
Navodila in nasveti za pisanje 
raziskovalne naloge



Kaj je raziskovalna naloga?

• prvo učenčevo obsežno samostojno

in ustvarjalno delo

• seznanitev z znanstvenim pristopom v 

raziskovanje (prebiranje strokovne literature, 

priprava anket, vprašalnikov, intervjuvanje, 

eksperimentalno delo …)

• dragocena izkušnja 



• Odločitev za raziskovalno nalogo pomeni, da bomo:

• raziskali jasno določen problem

• poiskali in zbrali potrebno literaturo

• to literaturo razvrstili in problem s pomočjo le-te 
preverili

• nalogo zapisali tako, da bo vsakomur, ki jo bo prebral 
jasno, kaj smo hoteli povedati.

• RN je namenjena širšemu krogu ljudi (ni sama sebi 
namen).

• Napisana mora biti tako, da bralce pritegne k branju.



KJE ZAČETI?

• Določitev problema (bolj kot je problem jasno 
določen, lažje je raziskovanje).

Najprej naredimo delovni načrt. Na ta način bomo 
jasno vedeli, kaj želimo raziskovati in kako bomo to 

počeli. 
Ko imamo delovni načrt, lahko z njim seznanimo 
mentorja in ga skupaj dopolnimo ali, če je to 

potrebno, spremenimo.

• IDEJA  VPRAŠANJE ISKANJE 
ODGOVORA



KAKO NADALJEVATI?
8 KORAKOV

1. Izbira teme, opredelitev 
problema

2. Iskanje virov, pregled 
obstoječe literature

3. Postavitev hipotez in ciljev 
naloge

4. Izbira raziskovalne metode
5. Zbiranje podatkov 
6. Analiza rezultatov

7. Sklep (diskusija, predlogi 
izboljšav )

8. Zaključek 

(vodstvo mentorja!)



1. korak - izbira teme

• nova, zanimiva, smiselna, 
ne preobširna

• izvirna in aktualna
• omejena na domači kraj ali bližnjo okolico

Izbor problema oziroma vsebine raziskovalne naloge 
je ključnega pomena, kajti slabo izbran problem ne 

pripelje do končnega cilja-uspešne raziskovalne 
naloge, prav tako pa lahko raziskovalno delo zamre 

že med samim postopkom.



2. korak – zbiranje informacij
• dostopnost virov
• enciklopedije, 

strokovne knjige, 
revije, slovarji, 
učbeniki (novejša 
literatura)

• šolska, splošna, 
univerzitetna 
knjižnica, internet, 
COBISS

• nedostopnost virov      
nova tema za 

RN



3. korak - hipoteze in cilji 
naloge

• jasne, konkretne, inovativne hipoteze, ne splošno 
znane ugotovitve

Anketna vprašanja NISO hipoteze!

Izvedeti nekaj več …, spoznati postopek = cilj 
seminarske naloge, ne raziskovalne naloge!



4. korak – branje in pisanje 
beležk

• sistematično, natančno 
branje

• časovno najdaljša 
aktivnost

• izpis pomembnih podatkov 
(sproti, na računalnik!)

• pomembni / nepomembni 
podatki

• upoštevanje pravil 
povzemanja in citiranja!

• pri izpisu podatkov -
pripis imena avtorja, 
naslova dela, letnice 
izdaje, št. strani …



IZGLED IN VSEBINA RAZISKOVALNE 
NALOGE

UVODNI DEL 
NALOGE

• NASLOVNICA

• ZAHVALA

• KAZALO

• POVZETEK



Naslovnica
Osnovna šola Ljudski vrt

SMEH JE POL ZDRAVJA
RAZISKOVALNA NALOGA

(s področja psihologije)

Avtorici:

Kaja CAF, 9. b
Sanja ŠPINDLER, 9. b

Mentorica:
Edita ČELOFIGA, prof. ang. j. in nem. j.

Ptuj, marec 2010



ZAHVALA

kratka in jedrnata 

(mentorju in vsem, ki 
so nam bili v pomoč)



KAZALO
• prva oštevilčena stran v nalogi

• besedilo naloge razdelimo na poglavja in podpoglavja 
ter ustrezne odstavke. 

Primer iz vsebine kazala raziskovalne naloge

1. Povzetek

2.  Uvod-opredelitev naloge

3. Teoretični del

4. Eksperimentalni in/ali empirični del

5. Razprava in zaključek

6. Seznam uporabljene literature

7. Priloge



POVZETEK

• kratka predstavitev teme (pol strani)
• predstavitev ciljev RN
• predstavitev raziskovalnih metod in 
hipotez

• razčlenitev zgradbe in sestave RN
• navedba ugotovitev
• ključne besede
• prevod v angleščino ali nemščino



OSREDNJI DEL 
RAZISKOVALNE NALOGE

1. Uvod

2. Teoretični in empirični del RN

3. Diskusija ali razprava

4. Zaključek



UVOD

• opredelimo namen naloge (zakaj 
smo se odločili za to nalogo in kaj 
z njo želimo doseči) in opišemo 

postopke dela

• postavimo jasne hipoteze (Manj je 
več!)



TEORETIČNI DEL RN
• sestavljen iz logičnega zaporedja poglavij in podpoglavij

• opis problema v literaturi in rezultati dosedanjih raziskav

• opis metod, s katerimi smo razrešili problem: npr. po literaturi, s 
statističnimi metodami, z anketo, z laboratorijskim in/ali terenskim 

delom

• V tem delu RN ne pišemo o lastnih ugotovitvah in mnenjih.

• Ne daljši od empiričnega dela RN!

• Kritičen odnos do spletnih virov! (najbolje – pdf. datoteke ali članki, 
ki so objavljeni v strokovnih revijah)

• Ne pozabimo na pravilno citiranje!



EMPIRIČNI DEL RN

• Na kratko opišemo potek dela in metode

• konkretno raziskovanje in zbiranje podatkov s 
pomočjo ankete, intervjuja, vprašalnika, 

eksperimentalnega dela …

Rezultate podajamo čim bolj jasno in pregledno, pri 
tem si pomagamo z razpredelnicami, grafi in 

tabelami.

Slike in grafi morajo biti označeni z zaporedno 
številko, tudi v besedilu.



DISKUSIJA ALI RAZPRAVA

• jedrnata, strokovno 
prepričljiva, korektna

• odgovor na vprašanja, 
zastavljena v uvodu

• povzemanje ugotovitev
• razprava po hipotezah 

(potrdimo ali ovržemo)
• Nakažemo uporabno 

vrednost naše 
raziskave.

• Podamo predloge 
izboljšav.

Izpostavimo predvsem 
lastne rezultate!



ZAKLJUČNI DEL RAZISKOVALNE 
NALOGE

• Viri in literatura

• Kazalo slik

• Priloge (ankete, vprašalniki, 

zapisi intervjujev …)



VIRI IN LITERATURA

• obvezni del naloge

• samo viri, ki smo jih dejansko navajali v RN

• po abecednem redu (oštevilčeno)

• navajanje bibliografskih podatkov: 
• avtor(Priimek, I.)

• leto objave

• naslov dela 

• kraj 

• Založba

Podrobna navodila: OŠ Ljudski vrt / knjižnica / gradiva / 
Navodila in nasveti za …



CITIRANJE

• odsotnost navedbe referenc – PLAGIAT!

• citati v narekovajih
• navedba vira (ob koncu citata ali v opombah)

PRIMER: »Smeh je izražanje, zlasti veselja, sreče z izrazom na 
obrazu, navadno raztegnjenimi ustnicami in glasovi.« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2002, str. 288)

Podrobna navodila: OŠ Ljudski vrt / knjižnica /  gradiva Navodila in nasveti 
za …/ ; str. 10



POVZEMANJE

• s svojimi besedami

• brez narekovajev

• Dodamo opombo povz. po ali 
izpostavimo avtorja.

• PRIMER: K. Musek v svojem priročniku 
Raziskovalna in maturitetna naloga pri 

psihologiji  navaja …



GRAFIČNO OBLIKOVANJE NALOGE

• estetski videz

• A4 format

• robovi (25 mm, levi 30 mm)

• presledek med vrsticami (1.5)

• velikost črk in pisava (12, Times New Roman, 
Tahoma …)

• številčenje strani (od kazala naprej, tudi priloge)

• številčenje poglavij (arabske črke)

• številčenje grafov, tabel, slik

• pojasnitev slik, fotografij …



Predstavitev in zagovor 
raziskovalne naloge

• Upoštevamo časovno omejitev (15 min).
• Pomagamo si z aplikacijo POWER POINT, naredimo 

plakat, lahko tudi izdelek, video predstavitev …

• Sestavimo iz razprave (diskusije).
• Pripravimo se na vprašanja komisije.

Vsebina:
• kratek uvod (Zakaj smo se za RN odločili?)

• opredelitev problema, hipotez in ciljev
• opis najpomembnejših metod in bistva empiričnega 

dela naloge
• predstavitev rezultatov naloge

• predlogi izboljšav
• zaključna misel



ZA KONEC …
RAZISKOVALNA NALOGA NE DOSEGA KRITERIJEV ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO 

DELO, ČE: 

• je brez zastavljene hipoteze, oz. le-ta ni dovolj jasna, izvirna …
• je brez zaključka in povzetka,

• ima slabo zastavljeno, obdelano in interpretirano  anketo,
• je število anketirancev premajhno,

• pridobljeni podatki niso ustrezno komentirani / interpretirani,
• ima  veliko slovničnih, pravopisnih in tiskarskih napak,

• iz naloge ni jasno razvidno, kaj je lastno delo avtorjev in kaj predstavljajo podatki, 
povzeti po določeni literaturi (neustrezno citiranje oz. odsotnost le-tega),

• je tema naloge preobsežna, naloga sama pa presplošna, slabo strukturirana …,
• je v nalogi preveč poudarka na predstavitvi že znanih dejstev, premalo pa so poudarjeni 

lastni rezultati in sam predmet raziskovalne naloge,
• je seznam uporabljene literature / virov preskromen,

• v nalogi ne izpostavimo pomembnejših dosedanjih raziskav in dosežkov na tem področju, 
ki lahko služijo kot morebitna osnova za nadaljevanje naše raziskave (izpeljavo 

hipoteze),
• če rezultati ankete ne nudijo koristnih informacij in so zgolj sami sebi namen,

• so rezultati ankete edina osnova za potrditev hipotez,
• so rezultati raziskovalnega dela presplošni in nekritični, izbrana tema pa ne obeta 

odkrivanje novih dejstev in idej, ki vodijo do uporabnih rezultatov,
• v zaključku naloge (diskusiji) niso jasno razvidni rezultati dela,

• so trditve v nalogi pretežno subjektivne,
• hipoteze niso inovativne, temveč le splošno znane ugotovitve (npr. »Gozdovi imajo veliko 

funkcij, ki so za človeka zelo pomembne« ali »Odlični učenci imajo dobre učne navade, 
zadostni učenci pa slabe.«)



KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PISNEGA 
DELA RAZISKOVALNE NALOGE

• Ali ima naloga povzetek?

• Ali je strukturiran (vsebuje opis izhodišča, metode, rezultate in zaključke)?
• Ali ima optimalen obseg (od 50 do 200 besed)?

• Ali ima tudi zapis v tujem jeziku?

• Razdelitev naloge

• Ali je  naloga smiselno razdeljena na poglavja in podpoglavja (izhodišče oz. teoretični del, 
hipoteza, opis metode, rezultati, razprava, zaključki, literatura …).

• Izhodišče

• Ali je v izhodišču predstavljen glavni problem in namen raziskovalnega dela?
• Ali so trditve, dognanja oz. misli drugih potrjene z referenco?

• Ali so navedki v besedilu oštevilčeni po vrstnem redu?
• Ali ima izhodišče optimalen obseg?

• Hipoteza

• Ali je v nalogi zapisana hipoteza?
• Ali je hipoteza kvalitetna in izvirna?

• Oblikovanje problema
• Ali je glavni problem oblikovan v obliki, ki je primerna za raziskovanje?

• Ali je razvidno, da so avtorji razumeli bistvo problema in njegovo reševanje pravilno 
načrtovali?



KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PISNEGA DELA 
RAZISKOVALNE NALOGE

• Metoda
• Ali je izbor raziskovalne metode (eksperimentalna, zgodovinska, opisna …) pravilen oz. ustrezen?

• Ali je izbrana metoda opisana dovolj natančno?
• Ali je opisan uporabljen material (predmeti, kemikalije, vzorci …)?

• Rezultati raziskovalnega dela
• Ali so predstavljeni glavni rezultati raziskovanja z ustreznimi statističnimi podatki?

• Ali so rezultati uporabni in prepričljivi?
• Ali je razvidna natančnost oz. temeljitost pri raziskovanju?

• Razprava
• Ali razprava kaže na to, da avtorji poznajo strokovno ozadje problema, možno reševanje tovrstnih 

problemov?
• Ali se izražajo kompetentno?

• Zaključki
• Ali navedeni zaključki izhajajo iz podatkov oz. rezultatov, ki so bili dobljeni pri raziskovalnem delu?

• Uporabljena literatura
• Ali je seznam uporabljene strokovne literature sestavljen po pravilih, ki veljajo na tem strokovnem 

področju?
• Ali je seznam dovolj obsežen?

• Ali vsebuje seznam kvalitetne vire znanstvenih informacij?

• Slikovni material
• Ali je izbor slikovnega materiala zadovoljiv po obsegu?

• Ali je slikovni material kvaliteten?
• Ali je slikovni material pravilno oštevilčen in podnaslovljen?


