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POVZETEK 

 

Zdrav temelj kateregakoli uspešnega razmerja med nami in okolico je dobra komunikacija. Za 

vsakega človeka je pomembno, da zna najprej pri sebi prepoznati, kako neverbalno 

komunicira in kakšne signale pošilja ljudem okoli sebe, kajti najglasneje govori prav zunanja 

podoba - naša obrazna mimika, gestikulacija, očesni stik, postava, ton glasu ... Sposobnost 

razumeti in uporabiti neverbalno komunikacijo oziroma govorico telesa je močno orodje, ki 

nam pomaga povezati se z drugimi, in tudi izraziti, kaj dejansko čutimo, in nam na takšen 

način pomaga graditi boljša razmerja. Nenazadnje naša prava občutja najbolj iskreno izrazimo 

prav v neverbalni obliki in to velja za vsa področja v naši civilnodružbeni sferi. Pobliže smo 

spoznali, kako lahko te elemente komunikacije prenesemo v politiko. So določene oblike 

komuniciranja res boljše kot druge ter privedejo do pozitivnejših rezultatov? Smo z 

drugačnim videzom lahko res prepričljivejši? Vsekakor so odgovori na takšna vprašanja 

dobrodošli za ljudi, ki so profesionalno vpleteni v politiko, kajti biti politik ni le sprejemanje 

odločitev, ki bodo vplivale na ljudstvo, temveč je tudi prepričevanje le-tega. Prav s takšnimi 

vprašanji smo se ukvarjali v diplomskem delu. Pobliže smo spoznali teoretsko ozadje 

nekaterih elementov neverbalne komunikacije, iz katerih smo izpeljali tudi štiri hipoteze. V 

empiričnem delu pa smo preko anketiranja poizkušali te hipoteze bodisi potrditi ali ovreči.  

 

Ključne besede : neverbalna komunikacija, govorica telesa, politika, politični marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The healthy foundation of any given relationship between us and our enviroment is good 

communication. For every human being it is imporant, that he first recognizes in himself, how 

he nonverbally communicates and what kind of signals does he send to the people around 

him, because what most loudly speaks is the outer self – face mimics, eye contact, voice tone 

and posture. The ability to understand and use our own nonverbal communication is a 

powerfull tool, which helps us to connect and express what we trully feel and to help build 

better relationships be it professional or personal.  We will look closely on how to converse 

these elements into politics. Do some forms of communication bring more positive results 

than others? Does a different look make us more convincing? Undoubetly the answers to 

these questions are welcomed for people, who are professionaly involved in politcs. 

Furthermore, being a politic is not just about decision making which will inevitabily effect the 

people but it is alsoo convincing it. We will be dealing with these kind of problems in our 

diploma work. We will be looking closely on all the elements of nonverbal communication 

and present four hypothesis. And in the empirical part we will try to confirm or deny these 

hypothesis via a survey.  

 

Key words: nonverbal communcation, body language, politics, political marketing.  
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1. UVOD 

 

Politika je neizogiben del našega življenja. V dobi globalizacije in tehnologije, ki nas spremlja 

na vsakem koraku, ji je enostavno nemogoče ubežati, saj so novice iz političnega parketa 

omenjene v vseh občilih, tako pisnih kot televizijskih, ter seveda na vse bolj razširjenih 

elektronskih spletnih portalih. Že Aristotel je v 3. stoletju pred našim štetjem zapisal, da je 

človek »zoon politikon«, kar dobesedno pomeni politična žival oziroma da dejansko lahko 

dosežemo svoj potencial le v okviru polisa. Po tem se tudi razlikujemo od živali, saj imamo 

sposobnost kritičnega mišljenja in logičnega komuniciranja. Iz tega sledi, da smo nenazadnje 

socialna bitja in da so naša življenja hočeš nočeš del politike, ki nam vlada, saj nam ta 

predpisuje zakone, davke in druge predpise ter preko tega posredno in neposredno oblikuje 

naša življenja.  

Da bi politiki lahko prišli na oblast, potrebujejo na svoji strani ljudi. Prepričujejo jih v 

predvolilnih kampanjah, ki so na sporedu vsakič, ko so razpisane volitve, pa naj so to interne 

(strankarske), lokalne, županske, parlamentarne ali predsedniške volitve. V predvolilni 

kampanji politik predstavi ljudem tisto, v kar on verjame in čuti, hkrati pa tudi »prodaja« sebe 

kot celoto. Njegovo podobo do najmanjšega detajla izoblikujejo politični svetovalci. Z vidika 

marketinga dejansko ni razlike med oglasnim spotom, ki prikazuje prednosti pralnega praška 

in tistim, ki prikazuje prednosti politika, saj je cilj oblikovalca in naročnika reklame isti –

pridobiti kupca oziroma volivca na svojo stran. V obeh primerih kupec – volilec nekaj »da« 

drugemu. Pri prvem oseba nameni podjetju svoj denar za nakup izdelka, pri drugem pa da 

svoj glas na volitvah. Pri tej »izmenjavi« pa je nekaj gotovo: oseba, ki kupi izdelek, ali tista, 

ki voli, to naredi zato, ker verjame, da bo v zameno prejela vse ugodnosti, ki so ji bile 

obljubljene v reklami. Na boljšem je zagotovo tisti, ki se ga oglašuje, saj dobi nedvomno prav 

to, kar je hotel. V obratni smeri pa to še zdaleč ni zagotovljeno. Tukaj se pokažejo tudi 

prednosti demokracije ter prostega trga. Če nekdo z izdelkom ali politikom ni zadovoljen, ga 

preprosto zamenja (če se navežemo na zgornji primer: kupec začne kupovati drugi pralni 

prašek oziroma voliti drugo osebo ali stranko). Po-litični marketing (ali bolje rečeno 

kakršenkoli marketing) je torej le oblikovanje svojega izdelka (oz. politika) in izpostavljanje 

njegovih najboljših lastnosti, ni pa nujno realni prikaz dane osebe.  

Bistveni del političnih kampanj je torej pravilno izoblikovana zunanja podoba politika. 

Pobliže si bomo ogledali neverbalno komunikacijo. Lahko rečemo, da se z njo dejansko že 
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rodimo, obsega pa vse od naših gibov, pogleda, mimike obraza, načina, kako hodimo, sedimo 

in kakšne kretnje uporabljamo. Z njeno pomočjo se sporazumevamo tako na zavedni kot na 

nezavedni ravni. Osnovno govorico telesa v mnogih pogledih določajo naši geni, zato se nam 

včasih zdi, da na situacije reagiramo enako kot naši starši.  

Neverbalna komunikacija je način interakcije ne samo med ljudmi, ampak med vsemi živimi 

organizmi na planetu Zemlja. Telo je zelo kompleksen sistem, ki skupaj z organi in duševnim 

stanjem tvori povezano celoto. Preko te celote ostala živa bitja zaznavajo, v kakšnem 

psihofizičnem stanju se človek nahaja. Tako lahko mnogo o človeku izvemo že, ko 

opazujemo njegovo neverbalno komunikacijo. Dve osebi z isto postavo lahko s svojo pojavo 

v okolico oddajata popolnoma različne signale glede na to, ali je njuno dojemanje okolice, 

psihološko stanje in tudi osebna identiteta v nekem trenutku naravnana pozitivno ali pa 

negativno.  

Prav tako je pomemben vidik politične kampanje oblikovanje imidža in osebnosti kandidata. 

Ta podoba seveda ne kaže nujno, kakšna je oseba v resnici, ampak je prirejena do te mere, da 

bo všeč čimvečji množici ljudi. V diplomski nalogi se bomo najprej osredotočili na vse vidike 

politične kampanje, nato pa to navezali na neverbalno komuniciranje. V empiričnem delu pa 

bomo poskušali dokazati ali ovreči štiri hipoteze. Vse se bodo navezovale na našo temo 

obvladovanja komunikacijskih veščin v politiki.  

 

1.1. Vsebina diplomskega dela 

 

Diplomsko nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem, teoretskem delu, smo podrobno opisali 

pojme, ki se bodo največkrat pojavljali v diplomski nalogi. Najprej smo pojasnili pojem 

komuniciranje. Po definiciji pojem komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare, kar 

pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet.    

Nato smo se seznanili s političnim komuniciranjem ter jezikom, ki ga uporabljajo politiki. 

Jezik v veliki meri odraža odnos ljudi do okolja, zato je tudi politična zavest pod vplivom 

jezika. Jezik je medij, ki ustvarja in prenaša politično pomembne simbole. Uspešen politik 

zato uporablja posebne jezikovne prijeme, ki okrepijo njegove  predstave in vrednote. 
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Pomembna je tudi vloga političnih svetovalcev ter osebnost in imidž politika, ki ga le-ti 

oblikujejo za potrebe volitev.  

V četrtem poglavju smo podrobneje predstavili funkcije verbalne in neverbalne komunikacije, 

opisali pomen prostora, vrste telesnih kretenj ter mimiko obraza. S tem smo zaključili 

teoretični del naloge. Ponekod smo teoretični del povezali s primeri iz realnega življenja, pri 

čemer smo uporabili televizijske nastope naših strankarskih prvakov v kampanji za predčasne 

volitve leta 2014.  

Pri metodološkem pristopu smo poskušali povezati teorijo z empiričnimi dokazi.  Če 

povzamemo smo v empiričnem delu:   

 Pregledali  literaturo za izbrano tematiko. 

 S pomočjo literature smo pripravili ustrezni anketni vprašalnik. 

 Anketni vprašalnik smo oddali v izpolnjevanje določenemu številu oseb. 

 Zbrane podatke smo vnesli v računalniški program, namenjen statističnim analizam 

podatkov SPSS Statistics. Z njim smo analizirali podatke in preko statističnih testov 

potrdili ali ovrgli hipoteze. 

 Končno smo sklenili teoretični in empirični del in povzeli diplomsko nalogo v 

smiselno celoto.  

 

1.2. Namen in cilj diplomskega dela 

 

Okoli politične osebnosti predvsem v predvolilnem času »bdijo« številni strokovnjaki, ki 

urejajo medijsko propagando, imidž in osebnost kandidata.  

Toda, kako naj se politik sploh obnaša pred kamero in v javnosti, da bo njegova podoba 

ugajala čimvečjemu številu potencialnih volivcev? Prav to je bil cilj raziskave, s katero smo 

poskušali ugotoviti, ali določene (vizualne) podobe politikov pripeljejo do drugačnih 

rezultatov na volitvah. K neverbalni komunikaciji pa ne spadajo le kretnje in mimika, temveč 

tudi vizualna podoba osebe, torej kako je nekdo urejen ali oblačen. Vse to so namreč oblike 

komunikacije. Zato smo ugotavljali tudi, če lahko določena vizualna podoba kot na primer 

formalni stil oblačenja privede do boljše percepcije pri ljudeh.  
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Pričakujemo, da bo naloga zaradi svoje usmerjenosti pripomogla k razjasnitvi postavljenih 

hipotez.   

  

1.3. Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

Raziskovalno vprašanje se glasi: »Politiki s svojo neverbalno komunikacijo vplivajo na  

percepcijo pri ljudeh«. Kaj je dobra ali slaba neverbalna komunikacija, bomo predstavili z 

izbrano literaturo in to poizkušali povezati v  empirični raziskavi. V diplomski nalogi smo 

postavili štiri hipoteze in sicer:  

H1: Formalni stil oblačenja prinese boljšo percepcijo vtisa.  

H2: Nasmešek prinese boljšo percepcijo vtisa. 

H3: Očesni stik prinese boljšo percepcijo vtisa. 

H4: Kretnje, ki prikazujejo moč, prinesejo boljšo percepcijo vtisa. 

Podroben in detajlen opis pomena vsake izmed teh hipotez pa sledi v nadaljevanju diplomske 

naloge.  
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2. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

 

 

2.1. Opredelitev pojma komunikacija 

  

Beseda komuniciranje ima dolgo in bogato zgodovino. Izvira iz latinske besede 

communicare, ki pomeni (po)deliti, sporočiti, narediti nekaj skupno. V evropske jezike je ta 

beseda prešla v času renesanse. Njen temeljni koren je »mun«, ki se navezuje na skupnost, 

radodarnost, pomen. Beseda »munus« se nanaša na darove ali na javno izkazane dolžnosti, 

davke, rituale v času mrtvih. Komuniciranje je torej zelo širok pojem, ki zajema tako 

procese med ljudmi kot tudi procese v nas samih. (Ule 2005, str. 8). 

Po Kavčiču ( 2004, str.1) je komuniciranje: »del našega vsakdana, prisotno praktično v 

vsakem trenutku, je tako samoumevno, da se ga dejansko niti ne zavedamo, skoraj vsak 

trenutek budnega stanja smo vpleteni v komuniciranje. Komuniciranje je pogoj za vsako 

družbeno dogajanje, v katerem sodelujeta vsaj dve osebi.«  

Pri tolmačenju pojma najdemo veliko obsežnih definicij, o samem bistvu komuniciranja so si 

različni avtorji enotni. »Komuniciranje lahko opredelimo kot prenos sporočila med 

pošiljateljem in prejemnikom, od katerega je tudi odvisno, ali bo poslano oziroma prejeto 

sporočilo doseglo namen.« (Možina in drugi 2011, str. 11).  

» Ena od značilnosti komunikacije je ta, da gre za osebno izpostavljanje, odprtost in ranljivost 

človeka, ki vstopa v medosebni odnos z drugo osebo. Tako kot uspela komunikacija daje 

vključenim občutek pripadnosti, lastne pomembnosti, angažiranje za skupni cilj, pušča 

neuspela komunikacija globoko prizadetost, ranjenost posameznikov, še večjo zaprtost in 

blokado odnosov. »  (Ucman 2003, str. 3).  

Na poti predaje komunikacije do cilja nastajajo različne »ovire« . Na začetku bomo 

spoznali nekaj izrazov, ki jih uporabljamo v povezavi s komuniciranjem. Osnovne 

komponente v procesu komuniciranja so:  

 oddajnik ali pošiljatelj (oseba, ki sporočilo oblikuje in oddaja),  

 sprejemnik ali prejemnik (oseba, ki sporočilo sprejme), 
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 sporočilo (vsebuje informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti prejemniku),  

 komunikacijski kanal (pot, po kateri potuje sporočilo od pošiljatelja do prejemnika), 

 koda (spremeni informacijo v obliko, v kateri se lahko prenaša po komunikacijskemu 

kanalu),  

 šum (vsaka motnja v procesu komuniciranja), 

 povratna informacija (sporočilo, ki ga prejemnik informacije pošlje nazaj pošiljatelju 

in se nanaša na učinek informacije).  ( Ucman 2003, str. 3)  

»Vsi elementi so v procesu komuniciranja medsebojno povezani. V procesu komuniciranja 

med dvema osebama pošiljatelj svoje misli prevede v ustrezne znake, ki so lahko besedni ali 

nebesedni, in pošlje kodirano sporočilo prejemniku. Prenos sporočila poteka po 

komunikacijskem kanalu. Prejemnik sporočilo sprejme, ga dekodira, interpretira in se nanj 

odzove. Za povratno informacijo je proces enak. »(Prav tam , str. 3).  

 

2.2. Opredelitev pojma neverbalna komunikacija 

 

Možina označuje neverbalno komunikacijo kot proces, ki »zajema vsa nebesedna sporočila, ki 

jih sporočamo kateremukoli človeškemu čutu, pri čemer sporočila oddajamo ne le s kretnjami, 

pač pa tudi s fonetiko, osebnim videzom, urejenostjo, načinom rabe časa in prostora, itd. 

»(Možina in drugi 2011, str. 56).  

 Neverbalno komuniciranje ima  ključno vlogo pri prenašanju pomena predvsem pri 

čustvenih vsebinah, saj lahko čustva z besedami sporočamo le z omejeno učinkovitostjo. 

Ugotavlja, da je mogoče funkcije neverbalnega komuniciranja združiti v naslednje točke:  

 dajanje informacij  

 kontrola, povezovanje in razvoj sodelovanja z drugimi  

 izražanje intimnosti  

 vplivanje in prepričevanje  
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 ubiranje čim lažje poti za dosego ciljev interakcij.  (Kavčič 2004, str. 202) 

Vidimo torej, da mora imeti dober komunikator poleg dobro »namazanega« jezika razvite tudi 

druge sposobnosti. Med drugim tudi zmožnost neverbalnega izražanja svojih stališč, ter 

posledično tudi prepričevanja v svoj prav.  

Večina avtorjev neverbalno komunikacijo opredeljuje z naštevanjem nelingvističnih znakov, 

ki imajo lahko kakršnokoli komunikativno vrednost ter njihovo kategorizacijo, pri čemer se 

osredotočajo na izraze obraza, pogleda, tolmačenja gibov in načine uporabe prostora kot 

tudi na paraverbalno vedenje. Termin neverbalna komunikacija najpogosteje uporabljamo 

takrat, kadar imamo v mislih neposredno komunikacijo med najmanj dvema udeležencema, 

ki sta v neposredni bližini. (Kovačev 1997, str. 29).  

 

2.3. Opredelitev pojma propaganda 

 

»Propaganda je celota metod, ki jih uporablja organizirana skupina z namenom, da bi v svojo 

akcijo aktivno ali pasivno vključila množico posameznikov, ki jih s psihološkimi 

manipulacijami psihološko povezuje in vključuje v organizacijo« (Vreg 2000, str. 131).  

Vreg (prav tam, str. 26)  jo nadalje opisuje tudi kot manipulacijo, saj zapiše, da: 

»Propagandna manipulacija je »neboleče prepričevanje«, v katerem ljudje ne občutijo 

razsežnosti represije in moči - niti države in politike, niti policije, vojske, cerkve ali 

množičnih medijev. Propagandna sporočila vsebujejo elemente iracionalnosti in emocionalne 

naboje, s katerimi vplivajo na podzavestne procese ljudi.« 

 

Trček (1998, str. 35) ima podobno razlago. Zanj je  propaganda  »kot proces, ki vključuje 

vse, kar je napisano ali rečeno kjerkoli o neki organizaciji, osebi ali pobudi. Kot obrt 

vključuje njena uporaba vse načine sporočanja o pravkar omenjenih subjektih - pa naj bo 

to članek v časopisu, govor, pismo, intervju na TV, knjiga, fax, govorica ali neka druga 

oblika sporočila. Propaganda je poglavitno orožje v vojni, sredstvo prodaje blaga, v našem 

primeru pa politično orodje. Vsaka oseba, ko govori ali piše o sebi, uporablja propagando. 

Vsaka država, podjetje, sindikat, politična stranka ali druga organizacija posameznikov jo 

potrebuje tako zaradi lastne organiziranosti kot zaradi prenašanja svojega sporočila 

svetu«.  
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3. PODOBA IN KOMUNICIRANJE POLITIKA  

Tretje  poglavje smo razdelili na štiri dele in sicer bomo pobližje spoznali politično 

komuniciranje , propagando , imidž ter politični jezik.  

Za primerjavo nekaterih elementov neverbalnega komuniciranja in podob politikov v realnosti  

smo analizirali videoposnetek političnega soočenja. Soočenje, ki smo ga  uporabili, da bi 

analizirali tri kandidate, je potekalo 10.7.2014, v prostorih slovenske komercialne televizije 

POP TV. Izbrali smo ga iz dveh razlogov. Prvič, to je bilo zadnjič pred državnozborskimi 

volitvami, ko so se prvaki strank, ki jim je v predvolilnih anketah kazalo, da bi se po vsej 

verjetnosti uvrstili v parlament, »pomerili« med seboj. Naslednji dan je namreč že začel 

veljati predvolilni molk, na nedeljo pa so potekale predčasne parlamentarne volitve. Soočenje 

je trajalo skoraj dve uri, natančneje 111 minut, vodila pa sta ga  Edi Pucer in Darja Zgonc.  

Kandidati niso bili razporejeni na dveh straneh, ampak v nekakšnem polkrogu, v katerem se 

niso mogli vsi med seboj videti. Nastope v oddaj  treh političnih kandidatov, ki so bili tedaj 

tudi predsedniki strank, bomo podrobneje sproti  predstavili v podpoglavju o  imidžu in  

osebnosti politika ter v četrtem poglavju z naslovom Preučevani elementi neverbalne 

komunikacije . Kandidati , ki smo jih spremljali so bili: 

 Ljudmila Novak, predsednica stranke Nsi ( Nova Slovenija)  

 Luka Mesec, predsednik stranke ZL ( Združena Levica)  

 Miro Cerar, predsednik stranke SMC ( Stranka Mira Cerarja) , kasneje premier 

Slovenije v 12.vladi Republike Slovenije.  

 

3.1. Politično komuniciranje 

 

Politično komuniciranje se ne bistveno razlikuje od »navadnega« komuniciranja. Za oboje 

je značilen pogovor, dialog in človeški stik.  Ferfila (2002, str. 113) opisuje, da je politično 

komuniciranje lahko  verbalni ali neverbalni, formalni ali neformalni, javni ali zasebni, 

vedno pa nas vodi do nekakšne dejavnosti, razmišljanja, ocenjevanja. Zato je na mestu 

trditev, da je komuniciranje pogoj ali temelj človekove dejavnosti. Že Aristotel je v svojem 

delu Politika in retorika pisal o povezanosti politike in komuniciranja. Ugotovil je, da so 
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ljudje politična bitja, ki imajo za razliko od živali sposobnost govora. Tako je že pred več 

kot dvema tisočletjema jasno pokazal na povezanost politike in komunikacije kot ključnih 

sestavin človekove narave.  

Po Ferfili poznamo štiri oblike političnih sporočil:  

 Usmerjenost na takojšnje učinke. 

Za politično dejavnost je značilna usmerjenost predvsem na kratek čas. Še posebej za 

volilne kampanje je značilen natančno določen in sorazmerno kratek čas delovanja. 

Politična sporočila v množičnih medijih pa so navadno oblikovana in posredovana zaradi 

takojšnjega učinka. Akterji politične komunikacije si prizadevajo doseči praktične in 

takojšnje učinke. Njihova uspešnost je precej odvisna od hitro spreminjajočega se javnega 

mnenja in še bolj od spreminjajoče se pozornosti množičnih medijev.  

 Ciljna usmerjenost 

Politična dejavnost je vedno usmerjena v določen konec, cilj, pa čeprav v obliki 

tradicionalnih političnih obredov. Pogosto želi samo izboljšati ugled ali zgolj opaženost 

politikov, ki propagirajo neke ideje. Vsaka politična kampanja si želi doseči prav to - 

vzbuditi zaupanje pri državljanih - volivcih, da je njihov kandidat primeren nosilec 

pametnih predlogov in obenem tudi družinskih vrednot.  

Brian McNair razume politično komuniciranje kot »namensko komuniciranje o politiki«, ki 

zajema vse oblike komuniciranja političnih igralcev (politikov) za doseganje določenih 

ciljev; vse komunikacije, ki jih nepolitični igralci usmerjajo k politikom, pa tudi 

komuniciranje o politikih in njihovem delovanju.  

 Pomembnost množičnih medijev  

Politično komuniciranje praviloma poteka preko medijev. Govori, tiskovne konference, 

iskanje podpore za razne projekte, opravičevanje spornih političnih potez – vse to 

predstavlja navzočnost javnosti, ki se jo lahko doseže preko medijev. Politični mediji imajo 

vsaj teoretično, če ne tudi praktično, nalogo nadzora politkov. So »četrta veja oblasti«, ki 

pozorno spremlja prve tri.  

 Usmerjenost k občinstvu  
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Politike vodi predvsem interes, da pridobijo podporo javnosti oziroma posebnih javnosti. 

Politična sporočila so zato usmerjena na ciljno publiko. Politično komuniciranje je 

praktična dejavnost, ki je zaradi usmerjenosti na različne publike dokaj odvisna od 

pripravljenosti političnih medijev, da posredujejo politična sporočila posameznih političnih 

igralcev. (povzeto po Ferfila, 2002, str. 115) 

Obstajata dva temeljna načina komuniciranja z volivci. Prvi nam je najbolj na očeh, ko pa 

ga potrebujemo, ugotovimo, da ga ni tako lahko osvojiti. To so seveda sredstva javnega 

obveščanja – časopisi, revije, TV, radio, itd. Drugi način je bolj oseben in občasen – 

neposredni stik z volivci preko pisem in telefona, uporaba letakov, plakatov, oglasnih tabel, 

semaforjev, napisov na nebu, itd. Obstaja tudi ločitev na »zastojnsko« komuniciranje, torej 

v obliki novic, predstavljenih v sredstvih javnega obveščanja, ali pa v okviru za predvolilno 

kampanjo namenjenega prostora oziroma časa, in »plačano« komuniciranje, kot je objava 

oglasa, TV spota ali drugega sredstva komercialne narave (Šinkovec 1990, str. 36).    

»Politično komuniciranje lahko razumemo v ožjem ali širšem smislu, pri čemer razumevanje 

v ožjem smislu pomeni zgolj komuniciranje nosilcev političnih funkcij, v širšem smislu pa 

vsako komuniciranje o političnih vprašanjih. Širše gledano pa politično komuniciranje 

vključuje tudi jezik zakonodaje ter komuniciranje nepolitikov o politiki in njihovi dejavnosti, 

kot so npr. medijske diskusije o politiki » (Hribar 2009, str. 857). 

Medsebojni stiki med ljudmi niso omejeni samo na pisano ali govorjeno besedo. Tudi 

posamezni predmeti dobijo skozi družbeni odnos poseben pomen. Lahko sporočajo uspeh, 

status, sprejemanje. Tudi celotno družbo lahko razumemo skozi koncept odnosov in stikov 

med ljudmi kot njenimi člani. Ljudje se srečujejo znotraj večjih družbenih omrežij, ki so 

lahko formalna ali neformalna, družbena ali politična. Predstavljajo okvir družbenih stikov 

posameznika in nanj lahko pomembno vplivajo. Medsebojni odnosi so bistvo človekovega 

obstoja in dajejo pomen tako ljudem samim kot tudi simbolom, jezikom, družbenim 

omrežjem in družbam v celoti. (Ferfila 2002, str. 120). 
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3.2. Politična propaganda in marketing 

 

»Marketing lahko razumemo kot poslovno filozofijo, ki v središče postavlja potrošnike in 

njihovo zadovoljstvo. Center našega razmišljanja in vse naše aktivnosti so naravnane k 

doseganju zadovoljnih potrošnikov. To ne pomeni, da se podjetje odpove svojim ciljem – 

dobiček, tržni delež itd. Pomeni, da verjamemo v doseganje poslovnih ciljev podjetja prek 

zadovoljevanja potreb potrošnikov.« (Moj Denar)  

 »V ekonomskem marketingu prodajalci pošiljajo na trg blago, storitve in komunikacijo 

(oglase), v povračilo pa od potrošnikov dobijo denar, informacije (iz raziskav potrošnikov) in 

zvestobo. Med politično kampanjo kandidati dajejo obljube, ponujajo usluge, politične opcije 

volivcem, od katerih pričakujejo njihove glasove, prostovoljno pomoč in prispevke. Kandidati 

poskušajo ustvariti osebnost, tako kot proizvajalci poskušajo ustvariti imidž svojih izdelkov«  

(Kotler v Vreg 2000, str. 23). »Vendar med marketingom v politični kampanji in ekonomskim 

marketingom kljub podobnostim obstajajo številne razlike. Politična arena je ponavadi 

izjemno nabita z verovanji in čustvi ter s konflikti, ki izhajajo iz pripadnosti različnim 

strankam, in vse to je redkokdaj značilno za izbor storitev in blaga. Hkrati pa so politični 

aktivisti, ki gojijo močna čustva, manjšina vseh volivcev.« (Vreg 2000, str. 23). 

Vodilni strokovnjak na tem področju Bruce Newman je politični marketing opredelil kot: 

aplikacijo načel trženja in procedur v političnih kampanjah, ki jih izvajajo posamezniki in 

organizacije. Procedure zajemajo analize, razvoj, izvajanje in menedžment strateških 

kampanj kandidatov, političnih strank, vlad, lobistov in interesnih skupin, ki skušajo 

vplivati na javno mnenje, propagirati svoje lastne ideologije, dobiti volitve, sprejeti 

zakonodajo in priporočila v skladu s potrebami in željami določenih ljudi in skupin v 

družbi. (Newman v Vreg 2000, str. 24).  

Politični marketing ali politična propaganda, kot bi se reklo bolj po domače, predstavlja 

pomembno sredstvo za doseganje tekočega, usklajenega delovanja družbe. Ljudje se ne 

morejo organizirati – brez tega pa se nič ne stori - če ne dobijo informacije, kaj storiti. Ta 

informacija in način, na katerega jo dostavljamo ljudem, je propaganda. Politiki, voditelji 

sodobnega sveta, so tisti, ki jih je narava obdarila s sposobnostjo animiranja ljudi za razvoj 

in napredek. Politiki morajo najti način, da to svojo voditeljsko vlogo predstavijo ljudem. 

Propaganda je eden od načinov, na katerega lahko to dosežejo.  ( Šinkovec 1990, str.3)  
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Predvolilna kampanja je v prvi vrsti komunikacija s potencialnimi volivci. Komunikacija 

poteka med politično stranko, kandidatom in volilnimi upravičenci. Stranka s pomočjo 

svojega programa poskuša vplivati na volivce. Strankin kandidat v predvolilni kampanji 

pooseblja in predstavlja njen program. Bistvo in orodje političnega marketinga v 

demokratičnih državah je predvolilna kampanja (in obratno). V njej politične stranke, ki se 

bojujejo za mesto v parlamentu ali za zmago na predsedniških volitvah, predstavljajo in 

agitirajo zase, za svoj program in voditelja ter si poskušajo ustvariti določen image. S črno 

propagando pa poskušajo očrniti nasprotnika. Predvolilna kampanja je podrejena zmagi 

na sedanjih, delno pa tudi na prihodnjih volitvah. (Šinkovec 1990, str. 5). 

V preteklih letih je politični marketing doživel dramatične spremembe, ki so vplivale na 

osnovno razumevanje tega koncepta in njegovih nalog, kakor tudi na kontekst, v katerem 

delujejo politični svetovalci. Na vprašanje, v čem vidijo vzrok za največje spremembe v 

političnem marketingu, je večina evropskih svetovalcev navedla razvoj medijev, vsak tretji 

pa je poudaril pomen elektronskih medijev, zlasti televizije. Dejstvo, da se imidž 

kandidatov in strank oblikuje predvsem prek elektronskih medijev, je povzročilo večji 

pomen medijskega svetovanja in nujnost vizualizacije sporočil. Vsak četrti vprašani je 

označil spreminjanje medijev kot novo možnost za politični marketing, v smeri izboljšanja 

komuniciranja s ciljnimi skupinami. Komunikacijska perfektnost je nujen pogoj za uspešno 

kampanjo (Vreg 2000, str. 183).  

 

Kritiki marketinške usmeritve poudarjajo, da marketinški strokovnjaki ne predstavljajo 

prave podobe kandidata, njegovih resničnih osebnostnih stališč, njegove kompetentnosti za 

probleme družbe, poznavanja ekonomije, politike in drugih področij javnega življenja. V 

ospredju je marketinški imidž, se pravi neresnična podoba kandidata. Odprto ostaja tudi 

vprašanje resničnosti propagandnih sporočil, kajti tudi ta so v funkciji uspešnih učinkov 

politične kampanje, ne pa v funkciji dejanskih političnih ciljev. Upravičeno je opozorilo 

kritikov, da marketinški pristop pomeni zavajanje javnosti. Zato politični marketing ne 

more pobegniti pred usodo, da postane in ostane ekspanzivna tehnologija politične 

manipulacije.  (Prav tam, str. 4).  

Vreg (prav tam, str. 26) podrobno opiše razliko med marketingom in propagando. Tako 

opisuje, da je  »politična propaganda oblika komuniciranja, s katero komunikatorji ali 

skupine zavestno, namensko, načrtovano in organizirano oblikujejo propagandne projekte 
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in sporočila (simbole in ideologeme), s katerimi oblikujejo in nadzorujejo mnenja in 

stališča ciljnega občinstva oziroma vplivajo na spremembo njihovih stališč. Propagandist 

skuša spodbuditi odgovor sprejemalca, ki podpira in pospešuje željene intencije 

propagandnega delovanja. Propaganda je torej intencionalni, sistematski poskus 

oblikovanja spoznanj, zaznav, mnenj, stališč, vrednot in vedenj sprejemalcev 

propagandnega sporočila.« 

Ogledali si bomo še pomen politične strategije. Zelo detajlno jo je namreč opisal Vreg.  

Značilnosti politična in volilne strategije: 

 Sprememba javne podobe: Prva faza predstavljanja kandidata in stranke zajema 

modificiranje stališč volivcev do kandidata ali stranke; to pomeni spremembo javne 

podobe (imidža), ki jo imajo volivci o kandidatu. Cilj kampanje je, da se kandidatova 

podoba popravi, izboljša, prilagodi, da se naredi o njem bolj pozitivna predstava.  

 Zagotavljanje soglasnosti volilnega telesa: To dosegamo z ohranjanjem zaupanja že 

zagotovoljenega dela javnosti, s pridobivanjem neopredeljenih in s sejanjem suma 

med volivci, ki so opredeljeni za drugega kandidata.  

 Postavljanje ciljev in strategije kampanje: V tej fazi kandidat razvija smotre in 

cilje (markira zaželene spremembe), ki kandidatu omogočijo opredelitev. Prouči, 

kako kampanja uspeva, kakšne so slabosti in zaostala področja in kaj lahko zapolni 

vrzel. Kandidat mora razviti koncept, ki zadeva probleme in preference, ter izbor 

sporočil in komunikacij, ki bodo utrdile kandidatov imidž in prodajno pozicijo 

kampanje. 

 Komuniciranje, distribucija in načrt organizacije: Kandidat si mora izmisliti 

najbolj učinkovit in zadosten način, kako dodeliti organizacijske resurse kampanje: 

raziskave, pridobivanje donatorjev ter medijev in publiciteto ali skupine prostovoljcev 

za osebne nastope in druge dogodke. 

 Kandidatovi ključni trgi: volivci, donatorji in mediji: Gre za pridobivanje 

finančnih prispevkov, volivčevih glasov in druge oblike podpore, vključno z ustnim 

komuniciranjem z drugimi volivci. Gre za izpostavljanje medijem in publiciteto, ki jo 

merimo s številom in časom, v katerem je kandidat omenjen v novicah in mnenjskih 

člankih, potrditve, ki jih prejme kandidat za obseg kampanjskega pokrivanja in 

oglaševanja (povzeto po Vreg 2000, str. 109). 
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3.3. Imidž in osebnost politika  

 

Zelo pomemben del kampanje je seveda imidž kandidata. V obzir pri ustvarjanju le-tega se 

upošteva seveda že njegov obstoječi imidž.  

Kakšne lastnosti mora imeti politični kandidat, da bo uspešen na volitvah? Ameriška 

raziskava je pokazala, da mora imeti človeško toplino in spontanost, prepričljive 

argumente, iskrenost in inteligenco. Kandidat bo izgubil, če se bo vedel vzvišeno, 

superiorno, ali če bo pustil vtis, da ne bo uresničil ali podpiral tistega, kar obljublja. 

Kandidat mora biti osebno prepričan o tem, kar govori, ter mora argumentacijo graditi na 

osebnih primerih, osebnih izkušnjah in poznavanju problematike. Iskrenost mora biti 

produkt spontanih reakcij kandidata, njegovih kretenj in glasu. Kandidat, ki je narejeno 

iskren, ima pretirano mimiko ali narejeno »igro po scenariju«, bo doživel neuspeh. 

Kandidat ne sme lagati, kajti novinarji in nasprotna stran bodo zlahka našli resnične 

podatke o kandidatu. (Prav tam, str. 72). 

 

Imidž kandidata ni avtentični izraz njegove osebnosti - v procesu ustvarjanja imidža ne 

vidimo kandidata (povsem) takšnega kot »v resnici je« - ampak je konstrukt, osebnost kot 

prezentacija, je družbene narave in se vzdržuje le v odnosih z drugimi, v družbeni 

interakciji. Ustvarjanje imidža je komunikacijski proces oziroma njegov rezultat. Imidž, ki 

ga kandidat uspešno ustvarja, lahko nima osnove v njihovih realnih lastnostih, kar seveda 

pomeni, da mora izvesti učinkovit »showing« - biti mora torej igralec, imeti mora tiste 

sposobnosti, ki jih zahteva igra na odru (zmožnost ustvarjanja določenih vtisov pri 

občinstvu). Politiki morajo torej ustvarjati vtise.« (Šadl 1993, str. 97).  

»V procesu konstruiranja oziroma ustvarjanja imidža kandidata je treba določiti konkretne 

teme v kampanji. Tatjana Rajh tako pravi, da je »teme treba omejiti, da ne bodo preobsežne in 

določiti ton kampanje. Sam ton kampanje pa mora biti skladen z imidžem kandidata. Če ima 

kandidat na primer inovativen imidž, se le –ta sklada z običajnimi temami kampanje (oziroma 

ko so teme kampanje agresivne, napadalne, kandidat ne more imeti prijateljskega imidža).« 

(Rajh 2004, str. 15). 

Prav predvolilno soočenje v juliju 2014 je zelo nazorno prikazalo različne imidže kandidatov. 

Za primer si lahko vzamemo prvakinjo stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati gospo 
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Ljudmilo Novak.  Vizualno  je najbolj izstopala od vseh v studiu. Zgornji del je prekrival bel 

kostum, spodaj pa krilo na vzorce. Sama obleka nam je dala vtis prijazne, blage osebe. Njen 

imidž bi torej lahko povezali z njeno medijsko podobo. Sama v javnosti namreč vedno 

nastopa zelo umirjeno ter se ne poslužuje verbalnega napadanja nasprotnikov. Miro Cerar je 

na istem soočenju izbral klasični, formalni stil obleke. To se tudi sovpada z njegovo podobo 

resnega gospoda z visoko izobrazbo, kar vsekakor drži, saj je Miro Cerar nenazadnje doktor 

prava.  Diametralno nasproten pa je bil imidž Luke Meseca, predsednika Združene levice in 

najmlajšega predstavnika katerekoli stranke v studiu. Nosil je svetlo modro srajco in  temno 

sive hlače. Zelo je izstopal od moškega dela politikov v studiu ( ti  so namreč vsi  bili vsi 

formalno oblečeni) , saj je tako dajal videz preprostega, »ljudskega« človeka. Tako je tudi 

vizualno podobo povezal s tem , kar predstavlja njegova politična opcija . Le-ta velja za 

stranko, ki naj bi se borila proti kapitalu in izkoriščanju delavcev, označena je tudi za 

socialistično (Mesec jo sicer sam opisuje kot demokratični socializem). (povzeto po Foto in 

video: Zaradi česa bi politični veljaki odstopili? 2014).  

Samo poglavje o imidžu se neposredno navezuje na  hipotezo o formalnem stilu oblačenja. 

Za odgovor na to vprašanje bomo v anketi primerjali med seboj dve osebi, eno, ki je oblečena 

formalno, drugo pa v uličnem stilu (kako natančno je to izgledalo, glej Prilogo).  

Formalni stil je seveda znan tudi kot poslovni in pomeni uporabo suknjiča ter kravate. Kaj pa 

pravi literatura o uličnem stilu oblačenja? 

 

Ulični stil oblačenja je notorično težko definirati tudi, če pogledamo tiste, ki ga nosijo. To 

pa je morda zato, ker kot že ime nakazuje, je ulični stil oblačenja pod vplivom tega, kar se 

dogaja na ulicah in se tako stalno spreminja. Je pa možno izolirati določene principe tega 

stila. Prvič, centrirano je na konfrontnih delih oblačila, kot na primer jeans, kratke majice, 

bassebal kape in copate. Močno je tudi pod vplivom hip hop in skating stilov kot tudi 

nostalgije iz 80-ih prejšnjega stoletja in se pogosto poslužuje različnih barvnih, včasih tudi 

kričečih odtenkov. (povzeto in prevedeno po What is Streetwear clothing? 2015 )  

 

Nova študija je specifično iskala, kako formalni stil oblačenja spremeni človeški miselni 

proces. »Nošenje formalnih oblek nas naredi mentalno močne in to spremeni način, kako 

gledamo na svet« pravi Abraham  Rutchick, avtor študije in profesor psihologije na 

California State University. (Pinsker 2015).  

 



16 
 

Sami sicer menimo, da je nošenje formalnih oblek zelo povezano z lastno samozavestjo. Ko 

vemo, da smo oblečeni tako, se tudi »nosimo« in obnašamo drugače (boljše). Poleg tega tak 

stil oblačenja pri drugih avtomatično povezujemo z vplivom in bogastvom, ki naj bi ga imeli. 

Odziv ljudi iz okolice se spremeni, ko vidijo tako oblečeno osebo, saj nanje vpliva njihov 

miselni proces.   

 

3.4. Politični jezik 

     

Socializacija poteka ob pomoči jezika in je ključ za ustvarjanje legitimnosti. Jezik je kot 

sredstvo prenašanja kulturnih in političnih vrednost posamezniku in skupini tudi sredstvo 

za identifikacijo z določeno kulturo, zbirom vrednot ali politično skupnostjo. Besede so 

kalupi za koncepte in misli ter postanejo simboli, ko odsevajo prepričanja in vrednote. Zato 

je postavitev jezika ali simbolnega sistema predpogoj za razvoj družb in političnih kultur. 

Jezik rabi agent družbene integracije, kot kanal prenosa vrednot in kot lepilo, ki veže ljudi, 

ideje in družbo. (Ferfila 2002, str. 124). 

 Javni govor ni nikoli imel etične podstati, od samega začetka so ga razumeli kot metodo 

varanja, zavajanj in manipuliranja. Že prvi znani pisec knjige o retoriki, Sirakužan Korak 

poudarja, da je cilj govornika prepričati neuke množice, da govornik teži k nečemu 

resničnemu in pravičnemu, ne glede na dejstva. Pri retoriki javnih nastopov so pomembni 

cilji in ti se pogosto opredeljujejo kot sposobnost ali umetnost varanja in laskanja. 

Definicija govorništva je že od nekdaj vsebovala načelo: veliko govoriti in ničesar 

povedati. Govorništvo je imelo vedno nekakšno pejorativno konotacijo in jo ima še danes. 

Aristotel jo je utemeljil z namenom, da bi pridobil naklonjenost poslušalcev ter odločanja 

za smer, za katero je zainteresiran govornik. Platon je menil, da mora govornik, ki govori 

neukim množicam, doseči, da so videti majhne stvari velike, velike majhne, stare nove in 

nove stare, obenem pa, da je pomembna spretnost prepričevanja, zato mora govornik 

poznati ljudske duše. (Trček 1998, str. 93). 

Cicero je menil, da se človeška presoja najbolj oblikuje pod vplivom strasti, jeze, sovraštva, 

žalosti, strahu ter napačnih verovanj, in ne pod vplivom resnice, pravnih norm, zakonov in 

etičnih pravil, kar mora govornik vsekakor poznati. Tudi Kant je retoriko ravno iz etičnih 

razlogov odklanjal – imenoval jo je kot zvijačno umetnost, ki izrablja človeške slabosti. 
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Podobnega mnenja je bil tudi Goethe, menil je, da govorništvo služi le govornikovemu cilju 

in je od začetka do konca samoprevara. (Prav tam, str. 70). 

Kandidati uporabljajo pri soočenju različne retorične strategije. Vedno pa morajo 

odgovoriti z vnaprej določenim, zaželenim odgovorom. Zamišljene teme morajo biti 

sprejemljive pri občinstvu in morajo biti predelane s svetovalci na vajah. Friedenber meni, 

da so najbolj uspešni razpravljalci tisti, ki jim uspe: 

 Nasloviti svoja stališča na najbolj želeno skupino volivcev; 

 Razviti prevladujočo temo skozi vso diskusijo;  

 Diskutirati, ne da bi se izognili specifičnim odgovorom, in uporabljati le preverjene fraze; 

 Predstaviti se kot uspešen in prodoren voditelj;  

 Graditi lastno identifikacijo na nacionalnih težnjah; 

 Graditi lastno identifikacijo na filozofiji dominantne politične stranke; 

 Poosebiti ponazoritev želenih značilnosti. ( Vreg 2000 ,str. 86) 

 

Govor ne sme biti predavanje, ne sme podajati novega znanja, ker ljudje tega niso pripravljeni 

poslušati. V zgodovini retorike poznamo govore, ki so odločno vplivali na razvoj političnega 

sistema. Veliki govori so kot velike bitke, kot odločilne politične akcije. Takšen je bil 

znameniti govor Martina Luthra Kinga o prihodnosti Amerike.  Govor mora biti vsebinski, 

prepričljiv, poln navdihov. Skladen mora biti z osebnostjo in značajem politika. Njegova 

izjava mora biti verodostojna: svoje namene mora izraziti resnicoljubno, biti mora iskren. 

Izraziti mora voljo, da bo sebe prikazal tako, da bo poslušalec verjel njegovi izjavi in mu 

zaupal.  Nekateri govorniki poskušajo pritegniti z afektivnim diskurzom, kar jim uspeva, če se 

publika strinja z njihovo tezo. Bill Clinton, ki je človek velike energije, karizme, osvajajoče 

sproščenosti in prijaznega nasmeha, govori z jezikom afektivnega diskurza. To politično 

komuniciranje je značilno za ameriško demokracijo in opozarja, da politik izvira iz ljudstva in 

izpolnjuje voljo ljudstva (povzeto po Vreg 2000, str. 87).  

 

Avtorji so si povečinoma enotni, da govor mora biti nabit s čustvi in ne dolgočasen in 

suhoparen. To seveda podkrepi z neverbalno komunikacijo tako da ljudje  začutijo povezavo 

med besedami in dejanji.   

Trček ( 1998, str.74) tako pravi, da » morajo  drža, pogled, geste in kretnje podpirati jasnost, 

prepričljivost in samozavest. Melodija naj raste in pada, pomembni so poudarki, vseeno pa ni 

priporočljivo pretiravanje, kajti govor se lahko kaj hitro spremeni v odrsko igro in ne deluje 
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naravno in spontano.«  

 

Če se zadržimo pri vsebini političnega govora, nam zvenijo Aristotelova dognanja sveže še 

danes. Poudarja da vse, kar govorijo politiki, lahko zreduciramo na pet naslednjih vsebin: 

na dohodke in izdatke, vojno in mir, obrambo domovine, uvoz in izvoz ter zakonodajo 

(pravno družbo torej). Dober govornik pa mora upoštevati 3 načela, in sicer: logos, ethos 

in pathos. To pomeni, da mora biti govornikov nastop, logično jasen, preprost in da ne sme 

zaiti v kontradikcije. Nadalje mora govornik uživati ugled pravičnega, za kar se mora 

posebej potruditi, kajti poslušalstvo želi poslušati le pravičnega, etični vtis je za publiko 

najvažnejši. Tretji pogoj pa je, da mora govornik pridobiti čustva poslušalcev, kar lahko 

doseže s patosom. Pri tem že Aristotel poudari, da množice, katerim govori, vedno živijo v 

primitivnih čustvenih vzgibih, zato resnica sploh ni pomembna, pomemben je vtis poštenosti 

ter pomembnosti.  (Trček 1998, str. 94). 
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4. PREUČEVANI ELEMENTI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE  

 

 

Nebesedno komuniciranje pomeni komuniciranje z nebesednimi sredstvi, kot so naša 

mimika, geste, gibanje v prostoru, zavzemanje različnih položajev v njem, dotik, vonj, 

zvočna podoba govora ipd. Je najstarejša oblika komuniciranja in je stara toliko kot 

človeštvo. Pri sprejemanju nebesednih sporočil uporabljamo več zaznavnih načinov (vid, 

sluh, tip, vonj), zato je sporočanje bolj učinkovito. V kombinaciji z besedno komunikacijo jo 

nebesedna lahko dopolnjuje ali pa je z njo v neskladju. Lažje kontroliramo besede kot 

nebesedne izraze. Nebesedno izražanje je lahko delno naučeno, vendar določeni izrazi niso 

pod našo zavestno kontrolo. 7 Po raziskavah ima nebesedni način komuniciranja največji 

pomen. Vtis, ki ga naredimo, je v največji meri določen z govorico telesa (55%), nato z 

glasom (38%) in šele nato s pomenom besed (7%) (Ucman 2003, str. 7).  

»Neverbalni znaki igrajo odločilno vlogo pri izražanju in prepoznavanju emocij. Intenzitete 

njihovega doživljanja namreč pogosto ni mogoče izraziti z besedami. Ta fenomen temelji na 

dejstvu, da so fiziološki centri za uravnavanje emocij v filogenetsko starejših strukturah 

centralnega živčevja (retikularni formaciji, hipotalamusu in limbičnem sistemu). Tudi te so 

bile podvržene evoluciji in so pri človeku dosegle svojo najvišjo razvojno stopnjo.« (Kovačev 

1997, str. 147). 

V čem se bistveno razlikuje nebesedno komuniciranje od besednega? Svoje besedno 

sporočanje znamo namreč kar dobro obvladovati. Zlepa ne zapišemo, česar ne bi hoteli, pa 

tudi zareče se nam poredkoma. Nebesedno komuniciranje je mnogo težje obvladovati, kar 

pomeni, da manj vešč udeleženec komuniciranja izda marsikaj, česar ne bi hotel, dovolj 

ozaveščen udeleženec pa izve mnogo več kot iz izrečenih ali zapisanih besed. To seveda 

pomeni, da je besedno sporočanje mnogo zanesljivejše, manj tvegano od nebesednega. Kdor 

slednjega ne obvlada, pač tvega, da ne obvladuje polovice sporočil, ki jih daje, ali da ne 

razume dobre polovice sporočil, ki jih prejema. (povzeto po Poslovni bazar).  

 

V procesu medosebne interakcije oblikuje subjekt svoje mnenje o drugem subjektu na 

podlagi velikega števila heterogenih informacij: verbalnega sporočila, družbene situacije 

in raznovrstnih neverbalnih znakov. Na njihovi podlagi skuša diagnosticirati svojega 
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sogovornika, oziroma določiti njegov osebnostni profil, njegovo trenutno razpoloženje in 

druge dejavnike, ki vplivajo na njuno interakcijo. Že termin »inter-akcija« nam pove, da 

gre pri tem za vzajemna dejanja med subjekti. Ta imajo pogosto celo večjo težo kot besede. 

Zaznavanje neverbalnih znakov v vsakdanjih življenjskih situacijah pogosto odločilno 

vpliva na vrednotenje teh situacij. (Kovačev 1997, str. 151). 

Psihoanalitska, psihološka in komunikacijska literatura navaja veliko raziskav o 

povezanosti osebnostnih lastnosti, kot so ekstravertnost/introvertnost, avtoritativnost, 

kognitivni stil, samopodoba, samospoštovanje, sociabilnost, anksioznost, pa tudi psihičnih 

motenj, kot so shizofrenija, paranoja, depresija, psihotične motnje, z neverbalnim 

komuniciranjem. Raziskave kažejo o tem dovolj trdno sliko, zato lahko sklenemo, da je 

neverbalni del komuniciranja pomemben del osebnostnega sloga vedenja, posebej zato, ker 

podatki kažejo tudi na medkulturno konsistentnost v stilih neverbalnega komuniciranja. 

Repertoar neverbalnega vedenja je torej ključ do posameznikove identitete, ki razkriva 

kulturne, spolne, starostne in osebnostne značilnosti posameznika ali posameznice. (Ule 

2005, str. 214). 

Nebesedna komunikacija je v načelu bolj povezana z našimi občutki in čustvi kakor 

besedna. Za tak sklep imamo potrdilo tudi v evoluciji, saj mnoge živali pokažejo jezo ali 

strah z gibi in izrazi telesa, kar pomeni, da gre za preproste evolucijske znake izražanja. 

Naši vsakdanji »prekrški« so bolj pogosto besedni kakor nebesedni. Nekulutrno govorjenje 

je npr. bolj razširjeno, kakor je nekulturno obnašanje. Ne dogaja se, da bi kdo prišel bos ali 

gol na poročni obred, da bi bil s hrbtom obrnjen proti sogovorniku, ali da bi se med 

pogovorom sogovornika dotikal po nosu in podobno, medtem ko je nekulturno ali 

neestetsko govorjenje pogosto tudi med kulturnimi delavci in poklici. (Trček 1998, str. 119). 

Neverbalnih sporočil nikoli ne oddajamo ali sprejemamo le na en način in le po enem 

kanalu. S pogledi, kretnjami, glasovi komuniciramo istočasno. Neverbalno komuniciranje 

je torej sestavljeno iz kombinacije številnih signalov in v različnih modalitetah. Kako iz 

množice sporočil sploh lahko nastane enoten vtis? Seveda nastane enoten vtis, ker 

kategoriziramo, klasificiramo in interpretiramo sporočila, ki jih dobimo po različnih 

kanalih. Pri tem si pomagamo s klasifikacijskimi sistemi, ki so dokaj univerzalni in splošno 

sprejeti. Znani raziskovalec neverbalnega komuniciranja Albert Mehrabrian (1972) je na 

primer ugotovil, da se vsi neverbalni znaki uvrščajo v tri dimenzije:  
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 Znaki neposrednosti ali zaupnosti, ki sporočajo ocene drugih, občutke 

naklonjenosti, simpatije in tudi odbojnosti; med znake zaupnosti spadajo na primer 

kontakt pogledov, telesna orientacija, pomik telesa naprej, medosebna distanca, 

dotik; 

 Znaki nadzorovanja, ki sporočajo statusne razlike in socialni nadzor; med znake 

nadzorovanja spadajo prekrižane ali neprekrižane roke, napeto ali sproščeno telo, 

pa nagib telesa, napete ali sproščene roke, prekrižane ali neprekrižane noge pri 

sedenju; 

 Znaki aktivnosti, ki sporočajo pozornost in pripravljenost na reagiranje; med znake 

aktivnosti pa spadajo gibi nog, kimanje z glavo, dejavnosti obraza in prijaznost, 

obseg glasu, hitrost govora in poudarki v njem. (Ule 2005, str. 183). 

Večina tipologij neverbalnega komuniciranja se ukvarja z razvrstitvijo vodilnih kanalov 

neverbalnega komuniciranja. Ponavadi navajajo naslednji seznam vodilnih kanalov: 

 glas, objezikovni ali paralingvistični znaki, 

 pogled, 

 izrazi obraza, 

 kretnje rok, gibi, drža telesa, 

 telesna bližina ali razdalja, 

 dotik ali telesni stik, 

 prostor, teritorialnost (Forgas v Ule 2005, str. 206).  

 

Obstajajo tudi povezave v smeri, da z »dobro« neverbalno komunikacijo lahko vplivamo na 

naše počutje.  Takšno raziskavo so izvedli na Harvardski univerzi. Ugotovili so med drugim, 

da »s preprosto spremembo v fizični pozi, lahko tako posameznik pripravi sam sebe, na 

težavne in stresne situacije, in dejansko lahko izboljša svojo samozavest in nastop v situacijah 

kot je na primer javni govor, intervju za službo, nestrinjanje s šefom ali pa pri udeležbi v 

potencialnem profitabilnem tveganju. Skozi čas lahko te minimalne spremembe v pozi 

potencialno izboljšajo človekovo splošno zdravje. To lahko potencialno pripomore k 
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izboljšanju stanja oseb, ki so kronično šibke zaradi pomanjkanja resursov, nizkega 

hierarhičnega ranga v organizaciji, ali pa članstva v nižje rangirani socialni skupini (povzeto 

in prevedeno po Carney in drugi 2010, str. 5).  

 

4.1. Proksemika 

 

»Ameriški antropolog Edward Hal je bil eden izmed začetnikov raziskovanja o človekovih 

prostorskih potrebah. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja je skoval izraz 

proksemika, ki se nanaša na bližino. Njegovo delo na tem področju je vodilo do novega 

razumevanja naših medsebojnih odnosov.« (Pease 2011, str. 189). 

Proksemika označuje gibanje ljudi in njihov položaj v prostoru. Prostor je razdeljen 

na intimni in osebni ter socialni in javni prostor. Intimni prostor je tisti, v katerega 

spustimo sebi bližnje ljudi. To so otroci in starši, največkrat pa partnerji. Prijatelji, s 

katerimi si delimo močno vez in se objamemo, sedimo tesno skupaj, se ob snidenju 

poljubimo na lica, sodijo v osebni prostor. Socialni in javni prostor ne dopuščata možnosti 

dotika in sta predvsem prostora za bolj ali manj tuje ljudi. Medosebni prostori se lahko tudi 

razlikujejo od naroda do naroda. Pomislimo na Francoze, ki vsako svoje srečanje začnejo 

in zaključijo s poljubom na lice. Takšno ravnanje Japoncu, ki je vajen prikloniti se v znak 

spoštovanja, nikakor ne bi bilo blizu (Aleksić 2013).  

Tako ljudje kot živali si okoli sebe »ogradimo« svoj osebni prostor, to je z drugimi besedami 

območje, v katero umestimo ljudi .  Dolžina tega prostora je seveda odvisna od osebe,  ki nam 

stoji nasproti. Če človeka srečamo  prvič v življenju, ga  bomo zagotovo držali bolj na 

razdalji, kot pa družinskega člana,  ki ga poznamo že od rojstva.  Ta osebni prostor se torej 

manjša ali veča gleda na čustveno navezanost, ki jo imamo do osebe. Načeloma najbližje 

spustimo osebe, na katere smo najbolj navezani kot naprimer partnerja , otroke ali starše. 

Malo dlje spustimo svoje prijatelje , no najdlje pa kot smo že omenili – neznance oziroma 

ljudi, ki jih osebno ne poznamo.  

Otroci osvojijo te prostorske zahteve do 12. leta starosti. Osebni prostor, ki nas obdaja, 

delimo na štiri območja: 
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 Zaupno območje ima polmer od 15 do 45 cm od telesa. To območje je od vseh 

najpomembnejše, ker ga čuvamo kot svojo lastnino. Vanj dovolimo vstopiti samo 

tistim osebam, s katerimi smo si čustveno blizu. To so ljubimci, starši, zakonski 

partnerji, otroci, zaupni prijatelji in hišni ljubljenčki. Še ožje je zaupno območje, ki 

sega do 15 cm od telesa. Vanj drugi lahko vstopijo samo pri intimnem telesnem 

stiku.  

 Osebno območje ima polmer od 46 cm do 1,2 m od telesa. V taki razdalji stojimo na 

družabnih zabavah in prijateljskih srečanjih.  

 Družabno območje ima polmer od 1,2 do 3,6 m od telesa. To razdaljo ohranjamo s 

tujci, na primer z mizarjem ali vodnim inštalaterjem, ki ju pokličemo na dom zaradi 

popravila, s prodajalcem, z novim sodelavcem – skratka z ljudmi, ki jih ne poznamo  

dobro.  

 Javno območje obsega polmer nad 3,6 m od telesa. Ta razdalja je udobna, kadar 

nagovorimo večjo skupino ljudi. (Pease 2011, str. 191). 

 

»Razdalja med govorcema mora ustrezati ravnovesju odnosov oziroma intimnosti med njima, 

kot ugotavljajo Argyle (1998) in drugi raziskovalci. Intimnejši odnos dopušča manjšo fizično 

razdaljo med partnerjema, manj intimen odnos pa večjo. Če se partnerja ne držita teh 

implicitnih in nezavednih pravil vzdrževanja ravnotežja intimnosti, potem lahko grozi nagla 

prekinitev odnosa« (Ule 2005, str. 196). 

 

4.2. Kinestetična sporočila 

 

Omenili smo pomen in bistvo proskemike . Sam prostor  je pa sicer ,  kar se predvolilnega 

obdobja tiče manj pomembna zadeva. Treba je namreč vedeti, da so politiki , ko nagovarjajo 

volivce povečinoma na odru in oddaljeni od občinstva, spet drugič v televizijskih studiih pa 

so posedeni na točno določenih mestih in nimajo izbire, kje bodo stali oziroma sedeli ter kako 

oddaljeni bodo drug od drugega. Producenti oddaj jih namreč postavijo na točno določeno 

mesto  Veliko večji pomen , kar se naše diplomske tiče tako  igra kinestetika .  
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Kinestetična sporočila imenujemo vse vrste sporočil, ki jih posredujemo prek različnih 

gibov, od obrazne mimike do telesne drže. Izraz je uvedel Ray L. Birdwhistell, pionir na 

področju preučevanja te vrste komuniciranja. Kinestetična sporočila so poleg uporabe 

besed najbolj   pomembna in najbolj množična. Govorica gibov je tudi najstarejša človeška 

govorica. Čeprav se je človek že od davnine sporazumeval z glasovi (kriki), je bila njegova 

prvotna govorica gib. Tudi majhni otroci veliko prej razumejo gibe kakor besede. Pri 

vsakdanjem najbolj običanjem besednem govorjenju uporabljamo kakih 50 vrst gibov. S 

kretnjami podkrepimo besedno izraženo misel ali pa jo nadomestimo. Govorica telesa je 

torej najstarejša človeška govorica in je medkulturno bolj razumljiva, kakor živi jeziki, 

čeprav ima tudi nebesedni jezik v različnih kulturah različne posebnosti in različne 

pomene. Ljudje, ki ne obvladajo istega jezika, se poskušajo sporazumeti z gibi ter uspevajo, 

še posebej predstavniki iste kulture. Kinetična sporočila pošiljamo največ z obrazno 

mimiko, z gibi, kretnjami, držo in podobno. Obvladovanje kinestetične komunikacije je tudi 

temelj igralskega poklica, igralec izkazuje svoje umetniške sposobnosti prek govorice telesa 

in nekateri dosegajo naravnost fascinantne učinke, da jih je spremljati resničen užitek in 

dosežejo kar množične hipnotične učinke. (Trček 1998, str. 120). 

Ljudje smo si v smislu sprejemanja in notranjega obdelovanja informacij različni. Vizualni, 

avditivni in kinestetični način zaznavanja je pri vsakem človeku zastopan v drugačnem 

razmerju. Čeprav je v našem okolju (Slovenija) večina ljudi vizualnih, je mnogo ljudi tudi 

kinestetičnih in avditivnih. Kdor drugim prenaša neka sporočila, je pri tem mnogo bolj 

učinkovit, če pozna svoj najljubši način zaznavanja in če upošteva, da imajo drugi ljudje 

svoje najljubše zaznavne sisteme. Izziv je razviti svojo fleksibilnost ter se prilagoditi vsem 

trem.  (Račnik 2009).   

V podpoglavjih bomo podrobneje spoznali vrste kinestetičnih sporočil ter kaj pomenijo 

določenene kretnje in znaki.  

 

4.2.1. Gibi rok 

  

Človeštvo je skozi evolucijo tehnološko napredovalo v nepredstavljive dimenzije. Za vsakim 

izumom stoji ideja vizionarja. Vendar samo misel in dobra ideja  ni bila dovolj , saj je človek 

moral izum pokazati svetu , za sestavo katerega pa je seveda najbolj potreboval prav svoje 
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roke.  V človeški evoluciji so bile roke torej človekovo najpomembnejše orodje.  Možgani  so 

idejo  prenesli na  roke in z njimi je lahko ustvarjal in ustvarja še danes. Roke imajo tako 

nešteto funkcij , pobližje pa si bomo spoznali njihovo vlogo v neverbalni komunikaciji . 

Roka se v simboliki različnih kultur pojavlja pogosteje kot drugi deli telesa. Zaradi svoje 

avtonomne gibljivosti in praktičnih funkcij, ki jih lahko prevzame, je tudi najpogostejše 

sredstvo za neverbalno sporazumevanje. Njena sposobnost ponazarjanja različnih 

predmetov in pojavov presega kapacitete drugih telesnih delov. Aristotel jo zato imenuje 

»orodje nad orodji«. Quintilian pa trdi, da bi za roke resnično lahko rekli, da govorijo. 

Poudarja, da jih uporabljamo, ko iščemo, obljubljamo, pozivamo, odpuščamo, grozimo, 

prosimo, sprašujemo, ugovarjamo ali izražamo svoje psihično dogajanje. Z njimi 

ponazarjamo mero, količino, število in čas. Zaradi svojih izrednih izraznih potencialov 

imajo roke možnost, da vznemirijo, prepovedo, ter izrazijo odobravanje, začudenje in 

sramovanje. (Kovačev 1997, str. 32). 

»Roka največkrat simbolizira moč, aktivnost, vladanje, previdnost in blagoslov. Pogosto je 

tudi kraljevski emblem, sredstvo za obvladovanje in znak dominacije. Zato hebrejska beseda 

»lad« pomeni hkrati roko in moč. Desna roka, roka kraljevske moči, je roka pravice in lahko 

tudi blagoslavja. V krščanski tradiciji je roka simbol gospostva in nadvlade. Božja roka 

simbolizira božansko moč, prenos duha, zaščito in pravico »(Prav tam, str .33). 

»Med možgani in rokami je več povezav, kot jih imajo možgani s katerim koli drugim delom 

telesa. Malo ljudi razmišlja o svojih kretnjah z rokami ali o tem, kako se rokujejo, ko koga 

spoznajo. Pa vendar se pri prvih petih do sedmih stiskih rok odloči o premoči, podrejanju ali 

merjenju moči. Skozi zgodovino so bile razprte dlani povezane z resnico, odkritostjo, 

vdanostjo in poslušnostjo. Še vedno se včasih prisega z roko na srcu. » (Pease 2011, str. 42). 

Kretnje z rokami pritegnejo pozornost, povečajo učinek sporočanja in nam pomagajo  

zapomniti si podatke. Geoffrey Beattie in Nina McLoughlin z manchesterske univerze v 

Angliji sta napravila poskus, pri katerem so prostovoljci poslušali zgodbe o likih iz risank, 

kot sta zajec Roger, maček Silvester in kanarček Tviti. Pri nekaterih poslušalcih je 

pripovedovalec zgodb uporabljal tudi kretnje z rokami, s katerimi je ponazarjal določeno 

vsebino. Po desetih minutah so poslušalce preizkusili, koliko so si zapomnili. Tisti, ki so 

gledali kretnje, so si zapomnili tudi do tretjino več podrobnosti iz zgodbic, kar kaže na to, 

kako velik vpliv imajo kretnje z rokami na naše spominjanje.  (Pease 2011, str. 127). 
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Eno najbolj znanih sporočil z rokami so zagotovo prekrižane roke. Roke so skrčene v 

komolcu in prekrižane na prsih, kot bi postavili oviro med seboj in nekom ali nečim, česar 

ne sprejemamo. Položajev s prekrižanimi rokami je več. Prekrižane roke na prsih so 

splošno razširjena kretnja, ki jo skoraj povsod razumejo enako - kot obrambo ali negativen 

odnos. Pogosto jo opazimo pri ljudeh, ki se znajdejo med neznanci, na primer na javnih 

prireditvah, v vrstah v trgovinah ali samopostrežnih restavracijah, dvigalih - povsod tam, 

kjer se ljudje čutijo negotove ali v nevarnosti (prav tam, str. 94). 

Oseba, ki prekriža roke in stisne pesti, kaže hkrati negotovost in sovražnost. V kombinaciji z 

nasmehom s stisnjenimi ustnicami ali stisnjenimi zobmi in pordelim obrazom opozarja na 

možnost besednega ali telesnega napada.    

Raziskave o prekrižanih rokah, ki so jih izvedli v ZDA, so dale nekaj skrb vzbujajočih 

rezultatov. Dve skupini prostovoljcev sta prisostvovali vrsti predavanj. V prvi so študentje 

dobili navodilo, naj sedijo normalno sproščeno, ne da bi prekrižali roke ali noge. Na koncu 

predavanj so jih vprašali za mnenje o predavatelju in jih preizkusili, koliko si si zapomnili. 

Pri drugi skupini prostovoljcev so bili pogoji enaki, le da so dobili navodilo, da morajo 

imeti med predavanji roke trdno prekrižane čez prsi. Rezultati so pokazali, da se je druga 

skupina naučila in si zapomnila 38 odstotkov manj kot prva, ki je imela roke sproščene. 

Poleg tega so bili študentje v drugi skupini bolj kritični do predavanj in predavateljev (prav 

tam, str. 92). 

Položaj rok v zvoniku, kot ga je poimenoval Birdwhistell, pa so izjema, ker to kretnjo 

pogosto izvajajo neodvisno od drugih. Ljudje, ki so po naravi samozavestni in vzvišeni ali 

pa nasploh malo uporabljajo telesne gibe, pogosto sklenejo roke v zvonik in s to kretnjo 

izražajo svojo samozavest. Raziskovanja rok, sklenjenih v zvonik, so pokazala, da se ta 

kretnja pogosto pojavlja v vzajemnem odnosu in da je lahko tudi popolnoma osamljena 

kretnja, ki izraža samozavest ali vsevednost. S to kretnjo direktorji nagovorijo svoje 

podrejene, ko jim zapovedujejo ali svetujejo. Običajno jo uporabljajo računovodje, 

odvetniki, direktorji in drugi ljudje na podobnih položajih. (Pease 1986, str. 52).  

Več pomembnih moških članov angleške kraljevske družine je znanih po svoji hoji z 

vzdignjeno glavo, malce navzven potisnjeno brado in z rokami za hrbtom, kjer z dlanjo ene 

roke primejo hrbet druge. Vendar to ni gesta, ki bi bila značilna samo za angleško 

kraljevsko družino, razširjena je med dostojanstveniki iz različnih dežel. V domačem okolju 

opazimo to kretnjo pri miličniku, ki je na obhodu po svojem rajonu, pri šolskem ravnatelju, 
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ko prečka šolsko dvorišče, pri vojaških starešinah in drugih osebah na odgovornih 

položajih. To je kretnja, ki izraža vzvišenost in samozavest. Človek izpostavi svoje ranljive 

dele telesa, kot so trebuh, srce in grlo, ne vedoč, da je to podzavestni znak njegove 

neustrašnosti. Če si izberemo takšno držo v hudi stresni situaciji kot na primer med 

pogovorom z novinarjem ali pa v zobozdravniški čakalnici, postanemo tako bolj sproščeni, 

samozavestni in vplivni. (Prav tam, str. 53). 

Roke na tilniku so sedeča različica rok na bokih, le da sta roki za glavo in so komolci 

preteče obrnjeni navzven. Tudi to držo uporabljajo skoraj izključno moški, da bi zastrašili 

druge ali jih s kazanjem sproščenosti zazibali v lažen občutek varnosti, tik preden napadejo 

iz zasede. Drža je značilna za določene poklice, kot so računovodje, odvetniki ali prodajni 

direktorji, in nasploh za ljudi, ki se čutijo vzvišene, imajo oblast ali so o nečem prepričani. 

Vodstveni delavci redno uporabljajo to držo rok in nanovo imenovani direktorji jo takoj 

prevzamejo, čeprav so jo pred napredovanjem redko uporabljali. Uporabljajo jo tudi tisti 

posamezniki, ki vedno vse vedo, in spravljajo z njo večino ljudi v manjvredni položaj. 

(Pease 2011, str. 236). 

»Miro Cerar je v soočenju na televiziji POP uporabljal zanimive geste z rokami. Najbolj 

pogosto je uporabljal gesto, ki je znana tudi kot »Merklov diamant«. (povzeto po  po Foto in 

video: Zaradi česa bi politični veljaki odstopili?, 2014 ) 

Nemška kanclerka Angela Merkel je namreč znana po tem, da drži svoje roke nekako v višini 

želodca in to je postalo znano kot »Merklov diamant«. Za nemško revijo Brigitte je povedala, 

da »je vedno bila v dilemi, kam dati svoje roke in tako je prišla do rešitve, saj ta drža prinaša 

določeno simetrijo«. Merklova drža je tako postala ena najbolj znanih kretenj z rokami v 

svetu, tako znana, da jo je njena Krščansko demokratska stranka (CDU) uporabila kot poster v 

Berlinu za potrebe predvolilne kampanje leta 2013. Nekateri so to označili skoraj kot 

poveličevanje kulta osebnosti Merklove. Sam poster naj bi Nemcem dajal vedeti, da je 

njihova država v »dobrih rokah kanclerke«. Drža je postala ikoničen simbol moči (povzeto in 

prevedeno po Connoly 2013).  
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Slika 4.1- Trikotnik moči  

 

Vir: Seattle Community Network 

 

Mnogokrat je posegel tudi po »variaciji« te drže, ko je z rokami nakazoval trikotnik, vendar 

prsti niso bili povezani med seboj. To je bila ena najpogostejših kretenj, ki jih je uporabljal  

Miro Cerar tekom soočenja.  Prav tako je pogosto odpiral roke, dlani so bile nagnjene proti 

voditeljema, kar je kazalo na iskrenost Cerarja v stilu » govorim vam po resnici, nisem kriv 

očitanega«.  Iz tega kadra se je videlo tudi, da je dominantnejša njegova desna roka. Kajti 

svoje besede je podkrepil z desnico - v primerih, ko je uporabljal le eno roko, je to vedno bila 

desnica. (povzeto po Foto in video: Zaradi česa bi politični veljaki odstopili?, 2014).   

 

4.2.2. Kretnje z nogami 

 

Čim dlje od možganov je telesni del, tem manj se zavedamo njegovega gibanja. Večina ljudi 

se na primer zaveda izrazov na obrazu in kretenj. Nekaterih izrazov se lahko naučimo, na 

primer narediti »pogumen izraz« ali »neodobravajoč pogled«, »stisniti zobe«, ali pokazati 

»srečen obraz«. Rok se zavedamo že manj kot obraza, potem prsi in trebuha, najmanj pa se 

zavedamo nog in stopal, na katere skoraj pozabimo. To pomeni, da so noge in stopala 

pomemben vir podatkov o razpoloženju neke osebe, ker se večina ljudi ne zaveda, kaj počne 

z njimi. Nekdo je lahko videti miren in obvladan, medtem ko z nogami potrkava po tleh in 

suva in s tem odkriva svojo prizadetost, ker ne more pobegniti (Pease 2011, str. 205). 
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Pri človeku so se noge razvile v dva namena: da se z njimi premika, ko išče hrano, in da 

lahko zbeži pred nevarnostjo. Ker so človekovi možgani programirani za ta dva cilja (da se 

približamo želenemu in izognemu nezaželemu), noge odkrivajo, kam želimo iti. Odprt ali 

neprekrižan položaj nog kaže odprt odnos ali obvladovanje položaja, medtem ko prekrižane 

noge odkrivajo zaprt odnos ali negotovost. Kadar za žensko moški ni zanimiv, bo prekrižala 

roke na prsih in noge v smeri stran od njega, kar v telesni govorici pomeni »ni vstopa!«. 

Nasprotno pa se bo ženska, ki se ji moški zdi zanimiv, odprla proti njemu. (Prav tam, str. 

207).  

Avtorica Pease nadalje podrobno opiše štiri glavne stoječe položaje, ki so:  

 Stoja v pozoru  

To je uraden položaj, ki nakazuje neopredeljeno stališče, oseba ne želi niti sodelovati niti 

oditi. Pri srečanjih med moškim in žensko ga pogosteje uporabljajo ženske, ker držijo pri 

njem noge uspešno skupaj, kot znak za »ne dajem izjav«. V pozoru stojijo učenci, kadar 

govorijo z učiteljem, mladi uradniki pred starejšim in zaposleni, kadar govorijo s šefom. 

 Razkoračena stoja  

Tako stojijo predvsem moški in to je stoječa različica razkazovanja moškega premoženja. Z 

obema nogama so čvrsto vkopani v tla in s tem jasno kažejo, da ne nameravajo oditi. Moški 

uporabljajo ta položaj za kazanje premoči, ker poudarja genitalije in jim daje videz mača.  

 Z eno nogo naprej 

Teža telesa je na enem boku, sprednja noga kaže naprej. V srednjem veku so slikarji v tem 

položaju pogosto upodabljali premožne veljake, ker so tako prišli do izraza njihove fine 

nogavice, kratke hlače in čevlji. Ta položaj daje koristne namige o trenutnih namenih osebe, 

ker navadno usmerimo svojo vodilno nogo tja, kamor bi v mislih radi šli - kot bi naredili prvi 

korak. V skupini usmerimo vodilno nogo proti osebi, ki je za nas najzanimivejša ali 

najprivlačnejša: če pa bi radi odšli, usmerimo nogo proti najbližjemu izhodu.  

 Prekrižane noge 

Razdalje med osebami, ki imaj.o prekrižane noge, so večje od običajnih družbenih razdalij. 

Medtem ko nakazuje odprt položaj nog odprtost ali obvladovanje položaja, kažejo prekrižane 

noge na zaprt, podrejen ali obramben odnos; poleg tega simbolično zapirajo dostop do spolnih 



30 
 

organov. Pri ženskah sporočata položaj z eno prekrižano nogo ali škarje dvoje : prvič, da ne 

bo odšla, ampak namerava ostati; in drugič, da zapira dostop do sebe. Tudi pri moškem ta 

položaj sporoča, da bo ostal, vendar si želi zagotoviti, da ga ne bi »brcnili tja, kjer najbolj 

boli«. Pri odprtem položaju nog moški razkazujejo moškost, pri zaprtem pa ga ščitijo.  

(povzeto po Pease 2011, str. 209) 

 

4.2.3.  Obrazna mimika 

 

Razen z omejenim elementarnim gibom posredujemo kinestetična sporočila prek mimike, 

torej prek celega obraza. Z obrazom vedno komuniciramo in v tem je vzrok, da smo vedno k  

sogovorniku obrnjeni z obrazom. Na ta način lahko beremo z obraza ter sporočamo misli. 

Na obrazu so posebej zgovorne oči. Naš pogled nosi veliko vrst sporočil: je lahko 

preplašen, spogledljiv, skromen, vzburjen, iskajoč, sovražen, zaljubljen, nasmejan, umirjen, 

prazen, nemiren, tog itn. ( Trček 1998, str. 120).  

»Pri opazovanju drugih ljudi v vsakdanjih življenjskih situacijah pogosto opazimo nasmeh, 

mrščenje obrvi, gibe rok, ki spremljajo verbalne izjave, nihanje trupa, gibe nog med hojo in 

druge telesne izraze. Navadno jim ne posvečamo posebne pozornosti. Toda vsi ti drobni izrazi 

se povezujejo v celoto, ki omogoča vrsto informacij o njihovem nosilcu tj. človeškemu 

izrazu.« (Kovačev 1997, str. 17). 

»Od rojstva do smrti in vseh dogodkih vmes, uporabljamo naše oči. Te so namreč naše okno v 

svet, se pa marsikdaj sploh ne zavedamo, da drugi skozi njih opazujejo in (skrivaj) raziskujejo 

tudi kotičke našega najbolj intimnega sveta.« (prevedeno in povzeto po Nelson 2010).  

Oči niso samo instrument za sprejemanje sporočil. Imajo tudi samostojno komunikacijsko 

vlogo. Pogled je eden od najpogostejših in najučinkovitejših neverbalnih signalov. Vsaj v 

zahodnih kulturah spadajo oči k tistim simbolom, ki jim avtomatsko namenjamo posebno 

pozornost. Pogled je že od davnine predmet praznoverja in religiozno- magičnih 

prepričanj, na primer strah pred »zlim pogledom« ali prepričanje o tem, da nekoga lahko 

»začaramo s pogledom«. Dojenčki prav tako najprej začnejo reagirati na pogled drugih 

oseb. Ljudje so prepričani, da oči izdajajo človekovo dušo, da »oči ne lažejo«. V tem se 

stare ljudske modrosti motijo, ker so gibi rok in nog še bolj izdajalski (Ule 2005, str. 185). 
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Obraz je izjemno pomemben kanal neverbalnega komuniciranja. S sogovornikovega obraza 

prebiramo njegova čustvena stanja in mnenja, presojamo reakcije na naša sporočila. Paul 

Ekman in Wallace Friesen sta najpomembnejša raziskovalca izražanja čustvenih stanj na 

obrazu. Ugotovila sta, da je obraz izjemno pomemben medij za izražanje in sporočanje 

osnovnih človekovih čustev, veselja, žalosti, presenečenja, strahu, jeze, gnusa. Za te izraze 

je značilno, da trajajo kratek čas in se konstantno spreminjajo ter prehajajo drug v 

drugega. (Prav tam, str. 188). 

Če primer obrazne mimike povežemo s predvolilnim soočenjem v letu 2014: Voditelj je že 

takoj na začetku oddaje soočil takrat še najverjetnejšega mandatarja Mira Cerarja v zvezi z 

dejstvom, da javnost še ni dobila nekaterih konkretnih jasnih odgovorov na vprašanje 

privatizacije in glede ministrov, očitana mu je bila tudi nejasnost in negotovost. Že preden je 

sploh odprl usta, se je dalo razbrati, da je dejansko pričakoval to vprašanje. Ko je voditelj 

proti koncu formuliral vprašanje do te mere, da se je vedelo »kam pes taco moli«, je glavo 

nagnil malenkost navzdol, z njo zmajala in se skorajda prikrito nasmehnil v stilu »že vem, 

kako bom odgovoril«. Najverjetneje je s strani svojih marketinških strokovnjakov prejel 

opozorilo, da bo prvo vprašanje večera prav gotovo namenjeno njemu, kot tistemu, ki mu 

predvolilne ankete kažejo najbolje, to vprašanje pa se bo nanašalo na tisto potencialno 

najšibkejšo točko, ki mu jo drugi (tekmeci ali mediji) očitajo. (povzeto po Foto in video: 

Zaradi česa bi politični veljaki odstopili? 2014). 

 

Zanimivo je bilo spremljati izraze na obrazu Nsi-jeve predsednice Ljudmile Novak, ko so jo 

spraševali kočljiva vprašanja v zvezi z (v tistem času ) nedavnim sporom s stranko SDS glede 

arhivov. Ta stranka je bila namreč že od ustanovitve Nsi-ja njena zaveznica, v zadnjih 

mesecih pa so se  odnosi skrhali. Medtem ko jo je voditelj Edi Pucer o tem spraševal, je sama, 

čakajoč na vprašanje, to spremljala z nasmehom na ušesih, kar je dalo gledalcem občutek, da 

ji v tistem danem trenutku ni neudobno. (Prav tam). 

Samo soočenje nam je nakazalo , da  obstaja neka povezava med tistim, kar politiki govorijo, 

in tem , kar si dejansko mislijo. Slednjo stvar namreč , že vnaprej   nakažejo s točno 

določenimi kretnjami.  

Ker so izrazi obraza rezultat evolucije, enako kot razvoj pozornosti do njih, niso nekakšno 

branje čustev z obraza, temveč »socialna orodja«, ki nam pomagajo pri dogovarjanjih ali 

pogajanjih v socialnih srečanjih. Izrazi na obrazu so sporočila, ki naznačujejo naše smeri 
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delovanja v aktualni situaciji ali to, za kar bi radi, da bi naredili drugi. Ta »kontekst« je 

znatno odvisen od tega, kako udeleženci v interakciji izražajo svoja čustva in kako se 

odzivajo na izražanje čustev drugih udeležencev. Izrazi na obrazu dobijo svoj pomen v 

družbenem kontekstu, v katerem so nastali, in ne izražajo kakšnega »pravega« sebstva ali 

hermetičnih čustev, temveč motive posameznika v specifičnem kontekstu interakcije. (Ule 

2005, str. 190). 

 

4.3. Neverbalno izkazovanje moči 

 

Vodilna pozicija v socialni hierarhiji pri človeku največkrat ni odvisna od bioloških 

dejavnikov. Toda podobne hierarhično urejene združbe opazimo tudi pri primatih. Pri njih 

se socialna neenakost izraža predvsem z asimetričnim usmerjanjem pozornosti. Živali z 

nižjim statusom pogosteje gledajo dominantne živali in so bolj občutljive na njihov vpliv. 

Podoben fenomen opazimo tudi v skupinah otrok. Manifestacija indikatorjev višjega statusa 

je navadno odvisna od spola in starosti naslovljencev. Značilna je predvsem za dominantne 

samce. Pri tem je precej zanimivo dejstvo, da imajo osebe z višjim statusom v socialni 

hiearhiji največkrat tudi višji sociometrični status oziroma spadajo med najbolj priljubljene 

v skupini. To značilnost socialne hiearhije opažamo relativno pogosto. Pojavlja se kljub 

agresivnemu vedenju, ki ga osebe z višjim statusom skoraj vedno manifestirajo. 

Dominantne osebe so praviloma tudi predmet imitacije drugih udeležencev interakcije 

(Kovačev 1997, str. 84).  

Za človeško etologijo je zelo zanimivo vprašanje odnosa med verbalno in neverbalno 

govorico teles ter hierarhično družbeno strukturo. Prvi poskus etološkega opisa neverbalnega 

vedenja med potekom verbalne interakcije opazimo pri Grantu. Ta je analiziral časovne 

asociacije med približno tridesetimi verbalnimi dejanji v teku enega intervjuja. Na podlagi 

njihove klasifikacije in kategorizacije je identificiral štiri skupine gibov in pozicij, ki jih je 

poimenoval glede na njihovo funkcionalno vrednost: 

 Beg (kamor spadata umikanje pogleda in negibnost), 

 zatrjevanje (grbančenje čela oziroma mrščenje obrvi, sklonjena glava in 

gibi roke), 
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 sprostitev (prekrižane roke, nagibanje nazaj, smeh) in  

 kontakt (pogled, dvig obrvi, dvignjena glava). ( povzeto po Grant v 

Kovačev 1997, str. 85). 

 

Razmerje med družbeno hierarhijo in pravili usmerjanja vizualne pozornosti, ki jih je 

mogoče ugotavljati s pomočjo opazovanja gibanja in mirovanja pripadnikov določene 

skupine v nekem prostoru, je podobno celo pri nečloveških primatih. Zato bi lahko 

domnevali, da določajo človekovo gibno izraznost v prostoru biološki dejavniki. Na podlagi 

dosedanjih ugotovitev lahko z gotovostjo trdimo, da je družbena hiearhija tesno povezana z 

občo predstavo o naravnem in konstruiranem prostoru, v katerem obstaja in deluje 

določena družbena skupnost. ( Kovačev 1997, str. 102). 

Pomemben način nebesednega izražanja so drže, ki jih spremljajo z gibi udov, zlasti rok, 

lahko pa je drža tudi sama zase sporočilo. Če nastopajočega opazujemo, lahko marsikaj 

zvemo o njem po njegovi drži; z njo lahko izraža socialni status, stopnjo samozavesti, svojo 

predstavo jaza. Človek z visokim socialnim položajem pogosto zavzame tudi viden položaj, 

stopi na oder ali na prostorsko centralno mesto in tako pokaže svoje samoocenjevanje. 

Njegova drža je »stoltz« v ljudskem izrazu, vzravnana, nekako vzvišena, kretnje 

energetične, samozavestne, pogled ukazovalen. Drža je posebej izrazita pri javnem 

nastopanju in veliko pove o nastopajočem, kar poslušalstvo doume, čeprav ni na to posebej 

pozorno. Obenem drže sporočajo poslušalstvu, kaj nastopajoči pričakuje. Rahlo sklonjena 

glava ter navzgor dvignjene dlani proti obrazu pomenijo vzpodbujanje poslušalstva, 

dvignjena roka z naprej obrnjeno dlanjo ter z dotikom palca in kazalca ob izravnani drži 

telesa pa pomeni poziv k točnosti; navpično iztegnjen kazalec in rahlo naprej sklonjena 

drža pomenita grožnjo, dvignjena pest pa jo še bolj poudarja, odprte dlani pomenijo poskus 

pomirjenja itn. (Trček 1998, str. 128). 
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Slika 4.2  - Različne telesne drže 

 

Vir: Nonverbal communication examples 

 

V večini kultur je prikimavanje znak za »da« ali strinjanje. V bistvu gre za nedokončano 

priklanjanje- oseba se začne simbolično priklanjati, a gib hitro prekine in samo prikima. S 

priklonom se kaže podrejanje, zato tudi prikimavanje kaže, da se strinjamo z mnenjem 

druge osebe. Raziskave na gluhonemih in slepih od rojstva so pokazale, da tudi oni 

prikimavajo z glavo v pomenu »da«. Zato je to verjetno prirojena kretnja za kazanje 

soglasnosti. Večina ljudi nikoli ne pomisli, da je prikimavanje lahko močno sredstvo za 

prepričevanje. Raziskave kažejo, da bodo ljudje govorili tri – do štirikrat več kot navadno, 

če jim poslušačec v rednih časovnih presledkih po trikrat prikima. (Pease 2011, str. 224). 

Ko oseba potegne glavo med dvignjena ramena, si zaščiti vrat in tilnik. Ta niz kretenj 

napravimo, kadar zaslišimo za sabo glasen pok ali se bojimo, da bo nekaj padlo na nas. Če 

se kretnja uporablja v poslovnih ali osebnih odnosih, pomeni ponižno opravičilo, ki osebi 

onemogoči, da bi delovala samozavestno. Ko gre nekdo mimo drugih ljudi, ki se 

pogovarjajo, občudujejo razgled ali poslušajo govorca, se bo poskušal napraviti čim 

manjšega in manj opaznega, tako da bo potegnil glavo med zgrbljena ramena. Ta drža je 

znana kot račja glava. Uporabljajo jo tudi podrejene osebe, kadar pristopijo k nadrejenim 

in odkriva družbeni položaj ter igro moči med posamezniki. (Prav tam, str. 228).  

Pri obredu dvorjenja ali v bojni pripravljenosti ptiči našopirijo perje, ribe povečajo 

velikost telesa, s tem, da vsrkajo vodo, mačke ali psi pa nasršijo dlako. Človek nima več 

debelega kožuha, da bi ga nasršil in bi bil tako videti mogočnejši, kadar je jezen in 

prestrašen. Vendar je tudi sodobno človeštvo iznašlo kretnjo, ki mu pomaga povečati vtis o 

velikosti telesa - to so roke na bokih. Tako drži roke otrok, kadar se prepira s starši; atlet 
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pred svojim nastopom ali boksar, ki čaka na začetek dvoboja; ter moški, ki molče izziva 

drugega moškega, ker je vstopil na njegovo ozemlje. V vsakem primeru oseba z rokami na 

bokih in z razširjenimi komolci sporoča, da se je pripravljena dejavno spoprijeti. V tem 

položaju zavzema več prostora, dvignjeni komolci imajo tudi zastraševalni pomen, saj 

delujejo kot orožje, ki drugim preprečuje, da bi se približali ali šli mimo. Napol dvignjene 

roke kažejo pripravljenost za napad in tak položaj zavzamejo kavboji pri obračunu s 

strelnim orožjem. Moški pogosto nastopajo v tej drži pred ženskami, da jim kažejo svojo 

moškost. (Pease 1986, str. 230). 

Menimo, da pri »dobri« neverbalni komunikaciji  pride do  neverbalnega izkazovanja moči 

najverjetneje  zato , ker drugi v nas vidijo pozitivno podobo ( čeprav jo sploh niti nujno 

nimamo).  Zato se začnejo  tudi drugače obnašati do nas in nam priznajo moč , kar na koncu 

dejansko pripelje do tega, da se tudi sami začnemo drugače obnašati v podobnih situacijah saj 

spoznamo vzorce obnašanja, ki pripeljejo do določenih rezultatov. To je po našem mišljenju 

tudi pomemben vidik nekoga, ki bi se rad naučil pozitivne neverbalne komunikacije.  

Pomembo se nam zdi torej   opazovanje lastne in tudi tuje neverbalne komunikacije , ter jo 

sproti prilagajati za dano situacijo.  
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5. EMPIRIČNI DEL  

 

 

Empirični del je razdeljen na štiri podpoglavja. V njem bomo predstavili, kakšen metodološki 

pristop smo izbrali in zakaj smo se tako odločili. Predstavili bomo rezultate naše raziskave in 

testirali vse štiri hipoteze.  

 

5.1. Metodološki pristop  

 

Paradigmo smo uporabili pozitivistično (kvantitativno), pri čemer smo morali biti previdni pri 

izdelavi sredstev za zbiranje podatkov za analizo. Pri kvantitativni paradigmi se namreč 

uporabljajo vprašalniki, ki imajo določene tipe vprašanj in se izvajajo na večji populaciji, 

velikem številu anketirancev. Pri tem smo želeli pridobiti le numerične podatke, primerne za 

statistično analizo, s katero smo lahko dano hipotezo sprejeli ali ovrgli. Empirični del se je 

tako izvajal na podlagi anketnih vprašalnikov. Podatke smo pridobili preko internetnega 

portala surveymonkey (poln naslov spletne strani je https://www.surveymonkey.com), 

specializiranega za spletne ankete. Izvedba same ankete je bila na ta način lažja, saj smo  

preko interneta hitreje dosegli večje število ljudi, poleg tega smo tudi kontrolirali spolno 

sestavo sodelujočih v anketi. Število sodelujočih ljudi je bilo šestdeset (60). Edini pogoj za 

sodelovanje v anketi je bila polnoletnost oseb, drugače pa je bila anketa starostno neomejena, 

v njej pa je sodelovalo približno enako število moških in žensk.  

 

5.2. Vzorčenje  

 

V raziskavi je sodelovalo 60 ljudi. Vsi anketiranci so bili v času izvajanja ankete v starostnem 

razponu med 18 in 30 let. Odgovore smo zbirali v času med 4. 1. in 15. 1.2015. V vzorcu 58 

oseb je bilo 31 moških (53,54%), 27 žensk (46,46%), dve osebi pa nista odgovorili na 

vprašanje glede spola.  
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Tortni Graf   5.1 – Spolna sestava sodelujočih v anketi  

MOŠKI
53%

ŽENSKE
47%

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

5.3. Anketni vprašalnik 

 

V anketnem vprašalniku smo poskušali ugotoviti, kako se ljudje odzivajo na očesni stik, 

telesno držo, nasmešek ter stil oblačenja. Na koncu smo anketirance povprašali tudi, kako 

pomembni so za njih določeni elementi neverbalne komunikacije in če jih lahko ocenijo na 

lestvici od 1-5, pri čemer je 1 pomenilo zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno. Anketnih 

vprašanj je bilo skupaj 10. Pri prvem vprašanju nas je zanimal spol anketiranca. To vprašanje 

je bilo pomembno le z vidika obvladovanja anketiranja, saj smo želeli imeti približno enako 

število moških in žensk.  

Od drugega pa do predzadnjega vprašanja smo anketirance prosili, naj ocenijo vtis, ki ga 

nanje naredijo osebe na slikah. Pri tem smo jim pod sliko ponudili možnosti ocenjevanja po 5-

stopenjski Likertovi lestvici od 1 do 5 s pripisom pod vsako številko.  

Likertova lestvica je danes najpogosteje uporabljena merska lestvica v anketnih 

vprašalnikih družboslovnega raziskovanja. Velikokrat pa je pojem Likertova lestvica 
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razumljen in obravnavan napačno. Likertovo lestvico (ang. Likert scale) je leta 1932 razvil 

ameriški psiholog Rensis Likert in s tem spremenil način raziskovanja posameznikovih 

stališč. Originalno za Likertovo lestvico velja izražanje stališč oz. ocenjevanje strinjanja glede 

sklopa trditev s pomočjo 5-stopenjske merske lestvice. Pri tem ena stran lestvice predstavlja 

odgovor Popolnoma se strinjam (ang. Agree strongly), druga pa Sploh se ne strinjam 

(ang. Disagree strongly). Bistveni namen razvoja te lestvice je bil možnost merjenja 

posameznikovih stališč s pomočjo ordinalne merske lestvice (kakršna ocenjevanje trditev z 

ocenami od 1 do 5 je). A nekateri avtorji in raziskovalci Likertovo lestvico obravnavajo kot 

intervalno mersko lestvico? Lestvico odgovorov od 1 do 5 danes zelo pogosto uporabljamo v 

družboslovnem raziskovanju, predvsem kadar gre za ocenjevanje sklopa več trditev. V 

uporabi so sicer tudi krajše (4- ali 3-stopenjske) ali daljše (7-, 9-, 11-stopenjske) merske 

lestvice, vse pa običajno označujemo kot Likertova lestvica. (povzeto po T test Benstat)  

 Tako je možnost 1 pomenila zelo slab vtis, 2 – slab vtis, 3- nekaj vmes, 4 – dober vtis in 5- 

zelo dober vtis. Vseh slik je bilo osem in za vsako od zastavljenih hipotez je bila na njej ista 

oseba. Tako smo za vsako vprašanje uporabili isto osebo, le da je bil izraz osebe drugačen, na 

primer na eni se je smehljala, na drugi pa se ni. Pomembno je povedati, da je bilo preprosto 

nemogoče preprečiti delno prekrivanje hipotez. Tako je oseba, ki se je smehljala, recimo 

držala tudi očesni stik. Podobno je bilo pri vprašanju glede formalnega stila oblačenja (sam 

izgled ankete je v zadnjem neoštevilčenem poglavju – Priloga).  

Pri 10. vprašanju pa smo brez slik spraševali, naj ocenijo, kako pomembni so izbrani elementi 

neverbalne komunikacije. Anketiranci so lahko odgovarjali po istem sistemu, tako kot pri 

prejšnjih vprašanjih, za vsak element posebej, ti pa so pa bili telesna drža, nasmešek, očesni 

stik ter formalni stil oblačenja.  Sama telesna drža se je tukaj navezovala na hipotezo o 

kretnjah, ki prikazujejo moč. 

 

5.4. Interpretacija pridobljenih podatkov  

 

Spodaj so v tabeli predstavljeni pridobljeni podatki. Na levi strani je zapisana zaporedna 

številka slike iz ankete. Za vsako izbrano opcijo je tudi točno število ljudi, ki so izbrali 

določeno možnost od 1 do 5. Nekatere slike za ocenjevanje pomena iste vrste elementa so bile 

pomešane med sabo, zato da anketiranci ne bi dobili občutka, da odgovarjajo na vsako 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale
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hipotezo zaporedoma. Očesni stik je tako bil v zaporedju slik 2 in 3 iz ankete, medtem ko je 

na primer nasmešek bil na slikah 4 in 8, stil oblačenja na 5 in 9, telesna drža pa na slikah 6 ter 

7.  

Za podrobnejšo analizo hipotez smo uporabili t-test metodo. Statistična metoda t-test je med 

najpogosteje uporabljenimi statističnimi metodami za preverjanje hipotez pri majhnih vzorcih. 

Tako imenovani t-test je običajno sinonim za Studentovo t-test metodo. Vsak statistični test, 

ki uporablja t porazdelitev, lahko imenujemo t-test (tudi t-preizkus). Metodo t-test in t 

porazdelitev je leta 1908 razvil Anglež William Sealy Gosset pod psevdonimom Student, ko 

je delo opravljal za Guinnessovo pivovarno v Dublinu na Irskem. Studentov t-

test (ang. Student’s t-test) je metoda za testiranje hipotez, kjer testna statistika sledi Studentovi 

porazdelitvi oz. t porazdelitvi ob predpostavki, da ničelna hipoteza (H0) drži. S to metodo 

preverjamo razlike med aritmetičnima sredinama dveh neodvisnih vzorcev (ang. Independent 

samples t-test), primerna je tudi za preverjanje razlik majhnih vzorcev (n<30). T-test metoda 

predpostavlja normalno porazdelitev (ang. Normal distribution) obeh vzorcev, 

enako varianco obeh vzorcev in neodvisno slučajno zbrane podatke obeh vzorcev. (povzeto 

po T test Benstat).  

V prilogi s t-test analizami so vedno v okencih uporabljene Var001 ter Var002. To so bile 

sicer vsakič drugačne spremenljivke, ki jih želimo primerjati med sabo. Pri analizi in za lažje 

razumevanje rezultatov je priporočljivo, da predhodno preučimo določena statistična 

področja. Manjša kot je Sig 2-tailed vrednost, večja je statistična razlika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benstat.si/blog/opisne-statistike-1-del/
http://www.benstat.si/blog/opisne-statistike-2-del/
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5.4.1. Očesni stik  

 

Graf 5.2 – anketni rezultati za očesni stik (Slika 2)  

 

 
 Graf 5.3 - Rezultati ankete za očesni stik (Slika 3) 

 
 
 Vir : Vuga, lastna raziskava (2015) 
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Vidimo, da so osebo, ki je držala očesni stik, ljudje bistveno bolje ocenili kot osebo, ki ga ni. 

Tako je kar 7 od 60 oseb dobilo zelo slab vtis o tej osebi in več kot polovica (31) slab vtis, 

nobeden pa zelo dobrega vtisa, torej najvišje ocene, medtem ko nobeden pri osebi, ki je držala 

očesni stik, ni dobil zelo slabega vtisa, in le 7 jih je dobilo slab vtis.  

Iz navedenega t-testa lahko sklepamo, da je razlika v povprečni oceni glede očesnega stika 

1,02 stopnje na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je bila oseba, ki je držala očesni stik 

ocenjena z oceno 3,35, oseba, ki ga ni, pa z 2,33 (višje vrednosti pomenijo v tem primeru tudi 

boljšo oceno). T-test statistika (df=59) = -35,021 pri p<0,00 (Za podrobnejše rezultate glej 

Prilogo 2 pod rezultati ankete in t-testa za očesni stik )  .  Rezultati torej kažejo na statistično 

značilno razliko.  

Na podlagi analize zavrnemo H0 in sprejmemo H1. Ugotavljamo, da očesni stik vpliva na 

percepijo vtisa. Trditev postavljamo z zanemarljivo stopnjo tveganja.  

 

5.4.2.  Nasmešek  

 

Tabela 5.4 - anketni rezultati za nasmešek (Slika 4)  

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 
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Tabela 5.5- Rezultati ankete za nasmešek (Slika 8) 

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Gledano z vidika vrednosti pri odgovorih, je ravno pri nasmešku bila daleč največja razlika. 

Oseba, ki je bila nasmejana, je namreč zabeležila rezulat 3.73/5, za razliko od iste osebe, ki 

tega ni počela in je dosegla le rezultat 2.07/5.  

Iz navedenega t-testa lahko sklepamo, da je razlika v povprečni oceni glede nasmeška 1,66 

stopnje na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je bila oseba, ki je imela nasmešek, 

ocenjena z oceno 3,73, oseba, ki ga ni imela, pa z 2,07 (višje vrednosti pomenijo v tem 

primeru tudi boljšo oceno). Rezultati torej kažejo na statistično značilno razliko. T test 

statistika ( df=58) =  -19,512, df =58 pri p<0,00 (Za podrobnejše rezultate glej Prilogo 2 pod 

rezultati ankete in t-testa za nasmešek )  . 

Na podlagi analize zavrnemo H0 in sprejmemo H1. Pri zanemarljivi stopnji značilnosti lahko 

trdimo, da nasmešek vpliva na percepijo vtisa.   
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5.4.3. Formalni stil oblačenja 

 

Graf 5.6 - Rezultati ankete za formalni stil oblačenja (Slika 5)  

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Graf 5.7 - Rezultati ankete za formalni stil oblačenja (Slika 9) 

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 
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Obakrat je bil dosežen kar visok rezultat. Opazna je bila razlika, da je oseba, ki je bila 

oblečena formalno, dosegla višji rezultat, kot ko je bila oblečena »ulično«(oz. neformalno). 

Visok rezultat lahko pripišemo tudi dejstvu, da je bila oseba na sliki moški model, pomen 

višjega rezultata pa pripisujemo že omenjenemu »halo efektu«.  

Iz navedenega t-testa lahko sklepamo, da obstaja razlika v povprečni oceni glede formalnega 

stila oblačenja 0,33 stopnje na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je bila oseba, ki je 

bila oblečena v formalno obleko, ocenjena z oceno 3,78, oseba, ki je bila oblečena »ulično«, 

pa  (višje vrednosti pomenijo v tem primeru tudi boljšo oceno). T test statistika (df=59) = 

4,957 pri p>0,00(Za podrobnejše rezultate glej Prilogo 2 pod rezultati ankete in t-testa za 

formalni stil oblačenja )   . Rezultati pri t-testu so nakazali dovolj velike razlike med 

spremenljivkama, da smo hipotezo potrdili.  

Na podlagi analize zavrnemo H0 in sprejmemo H1. Pri zanemarljivi stopnji tveganja lahko 

trdimo, da formalni stil oblačenja vpliva na percepijo vtisa.  

 

5.4.4. Telesna drža  

 

Graf  5.8- Rezultati ankete za telesno držo (Slika 6) 

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 
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Graf  5.9 - Rezultati ankete za telesno držo (Slika 7) 

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

Del iz ankete  , ki je sodelujoče spraševal po telesni drži se je neposredno navezoval na četrto 

hipotezo o kretnjah ,ki prikazujejo moč .Iz navedenega t-testa lahko sklepamo, da je razlika v 

povprečni oceni glede telesne drže  0,25 stopnje na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer 

je bila oseba, ki je držala odprto telesno držo, ocenjena z oceno 2,98, oseba, ki ga ni, pa z 2,73 

(višje vrednosti pomenijo v tem primeru tudi boljšo oceno). T test statistika (df=59) = -

3,085(Za podrobnejše rezultate glej Prilogo 2 pod rezultati ankete in t-testa za telesno držo  )   

.  Sicer pa  so bile po opravljenem t-testu prav pri telesni drži najmanjše statistične razlike.  

Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo H0 in sprejmemo H1. Pri stopnji tveganja α = 0,3% 

lahko trdimo, da kretnje, ki prikazujejo moč vplivajo na percepcijo vtisa.  
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5.4.5.  Pomembnost posameznih elementov neverbalne komunikacije 

 

 

Tabela 5.10 - Rezultati ankete za posamezne elemente neverbalne komunikacije 

 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Za zadnje vprašanje nismo uporabili t-testa kot za vsa prejšnja vprašanja, ampak t.i. one 

sample t-test. To pa zato, ker v danem primeru nimamo populacijske variance. Tukaj 

predpostavljamo, da je vzorčna aritmetična sredina večja ali manjša od populacijske. Dani 

rezultat pa lahko posplošimo na celotno populacijo.  

Če pogledamo rezultate ankete za posamezne elemente neverbalne komunikacije, ki se 

nahajajo na koncu Priloge 2 , lahko vidimo da  možnost popolnoma nepomemben ni bila 

izbrana nikoli, pri nobenem od ponujenih odgovorov. Pri nepomemben je bil sicer očesni stik 

in telesna drža izbran, toda le zgolj dvakrat, bistveno večkrat pa je bil izbran način oblačenja 

(10), medtem ko, zanimivo, nasmešek sploh ni bil izbran!  Vidimo  da so največja  odstopanja 

predvsem pri oceni nasmeška in očesnega stika, za »najmanj« pomembno izmed teh štirih pa 

po mnenju sodelujočih v anketi velja način oblačenja , ki je dosegel povprečno oceno 3.30, ki 

je na 5-stopenjski lestvici dosegel za 1.15 nižji rezultat kot očesni stik, slednji je prejel oceno 

4.45. 
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Za one sample t-test smo v programu SPSS Statistics vpisali podatke iz tabele in vsako 

spremenljivko posebej testirali. Ker je v našem primeru šlo za 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico, je ta imela aritmetično sredino 3. Pri one sample t-testu namreč testiramo odstopanja 

od aritmetične sredine. V okence smo morali posebej vpisati aritmetično sredino 3, saj 

računalnik namreč ne ve, kakšno Likertovo lestvico smo uporabili ( ali 5-stopenjsko ali 7- 

stopenjsko...).  Pri One Sample t-testu velja isto kot za navaden t-test , če je stopnja 

značilnosti (Sig) manj kot 0.05 zavrnemo ničelno hipotezo .Pri pregledu rezultatov z  One 

sample t-test ugotovimo, da je stopnja značilnosti pri vsakem posameznem elementu manjša 

od 0.05 (t.j. 5%).  Zato lahko pri vsakem elementu trdimo, da le-ti pomembno vplivajo na 

neverbalno komunikacijo.  
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6. ZAKLJUČEK 

 

6.1. Povzetek hipotez 

 

V empiričnem delu smo lahko ugotovili statistično značilne razlike pri vseh hipotezah. Pri 

hipotezah o stilu oblačenja, očesnem stiku in nasmešku so bile precej velike razlike, le pri 

hipotezi o telesni drži so bile razlike manjše, vendar še vedno zadostne, da smo tudi to lahko 

potrdili. Izpostavili bi tudi dejstvo, da so osebe dosegale različno visoke povprečne rezultate. 

Pri stilu oblačenja, ki so ga sodelujoči označili kot najmanj pomembnega, je oseba dejansko 

zabeležila največji povprečni rezultat - 3.78. To pripisujem predvsem različnim osebam 

(oziroma njihovim podobam ter lepoti), ki so bile na slikah. Za vsako vprašanje, ki se je 

nanašalo na določeno hipotezo, je bila namreč na sliki druga oseba. Konkretno pri hipotezi o 

formalnem stilu oblačenja je bila uporabljena slika profesionalnega moškega modela.   

 Formalni stil oblačenja prinese boljšo percepcijo vtisa  

Stil oblačenja se je zdel sodelujočim v anketi sicer  najmanj pomembna stvar pri vseh 4 

hipotezah in je dosegel povprečen rezultat 3.30. Oseba s  formalnim stilom je dosegla boljši 

rezultat kot oseba z »uličnim stilom  . Pri  t-test analizije bila stopnja ničelnosti krepko pod 

0.05 , tako da je hipoteza  potrjena. 

 Nasmešek prinese boljšo percepcijo vtisa. 

Potrditev te hipoteze je bila od vseh še najbolj nedvoumna, saj je oseba na prvi sliki, ki je 

imela ustnice obrnjene navzdol, dosegla najnižji rezultat izmed vseh 8 slik. Dosegla je le 2.07/ 

5, osebo, ki se je smejala, pa so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3.73, torej kar z 80% 

boljšo oceno. T-test je našo hipotezo potrdil.  

 Očesni stik prinese boljšo percepcijo vtisa . 

Tudi tu je bilo zaznati občutno razliko med osebo, ki je držala očesni stik in tisto, ki ga ni, saj 

je tista, ki je držala očesni stik, imela za 50% boljši rezultat. Tudi tukaj je t-test našo hipotezo 

potrdil.  

 Kretnje, ki prikazujejo moč,  prinesejo boljšo percepcijo vtisa.  
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Tukaj je bila po opravljeni analizi   točna stopnja značilnosti 3% (že če bi bil rezultat 5%, ne 

bi mogli potrditi hipoteze) , tako da je bil rezultat pri tej analizi od vseh še najbližje 5%. . To 

pa je sicer še vedno dovolj »dober« rezultat, da smo lahko hipotezo potrdili.  

 

6.2. Prispevek dela  

 

6.2.1.  Akademski prispevek 

 

Delo z izvedeno raziskavo korespondentov prispeva k boljšemu razumevanju faktorjev 

neverbalne komunikacije.  

S tem, ko smo primerjali elemente neverbalne komunikacije, smo odprli nove možnosti 

raziskovanja v smislu aplikacije le-te v namene politike. Dobili smo konkretne rezultate o 

uporabnih oblikah komunikacije v politični sferi. Prav tako se zavedamo, da bi bil za  boljšo 

in nedvoumno potrditev vseh hipotez potrebovali večji večji vzorec. Sam ocenjujem, da bi pri 

vzorcu 200 ljudi že videli še večje  statistične razlike.   

 

6.2.2. Aplikativni prispevek 

 

Konkretno ugotovljeno je bilo, da bi se  politiki  morali več smejati , držati očesni stik ter 

imeti vzravnano telesno držo. Načeloma bi se morali tudi posluževati formalnega stila 

oblačenja, čeprav naj bi ljudem, ki si želijo v politiki ustvariti profesionalno kariero to že 

vnaprej znano . Le preko pravilne aplikacije teh elementov pomenijo  ne samo za politike, 

ampak vsi ljudje, da bodo dosegali boljše rezultate v svoji karieri in tudi v zasebnem 

življenju. 

 

 6.3. Predlagana prihodnja področja raziskovanja 

 

Izsledki raziskave kažejo, da je za učinkovito raziskovanje pomembno imeti dovolj velik 

vzorec populacije, ko se odločimo za anketo. To je ključnega pomena, saj nastanejo pri dovolj 
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velikem vzorcu tudi večje statistične razlike. Za potrebe naše raziskave je sodelovalo 60 ljudi. 

Nadalje bi po našem mnenju bilo potrebno preveriti, koliko naša zunanjost vpliva na 

percepcijo drugih o nas. Je »lepota« res tudi zelo bistvenega pomena? Zavedamo se, da je 

lepota izredno subjektivna stvar in je le do neke mere merljiva. Z zgornjo anketo smo to že 

nakazali. Za hipotezo o formalnem oblačenju smo namreč uporabili sliko moškega modela za 

podjetje Calvin Klein. Zanimivo, da je bil po mnenju anketirancev ravno stil oblačenja 

najmanj pomemben element neverbalne komunikacije, a je oseba na sliki dosegala daleč 

najvišje rezultate, in to v obeh primerih, torej, ko je bila oblečena »ulično« in »formalno«!  

Zabeležila je celo boljši rezultat kot oseba, ki se je na sliki smejala, pa čeprav so anketiranci 

ocenili, da jim je za 28% bolj pomemben nasmešek kot stil oblačenja. Menimo, da lepota 

človeka tudi vpliva na percepcijo, ki jo imajo drugi o nas in o politikih, morda še celo bolj od  

naših komunikacijskih sposobnosti. Znano je namreč raziskovanje v tej smeri, ki se je začelo 

že pred skoraj 100 leti z Edwardom Thorndike-om. O tem se je obširno razpisal v svojem 

članku iz leta 1920, z naslovom »Konstantna napaka v psiholoških ocenah«. Ta pojav je 

kasneje dobil ime »Halo efekt«.  

Halo efekt je kognitivni pojav, pri katerem naše dojemanje osebe vpliva na to, kakšna so naša 

čustva in mišljenje o tej osebi. Naša celotna občutja o osebi (npr. »On je prijazen«) vpliva na 

našo evalvacijo o specifikacijah osebe (npr. »Je tudi pameten!). Zelo dober primer halo efekta 

so naši vtisi o znanih osebnostih. Ker jih dojemamo kot atraktivne in uspešne ter vsesplošno 

všečne, se nagibamo tudi k temu, da jih vidimo kot inteligentne, prijazne in zabavne. (povzeto 

in prevedeno po Cherry).  

To pa še zdaleč ni dejanska podoba osebe. Njegova zunanjost nas vodi do nekih posplošenih 

polresnic o njej. Vzemimo primer iz vsakdanjega življenja. Če nas na ulici ogovori neznanec, 

ki je v umazanih oblačilih in ima slabo higieno, bomo najverjetneje na njegovo osebnost 

navezali še marsikatere druge slabe lastnosti (ki še zdaleč niso nujno resnične). Nanj bomo 

gotovo veliko bolj negativno odreagirali kot na neznanca, ki je izredno snažen in ga povrhu 

krasi še obrazna »lepota«. Le-temu bomo zelo verjetno pripisali same pozitivne lastnosti ter se 

tudi bolj sproščeno z njim pogovarjali. Zato predlagamo, da bi se v prihodnosti izvedla 

raziskava, ki bi ugotavljala vpliv zunanjega videza (oz. »lepote«) na percepcijo ljudi. V njej 

bi, podobno kot v naši raziskavi, ugotavljali, kakšen vtis naredi človek z določenim videzom 

ter, na primer, katero stopnjo izobrazbe ali pa mesečni denarni zaslužek bi pripisali takšni 

osebi zgolj na podlagi njegovega videza. Takšna raziskava pa bi morala imeti tudi večje 

število sodelujočih, najmanj 3-krat toliko, torej blizu števila 200.  
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Nazadnje pa bi predlagali, da se naredi raziskava, ki bi poskusila povezati različne tipe 

neverbalnih drž s spremembo notranjega počutja. Na primer, ali se mi kaj drugače počutimo, 

ko stojimo pokončno ali pokrčeno. Takšno raziskavo bi sicer bilo zelo težko izvesti, saj se 

subjektivno počutje ljudi zelo težko meri.   

 

6.4. Sklepne misli  

 

Komuniciranje ne pomeni samo uporabe besed v družbenem okolju. Je še mnogo mnogo več 

od tega, česar se lahko sploh zavedamo. Vedno namreč pomeni tudi izražanje naših čustev s 

pomočjo mimike, gest in kretenj z glavo, rokami in nogami. Videli smo, da lahko že sam stil 

oblačenja kaže na to, kako nekdo izraža svojo moč ter položaj v družbeni hierarhiji. Po 

raziskavah neverbalna komunikacija predstavlja veliko večji delež kot verbalna. Menimo, da 

smo v diplomski nalogi nedvoumno pokazali, da lahko politiki z učinkovito neverbalno 

komunikacijo vplivajo na percepcijo pri ljudeh. V teoretičnem delu smo prikazali, kaj pomeni 

učinkovita ter kaj neučinkovita neverbalna komunikacija, v empiričnem pa smo nekatere 

elemente le-te tudi stestirali. Kot elemente učinkovite neverbalne komunikacije smo vseskozi 

poudarjali vzravnano telesno držo, očesni stik, nasmešek, obratno pa smo kot neučinkovite 

elemente izpostavili gledanje v tla, ukrivljeno telesno držo ter resen obraz. Kar se stila 

oblačenja tiče, je bil formalni stil tisti, ki naj bi spremenil percepcijo drugih o nas. Tukaj 

nismo trdili, da je z »uličnim« izgledom karkoli narobe (nenazadnje se tega poslužuje največ 

ljudi), le da nekdo s formalnim izgledom naredi boljši vtis na okolico. Ne moremo trditi,  da 

se znotraj osebe zgodijo kemične spremembe, ki imajo za posledico to, da se oseba drugače 

obnaša (npr. da je bolj samozavestna), ampak to, da je reakcija okolice na osebo v različnih 

komunikacijskih situacijah različna. Menimo, da so te stvari zelo pomembne za vedenje 

vsakega politika, saj če je percepcija dejansko pomembnejša od samih besed, bo neverbalna 

komunikacija tisto področje, ki ga bodo morali politiki obvladati do skrajnosti, če bodo hoteli 

biti učinkoviti.  

V empiričnem delu so bile potrjene vse  hipoteze (nasmešek, formalni stil oblačenja  očesni 

stik in telesna drža) . Te smo lahko tudi povezali z zadnjim vprašanjem, kjer so anketiranci 

odgovarjali o pomembnosti elementov neverbalne komunikacije. Najbolj pomembna sta se 
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jim zdela pa  nasmeh in očesni stik. Hipoteze o tem, da kretnje, ki prikazujejo moč, prinesejo 

boljšo percepcijo smo tudi potrdili , vendar ne tako prepričljivo kot prejšnji  dve .  

Če uporabimo naše hipoteze kot praktični nasvet politikom, je nastopanje v »formalni obleki« 

še najmanj pomembno, saj velja v politiki nekakšen tihi zakon, da morajo biti predstavniki na 

najvišji stopnji zakonodajne veje oblasti oblečeni formalno. To nenazadnje predpisujejo tudi 

številni protokoli tako po svetu kot v Republiki Sloveniji. Stvari, kot so očesni stik ali 

nasmešek, pa vsem politikom niso tako samoumevne. Sami menimo, (in to je naša raziskava 

tudi dokazala), da je nasmešek, celo v situacijah, ko nas drugi verbalno napadajo, ali pa 

izražajo nasprotno stališče od našega, tista prava izbira - pa ne samo v politiki, ampak tudi v 

vsakdanjem življenju. Nekateri se skoraj nikoli ne nasmejijo, drugi, kot na primer naš 

predsednik Borut Pahor, pa se zdi, da kar žarijo od sreče, tudi, ko mu vsi očitajo težke zadeve. 

Od vseh naših politikov (po našem subjektivnem mnenju) on najbolj razume pomen 

neverbalne komunikacije. Je edini državljan, ki je zasedal tri najvišje funkcije v državi – 

funkcijo predsednika državnega zbora, parlamenta in nazadnje še predsednika države. (O tem 

bi sicer lahko na dolgo razglabljali v kakšni drugi nalogi.)  

Če povzamemo diplomsko nalogo v celoto, torej kaj si ljudje dejansko želijo od politika? Ne 

da se poudariti dovolj, da mora oseba gledati sogovornike v oči. S tem pridobimo ljudi na 

svojo stran oziroma nam bolj zaupajo (čeprav po drugi strani tudi najboljši lažnivci počnejo 

prav to...) Pomemben je tudi nasmešek, saj ta vodi v bolj sproščeno vzdušje tudi, če je govora 

o zelo resnih temah. Zdi se, da si ljudje želijo tudi urejene zunanjosti in elegance, da se z njo 

identificirajo . 

Mnogokrat so besede, ki prihajajo iz naših ust, in to, kar izražamo s telesno govorico, dve 

popolnoma različni stvari. Ko je soočen s takšnimi mešanimi signali, mora poslušalec izbrati, 

ali naj verjame našemu verbalnemu ali neverbalnemu sporočilu, in v mnogih primerih bo bolj 

zaupal neverbalnemu sporočilu, saj je to naš najbolj primarni, naravni, nezavedni jezik, ki 

odraža človekova resnična čustvena stanja. Le pravilno dojemanje in aplikacija teh 

neverbalnih elementov bosta ne samo politikom, ampak tudi ostalim osebam pripomogli k 

boljšemu razumevanju sebe ter drugih ljudi v okolici.   
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1- ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1) SPOL ( obkrožite)  :       M  Ž 

2) Prosim, ocenite vtis, ki ga na vas naredijo osebe na slikah, pri čemer je 1 zelo slab 

vtis in 5 zelo dober vtis. 

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

 

3)  

 



 

        

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

4)  

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

 

5)  

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

6)  



 

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

 

7)  

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

8)  



 

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

9)  

 

 

Zelo slab       Slab         Povprečen      Dober       Zelo dober 

10) Prosim vas, da ocenite od 1-5, kako pomembni so za vas naslednji elementi 

neverbalne komunikacije, pri čemer je 1 popolnoma nepomemben in 5 izjemno 

pomemben. 

 

OČESNI STIK        1         2        3        4       5 



 

TELESNA DRŽA     1         2       3        4        5 

NASMEŠEK             1         2       3        4        5 

STIL OBLAČENJA   1         2       3        4        5 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2 – REZULTATI ANKETE IN SPSS ANALIZA 

 

 

Tabela 1 : Rezultati ankete za očesni stik  

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Rezultati  T-testa za očesni stik 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 VAR00001 2,3333 60 ,79547 ,10269 

VAR00002 3,3500 60 ,77733 ,10035 

 

Paired Samples Test 

  

Št. slike  

Zelo slab vtis 

(1)– 

Slab vtis (2)– Povprečen vtis 

(3)– 

Dober vtis 

(4)– 

Zelo dober 

vtis  (5)– 

Skupaj Povprečje 

 

2)  

11.67% 

7 

51.67% 

31 

28.33% 

17 

8.33% 

5 

0.00% 

0 

  

60 

  

2.33 

  

Št.slike 

Zelo 

slab 

vtis– 

Slab 

vtis– 

Povprečen 

vtis– 

Dober 

vtis– 

Zelo 

dober 

vtis– 

Skupaj Povprečje 

 

3) 

0.00% 

0 

11.67% 

7 

48.33% 

29 

33.33% 

20 

6.67% 

4 

  

60 

  

3.35 



 

 

Paired Differences 

T Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 VAR00001 - VAR00002 -,95858 -35,021 59 ,000 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Tabela 2 : Rezultati ankete za nasmešek 

  

Št.slike 

Zelo slab 

vtis– 

Slab vtis– Povprečen vtis– Dober vtis– Zelo dober 

vtis– 

Skupaj– Povprečje 

 

4)  

18.64% 

11 

55.93% 

33 

25.42% 

15 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

  

59 

  

2.07 

 

–Št.slike 

Zelo 

slab 

vtis– 

Slab 

vtis– 

Povprečen 

vtis– 

Dober 

vtis– 

Zelo 

dober 

vtis– 

Skupaj Povprečje 

8) 0.00% 

0 

6.67% 

4 

31.67% 

19 

43.33% 

26 

18.33% 

11 

  

60 

  

3.73 

Vir: Vuga , lastna raziskava (2015) 

 

Rezultai t-test za nasmešek 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 VAR00001 2,0847 59 ,67691 ,08813 

VAR00002 3,7119 59 ,83151 ,10825 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 



 

Upper 

Pair 1 VAR00001 - VAR00002 -1,46019 -19,512 58 ,000 

 Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Tabela 3 :Rezultati ankete za formalni stil oblačenja  

  

Št.slike 

Zelo slab 

vtis– 

Slab vtis– Povprečen vtis– Dober vtis– Zelo dober 

vtis– 

Skupaj– Povprečje 

5)  0.00% 

0 
13.33% 

8 
21.67% 

13 
38.33% 

23 
26.67% 

16 
  

60 
  

3.78 

 

–Št.slike 

Zelo 

slab 

vtis– 

Slab 

vtis– 

Povprečen 

vtis– 

Dober 

vtis– 

Zelo 

dober 

vtis– 

Skupaj– Povprečje 

9) 6.67% 

4 

8.33% 

5 

30.00% 

18 

43.33% 

26 

11.67% 

7 

  

60 

  

3.45 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

Tabela   t-test za formalni stil oblačenja 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 VAR00001 3,8000 60 1,00507 ,12975 

VAR00002 3,4500 60 1,03211 ,13325 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 VAR00001 - VAR00002 ,49129 4,957 59 ,000006 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4: Rezultati ankete za telesno držo 

 
Št.slike 

Zelo slab 

vtis– 

Slab vtis– Povprečen– Dober vtis– Zelo dober 

vtis– 

Skupaj– Povprečje– 

6)  3.39% 

2 
38.98% 

23 
38.98% 

23 
18.64% 

11 
0.00% 

0 
  

59 
  

2.73 

Št.slike 

– 

Zelo 

slab 

vtis– 

Slab 

vtis– 

Povprečen 

vtis– 

Dober 

vtis– 

Zelo 

dober 

vtis– 

Skupaj Povprečje– 

7)  8.33% 

5 

23.33% 

14 

33.33% 

20 

31.67% 

19 

3.33% 

2 

  

60 

  

2.98 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

Tabela  t-test za telesno držo 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 VAR00001 2,7333 60 ,79972 ,10324 

VAR00002 2,9833 60 1,01667 ,13125 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 VAR00001 - VAR00002 -,08784 -3,085 59 ,003 

 Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 5: Rezultati ankete za posamezne elemente neverbalne komunikacije 

 

10) 

Popolnoma 

nepomemben– 

Nepomben– Nekaj vmes– Pomemben– Izjemno 

pomemben– 

Skupaj Povprečje 

– 

Očesni 

stik 

0.00% 

0 

3.33% 

2 

5.00% 

3 

35.00% 

21 

56.67% 

34 

  

60 

  

4.45 

– 

Telesna 

drža 

0.00% 

0 

3.33% 

2 

20.00% 

12 

55.00% 

33 

21.67% 

13 

  

60 

  

3.95 

– 

Nasmešek 

0.00% 

0 
0.00% 

0 
16.67% 

10 
48.33% 

29 
35.00% 

21 
  

60 
  

4.18 

– 

Način 

oblačenja 

0.00% 

0 

16.67% 

10 

41.67% 

24 

40.00% 

25 

1.67% 

1 

  

60 

  

3.30 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 

 

One sample t- test za način oblacenja 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 60 3,3000 ,76579 ,09886 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00001 3,034 59 ,004 ,30000 ,1022 ,4978 

Vir: Vuga, lastna raziskava(2015) 

 



 

One sample t-test za  nasmešek 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00003 60 4,1833 ,70089 ,09048 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00003 13,078 59 ,000 1,18333 1,0023 1,3644 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015)   

 

One sample t-test za očesni stik 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 60 4,4500 ,74618 ,09633 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00001 15,052 59 ,000 1,45000 1,2572 1,6428 

Vir: Vuga, lastna raziskava (2015) 



 

 

 

One sample  t-test za telesno držo  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00002 60 3,9500 ,74618 ,09633 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00002 9,862 59 ,000 ,95000 ,7572 1,1428 

 


