
Uvodnik 

 

Izšla je druga številka Revije za univerzalno odličnost. Eden od ciljev revije je, da v njem 

študentje predstavljajo svoje delo. Pri mnogih predmetih je v sklopu učnega progama 

potrebno izdelati seminarsko nalogo, pri mnogih pa jo je mogoče nadomestiti s strokovnim 

člankom. Med člankom in seminarjem je bistvena razlika. Članek objavimo v reviji. S tem se 

(1) avtor predstavi in (2) znanje vsebovano v članku postane dostopno širši javnosti. To sta 

dva bistvena razloga, zaradi katerih je dodana vrednost objavljenega članka bistveno večja kot 

seminarja, ki obleži v predalu. Da pa bi bilo pisanje člankov enostavnejše, smo se na FOŠ 

odločili, da »standardiziramo« strukturo člankov, seminarskih nalog, diplomskih nalog, 

magistrskih nalog in doktorskih disertacij. 

 

Strokovni članek mora biti narejen po strukturi IMRaD (Introduction – uvod, Methods – 

metode, Results – rezultati, Discussion – razprava). Poglavje Uvod pogosto imenujemo tudi 

Pregled literature ali Teoretični okvir raziskave. V njem s pomočjo relevantne literature 

opišemo raziskovalno vprašanje oz. raziskovalni problem in argumentiramo, zakaj je to 

raziskovanje pomembno. Iz raziskovalnega problema izpeljemo hipoteze ali teze. 

Raziskovanje moramo izvesti na osnovi uveljavljenega postopka in to opišemo v poglavju 

Metoda. Pomembno je, da natančno opišemo, kako smo podatke zbrali in kako smo jih 

analizirali. Če je le mogoče in skoraj vedno je mogoče, raziskavo tudi grafično ponazorimo. 

Slika naj vsebuje objekte opazovanja in hipoteze oz. teze, lahko pa tudi uporabljene metode in 

spremenljivke oz. kategorije. V poglavju Rezultati podamo rezultate, do katerih smo prišli z 

raziskovanjem. V primeru kvantitativnih metod so to številske vrednosti v obliki tabel in 

grafov, v primeru kvalitativnih metod pa pogosto govorimo o razvoju paradigme oz. 

paradigmatskem modelu kot rezultatu raziskave. Najpomembnejše poglavje članka in 

praviloma tudi najobsežnejše je Razprava oz. Diskusija. V tem poglavju naredimo sintezo 

rezultatov, teoretičnega okvirja in našega lastnega mnenja. Rezultate ne smemo pozabiti 

potrditi z relevantno literaturo. V tem poglavju tudi potrdimo ali zavrnemo hipoteze oz. teze. 

Tem štirim poglavjem moramo dodati še »pravi« Uvod, ki vsebuje uvod v člane in v katerem 

naredimo kratek opis raziskovalnega problema in natančno opišemo namen in cilj 

raziskovanja. Poglavje Zaključek pa vsebuje kratek povzetek rezultatov, prispevek stroki, 

prispevek za menedžment, organizacijo ali družbo, predloge nadaljnjega raziskovanja in 

omejitve raziskave. Članek vsebuje še naslov, strukturiran povzetek, reference in strokovni 

življenjepis avtorja ali več avtorjev. 

 

Vsak članek mora nekaj raziskovati in z njim mora biti ustvarjena neka korist. Najslabše je, če 

je samemu sebi namen. 

 

Urednik 

 

 


