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Online verjetnostni spletni panel 
pravilno napovedal zmago D. Trumpa. 

Vir: http://cesrusc.org/election   



Sicer pa so javnomnenjska 
glasovanja v povprečju zgrešila … 

V ključnih državah je Trump dobil več glasov, kot so napovedala 
javnomnenjska glasovanja. 

Vir: https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/10/how-much-did-polls-miss-the-mark-on-trump-and-why 
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⇓ 
Popularizacija in demokratizacija 

raziskovanja 
 



Ni vse zlato, kar se sveti … 

▪ Slaba kakovost večine anket (DIY) 
⇒ zmanjšan ugled 
profesionalnega anketnega 
raziskovanja. 

▪ Množičnost anket. 
▪ Netolerantnost in kritičnost do 

institucij. 
▪ Nepripravljenost za posredovanje 

osebnih podatkov. 
▪ Nizke stopnje odgovorov. 

Zdrava pamet 
Kreativna stroka 
Znanost 

⇒ 



Metodologija spletnih anket 

▪ anketna metodologija + psihologija, sociologija, 
statistika, informatika, dobro poznavanje družbenih 
kontekstov. 
 

▪ premišljeni in kompleksni načrte anketnih raziskav, 
kombiniranje različnih načinov anketiranja, 
kompleksni vzorčni načrti, strategije prepričevanja 
neodzivnih oseb, kompleksno urejanje in 
modeliranje podatkov…. 

Callegaro, M., Lozar Manfreda, K. & Vehovar, V. (2015):  Web survey 
methodology. London: Sage.  



 



Vir: Callegaro, M., Lozar Manfreda, K. & Vehovar, V. (2015):  Web survey methodology. 
London: Sage, str. 9.  
 


	SPLETNE ANKETE KOT STROKA IN KOT ZNANOST
	Slide Number 2
	Online verjetnostni spletni panel pravilno napovedal zmago D. Trumpa.
	Sicer pa so javnomnenjska glasovanja v povprečju zgrešila …
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Zakaj spletne ankete?
	Ni vse zlato, kar se sveti …
	Metodologija spletnih anket
	Slide Number 15
	Slide Number 16

