRoberts in MacRobertsu (1986, str. 156 – 157)
govorimo takrat kadar se ne raziskuje prvotnega besedila, temveč se o bistvu napisanega
izve le iz citatov drugih avtorjev. Namreč prevečkrat je tako, da moramo več izsledkov
izvirnega teksta bolj natančneje preučiti, ker je sam citat lahko bistveno premalo za
potrditev naših sumov in dobivanju na globini raziskovanega. Slednje pa lahko pripelje do
zavajujočega razumevanja citiranega in slabe uporabe najdenih mnenj, tez, itn.
predhodnih znanstvenikov. Takšna praksa ima lahko zanimive posledice na druga dela
raziskovalcev in rojevajo se lahko dodatni problemi, ki ovirajo znanstveni proces pri
nadaljnih raziskavah. Sekundarno citiranje je pa tudi težko zaznati, sploh ko in če v
primarnem citiranju določenega dela ni najti napak.
Čuješ (2011, str. 103) nam vseeno razloži, da je takšno početje lahko posledica
pritiskov62, ki se vršijo na raziskovalce, da bi veliko objavljali svoja znanstvena dela,
vendar pa kljub vsemu pa količina ne sme premagati oz. biti merilo za kvaliteto
napisanega dela. V isti sapi svetuje, da se ne sme tako ustvarjati lažnega vtisa med
pristnim odnosom med citiranjem in odmevnostjo nekega dela. Po drugi strani pa
dostopnost bibliografskih podatkovnih zbirk daje nezahtevno brskanje iskanega vira in
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Samocitate ne spremljajo po njegovem neke značilne povezave, zato je potrebno primarno
analizo nadgraditi.
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Preučevanih je bilo 5.000 prispevkov (ISI citatne baze) iz obdobja 1981 – 1996.
62
Objavi ali propadi oz. (angl.) “Publish or perish”.
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ažuren dostop do manjšega opisa objavljenega znanstvenega dela kar precej omogoča
takšno ravnanje.
V zaključku velja omeniti zanimivo raziskavo, ki je pokazala da je v obsegu 55 citatov 38
%, ki so uporabljali metodo citiranja preko drugih avtorjev. Torej malo manj kot polovica
priznanja k nekemu odkritju je bila “odtujena” prvotnim znanstvenikom in dodana
nekaterim, ki niso imeli z izvirnim razodetjem popolnoma nič (povzeto po M. in B.
MacRoberts, 1989, str. 344).
2.4.2.3 Jezik prispevka
Jezik igra precejšnjo vlogo pri citiranju, v smislu dometa oz. odmevnosti. Namreč če se
cilja na mednarodno objavo63, potem je zelo pomembno, da bo jezik prispevka takšen, da
ga bo širša znanstvena skupnost na nekem področju sprejela za svojega oz. razumela
napisano.
Nedavno nazaj, v obdobju 1980 – 1990 so bili glavni jeziki v znanstvenih revijah
angleščina, ruščina, nemščina, francoščina in japonščina (po Nicholas in Ritchie, 1978, str.
54). V svetu pa je odmevnejša angleščina. Pri citiranju oz. navajanju drugih del v svojem,
pa neko odmevnost, torej širši domet ali znanstveno publiko in prepričljivost težko
dosežemo, če že tukaj ne omenjamo literature oz. virov, ki niso v angleškem jeziku
(povzeto po Peters in van Raan, 1994, str. 40). Če pa pogledamo še za 10 let nazaj od
omenjenega obdobja, torej 1970 – 1990, in če vzamemo v poštev še geografsko območje,
potem je pa zanimiva ena študija od Frame in Carpenterja (1979, str. 488 – 489).
Pokazalo se je, da so bili sovjetski prispevki precej malo citirani, glede na pričakovan
potencial in področja raziskovanja. Po mnenju dveh ruskih scientometrikov je bilo temu
moč pripisati izolaciji sovjetskih raziskovalcev ali avtorjev z širšo svetovno znanstveno
skupnostjo. Poleg političnega sistema je bil jezik glavna ovira, ki je onemogočala
navezovanje osebnih stikov ter tako hitrejšo izmenjavo podatkov, informacij in znanja o
določeni problematiki.
Diodato (1990) nam v še bolj zgoščenem obdobju (1970 – 1985) razkrije kaj je analiza iz
približno 140 matematičnih revij, izdanih v ZDA, pokazala. Porast uporabe angleščine v
znanosti je ključno. Namreč za skoraj 110 revij je uporaba angleščine v opisanem obdobju
zrasla za skoraj 15 %, glede na začetnih 52 % v letu 1970. Žal pa je padla priljubljenost
ostalih jezikov v prispevkih, npr. francoščina za 7 % (prej 17 %) in nemščina za 5 % (prej
13 %). Edino ruščina je pa pridobila na popularnosti za 3 %, glede na prejšnjih “prekletih”
13 %.
Stankus (et al., 1981) je tudi v nemških znanstvenih revijah temeljne znanosti opazil
povečanje prispevkov v angleškem jeziku. Temu pa avtorji pripisujejo dejstvu, da se
Američani64 nasplošno izogibajo prispevkom, ki niso angleški.
63
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Za primer Slovenije naprimer, če bi radi objavili nekaj v Ameriki ali pa na daljnem vzhodu.
Ostal svet mora pa poznati vse kar Hollywood in MTV dnevno ven izpljune – v angleščini seveda.
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Montgomery (2004, str. 1334) opaža, da se je v 20 letnem obdobju (1980 – 2000) delež
objave prispevkov v angleščini v znanstvenih revijah v večini primerov povečal za 20 %65
glede na izvornih 60 %. Angleščina je torej prevladujoči jezik znanstvenih ustanov,
spletnih strani večjih znanstvenih založb, mednarodnih skupnosti in projektov.
Podobno opažata tudi Južnič in Jamar (2002, str. 177) in trdita da se v naših znanstvenih
revijah prevečkrat pojavljajo angleške tujke namesto strokovnih slovenskih izrazov – sploh
zaradi komuniciranja v angleščini v mednarodnem okolju.
Zaradi konkurenčnosti in strahu pred prej omenjenim sovjetskim primerom se tudi kitajski
ali pa iranski znanstveniki sporazumevajo v angleščini, če hočejo sodelovati s kom iz
Evrope ali Južne Amerike.
Družboslovna znanost se pogosto ukvarja z raziskovanjem pojavov, ki so ozki glede na
območje in socialno noto. Zato so jezikovne ovire tukaj precej večje kot pa v naravoslovni
sferi. Posledično je tudi zanimanje čezmejne znanstvene sfere manjše in se tudi objave v
mednarodnih revijah v okviru humanistike manj spodbuja, ker pač ne prinaša nekega
ugleda in večjega doprinosa v znanosti kot pri naravoslovnih dosežkih. Slednje pa
jezikovne ovire precej elegantno obvladujejo z navedbo naslova, zgoščenega povzetka in
ključnih besed v angleščini (po Čuješu, 2011, str. 95 – 96).
Harley in Lee (1997) sta ugotovila, da lahko zgolj želja oz. siljenje v mednarodno objavo
prispevkov raziskovalce pripelje do te stopnje, da zanemarijo brskanje po pomembnih
področjih glede na državo izvora znanstvenika. Iz tega vidika je perspektiva vpliva jezika
na citiranje za področja oz. države, kjer ni glavni ali uradni jezik angleščina še posebej
kritično. Albert (2003) je ta nacionalni upad raziskovanja našel na ekonomskem področju.
Navedeni viri raziskovalcev v prispevkih revij svetovnega reda so povzročili zanemarjanje
raziskovanja državno posebnih področij, četudi ozkih in pogostokrat morda nezanimivih.
Po drugi strani pa obstaja tudi zanimiv fenomen, kjer raziskovalci v svojih prispevkih
navajajo pretežno angleške objave in da v izvornih državah teh avtorjev angleščina ni
uradni jezik. Znanstveniki iz Amerike in Velike Britanije citirajo prispevke, ki so objavljeni v
njim precej tujim jezikom, kot je japonščina, ruščina, francoščina in nemščina kar pa je po
svoje nasprotujoče si to kar trdi Stankus (povzeto po Garfield in Welljams-Dorof, 1990,
str. 289).
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Glede na druga področja pa tudi za 10 % več.
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2.4.2.4 Medsebojno citiranje (v okviru manjšega kroga)
Citiranje v okviru manjšega kroga je ena izmed posebnosti, ki se lahko razvije, kajti
podlago ima v medosebnih odnosih raziskovalcev. Temu potrjuje Nederhof (1988, str.
201), ki meni da osebni stiki zelo vplivajo na medsebojno citiranje in da lahko tovrstno
početje vodi do vprašljivih kartelnih ali oligopolnih skupin. V teh “citatnih zadrugah” se
lahko torej raziskovalci vnaprej dogovarjajo koga, kdaj in kje bodo citirali.
Diodato (1994, str. 93) pa opozarja, da je potrebno zgoraj navedeno nepristransko in
nujno ločiti od pojava nevidnega študija66. Pri slednjem se gre za upravičeno navajanje
kolegov raziskovalcev v okviru področij, ki niso široko zastavljenja in so potemtakem
specializirana. Vprašanje fizične prisotnosti ali skupnega navideznega prostora je
nepomembno.
Ena raziskava, ki je bila narejena v 70-ih letih prejšnjega stoletja (Crane, 1972, str. 213),
je razkrila, da so v okviru mednarodnem prostoru znanstveno najbolj uspešna tiste
skupine raziskovalcev, ki so vzpostavili in vzdržujejo visoko raven medsebojnih stikov in se
poistovetijo z lastnim področjem raziskovanja.
Torej takšna dogovarjanja imajo pa lahko seveda tudi pozitiven učinek za predstavljanje
na videz pomembnih, odmevnih del, kar pa za seboj potegne tudi večja finančna sredstva,
ki se dodeljujejo posamezniku ali skupini raziskovalcev za neke projekte, habilitacijska
napredovanja, nagrade in drugih koristi67 (po Mali in Jug, str. 816 in Kostoff, 1998, str.
34).
2.4.2.4.1 Pied Piperjev učinek
Pied Piperjev učinek je podoben medsebojnemu citiranju, s tem, da je tukaj vloga citatov
bolj črnogleda. Namreč slednje se uporablja kot sredstvo za varovanje obstočega stanja,
torej intelektualnega in finančnega vložka zoper nove igralce. Torej onemogoča se druga,
bolj konkurenčna dela in s tem avtorje same, da ne bi ogrozili že uveljavljeno ime ter čast
drugih raziskovalcev (povzeto po Kostoffu, 1998, str. 34).
Zgoraj navedeno, kot že omenjeno v prejšnjem podpoglavju, je lahko orožje, katerega
neka zaprta znanstvena kategorija68 uporablja kot sredstvo za množično zavajanje zoper
večje število ljudi ali širše skupnosti69. Cilj pa je prepičati druge v odličnost svojih
znanstvenih del. Torej strah ali ponos je vodilo te ozke znanstvene skupnosti, ki preko
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(angl.) “Invisible College”.
Naprimer za boljše pogoje dela ali višje plače v okviru pogodbe o zaposlitvi.
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Torej avtorji, raziskovalci sami in tisti ki le-te citirajo.
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Naprimer odločevalce (politika), ki delijo denar za znanstveno raziskovanje, torej raziskovalne
projekte, nagrade, itn.
67
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kvantitativne metode citiranja lastnih del hoče ali bo omejevala druge raziskovalce70 ali
konkurenčne raziskovalne koncepte. Citati so v tem primeru sredstvo manipulacije71
ohranjanja in vzpostavitve znanstvenega monopola ali oligopola (Čuješ, 2011, str. 101).
Omenjeno lahko ponazorimo drugače (s primerom iskanja zdravila za rak, npr.). Če
menimo, da bo čez nekaj 10 let odkrito zdravilo za raka72 ter da bi nek spešen pristop, ki
bi ujel ta cilj, a realno nima ničesar sorodnega (oziroma je lahko popolnoma diametralno
nasproten) k obstoječemu ključnemu raziskovanju, si upamo trditi, da je visoka citiranost
takšnih znanstvenih del prej del problema kot pa del rešitve. Namreč služi kot sredstvo za
preusmerjanje pozornosti73 kot pa iskanja pravih rešitev (Kostoff, 1998, str. 34).
Robert Merton (1968) je na te igrice lovljenja mačke za mišmi že bistveno prej opozarjal,
ko je trdil, da raziskovalci radi občasno uporabljajo vsa možna (dovoljena kot
nedovoljena) sredstva ali prijeme, da svojo konkurenco potiskajo v kot z močnim
poudarjenjem izvirnosti in pomembnosti lastnih znanstvenih odkritij.
2.4.2.5 Speče lepotice
Kot je bilo že v prejšnjih poglavjih malce nakazano se v znanstveni sferi pojavljajo tudi
primeri prispevkov, ki po njihovi objavi dolgo časa niso citirani ali pa dobijo zelo malo
citatov, vendar se pa kasneje njihova citiranost poveča. Van Raan (2004, str. 467) temu
pravi Mendelov sindrom, po avtorju Gregorju Mendelu, ki je v letu 1865 odkril in opisal
osnovna pravila pri genetiki rastlin. Znanstvena sfera je pa ključnost njegovih dognanj
začela ceniti po preteklih 34-ih letih. Iskalni algoritem oziroma metoda dela (po Čuješu,
2011, str. 102) nam lahko pomaga locirati znanstvena dela, ki so prezgodaj “privekala” na
svet, torej avtorje, čigar rezultati ali ideje so pred časom v katerem so nastale. Sledeče se
imenuje “speče lepotice” ali (angl.) sleeping beauties.
Garfield (1998) je tudi v 80-ih letih prejšnjega stoletja brskal po delih, ki niso bila citirana
v kratkem oziroma vsaj v časovnem razponu 5-ih let po objavi. Slednji tudi delji mnenje
drugih, da se gre za avtorje, ki s svojimi iskrivimi nazori prehitevajo čas, v katerem so
pisali. Kritično je ugotoviti kdaj bo določeno delo privabilo okus ostale znanstvene srenje
ali se bo to zgodilo v okviru načrtovanega bibliometrijskega razpona. Ne obstaja popolne
gotovosti, da bo neko delo, ki ni zelo citirano v pričakovanem obdobju, glede na
ugotovitve bibliometrijskih raziskav, da pač ne sodi med pomembna dela.
Tolmačenje enačbe bi lahko glede na postavko razpona nedotaknjenosti dela, globine
spanja in močnosti ponovnega odkritja, razkrilo, da je možnih 100 ali 1000 bolj ali manj
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Verjetno bi jih najrajši kar popolnoma odrinila stran iz “znanstveno-raziskovalnega (prašičjega)
korita”.
71
V Sun Tzu-jevem stilu: “Vsa vojskovanja temeljijo na prevari.” (Umetnost vojne, 1. poglavje)
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Realno iluzija, danes je že nekaj znanih takšnih primerov (John Kanzius npr. in Tulio Simoncini).
73
Miha Brejc: “Z namišljenimi konflikti se prikriva stvarne.”
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izstopajočih “spečih lepotic”. Omenjeno je, recimo glede na vzorec 106 ali nekaj letnih
objav razmeroma malo, vendar pa, če gledamo posamezne avtorje, nič kaj manj
pomembno za priznanja njihovih del (po Van Raanu, str. 471 – 472).
Za konec pa lahko izpostavimo navdušujoče delo L.J. Romansa iz leta 1986 z naslovom
“Massive N = 2a supergravity in ten dimensions”, ki pa je recimo eden izmed primerov
“spečih lepotic”. Van Raan (2004, str. 471) razkrije, da je bilo omenjeno delo obrisano
nastalega prahu s strani J. Polchinskega po obdobju, od objave 10-ih let. Slednji je
namreč uporabil avtorjev model supergravitacije v teoriji strun. Omenjeni primer je torej
značilen,da mora znanstvena sfera doseči določeno zrelost ali napredek, preden se
prezgodaj rojena dela lahko vidi z novimi očmi.
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA OBSTOČEGA STANJA,

NAVAD IN ANALIZA CITIRANJA ŠTUDENTOV
FAKULTETE ZA UPRAVO V NJIHOVIH ZAKLJUČNIH
DELIH
V nadaljevanju tega predzadnjega poglavja je predstavljena empirična raziskava
obstoječega stanja, navad in analiza citiranja študentov FU v njihovih zaključnih delih.
Prvo je opredeljeno katere podatke se je zbiralo, nato sledi opis podatkov o samem
zaključnem delu in potem o podatkih za vsako referenco oz. vir. Nakar sledi podpoglavje o
predstavitvi podatkov, začenši z skupinami študentov, nato pa o navadah citiranja. Dalje,
sledi manjše poglavje o dodatni predstavitvi podatkov, preko enodimenzionalnih tabelah.
Potem je predstavljena metodologija dela, torej kako se je podatke zbiralo in obdelovalo
oz. analiziralo. Zadnji sklop podpoglavij pa je stanje citiranja (drugega) FU akademskega
osebja, opredelitve do hipotez in končni sklep glede prej omenjenih.

3.1 PODATKI IN METODOLOGIJA DELA
Podatki, ki sem jih pri svoji empirični raziskavi od diplomskih, magistrskih enega
doktorskega dela študentov FU v knjižnici le-te zbiral, so bili v osnovi razdeljeni v 2
skupini, in sicer:
• Podatki o zaključnem delu in
• Podatki o referencah.
Število vseh pregledanih del je bilo 559, torej dela iz meseca januarja do meseca
decembra, leta 2010. Število vseh virov ali referenc v 559-ih diplom in magisterijev pa
26453, povprečno število referenc na delo je bilo torej 47,32. So se pa tudi našli viri,
katere ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno izmed zadanih kategorij oz. skupin (navedene v
3.1.2 – prvi odstavek). Slednjih je bilo 136, zatorej se ponekod pojavlja končna številka
vseh zabeleženih referenc 26317 in ne 26453 kot drugje. Torej povprečno število referenc
na delo za ta primer pa je 47,08. Prva različica končnih virov se nanaša na prvi del zbranih
podatkov o navadah citiranja, konkretneje o vrstah citiranih del74.
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Slednje je omenjeno v nadaljevanju (poglavje 3.1.2) bolj podrobno.
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3.1.1

O ZAKLJUČNEM DELU

Slednji so bili dalje členjeni še v manjše skupine, in sicer podatki, ki so se nanašali na
študenta, mentorja in ostalo.
Študentu je pripadala vpisna številka, ime ter priimek, spol (M/Ž) in študijski program75.
(So)Mentorja pa so označevali ime, priimek, spol, habilitacijski naziv in področje.
Ostalo pa je obsegalo datum76 in elektronski dostop ali e-dostop. Slednji pa se je nanašal
na podatek ali je bilo zaključno delo dostopno preko spleta ali ne. Torej ali je kandidat
soglašal z objavo diplome oz. magisterija na svetovnem spletu ali je podal k temu ugovor
zaradi utemeljenih razlogov.

3.1.2

O REFERENCAH

Tip oz. vrsta citiranih del, virov pa je vsebovala podatek o zabeleženih knjigah oz.
učbenikih, strokovnemu časopisu (znanstveni reviji), zborniku konference (posameznem
članku v njem), zborniku člankov, podatek o pravnemu in internetnemu viru. Pravni vir se
je nanašal na mednarodne pogodbe, ustave, zakone, uredbe, direktive, priporočila,
mnenja,... V nadaljevanju pa je bil kotiček namenjen tudi za citirane diplome, magisterije,
specialistična dela ter doktorate po ustreznih podskupinah. Slednji so bili: UL-FU, UL-FDV,
UL-EF, UL-Drugo, UM in Drugo. Vse prej našteto se je pa tudi potem seštevalo na samem
začetku in ravno tukaj se je zgodilo to, da tistih 136 referenc, ki so omenjene v 3.1
poglavju nazaj, ni ustrezalo nobeni opredelitvi glede na dani nabor kategorij.
Časovna razporejenost vrste citiranih referenc pa je bila razdeljena v 5 časovnih
seštevnih enot, pri čemer se je za vsako posamično leto beležilo tip vira. Te seštevne
enote pa so bile leto oz. obdobje 1960 (1951 – 1960), 1970 (1961 – 1970), 1980 (1971 –
1980), 1990 (1981 – 1990), 2000 (1991 – 2000) in 2010 (2001 – 2010).
Podatki o citiranju (so)mentorja in drugega FU akademskega osebja pa so dokaj
samo-obrazložitveni. Če je bil (so)mentor-ica citiran v danem zaključnem delu študenta, je
ime podatek vrednost “Da”, v nasprotnem primeru pa “Ne”. Podatki o referencah drugega
FU akademskega osebja pa so se zbirali za nivo 56 le-teh oseb. Slednji so bili abecedno
razporejeni - dr. Abrahamsberg, dr. Andoljšek,..., dr. Ivanko, dr. Jerovšek,..., dr. Vlaj in
dr. Vodovnik.
Pravilnost virov je zelo enostavno vsebovalo stolpec v katerem so se beležile reference,
ki so bile pravilno navedene (glede na navodilo za pisanje diplomskih oz. magistrskih del)
in drug stolpec, kjer so se nahajale nepravilne. Tretji stolpec pa je beležil seštevek prej
omenjenega.
Podatki za jezik vira pa so bili dvonivojsko opredeljeni. Prvi nivo je vseboval prostor za
beleženje slovenskih in ostalih virov. Naslednja raven ostalih virov pa je vsebovala

75

VS: Javna Uprava (stari sistem), UN: Uprava (stari sistem), VS-I: Uprava – I. stopnja, UN-I:
Uprava – I. stopnja, MG: Uprava (stari sistem), MG-II: Uprava – II. Stopnja in MG-II: Management
v upravi II. stopnja.
76
Zaradi specifike ni bil uporabljen v tej raziskavi.
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angleške, nemške, hrvaške, italijanske in druge tipe virov. Tudi tukaj se je beležil seštevek
vseh teh virov.

3.2 PREDSTAVITEV PODATKOV
V nadaljevanju tega podpoglavja so predstavljeni surovi statistični podatki oz. tabelaričnografični prikazi seštevnih vrednosti za posamezne skupine, navedene v poglavju 3.1.1 in
3.1.2. Prvo predstavlja osnovo, torej skupine študentov, drugo pa navade citiranja kot
dodaten oz. poglobljen prikaz nekih osnovnih zakonitosti, ki so se izkristalizirale tekom
raziskave.

3.2.1

OSNOVNO – O ZAKLJUČNEM DELU (SKUPINE ŠTUDENTOV)

Kot je bilo že omenjeno nazaj v poglavju 3.1 glede končne številke vseh zbranih oz.
pregledanih del (559), si bomo sedaj pogledali še malce bolj podrobno, a vseeno še
precej osnovne statistične podatke (glede na podpoglavje 3.1.1). Slednji se nanašajo na
podatke, zbrane o zaključnem delu. Glede na spol je slika študirajočih na FU takšna kot jo
le-ta prikazuje spodnji Graf 1:
Graf 1: Zaključna dela glede na spol

Vir: Lasten, Tabela 32

Žensk oz. kolegic/študentk je občutno več (približno 82,50 %). Kolegi so v manjšini
napravem kolegicam.

40

Graf 2: Zaključna dela glede na študijski program

Vir: Lasten, Tabela 33

Iz zgornjega Graf 2 pa lahko opazimo, da izmed študijskih programov najbolj izstopa
novejši, bolonjski visokošolski program (15477 del) in njegov univerzitetni sorodnik (125) –
takoj za starim visokošolskim programom Javna Uprava (20878). Stari univerzitetni
program (25), magistrski bolonjski Uprava (23) in stari magistrski program (20) imajo pa
približno enako število porazdelitve zaključnih nalog študentk in študentov FU.

77

Četudi od univerzitetnega kolega prednjači le za cca. 30 zaključnih nalog več, je razlog za to
bojda večja praktična naravnanost visokošolskega programa za razliko od bolj teoretske
podkovanosti na univerzitetnem bolonjskem študiju.
78
Takšno prednost (vseeno še) starih programov je moč pripisati dejstvu, da se slednjim krajša rok
veljavnosti, ker je nastopil bolonjski sistem v visokem šolstvu. Zato čim več študentov hoče iti ven
“iz lera” (Jan Cvitkovič, op.p.) in stopiti v kruto resničnost trga.
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Graf 3: Zaključna dela glede na področje

Vir: Lasten, Tabela 34

Na Graf 3 se jasno vidi prednjačenje pravnega področja (286 diplom in magisterijev), ki
mu sledi ekonomsko področje (133). Zanimivo je, da si področje informatike (34) z
statistiko (45) skoraj da deli enako število diplom, magisterijev oz. je razlika med njima
manjša kot pa če bi primerjali dela s področja organizacijskih ved (58) in informatike (34).
Omenjeno je sicer popolnoma razumljivo, ker prva primerjava opazuje, po vsebini, precej
tehnično istovrstna področja kot druga primerjava, kjer se gre za primerjavo
družboslovno-humanistične in naravoslovno-tehnične sfere.
Spodnja Tabela 1 pa pokaže kako so bila zaključna dela porazdeljena glede na konkretno
oz. posamično FU akademsko/mentorsko osebje (37 le-teh). Top 5 “najbolj zaželjenih
mentorjev-ic” je oz. so: dr. Kovač, mag. Debelak, dr. Kocjančič, dr. Klun in dr. Vodovnik.
Najmanj pet izbranih pa je/so: dr. Grad79, dr. Čebulj80, dr. Benčina81, dr. Pečarič in dr.
Brejc (skupaj z dr. Dečmanom). Vidimo lahko tudi, da so magistri mentorji-ice82 imeli 89
del na svojih plečih, medtem ko ostalo (470) pa je pripadalo doktorjem. Razvidno je tudi,
da so mentorice83 v manjšini (6) v primerjavi z njihovimi moškimi kolegi (31), vendar
vseeno imajo mentorstvo čez 127 del skupaj, kar pa je, glede na celoto, kar precejšen
delež (22,72 %, malo več kot petina torej) glede na ostalo veliko število akademikov.
Tabela 1: Zaključna dela glede na mentorstvo in habilitacijski naziv
79

84

Zraven pridejo še dr. Granda, ga. Horvath in. dr. Kavar Vidmarjeva.
Mesto si deli z dr. Lavračom in dr. Sirnikom.
81
In dr. Bugarič tudi.
82
Označeni z rdečim ozadjem v Tabeli 1 v polju Ime in Priimek.
83
Pobarvane svetlo zeleno v Tabeli 1 v polju Ime in Priimek (in v nadaljnih tabelah označene z
nekim odtenkom zelene).
84
Nazivi so bili pridobljeni preko spletne strani FU, tako da točnost zabeleženih zavisi od ažurnosti
le-te.
80

42

Ime Priimek

Habilitacijski naziv

dr., docentka
Polonca Kovač
mag., višji predavatelj
Slavko Debelak
dr., izredni profesor
Rudi Kocjančič
dr., izredna profesorica
Maja Klun
dr., redni profesor
Zvone Vodovnik
dr., redni profesor
Štefan Ivanko
mag., višji predavatelj
Niko Abrahamsberg
dr., docent Aleksander Aristovnik
dr., docent
Primož Pevcin
dr., redna profesorica
Stanka Setnikar-Cankar
dr., docentka
Alenka Kuhelj
dr., izredni profesor
Zdravko Pečar
dr., redni profesor
Srečko Devjak
dr., redni profesor
Marko Hočevar
dr., docent
Janez Stare
dr., izredni profesor
Marjan Brezovšek
mag., višji predavatelj
Dušan Blaganje
dr., izredni profesor
Ljupčo Todorovski
dr., višji predavatelj
Miloš Senčur
dr., redni profesor
Janez Malačič
dr., redni profesor
Mirko Vintar
dr., višji predavatelj
Bojan Peček
dr., višji predavatelj
Iztok Rakar
dr., redni profesor
Miha Brejc
dr., višji predavatelj
Mitja Dečman
dr., redni profesor
Peter Grilc
dr., docent
Mirko Pečarič
dr., docent
Jože Benčina
dr., izredni profesor
Bojan Bugarič
dr., izredni profesor
Janez Čebulj
dr., redni profesor
Ivo Lavrač
mag., višji predavatelj
Iztok Sirnik
dr., redni profesor
Janez Grad
dr., redni profesor
Stane Granda
višja predavateljica
Margit Horvath
dr., izredna profesorica
Andreja Kavar Vidmar
dr., docent
Gregor Virant
Skupaj

Število
Rang
zaključnih del
55
1
46

2

38

3

36

4

34

5

33

6

27

7

27

7

24

9

11

9

23

10

23

10

21

12

21

12

20

14

16

15

14

16

13

17

12

18

10

20

7

21

6

22

6

22

5

24

5

24

5

24

4

27

3

28

3

28

2

30

2

30

2

30

1

33

1

33

1

33

1

33

1

33

559
Vir: Lasten, 2013
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Če se pa naredi še eno abstrakcijo oz. izvleček prvega stolpca Tabela 1, pa dobimo potem
še malce višji pregled porazdelitve zaključnih del glede na habilitacijski naziv. Slednje
prikazuje spodnji Graf 4, ki jasno prikaže premoč mentorjev rednih profesorjev (139
nalog) in višjih predavateljev (118). Nasplošno so tukaj mentorice na slabšem v celoti
(redne-11 in izredne profesorice-37 npr.). Neka enakovrednost mentoric z moškimi kolegi
je le pri nazivu docent-ka (79 vs. 78), povsod drugje so razlike enormne. Največji
razkorak je med višjimi predavatelji (118) in višjimi predavateljicami (1).
Številčno gledano pa obstaja neka skladnost med višjimi predavatelji (9) in rednimi
profesorji (10), torej vsi enako priljubljeni med FU študirajočimi-se osebami. Obstajajo pa
razlike pri docentih (6) in izrednimi profesorji (6) – (vsaj) eden izmed slednjih je bolj
priljubljen. Pri docentkah (2) in izrednimi profesoricami (2) pa se tudi že ve kdo pri prvih
najbolj izstopa. Pri rednimi profesoricami (1) in višjimi predavateljicami (1) pa je prva
neprimerno bolj aktualna kot druga.
Graf 4: Zaključna dela glede na habilitacijski naziv85

Vir: Lasten, Tabela 35

Naslednja Tabela 2 pa prikazuje nadgradnjo Graf 3, Tabela 1 in Graf 4 za področja. Za
sfero ekonomije je izmed 133 zaključnih del na vrhu dr. Klunova86 (36), ki ji nato sledi dr.
Aristovnik (27) in nato dr. Pevcin (24). Kot ženska87 je torej glavna v moški akademski
sferi. Doktor Lavrač (1) je najmanj zastopan v tej sferi.
Informacijska disciplina ima skoraj 33 del (34 realno) in tukaj pa je najbolj zaželjen dr.
Todorovski (13 del). Za polovico manj mu je za repom dr. Vintar (7) in še za eno mesto
manj pa dr. Peček. Doktor Grad (1) in Sirnik (2) sta najmanj znana pri FU študentski
populaciji.
85

Številke v oklepajih pri skali “Habilitacijski naziv” predstavljajo število zajetih oseb oz. FU
akademskega osebja, ki jim pripada dani status.
86
Označena z turkiznim ozadjem v Tabela 2 v polju Ime in Priimek (kot tudi ostali najbolj zaželjeni
metntorji-ice na ostalih področjih).
87
In kot izredna profesorica se kosa z docenti in izrednim profesorjem dr. Pečarjem.
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Organizacijske vede štejejo 58 zaključnih nalog in prednjači dr. Ivanko88 (33) ter dr. Stare
(20). Vsi moški mentorji tudi tukaj kot pri informatiki.
Pravno področje je najbolj obširno pokrito in popularno, in sicer pokriva malo več kot
polovico (51 %; 286 diplom in magisterijev) od vseh pregledanih prispevkov študentk in
študentov FU. Tudi na tem področju izstopa ženska, in sicer dr. Kovačeva89 s 55-imi
mentorstvi. Za petami ji je moški kolega dr. Debelak (46) in za njem pa dr. Kocjančič90
(38). Najmanj priljubljeni ali nedosegljivi za področje prava pa so dr. Virant (1), dr. Čebulj
(2) in dr. Bugarič (3).
Zaključna dela z statistično vsebino oz. mentorstvi pa so vseeno bolj zanimiva kot
informacijska in iz tega področja pride 45 diplom oz. magisterijev. Iz FU je najbolj
priljubljen dr. Devjak (21), ki pa si to mesto deli z drugim UL91 stanovskim kolegom iz
sosednje EF92, dr. Hočevarjem (21). Oba sta redna profesorja, a dr. Benčina (3) je bolj
osamljen tukaj.
Zadnje, določena zaključna dela ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno izmed izbranih kategorij
in glede na obseg le-teh (3) in na število mentorjev (3), je porazdelitev enakomerna, tako
da ni mogoče kaj konkretnega sklepati tukaj. Mogoče edino lahko navedemo to, da sta 2
ženski mentorici.
Tabela 2: Zaključna dela glede na področje in mentorje

Področje

Habilitacijski naziv

Ime Priimek

dr., izredna profesorica
Maja Klun
dr., docent
Aleksander Aristovnik
dr., docent
Primož Pevcin
Ekonomija
dr., izredni profesor
Zdravko Pečar
dr., redna profesorica
Stanka Setnikar-Cankar
dr., redni profesor
Janez Malačič
dr., redni profesor
Ivo Lavrač
dr., izredni profesor
Ljupčo Todorovski
dr., redni profesor
Mirko Vintar
dr., višji predavatelj
Bojan Peček
Informatika
dr., višji predavatelj
Mitja Dečman
mag., višji predavatelj
Iztok Sirnik
dr., redni profesor
Janez Grad
dr., redni profesor
Štefan Ivanko
Organizacijske
dr., docent
Janez Stare
vede
dr., redni profesor
Miha Brejc

88
89
90
91
92

Odlično se kosa z stanovskim kolegom dr. Brejcem.
Dr. Vodovnik s 34-imi mentorstvi tudi ni daleč.
Dr. Kuhljeva je v spodnjem višjem rangu priljubljenosti.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska Fakulteta

45

Število
Rang
zaključnih del
36

1

27

2

24

3

23

4

11

5

10

6

2

7

13

1

7

2

6

3

5

4

2

5

1

6

33

1

20

2

5

3

Pravo

Statistika

Ostalo

dr., docentka
mag., višji predavatelj
dr., izredni profesor
dr., redni profesor
mag., višji predavatelj
dr., docentka
dr., izredni profesor
mag., višji predavatelj
dr., višji predavatelj
dr., višji predavatelj
dr., redni profesor
dr., docent
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., docent
dr., redni profesor
dr., redni profesor
dr., docent
dr., redni profesor
višja predavateljica
dr., izredna profesorica

Polonca Kovač

55

1

46

2

Rudi Kocjančič

38

3

Zvone Vodovnik

34

4

27

5

Slavko Debelak

Niko Abrahamsberg
Alenka Kuhelj

23

6

Marjan Brezovšek

16

7

Dušan Blaganje

14

8

Miloš Senčur

12

9

Iztok Rakar

6

10

Peter Grilc

5

11

Mirko Pečarič

4

12

Bojan Bugarič

3

13

Janez Čebulj

2

14

Gregor Virant

1

15

Srečko Devjak

21

1

Marko Hočevar

21

1

Jože Benčina

3

3

Stane Granda

1

1

Margit Horvath

1

1

1

1

Andreja Kavar Vidmar

Skupaj

559
Vir: Lasten, 2013

Naslednja zanimiva reč je Graf 5, ki slika sliko porazdelitve zaključnih del glede na spol
mentorja oz. na področje in število sodelujočih akademskih oseb pri posamezni disciplini.
V bistvu se gre za milo abstrakcijo zgornje Tabela 2. Pravno področje je najbolj zaželjeno
z skupaj 286 zaključnimi deli, kjer ima malo več kot četrtina (27,30 %) akademičark
mentorsko mesto. Ta disciplina ima tudi največ sodelujočih mentorjev, in sicer 15.
Primerjalno gledano z ekonomskim področjem, kjer se kot drugo najbolj izbrano področje
zbere 133 zaključnih del, je pa tukaj ženskih mentoric 35,33 % kar je pa več glede na
pravo, čeprav je razred ekonomije za praktično malo več kot 2x ožji kot pravna disciplina.
Pri vseh ostalih področjih ni nikjer ženskih mentoric, z izjemo dveh pri ostalem. Je pa
zanimivo, da je statistično področje vseeno bolj zaželjeno, čeprav je izbira mentorjev bolj
skopa (samo 3) kot pa naprimer demokratičnost izbire pri informacijskem (6 mentorskih
posameznikov). Organizacijske vede ostajajo tretje najbolj izbrano področje za diplomo
oz. magisterij.
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Graf 5: Zaključna dela glede na področje in ali spol mentorja

Vir: Lasten, Tabela 36

Če se pa naredi še eden izvleček drugega stolpca Tabela 2, pa dobimo potem še malce
višji pregled porazdelitve zaključnih del glede na habilitacijski naziv po področjih. Slednje
prikazuje spodnji Graf 6, kjer se za ekonomsko področje slika prevlada docentov (51 del)
in ene izredne profesorice (36). Pri informatiki so si izenačeni višji predavatelji z izrednimi
profesorji (13). Ženskih mentoric tukaj ni in niti pri organizacijski disciplini, kjer vodijo
redni profesorji (38). Pri pravu pa so daleč v prednosti višji predavatelji (105), nato
docentke (78) in šele potem izredni profesorji (59) za približno polovico manj kot prvi. Pri
statistiki sta redna profesorja na čelu tega področja, nikjer nobenih mentoric glede na
akademski oz. habilitacijski naziv.
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Graf 6: Zaključna dela glede na habilitacijski naziv po področjih

Vir: Lasten, Tabela 37

Somentorskih zaključnih del pa je bilo samo 7, od tega je imelo eno zaključno delo več kot
enega oz. 2 somentorja (moški in ženska). Moških somentorjev je bilo več samo za eno
osebo (4) napravem somentoricam (393). Zanimivo pa je tudi to, da glede na področje
zaključnega dela, da so bila 3 takšna, ki so imela ekonomski priokus, 2 informacijskega in
eno pa je dišalo po pravu. Poglejmo si kako je z dostopnostjo diplomskih oz. magistrskih
del na spletu na spodnjem Graf 7:

93

Dr. Klunova je bila 2x somentorica v obsegu 559-ih zaključnih del.
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Graf 7: Zaključna dela glede na E-Dostop

Vir: Lasten, Tabela 38

Zakaj je ta podatek pomemben ? Lahko bi trdil, da študentje, ki bolj nepravilno navajajo
svoje vire oz. reference in ne citirajo prispevkov svojih mentorjev, da neradi soglašajo z
objavo svojih zaključnih del na svetovnem spletu. To je sicer negativističen vidik analize
citiranja, venda ima oz. lahko igra vlogo pri nadaljnih podobnih hipotezah.
Vseeno ¾ študentov ali 77 % nima problemov z objavo svoje zaključne naloge na spletu.
Pri diplomskih delih je ta svoboda večja kot pa pri magistrskih delih mimogrede. Kljub
vsemu je malo manj kot tista četrtina vseeno zanimiva glede razlogov proti objavi, vendar
v tej fazi ne moremo nič kaj konkretnega sklepati.
Kar se tiče mesecev v odvisnosti od zaključnih nalog kolegov in kolegic FU pa Graf 8
spodaj prikaže, da so tako eni kot drugi “najbolj delavni že” kar v septembru (123 nalog)
oz. v zadnjem mesecu iztekajočega-se študijskega leta.
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Graf 8: Zaključna dela glede na mesec

Vir: Lasten, Tabela 39

Junija se nekateri (83) le pobrigajo, da oddidejo na zaslužene poletne počitnice, medtem
ko na začetku leta mnogi (36) še spijo. Meseca maja, ko se narava prebudi, se pa tudi
nekateri (65) zbudijo iz študijskega sanjarjenja in poprimejo za delo. Februar (29) realno
igra neko vlogo “maničnega ponedeljka” in december (26), čeprav sicer že v
drugem/prihodnjem študijskem letu pa je nek znanilec pregovornega “veselega
decembra”, kjer so študijske navade študentk in študentov FU manjše oz. želja, da
končno zapustijo FU gnezdo, precej manjša kot junija ali septembra. Mesec julij je precej
nestandardno obdobje diplomiranja ali magistriranja, sta pa zato avgust (37) in november
(37) izenačena, čeprav se gre pri drugem za novo študijsko leto.

3.2.2

POGLOBLJENO – O REFERENCAH (NAVADE CITIRANJA)

Glede na prejšnje podpoglavje 3.1.2 se bomo v tem delu seznanili z nekimi seštevnimi
podatki za vsak vir, ki je bil zabeležen v 559-ih zaključnih nalogah FU študentske
populacije v letu 2010. Predstavitev je še zmeraj osnovno-statistična, a malce bolj
poglobljena, ker sedaj pregledujemo le že neke značilnosti oz. navade citiranja.
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Tabela 3: Reference glede tip oz. vrsto del
Citirani znanstveni prispevki

Tip del

Vrsta del

Število referenc
Knjiga

8782

Revija

3411

Zbornik konference

298

Zbornik člankov

259

Pravi vir

5935

Internetni vir

7178

Ostalo-Neznano

136

Diploma

291

Magisterij

110

Specialistično delo

24

Doktorat

29

Skupaj

26453
Vir: Lasten, 2013

Iz sledeče Tabela 3 zgoraj lahko razberemo, da internetni viri niso v absolutni prevladi
napravem ostalim tipom oz. vrstam citirani del. Knjige oz. učbeniki imajo prevladujoč
položaj, čeprav so jim internetni viri relativno blizu za petami. Pravne reference in viri iz
znanstvenih revij spoštljivo sledijo internetnim virov. Študentje daleč največ povzemajo iz
diplom, najmanj pa iz specialističnih del, a več kot od doktoratov (sicer samo za 5, pa
vendar) – kot oblike zaključnih del drugih študentov.
Graf 9: Reference glede na tip del

Vir: Lasten, Tabela 40
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Navedeno vse lepo grafično prikaže tudi zgornji Graf 9, kjer je pa kar nekaj citiranih
izdelkov94 (za 2x npr. prispevkov v zborniku člankov), pri katerih ni moč razvideti95 ali so
to knjige, revije, itn. Tukaj lahko vidimo recimo tudi na oko skoraj enako porazdelitev
pravnih in spletnih virov kar je po eni strani razumljivo. Oboje je namreč več ali manj
najlažje dostopno (preko spleta), sploh pri pravnih virih različni zakoni, podzakonski akti,
resolucije, mednarodni sporazumi, itn. Tako da oboje lahko kar tekmuje s klasično
papirnato literaturo oz. knjigami (znanstvene monografije, učbeniki,...).
Bolj podrobno oz. strnjeno o vrsti del iz zgornje Tabela 3 pa prikazuje spodnji Graf 10
kako so reference96 porazdeljene glede na citirana zaključna dela po različnih univerzah
oz. fakultetah. Nasplošno so diplomska dela najbolj zastopana ali navajana v zaključnih
delih študentk in študentov FU (mogoče celo približno enako magisteriji). Odstotkovno sta
si precej blizu diplome iz FU (81,82 %) in UM97 (84,09 %), vendar glede na dejanske
številke referenc pa sta si FU in druga zaključna dela (45) izenačeni oziroma druga
zaključna dela iz UL in UM (mogoče še v isti koš še diplome iz FDV98) tudi. Številčno je
največ referenc, ki so diplome EF (89). Največ citiranih magisterijev je iz EF (50), drugih
fakultet UL (27) in potem FDV (19). Študentje in študentke FU najmanj citirajo magisterije
iz UM (2) in FU (5). Številčno so si FU in zaključna dela iz drugje še najbližje (za 2 samo
referenci razlike). Specialistična dela se najpogosteje citira iz EF (8,70 %), najmanj pa iz
FDV (1,61 %) in drugih zaključnih del/univerz/fakultet (1,72 %). Slednji sta si številčno
tudi izenačeni (1), poleg FU in drugih fakultet znotraj UL (3). Doktorate pa se najbolj
navaja spet iz EF (8), čeprav druge fakultete iz UL (7) tudi niso daleč zadaj. Slednja je
odstotkovno precej blizu FDV doktoratom (6,45 %). FU doktorati so najmanj poznani
(3,64 %), čeprav številčno so si blizu z UM (3) oz. FDV (4) z drugimi zaključnimi deli (5).

94

V številčni povezavi do “Vrste del”, čeprav na strani tipa del, pa je ta zanemarljiva vsota.
136 – posledica napačnega oz. nepravilnega citiranja.
96
Dejansko sklici na zaključna dela drugih študentov in študentk v Sloveniji.
97
Univerza v Mariboru
98
Fakulteta za družbene vede
95
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Graf 10: Reference glede na vrsto del

Vir: Lasten, Tabela 41

Naslednja poslastica pa je krovni kronološki pregled umestitve zbranih referenc glede na
10-letna vmesna časovna obdobja od 1961 pa do 2010-ega leta.
Graf 11: Reference glede na časovno obdobje 1961 – 2010

Vir: Lasten, Tabela 42

Zgornji Graf 11 kaže, da študentje in študentke FU poznajo bolj kot ne samo zadnje
desetletje (18083 ali 68,36 % takšnih referenc) oz. da rajši posegajo po novejših virih ali
literaturi. Obdobje od osamosvojitve Slovenije do milenija zaseda le 15,13 % takšnih
referenc. Tukaj velja omeniti že kar neuvrščene oz. neprepoznavne reference, ki so v
podobnem odstotku. Obdobje 80-ih let je pa še drastično manj poznano – le komaj malo
manj kot 2 % je takšnih referenc.
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Če bi šli pa gledati z vidika indeksov, pa je glede na 80-a leta v odnosu do 70-ih let 50 %
porast referenc, 1990 vs. 1980 pa je malo več kot polovični99 glede na prejšnje obdobje.
Obdobje milenija napravem devetdesetim beležijo 11,90 % porast in novo desetletje
glede na 21-to stoletje pa spet skoraj podvojijo rekord glede na prejšnjo primerjavo
(približno 22 %). Vendar pa ali so bila ta gibanja zbranih referenc tudi tako linearna skozi
vsako posamično obdobje, pa prikazuje spodnji Graf 12, kjer je nakazano gibanje vseh
referenc na celotno zabeleženo kronološko obdobje 1961 – 2010.
Graf 12: Reference glede na posamično leto (v časovnem obdobju 1961 – 2010)

Vir: Lasten, Tabela 43

Iz Graf 12 lahko razberemo, da za prvo obdobje (1970, op.p.) iz množice izstopa ravno
prelomno leto 1970 z 13-imi referencami iz tega okvira, poleg leta 1965 (10). V
naslednjem prelomnem obdobju (1980) pa ta premica že bolj niha z vzponom, padcem in
ponovnim vzponom v okvirju 1971 – 1973, ki se v istem obdobju ponovi še nekako 2x.
Pred devetdesetim se isti simptom ponovi med 1985 – 1987, ko število referenc pade za
20 in potem ponovnoma dvigne za 15 približno. Podobno, a z manjšim razponom se
ponovi še enkrat pred letom 1990. Med milenijem in devetdesetimi leti pa število referenc
počasi strmo narašča vse do 1994-ega leta, nato pade, grozovito zraste, spet malo pade
in se spet skokovito poveča in nato naprej raste. Zadnje obdobje ima podoben trend rasti
do 2002 leta, ki mu sledi manjši padec (malo več kot 100 referenc), večji porast, spet
manjši, a večji padec kot po letu 2002, nato pa pridno naraščanje vse do 2008-ega leta.
Naslednji 2 leti pa se število virov poveča za več kot dvakratnik prejšnjega obdobja (tako
2009 in 2010).

99

28,60 % natančneje.
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Iz spodnjega Graf 13 pa vidimo kakšen so navade citiranja pri navajanju del oz.
prispevkov mentorjev-ic v zaključnih delih študentk in študentov FU. Dvainpetdeset
odstotkov bodočih diplomantov/magistrov upravnih ved citira svoje mentorje oz.
mentorice, vendar pa 48 % pa ne. Tako da pojav je lahko zanimiv, tako za eno ali drugo
stran (v smislu iskanja razlogov za le-te) ali pa tudi preprosto logičen in zanemarljiv.
Graf 13: Zaključna dela glede na citiranje mentorja

Vir: Lasten, Tabela 44

Poglejmo si, kako igra vlogo jezik referenc na način navajanja virov na Graf 14 spodaj.
Graf 14: Reference glede na jezik

Vir: Lasten, Tabela 45

Razvidno je, da je Slovenščina (85 %) daleč najbolj priljubljen jezik izbire literature in
virov, ko študentje in študentke FU pišejo svoje zaključne prispevke. Samo in zgolj le malo
več kot 15 % je virov v tujem jeziku oz. malo manj kot šestina glede na Slovenščino.
Kateri pa so tudi ti, pa si poglejmo na naslednjem Graf 15 nižje:
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Graf 15: Reference glede na tuji jezik

Vir: Lasten, Tabela 46

Veliko večino (3426 ali 85,60 %) virov, ki so bili v tujem jeziku, so angleškega izvora, ki
mu sledi Nemščina z 7 %, nato Hrvaščina (2,60 %) in manjšinska Italijanščina (malo več
kot pol odstotka). Zanimivo pa je, da realno na tretjem mestu so viri, ki so bili še v drugih
jezikih100, a seveda niso bili še naprej kategorizirani. Slednji predstavljajo približno 4,30 %
vseh referenc v tujem jeziku, kar je približno 2x več kot hrvaški viri.
Vseeno se lahko glede na izplen tukaj že drzno trdi, da je študentska FU populacija
premalo tujejezična oz. da bi si morala bolj razširiti svoje lingvistične izkušnje.
Graf 16: Reference glede na (ne)pravilnost citiranja

Vir: Lasten, Tabela 47

Iz zgornjega Graf 16 pa je razvidno, da učeče-se FU osebe le znajo pravilno (absolutno
gledano) navajati (76 %) citirane vire v svojih zaključnih delih, čeprav je to izjavo
100

Spomnim se Ruščine, Madžarščine, Nizozemščine in poljskega jezika. Kitajščine, kot morebitni
naslednji svetovni jezik, med viri v tujem jeziku, nisem zasledil.

56

potrebno vzeti vseeno z nekim grenko-sladkim priokusom. Namreč skoraj četrtina tega še
zmeraj ne obvladuje, vendar ali je to razlog za alarm ?
Iz izkušenj, ki sem jih pridobil s pregledovanjem diplom in magisterijev lahko navedem, da
največ težav pri pravilnem navajanju virov imajo študentje pri (člankih, ki so objavljeni v)
revijah101. Naslednje so viri, ki, čeprav so dejansko spletni, a imajo avtorja, niso pa
navedeni pod literaturo, temveč pod vire. To je sicer v osnovi zgolj klasifikacijska napaka
napačnega umeščanja danega vira v pravo skupino referenc, vendar če študent recimo ni
imel poglavje literature in virov specifično in izrecno strogo ločeno (ali še celo dalje
smiselno ločeno102) ter je tako vse tipe referenc uvrstil pod in samo zgolj “Literatura in
viri” poglavje, ki ni bilo dalje drobljeno ali organizirano, slednjega vsaj nisem štel za
napačno citiranje kot pa obratno103 in je bila takšna očitna klasifikacijska napaka storjena.
Da se pa še vrnem k drugi napaki v prejšnjem odstavku, študentje slednjega ne znajo
združiti (glede na pravila citiranja v navodilih), torej pravilno navajanje knjižnih in spletnih
virov v enem navedku oz. navedbi. Pogosto se pojavljajo tudi napake, ko se ne navaja
datum dostopa do spletnega vira ali nekega datuma, ki ga mogoče dokument vsebuje in
je razviden v njem samem104. Bili so tudi primeri, ko recimo študent pri citiranju nekega
drugega zaključnega dela (diploma, magisterij, ipd.) ni navedel ime fakultete oz. univerze,
kjer je kandidat opravljal svojo zadnjo formalno nadlogo, da tako rečem.
Tako da glavna napaka oz. izziv pri pravilnem citiranju ali navajanju virov se že začne pri
osnovnem ločevanju kaj je literatura in kaj so viri, če ta problem malce skupinim. Mogoče
stilska opazka, ki pa se ne nujno (neposredno) nanaša na anomalije oz. absolutne napake
pri citiranju je tudi oštevilčevanje virov z navadnimi številkami namesto z znaki.
To je bila kritika, FU kolege in kolegice pa lahko pohvalim vsaj za pravilno citiranje
pravnih in knjižnih virov. Tukaj nimajo večjih problemov, čeprav pri knjižnih virih kdaj pa
kdaj zmanjka tudi kakšna letnica izdaje, založba in kraj, če se gre za mednarodno izdajo.
Slednje bolj velja za diplomska dela.

101

Najpogostejša napaka je pri pomankljivem citiranju konkretne revije Gospodarski Vestnik –
natančneje, spregleda se številko in datum izdaje.
102
Pri študentih in študentkah s pravnega področja je bilo diplome in magisterije prav z užitkom
pregledovati, ker so bili viri ne samo oštevilčeni, temveč tudi razporejeni glede na reference, ki so
bili pravne narave (mednarodni akti, ustava, zakoni, podzakonski predpisi,...), knjižne, članke v
revijah, prispevke v zbornikih, spletne vire, itn.
103
Ne glede na to ali je bil v končni fazi napačno umeščen vir pravilno naveden ali napačno po
formi.
104
Tudi pozablja se dodati-ajati kratico URL k spletnemu naslovu.
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3.2.3

DODATNO – ENODIMENZIONALNE TABELE

Iz zbranih podatkov se je izdelalo tudi enodimenzionalne tabele, pri čemer sem opisal kaj
so dimenzije in kaj enote.
Dimenzije so bile tiste spremenljivke oz. stolpci v tabeli po katerih sem lahko razvrščal
primere v kategorije. Slednji so mesec oddaje zaključnega dela, spol, študijski program,
način študija, mentor(ica) in področje.
Enote so pa tisto kar sem meril in v mojem primeru sem lahko naštel 3 možne enote, in
sicer število zaključnih del, število referenc oz. virov ter PŠR/D105.
Vsaka taka tabela se je nanašala na eno dimenzijsko spremenljivko in je imela toliko
stolpcev kolikor je bilo enot, število vrstic pa je bilo enako številu možnih vrednosti
dimenzijske spremenljivke. Zraven je bila pa še ena, ki je namenjena seštevnim podatkov.
V prvem stolpcu so bile tako zapisane vrednosti dimenzijske spremenljivke, v ostalih
stolpcih pa število opazovanih enot, ki so ustrezale določeni vrednosti dimenzijske
spremenljivke.
Tabela 4: Porazdelitev zaključnih del, referenc glede na mesec

Januar

Število
zaključnih
del
36

Februar

Mesec

Število
PŠR/D
referenc
1629

45,25

29

1556

53,66

Marec

33

1756

53,21

April

34

1279

37,62

Maj

65

2990

46,00

Junij

83

3671

44,23

Julij

26

1050

40,38

Avgust

37

1832

49,51

September

123

6072

49,37

Oktober

30

1337

44,57

November

37

1725

46,62

December

26

1420

54,62

Skupaj

559

26317

47,08

Vir: Lasten, 2013

Graf 8 malce nazaj nam je že okvirno pokazal kateri mesec-i je/so tisti, ko je FU
študentska populacija najbolj oz. najmanj motivirana, da zapusti “svoj drugi dom”, da
tako rečem. Zgornja Tabela 4 pa tabelarično prikaže še razmerje med številom referenc
glede na dano število zaključnih del za določen mesec in povprečno število referenc/delo.
Čeprav ima mesec september res “največ odhodov” iz FU in pripadajoče-se število
referenc, nanjga pa ne pride največ PŠR/D. To mesto pripada mesecu april z 37,62
PŠR/D, kjer pa takrat iz FU oddide 34 diplomantov-tk/magistrov-ic in kjer pade 1279
105

Povprečno število referenc na delo
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referenc glede na vse mesece. Najmanjše število referenc je za julij (1050), ki pa ima
samo za približno 3,0 več PŠR/D kot tisti mesec z največ PŠR/CD. Največje PŠR/D ima pa
ravno december, čeprav z samo 26-imi diplomami oz. magisteriji, ob 1420-imi
referencami. Podobnih v tem rangu je še mesec februar (53,66) in marec (53,21).
Tabela 5: Porazdelitev zaključnih del, referenc glede na spol
Spol
Moški

Število
zaključnih del
98

Število
PŠR/D
referenc
4869
49,68

Ženske

461

21448

46,52

Skupaj

559

26317

47,08

Vir: Lasten, 2013

Na primeru Tabela 5 oz. predhodnega Graf 1 lahko vidimo porazdelitev virov glede na
zaključna dela oz. glede na dimenzijo spola. Nežnejši del študentske populacije Fakultete
za upravo v svojih zaključnih delih uporablja skoraj da 5,4x več virov kot moški. Vendar
zaradi nehomogenosti preučevanega vzorca106 nekih globjih zakonitosti ni moč povzemati.
Spol pa vpliva na število referenc, ker če ne bi, potem bi bilo povprečno število referenc
na delo povsod enako. Če bi pa reference iz Tabela 4 razporedili glede na spol in to
pokazalo v grafični obliki, bi pa, glede na Graf 1, moški dobili 1 % večji delež kot ga pa
imajo glede na zaključna dela.
Tabela 6: Porazdelitev zaključnih del glede na študijski program

Študijski program
VS: Javna Uprava (stari sistem)

Število
zaključnih
del
208

UN: Uprava (stari sistem)

25

Število
referenc

PŠR/D

8257

39,70

1155

46,20

MG: Javna Uprava (stari sistem)

2

161

80,50

MG: Uprava (stari sistem)

20

2402

120,10

VS-I: Uprava – I. stopnja

154

6355

41,27

UN-I: Uprava – I. stopnja

125

5436

43,49

MG-II: Uprava – II. stopnja

23

2284

99,30

MG-II: Management v upravi II. stopnja

1

87

87,00

Doktorski študij Uprava

1

180

180,00

559

26317

47,08

Skupaj
Vir: Lasten, 2013

Tabela 6 zgoraj pa razkazuje razmerje med številom zaključnih del, referenc in PŠR/D za
študijski program. Iz Graf 8 smo lahko videli osnovno grafično razporeditev kdaj se FU
študentski populacije mudi in kdaj se ji najmanj ljubi, da se odpovedo svojemu
106

Ni bilo zajeto enako število študentov in študentk oz. zaključnih del z 50:50 razmerjem glede na
spol.
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“podaljšanemu bivanju na FU”. Sedaj pa si lahko malce bolj pogledamo še ostala 2
parametra. Pa če začnemo z najmanjšim številom zaključnih del, je zanimivo, da ima eno
doktorsko delo malo več kot 2x več virov od ene naloge na MG-II: Management v Upravi
II. stopnja študiju oz., da sta si je magisterij iz prej omenjenega programa lahko
enakovreden z enim magisterijm iz starega magistrskega programa Javna Uprava po
številu virov. Tukaj je tudi precej podobnosti glede na PŠR/D.
Če pa primerjamo med seboj 3 najbolj zastopane študijske programe, konkretneje
novejša bolonjska programa I. stopnje, pa opazimo, da ima visokošolski program za 919
več zbranih referenc od svojega univerzitetnega kolega. Omenjeno velja kljub dejstvu, da
imajo naloge iz univerzitetnega programa po parametru skoraj 43,50 PŠR/D. Realno ima
ravno star visokošolski program Javna Uprava največ zabeleženih referenc in največ je
zaključnih del iz tega programa, na le-tega pade najmanj PŠR/D (39,70).
Tabela 7: Porazdelitev zaključnih del glede na področje
Področje
Ekonomija

Število
zaključnih del
133

Število
PŠR/D
referenc
6123
45,02

Informatika

34

1730

50,88

Organizacijske vede

58

2540

44,56

Pravo

286

14393

50,15

Statistika

45

1388

33,05

3

143

47,67

559

26317

47,08

Neznano
Skupaj

Vir: Lasten, 2013

Iz zgornje Tabela 7, ki pa je bolj strnjen pogled na prejšnji mikro vidik Graf 3, je razvidno,
da izbira področja vpliva na število referenc oz. na način citiranja (3. stolpec), čeprav pri
informatiki in pravu tega ne bi mogli trditi kot tudi ne pri ekonomiji in organizacijskih ved.
Pri omenjenih so očitne neke povezave oz. sorodstvene vezi, saj je recimo ravno pri pravu
in informatiki PŠR/D skorajda identično (50,XX sklicev). V sorodu bi si lahko bile tudi
ekonomsko področje in organizacijske vede po prej predstavljenem parametru.
Poglejmo si še podatke iz Tabela 8 kaj pravi-jo glede na vrsto citiranih del in referencami.
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Tabela 8: Porazdelitev virov po vrsti citiranih del
Vrsta citiranih del Število referenc Delež referenc
Knjiga

8782

33,20

Znanstvena revija

3411

12,89

Zbornik konference

298

1,13

Zbornik člankov

259

0,98

Pravni vir

5935

22,44

Internetni vir

7178

27,13

Ostalo-Neznano

136

0,51

Diploma

291

1,10

Magisterij

110

0,42

Specialistično delo

24

0,09

Doktorat

29

0,11

26453

100,00

Skupaj

Vir: Lasten, 2013

Zanimivo je to, da se recimo v neprepoznavnih referencah lahko skriva 5x toliko
doktoratov ali specialističnih del, kot jih je bilo v raziskavi najdenih oz. približno enako kot
pregledanih magisterijev. Podobno bi lahko trdil, da neznani viri so lahko polovica
(prispevkov v) zborniku člankov/konference. Iz Tabela 3 oz. Graf 9 smo že kar nekaj
vzporednic opazili, tako da ni kaj novega za omeniti. Vseeno lahko rečemo še to, da so si
recimo iz vidika odstotka oz. deleža referenc znanstvene revije lahko izenačene z
citiranimi diplomami od drugih študentov in študentk fakultet in ali univerz v državi. Knjige
v primerjavi z internetnimi viri prehitevajo oz. zaostajajo za cca. 5 % in približno ravno
enako, če primerjamo pravne z spletnimi viri. Tako lahko trdimo, da med omenjenimi
tremi tipi oz. vrstami citiranih del obstajajo neke logične sorodstvene povezave.
Tabela 9: Porazdelitev zaključnih del glede na E-Dostop
Število
Število
PŠR/D
zaključnih del referenc
Da
430
19491
45,33

E-Dostop

Ne

129

6826

52,91

Skupaj

559

26317

47,08

Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 9 predstavi kako je z elektronskim dostopom diplom in magisterijev preko
spleta. Graf 7 je nakazal neke smernice, čeprav iz zgornjega tabelaričnega prikaza pa
lahko vidimo še, da je realno največ PŠR/D pri tistih nalogah, kjer soglasja za spletno
objavo ni bilo dano. Drugače povedano, skoraj 26 % referenc pade na tista dela, kjer se
FU študentska populaciji ni odločila za e-dostop/e-objavo svojih izdelkov.
Iz Tabela 10 spodaj je jasno, da ni neke jasne oz. absolutne ločnice med študenti, ki
citirajo svoje mentorje od tistih, ki jih ne – ni nekega velikega razkoraka med enim
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drugim, a citirajo jih pa. Število referenc se razlikuje za malo več kot 3161 le-teh od
citirajočih zaključnih del.
Tabela 10: Porazdelitev zaključnih del glede na citiranje mentorja
Citiranje
Število
Število
PŠR/D
mentorja zaključnih del referenc
Da
291
14739
50,65
Ne

268

11578

43,20

Skupaj

559

26317

47,08

Vir: Lasten, 2013

Tabela 11 zgoščeno prikazuje število zaključnih del, kjer se je (absolutno) pravilno
navajalo in napačno zapisovalo vire.
Tabela 11: Porazdelitev virov glede na pravilnost referenc
Pravilnost
virov
√

Število
zaključnih del
30

Število
Delež
referenc referenc
1065
5,37

X

529

25252

94,63

Skupaj

559

26317

100,00

Vir: Lasten, 2013

Prvim pripada približno štiriindvajsetino število referenc glede na zaključna dela z
nepravilno navedenimi viri. Zanimivejše opazke so navedene pod komentarjem Graf 16
malce nazaj.
Tabela 12: Porazdelitev zaključnih del po jezikovnosti
Jezikovnost
Število
Število
Delež
virov
zaključnih del referenc referenc
Slovensko
536
24685
95,89
Drugo

23107

1632

4,11

Skupaj

559

26317

100,00

Vir: Lasten, 2013

V Tabela 12 pa je od 559 pregledanih zaključnih del samo 23 (4,11 %) takšnih, kjer bolj
kot slovenski prevladujejo tuji viri oz. 95,89 % takšnih zaključnih del, kjer so v uporabi
bolj slovenski kot pa absolutno samo tuji viri. Omenjeno dejstvo velja vzeti v razmislek ob
grafičnem prikazu Graf 14 in Graf 15 precej strani nazaj.

107

Ne pomeni, da je samo 23 zaključnih del takšnih, ki 100 % vsebujejo samo vire v tujih jezikih in
nič v slovenskem, temveč, da bolj prevladujejo viri, ki niso slovenski. Torej ta dela imajo lahko tudi
vire v Slovenščini. Gre se za razmerje torej.
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3.3 METODOLOGIJA DELA
Način dela oz. uporabljene metode za izvedbo raziskave so bile na samem začetku precej
enostavne, monotone in tudi časovno potratne. Kasneje je bilo delo drugače organizirano,
tako da je raziskovanje potekalo hitreje in učinkovitejše.
Preden se je lotilo dejanske raziskave, so bili predhodno od referata FU pridobljeni okvirni
podatki o porazdelitvi diplomantov, magistrov glede na mesec in po študijskih programih
za leto 2010.

3.3.1

PRIDOBIVANJE PODATKOV

Zahtevane podatke za svojo raziskavo se je na začetku pridobivalo z fizičnim
obiskovanjem knjižnice FU v odpiralnem času in potem ročnim brskanjem po policah z
diplomskimi in magistrskimi deli. Slednji je bil sila časovno potraten način izvedbe
raziskave, ker sem bil kot prvo omejen z uradnim delovnim časom knjižnice, drugo pa je
bilo kar nekaj časa izgubljeno z predvsem iskanjem zaključnih del, ki so ustrezali
trenutnemu delovnemu načrtu108 preiskave.
Kasneje se je začelo posluževati iskalnika digitalne zbirke za FU, da je bilo tako
odpravljenih vsaj nekaj začetnih omejitev, s katerimi se je srečevalo. Tako so bila
zaključna dela, pri katerih je bilo dano soglasje za objavo na fakultetnih straneh,
pregledana in potrebni podatki zabeleženi od doma preko računalnika in povezave do
svetovnega spleta. Proti koncu empirične raziskave se je pa posluževalo tudi COBISS-ove
uradne evidence za še bolj natančno iskanje morebiti (prej) izpuščenih del109, ki so na
voljo preko spleta kot eno oz. v lociranju tistih del, katera bo potrebno dejansko še
naknadno pregledati prav fizično v knjižnici110. Zahvala tukaj gre predvsem knjižničarki ge.
Aniti Lavrih za posredovanje informacije kako iz ukaznega nivoja v COBISS111-u iskati
diplomska oz. magistrska dela glede na leto in mesec. Druga informacija, ki je bila pa tudi
razodeta pa je, kje je v COMARC112 sistemu zabeležen datum diplomiranja/magistriranja in
smer študijskega programa.

108

Iskanje določenega študenta na ustrezni polici v knjižnici Fakultete za upravo, ki je diplomiral ali
magistriral v mesecu februarju (recimo kot primer).
109
Iskalnik (na prejšnji povezavi zgoraj) ni ravno najbolje optimiziran za iskanje po mesecih
diplomiranja ali magistriranje nekega kandidata.
110
Takrat sem se tudi bolje seznanil s klasifikacijskim sistemom (oznake K MB, K DV, K DU, K DB,
itn.) in sem tako porabil bistveno manj časa z brskanjem ustreznega zaključnega dela v knjižnici.
111
Co-operative Online Bibliographic System & Services
112
Cooperative Machine-Readable Cataloging
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3.3.2

ANALIZA PODATKOV

Zbrane podatke o zaključnih delih študentov FU se je beležilo in obdelovalo elektronsko –
preko uporabe računalniškega programa MS Excel, različice 2007. Analiza podatkov se je
vršila preko nekaj funkcij113, ki jih ponuja prej omenjeno in izdelanih je bilo nekaj eno- in
dvodimenzionalnih tabel ter tudi par grafikonov.

3.4 ANALIZA CITIRANJA
V nadaljevanju so opredeljeni rezultati raziskave glede analize zaključnih del in analize
virov. Oboje pa se nanaša zastavljene hipoteze v uvodu in predstavlja jedro raziskave.
Takoj na začetku, ki pa je tudi realno največje podpoglavje v tem segmentu, se razišče
stanje citiranja (drugega) FU akademskega osebja. Zatem pa sledijo izsledki glede na
posamezne podhipoteze in na koncu pa seštevni pregled glede na vse 3 podhipoteze in
splošne oz. generalne hipoteze.

3.4.1

(DRUGEGA) FU AKADEMSKEGA OSEBJA

Naslednja zadeva, ki je precej obširna in vredna pregleda pa so rezultati oz. porazdelitev
citiranja (drugega) FU akademskega osebja (55 kandidatov114) kot to prikazujeta spodnja
Tabela 13 in Tabela 14. Tukaj vseeno velja navesti neko ožjo definicijo oz. razlikovanje
med FU akademskim osebjem, kot mentorjev-ic in prvim kot ne-mentorji/-ice. Namreč
nekdo je bil lahko v enem diplomskem delu naveden kot mentor, dejansko (ne)citiran,
vendar se je pa v drugi zaključni nalogi pojavil kot citiran avtor nekega svojega vira, ki ga
je uporabil študent-ka. Če pa ugotovimo, da je nekdo dobil nekaj ali vsaj eden citat, ni bil
pa nikjer v celoti pregledanih zaključnih del mentor-ica, potem bi pa tukaj lahko zagotovo
govoril o tej akademski osebi kot “drugo FU akademsko osebje”. Vseeno pa nas ime
kategorije ne sme zavesti, da sem spada res samo in zgolj “akademsko osebje” – torej v
smislu posameznikovih predavateljskih oz. poučevalnih spretnosti in veščin. V tej
kategoriji imamo lahko tako akademsko kot neakademsko osebje (strokovno recimo).
Tako da spodnja Tabela 13 in Tabela 14 sta v bistvu dejanski pregled citiranja tako FU
akademskega osebja kot mentorje-ice kot tudi realno drugega FU akademskega osebja, ki
kot mentorji-ice nikjer niso imeli takšne vloge, vendar navajani v zaključnih delih FU
populacije pa so bili. Slednji so v Tabela 13 in Tabela 14 obarvani temno sivo (ozadje
teksta stolpca Ime in Priimek). Ista označba o.z opomba velja v nadaljnih tabelah.
Tabela 13: (Drugo) FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih
(osnovno)

113

Glavne; COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, pomožne; IF, EXACT (in kombinacije med
seboj)
114
18 več kot navedenih v Tabeli 1.
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Število
Ime Priimek
Polonca Kovač

Število citiranih necitiranih
citatov
del mentorjev-ic

Rang
1
2
3
(ŠC115) (ŠCDM116) (ŠNDM117)
1
1
15

274

49

6

189

0

0

2

29

30

Gregor Virant

152

1

0

3

24

30

Stane Vlaj

152

0

0

3

29

30

Štefan Ivanko

131

33

0

5

2

30

Zvone Vodovnik

106

32

2

6

3

22

Ciril Ribičič

103

0

0

7

29

30

Rudi Kocjančič

77

32

6

8

3

15

70

11

9

9

7

11

69

9

7

10

10

12

67

3

2

11

22

22

50

9

27

12

10

2

47

1

10

13

24

9

43

0

3

14

29

20

43

16

7

14

5

12

Tone Jerovšek

Janez Stare
Marjan Brezovšek
Miha Brejc
Maja Klun
SetnikarStanka
Cankar
Bojan Bugarič
Zdravko Pečar
Janez Čebulj

41

1

1

16

24

25

Andrej Kovačič

39

0

0

17

29

30

Mirko Vintar

38

4

3

18

19

20

Janez Malačič

35

10

0

19

9

30

28

0

0

20

29

30

Slavko Debelak

28

16

30

20

5

1

Marko Hočevar

27

11

10

22

7

9

Primož Pevcin

26

5

19

23

17

5

Aleksander Aristovnik

22

5

22

24

17

3

Roman Lavtar

22

0

0

24

29

30

Miloš Senčur

19

6

6

26

13

15

Dušan Blaganje

17

7

7

27

12

12

Srečko Devjak

16

6

15

28

13

7

16

0

0

28

29

30

14

6

21

30

13

4

Alenka Kuhelj

13

4

19

31

19

5

Bojan Peček

Žiga Andoljšek

Mik Strmecki
Niko Abrahamsberg

12

6

0

32

13

30

Mitja Dečman

11

1

4

33

24

19

Mirko Pečarič

8

2

2

34

23

22

7

0

1

35

29

25

Iztok Rakar

7

1

5

35

24

18

Peter Grilc

6

4

1

37

19

25

Andreja Kavar Vidmar

115

Število citatov
Število citiranih del mentorjev-ic
117
Število necitiranih del mentorjev-ic
116
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Mateja Kunstelj

6

0

0

37

29

30

Barbara Leskovšek

6

0

0

39

29

30

Jurij Jaklič

5

0

0

39

29

30

Dušan Štrus

5

0

0

39

29

30

Tina Jukić

4

0

0

42

29

30

Matej Makarovič

4

0

0

42

29

30

Astrid Prašnikar

4

0

0

42

29

30

Ana Vlahek

4

0

0

42

29

30

3

0

1

46

29

25

Boris Gramc

3

0

0

46

29

30

Stane Granda

3

0

1

46

29

25

Marjan Krisper

3

0

0

46

29

30

3

0

0

46

29

30

2

0

0

51

29

30

Anamarija Leben

2

0

0

51

29

30

Mateja Grmek

1

0

0

53

29

30

Tatjana Kozjek

1

0

0

53

29

30

Ljupčo Todorovski

1

0

13

53

29

8

Skupaj

2085

291

260

Janez Grad

Nina Tomaževič
Marko Bohanec

Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 13 v stolpcema števila citiranih in necitiranih del mentorjev-ic bolj
natančno pokaže le-to porazdelitev kot jo recimo seštevno kaže Tabela 1 in Tabela 2 (po
področjih le-ta). Tudi tukaj, kot v Tabela 1 nazaj, je po številu prejetih citatov v 559-ih
zaključnih delih dr. Kovač (kot ena izmed 15-ih akademik) najbolj navajana FU akademska
oseba. Omenjena je prejela 274 sklicev in tudi glede necitiranosti kot mentorica je
odstotek le 12,24 %118. Po rangu za število citatov (ŠC) je torej na prvem mestu kot tudi
na prvem glede zastopanosti kot mentorica v diplomah, magisterijih (ŠCDM). Je pa v zlati
polovici (15-to mesto, op.p.) naslednjega ranga (ŠNDM), torej pri necitiranih nalogah kot
mentorsko osebje.
Drugi najbolj citiran profesor v letu 2010 je dr. Jerovšek z 189 citati119, čeprav ni bil v
nobenem zaključnem delu naveden kot mentor. Zatorej je tudi glede ŠCDM in ŠNDM
ranga praktično na zadnjem mestu, glede ŠC ranga pa na drugem mestu.
Doktor Virant in dr. Vlaj sta pa tretja najbolj citirana akademika (oba po 152 glasov oz.
citatov). Prvi ima torej ŠC rang 3 (kot tudi dr. Vlaj), oba pa ŠNDM rang 30 (zadnje
mesto), vendar je po ŠCDM uvrstitvi dr. Virant bolje pozicioniran (24-to mesto) kot dr.
Vlaj.

118

Ta delež je najmanjši glede na ostalih 14 žensk, ki poučujejo/predavajo na FU. Najbolj
necitirana je dr. Setnikar-Cankarjeva (10x glede na njeno navedenost kot mentorica), nato dr.
Kuhljeva z skoraj 5x necitiranost in dr. Klunova s 3x.
119
Prvi med moškimi predavatelji realno.
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Najmanj navajani akademiki (glede na število citatov) pa so: Mateja Grmek, Tatjana
Kozjek, in dr. Todorovski. Vsi so prejeli po samo eden citat in za kandidate s takšnim
številom citatov je zanimiv primer dr. Todorovskega, ki je v tej skupini prvi in zadnji s 13x
necitiranostjo glede na možnost biti mentor FU študentski populaciji. Torej ima ŠNDM
rang 8, ŠCDM uvrstitev pa je 29-to mesto in ŠC razpon pa se ustavi pri 53-ti točki.
Tem sledita pa dr. Bohanec in Anamarija Leben z dvema citatoma. Prvi ima ŠC rang 51,
ŠCDM 29-to mesto in ŠNDM je za eno mesto višji od prejšnje uvrstitve. Druga ima iste
številke kot njeni moški akademski kolega.
Zadnji na lestvici “Top 3” s po tremi citati pa so dr. Grad, Boris Gramc, dr. Granda, dr.
Krisper in dr. Tomaževič. V skupini s tremi citati pa sta si dr. Grad in dr. Granda izenačena
po necitiranosti kot mentorja (oba 1x). Rangi (ŠC, ŠCDM, ŠNDM) za vse so pa tukaj isti, in
sicer ŠC je 46, ŠCDM 29-to mesto in ŠNDM je 30. Vendar je tudi ta pregled najbolj
necitiranega (drugega) FU akademskega osebja zaradi definicijske postavke malce nazaj
preveč meglen oz. nejasen.
Graf 17: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število citatov le-teh ali referencah po
spolu

Vir: Lasten, Tabela 48

Zgornji Graf 17 pa prikazuje osnovno razporeditev (drugega) FU akademskega osebja
glede na število citatov oz. referenc po spolu. Torej iz Tabela 13 se je agregiralo podatke
iz prvega pa do tretjega stolpca skupaj. Čeprav je žensk odstotkovno le petina oz. četrtina
glede na njihove moške kolege (kot tudi po številu citatov), le-to ni toliko zanemarljiv
podatek, sploh če te številke primerjamo glede na dejansko število sodelujočih
akademskih posameznikov. Namreč vseh predavateljev je bilo 55, od tega 14 žensk
(25,45 %) in 41 moških (74,55 %). Torej, čeprav je recimo žensk približno 3x manj kot
moških kolegov in če bi sodelovalo 2x več žensk, bi potemtakem končin delež citatov bil
še zmeraj pod polovico, če bi veljal podoben trend kot sedaj.
Zanimivo je, če ta graf primerjamo z Graf 1 malce nazaj. Pri omenjenem je bilo, čeprav
sicer glede na zaključna dela, delež žensk 17,50 %, se pri konkretnih citatih tukaj le-ta
poveča za 2,5 % glede na izbrana zaključna dela in področje. Kljub vsemu vlada neko
sorazmerje in ni velikih odstopanj.
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Tabela 14: (Drugo) FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih
(dodatno)

Habilitacijski naziv

Ime Priimek

dr., docentka
Polonca Kovač
dr., redni profesor
Tone Jerovšek
dr., docent
Gregor Virant
dr., docent
Stane Vlaj
dr., redni profesor
Štefan Ivanko
dr., redni profesor
Zvone Vodovnik
dr., redni profesor
Ciril Ribičič
dr., izredni profesor
Rudi Kocjančič
dr., docent
Janez Stare
dr., izredni profesor
Marjan Brezovšek
dr., redni profesor
Miha Brejc
dr., izredna profesorica
Maja Klun
dr., redna profesorica
Stanka Setnikar-Cankar
dr., izredni profesor
Bojan Bugarič
dr., izredni profesor
Zdravko Pečar
dr., izredni profesor
Janez Čebulj
dr., redni profesor
Andrej Kovačič
dr., redni profesor
Mirko Vintar
dr., redni profesor
Janez Malačič
dr., docent
Žiga Andoljšek
mag., višji predavatelj
Slavko Debelak
dr., redni profesor
Marko Hočevar
dr., docent
Primož Pevcin
dr., docent
Aleksander Aristovnik
/
Roman Lavtar
dr., višji predavatelj
Miloš Senčur
mag., višji predavatelj
Dušan Blaganje
dr., redni profesor
Srečko Devjak
dr., docent
Mik Strmecki
mag., višji predavatelj
Niko Abrahamsberg
dr., docentka
Alenka Kuhelj
dr., višji predavatelj
Bojan Peček
dr., višji predavatelj
Mitja Dečman
dr., docent
Mirko Pečarič
dr., izredna profesorica
Andreja Kavar Vidmar
dr., višji predavatelj
Iztok Rakar
dr., redni profesor
Peter Grilc
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Povprečno število
referenc na
citirano necitirano
delo
8,77%
1,07%
0,00%

0,00%

0,18%

0,00%

0,00%

0,00%

5,90%

0,00%

5,72%

0,36%

0,00%

0,00%

5,72%

1,07%

1,97%

1,61%

1,61%

1,25%

0,54%

0,36%

1,61%

4,83%

0,18%

1,79%

0,00%

0,54%

2,86%

1,25%

0,18%

0,18%

0,00%

0,00%

0,72%

0,54%

1,79%

0,00%

0,00%

0,00%

2,86%

5,37%

1,97%

1,79%

0,89%

3,40%

0,89%

3,94%

0,00%

0,00%

1,07%

1,07%

1,25%

1,25%

1,07%

2,68%

0,00%

0,00%

1,07%

3,76%

0,72%

3,40%

1,07%

0,00%

0,18%

0,72%

0,36%

0,36%

0,00%

0,18%

0,18%

0,89%

0,72%

0,18%

/
mag.
dr., redni profesor
dr., višji predavatelj
dr.
dr., docent
/
dr., docentka
dr., redni profesor
/
dr., redni profesor
dr., izredni profesor
dr., višji predavateljica
dr., docent
/
/
dr., višja predavateljica
dr., izredni profesor

Mateja Kunstelj

0,00%

0,00%

Barbara Leskovšek

0,00%

0,00%

Jurij Jaklič

0,00%

0,00%

Dušan Štrus

0,00%

0,00%

Tina Jukić

0,00%

0,00%

Matej Makarovič

0,00%

0,00%

Astrid Prašnikar

0,00%

0,00%

Ana Vlahek

0,00%

0,00%

0,00%

0,18%

Boris Gramc

0,00%

0,00%

Stane Granda

0,00%

0,18%

Marjan Krisper

0,00%

0,00%

Janez Grad

Nina Tomaževič

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Anamarija Leben

0,00%

0,00%

Mateja Grmek

0,00%

0,00%

Tatjana Kozjek

0,00%

0,00%

0,00%

2,33%

52,06 %

46,51 %

Marko Bohanec

Ljupčo Todorovski
Skupaj
Vir: Lasten, 2013

Tabela 14 zgoraj pa je v bistvu, podobno kot Tabela 1 oz. uvertura iz prejšnjega Graf 4 v
Graf 18 spodaj. Če se prvo usmerimo na skrajno desni konec Tabela 14 in si pogledamo
kako stoji določeno FU akademsko osebje glede na povprečno število referenc oz. virov na
zaključne naloge, lahko vidimo, da je po citiranih nalogah dr. Kovačeva spet oz. tudi tukaj
prevladujoča (pobere 8,80 % glede na celoto; 52,24 %). Drugi, ki ji sledi, pa je dr. Ivanko
z 5,92 % povprečnega števila referenc/citirano delo (PŠR/CD od sedaj naprej) in v zadnji
na tristopenjski lestvici pa sta dr. Kocjančič in dr. Vodovnik. Obadva imata za 0,17 %
manjši delež kot drugouvrščeni (torej 5,75 % PŠR/CD). Če sedaj med te primerjamo
povprečno število referenc/necitirano delo (PŠR/ND naprej), pa je zanimivo, da imata dr.
Kovačeva in dr. Kocjančič enak delež (1,08 %120), dr. Vodovnik pa za tretjino manj od
njiju (0,36 %). Dalje, če pa še v to analizo vključimo še habilitacijski naziv oz. spol, pa
vidimo, da je dr. Kovačeva tudi med ženskami na prvem mestu oz. kot docentka glavna.
Redni profesor ne igra toliko kritične vloge kot bi rekel (laično) stalež oz. profesura
predavajočega. Zato je tudi dr. Ivanko bolje pozicioniran kot njegov so-akademik dr.
Vodovnik.
Druga stran piramide, če odmislim očitne 0,00 % za PŠR/CD, pa pri 0,18 % zasedata
zadnje (prvo mesto) dr. Čebulj, dr. Dečman, dr. Rakar, dr. Setnikar-Cankar in dr. Virant.
Drugi na lestvici je dr. Pečarič z 2x odstotka prvouvrščenih (0,36 %) in zadnji, tretji pa dr.
Brejc z 0,54 %. Primerjava omenjenih še za PŠR/ND pa pokaže, da ima dr. Čebulj enak
odstotek kot za PŠR/CD (0,18 %), dr. Dečman ima 4x višji odstotek, dr. Rakar je 5x in dr.
Setnikarjeva-Cankar pa kar 10x večji odstotek kar pomeni, da ima 10x večje število
120

Zaradi ŠNDM v Tabeli 13 – 6x oba necitirana kot mentorja pri zaključnih nalogah.
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referenc v nalogah, kjer ni citirana kot mentorica diplome/magisterija kandidata. Doktor
Pečarič ima enak odstotek (0,36 %), dr. Brejčev pa je enak dr. Pečaričevem PŠR/ND
deležu kar pomeni manjša izguba referenc v necitiranih nalogah. Sreča na drugi strani je,
da ni nobenih ženskih predavateljic, ki so manj oz. najmanj navajane.
Seštevno oz. sumarno pa vidimo, da 52,24 % referenc v 559-ih zaključnih delih izhaja iz
nalog, kjer so bili mentorji ali drugo FU akademsko osebje navedeno ali citirano.
Graf 18: (Drugo) FU akademsko osebje glede citiranja/število citatov le-teh ali
referencah po habilitacijskih nazivih

Vir: Lasten, Tabela 49

Graf 18 zgoraj je nadgradnja Tabela 13 (3. stolpca) in Tabela 14 (prvi stolpec) in kaže, da
so v 559-ih diplomah, magisterijih redni profesorji (14 le-teh), izmed 2085 vseh zbranih
citatov, dobili 768 sklicev ali 36,83 %. Docenti (10) so drugi na mestu z 480 citati (~ 23
%) in docentke121 (3) z 291 sklici (~ 14 %). Višje predavateljice (2) prejmejo najmanj
citatov (le 4 ali 0,20 %), redne profesorice (47 / 2,25 %) in izredne (2) pa so si skorajda
izenačene (10 citatov razlike). Neznano ali drugo (8 oseb – 48 / 2,30 %) so verjetno
asistenti, strokovni sodelavci in slednjih citatov je približno enako kot rednih profesoric oz.
za malo več kot 6x manj kot docentk. Gledano na oko, bi lahko tudi rekli, da je skupina
neznanih (habilitacijskih nazivov) izenačena ali enaka rednim profesoricam.
Če si še pobližje pogledamo redne profesorje glede na docente, bi lahko rekli, da vlada
neko sorazmerje glede na število akademskega osebja, ki ima eden ali drug naziv. Lahko
bi rekel, da so si vsi približno enaki po zaželjenosti ali uporabnosti, torej uspešnosti
njihovih izdelkov (članki, knjige,...) med FU populacijo (povprečni torej). Ista opazka bi
veljala nekako za višje predavatelje z neznanimi in redne profesorice z izrednimi. Je pa
skoraj malo več kot 2x razlika v številu citatov, ki so jih prejeli izredni profesorji in višji
121

Doktorica Kovačeva pobere glavnino citatov tukaj (274, Tabela 13)
razred/skupino docentk navzgor.
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in dvigne celotni

predavatelji, da ne omenim sploh ekstrema med docentkami v primerjavi z izrednimi
profesoricami.
Če gledamo primerjalno z Graf 4, so višji predavatelji tukaj dejansko prejeli precej manj
citatov glede na dano mentorstvo oz. priljubljenost kot mentorji, kjer so si bili z rednimi
profesorji skorajda izenačeni. Tukaj se tudi pokaže skorajda 2x razkorak med docenti in
docentkami glede na prejšnje izkušnje. V Graf 4 so si omenjeni skorajda izenačeni, tukaj
pa so docenti bolj... “spoštovani” oz. citirani. Razkorak med izrednimi profesoricami in
izrednimi profesorji je bil prej za 3x približno, tukaj pa za malo več kot 4x, kar spet kaže
na večjo zastopanost drugih napravem ženskim akademikam.
Graf 19: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentorjev ali
zaključnih nalogah po habilitacijskih nazivih

Vir: Lasten, Tabela 50

Graf 19 zgoraj je v bistvu nek poglobljen pregled spodnje Tabela 15 in prikazuje kako so
mentorji citirani v delih študentov FU glede na njihov habilitacijski naziv. Graf 19 je
sumarno skorajda enak Graf 4 malce nazaj, čeprav ni zajetih 8 akademik-ov. Vseeno je
tudi tukaj osnovno potrjeno122 to kar je že navedeno v Graf 4, čeprav tukaj se lepo pokaže
razporeditev tako citiranih kot tudi necitiranih mentorjev v zaključnih delih FU. Redni
profesorji (14) so najbolj navajani (103), izredni profesorji (58) pa so si skorajda izenačeni
s citiranostjo docentk (58), četudi je slednjih samo 3, prvih pa 7. Omenjeno lahko tudi že
tukaj kaže na neko spolno razlikovanje oz. diferenciacijo, in sicer v večji navajanosti
ženskih akademik (njihovih prispevkov) napravem njihovim moškim pedagogom.

122

Graf 13 precej bolj ožje, medtem ko pa Graf 4 pa širše prikaže dejansko stanje citiranosti
(drugega) FU akademskega osebja.
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Višji predavatelji (8) pa so najmanj citirani kot mentorji (73), ki jim sledijo docenti (10
oseb – 42) in tretje mesto si delijo redni (35) in izredni profesorji (37). Zanimiva so si tudi
diametralno enaka ali približno enake številke za npr. necitirane docentke (25) in citirane
docente (24) ali citirane izredne profesorice (9) in necitirane redne profesorice. Citranost
rednih profesorjev (103) in necitiranost docentov (52) je tudi presenetljivo obratno
sorazmerje za 2x faktor kot tudi citiranost docentk (53) z necitiranostjo docentov (52).
Slednje je tudi ponovno obratno sorazmerno.
Tabela 15: Drugo FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih
(osnovno)
Ime Priimek
Tone Jerovšek

Število citatov Rang ŠC
189
1

Stane Vlaj

152

2

103

3

39

4

28

5

22

6

16

7

Mateja Kunstelj

6

8

Barbara Leskovšek

6

8

Jurij Jaklič

5

10

Dušan Štrus

5

10

Tina Jukić

4

12

Ciril Ribičič
Andrej Kovačič
Žiga Andoljšek
Roman Lavtar
Mik Strmecki

Matej Makarovič

4

12

Astrid Prašnikar

4

12

Ana Vlahek

4

12

Boris Gramc

3

16

3

16

3

16

2

19

Anamarija Leben

2

19

Marjan Krisper
Nina Tomaževič
Marko Bohanec
Mateja Grmek

1

21

Tatjana Kozjek

1

21

Skupaj

602
Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 15 pa je sedaj ločitev tistih sivo obarvanih akademik-ov iz Tabela 13 malce
nazaj. Torej imamo na ogledu resnično drugo FU akademsko osebje, ker se gre za
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natanko 22 posameznikov123, ki so bili citirani v zaključnih nalogah študentov in študentk,
a mentorske vloge pa v vseh 559-ih delih pa niso imeli.
Tokrat pa je dr. Jerovšek “prvi na vasi”, da tako rečem, z 189-imi sklici v diplomah in
magisterijih v 2010-em letu. Drugo mesto pripada starosti dr. Vlaju z 152 referencami in
zadnji pa je dr. Ribičič (103 citati). Zanimivo, da so vsi iz pravnega področja v bistvu.
Najmanj navajane pa sta (z enim samcatim sklicem) samo dr. Kozjek in Mateja Grmek (po
rangu obe na 21-em mestu). Na drugem mestu oz. z rangom 19 pa dr. Bohanec in
Anamarija Leben – oba z dvema citatoma. Zadnji pa so: Boris Gramc, dr. Krisper in dr.
Tomaževič (16. rang).
Primerjalno gledano s Tabela 13, se je dr. Jerovšek iz takratnega drugega mesta sedaj
premaknil na prvo, dr. Vlaj se je pa tudi iz prej tretjega trenutno namestil na drugo
mesto. Doktor Ribičič je popolnoma nova uvrstitev glede na prejšnje izkušnje. Skupno
obema tabelama je, da glavna mesta citiranosti zasedajo akademiki iz pravnega področja.
Graf 20: Drugo FU akademsko osebje glede na število citatov le-teh ali referencah po
spolu

Vir: Lasten, Tabela 51

Zgornji Graf 20 pa, podobno kot Graf 17 malce nazaj, razkriva spolno porazdelitev števila
citatov za drugo FU akademsko osebje. Tukaj je bilo pa 10 žensk in 13 moških je
prispevalo svoje reference. Torej 43,47 % nežnejšega spola ali zelo v grobem razmerje
50:50. Moški akademiki močno preglasijo akademičarke, in sicer skoraj 100 % (94 %).
Torej tudi, če moški niso imeli mentorske vloge, vseeno poberejo skoraj vse reference kot
nementorice ženske. Torej le 43,47 % akademičark v tem sklopu prispeva le 6 % vseh
citatov oz. 7,24 % žensk rodi 1 % referenc. Če bi pa to aplicirali na moške, bi pa trdili, da
0,60 % moških prispeva k 1 % citatov kar pa pomeni, da so ženske kljub vsemu 12x bolj
“spoštovane”.

123

Za 32 manj kot v Tabeli 13 in za 15 manj kot v Tabeli 1. Ženskih akademičark je 9 kar je skoraj
polovica od vseh. Zanimivo, da ženske skupaj zberejo 31 citatov, kar je, v primerjavi z 13-imi
moškimi kolegi za cca. 18,5x manj.
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Primerjava z Graf 17 pokaže sicer 14 % padec referenc za ženske (in obratno za moške)
oz. 4 manj akademičark ali 28 manj moških. Slednje recimo med vrsticami pomeni, da
vsaj ena izmed tistih petih žensk skriva teh 14 % citatov, ki jih pri ženskih nementoricah
ni prisotnih.
Tabela 16: Drugo FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih
(dodatno)
Ime Priimek

Habilitacijski naziv

dr., redni profesor
Tone Jerovšek
dr., docent
Stane Vlaj
dr., redni profesor
Ciril Ribičič
dr., redni profesor
Andrej Kovačič
dr., docent
Žiga Andoljšek
/
Roman Lavtar
dr., docent
Mik Strmecki
/
Mateja Kunstelj
mag.
Barbara Leskovšek
dr., redni profesor
Jurij Jaklič
dr., višji predavatelj
Dušan Štrus
dr.
Tina Jukić
dr., docent
Matej Makarovič
/
Astrid Prašnikar
dr., docentka
Ana Vlahek
/
Boris Gramc
dr., izredni profesor
Marjan Krisper
dr., višji predavateljica
Nina Tomaževič
dr., docent
Marko Bohanec
/
Anamarija Leben
/
Mateja Grmek
dr., višja predavateljica
Tatjana Kozjek
Vir: Lasten, 2013

Iz Tabela 15 prej smo ugotovili kdo so najbolj citirani akademiki, vendar iz zgornje Tabela
16 pa si lahko malce bolj pobližje pogledamo torej kateri akademski naziv komu pripada.
Torej dr., redni profesor pripada prvemu in tretjemu, docent pa drugemu najbolj
navajanemu profesorju. Graf 4 in Graf 18 potrjuje oz. prikimava tej predpostavki.
Zanimivo je, da se na lestvici z najmanj prejetimi citati znajde tudi docent (dr. Krisper – 3
sklici), ostali nazivi pa sovpadajo s pričakovanji oz. rezulati.
Spodnji Graf 21 pa je, podobno kot Graf 18 nadgradnja Tabela 13, agregacija zgornje
Tabela 16 in pokaže daleč prednost rednih profesorjev. Seveda levji delež (cca. 87 %)
pripada dr. Jerovšku in dr. Ribičiču, ki “ugled” ostalima dvema rednima profesorjema
dvigneta v višave, da tako rečem. Drugi najbolj citirani so docenti, vendar dr. Vlaj ima
tukaj prste vmes, ki ostalim štirim akademikov v tej skupini pobere 75,24 % citatov kar je
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precej več kot pa dr. Jerovšek in dr. Ribičič skupaj za redne profesorje imata oz.
prispevata. Drugo oz. neznani nazivi (asistenti, itn.) glede na količino (9 oseb) spravijo
skupaj približno malo manj kot četrtino tega kar 5 docentov pobere v končnem seštevku
prejetih citatov. Docentke oz. dr. Vlahkova (kot ženska akademika) vseeno z svojimi 4-mi
sklici prispeva nekaj kot tudi 2 višji predavateljici, čeprav tudi tukaj lahko še za spolno
dimenzijo rečemo, da so ženske predavateljice, če upoštevam še tiste v skupini Drugo, v
spodnjem razredu števila najmanj prejetih citatov, bolje uvrščene kot njihovi moški
akademiki.
Graf 21: Drugo FU akademsko osebje glede citiranje/število citatov le-teh ali
referencah po habilitacijskih nazivih

Vir: Lasten, Tabela 52

Spodnja Tabela 17 pa sedaj prikazuje 33 FU akademskih oseb glede na njihovo mentorsko
vlogo vlogo, ki so jo imeli v zaključnih nalogah študentov in študentk FU kot tudi glede na
njihovo prejeto število citatov124. Doktor Kovačeva je tudi v tem kategoriji (Top 3, op.p.)
najbolj citirana akademičarka na FU z 274 sklici in tudi prva kot ženska125 predavateljica.
Sledi ji dr. Virant z 152 citati, ki pa je imel, glede na prejšnjo Tabela 13, tretje mesto, je
pa tukaj drugi najbolj citiran akademik (in prvi med moški profesorji na FU). Tretje najbolj
citirani akademik in novinec glede na Tabela 13, pa je dr. Ivanko z 131-imi citati. Najmanj
navajan pa je dr. Todorovski z samo enim citatom (rang 33), torej pozicija glede na
Tabela 13 je nespremenjena. Malce boljši položaj imata dr. Grad in dr. Granda s po tremi

124

Tukaj velja omeniti možnost nadgradnje raziskave, da bi se ugotovilo (nasplošno) koliko je bilo
takšnih del, kjer je bil mentor citiran samo 1x, potem 2x, nato 3x,... kot tudi katero FU akademsko
osebje je bilo glede na dano število prej omenjenega citirano 1x, 2x, itn.
125
Čeprav je le-teh tukaj samo 5 (28 moških torej), zberejo 391 citatov, ostalo (1092) pa pade na
pleča drugih kar je vseeno za malo več kot četrtino glede na celoto (1483).
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citati (rang 31), četudi, glede na Tabelo 3, njuno mesto ostaja isto. Doktor Grilc z 6-imi
citati (rang 30) pa je zadnji in novinec glede na že omenjeno Tabela 13.
Tabela 17: FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih (osnovno)

Polonca Kovač

274

Rang
ŠC
1

Gregor Virant

152

2

Štefan Ivanko

131

3

Zvone Vodovnik

106

4

Rudi Kocjančič

77

5

70

6

69

7

Miha Brejc

67

8

Maja Klun

50

9

47

10

43

11

43

11

Janez Čebulj

41

13

Mirko Vintar

38

14

Janez Malačič

35

15

Slavko Debelak

28

16

Marko Hočevar

Ime Priimek

Število citatov

Janez Stare
Marjan Brezovšek

Stanka Setnikar-Cankar
Bojan Bugarič
Zdravko Pečar

27

17

Primož Pevcin

26

18

Aleksander Aristovnik

22

19

Miloš Senčur

19

20

Dušan Blaganje

17

21

Srečko Devjak

16

22

14

23

Alenka Kuhelj

13

24

Bojan Peček

Niko Abrahamsberg

12

25

Mitja Dečman

11

26

Mirko Pečarič

8

27

7

28

Iztok Rakar

7

28

Peter Grilc

6

30

Janez Grad

3

31

Stane Granda

3

31

1

33

Andreja Kavar Vidmar

Ljupčo Todorovski
Skupaj

1483
Vir: Lasten, 2013
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Graf 22 pa je komplementarna stran Graf 20 in prikazuje FU mentorsko osebje glede na
prejeto število referenc po spolni dimenziji. Moški prispevajo ¾ citatov od 1483, ženske
pa četrtino (25 %) glede na celoto oz. tretjino glede na moške. Prvih je tukaj 28, žensk pa
samo 5 oz. 17,85 % glede na moške ali 15,15 % glede na vse akademske osebe (33).
Sedaj pa če primerjamo glede na celoto, vidimo, da 15 % žensk prispeva 25 % vseh
referenc, medtem ko pa 85 % moških nagrabi 75 % citatov. Povedano drugače, 0,6 %
žensk da 1 % citatov, 1,14 % moških pa odstopi 1 % svojih referenc. V tem oziru količina
premaga (2x) ženske.
V primerjavi s prejšnjim Graf 20, se tukaj pokaže porast citatov pri ženskah za 19 %,
moški pa izgubijo 19 % referenc. Ženske so na prejšnjo količino (9) tukaj bolj citirane kot
pa moški, ki jih je tukaj skoraj da 2x več (28) kot prej.
Graf 22: FU akademsko osebje glede na število citatov le-teh ali referencah po spolu

Vir: Lasten, Tabela 53

Spodnja Tabela 18 pa v povezavi z zgornjo Tabela 17 še prikaže nazive, in sicer za 3
najbolj citirane FU akademike je prvima dvema skupno, da so docenti seštevno v
prednosti pred rednimi profesorji v razmerju 2:1. Za najmanj citirane pa so izredni
profesorji prvi, sledijo jim pa redni v razmerju 1:3. Magistri skupaj zberejo le 59 citatov,
doktorji pa preostalo (1424).
Tabela 18: FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih (dodatno)

Ime Priimek

Habilitacijski naziv

dr., docentka
dr., docent
dr., redni profesor
dr., redni profesor
dr., izredni profesor

Polonca Kovač
Gregor Virant
Štefan Ivanko
Zvone Vodovnik
Rudi Kocjančič
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dr., docent
dr., izredni profesor
dr., redni profesor
dr., izredna profesorica
dr., redna profesorica
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., redni profesor
dr., redni profesor
mag., višji predavatelj
dr., redni profesor
dr., docent
dr., docent
dr., višji predavatelj
mag., višji predavatelj
dr., redni profesor
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Janez Stare
Marjan Brezovšek
Miha Brejc
Maja Klun
Stanka Setnikar-Cankar
Bojan Bugarič
Zdravko Pečar
Janez Čebulj
Mirko Vintar
Janez Malačič
Slavko Debelak
Marko Hočevar
Primož Pevcin
Aleksander Aristovnik
Miloš Senčur
Dušan Blaganje
Srečko Devjak
Niko Abrahamsberg
Alenka Kuhelj
Bojan Peček
Mitja Dečman
Mirko Pečarič
Andreja Kavar Vidmar
Iztok Rakar
Peter Grilc
Janez Grad
Stane Granda
Ljupčo Todorovski

Vir: Lasten, 2013

Spodnji Graf 23 (kot Graf 21 in Graf 19) pa je nadgradnja zgornje Tabela 18 ali
agregacija in ponovnoma spet prikaže spodobno prednost rednih profesorjev z seštevno
432-imi citati. Na oko gledano pa so si docentke (287) izenačene z docenti (278) in
izrednimi profesorji (274), čeprav realno bolj slednji z samimi docenti (samo za 4 citate
razlike). Če imamo še zmeraj v mislih dr. Kovačevo, je zanimivo naključje, da 6 izrednih
profesorjev skupaj zbere toliko citatov kolikor jih zbere ona sama. Isto oz. podobno
nesorazmerje (v spolni diferenciaciji) je če gledamo docente (5) in docentke (2), čeprav
se število citatov razlikuje med omenjenim le za 11. Podobno opažanje sledi tudi če
docentke primerjamo z izrednimi profesoricami. Slednje, četudi sta samo 2, sta za
najmanj 4x manj citirane. Docenti in izredni profesorji so si kar sorazmerni glede število
akademskih oseb, prisotnih v obeh kategorijah. Redne in izredne profesorice so si kar
izenačene, čeprav je realno za 10 citatov razlike med njimi in pri prvih je dr. SetnikarCankarjeva daleč najbolj citirana. Višji predavatelji so za približno 2x bolj citirani kot prej
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omenjeni primerjalni skupini akademičark, čeprav glede na njihovo število (7), so za vsaj
za polovično manj navajani kot recimo izredni profesorji.
Če pa svoja opažanja primerjam z Graf 19, potem pa lahko zaznamo, da pri kategoriji
rednih profesorjev zmanjka za 336 citatov, ki pa jih najdemo v Graf 21. V slednjem jih
samo 4 akademikov toliko prispeva, medtem pa ko pri Graf 18 pa praktično 2x več (10)
oseb prinese malo več kot 78 % tega kar zberejo štirje. Pri višjih predavateljih ni večjih
presenečenj, vendar pa pri neznanih nazivih pa jih samo 9 oseb iz Graf 19 zbere 48 kar bi
lahko rekli vsak po približno 5 citatov, če se gre za enakomerno porazdelitev. Podobno kot
sem trdil za redne profesorje lahko trdim tudi za docente.
Graf 23: FU akademsko osebje glede citiranje/število citatov le-teh ali referencah po
habilitacijskih nazivih

Vir: Lasten, Tabela 54

Tabela 19 spodaj pa je sedaj po področjih urejen pregled daljne Tabela 13. Torej število
FU predavateljskih posameznikov ostaja isto (55), samo razporeditev za discipline pa se
razlikuje (tudi po spolu). Za področje Ekonomije je izmed 226-ih prejetih citatov in 7
akademskih oseb dr. Klunova nesporna zmagovalka z zbranimi 50-imi citati. Sledi ji dr.
Setnikar-Cankarjeva z 47-imi sklici in zadnji pa je dr. Pečar (43 citati). Torej prvo in drugo
mesto zasedata akademičarki, zadnje (tretje) pa akademik. Po ŠCDM rangu pa je dr.
Klunova šele tretja realno, prvo mesto pa ji ukrade ravno dr. Pečar. Slednji je bil 16x
(po)citiran kot mentor, izmed 23 vseh mentorskih zaključnih del, ki so mu pripadala.
Doktor Klunova pa je bila samo 9x citirana kot mentorica, izmed vseh 36 zaključnih del.
Tukaj je mimogrede na prvem mestu kar se tiče necitiranosti zaključnih del kot mentorica.
Zanimivo obratno sorazmerje torej. Doktor Setnikar-Cankarjeva pa je praktično na
zadnjem mestu (rang 6) kar se tiče ŠCDM in nekako v zlati sredini po ŠNDM uvrstitvi.
Najmanj citiran po številu prejetih citatov pa Boris Gramc, ki pa tudi ni imel nikjer
mentorsko vlogo izmed vseh pregledanih zaključnih del. Zatorej je tudi ŠCDM in ŠNDM
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rang temu primeren. Sledi dr. Aristovnik z 22-imi citati (ŠC rang 6), zlato sredino po ŠCDM
(4) in neslavno drugo mesto po ŠNDM poziciji. Kolegu se pa pridružuje še dr. Pevcin z 26imi sklici (ŠC rang 5), istim mestom ŠCDM kot predhodnik in tretjim mestom po ŠNDM.
Pri Informatiki pa je izmed 126 zbranih sklicev, 12 posameznikov oz. treh akademičark
in 9-ih akademikov ter 32 zaključnih del dr. Kovačič najbolj prepoznan. Dobil je 39 citatov,
čeprav nikoli ni imel mentorskega statusa126. Drugi najbolj navajan pa je dr. Vintar z samo
enim citatom manj kot njegov predhodnik in drugim mestom po ŠCDM rangu. Torej izmed
7-ih zaključnih del, kjer je bil mentor, je bil 4x citiran. Tretji na lestvici najbolj uporabnih
pa je dr. Peček z 12-imi citati in prvim mestom po ŠCDM. Torej 100 % citiran izmed vseh
mentorskih zaključnih del (6 mimogrede). Najmanj znan oz. citiran pa je dr. Todorovski
(samo 1 citat), ki je tudi prvi po ŠNDM uvrstitvi (100 % necitiran kot mentor v zaključnih
delih; 13 le-teh). Sledita mu dr. Bohanec in Anamarija Leben – oba z dvema citatoma in
temu primerno ŠCDM (4) in ŠNDM (5) uvrstitvijo. Zadnja dva s po tremi citati pa sta dr.
Grad in dr. Krisper.
Organizacijske vede, ki imajo samo 5 kandidatov (2 akademičarki, 3 akademiki)
zberejo 272 citatov v 58 zaključnih delih kar je neprimerno boljše kot informatiki in malo
boljše kot ekonomisti. Doktor Ivanko je prvi v tej kategoriji z 131 zbranimi sklici in 100 %
citiran kot mentor v 33 diplomah oz. magisterijih. Doktor Stare je drugi z 70-imi citati in
drugim mestom po ŠCDM rangu, a prvim po ŠNDM poziciji. Zadnji najbolj citiran pa je dr.
Brejc z tremi citati manj kot njegov predhodnik in 3x citiran kot mentor izmed 5-ih
zaključnih nalog.
Pravo je najširši razred izmed vseh kategorij in šteje 1370 citatov izmed 286 zaključnih
nalog in 24 FU akademskih oseb – od tega samo 5 žensk. Doktor Kovačeva je prva v tej
kasti – tako po številu citatov (274) kot tudi po ŠCDM rangu (1), a je pa približno na
polovici pri ŠNDM lestvici. Drugi, ki ji sledi je dr. Jerovšek, ki pa pri nobeni zaključni nalogi
ni sodeloval kot mentor, zato sta ŠCDM/ŠNDM ranga temu primerna. Tretje mesto si pa
delita dr. Virant in dr. Vlaj – ob s po 152 citati. Prvi je po ŠCDM na repu praktično (12.
mesto), drugi pa pa kar na zadnjem (15). Oba pa imata ŠNDM uvrstitev na koncu lestvice.
Druga plat kovanca pa ima Matejo Grmek kot najbolj necitirano osebo (1 citat; ŠC rang
24), Astrid Prašnikar in dr. Vlahkovo (obe po 4 citate; ŠC rang 22) in tretje mesto pa prida
dr. Štrusu (ŠC rang 21).
Statistika ima samo 3 predstavnike (vsi moški), ki skupaj zberejo 71 citatov od 42
zaključnih del. Najbolj citiran je dr. Andoljšek z 28-imi citati, čeprav nikjer ni bil mentor.
Sledi mu dr. Hočevar z enim citatom manj in 52,40 % citiranostjo kot mentor (11 del od
21-ih), torej ŠCDM rang na prvem mestu in ŠNDM uvrstitev pa drugo. Zadnji najbolj oz.
najmanj citiran pa je dr. Devjak z 16-imi sklici, ŠCDM pozicijo 2 in prvo mesto za ŠNDM.
Torej je najbolj necitiran akademik za področje statistike.
Ostalo pa ima 4 oseb, od tega 2 ženski in vsi skupaj zberejo 20 citatov v samo dveh
zaključnih nalogah. Andreja Kavar Vidmar je prejela največ citatov v tej skupini (7), sledi ji
Barbara Leskovšek (6) in zadnji pa je moški akademik dr. Makarovič z štirimi citati. Prva
ima tudi najboljšo pozicijo na ŠNDM rang (3) kot tudi dr. Granda (isto 3).

126

Takšnih, ki niso bili mentorji FU študentski populaciji je v tej disciplini 7.
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Tabela 19: (Drugo) FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih po
področjih (osnovno)

Informatika

Ekonomija

Področje

Število
Ime Priimek

del mentorjev-ic

Organizacijske
vede

1
2
3
(ŠC) (ŠCDM) (ŠNDM)
1
3
1

Maja Klun
SetnikarStanka
Cankar
Zdravko Pečar

50

9

27

47

1

10

2

6

4

43

16

7

3

1

5

Janez Malačič

35

10

0

4

2

6

Primož Pevcin

26

5

19

5

4

3

Aleksander Aristovnik

22

5

22

6

4

2

Boris Gramc

3

0

0

7

7

6

Andrej Kovačič

39

0

0

1

4

5

Mirko Vintar

38

4

3

2

2

3

Bojan Peček

12

6

0

3

1

5

Mitja Dečman

11

1

4

4

3

2

Mateja Kunstelj

6

0

0

5

4

5

Jurij Jaklič

5

0

0

6

4

5

Tina Jukić

4

0

0

7

4

5

Janez Grad

3

0

1

8

4

4

Marjan Krisper

3

0

0

8

4

5

2

0

0

10

4

5

Anamarija Leben
Ljupčo Todorovski
Štefan Ivanko

2
1
131

0
0
33

0
13
0

10
12
1

4
4
1

5
1
3

Janez Stare

70

11

9

2

2

1

Miha Brejc

67

3

2

3

3

2

Tatjana Kozjek

1

0

0

4

4

3

3

0

0

4

4

3

274

49

6

1

1

6

189

0

0

2

15

15

Gregor Virant

152

1

0

3

12

15

Stane Vlaj

152

0

0

3

15

15

Zvone Vodovnik

106

32

2

5

2

11

Ciril Ribičič

103

0

0

6

15

15

Rudi Kocjančič

77

32

6

7

2

6

69

9

7

8

5

4

Bojan Bugarič

43

0

3

9

15

10

Janez Čebulj

41

1

1

10

12

13

Slavko Debelak

28

16

30

11

4

1

Roman Lavtar

22

0

0

12

15

15

Marko Bohanec

Nina Tomaževič
Polonca Kovač
Tone Jerovšek

Pravo

Rang

Število citiranih necitiranih
citatov

Marjan Brezovšek

81

Miloš Senčur

19

6

6

13

7

6

Dušan Blaganje

17

7

7

14

6

4

Mik Strmecki

16

0

0

15

15

15

14

6

21

16

7

2

Niko Abrahamsberg

Ostalo

Statistika

Alenka Kuhelj

13

4

19

17

9

3

Mirko Pečarič

8

2

2

18

11

11

Iztok Rakar

7

1

5

19

12

9

Peter Grilc

6

4

1

20

9

13

Dušan Štrus

5

0

0

21

15

15

Astrid Prašnikar

4

0

0

22

15

15

Ana Vlahek

4

0

0

22

15

15

Mateja Grmek

1

0

0

24

15

15

28

0

0

1

3

3

Marko Hočevar

27

11

10

2

1

2

Srečko Devjak

16

6

15

3

2

1

Andreja Kavar Vidmar

7

0

1

1

3

3

Barbara Leskovšek

6

0

0

2

3

5

Matej Makarovič

4

0

0

3

3

5

Stane Granda

3

0

1

4

3

3

2085

291

260

Žiga Andoljšek

Skupaj

Vir: Lasten, 2013

Spodnji Graf 24 povzema delno to kar je prikazano v zgornji Tabela 19, in sicer nakazuje
porazdelitev število citatov in ali po spolu oz. po področjih v zaključnih nalogah FU
študentske populacije od (drugega) FU akademskega osebja. Najbolj izstopa področje
prava kot celota (iz koder je večina tematsko obarvanih diplom in magisterijev) in tudi
moški delež v le-tem segmentu. Slednjih je preko ¾ oz. 78,40 %, vendar pa, glede na
število sodelujočih akademskih oseb (24), če primerjam pravo z informatiko, ki pa ima
polovico manj oseb (12), pa je delež moških 90,50 %, vendar je število citatov tukaj
(seštevno 126) neprimerno manjše v obsegu od pravnega področja (1370). Organizacijske
vede so drugo najbolj citirano področje, kjer so skorajda vsi moški tukaj (samo 4 ženske)
in število citatov je prispevalo 5 oseb. Ekonomija je tretje, vendar je odstotek moških
tukaj najmanjši (le 57 %) od vseh ostalih področij ob sedmih prisotnih osebah, ki prispeva
226 sklicev. Izjema je le področje neuvrščenega oz. ostalega, kjer je polovica žensk v
razredu 20 citatov in 4 oseb. Statistika je pa edino področje, kjer ni nobenih žensk, vsi in
samo moški, čeprav so samo 3-je akademiki prisotni in skupaj prinesejo 71 citatov za
razliko od področja Ostalo.
Če pa še Graf 24 primerjamo z Graf 5, čeprav se gre pri slednjem za zaključna dela
(število le-teh), pri prvem pa za sklice oz. reference, obstaja korelacija oz. povezanost
pojava z zaželjenostjo danega mentorja in njegovim citiranjem v zaključni nalogi. Pri
pravnem področju je to najbolj opazno, kjer delež žensk v vsakem primeru ne pade pod
20 %. Podobno velja za ekonomsko področje, kjer se odstotek žensk giblje vsaj nad 35
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%. Upam pa si trditi, da bo od nabora izbranih mentorjev za organizacijsko področje,
zmeraj število citatov v dejanskih diplomah in magisterijih zmeraj vsaj 4x od prvega.
Primerljivo bi lahko rekel tudi za informacijsko področje.
Graf 24: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število citatov in ali spolu po področjih

Vir: Lasten, Tabela 55

Naslednji Graf 25 pa razkriva porazdelitev števila (ne)citiranih zaključnih del (s strani
študentov) po področjih. Vidimo, da izmed 24 oseb oz. mentorjev-ic, ki so iz pravnega
področja sodelovali pri 286-ih zaključnih nalogah, da je bilo 55,44 % le-teh citiranih oz. v
170 diplomah in magisterijih so študentje navajali literoaturo in vire od njihovih
mentorjev-ic. Številčno gledano je to največ izmed vseh področjih, vendar odstotkovno pa
je citiranost najboljša pri organizacijskem področju127, kjer je citiranih 81 % vseh
zaključnih nalog iz tega področja, čeprav je skoraj 5x manj mentorjev (5) na voljo pri
pravni disciplini. Statistično področje je tretje kar se tiče odstotkovnega prikaza citiranih
del (40,47 % pri samo treh mentorjih kar je 8x manj kot pri pravni kategoriji). Ekonomsko
področje je tretje najbolj citirano z 46-imi diplomami in magisteriji, čeprav ima 7
sodelujočih glede na organizacijske vede, kjer pa je/sta samo ena-i zaključna-i naloga-i
več, a ima zato dve FU akademski osebi manj. Statistika in informatika bi si bile na oko,
skupaj z necitiranimi in citiranimi zaključnimi deli, približno enako široki, čeprav je
dejanska razlika za 10 nalog.
Kar se pa tiče necitiranih zaključnih nalog pa je tudi tukaj pravno področje prvo z 116-imi
deli, vendar pa drugo mesto tokrat pripada ekonomiji z 86 nalogami. Tretje mesto bi tako
pripadalo statistični disciplini (25 del), vendar pa če gledamo iz odstotkovnega vidika, pa
bi sedanje drugo mesto postalo prvo (64,88 %), tretje drugo (59,52 %) in prvo tretje
(40,56 %).

127

Številčno gledano je drugo najbolj citirano področje z 47-imi zaključnimi nalogami.
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Graf 25: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentorjev ali
zaključnih nalogah po področjih

Vir: Lasten, Tabela 56

Naslednji Graf 26 pa je v bistvu mikro pogled zgoščenega zgornjega Graf 24 iz vidika
ženskih predavateljic oz. akademičark – bolj podrobneje kako spol vpliva na področje
citiranosti ali na (ne)citirane diplome in magisterije. Tukaj ni kaj za dodati, le da od 14
predavateljic, da jih je največ iz pravnega področja in da ravno velika večina (cca. 68 %)
iz tega področja citiranih kot mentorice (53). Obraten pojav pa je na ekonomskem
področju – tukaj pa jih je skoraj 79 % necitiranih (37). Realno pa so si glede na vsa
področja citirane in necitirane mentorice izenačene (63).
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Graf 26: (Drugo) FU akademičarsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentoric
po področjih

Vir: Lasten, Tabela 57

Graf 27 spodaj pa prikazuje nasprotno stran od Graf 25 oz. moške akademike iz
zgoščenega Graf 24 malce nazaj (od obeh spolov). Pravno področje spet izstopa z 117
citiranimi zaključnimi deli glede na svojo disciplino in tudi nasploh. Organizacijske vede so
druge (47) na stolčku in ekonomska disciplina (36) pa stopničko nižje. Informatika in
statistika sta torej zadnji, vendar pa če gledamo odstotkovno, pa so organizacijske vede
(81 %, 3 akademiki) najbolje citirane, šele potem je pravo (56,25 %, 19 oseb) in na
koncu je ekonomska disciplina (42,85 %, 5 posameznikov). Je pa statistika (40,47 %)
bolje pozicionirana kot njena informacijska kolegica (9 posameznikov), četudi ima 3x manj
moških akademikov. Tukaj konkretno torej se vidi, da količina akademikov, ki sodeluje pri
neke področju ne nujno prispeva k večji citiranosti le-tega. Namreč, če primerjamo
statistiko in organizacijske vede, ki imata po enako število prisotnih mentorjev (3) in v
grobem tudi enako oz. primerljivo število zaključnih del, je prva neprimerno boljše citirana
kot druga.
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Graf 27: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentorjev po
področjih

Vir: Lasten, Tabela 58

Tabela 20 spodaj pa je nadgradnja osnovnega prikaza Tabela 19 zgoraj za področja oz.
habilitacijski naziv. Podobno kot prejšnja Tabela 13 oz. Tabela 14, ki je bila potem
podlaga za Graf 21 in ostale grafe naprej.
Za ekonomsko področje je dr. Pečar glavni glede na PŠR/CD in odnese malo manj kot
3 % (2,86 %). Sledi mu dr. Malačič s približno malo več kot odstotkom manjšim
procentom (1,79 %) in nato pa dr. Klunova. Izmed teh treh sta prvi in zadnja izredna
profesorja, drugi pa redni. 2 moška akademika v družbi ene akademičarke. Najslabše jo
odnese Boris Gramc, ki nima niti desetinke odstotka, vendar seveda on ni nikjer imel
mentorske vloge kot tudi ne vsi ostali, ki so primerno označeni v tej tabeli. Za PŠR/ND pa
je dr. Klunova prvakinja z skoraj 5 % (4,83 %), ki ji je takoj za petami dr. Aristovnik s
približno odstotkom manj (3,94 %), zadnji pa je dr. Pevcin. Zadnja 2 sta docenta, prva pa
izredna profesorica in tudi tukaj je po spolni diferenciaciji ena akademičarka med dvema
akademikoma.
Pri informacijski disciplini je največ takšnega akademskega osebja (7), ki niso bili
mentorji-ice v celotnem pregledu vseh področij skupaj. Tukaj pa je dr. Peček prvi z 1,07
% po PŠR/CD, drugi dr. Vintar (0,72 %) in zadnji in realno edini nad nulo dr. Dečman
(0,18 %). Prvi in zadnji sta oba višja predavatelja, medtem ko sredinski pa je redni
profesor. Druga stran lestvice (za PŠR/ND) pa postavlja dr. Todorovskega na vrh (2,33
%), nato dr. Dečmana (0,72 %) in potem dr. Vintarja (0,54 %).
Organizacijske vede ima dr. Ivanko-ta za vodjo z malo manj kot 6 % za PŠR/CD (5,90
%). Ob njem je njegov mlajši akademik dr. Stare (1,97 %) in nato pa dr. Brejc (0,54 %).
Prvi in zadnji sta oba redna profesorja, dr. Stare pa je docent. Za PŠR/ND pa je dr. Stare
prvi z 1,61 % in zadnji dr. Brejc 0,36 %. Tukaj pa si nasprotujeta eden redni profesor in
eden docent.
Pravno področje je precej bolj široko, a vseeno se spet dr. Kovačeva z 8,77 % za
PŠR/CD zavihti na vrh lestvice. Drugo mesto si delita dr. Kocjančič in dr. Vodovnik z 5,72
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%, tretje pa dr. Debelak z 2,86 %. Na tem delu piramide ni “nekih zavezništev” – vsak
habilitacijski naziv se enkrat pojavi. Skoraj polovica (10) FU akademskih oseb ima PŠR/CD
0,00 % (kot tudi za PŠR/ND) in če od te številke naprej gledamo kdo ima najslabši
dejavnik pridemo do treh osebkov, ki imajo 0,18 %. Slednji so: dr. Čebulj, dr. Rakar in dr.
Virant. Sledi jim dr. Pečarič z 2x odstotka njegovih predhodnikov in zadnje mesto pa si
delita dr. Grilc in dr. Kuhelj. Če sedaj pogledamo te akademike-čarke, vidimo, da imamo 3
docente oz. 2 docenta in eno docentko, ostali ne tvorijo neke skupinjene habilitacijske
nazive. Obrnjena plošča za PŠR/ND pa nariše dr. Debelaka na vrh z 5,37 %, ki mu sledi
dr. Abrahamsberg z 3,76 % in zadnja tukaj pa je dr. Kuhljeva z 3,40 %. Če se že tukaj
osredotočimo na habilitacijske nazive, vidimo, da imamo 2 višja predavatelja in eno
docentko. Spolno gledano 2 akademika in ena akademičarka. Podobno kot pri ekonomiji
torej. Najnižji PŠR/ND imajo dr. Čebulj in dr. Grilc z 0,18 %, nato dr. Pečarič in dr.
Vodovnik z 2x njunih predhodnikov in zadnji pa je dr. Bugarič z 0,54 %. Tukaj pa imamo
razmerje 2 : 2 kar se tiče rednih in izrednih profesorjev.
Statistična disciplina je najožje področje z samo tremi kandidati in dr. Hočevar je za
PŠR/CD z skoraj 2 % (1,97 %) prvi in realno zadnji tukaj. Doktor Devjak z 1,07 % se mu
sicer približa, vendar zaostaja praktično za skoraj odstotek, čeprav pa je po PŠR/ND
parametru zgodba o pozicijah zamenjana. V vsakem primeru kraljujeta 2 redna
profesorja.
Pri Ostalo pa za PŠR/CD ni ne prvega in ne zadnjega, sta pa zato pri PŠR/ND kategoriji z
0,18 % dr Granda in dr. Kavar Vidmar edina. Torej eden redni profesor in ena izredna
profesorica.
Seštevno oz. sumarno pa vidimo, da 52,06 % referenc v 559-ih zaključnih delih izhaja iz
nalog, kjer so bili mentorji ali drugo FU akademsko osebje navedeno ali citirano.

Informatika

Ekonomija

Področje

Tabela 20: (Drugo) FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih po
področjih (dodatno)
Povprečno število
referenc na
Habilitacijski naziv

Ime Priimek

dr., izredna profesorica
Maja Klun
dr., redna profesorica
Stanka Setnikar-Cankar
dr., izredni profesor
Zdravko Pečar
dr., redni profesor
Janez Malačič
dr., docent
Primož Pevcin
dr., docent
Aleksander Aristovnik
/
Boris Gramc
dr., redni profesor
Andrej Kovačič
dr., redni profesor
Mirko Vintar
dr., višji predavatelj
Bojan Peček
dr., višji predavatelj
Mitja Dečman
/
Mateja Kunstelj
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citirano

citirano

delo
1,61%
4,83%
0,18%

1,79%

2,86%

1,25%

1,79%

0,00%

0,89%

3,40%

0,89%

3,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,72%

0,54%

1,07%

0,00%

0,18%

0,72%

0,00%

0,00%

Organizacijske
vede
Pravo
Statistika
Ostalo

dr., redni profesor
dr.
dr., redni profesor
dr., izredni profesor
dr., docent
/
dr., izredni profesor
dr., redni profesor
dr., docent
dr., redni profesor
dr., višja predavateljica
dr., višja predavateljica
dr., docentka
dr., redni profesor
dr., docent
dr., docent
dr., redni profesor
dr., redni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
mag., višji predavatelj
/
dr., višji predavatelj
mag., višji predavatelj
dr., docent
mag., višji predavatelj
dr., docentka
dr., docent
dr., višji predavatelj
dr., redni profesor
dr., višji predavatelj
/
dr., docentka
/
dr., docent

Jurij Jaklič

0,00%

0,00%

Tina Jukić

0,00%

0,00%

Janez Grad

0,00%

0,18%

Marjan Krisper

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Marko Bohanec
Anamarija Leben

0,00%

0,00%

Ljupčo Todorovski

0,00%

2,33%

Štefan Ivanko

5,90%

0,00%

Janez Stare

1,97%

1,61%

Miha Brejc

0,54%

0,36%

Tatjana Kozjek

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,77%

1,07%

0,00%

0,00%

Gregor Virant

0,18%

0,00%

Stane Vlaj

0,00%

0,00%

Zvone Vodovnik

5,72%

0,36%

Ciril Ribičič

0,00%

0,00%

Rudi Kocjančič

5,72%

1,07%

Nina Tomaževič
Polonca Kovač
Tone Jerovšek

Marjan Brezovšek

1,61%

1,25%

Bojan Bugarič

0,00%

0,54%

Janez Čebulj

0,18%

0,18%

Slavko Debelak

2,86%

5,37%

Roman Lavtar

0,00%

0,00%

Miloš Senčur

1,07%

1,07%

Dušan Blaganje

1,25%

1,25%

Mik Strmecki

0,00%

0,00%

Niko Abrahamsberg

1,07%

3,76%

0,72%

3,40%

Mirko Pečarič

0,36%

0,36%

Iztok Rakar

0,18%

0,89%

Peter Grilc

0,72%

0,18%

Dušan Štrus

0,00%

0,00%

Astrid Prašnikar

0,00%

0,00%

Ana Vlahek

0,00%

0,00%

Mateja Grmek

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Alenka Kuhelj

Žiga Andoljšek

dr., redni profesor

Marko Hočevar

1,97%

1,79%

dr., redni profesor

Srečko Devjak

1,07%

2,68%

Andreja Kavar Vidmar

0,00%

0,18%

Barbara Leskovšek

0,00%

0,00%

Matej Makarovič

0,00%

0,00%

Stane Granda

0,00%

0,18%

dr., izredna profesorica
mag.
dr., docent
dr., redni profesor
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Skupaj

52,06 %

46,51 %

Vir: Lasten, 2013

Spodnji Graf 28 je nadgraditev oz. kombinacije zgornje Tabela 20 in tretjega stolpca
Tabela 19. Torej imamo opravka z razporeditvijo habilitacijskih nazivov glede na področje.
Dinamični del pa je število citatov oz. referenc. Seštevno gledano je pravno področje
(1370 sklicev) najvišje in dodobra zapolnjeno. Sledijo mu organizacijske vede (272), ki pa
bi na oko lahko bile izenačene tudi z ekonomijo (226), čeprav realno ni tako.
Informacijska disciplina (126) bi lahko še zraven kaj rekla, vendar ostanimo pri “treh
najbolj spoštovanih”. Če se pa sedaj osredotočimo na prav habilitacijske nazive, pa lahko
vidimo, da redni profesorji (404) iz pravnega področja dominirajo vsem ostalim iz drugih
področij. Tudi pri organizacijskih vedah, kjer jih je za približno polovico manj (198), je
njihov vpliv neizmeren. Pri informatiki (85) so tudi glavni in pri statistiki (43). Pri ekonomiji
pa so izredne profesorice (50) bolj citirane, docenti in redne profesorice. Torej ženske
obvladujejo in držijo gor svoje moške akademike. Pri pravni disciplini je zanimivo tudi to,
da je docentk (291) le za malo več kot 100 manj kot rednih profesorjev, kar lahko kaže
tudi na dominanco (enkrat v prihodnosti) tudi na tem področju. Višji predavatelji so
najbolj zastopani pri pravu (90) in pri informatiki (23). Redne profesorice (47) in docentke
(291) praktično nimajo nobene konkurence tudi iz drugih področij. Izrednih profesorjev je
pa iz ekonomističnega področja (43) za 5x manj kot jih je na pravnem (230). Poleg rednih
profesorjev so tudi docenti približno enakomerno in obsežno porazdeljeni po vseh
področjih oz. ni velikih odstopanj od discipline do discipline.
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Graf 28: Število citatov/referenc glede na habilitacijski naziv po področjih

Vir: Lasten, Tabela 59

Če bi se pa za hipec ozrli po Graf 6 in naredili primerjavo z Graf 28 (zgoraj) pa lahko
opazimo recimo za pravno področje precej velika razhajanja pri recimo višjih
predavateljih. Pri prejšnjem grafu je bilo naprimer 105 zaključnih del, kjer so bili mentorji
prej omenjeni po statusu, vendar je pa dejansko število citatov, ki so jih prejela ta
zaključna dela, precej manjše-a (90). Torej, če bi gledali enakomerno porazdelitev citatov,
niti eden citat ne bi prišel na nabor 105-ih zaključnih del. Obraten primer pa je pri rednih
profesorjih. Tukaj pa je bilo samo 39 takšnih diplom ali magisterijev, vendar število
citatov, ki jih je bilo zabeleženih, pa je bilo malo več kot 10x večje. Torej lahko bi rekel,
da je bil vsak redni profesor (vsaj) 1x citiran, poleg mentorja pa še 9 drugih FU
akademikov, ki pa so po habilitacijskem nazivu redni profesorji. Razmerje je lahko seveda
drugačno oz. je precej nejasno, vendar za okvirno pojmovanje kaj te številke pomenijo,
ostanimo pri tej minimalistični opredelitvi. Edino pri statističnem področju za redne
profesorje bi lahko rekli, da je razmerje med število zaključnih del in število citatov 1:1 in
recimo za docente pri ekonomiji.
V nadaljevanju bi lahko potem podobne primerjave zapisali tudi za ostala področja, kjer so
takšne (očitne !) razlike, ne samo pri pravni disciplini oz. za dani habilitacijski naziv znotraj
določene kategorije.
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Graf 29: ŠCDM glede na habilitacijski naziv po področjih

Vir: Lasten, Tabela 60

Zgornji Graf 29 pa je drug vidik Graf 27, in sicer iz vidika števila citiranih del mentorjev-ic
glede na področje oz. habilitacijski naziv. Tukaj lahko vidimo, da so si višji predavatelji
(36) dvojno izenačeni z rednimi profesorji (v pravni disciplini in v organizacijskih vedah).
Pri statistiki imajo tudi prevladujoč položaj, čeprav polovični (17) glede na prejšnja 2
področja. Pri informatiki pa so višji predavatelji (7) glavni, pri ekonomiji pa izredni
profesorji (16), čeprav višji predavatelji pa imajo daleč največji vpliv pri pravni disciplini
(42). Pa tudi docentke (53) so tudi udobno tam nameščene. Izredne profesorice (9) se
pojavljajo samo pri ekonomiji v prevladujočem položaju in ravno tako docentje (10).
Nikjer drugje, z izjemo organizacijskih ved (11) so docenti tako citirani.
Ponovni ošvrk Graf 27 recimo za pravno področje kar potrdi sumničenja, in sicer redni
profesorji so primerljivo citirani kot izbrane zaključne naloge z mentorstvi rednih
profesorjev. Malce slabše so izredni profesorji citirani glede na izbrane diplome in
magisterije (59 → 42), čeprav docentke pa za 20 del bolj citirane. Pri organizacijskih
vedah so redni profesorji tudi približno enako citirani oz. na izbrano zaključno nalogo
rednega profesorja kot mentorja pride vsaj 1 citat oz. citiranje le-tega. So pa docenti
malce slabše citirani glede na pričakovano mentorstvo (20 → 11). Se pa popolnoma
poruši ravnovesje habilitacijskih nazivov pri informatiki, ko se iz treh razredov rodita le 2 –
višji predavatelj (7) in redni profesor (4). Ekonomsko področje tudi doleti razredčitev v
vseh pogledih, edino statistična disciplina nekako ohrani pričakovano.
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Graf 30: ŠNDM glede na habilitacijski naziv po področjih

Vir: Lasten, Tabela 61

Zgornji Graf 30 pa je dopolnitev oz. yin yang Graf 29 – oboje pa je podpomenka Graf 27.
Število necitiranih del mentorjev in mentoric je najvišje (nasplošno) pri pravnem področju,
in sicer pri oz. za višje predavatelje (69), čeprav so pa docentke (25) enako necitirane kot
redni profesorji (25) pri statistiki. Približno enako necitirani so izredni profesorji (13) iz
informacijskega področja v primerjavi z pravno disciplino (17). Docentje so najbolj
necitirani pri ekonomiji (14), izredne profesorice tudi (27) kot obenem še redne (10)
naprimer. Pri organizacijskih vedah so docentje (9) tudi najmanj navajani iz tega
področja.
Primerjava z Graf 29 pokaže recimo skorajda 2x necitiranost višjih predavateljev (69 →
36) na pravnem področju, izredni profesorji (17 → 42) so za približno 2,5x manj navajani,
medtem ko redni profesorji (3 → 36) so pa kar za 12x manj citirani. Docentke (iz istega
področja) so tudi za malo več kot 2x manj navajane (25 → 53). Pri organizacijskih vedah
je slika citiranosti docentov in rednih profesorjev obratna. Pri informatiki so višji
predavatelji (4 → 7) za malo manj kot polovico manj oz. bolj citirani. Pri ekonomiji so
izredni profesorji (7 → 16) za malo več kot 2x manj navajani, izredne profesorica za 3x
manj (27 → 9) in docenti pa za 4x (41 → 10) manj.
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Tabela 21: Drugo FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih po
področjih (osnovno)

Ime Priimek

Boris Gramc

3

1

Andrej Kovačič

39

1

Mateja Kunstelj

6

2

Jurij Jaklič

5

3

Tina Jukić

4

4

Marjan Krisper

3

5

2
2

6
6

3

1

1

2

189

1

152

2

Anamarija Leben
Marko Bohanec
Nina Tomaževič

Tatjana Kozjek
Tone Jerovšek

Statistika

Pravo

Stane Vlaj

Ostalo

Število
Rang ŠC
citatov

Ciril Ribičič

103

3

Roman Lavtar

22

4

16

5

Dušan Štrus

5

6

Astrid Prašnikar

4

8

Ana Vlahek

4

8

Mateja Grmek

1

9

Žiga Andoljšek

28

1

Barbara Leskovšek

6

1

Matej Makarovič

4

2

Mik Strmecki

Skupaj

602

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 21 višje predstavlja nižji pogled osnovnega prikaza Tabela 19 nazaj za področja oz.
habilitacijski naziv. Slično kot prejšnja Tabela 13, iz katere je potem nastala Tabela 15
skratka. Število nementorskih oseb je torej znova spet 22, od tega 9 žensk ali 40,90 %.
Ekonomska disciplina tokrat ponuja samo enega kandidata s tremi citati.
Pri informatiki je sicer malce večji nabor (7 oseb – 3 akademičarke, ostalo moški) in
najbolj citiran je dr. Kovačič z 39-imi sklici. Daleč za njim, čeprav na drugem mestu je
Mateja Kunstelj (6) in tretji pa dr. Jaklič (5). Dva moška in ena ženska sta oz. so na vrhu.
Na drugi strani pa sta dr. Bohanec in Anamarija Leben najslabše citirana (2).
Področje organizacijskih ved ima tudi malo izbire (kot pri ekonomiji), vendar prva je
dr. Tomaževič z tremi citati in druga ali najslabše citirana pa Tatjana Kozjek z eno
referenco. Ženske torej kraljujejo tukaj v vsakem primeru.
Pravo spet ponuja večji obseg FU predavateljev-ic, in sicer 9 (3 akademičarke, 6 moških),
kjer je pa dr. Jerovšek z 189-imi citati na vrhu. Drugi je spet moški, natančneje dr. Vlaj
(152), tretji pa dr. Ribičič (103). Najslabše citirane pa so ženske, in sicer Mateja Grmek
(1), drugo mesto si delita dr. Vlahek in Astrid Prašnikar z štirimi citati. Doktor Štrus s 5-imi
citati zaključi krog.
Statistično področje ima tudi samo enega in edinega akademika – dr. Andoljšek z 28
citati.
Ostalo pa ima samo 2 osebi in glede spolne diferenciacije na prvem mestu Barbaro
Grošelj (6 referenc) in na drugem pa dr. Makaroviča (4).
Primerjalno gledano s Tabelo 9 pa je pri ekonomskem področju Boris Gramc popolni
novinec tukaj na lestvici, čeprav je edini akademik pri tej disciplini. Pri informatiki ni
spremembe glede prvega mesta, se pa spremeni vse ostalo navzdol. Organizacijska
disciplina dobi tudi dve novinki, pravno področje pa ima zamenjavo pri prvem mestu (prej
drugouvrščeni sedaj postane prvak) in na ostalih mestih. Statistika ne doživi preporoda,
pri ostalem pa tudi pride do zamenjave imen na vseh mestih.
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Graf 31: Drugo FU akademsko osebje glede na število citatov in ali spolu po področjih

Vir: Lasten, Tabela 62

Zgornjii Graf 31 pa grafični prikaz zgornje Tabela 21 oz. mikro pogled sumarne Tabela 19
in Graf 24 za vidik dejanskega drugega FU akademskega osebja za njihove citate glede na
spol oz. področje. Torej gre se za vpliv nementorskih posameznikov na njihovo pozicijo
oz. citiranja. Ne glede na discipline pravo izstopa od vseh oz. sodelujoči moški akademiki z
487 citati oz. skoraj 98,20 % vseh citatov znotraj te skupine. Ženske so krepko
zanemarjene. Akademičarke pa ohranijo isto pozicijo pri informatiki in organizacijskih
vedah Glede na končni Graf 24 nazaj. Moški pa realno (primerjalno z Graf 24) prispevajo
45,53 % vseh citatov znotraj svojih so-akademikov, kar je skoraj polovica. Slednje pa je,
če še pogledamo pri tem grafu število oseb (9) recimo kar pomembno, ker lahko trdimo,
da moški nementorji prispevajo neprimerno bolj k citiranju kot ženske nementorice,
čeprav to ni nujno, ker le induktivno razmišljamo/sklepamo. Je pa razmerje precej
uravnovešeno pri informatiki in ostalo glede moški vs. ženske (45:55), čeprav pri prvem je
skorajda 2x več sodelujočih oseb kot pri drugem. Skupno obema, gledano iz
matematičnega vidika je le to, da je število liho oz. praštevilo. Za statistiko bi lahko trdili,
da eden posameznik prispevka skoraj polovico vseh citatov, če primerjamo z Graf 24. Za
ostalo področje, za ženske pa lahko rečemo, da je vpliv mentoric z nementoricami, po
parametru število citatov praktično nepomemben, ker tako ene kot druge prispevajo
skoraj enako število sklicev. Če bi šli pa to gledati še iz nivoja števila sodelujočih
akademičark, pa ta teza pade.
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dr., redni profesor
/
dr., redni profesor
dr.
dr., izredni profesor
/
dr., docent

Ostalo

Statistika

Pravo
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Tabela 22: Drugo FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih po
področjih (dodatno)

Ime Priimek

Boris Gramc

Andrej Kovačič
Mateja Kunstelj
Jurij Jaklič
Tina Jukić
Marjan Krisper
Anamarija Leben
Marko Bohanec
Nina Tomaževič

dr., višja predavateljica

Tatjana Kozjek

dr., višja predavateljica

Tone Jerovšek

dr., redni profesor
dr., docent
dr., redni profesor
/
dr., docent
dr., višji predavatelj
/
dr., docentka
/

Stane Vlaj
Ciril Ribičič
Roman Lavtar
Mik Strmecki
Dušan Štrus
Astrid Prašnikar
Ana Vlahek
Mateja Grmek

Žiga Andoljšek

dr., docent

Barbara Leskovšek

mag.

Matej Makarovič

dr., docent

Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 22 pa, v povezavi s prejšnjo Tabela 21, razkriva habilitacijske nazive, ki
pripadajo najbolj citiranim nementorskim oz. drugemu FU akademskemu osebju (po
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področjih). Borisu Gramcu iz ekonomskega področja ni moč ugotoviti kateri naziv mu
pripada. Pri informatiki vidimo, da prvi in tretji imata status rednega profesorja, čeprav
so še trije, ki imajo neznani naziv. Pri organizacijskih vedah so edine na tnalu višje
predavateljice, pravo pa ima 2 redna profesorja, ki pobereta največ citatov. Statistika
ima samo enega docenta, pri ostalo pa sta 1 neznani naziv v vrhu najbolj citiranih in na
drugem mestu pa je eden docent. Pravo pa ima 2 redna profesorja in enega docenta, ki
so na vrhu lestvice.
Primerjalno gledano s Tabela 20 nazaj, so recimo prej izredne profesorice bile najbolj
citirane, sedaj pa ne. Pri informatiki kar se tiče prvega mesta ni sprememb, čeprav
naslednja mesta pa zasede eden neznani naziv in redni profesor. Pri statistiki tudi ni
sprememb, čeprav pravo pa ima spremembo tako na vrhu kot tudi naprej. Dva redna
profesorja zasedeta glavnino. Organizacijske vede pa doživijo sovražni prevzem s strani
žensk oz. višjih predavateljic. Ostalo področje pa doživi spremembo le na prvem mestu z
žensko, kateri pa ne morem določiti naziva (strokovno osebje realno).
Spodnji Graf 32 pa je nadgradnja oz. združitev zgornje Tabela 21 in Tabela 22 kot
mikrovidik združene Tabela 19 in Tabela 20. Iz pogleda grafov pa je Graf 32 nižji pogled iz
Graf 28 – tako kot Graf 21, s tem da le-ta ni imel razslojitve po področjih.
Graf 32: Drugo FU akademsko osebje glede na število citatov po področjih oz. glede na
habilitacijski naziv

Vir: Lasten, Tabela 63

Iz Graf 32 se torej razbere, da ponovnoma, podobno kot pri Graf 28, redni profesorji
nasplošno vlečejo vse niti oz. 292 le-teh konkretneje (na pravnem področju). Njihov vpliv
je tudi največji pri informacijski disciplini, kjer kot nementorsko osebje zberejo 44 sklicev.
Docenti so pa tudi kar dobro pozicionirani (168 citatov) pri pravu. Približno četrtino manj
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(12) pripada neznanim habilitacijskim nazivom na istem področju. Za polovico manj pa je
neznanih nazivov pri ostali disciplini. Statistika kraljuje z docenti oz. enim docentom (28
citatov), organizacijske vede pa z 4-imi citati višjih predavateljic (2). Ekonomsko področje
ima kar se tiče neznanih nazivov najmanj citatov (le 3), četudi so le-ti edini v tej
kategoriji. Pravna disciplina pa ima največ citatov od akademikov z neznanim nazivom
(27), citatov od docentov pa drugo največ (16) od statistike.
Primerjalno gledano z Graf 28, pa redni profesorji pri pravu prispevajo 72,30 % vseh
citatov kar je ogromno kot nementorsko osebje. Podobno je pri informacijski disciplini,
kjer je skoraj 52 % od rednih profesorjev. Torej malo več kot polovica in tudi docenti
imajo približno isti procent (51,22 %) pri pravu.

Pravo

Organizacijske
vede

Informatika

Ekonomija

Področje

Tabela 23: FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih po
področjih (osnovno)

Število
citatov

Rang
ŠC

Maja Klun
SetnikarStanka
Cankar
Zdravko Pečar

50

1

47

2

43

3

Janez Malačič

35

4

Primož Pevcin

26

5

Aleksander Aristovnik

22

6

Mirko Vintar

38

1

Bojan Peček

12

2

11

3

3
1

4
5

Štefan Ivanko

131

1

Janez Stare

70

2

Miha Brejc

67

3

Polonca Kovač

274

1

Gregor Virant

152

2

Zvone Vodovnik

106

3

Rudi Kocjančič

77

4

69

5

Bojan Bugarič

43

6

Janez Čebulj

41

7

Slavko Debelak

28

8

Ime Priimek

Mitja Dečman
Janez Grad
Ljupčo Todorovski

Marjan Brezovšek
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Miloš Senčur

19

9

Dušan Blaganje

17

10

14

11

13

12

Mirko Pečarič

8

13

Iztok Rakar

7

14

Peter Grilc

6

15

Marko Hočevar

27

1

Srečko Devjak

16

2

7

1

3

2

Niko Abrahamsberg

Ostalo

Statistika

Alenka Kuhelj

Andreja Kavar Vidmar
Stane Granda
Skupaj

1483

Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 23 razkazuje ponovnoma 33 FU mentorskih oseb – tako kot Tabela 17
daljno nazaj, po področjih.
Za ekonomijo velja komentar oz. opažanja, ki so bila dana pri Tabela 19. Tako da
nobenih sprememb v poziciji tukaj.
Informacijsko področje dobi novega zmagovalca in to dr. Vintar, ki prinese 38 citatov
izmed 65 oz. 5-ih oseb (sami moški). Torej prej drugouvrščeni sedaj postane prvi.
Podobno sledijo ostale zamenjave.
Organizacijska disciplina napravem Tabela 19 realno tudi ne prinese novih sprememb,
edino število vseh citatov se zmanjša na 268.
Pravo prinese v okviru 15 oseb (samo 2 ženski) in končno število 874 citatov spremembo
na drugem mestu, kjer je prej bil dr. Jerovšek je sedaj dr. Virant z 152 citati, tretji pa je
dr. Vodovnik z 106 sklici. Glede necitiranja veljajo opažanja od prej.
Statistično področje izgubi prejšnjega prvaka in ga nadomestita takrat drugo in
tretjeuvrščeni, ki zasedeta ustrezna mesta višje kot prej. Torej dr. Hočevar z 27-imi citati
postane pri, dr. Devjak pa drugi (16) ali najslabše citiran na tem področju. Dve osebi
zneseta skupaj potemtakem 43 sklicev.
Ostalo ima sedaj samo 2 osebi (1 predavatelj in 1 akademičarka) in obe skupaj imata 10
citatov. Ženska je zmagovalka oz. najbolje citirana seveda.
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Graf 33: FU akademsko osebje glede na število citatov in ali spolu po področjih

Vir: Lasten, Tabela 64

Zgornji Graf 33, ki je nadgradnja tabelaričnega prikaza Tabela 23 zgoraj, pa je druga plat
Graf 31 ali Tabela 21 oz. njegova dopolnilna polovica. Torej Graf 33 je nasprotna stran
Tabela 19 in Graf 24 in prikazuje FU akademsko ali mentorsko osebje glede na reference
po področjih oz. spolu.
Vidimo lahko, da (že pregovorno) pravno področje spet izstopa z število 587 moškimi
citati ali 67,17 % vseh sklicev v tej skupini. Ženske torej prispevajo 32,83 % citatov.
Pravo ima seveda tudi daleč največ prisotnih akademikov-čark (15) kot katerakoli druga
disciplina. Če bi odmislili številke, bi lahko za hipec trdili, da so številčno citati od žensk pri
pravu (287) enaki številu citatov moških pri organizacijskem področju (268) oz. jih je 2x
več kot pa pri ekonomiji (126). V tem primeru bi tudi glede na število prisotnih
predavateljev (6) lahko govorili o nekem obratnem sorazmerju glede na število
akademikov v odvisnosti od števila citatov, če se odmisli področje. Podobno sorazmerje bi
lahko uvedli tudi za informacijsko disciplino (65) in ekonomsko področje za moške citate.
Ženski delež citatov pa je največji (glede na disciplino in nasplošno) ravno pri ekonomiji,
kjer le-te prispevajo 97 ali 43,45 % vseh sklicev. Statistika in informatika sta si zanimivi
glede na število akademikov prisotnih (prvi 2, drugi 5), ker prva ima skoraj polovico
citatov kot druga ob 2x večjem obsegu prisotnih predavateljev.
Primerjava z Graf 24 za področje informatike naprimer pa pove zanimivo dejstvo, da 57 %
vseh citatov prispeva ravno mentorsko osebje.

Podr
očje

Tabela 24: FU akademsko osebje glede na citiranje le-teh v zaključnih delih po
področjih (dodatno)

Ime Priimek

Habilitacijski naziv
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Ekonomija
Informatika
Organizacijske
vede
Pravo
Statistika
Ostalo

dr., izredna profesorica
Maja Klun
dr., redna profesorica
Stanka Setnikar-Cankar
dr., izredni profesor
Zdravko Pečar
dr., redni profesor
Janez Malačič
dr., docent
Primož Pevcin
dr., docent
Aleksander Aristovnik
dr., redni profesor
Mirko Vintar
dr., višji predavatelj
Bojan Peček
dr., višji predavatelj
Mitja Dečman
dr., redni profesor
Janez Grad
dr., izredni profesor
Ljupčo Todorovski
dr., redni profesor

Štefan Ivanko

dr., docent

Janez Stare

dr., redni profesor

Miha Brejc
Polonca Kovač

dr., docentka
dr., docent
dr., redni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
dr., izredni profesor
mag., višji predavatelj
dr., višji predavatelj
mag., višji predavatelj
mag., višji predavatelj
dr., docentka
dr., docent
dr., višji predavatelj
dr., redni profesor

Gregor Virant
Zvone Vodovnik
Rudi Kocjančič
Marjan Brezovšek
Bojan Bugarič
Janez Čebulj
Slavko Debelak
Miloš Senčur
Dušan Blaganje
Niko Abrahamsberg
Alenka Kuhelj
Mirko Pečarič
Iztok Rakar
Peter Grilc

dr., redni profesor

Marko Hočevar

dr., redni profesor

Srečko Devjak
Andreja Kavar Vidmar

dr., izredna profesorica

Stane Granda

dr., redni profesor

Vir: Lasten, 2013

Tabela 24 zgoraj je dodatek k Tabela 23 malce nazaj in razkazuje habilitacijske nazive, ki
gredo k mentorskim FU akademskim osebjem.
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Za ekonomsko in organizacijsko sfero velja komentar, ki je bila dan pri Tabela 20 –
skratka brez sprememb.
Informatika je ukleščena med dvema višjima predavateljema in enim rednim
profesorjem za najbolj citirane (najslabše pa eden redni in eden izredni profesor). Pri
statistiki sta 2 redna profesorja nesporna zmagovalca, pri ostalo pa eden redni profesor
in ena izredna profesorica. Pravo ima pa na vrhu še zmeraj docentko, ki pa ji sledi eden
docent in nato pa eden redni profesor. Za najslabše citirane velja opomba pri Tabela 20.
Graf 34: FU akademsko osebje glede na število citatov po področjih oz. glede na
habilitacijski naziv

Vir: Lasten, Tabela 65

Zgornji Graf 34 združuje Tabela 23 in Tabela 24 oz. služi kot primerjava z Graf 28, ki pa je
bil nadgradnja Tabela 19 in Tabela 20. Nekih velikih razlik ni (glede na Graf 28), čeprav
vidimo lahko, da redni profesorji (112) prispevajo 27,72 % vseh citatov in docenti (160)
pa 48,78 %. Pri informacijski disciplini je upad rednih profesorjev za 48,23 % glede na
vse citate, ki jih prispevajo prej omenjeni za to področje. Neznanih nazivov (12) je
približno za polovico števila citatov višjih predavateljev (23) tukaj. Ostalo ostaja
nespremenjeno glede na Graf 28.

3.4.2

OPREDELITEV DO HIPOTEZ

V uvodu je bila zastavljena ena generalna in 3 specifične ali 3 podhipoteze. Če si osvežimo
spomin:
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1. Izbira področja in mentorja zaključnega dela ter spol študenta vpliva na
navade glede citiranja.
A. Navade citiranja pri zaključnih nalogah s področja informatike in statistike
so slabše kot na ostalih področij.
B. Navade citiranja žensk/študentk so boljše od moških kolegov.
C. Navade študentov iz starih študijskih programov so bolj mednarodno
obarvane in ažurnejše kar se tiče citiranja literature in virov kot obratno.
Sedaj si pa poglejmo kako je s konkretnimi podhipotezami A, B in C v nadaljevanju.

3.4.2.1 Navade citiranja pri zaključnih nalogah s področja informatike in
statistike so slabše kot na ostalih področjih
Če opazujemo samo in zgolj iz nivoja predstavitve podatkov (poglavje 3.1.3.1) že Graf 3
potrdi to hipotezo (po parametri splošnega in pogostejšega citiranja), ne da bi sploh že
dejansko šli kaj v konkretno analizo. Namreč že tukaj, pa čeprav se gre samo za željo FU
študentske populacije, ja jasen (posredni) signal, da so pravo (286 zaključnih del),
ekonomija (133 del) in organizacijske vede (58 diplom in magisterijev) v večji prednosti
po obsegu izbire kot pa informatika (34) in statistika (45). Seveda pa sama želja oz.
preferenca po določenem področju še ne pomeni, da so tam navade citiranja boljše oz.
slabše, vendar zaenkrat imejmo samo to v mislih.
Tabela 1 Graf 3 prikaže za konkretno mentorsko osebje in tudi tukaj lahko že recimo
vidimo katero akademsko osebje je najbolj zaželjeno pri izbiri zaključnega dela. Da ne
pozabimo so štirje najbolj zaželjeni mentorji iz samo pravnega področja (ženska oz. dr.
Kovačeva je prva izmed njimi), katerim pa sledi ena mentorica iz ekonomskega. Najmanj
zaželjeni pa so res mentorji s področja statistike in informatike, vendar je tudi tukaj
akademsko osebje iz pravnega področja in organizacijskih ved.
V nadaljevanju pa se ta delna jasnost ali meglenost stopnjuje v Tabela 2, kjer edino
pravno področje pokončno izstopa glede na mentorsko osebje (dr. Kovač je 55x izbrana
kot mentorica), medtem ko je edino informatika res nek osamljen otok (dr. Todorovski je
mentor le 13x), čeprav bi ji statistika (dr. Devjak – 21x mentor) lahko tudi delala družbo.
Pri ostalih področjih pa je glede na najbolj priljubljene mentorje-ice, ta slika še precej bolj
nejasna (dr. Klunova – 36 del, dr. Ivanko – 33 nalog). Graf 5 pokaže podobne rezultate,
četudi za spol oz. da so moški bolj priljubljeni kot mentorji. Naslednji Graf 6 tudi potrdi
predhodne delne povezave oz. ločnice.
Tabela 3, ki za konkretne citate oz. reference pokaže tudi skorajda identično sliko kot
Tabela 1, je tudi še eden posredni pokazatelj, da vsaj kar se tiče najbolj citiranega
(drugega) FU akademskega osebja, da hipoteza drži vodo, čeprav se pa na drugi strani
pokaže preveč razpršena porazdelitev glede (najbolj) necitiranih akademikov-čark. Torej
niso najbolj necitirani predavatelji-ce samo in res informatiki in statistiki. Tabela 13 in
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Tabela 15 kažeta isto sliko, tako da zelo verjetno, da če se to pogleda naprej za oz. po
področjih, da je slika podobna kot pri Tabela 2.
Graf 24128, Graf 28, Graf 33 in Graf 34 pa nesporno potrdijo hipotezo po parametru števila
referenc, ne glede na ostale vidike (habilitacijski naziv – po spolu). Tabela 7 (v poglavju
3.1.3.3) pa tudi potrdi ta del hipoteze, čeprav je število referenc pri organizacijskih vedah
precej blizu virom iz informatike ali statistike.
Naslednji Graf 35 ovrže hipotezo iz trditve, da so reference oz. viri v zaključnih delih
informacijskega in statističnega področja bolj pogosto slabše navedene kot pri drugih
disciplinah. Namreč iz relativnega gledišča je ravno pravno področje (265), ekonomija
(130) in organizacijske vede (54) najslabše uvrščena-e. Podrobneje, pravo ima 92,65 %
takšnih diplom in magisterijev, ekonomija 97,74 % in organizacijske vede pa 93,10 %
nalog, kjer ni 100 % vseh referenc pravilno navedenih. Tako izgledajo procenti glede na
horizontalo.
Graf 35: Porazdelitev zaključnih del glede na pravilnost navedenih referenc po
področjih (relativno)

Vir: Lasten, Tabela 66

Zanimivo je, če si pa poskušamo te deleže malce drugače razlagati. Če si pogledamo
zgornja 3 področja glede na navpično vsoto (529) za nepravilno citirane vire v nalogah,
potem vidimo, da ima pravo 50,10 % takšnih, ekonomija 24,57 % in organizacijske vede
10,21 %. Tako lahko ugotovimo, da imajo pri pravu nepravilno citirani viri v diplomah in
magisterijih 42,65 % vpliv, pri ekonomiji 73,17 % in pri org. vedah pa 82,89 % vpliv kar

128

Tukaj se celo pokaže, da informatika bolje citirana kot statistika oz., da si nista enakovredno
zastopani v necitiranosti. Drugo kar je pomembno je tudi to, da je informatika bližje
organizacijskim vedam po razliki referenc.
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je največ za ta 3 področja. Pri informatiki pa je ta vpliv 93,57 % in pri statistiki pa 87,43
%.
Glede citiranosti oz. necitiranosti del mentorjev-ic pa se pri predstavitvi podatkov prav
konkretno zjasni slika pri Graf 25, kjer je ŠNDM za informatiko 65,62 %, za statistiko pa
59, 52 %. Pri pravu je ta števila 40,56 %, ekonomiji 64,88 % in pri organizacijskih vedah
pa 18,96 %, tako da iz tega parametra je podhipoteza (delno) potrjena.
Iz Graf 26 (za ženske ŠNDM) je po prej omenjeni postavki ta hipoteza nedvomno ovržena,
vendar pa po Graf 27 (moški ŠNDM) se pa slika precej približa višjemu končnemu
procentu potrjenosti glede na Graf 25. Vseeno si še poglejmo na spodnjem Graf 36 kako
je s pregledom citiranosti prispevkov od mentorjev-ic v zaključnih delih FU populacije
glede na področje še bolj konkretno:
Graf 36: Porazdelitev zaključnih del glede na citiranje mentorja-ice po področjih

Vir: Lasten, Tabela 67

Edino pravno področje in organizacijske vede je takšno, kjer študentke in študentje
citirajo svoje mentorje v svojih zaključnih delih oz. njihove prispevke (knjige, spletne vire,
itn.). Statistika ima 62,23 % necitiranost svojih mentorjev, informatika pa 67,64 % kar ju
postavlja v (skoraj) enakovreden položaj. Ekonomsko področje je vmes z 65,41 %
necitiranostjo teh zaključnih del. Kljub vsemu je hipoteza še iz te spremenljivke potrjena.
Če bi pa tudi tukaj ponovili analizo prakse iz prejšnjega Graf 35, pa bi našli zaklad, in sicer
da ima statistična disciplina 10,44 % (glede na vsa področja za necitiranje mentorja),
informatika 8,58 % in ekonomija pa 32,64 % necitiranih nalog. Tako lahko ponovno
sklepamo, da je pri statistiki 51,79 %, informatiki 59,06 % in pri ekonomiji 32,77 % vpliv
necitiranih del (od mentorjev-ic) na dano področje.
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Naslednji Graf 37 razkriva kako je z viri v delih glede na jezik in področje. Za statistiko res
velja, da je preveč zaključnih nalog, ki ima oz. kjer prevladujejo bolj slovenski kot pa tuji
viri. Pri informatiki pa je res več slovenskih referenc v diplomah in magisterijih kot pa v
tujem jeziku. Torej še iz tega parametra je hipoteza potrjena.
Organizacijske vede so slične statistični disciplini, čeprav zanimivo pa je to, da je
informacijsko področje izenačeno po zaključnih zalogah, kjer prevladujejo tuji viri z
pravom (oboje 7). K obema bi lahko še tudi kar ekonomijo štel.
Graf 37: Porazdelitev zaključnih del glede na jezikovnost referenc po področjih
(relativno)

Vir: Lasten, Tabela 68

Primerjava deležev ekonomskega področja, informacijske discipline in prava, glede na
navpične in vodoravne vsote pokaže presenetljive izsledke. Ekonomija ima po prvem
vidiku 34,78 %, informatika in pravo pa 30,43 % del, kjer pravladujejo viri v tujem jeziku.
Glede na drugo perspektivo pa je stanje sledeče: ekonomija 6,01 %, informatika 20,58 %
in pravo 2,44 % takšnih nalog. Iz primerjave horizontalnih in vertikalnih deležev morebiti
lahko omenimo, da je vpliv del s prevladujočimi-se viri v tujem jeziku (ali obratno) pri
ekonomiji 28,77 %, informatiki 9,85 % in v pravu 27,99 %.
Če bi šli pa gledati absolutno samo takšna zaključna dela, kjer ni nobenih referenc v tujem
jeziku (samo in zgolj v Slovenščini), potem je pa, glede na spodnji Graf 38, hipoteza delno
potrjena. Namreč pri informatiki je res več zaključnih del, kjer so prevladovali tuji viri (28)
za razliko od tistih, kjer so bile slovenske reference (6). Pri statistični disciplini pa so si
skorajda izenačena zaključna dela z slovenskimi (24) in tujimi viri (21), a vseeno je vsaj
pri tem področju hipoteza potrjena. Vendar pa če nasplošno gledamo (še za druga
področja), je povsod več takšnih zaključnih nalog, kjer so bile prisotne samo reference v
drugih jezikih kot pa samo in zgolj v Slovenščini.
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Graf 38: Porazdelitev zaključnih del glede na jezikovnost referenc po področjih
(absolutno)

Vir: Lasten, Tabela 69

Če bi se pa tudi tukaj ponovno lotili primerjave deležev področij glede na jezikovnost del
po horizontalni in vertikalni vsoti, pa lahko ugotovimo sledeče. Po vertikalni vsoti ima
ekonomija delež del, kjer prevladujejo bolj slovenski kot tuji viri, 9,82 %, informatika 3,46
%, organizacijske vede 6,93 %, pravo 65,31 % in statistika 13,87 %. Realno si
informatika, org. vede in statistika sledijo v neki linearni premici naraščanja oz. padanja.
Gledano po horizontalni primerjavi pa ima statistika 53,34 % takšnih del, pravo 39,51 %,
org. vede 20,68 %, informatika 17,64 % in ekonomija 12,78 % nalog s prevladujočimi
referencami v Slovenščini. Dalje, vpliv področja na izbiro referenc v določenem jeziku (v
zaključnem delu posameznika) oz. obratno pa bi pri ekonomiji predstavljal 2,96 %,
informatiki 14,18 %, org. vedah 13,71 %, pravo 25,80 % in statistika 39,47 %. Pri
zadnjih dveh je torej največji vpliv.
Za diplome, magisterije, ki imajo prevladujoče vire v tujem jeziku pa je vpliv, po
izračunanih navpičnih in vodoravnih deležih (in razlike med njimi) za ekonomijo 57,21 %,
za informatiko 75,1 %, org. vede 67,4 %, pravo 15,67 % in za statistiko 46,15 % vpliv
področja na jezikovnost del oz. virov v njih (ali obratno). Najnižji je edino pri pravu in
statistiki.
Spodnja Tabela 25 pa prikazuje zastopanost referenc glede na področje oz. obdobje.
Rečeno je bilo, da naj bi bila zastopanost informacijskih in statističnih virov po obdobjih
manjša kot pri ostalih področjih. Slednje drži, ker recimo za obdobje 2001-10, ima
informatika 1333 referenc, statistika pa 960. Prvemu se v naslednjem obdobju (1991-00)
zmanjša število referenc za 19,20 % na 256 virov. Drugemo pa v istem obdobju pade za
30,62 % na 294 referenc. Padanje se pri obeh področjih nadaljuje bolj ko gremo v
preteklost, z izjemo na zadnja 2 obdobja, kjer informatika obdrži enako število referenc,
medtem ko se pri statistiki zmanjša za 20 %. Vendar pa ne glede na obdobje število
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referenc ne preseže števila referenc od kateregakoli drugega področja. Torej ali vse raste
(v določenem deležu) ali pa vse pada. Odvisno s katere strani gledamo.
Tabela 25: Porazdelitev referenc glede na področje oz. obdobje
2001- 1991- 1981- 1971- 1961Ostalo
Skupaj
2010 2000 1990 1980 1970 (nerazločljivo)
Ekonomija 4533
806
83
10
5
532
5969

Področje/Obdobje

Informatika
Organizacijske
vede
Pravo

1333

256

22

4

4

111

1730

1748

607

108

18

7

167

2655

9416

2016

229

81

43

2568

14353

Statistika

960

294

29

20

4

160

1467

Neznano

93

Skupaj 18083

23

5

3

5

14

143

4002

476

136

68

3552

26317

Vir: Lasten, 2013

Primerjava deležev obdobij za informatiko in statistiko glede na vodoravne in navpične
vsote pa recimo pojasni še druge luknje. Za informatiko, če gremo prvo gledati vertikalne
vsote, vidimo, da je odstotek 2001-10 obdobja 7,37 %, za 1991-00 6,39 %, za 1981-90
4,62 %, 1971-80 2,94 %, 1961-70 5,88 % in za ostalo pa je 3,12 %. Horizontalna
primerjava pa da naslednje številke: 2001-10 je 77,05 %, 1991-00 14,79 %, 1981-90
1,27 %, 1971-80 in 1961-70 pa imata 0,23 %, medtem ko pa nerazločljivo 6,41 %. Vpliv
področja na prav določeno obdobje oz. obratno je za 2001-10 69,68 %, 1991-00 8,4 %,
1981-90 3,35 %, 1971-80 2,71 %, 1961-70 5,65 % in za ostalo pa je 3,29 % vpliv.
Vidimo lahko, da ima zadnje desetletje največji vpliv, medtem ko so 80-ta nekako enaka z
ostalimi oz. nerazločljivimi viri. Če bi pa 60-ta odšteli od 70-ih, bi pa dobili ravno nekako
ta delež oz. vpliv, ki je enak prej omenjenim.
Pri statističnem področju pa je za vodoravne deleže situacija sledeča: 2001-10 65,43 %,
1991-00 20 %, 1981-90 1,97 %, 1971-80 1,36 %, 1961-70 0,27 % in ostalo 10,90 %.
Navpični procenti pa zajemajo: 2001-10 5,30 %, 1991-00 7,34 %, 1981-90 6,10 %, 197180 14,70 %, 1961-70 5,88 % in nerazločljivo 4,50 %. Kakšen pa je vpliv pa za 2001-10
številke pravijo, da je 60,13 %, za 1991-00 12,66 %, 1981-90 4,13 %, 1971-80 13,34 %,
1961-70 5,61 % in za ostalo pa je 6,4 % vpliv. Tudi tukaj ima zadnje obdobje največji
vpliv, čeprav zanimivo, da sta si skoraj izenačena 10-letje po osamosvojitvi Slovenije in
70-ta, kot tudi 80-ta z 60-imi.
3.4.2.2 Navade citiranja žensk/študentk so boljše od moških kolegov
Iz te druge hipoteze se po parametru pravilnosti navajanja referenc pridemo do prvega
grafa v tem podpoglavju, in sicer Graf 39. Slednji nas seznanja kako so (ne)pravilno
citirane reference (v zaključnih nalogah FU učečih-se posameznikov) razporejene glede na
spol. Rečeno je bilo, da študentke bolj pravilno navajajo svojo literaturo in vire in iz
spodnjega Graf 39 to res drži (po absolutni primerjavi). Kolegice glede na svoje moške
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kolege za 4x bolj pravilno citirajo oz. za 80 % glede na tudi pravilno citirana dela od svojih
študentskih soborcev. Nežnejši del FU populacije pa glede na tako pravilno kot tudi
nepravilno navedene vire, prve, odstotkovno, citirajo 5,20 %, moški pa 6,21 % pravilno
navedejo svojo literaturo in vire. Tukaj bi potem lahko trdil, da spol v 74,80 % vpliva na
pravilnost oz. na nepravilno navedene vire, kljub nehomogenemu preučevanemu vzorcu.
Vseeno je hipoteza nasplošno skozi to spremenljivko potrjena.
Graf 39: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na pravilnost citiranja oz. po
spolu

Vir: Lasten, Tabela 70

Dalje, raznolika jezikovna uporaba virov oz. referenc pri študentkah ali citiranje ne samo
in zgolj v Slovenščini naj bi bila tudi možna. Spodnji Graf 40 to trditev oz. parameter
postavi na luč ali ji prikima. Seveda ob relativistični primerjavi zaključnih del glede na
jezik. Graf 14 in Graf 15 nazaj bi lahko predstavljala nek milejši aperitiv, preden bi se lotili
dejanske glavne jedi, ki je predstavljena nižje.
Torej drži, da ženske v svojih diplomah in magisterijih bolj uporabljajo vire in literaturo v
tujem jeziku kot moški. Štirinajst zaključnih del ali 60,86 % (glede na celotno vertikalno
skupino Drugo) to potrjuje. Horizontalna primerjava za ženske, če izključimo vpliv spola,
pa pokaže, da dekleta posegajo po tujih virih le v 3,04 %. Torej tudi tukaj ima spol 57,82
% vpliva na jezikovnost citirane literature in virov. Vendar pa če ponovnoma primerjamo
po vzporednici, pa študentje po tujih virih posegajo za 3x (9,18 %) bolj kot to počnejo
študentke (3,04 %).
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Graf 40: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na jezik vira oz. po spolu
(relativno)

Vir: Lasten, Tabela 71

Če bi se pa podali na lov v iskanju absolutnih številk razmerja in ne relativističnega, potem
pa pridemo do Graf 41 spodaj. Tukaj se pa pokaže, da je izmed 172 zaključnih del, 145
od študentk takšnih, kjer so prevladovali izključno in samo slovenski viri (27 je pa od
kolegov, kjer so pa oni imeli 100 % samo slovenske vire). Omenjeno pa seveda sedaj ne
pomeni, da izmed 387 diplom in magisterijev, da je bilo od kolegic 316 takšnih del, kjer so
pa tudi absolutno prevladovali samo in zgolj viri oz. literatura v tujem jeziku. To velja
samo za prvi stolpec. Namreč takšnih nalog preprosto ni in zatorej nam primerjalno
ostane edina primerna metoda primerjave relativističen vidik in iz slednjega je hipoteza po
tem parametru potrjena.
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Graf 41: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na jezik vira oz. po spolu
(absolutno)

Vir: Lasten, Tabela 72

Naslednja reč je parameter, da študentke bolj citirajo prispevke oz. dela svojih mentorjevic v svojih diplomah in magisterijih. Spodnji Graf 42 to potrjuje, kljub temu, da se gre za
res nehomogeno populacijo ali preučevani vzorec129. Namreč žensk je 461 ali 82,46 %
glede na celoto oz. 4,7x več kot njihovih moških kolegov (98). Vseeno kolegice, napravem
moškim, citirajo svoje mentorje-ice v 85,56 % primerov ali v 249 zaključnih delih. Lahko
bi tudi rekli, da, primerjalno z študenti, skoraj 6x bolj citirajo svoje mentorje-ice. Če pa
gledamo po horizontali, pa ženske ctirajo svoje mentorje-ice v 54 % kar ni tako res
močno kot v prvem primeru (ja pa kljub vsemu). Torej lahko bi ugibali, da spol glede na
to spremenljivko vpliva 31,56 % kar ni veliko oz. toliko pomembno. Študentke pa tudi ni
kaj prida za pohvaliti v nasprotni smeri, saj v 79,10 % primerih (ali 3,80x glede na moške)
tudi ne navajajo prispevkov svojih mentorjev-ic.
Nek splošen vpogled v Graf 42 bi pa lahko že nakazoval Graf 13 oz. bolj podrobneje Graf
23 (splošno) ali Graf 33 in Graf 34 (po področjih). Iz tabelaričnega vidika bi bile pa lahko
uvodni Tabela 17 in Tabela 18 in potem za področja Tabela 23 in Tabela 24. Omenjeni
grafi in tabele so iz poglavja o predstavitvi osnovnih podatkov torej.

129

Očitek velja tako za nazaj kot tudi za naprej v tem poglavju ali za to podhipotezo v procesu
dokazovanja ali ovrženja le-te.
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Graf 42: Porazdelitev zaključnih del glede na citiranje mentorja-ice po spolu

Vir: Lasten, Tabela 73

Predzadnja zadeva, ki nas še pri tej hipotezi zanima je predpostavka vpliva elektronskega
dostopa (preko spleta) zaključnih del ali nalog na spol – konkretneje kolegic. Namreč trdi
se, da slednje, torej ženske, imajo bistveno manj (moralnih in drugačnih) zadržkov, ki bi
bili proti temu, da se njihova diploma ali magisterij znajde tudi na svetovnem spletu. V
grobem so se neki zametki, v prid potrditve te spremenljivke, že pojavili v Tabela 9 oz.
Graf 7 malce nazaj, vendar zelo konkretno naslednji Graf 43 to tudi dejansko potrdi.
Graf 43: Porazdelitev zaključnih del glede na e-dostop po spolu

Vir: Lasten, Tabela 74

Jasno je, da torej 351 diplom, magisterijev ali 81,62 % vseh zaključnih nalog, ki imajo
soglasje za objavo na svetovnem spletu, da pripadajo nežnejšemu spolu FU. Če pa
gledamo po horizontali, pa ima 76,13 % zaključnih nalog soglasje za objavo na spletu, ne
glede na spol. Tako da bi lahko glede na to razliko rekel, da ima spol 5,49 % vpliva na to
ali se bo študent-ka strinjal z inštitutom e-dostopa oz. obratno. Torej praktično nič ali bore
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malo. Pri moških kolegih je ta razlika precej večja (62,24 %) sicer, pa vendar. V tem
primeru bi lahko pa trdil, da na moške precej bolj vpliva e-dostop kot obrnjeno.
Graf 44: Porazdelitev referenc glede na tuja zaključna dela ali vrsto del po spolu

Vir: Lasten, Tabela 75

Zadnja avantura po širnih planjavah analize citiranja pa se nanaša na zgornji Graf 44 ali
kako spol vpliva na citiranje vrste del oz. sklicevanje na druga zaključna dela iz drugih
univerz in fakultet (v zaključnih nalogah FU študentske družine). Namreč zastavlja se, da
študentke bolj citirajo (nasplošno) zaključna dela drugih študentov-k iz drugih univerz in
fakultet.
Če hitro ošvrknemo Graf 44, to res drži v vsakem primeru, tako da je hipoteza še iz tega
parametra potrjena, vendar pojdimo lepo počasi. Recimo za diplome se vidi, da ženske
(po vertikali; 116) le-te citirajo v 84,67 % (malo več kot 5x glede na moške), vendar pa
če gledamo glede na ostale vrste del (217), pa ta delež pade ravno malo čez polovico
(53,45 %). V tem oziru spol 31,22 % vpliva na citiranje tujih diplom. Dalje, pri magisteriju
spet prednjačijo z 61 citiranimi oz. 82,43 % glede na moške (malo manj kot 5x glede na
kolege). Ponovna primerjava glede na horizontalno celoto pa nariše 28,11 %, tako da je
vpliv spola pri magisterijih močnejši (54,32 %; za 23,10 % višji) glede na diplome.
Specialistična dela so glede na spol 85,78 % citirana s strani kolegic (6x bolj kot moški)
kar je največ do sedaj (glede na diplome in magisterije). Omenjene naloge pa glede na
celoto predstavljajo le 8,30 % in tudi tukaj je vpliv spola še večji glede predhodne
magisterije (77,49 %; večji za 23,17 %), čeprav je skok sorazmeren. Zadnji v vrsti za
primerjavo pa so doktorati, ki pa imajo glede na spol 81,48 % citiranost s strani študentk
kar je najmanj glede na vsa predhodna zaključna dela, zajeta v 559-ih diplomah in
magisterijih celote FU populacije. Doktorati so glede na moške 4,4x bolj zajeti v delih
žensk, vendar so vseeno bolje citirani kot specialistična dela (10,14 %, če smo natančni).
Tukaj pa je tudi vpliv spola najšibkejši (71,34 %) glede na prejšnje poraste (padec glede
na specialistična dela za 6,15 %).
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Vseeno je pa tudi tukaj preveč razpršen preučevani vzorec glede na spol (narobe obrnjena
piramida; moški v špici), ker gledano po vzporednici, je moških za približno 5x manj (42)
kot kolegic (217), čeprav skupno obema pa je to, da so doktorati bolj citirani kot
specialistična dela. Pri moških je recimo zanimivo to, da glede na celoto pri njih diplome
predstavljajo ravno polovico (50 %) vseh citiranih vrst del ali da je vpliv spola tukaj za
3,46 % višji kot je pa pri kolegicah. Pri magisterijih je vpliv spola manjši za 40,39 %, pri
specialističnih delih pa je zanimivo, ko je horizontalni delež le-teh (7,14 %) enak
vertikalnemu (glede na kolegice) oz. je vpliv spola enak prvemu (7,14 %) oz. za 70,35 %
manjši kot pri študentkah.
3.4.2.3 Navade študentov iz starih študijskih programov so bolj mednarodno
obarvane in ažurnejše kar se tiče citiranja literature in virov kot
obratno
Zadnja hipoteza se nanaša na parameter starih študijskih programov oz. o razgledanosti
udeleženih le-teh za primer uporabe znanja tujih jezikov tako rekoč. Konkretneje trdi se,
da bolonjski študentje in študentke bolj posegajo po virih, ki so (pretežno) v Slovenščini
kot FU študentska populacija, ki se še ali pa se je enkrat izobraževala še po starih
programih. Zatorej si poglejmo kaj pravi (dvodimenzionalna) Tabela 26 spodaj:
Tabela 26: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na jezik vira oz. po
študijskem programu
Jezikovnost del

Študijski program

Slovensko Drugo

Skupaj

VS: Javna Uprava (stari sistem)

204

4

208

UN: Uprava (stari sistem)

21

4

25

MG: Javna Uprava (stari sistem)

2

0

2

MG: Uprava (stari sistem)

19

1

20

VS-I: Uprava – I. stopnja

149

5

154

UN-I: Uprava – I. stopnja

119

6

125

MG-II: Uprava – II. stopnja

21

2

23

MG-II: Management v upravi II. stopnja

1

0

1

Doktorski študij Uprava

0

1

1

536

23

559

Skupaj
Vir: Lasten, 2013

Če bi šli sešteti stare programe za dela, kjer bolj prevladujejo slovenski viri, pridemo do
številke 246 oz. 9, če štejemo še dela s pretežno viri v tujem jeziku. Vsota novejših
programov za bolj slovenske vire v diplomah, magisterijih pa je potemtakem 290 ali 14,
če gledamo naloge z bolj mednarodnimi referencami. Že iz te grobe matematike je prvi
del hipoteze po tem parametru potrjen, vendar pa za drugo plat, pa hipoteza pade, ker FU
populacija, ne samo da ima zaključna dela, kjer bolj prevladujejo viri v Slovenščini kot pa
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v tujih jezikih, temveč ima tudi diplome oz. magisterije (za cca. 5 nalog), kjer je več virov
v tujem jeziku kot pa v maternem. Nasplošno pa je hipoteza v celoti zavrnjena.
Lahko gremo še bolj podrobno in gledamo z vidika do-/po-diplomskega študija oz. I./II.
stopnje. Stara univerzitetna in visokošolska programa imata za slovenska dela vsoto 225,
za dela z viri v tujem jeziku pa 8. Prvostopenjska univerzitetni in visokošolski študij pa
imata za prvi tip del vsoto 268, za drugega pa 11. Če bi pa sedaj primerjali oba
dodiplomska študija s prvostopenjskima, pa vidimo razmerje 0,83 : 1 za dela s pretežno
slovenskimi viri in 0,72 : 1 za naloge s pretežno referencami v tujem jeziku. Podiplomski
študij ima vsoto del 21 za slovenska dela in samo eno nalogo za vire v tujem jeziku.
Drugostopenjski program pa ima seštevek 22 za magisterije z viri v pretežno slovenskem
jeziku, medtem ko pa ima samo 2 magisterija z viri bolj v tujem jeziku. Tukaj pa je
primerjava podiplomskih in drugostopenjskih del realno za obe kategorije 50 : 50, kar
pomeni, da so tukaj razlike neprimerno manjše kot na dodiplomskem študiju oz. I. stopnji.
Če bi pa sedaj šli tudi primerjati horizontalne in vertikalne vsote glede na deleže za
posamezni program po jeziku virov v zaključnih delih, pa tudi pridemo do zanimivih
zaključkov. Za stari visokošolski program je za naloge s pretežno slovenskimi viri vertikalni
delež glede na navpično vsoto 38 %, po vodoravnici oz. horizontalni vsoti ali deležu pa
98,1 %. Za dela z viri v tujem jeziku pa je navpični delež 17,39 %, vodoravni pa 1,92 %.
Torej za slovenska dela je vpliv izbire jezikovnosti virov glede na področje oz. obratno
20,61 % ali 96,18 % za dela z viri v bolj tujem jeziku. Vpliv je večji pri slednjih.
Če pa vzamemo v zakup visokošolski bolonjski program, potem pa je delež za slovenska
dela 27,79 % oz. 96,75 %, pri drugih delih pa potemtakem 21,73 % ali 3,24 %. Potem je
vpliv za pretežno domače vire v diplomah 68,96 %, za tuje pa 18,49 %. Primerjalno
gledano s prejšnjim programom sta si vpliva zamenjana tako rekoč.
Stari univerzitetni program ima za dela s prevladujočim deležem slovenskih virov odstotek
3,91 % ali 84 %. Za druga dela pa je procent 17,39 % ali 16 %. Vpliv za pretežno
slovenske vire v zaključnih delih je 13,48 %, za nasprotno stran pa 68 %.
Novejši bolonjski univerzitetni, prvostopenjski program ima za domača dela delež 22,20 %
ali 95,2 %, za diplome s pretežno referencami v tujih jezikih pa 26,10 % oz. 4,8 %. Torej
vpliv pri slovenskih delih je 3,9 %, za mednarodna pa 90,4 %. Primerjava (spet) z starim
programom pa tokrat pokaže neko simetrijo, četudi ima bolonjski univerzitetni študij večjo
vplivanost pri delih s pretežno viri v tujem jeziku kot stari univerzitetni program.
Če bi pa že sedaj primerjali vse 4 dodiplomske oz. prvostopenjske programe, pa vidimo,
da je za visokošolski bolonjski študij, slovenska dela odstotek kar enak tistim iz starega
univerzitetnega dodiplomskega programa za dela s tujimi viri (~ 68 %). Podobna
diametralnost je pri starem visokošolskem študiju za slovenske naloge v primerjavi z
diplomami z bolj tujimi viri za visokošolski bolonjski študij (pri obeh nad 17 – 20 %).
Simetrija se tudi pojavi pri delih s tujimi referencami (v obeh primerih) za stari
visokošolski program in prvostopenjski univerzitetni (oba nad 90 %). Dalje, če bi pa
recimo še za stara dodiplomska programa in novejša bolonjska naredili neko povprečje,
potem bi za prva delež bil 17,04 % za domača dela oz. 82,09 % za naloge s pretežno
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tujimi viri. Za druga 2 programa pa bi dobili odstotke 36,43 % oz. 54,44 %. Prvi je
skorajda 2x za slovenska dela glede na stara dodiplomska programa.
V nadaljevanju je predstavljena še analiza-primerjava za podiplomske oz. magistrske
programe. Torej stari magistrski program JU ima 0,4 % delež glede na vertikalno vsoto
oz. 100 % odstotek glede na horizontalno vsoto za dela, kjer prevladujejo viri v
slovenskem jeziku. Na drugi strani (naloge z referencami v tujih jezikih, op.p.) ni nič.
Torej vpliv področja na izbiro zaključnega dela, kjer prevladujejo slovenske reference ali
obratno je 99,6 % v tem primeru.
Stari magistrski program Uprava pa ima 3,54 % oz. 95 % slovenskih ali 4,34 % oz. 5 %
del s pretežno referencami v tujih jezikih. Pri prvih je vpliv 91,46 %, pri drugih pa 0,66 %.
Primerjalno gledano s prejšnjim starim magistrskim programom sta si vpliva pri slovenskih
delih precej podobna, za drugo pa je nemogoče kaj sklepati.
Drugostopenjski magistrski študijski program Uprava ima 3,91 % ali 91,30 % magisterijev
s pretežno slovenskimi citati. Za drugostopenjska zaključna dela z referencami v tujem
jeziku pa ima v obeh primerih delež 8,70 %. Vpliv za prvo kategorijo je 4,79 %, za drugo
pa 82,6 %.
Naslednji bolonjski magistrski program (Management v upravi) pa ima borih 0,2 % oz.
100 % magisterijev s prevladujočimi-se slovenskimi viri. Na nasprotni strani ni nič za
meriti. Primerjava tudi teh 2 magistrskih bolonjskim programov ni mogoča.
Zatorej se primerjava 2 : 2 glede starih in novejših magistrskih programov tukaj preneha
kot tudi nasplošno primerjava združenih prvostopenjskih in dodiplomskih programov.
Naslednja reč oz. zadnja spremenljivka, ki jo je potrebno še pregledati pri tej hipotezi pa
je vpliv novejših referenc pri citiranju glede na stare oz. nove študijske programe. Torej
trdi se, da FU študentska populacija, konkretneje študentke in študenti iz starih študijskih
programov, bolj pogosto citirajo novejše reference kot tisti-e iz novejših, bolonjskih
programov. Pa si poglejmo naslednji razpored na Tabela 27 kaj pravi o tem:
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Tabela 27: Porazdelitev referenc glede na obdobje oz. po študijskem programu
Študijski program/Obdobje
VS: Javna Uprava (stari
sistem)
UN: Uprava (stari sistem)
MG: Javna Uprava (stari
sistem)
MG: Uprava (stari sistem)

2001- 1991- 1981- 1971- 1961Ostalo
Skupaj
2010 2000 1990 1980 1970 (nerazločljivo)
5449

1394

167

51

13

1183

8257

803

145

24

9

3

171

1155

117

20

3

0

1

20

161

1694

373

78

14

15

228

2402

VS-I: Uprava – I. stopnja

4292

857

89

29

19

1069

6355

UN-I: Uprava – I. stopnja

3855

838

91

25

11

616

5436

MG-II: Uprava – II. stopnja
MG-II: Management v
upravi II. stopnja
Doktorski študij Uprava

1685

320

21

7

6

245

2284

62

19

2

0

0

4

87

126

36

1

1

0

16

180

4002

476

136

68

3552

26317

Skupaj 18083

Vir: Lasten, 2013

Računica za recimo zadnje obdobje (2001-10) govori v prid novejšim bolonjskim
programom, saj kolegi in kolegice iz starih programov zberejo le 8063 referenc, torej
ostalo (10020) gre prvim. V naslednjem obdobju (1991-00) so stari programi spet
poraženi (1932 sklicev), pa čeprav za manjšo razliko (2070), vendar vseeno. Če bi šli še
globje v jezero, v obdobje 1981-90, bi bila pa ena bitka (v vojni) prvič pridobljena. Stari
programi bi z novejšimi zmagali z 272 zbranimi referencami proti 204 viri. V 1971-80 bi
bitka spet šla v korist starih programov (74 vs. 62 sklici), vendar pa v zadnjem obdobju
(1961-70), bi pa novejši programi spet pridobili eno zmago (36 : 32 referenc). Tudi pri
nerazločljivih referencah stari študijski prograni niso kos novejšim (1602 vs. 1950 virov).
Tako da je končni izid 4:2 v prid novejšim programom, čeprav realno gledamo samo
zadnjih 10 let. Torej hipoteza se ovrže, ni potrjena.
Ponovno (tako kot pri Tabela 26) se lahko še bolj podrobno poglobimo v primerjave med
do-/po-diplomske študijske programe in I./II. stopnjo za nadaljne ugotovitve. Tako
recimo, če se lotimo kar neposredno izračunov za vplive130, pridemo že kar do spodnje
Tabela 28:

130

Vmes že naredimo izračune za deleže (za posamezno obdobje oz. študijski program) glede na
horizontalne in vertikalne vsote (primerjave) ter nato tudi razliko med enimi in drugimi procenti.
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Tabela 28: Porazdelitev referenc glede na obdobje oz. po študijskem programu (vplivi)
Študijski program/Obdobje
VS: Javna Uprava (stari
sistem)
UN: Uprava (stari sistem)
MG: Javna Uprava (stari
sistem)
MG: Uprava (stari sistem)

20012010

19912000

19811990

19711980

19611970

Ostalo

35,86% 17,95% 33,06% 36,88% 18,96% 18,98%
65,08% 8,93%

2,96%

5,84%

4,15%

10,00%

72,02% 11,92% 1,23%

0,00%

0,85%

11,86%

61,15% 6,21% 13,14% 9,71% 21,44% 3,07%

VS-I: Uprava – I. stopnja 43,81% 7,92% 17,30% 20,86% 27,64% 13,28%
UN-I: Uprava – I. stopnja 49,60% 5,52% 17,45% 17,92% 15,98%
MG-II: Uprava – II. stopnja 64,45% 6,01% 3,49%
MG-II: Management v
70,92% 21,37% 1,88%
upravi II. stopnja
Doktorski študij Uprava 69,30% 19,10% 0,35%

6,01%

4,84%

8,56%

3,83%

0,00%

0,00%

4,49%

0,18%

0,00%

8,44%

Vir: Lasten, 2013

Če opazujemo prvo stara dodiplomska programa (UN: Uprava in VS: Javna Uprava),
vidimo, da je pri vseh ostalih obdobjih od 2001-10 nazaj vpliv največji pri visokošolskem
programu, medtem ko za prvo obdobje pa prednjači stari univerzitetni program.
Primerjava novejših, prvostopenjskih bolonjskih programov pa pokaže precej enakosti oz.
podobnosti vplivov med enim in drugim programom glede na obdobje. Največji razkorak
je le pri 1961-70 in Ostalo obdobjem, povsod drugje so razlike precej majhne.
Preučevanje starih dveh magistrskih programov pa pokaže največje razlike pri obdobjih
1981-90 – 1961-70, pri novejših magistrskih programih pa je največji razkorak pri 199100 in 1961-70 obdobju.
V nadaljevanju, če bi šli sedaj gledati grupirano stare vs. novejše dodiplomske oz.
bolonjske programe, bi pa lahko ugotovili, da so največji razkoraki v vplivih pri obdobjih:
1991-00, 1961-70 in Ostalo. Podobno, če primerjamo stara in novejša bolonjska
programa, se tudi izkristalizira najmanjša razlika med vplivi pri 2001-10, 1971-80 in
Ostalo. Drugje so razlike med vplivi nad 3 %. Predzadnja primerjava bi bila združitev tako
starih dodiplomskih in podiplomskih programov skupaj z prvo in drugostopenjskimi
bolonjskimi programi. Vendar če se prvo pogledamo stare programe, lahko zaznamo
največji vpliv le pri prvem (2001-10) in zadnjem obdobju (1961-70). Tisti trije vmes so si
preveč podobni, medtem ko ima pa Ostalo najmanjši vpliv. Gledano za bolonjske
programe je slika praktično identična in če bi potem v končni fazi primerjali še to, bi bil
rezultat enak kot prejšnje analize.

3.4.3

KONČNE UGOTOVITVE IN SKLEP

V nadaljevanju tega podpoglavja so predstavljene končne in zgoščene ugotovitve ter sklep
glede treh (A, B in C) podhipotez, glede na proučevanje spremenljivke oz. parametre, in
splošne ali generalne hipoteze.
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Spodnja Tabela 29 na na kratek in ponazarjujoč način prikaže kaj smo ugotovili glede C
podhipoteze ali zadnje trditve glede na 2 glavna parametra.
Tabela 29: C podhipoteza glede na preučevane spremenljivke/parametre
C podhipoteza se:
Potrdi
Ovrže

Parameter

1. Študentje
iz
starih
študijskih
programov131 manjkrat v svojih zaključnih
delih uporabljajo literaturo in vire, ki so
(pretežno) v Slovenščini kot kolegi iz
bolonjskih programov.

100 %

a) Torej radi bolj čitajo literaturo in
vire, ki so v tujih jezikih.

100 %

2. Študentje iz starih študijskih programov
pogosteje v svojih zaključnih delih
uporabljajo literaturo in vire, ki so iz
novejših obdobij kot kolegi iz bolonjskih
programov.

100 %

Skupaj/Rezultat

50 % ovrže/potrdi

Vir: Lasten, 2013

Četudi bi lahko točko a) uvrstili kar pod prvi parameter, je vseeno smiselno, da je ureditev
takšna kot je prikazana. Pri drugem parametru pa smo že prej omenili, da so novejši viri
mišljeni tisti med 2001 in 2010.

131

Konkretneje VS: Javna Uprava (stari sistem), UN: Javna Uprava (stari sistem), MG: Javna
Uprava (stari sistem) in MG: Uprava (stari sistem)
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Tabela 30: B podhipoteza glede na preučevane spremenljivke/parametre
B podhipoteza se:

Parameter

Potrdi

1. Študentke FU bolj pravilno navajajo
reference oz. literaturo in vire v svojih
diplomah in magisterijih.
2. Ženske imajo bolj raznoliko razporeditev
referenc glede na jezikovnost virov in ne
prevladujejo zgolj in samo viri v
Slovenščini.
3. Nežnejši del študentske populacije tudi
bolj citira prispevke svojih mentorjev ali
mentoric.
4. Kolegice nimajo toliko pomislekov glede
objave svojih zaključnih nalog na spletu.
5. Študentke bolj navajajo oz. se sklicujejo
na druga zaključna dela v svojih nalogah.
Skupaj/Rezultat

Ovrže

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %
100 % potrdi

Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 30 pokaže 100 % potrditev podhipoteze B, ključ različnim interpretacijam
drugega parametra (relativno vs. absolutno).
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Tabela 31: A podhipoteza glede na preučevane spremenljivke/parametre
A podhipoteza se:

Parameter

Potrdi

1. Nasplošno je področje ekonomije, prava
in organizacijskih ved bolj in pogosteje
citirano oz. imajo več referenc.
2. Področje
ekonomije,
prava
in
organizacijskih ved je bolj in pogosteje
nepravilno citirano oz. so viri tam
nepravilno navedeni.
3. Ekonomija, pravo in organizacijske vede
ima slabšo citiranost prispevkov oz. del
mentorjev-ic v zaključnih nalogah FU
študentske populacije.
4. (Pre)Več je del z viri v Slovenščini kot pa
v tujem jeziku.
5. Časovna zastopanost virov s področja
informatike in statistike je po obdobjih
manjša kot pri ostalih disciplinah.
Skupaj/Rezultat

Ovrže

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
80 % potrdi

Vir: Lasten, 2013

Zgornja Tabela 31 pa v 80 % podhipotezo A potrdi, čeprav bi lahko odstotek bil tudi
drugačen, če diskrecija interpretacije za tretji in četrti parameter ne bi bila toliko ohlapna
kot sicer.
Če bi se pa sedaj še, glede na predhodne 3 podhipoteze, opredelil do generalne hipoteze,
bi pa trdil, da izbira področja in mentorja zaključnega dela ter spol študenta 76,67 %
vpliva na navade glede citiranja.

121

4 ZAKLJUČEK
V magistrskem delu sem se prebijal skozi citiranje v zaključnih delih študentov Fakultete
za upravo. Pregled obstoječe literature nakazuje, da je ključ do dobre citatne analize
predhodna uspešna in učinkovita založniška dejavnost, ki skrbi, da so objave
znanstvenikov na dosegu njihovih odjemalcev kot tudi njihovih kolegov in kolegic za
čitanje. Citiranje je odnos, ki se vzpostavi med raziskovalcem, ki citira in citiranim
avtorjem. Analiza citiranja pa preučuje te povezave tudi na bolj abstraktnem nivoju, ne
samo na posamičnim. Citati so opredeljeni kot zaledeneli odtisi nog raziskovalcev in
nakazuje smer gibanja glede na globino kako se je neko področje razvijalo in tudi kako se
še morebiti bo v prihodnosti ter posledično tudi sama znanost. Dalje, ne obstaja
enoznačne, univerzalne citatne teorije, ker se zmeraj bojujemo na eni strani z
zgodovinsko-družbenimi odprtimi vprašanji, ki majejo položaj citiranja v znanstvenem
komuniciranju na eni strani. Na nasprotnem polu pa imamo problem pri merjenju
kakovosti znanstvenih prispevkov preko referenc, ki jih vsebujejo. Obstaja možnost delitve
citatnih teorij na zgolj individualne in na kategorične.
Normativna teorija opredeljuje citat kot intelektualni dolg do tistega, na katerega se
sklicujemo in ima torej nek ekonomski priokus. Drugi pa menijo, da so citati zgolj
posledica vpliva na intelektualno delo raziskovalca. Kljub vsemu tukaj ni možno nastaviti
skupnega imenovalca in tako meriti kvaliteto sklicev. Retorična teorija pa dvomi v
normativno in tako v Mertonovo tezo, ker raziskovalce obtožuje, da s svojimi citati le
manipulirajo zato, da bi prišli do nekega položaja oz. ugodnosti in so potemtakem
neverodostojen vir kvalitete v znanosti. Slednje velja sploh v smislu obsega ali
količinskosti le-teh. Simbolna teorija citate definira kot kriptične simbole, ker v prispevku
raziskovalca gradijo zagovarjane teze, ideje, itn. v procesu intelektualne krepitve danih
aksiomov. Citati imajo torej kontekstualno kot tudi konstitutivno vlogo. Velja, da mlajši
raziskovalci bolj citirajo tiste, ki so že uveljavljeni in spoštovani kot obratno.
Pri motivih za citiranje je težko izdelati univerzalen proces kvalitativnega merjenja
ocenjevanja v znanosti, s katerim bi lahko kadarkoli in kjerkoli, ne glede na okoliščine,
upravljali premalo strokovno posamezniki. Iskanje vzgibov za citiranje je možno preko 3
prijemov. Prvi so že neke vnaprej pripravljene statistične zbirke podatkov, drug prijem so
anketni vprašalniki in zadnji pa poglobljeni osebni intervjuji.
Pri psihološkem motivu je pojav samocitiranja kar pogosta praksa pri področjih, ki so ozko
specializirana in kjer ima raziskovalec precej znanja o neki stvari. Vpliv karakternih
značilnosti tudi ni popolnoma izključen. Osebni in neformalni stiki imajo tudi precejšen
vpliv, tako stalni prijateljski stiki kot kdaj zavrten kakšen telefonski klic raziskovalca
citiranemu avtorju.
Sociološki vzgib se nanaša na citiranje kot na pripadnost nekemu sistemu ali skupnosti.
Semantični pristop pa razlikuje med obliko uporabe in nivoja citata samega.
Bibliotekarski motiv se opredeljuje glede na ugled revije, jezik dela, dostop, itn.
Raziskovalca tukaj žene “mini max” (ekonomski) pristop ali linija najmanjšega možnega
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odpora. Vendar tudi v tem pristopu še zmeraj ne moremo ugotoviti kaj je sprožitelj
citiranja oz. dejavnika motiva. Odvisno od avtorja, ki je definiral motive glede na svoje
raziskave, je vzgib lahko osebni, zunanji, notranji, afirmativni ali negativistični, ipd.
Ekonomski pristop postavlja raziskovalca kot proizvajalca znanstvenega znanja. Avtorjem
namesto finančnih sredstev pogostokrat ostane le priznanje oz. nagrada ko in če so
citirani s strani drugih znanstvenikov kdaj kje.
Citati po kategorijah imajo tudi kar nekaj opredelitev oz. razvrstitev. Imamo Peritzovo, ki
citate razvršča glede na primerjalna dela, za sorodne prispevke, časovne preglede in
razvoje določenih izzivov in strinjanje z nekim problemskim stanjem, ki je navedeno v
prispevku. Chubinu in Moitra definirata pritrdilne in negativne citate, ki ima potem vsak
svoje podskupine. Prvi ima jedrne in dopolnilne, drugi pa 100 % negativno in delno
nestrinjajoče-se citate. Obstaja pa tudi še Moravscik in Murugesanova 4-točkovna
uvrstitev citatov.
V okviru odprtih vprašanj kvalitete v znanosti, natančneje kvantitete citatov pa so le-ta
razdeljena na 2 skupini, in sicer na prvo skupine študentov in drugo navade citiranja.
Druga kategorija obsega samocitate, sekundarno citiranje, jezik prispevka, medsebojno
citiranje (Pied Piperjev učinek) in speče lepotice. Prva skupina pa vleče za seboj
soavtorstvo, spol, ugled, tipe objav, starost virov in raziskovalno področje.
Številčnost avtorjev ali soavtorstvo, kot že ime samo pove, označuje sodelovanje več
raziskovalcev pri nastajanju (vsaj) enega prispevka, kjer se trudijo za doseganje istih
ciljev pri svojih raziskavah. Vsak posameznik nosi svoj del odgovornosti in ima svoj
doprinos h končnim rezultatom. V naravoslovno-tehničnih znanostih je sodelovanje bolj
pogosto kot pri humanistično-družboslovnih disciplinah. Pri objavi končnega prispevka je
možno cel kup alternativ. Vsi sodelujoči lahko objavijo svoje individualne rezultate s
svojimi pojasnili ali pa iste rezultate z dodatnimi pojasnili.
Spol avtorjev se spreminja glede na geografsko območje ustvarjanja, sploh glede na
terciarno izobraževanje. Če gledamo za EU, je slednja precej pripomogla, da so se ženske
začele bolj udejstvovati v znanstveni sferi kot pa je bilo to pred cca. 15-imi leti. Še zmeraj
imajo ženske raziskovalke težji položaj pri uveljavljanju svojih dosežkov kot njihovi moški
kolegi, a manjko v količinskosti nadomeščajo s kakovostjo svojih objav.
Ugled se dobro kaže pri recimo delih mlajših raziskovalcev, za katere se trdi, da so bolj
kakovostna kot obratno. Matejev učinek lahko tistim, ki se trudijo uveljaviti precej
premeša štrene oz. odvzame pogum, ker lahko da nima samo in zgolj pozitivistično noto.
Namreč tisti znanstveniki, ki že prej uživajo nek ugled, spoštovanje in uveljavljenost, so
lahko glede na storilnost manj učinkoviti in uspešni (objektivno gledano), a bodo vseeno
za vsako objavo dobili veliko aplavza kot pa njihovi manj cenjeni kolegi za enako ali večje
vloženi trud pri eni raziskavi. Matejev efekt pa je tudi v bistvu lepše preoblečeni halo
učinek, ki ima podlago v klasičnem reku, da je prvi vtis pomemben. Zanimivo je tudi
dejstvo, da raziskovalci iz manj uglednih revij citirajo avtorje iz bolj cenjenih revij. Ta
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fenomen se pojavlja tudi pri založbah in obstaja možnost kartelnih dogovarjanj na škodo
manj uveljavljenih avtorjev.
Pri tipih objav se opredeljuje znanstvene monografije, strokovne članke, prispevke v
zbornikih, pa vse do tudi diplom, magisterijev, itn. Znanstveni članki so manj citirani od
preglednih prispevkov in podobno velja za metodološke. Število strani v znanstvenem
članku in reviji je tudi ključno pri analizi citiranja. Z nastopom e-založništva so se stvari
precej izboljšale tudi za njih. Znanstvene monografije in prispevki so slabše indeksirani,
čeprav so pa prve bolj citirane v znanstvenih revijah.
Za starost virov in raziskovalno področje pa velja, da za slednje tisti, ki radi čitajo
znanstvene članke, da so iz mehkih znanosti. Eksperimentalno-metodološka dela pa radi
prebirajo tisti iz trdih znanosti. Največje razlike med področji so med humanističnimi in
tehničnimi oz. naravoslovnimi in družboslovnimi disciplinami. Te razlike se še precej bolj
pokažejo, ko gledamo povprečno starost navedenih virov, kjer v naravoslovno-tehničnih
znanosti ne najdemo referenc starejših od 10 let. Matejev učinek tudi rad tukaj zamegli
sliko, ko pionirji na nekem področju sčasoma tonejo v pozabo zaradi novih raziskovalcev.
Obstojnost referenc, v smislu uporabnosti citata glede na današnji čas ima tudi svoje
fenomene. Namreč v bolj dinamičnih sferah se citira le vire iz zadnjih ali najnovejših
prispevkov in tudi obsežnejša področja oz. prispevki iz le-teh imajo večjo možnost za
prodor kot obratno. Vpliv ima tudi vrsta dostopa (fizični vs. elektronski medij) na citiranost
glede na področje in časovno obdobje. Stare vire (po nekaj 10 let) se bo še zmeraj
navajalo, ker se na takšen način daje priznanje pionirjem v neki disciplini, tako da ta pojav
bo zmeraj prisoten v okviru zgodovinskih nagnjenj raziskovalcev. Večavtorska dela so
aktualna za citiranje tudi do skoraj 20 let njihove starosti od dneva objave, za razliko od
enoavtorskih prispevkov. So pa tako eno kot tudi večavtorska dela v 75 % vsaj 1x
navajanja v raziskavah znanstvenikov.
Samocitati v okviru druge kategorije so kar pogost pojav, sploh pri Eugene Garfieldu, kjer
je imelo 75 % referenc v njegovih prispevkih takšno naravo. Samocitati pa ni nujno, da so
samo zgolj psiho-socialni dejavnik raziskovalca, temveč lahko da so le posledica nizke
stopnje zanimanja za nek problem v ozki disciplini in torej pomanjkanje mnenj, raziskav
drugih avtorjev. Omenjeni fenomen je pogost na področjih, ki se razvijajo. Seveda pa je
lahko samocitiranje škodljivo, če se gre za namerno dejanje v okviru umetnega zviševanja
citiranosti nekega področja. Samocitati so lahko tudi posledica objavljanja v znanstvenih
revijah z ali nizkim ugledom ali pa nasplošno v manjšim naborom le-teh kot sicer. V
mednarodnih člankih oz. soavtorskih delih je manj tega pojava, če gledamo na daljši
časovni rok. Sprejemljiva meja za samocitate je po prepričanju nekaterih do 20 % vseh
objav raziskovalca. Samocitiranost je drugače obratno sorazmerna s številom citatov in
nasplošno se samocitiranost zmanjšuje glede na daljše obdobje (praviloma).
Sekundarno citiranje ali citiranje preko drugih avtorjev je danes možno izvajati zaradi
širokih in lahko dostopnih (elektronsko, op.p.) bibliotekarskih podatkovnih zbirk. Zadeva ni
toliko pereča zgolj zaradi načina dostopa, temveč tudi zaradi pritiskov, ki se vršijo na
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raziskovalce, da morajo uporabljati takšne metode. Pojav sekundarnega citiranja je na
manjšem vzorcu pokazal skoraj 40 % takšnih citatov.
Jezik dela ali prispevka ima precejšnjo vlogo, če ciljamo na mednarodno odmevnost
naprimer. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je bilo glavnih 5 jezikov, kjer se je objavljalo
prispevke, danes pa je najbolj odmevnejša angleščina. Še dlje od tega obdobja pa je ena
raziskava razkrila premajhno citiranost sovjetskih znanstvenikov – seveda zaradi
mednarodne izolacije zaradi takratnega družbeno-političnega sistema. Odsotnost razvitosti
širokopasovnega spleta (ali IKT) seveda tudi igra pomembno vlogo kakopak. Angleščina
torej raste povsod (znanstvene ustanove, založbe, projekti, spletne strani in mednarodne
skupnosti), medtem ko pa priljubljenost ostalih jezikov (francoščina, nemščina, ruščina in
japonščina) pada. Jezikovne ovire v znanosti so največje pri humanistično-družboslovnih
disciplinah kot obratno. Seveda pa tudi samo in zgolj podrejanje angleščini lahko tudi
privede do nezanimanja domačih raziskovalnih problemov. Imamo pa tudi primere, kjer v
angleško govorečih državah znanstveniki citirajo prispevke raziskovalcev v jezikih prej
omenjenih nazadujočih-se jezikov.
Pojav medsebojnega citiranja (v okviru manjšega kroga) je specifika, ki ima podlago v
medosebnih odnosih znanstvenikov. Fizična ali navidezna prisotnost je sekundarnega
pomena in vseeno je potrebno ločiti ta fenomen od nevidnega študija. V mednarodnem
smislu so uspešnejše tiste kategorije znanstvenikov, ki imajo odlično razvite osebne stike
in visoko predanost svojemu področju. Poleg kartelnih dogovarjanj in ostalih negativnih
posledic medsebojnega citiranja, ima slednji lahko tudi pozitivno noto. Namreč na takšen
način se lahko tudi manj ugledni in uveljavljeni raziskovalci povežejo skupaj in potem
pridobijo sredstva za kakšen projekt, ki jih drugače ne bi mogli pridobiti, če bi nastopali
posamično.
Piep Piperjev učinek pa izpostavlja negativne lastnosti medsebojnega citiranja. Tukaj se
ožjo znanstveno kategorijo demonizira kot zlobno, ki svojo metodo (citate torej) uporablja
za zavajanje širše znanstvene skupnosti ali koga drugega, da sama pridobi ali na finančni
poziciji, itn. ali pa da preprosto konkurenci onemogoča prodor, razvoj in priznanje njenih
idej, prispevkov, ipd.
Zadnja zadeva pri teoriji pa so speče lepotice. Gre se za dela, ki ko so bila objavljena, niso
bila, ali pa izredno malo citirana, potem so pa po določenem obdobju doživela izjemen
porast v citiranju. Spečim lepoticam se tudi reče Mandelov sindrom – po avtorju, ki je
doživel izjemno citiranost šele po 34-ih letih od objave prispevka. Gre se v bistvu za dela,
ki so prehitevala svoj čas glede na ali takratno miselnost, znanje ali tehnologijo.
V moji empirični raziskavi sem ugotavljal obstoječe stanje, navade in izvedel analizo
citiranja študentov FU v njihovih zaključnih delih. Podatke, ki sem jih zbiral za obdelavo,
so se nanašali na samo zaključno delo in za vsako referenco, sklic oz. vir. Pregledanih je
bilo 559 diplom, magisterijev in eden doktorat v letu 2010, torej vseh 12 mesecev. Vseh
referenc je bilo 26453 oz. za 136 manj za tiste vire, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno
kategorijo oz. ustrezno prepoznati. Podatki o zaključnih delih, katere se je dejansko
125

uporabilo za analizo citiranja, so se nanašali na mesec, spol (M/Ž) študenta, študijskega
programa, mentorja, somentorja in področja iz katerega je/sta le-ta izhajal. Uporabljivi
podatki za vsako referenco pa so imeli podlago v tipu oz. vrstah (citiranih) del, časovni
razporejenosti ali obdobju virov, e-dostop, citiranje (so)mentorja, drugega FU
akademskega osebja, pravilnost virov in jezik reference.
Za skupino študentov se je za spol študentov razkrilo, da je malo manj kot 20 % samo
kolegov, ostalo so kolegice. Zaključna dela glede na študijski program so najbolje
pozicionirana za stari VSŠ program JU (208), pri novejših bolonjskih programih pa je
ravno tako VSŠ Uprava – I. stopnja na boljšem (154) glede na njegovega univerzitetnega
kolega. Magistrski program Uprava (stari sistem) pa je skorajda izenačen z
drugostopenjsko Uprava študijem (20 vs. 23). Pri področju je pravo (286) nesporni
zmagovalec po priljubljenosti in ekonomija (133), najmanj pa informatika (34) in statistika
(45).
Kar se pa tiče mentorskega osebja, recimo za spol pa je izmed 37-ih samo 16,22 %
žensk, vendar izmed teh pa je ravno dr. Kovačeva najbolj priljubljena (55). Na lestvici 5
najbolj zaželjenih sta 2 ženski oz. 4 pravniki in ena ekonomistka. Po parametru
habilitacijskega naziva pa prednjačijo redni profesorji (139), katerim pa so takoj za petami
višji predavatelji (118) in potem malce dlje izredni profesorji (96). So pa ženske oz.
docentke (78) prve glede na spol. Če se pa še to pogleda glede na področje, pa je
ekonomsko področje dobro v rokah dr. Klunove (36), informatika pod nadzorom dr.
Todorovskega (13), organizacijske vede pod okriljem dr. Ivanka (33), pravo pod peruti dr.
Kovačeve (55), statistična disciplina pa ima 2 varuha – dr. Devjaka in dr. Hočevarja (oba
21). Zaključna dela po področjih glede na spol mentorja pa pokažejo, da so moški
najmočnješi pri pravu (208) in ženske ravno tako (78) kot tudi pri ekonomiji (47).
Za mesece pa se je pokazalo, da so september (123), junij (83) in maj (65) najbolj
produktivni meseci za diplomiranje ali magistriranje. Pri e-dostopu je malo več kot ¾
takšnih diplom in magisterijev, kjer je dano soglasje za objavo zaključne naloge na
svetovnem spletu
Če pa sedaj gledamo navade citiranja (še zmeraj predstavitev podatkov), konkretneje za
časovno razporeditev referenc, je zadnje obdobje (2001-10) najbolj polno (18083),
medtem ko si je eno desetletno obdobje zadaj (4002) skorajda izenačeno z nerazločljivimi
viri (3688). Gledano na posamična leta, pa najbolj izstopata 2008 (3891), 2009 (3937) in
nerazločljivo (3688). Pri referencah glede na tip del, pa se pokaže nesporna prednost (po
citiranju) knjig ali knjižnih virov (8782), čeprav tudi spletnim (7178) ne kaže slabo. Pravni
viri (5935) pa tudi niso daleč. Pogled vrste del glede na izobraževalno ustanovo pa
razkrije, da so diplome (89) najbolj citiranje iz EF, čeprav so si iz FU in drugo izenačene
(45) kot tudi iz UL-Drugo in UM (oboje 37). Magisteriji (50) so tudi najbolj priljubljeni iz EF
kot iz drugih UL fakultet (27). Specialistična dela (24) je spet najbolj zanimivo za čitati, če
so iz EF. Pri doktoratih pa sta si EF in UL-drugo skorajda izenačeni (7-8). Pri postavki
(ne)citiranja mentorja v zaključnih delih, pa je tehtnica skorajda uravnovešena, z manjšim
odsotkom (2 %) v prid citiranju. Kar se pa tiče jezikovnost referenc, pa ugotovimo, da je
85 % le-teh bolj v Slovenščini kot pa v drugih tujih jezikih (angleščina, nemščina,
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hrvaščina,...). Angleških referenc (3426) je daleč največ od ostalih tujih jezikov.
Oddahnemo si lahko tudi pri (ne)pravilnosti navajanja referenc, kjer je ¾ le-teh pravilno
navedenih v zaključnih delih FU populacije.
Pri metodologiji dela se je sprva uporabljal fizični dostop za pridobivanje podatkov,
kasneje elektronski, na koncu pa pa še kombinirni elektronski-nasveti od bibliotekark
knjižnice FU. Analiza citiranja pa se je vršila preko MS Excel 2007 računalniškega
programa.
Pri analizi (drugega) FU akademskega osebja, kjer se gre pa za dejansko reference,
nastopa tokrat 55 akademikov, od tega 25,45 % akademičark. Glede na spol je dr.
Kovačeva spet nesporna zmagovalka, tako glede na število citatov (ŠC; 274) kot tudi
glede na ŠCDM uvrstitev. Na 3-stopenjski skali sta še 2 moška, vendar vse diši po pravu.
Moških je po referencah 80 %. Gledanje glede na habilitacijski naziv pa so redni profesorji
(14; 768) spet v ospredju, potem docenti (10; 480) in potem šele docentke (3; 291). Za
ŠCDM parameter je podobna slika, s tem, da docente nadomestijo izredni profesoriji glede
na mesto. Za ŠNDM pa so višji predavatelji (8; 73) slabše uvrščeni, potem docenti (10;
52) in na koncu izredni profesorji (7; 37). Za nementorsko oz. dejansko drugo FU
akademsko osebje pa je le-teh 22, od tega 40,90 % žensk. Tudi tukaj so pravniki na
lestvici prvi, začenši z dr. Jerovškom (189). Moških je glede na reference 94 %. Po
habilitacijskem nazivu so redni profesorji (4; 338) spet v prevladi. Na drugi strani, torej
dejansko na mentorski strani, v smislu citiranje le-teh, pa je FU mentorsko osebje,
natančneje 33 posameznikov. Žensk je tukaj le 15,16 %. Tudi tukaj je dr. Kovačeva
najbolj citirana akademičarka na FU (274) in ostalo lestvico sestavlja eden moški pravnik
in eden akademik iz org. ved. Tukaj pa moški glede na reference prispevajo 75 % le-teh.
Za nazive so spet redni profesorji (10; 432) prvaki, medtem ko pa so si navidez docentke,
docenti in izredni profesorji skorajda izenačeni po številu referenc. Po področjih za (drugo)
FU akademsko osebje je dr. Klunova (50) pri ekonomiji glavna, pri informatiki dr. Kovačič
(39), pri organizacijskih vedah dr. Ivanko (131), pravu ponovno dr. Kovačeva (274) in pri
statistiki pa je dr. Andoljšek (28) najbolj spoštovan. Glede na področje po spolu, pa imajo
moški največji vpliv pri pravu (1074) kot tudi ženske (296) glede na ostale discipline. Za
ŠCDM vs. ŠNDM po področjih je pravo osrednje področje, kjer se lomijo kopja.
Glede opredelitev hipotez za prvo velja, da je v 80 % potrjena. Namreč iz parametra, da
je so vsa področja, z izjemo statistike in informatike bolj pogosteje citirana oz. da imajo
več referenc, to velja 100 %. To je že potrjeno samo iz predstavitve podatkov (Tabela 2,
Tabela 7, Tabela 13, Tabela 15, Tabela 17, Tabela 19, Tabela 21 in Tabela 23, ter Graf 3,
Graf 5, Graf 6, Graf 24 – Graf 34). Faktor manj nepravilno navedenih referenc v delih iz
področja ekonomije, prava in organizacijski ved stoodstotkovno pade, saj imajo ravno te
discipline v povprečju 94,50 % vire bolj nepravilno navedene kot statistika in informatika.
Dalje, prej omenjene discipline naj bi imele slabšo citiranost del mentorjev v diplomah in
magisterijih. Če gledamo iz vidika predstavitve podatkov Graf 25 – Graf 27 v povprečju ne
dajejo jasne slike. Graf 36 vseeno potrdi hipotezo iz tega parametra. Predzadnji
parameter se nanaša na preveliko nasičenost del z referencami v pretežno slovenskem
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jeziku in je tudi iz tega vidika hipoteza potrjena. Zadnja perspektiva pa je časovna
zastopanost virov, ki je glede na informatiko in statistiko manjša oz. pada glede na ostale
discipline. Tudi iz tukaj je hipoteza potrjena, čeprav tudi pri ostalih disciplinah viri
spoštljivo padajo.
Druga hipoteza je v celoti potrjena. Rečeno je bilo, da študentke FU bolj pravilno navajajo
svoje vire oz. reference v diplomah in magisterijih. To drži, dekleta so, glede na moške,
4x bolj natančna. Dalje, nežnejši spol naj bi imel vire bolj v pretežno tujih jezikih kot
kolegi. Hipoteza je iz tega vidika potrjena in sicer 2x – glede na relativistični ali pa
absolutni vidik. Študentke bolj citirajo dela svojih mentorjev v svojih zaključnih nalogah
kot študentje. To je potrjeno v Graf 42, čeprav že iz poglavja predstavitev podatkov, to
potrjujejo Graf 23, Graf 29, Graf 30, Graf 33 in Graf 34. Iz tabelaričnega vidika pa je to
Tabela 17 in Tabela 23. Predzadnja zadeva pa se nanaša na e-dostop, torej, da imajo
dekleta manj problemov glede tega. Neke približke k potrditvi hipoteze še iz tega
parametra se lahko najde že v Tabela 9 ali Graf 7, konkretneje pa se tehtnica premakne v
prid v Graf 43. Čisto za konec pa pogled navajanja vrste del v prid ženskam. V vsakem
primeru je hipoteza še iz tega vidika potrjena. Diplome drugih fakultet na ozemlju
Republike Slovenije so najbolj priljubljene. Sledijo magisteriji in na koncu doktorati.
Tretja hipoteza pa je na meji – ali je 50 % potrjena oz. 50 % se jo ovrže. Stoodstotkovno
drži, da študentje iz starih študijskih programov manj navajajo reference, ki so pretežno v
Slovenščini kot njihovi bolonjski kolegi. Vendar pa po podspremenljivki, da se potem bolj
prebira dela, čigar reference so pretežno bolj v tujem jeziku, pa pade po celi črti, ker stare
programe za cca. 5 nalog premagajo bolonjski študentje in študentke. Drug vidik, kjer naj
bi pa študentje iz starih programov bolj posegali po novejši literaturi in viri, pa je 100 %
ovržena, kjer bolonjski študentje premagajo stare z rezultatom 4:2 ali 2:1 glede citiranja
novejših reference v zaključnih nalogah.
V povzetku potem za generalno oz. splošno hipotezo drži, da izbira področja in mentorja
zaključnega dela ter spol študenta 76,67 % vpliva na navade citiranja.
Tako da cilji raziskave, v smislu ugotovitve kaj študentje citirajo in definiranju
spremenljivk vpliva na prej omenjeno so bili realizirani, vendar v smislu široke globine pa
ne. Obstaja še precej nejasnosti, katere pa so orisno opredeljene spodaj.
Za kakšna bolj poglobljena raziskovanja, bi bilo kot prvo potrebno razširiti obseg
preučevanja na vsaj še 2 leti, torej vsa zaključna dela na FU iz leta 2009 in 2011.
Zanimivo bi bilo pa tudi videti kako starost študenta, kraj, način študija vpliva na
omenjene dejavnike. Namreč podatki za zadnje omenjeno niso bili pridobljeni iz referata,
čeprav načrtovani na začetku. Ocena zaključnega dela ali obseg (število strani, prilog,
grafov, tabel, slik, itn.) bi lahko tudi marsikaj pokazal kako se navade citiranja pri FU
študentski populaciji spreminjajo. Različne neekonomske vzpodbude (prešernova nagrada,
objava v strokovni reviji, itd.), če so bile kje, pri katerih študentih uporabljene, bi mogoče
nakazale kaj na temo pogostosti mentorstva na določenem akademskem področju oz.
priljubljenost dotične akademske osebe. Morebiti bi tudi ankete o pedagoškem delu
pripomogle kaj k osvetlitvi, zakaj je nekdo premalo oz. bolj citiran v zaključnih delih
študentov. Obstoječi pridobljeni (osamljeni) podatek o datumu zagovora zaključnega dela
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bi lahko skupaj z datumom prijave in oddaje slednjega lahko tudi marsikaj pripomogel k
iskanju novih zakonitosti in povezav.
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PRILOGE
Priloga 1: Predstavitev podatkov (osnovno – o zaključnem delu; skupine
študentov)

Tabela 32: Zaključna dela glede na spol
Spol Število zaključnih del
Moški

98

Ženske

461

Skupaj

559
Vir: Lasten, 2013

Tabela 33: Zaključna dela glede na študijski program
Študijski program Število zaključnih del
VS: Javna Uprava (stari sistem)

208

UN: Uprava (stari sistem)

25

MG: Javna Uprava (stari sistem)

2

MG: Uprava (stari sistem)

20

VS-I: Uprava – I. stopnja

154

UN-I: Uprava – I. stopnja

125

MG-II: Uprava – II. stopnja
MG-II: Management v upravi II.
stopnja
Doktorski študij Uprava

23

Skupaj

559

1
1

Vir: Lasten, 2013
Tabela 34: Zaključna dela glede na področje
Področje Število zaključnih del
Ekonomija

133

Informatika

34

Organizacijske vede

58

Pravo

286

Statistika

45

Neznano

3

Skupaj
Vir: Lasten, 2013

140

559

Tabela 35: Zaključna dela glede na habilitacijski naziv
Habilitacijski naziv Število zaključnih del Rang
Višji predavatelj (9)

118

2

1

8

Redni profesor (10)

139

1

Redna profesorica (1)

11

7

Višja predavateljica (1)

Izredni profesor (6)

96

3

Izredna profesorica (2)

37

6

Docent (6)

79

4

Docentka (2)

78

5

Skupaj (37)

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 36: Zaključna dela glede na področje in ali spol mentorja

Področje

Število zaključnih del

Rang M

Rang Ž

47

2

2

34

0

5

4

Organizacijske vede (3)

58

0

3

4

Pravo (15)

208

78

1

1

Statistika (3)

45

0

4

4

Ostalo (3)

1

2

6

3

432

127

Moški

Ženske

Ekonomija (7)

86

Informatika (6)

Skupaj (37)

Vir: Lasten, 2013
Tabela 37: Zaključna dela glede na habilitacijski naziv po področjih
Področje/Hab. naziv Ekonomija Informatika Org. vede Pravo Statistika Ostalo Skupaj
Višji predavatelj

0

13

0

105

0

0

118

Višja predavateljica

0

0

0

0

0

1

1

Redni profesor

12

8

38

39

42

1

140

Redna profesorica

11

0

0

0

0

0

11

Izredni profesor

23

13

0

59

0

0

95

Izredna profesorica

36

0

0

0

0

1

37

Docent

51

0

20

5

3

0

79

Docentka

0

0

0

78

0

0

78

133

34

58

286

45

3

559

Skupaj

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 38: Zaključna dela glede na E-Dostop
E-Dostop Število zaključnih del
Da

430

Ne

129

Skupaj

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 39: Zaključna dela glede na mesec
Mesec Število zaključnih del Rang
Januar

36

6

Februar

29

10

Marec

33

8

April

34

7

Maj

65

3

Junij

83

2

Julij

26

11

Avgust

37

4

September

123

1

Oktober

30

9

November

37

4

December

26

11

Skupaj

559
Vir: Lasten, 2013
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Priloga 2: Predstavitev podatkov (poglobljeno – o referencah; navade citiranja)

Tabela 40: Reference glede na tip del
Citirani znanstveni prispevki Število referenc
Knjiga

8782

Revija

3411

Zbornik konference

298

Zbornik člankov

259

Tip del

Pravi vir

5935

Internetni vir

7178

Ostalo-Neznano

136

Skupaj

25999

Vir: Lasten, 2013
Tabela 41: Reference glede na vrsto del
Zaključna dela

UL-FU

UL-FDV

Diploma

45

38

UL-EF UL-Drugo UM Drugo Skupaj
89

37

37

45

291

Magisterij

5

19

50

27

2

7

110

Specialistično delo

3

1

14

3

2

1

24

Doktorat

2

4

8

7

3

5

29

Skupaj

55

62

161

74

44

58

454

Vir: Lasten, 2013
Tabela 42: Reference glede na časovno obdobje 1961 – 2010
Število referenc

Časovno obdobje
1961 – 1970

68

1971 – 1980

136

1981 – 1990

476

1991 – 2000

4002

2001 – 2010

18083

Ostalo (nerazločljivo)

3688

Skupaj

26453

Vir: Lasten, 2013
Tabela 43: Reference glede na posamično leto (v časovnem obdobju 1961 – 2010)
Leto

Število referenc Rang

1961

6

45

1962

4

49

1963

4

49

1964

7

44

143

1965

10

40

1966

8

43

1967

6

45

1968

4

49

1969

6

45

1970

13

37

1971

16

34

1972

9

41

1973

11

39

1974

14

36

1975

6

45

1976

12

38

1977

15

35

1978

9

41

1979

24

31

1980

20

33

1981

21

32

1982

28

29

1983

28

29

1984

33

28

1985

64

24

1986

41

27

1987

58

25

1988

43

26

1989

72

23

1990

88

22

1991

160

21

1992

197

20

1993

266

19

1994

354

17

1995

326

18

1996

400

15

1997

377

16

1998

541

14

1999

615

13

2000

766

12

2001

775

11

2002

1052

9

2003

944

10

2004

1338

7

2005

1204

8

2006

1508

6

2007

1681

5

2008

1753

4

2009

3891

2

144

2010

3937

1

Neznano

3688

3

Skupaj

26453
Vir: Lasten, 2013

Tabela 44: Zaključna dela glede na citiranje mentorja
Citiranje mentorja Število zaključnih del
Da

291

Ne

268

Skupaj

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 45: Reference glede na jezik
Jezik virov

Število referenc

Slovenski

22446

Drugo/Ostalo

4003

Skupaj

26453

Vir: Lasten, 2013
Tabela 46: Reference glede na tuji jezik
Jezik ostalih/drugih virov

Število referenc

Angleško

3426

Nemško

277

Hrvaško

103

Italijansko

26

Drugo

171

Skupaj

4003

Vir: Lasten, 2013
Tabela 47: Reference glede na (ne)pravilnost citiranja
Pravilnost referenc

Število referenc

√

20081

X

6372

Skupaj

26453

Vir: Lasten, 2013
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Priloga 3: Analiza citiranja ((drugega) FU akademskega osebja)

Tabela 48: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število citatov le-teh ali referencah
po spolu
Spol Število citatov/referenc
Moški (41)

1676

Ženske (14)

409

Skupaj (55)

2085

Vir: Lasten, 2013
Tabela 49: (Drugo) FU akademsko osebje glede citiranja/število citatov le-teh ali
referencah po habilitacijskih nazivih
Habilitacijski naziv

Število referenc

Rang

Višji predavatelj (8)

113

5

4

9

Višja predavateljica (2)
Redni profesor (14)

768

1

Redna profesorica (1)

47

8

Izredni profesor (7)

277

4

Izredna profesorica (2)

57

7

Docent (10)

480

2

Docentka (3)

291

3

Drugo/Neznano (8)

48

6

Skupaj (55)

2085

Vir: Lasten, 2013
Tabela 50: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentorjev
ali zaključnih nalogah po habilitacijskih nazivih
Habilitacijski naziv ŠCDM ŠNDM Rang ŠCDM Rang ŠNDM
Višji predavatelj (8)

43

73

4

1

Višja predavateljica (2)

0

0

8

8

103

35

1

4

Redna profesorica (1)

1

10

7

7

Izredni profesor (7)

58

37

2

3

Izredna profesorica (2)

9

28

6

5

Docent (10)

24

52

5

2

Docentka (3)

53

25

3

6

Drugo/Neznano (8)

0

0

8

8

291

260

Redni profesor (14)

Skupaj (55)

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 51: Drugo FU akademsko osebje glede na število citatov le-teh ali referencah po
spolu
Spol Število citatov/referenc
Moški (13)

568

Ženske (9)

34

Skupaj (22)

602

Vir: Lasten, 2013

Tabela 52: Drugo FU akademsko osebje glede na citiranje/število citatov le-teh ali
referencah po habilitacijskih nazivih
Habilitacijski naziv

Število referenc

Rang

Višji predavatelj (1)

5

4

Višja predavateljica (2)

4

5

336

1

Redna profesorica (0)

0

8

Izredni profesor (1)

3

7

Izredna profesorica (0)

0

8

202

2

Docentka (1)

4

5

Drugo/Neznano (8)

48

3

Skupaj (22)

602

Redni profesor (4)

Docent (5)

Vir: Lasten, 2013
Tabela 53: FU akademsko osebje glede na število citatov le-teh ali referencah po spolu
Spol Število citatov/referenc
Moški (28)

1105

Ženske (5)

378

Skupaj (33)

1483

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 54: FU akademsko osebje glede citiranje/število citatov le-teh ali referencah po
habilitacijskih nazivih
Habilitacijski naziv

Število referenc

Rang

Višji predavatelj (7)

108

5

0

8

Redni profesor (10)

432

1

Redna profesorica (1)

47

7

Izredni profesor (6)

274

4

Izredna profesorica (2)

57

6

Docent (5)

278

3

Docentka (2)

287

2

0

8

Višja predavateljica (0)

Drugo/Neznano (0)
Skupaj (33)

1483

Vir: Lasten, 2013
Tabela 55: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število citatov in ali spolu po
področjih

Področje

Število citatov
Moški Ženske

Rang M Rang Ž

Ekonomija (7)

129

97

3

2

Informatika (12)

114

12

4

4

Organizacijske vede (5)

268

4

2

5

Pravo (24)

1074

296

1

1

Statistika (3)

71

0

5

6

Ostalo (4)

7

13

6

3

1663

422

Skupaj (55)

Vir: Lasten, 2013
Tabela 56: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentorjev
ali zaključnih nalogah po področjih
Področje ŠCDM ŠNDM Rang ŠCDM Rang ŠNDM
Ekonomija (7)

46

85

3

2

Informatika (12)

11

21

5

4

Organizacijske vede (5)

47

11

2

5

Pravo (24)

170

116

1

1

Statistika (3)

17

25

4

3

Ostalo (4)
Skupaj (55)

0
291

2
260

6

6

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 57: (Drugo) FU akademičarsko osebje glede na število (ne)citiranih del
mentoric po področjih
Področje ŠCDM ŠNDM Rang ŠCDM Rang ŠNDM
Ekonomija (2)

10

37

2

1

Informatika (3)

0

0

3

4

Organizacijske vede (2)

0

0

3

4

Pravo (5)

53

25

1

2

Statistika (0)

0

0

3

4

Ostalo (2)
Skupaj (14)

0
63

1
63

3

3

Vir: Lasten, 2013
Tabela 58: (Drugo) FU akademsko osebje glede na število (ne)citiranih del mentorjev
po področjih
Področje ŠCDM ŠNDM Rang ŠCDM Rang ŠNDM
Ekonomija (5)

36

48

3

2

Informatika (9)

11

21

5

4

Organizacijske vede (3)

47

11

2

5

Pravo (19)

117

91

1

1

Statistika (3)

17

25

4

3

Ostalo (2)
Skupaj (41)

0
228

1
197

6

6

Vir: Lasten, 2013
Tabela 59: Število citatov/referenc glede na habilitacijski naziv po področjih
Področje/Hab. naziv Ekonomija Informatika Org. vede Pravo Statistika Ostalo Skupaj
Višji predavatelj

0

23

0

90

0

0

113

Višja predavateljica

0

0

4

0

0

0

4

Redni profesor

35

85

198

404

43

3

768

Redna profesorica

47

0

0

0

0

0

47

Izredni profesor

43

4

0

230

0

0

277

Izredna profesorica

50

0

0

0

0

7

57

Docent

48

2

70

328

28

4

480

Docentka

0

0

0

291

0

0

291

Drugo/Neznano

3

12

0

27

0

6

48

226

126

272

1370

71

20

2085

Skupaj

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 60: ŠCDM glede na habilitacijski naziv po področjih
Področje/Hab. naziv Ekonomija Informatika Org. vede Pravo Statistika Ostalo Skupaj
Višji predavatelj

0

7

0

36

0

0

43

Višja predavateljica

0

0

0

0

0

0

0

Redni profesor

10

4

36

36

17

0

103

Redna profesorica

1

0

0

0

0

0

1

Izredni profesor

16

0

0

42

0

0

58

Izredna profesorica

9

0

0

0

0

0

9

Docent

10

0

11

3

0

0

24

Docentka

0

0

0

53

0

0

53

Drugo/Neznano

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

46

11

47

170

17

0

291

Vir: Lasten, 2013
Tabela 61: ŠNDM glede na habilitacijski naziv po področjih
Področje/Hab. naziv Ekonomija Informatika Org. vede Pravo Statistika Ostalo Skupaj
Višji predavatelj

0

4

0

69

Višja predavateljica

0

0

0

Redni profesor

0

4

2

Redna profesorica

10

0

Izredni profesor

7

Izredna profesorica

0

0

0

0

0

0

3

25

1

35

0

0

0

0

10

13

0

17

0

0

37

27

0

0

0

0

1

28

Docent

41

0

9

2

0

0

52

Docentka

0

0

0

25

0

0

25

Drugo/Neznano

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

85

21

11

116

25

2

260

Vir: Lasten, 2013
Tabela 62: Drugo FU akademsko osebje glede na število citatov in ali spolu po
področjih

Področje

Število citatov
Moški Ženske

Rang M

Rang Ž

Ekonomija (1)

3

0

5

6

Informatika (7)

10

12

3

1

Organizacijske vede (2)

0

4

6

4

Pravo (9)

487

9

1

2

Statistika (1)

28

0

2

6

Ostalo (2)

4

6

4

3

380

31

Skupaj (22)

Vir: Lasten, 2013
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73

Tabela 63: Drugo FU akademsko osebje glede na število citatov po področjih oz. glede
na habilitacijski naziv
Področje/Hab. naziv Ekonomija Informatika Org. vede Pravo Statistika Ostalo Skupaj
Višji predavatelj

0

0

0

5

0

0

5

Višja predavateljica

0

0

4

0

0

0

4

Redni profesor

0

44

0

292

0

0

336

Redna profesorica

0

0

0

0

0

0

0

Izredni profesor

0

3

0

0

0

0

3

Izredna profesorica

0

0

0

0

0

0

0

Docent

0

2

0

168

28

4

202

Docentka

0

0

0

4

0

0

4

Drugo/Neznano

3

12

0

27

0

6

48

Skupaj

3

61

4

496

28

10

602

Vir: Lasten, 2013
Tabela 64: FU akademsko osebje glede na število citatov in ali spolu po področjih

Področje

Število citatov

Rang M Rang Ž

Moški

Ženske

Ekonomija (6)

126

97

3

2

Informatika (5)

65

0

4

4

Organizacijske vede (3)

268

0

2

4

Pravo (15)

587

287

1

1

Statistika (2)

43

0

5

4

3

7

6

3

1092

391

Ostalo (2)
Skupaj (33)

Vir: Lasten, 2013
Tabela 65: FU akademsko osebje glede na število citatov po področjih oz. glede na
habilitacijski naziv
Področje/Hab. naziv Ekonomija Informatika Org. vede Pravo Statistika Ostalo Skupaj
Višji predavatelj

0

23

0

85

0

0

108

Višja predavateljica

0

0

0

0

0

0

0

Redni profesor

35

41

198

112

43

3

432

Redna profesorica

47

0

0

0

0

0

47

Izredni profesor

43

1

0

230

0

0

274

Izredna profesorica

50

0

0

0

0

7

57

Docent

48

0

70

160

0

0

278

Docentka

0

0

0

287

0

0

287

Drugo/Neznano

0

0

0

0

0

0

0

223

64

268

874

43

10

1483

Skupaj

Vir: Lasten, 2013
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Priloga 4: Analiza citiranja (opredelitev do hipotez – A)
Tabela 66: Porazdelitev zaključnih del glede na pravilnost navedenih referenc po
področjih (relativno)
Pravilnost del

Področje

Skupaj

√

X

Ekonomija

3

130

133

Informatika

0

34

34

Organizacijske vede

4

54

58

Pravo

21

265

286

Statistika

2132

43

45

Neznano

0

3

3

Skupaj

30

529

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 67: Porazdelitev zaključnih del glede na citiranje mentorja-ice po področjih
Citiranje mentorja/-ice

Področje

Skupaj

Da

Ne

Ekonomija

46

87

133

Informatika

11

23

34

Organizacijske vede

47

11

58

Pravo

170

116

286

Statistika

17

28

45

Neznano

0

3

3

291

268

559

Skupaj

Vir: Lasten, 2013

132

Predstavlja dejstvo, da sta samo 2 zaključni nalogi imeli v celoti vse vire oz. reference pravilno
navedene (v poglavju Literatura in viri).
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Tabela 68: Porazdelitev zaključnih del glede na jezikovnost referenc po področjih
(relativno)
Jezikovnost del

Področje

Slovensko Drugo

Ekonomija
Informatika

125

8

133

7

34

Organizacijske vede

58

0

58

Pravo

279

7

286

Statistika

45

0

45

Neznano

2

1

3

536

23

559

Skupaj

27

133

Skupaj

Vir: Lasten, 2013
Tabela 69: Porazdelitev zaključnih del glede na jezikovnost referenc po področjih
(absolutno)
Jezikovnost del

Področje

Slovensko Drugo

Skupaj

Ekonomija

17

116

133

Informatika

6

28

34

Organizacijske vede

12

46

58

Pravo

113

173

286

Statistika

24

21

45

Neznano
Skupaj

1

2

3

173

386

559

Vir: Lasten, 2013

133

Ne pomeni, da je bilo samo 27 zaključnih del takšnih, ki so 100 % imeli vire v samo tujih jezikih
in nič v slovenskem, temveč, da so bolj prevladovale reference, ki niso slovenske. Torej ta dela so
imela lahko tudi vire v Slovenščini. Šlo se je za razmerje torej.
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Priloga 5: Analiza citiranja (opredelitev do hipotez – B)

Tabela 70: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na pravilnost citiranja oz. po
spolu
Pravilnost del

Spol

√

X

Skupaj

Moški

6

92

98

Ženske

24

437

461

Skupaj

30

529

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 71: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na jezik vira oz. po spolu
(relativno)
Jezikovnost del

Spol

Slovensko Drugo

Skupaj

Moški

89

9

98

Ženske

447

14

461

Skupaj

536

23

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 72: Porazdelitev referenc v zaključnih delih glede na jezik vira oz. po spolu
(absolutno)
Jezikovnost del

Spol

Slovensko Drugo

Skupaj

Moški

27

71

98

Ženske

145

316

461

Skupaj

172

387

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 73: Porazdelitev zaključnih del glede na citiranje mentorja-ice po spolu
Spol

Citiranje mentorja/-ice

Skupaj

Da

Ne

Moški

42

56

98

Ženske

249

212

461

Skupaj

291

268

559

Vir: Lasten, 2013
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Tabela 74: Porazdelitev zaključnih del glede na e-dostop po spolu
E-Dostop

Spol

Skupaj

Da

Ne

Moški

79

19

98

Ženske

351

110

461

Skupaj

430

129

559

Vir: Lasten, 2013
Tabela 75: Porazdelitev referenc glede na tuja zaključna dela ali vrsto del po spolu
Spol

Vrsta del
Diploma Magisterij Specialistično delo Doktorat

Skupaj

Moški

21

13

3

5

42

Ženske

116

61

18

22

217

Skupaj

137

74

21

27

259

Vir: Lasten, 2013
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