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1. Povzetek  

 

Stil vodenja je relativno trajen vzorec ravnanja vodij in njihovega vplivanja na ljudi za doseganje 

skupnih ciljev (Kovač, 2004). Skozi čas so se izoblikovale številne teorije o samem načinu 

vodenja, ki so pogosto izpostavile najprimernejše stile vodenja v različnih situacijah, v odvisnosti 

od vodje in njegovih sodelavcev. Posledično so tudi vprašalniki o stilih vodenja različni in merijo 

različne stile. Predstavili sva sedem različnih vprašalnikov in jih med seboj primerjali. Meniva, 

da so za uporabo sicer lahko bolj ali manj primerni vsi vprašalniki, vendar pa so pri tem 

ključnega pomena informacije, ki jih uporabnik z njimi želi pridobiti. Ugotovili sva, da sta 

vprašalnika Multifactor leadership questionnaire-MLQ in T-P leadership questionnaire edina 

prevedena v slovenščino. Vendar je tudi za ta dva vprašalnika potrebno zbrati slovenske norme. 

Slovenska verzija MLQ kaže neustrezne merske karakteristike, zato je potrebno vprašalnik 

revidirati. V tujini sta pripomočka MLQ in The Leadership Practices Inventory med najpogosteje 

uporabljanimi. LPI pa ima tudi zelo dobre merske karakteristike in meri karakteristike vodje, ki 

so zaželene in v korist tako podjetja kot tudi podrejenih, kar je lahko zelo dobrodošlo pri selekciji 

kadrov ali pri napredovanjih. Zaradi tega v prihodnje predlagava prevod in priredbo tega 

vprašalnika v slovenščino. Predlagava pa tudi izboljšanje prevoda vprašalnika MLQ, da bo 

ustrezal slovenski populaciji, in pa pridobitev ustreznih norm. Ker vprašalniki temeljijo na 

različnih teorijah vodenja meniva, da bi bilo zelo pozitivno, da bi v prihodnosti raziskovalci 

oblikovali empirično podprt model, ki bi celostno povzemal bistvene elemente učinkovitega 

vodenja in bi odražal značilnosti slovenske kulture ter bi se tako bolj prilegal slovenskim 

uporabnikom.  

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Opredelitev 

 

Stil vodenja je relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom vzajemnega doseganja 

postavljenih ciljev. Je zbir za vodjo specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja (Kovač, 2004). 

Na stil vodenja vplivajo štirje dejavniki. Zelo pomembna je osebnostna struktura vodje, torej 

njegove sposobnosti in izkušnje, način komunikacije in čustvovanja ter morebitna nadarjenost. 

Naslednji pomemben dejavnik je osebnostna struktura vodenih. Slednja vključuje tudi 

pričakovanja, ki jih imajo do vodje. Pomembni pa sta še sama struktura skupine in specifična 

situacija, v kateri so, torej naloga in cilj, ki so si ga zadali (Gibb, 1969; Lukasczyk, 1960; 

Macharzin 1977; v Kovač, 2004). 

 

Zgodovina 

 

S stili vodenja se je ukvarjal že sociolog, filozof in politik Max Weber, ki je opredelil štiri idealne 

stile vodenja ob preučevanju vodenja organizacij. Prvi je patriarhalni, za katerega je značilno, da 

se od podrejenih pričakuje zvestoba, poslušnost in zahvala. Po drugi strani pa je vodja tisti, ki 

skrbi za svoje podrejene in je na nek način za njih odgovoren. Karizmatični stil vodenja izhaja iz 

posebnih osebnostnih lastnosti vodje, torej njegove karizme. Po Webrovem mnenju naj bi bil 

uspešen v situacijah, kjer lahko vodja vliva upanje pri reševanju večjih zapletov. Za avtokratičen 



3 
 

stil vodenja je značilna hierarhična struktura. Osnova zadnjega – birokratskega stila vodenja pa 

so elementi organizacije, ki jih je potrebno upoštevati kot najpomembnejši dejavnik pri samem 

odločanju in vodenju (Kovač, 2004).  

 

V tridesetih letih se je pričelo empirično preučevanje stilov vodenja, posledično pa so se pričele 

razvijati tudi teorije vodenja. Kurt Lewin je tako že med letoma 1938 in 1940 na Child Welfare 

Research Station na Univerzi v Iowi ugotavljal pomen stila vodenja za obnašanje posameznika 

in skupine. Ločil je avtoritarno in demokratično vodenje. Prvi prvem so se kot posledica pojavljali 

visoka napetost in izrazi sovraštva v skupini. Člani skupin so se vodjem povsem podrejali in se 

ubogljivo obnašali. Stopnja delovne intenzivnosti je bila visoka, vendar se je delo prekinilo ob 

odsotnosti vodje. Za demokratičen način dela pa je bilo bolj značilno prijateljsko in sproščeno 

vzdušje v skupini, katere člani so bili mnogo bolj povezani. Iz skupine je redko kdo želel oditi. Pri 

delu je bila opazna visoka stopnja zanimanja za naloge, mnogo originalnih idej in nadaljevanje 

dela tudi ob odsotnosti vodje. Kadar ni bilo posebnega vodenja skupine, kar se imenuje laissez 

faire stil vodenja, so bili člani skupin najmanj zainteresirani za delo in sodelovanje, kohezivnost 

skupine je bila nizka. Izražali so malo motivacije za opravljanje nalog ter malo zadovoljstva 

(Kovač, 2004).  

 

Stodill (1974, v Kovač, 2004) je čez leta povzel, da ima demokratični stil vodenja prej pozitiven 

kot negativen vpliv na produktivnost, zadovoljstvo in kohezivnost skupine. 

 

Na posameznika usmerjeno in na naloge usmerjeno vodenje 

 

Na naloge usmerjeno vodenje je značilno za vodje, ki organizirajo in opredelijo odnose v timu, 

vzpostavljajo vzorce in načine komunikacije in narekujejo delovne postopke. Podrejeni morajo 

slediti pravilom ter uredbam in ohranjati visoke standarde delovne učinkovitosti. Zelo so 

usmerjeni k ciljem in vedenjem, ki zvišujejo delovno učinkovitost (Bowers in Seashore, 1966; v 

Deluga, 1988). Na posameznika usmerjeni vodje pa se vedejo do podrejenih prijazno, jim 

izkazujejo zaupanje in spoštovanje ter so v odnosih z njimi topli. Pomembni so jim odnosi s 

podrejenimi in njihove potrebe. Ves čas podpirajo podrejene pri delu in zahtevajo interakcijo ter 

učinkovitost v delovnem okolju (Bowers in Seashore, 1966; v Deluga, 1988). Ti dve dimenziji si 

nista nasprotni, saj ima lahko posameznik izražena oba stila vodenja (Tatlah, Naz in Khalid, 

2011). 

 

Merski pripomoček, ki temelji na tej teoriji:  

– T-P leadership questionnaire (1974) 

 

Situacijski model vodenja 

 

Avtorja Hersey in Blanchard (1977; v Hersey in Blanchard, 1981) sta v svojem situacijskem 

modelu opredelila štiri učinkovite stile vodenja. S situacijskimi teorijami so presegli mnenje, da 

obstaja idealen tip vodje. Njegova uspešnost je namreč odvisna od situacije. Posameznik je 

lahko ukazovalen – zapovedovalen vodja, torej tak, ki natančno definira izvajanje nalog in vlogo 

vsakega posameznika. Komunikacija je enosmerna in poteka v smeri od vodje k vodenim. 
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Naslednji je podporni vodja, ki argumentira svoje odločitve in zahteve ter nudi socialno-

emocionalno podporo. Komunikacija je pri tem stilu že dvosmerna. Participativni vodja odloča 

skupaj s svojimi sodelavci in nudi zgolj socialno emocionalno podporo drugim. Zadnji – 

delegativni vodja pa prenese pooblastila na sodelavce, sam pa zgolj občasno preveri stanje. 

Uspešnost stila vodenja je odvisna od pravilne izbire vedenja v določeni situaciji. Nadalje pa sta 

se avtorja pričela ukvarjati z usposobljenostjo posameznika in skupine za izvedbo določene 

naloge, kar sta poimenovala »zrelost sodelavca ali skupine«. Slednja se nanaša na potrebno 

izobrazbo in izkušnje, sposobnost prevzemanja odgovornosti in sposobnost postavitve visokih 

in realističnih ciljev v skupini ali pri posamezniku. Glede na stopnjo zrelosti svojih sodelavcev in 

skupine mora vodja prilagajati svoj način vodenja. Pri visoki stopnji zrelosti sodelavca naj bi se 

vodja preusmeril k spodbujanju ustreznih medosebnih odnosov v skupini, sicer pa naj bi bil bolj 

osredotočen na nalogo. Težava pri njunem modelu je zanemarjanje ostalih dejavnikov, ki lahko 

vplivajo na izbor stila vodenja. 

 

Merski pripomoček, ki temelji na tem modelu:  

– Leader Effectiveness in Adaptability Description - LEAD (1977) 

 

Model karizmatičnega vodenja 

 

Conger in Kanungova (1987; v Conger, Kanungo, Mathur in Menon, 1998) sta oblikovala svoj 

model karizmatičnega vodenja, ki se gradi na treh stopnjah. Na prvi stopnji mora vodja v očeh 

svojih podrejenih obveljati kot nekdo, ki je dovzeten za prepoznavanje njihovih potreb in želja ter 

biti občutljiv na priložnosti iz okolja. Na drugi stopnji ocena okolja vodji pomaga k oblikovanju 

strategije in ciljev za delovanje organizacije v prihodnosti. Na tretji stopnji pa mora skrbeti za 

zaupanje podrejenih v pomembnost predstavljenih ciljev in razvijanju načinov za njihovo 

doseganje. 

 

Merski pripomoček, ki temelji na tem modelu: 

– The Conger-Kanungo Scale of Charismatic Leadership – CKS (1997) 

 

Model polnega razpona vodenja 

 

Model polnega razpona vodenja je razvil Bass s sodelavci (2006) in vsebuje tri različne stile 

vodenja: transformacijsko, transakcijsko in laissez-faire ali nevodenje. Transformacijsko vodenje 

je značilno za posameznike, ki motivirajo podrejene tako, da naredijo več, saj jim dodeljujejo 

naloge, ki jim predstavljajo izziv, kar posledično vodi do večje učinkovitosti. Taki vodje se 

zanimajo za posameznikove potrebe, skrbijo za njihov razvoj in jim pomagajo, da tudi sami 

razvijejo vodstvene kompetence. Ta stil vodenja ima veliko skupnega s karizmatičnim stilom 

vodenja, vendar pa je karizma le del transformacijskega vodenja. Definirano je z naslednjimi 

štirimi karakteristikami: karizma pomeni, da so vodje nekakšni vzorniki podrejenim in jih na tak 

način spodbujajo, da sledijo podobnim ciljem in viziji, tako da dobijo občutek smisla v delu in 

jasno sliko pričakovanj. Inspiracijsko vodenje predstavlja vedenja, ko vodja skuša prikazati 

pomembnost ciljev na preprost način, od njih veliko pričakuje in jim dodeljuje delo, ki jim 

predstavlja izziv. Intelektualna stimulacija: vodje spodbujajo sodelavce, da so inovativni in 
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kreativni pri svojem delu. Spodbuja se jih, da iščejo nove poti in pristope. Upoštevanje 

posameznika pa se nanaša na to, da so vodje pozorni na posameznikove potrebe po dosežkih 

in rasti tako, da porabijo več časa za učenje in mentorstvo. 

 

Transakcijsko vodenje temelji na izmenjavi med vodjem, njegovimi sodelavci in podrejenimi. 

Vodja se z njimi dogovarja, kaj od njih pričakuje in obenem opredeljuje pogoje ter nagrade, ki jih 

bodo delavci prejeli v primeru doseganja pričakovanj in zahtev. Sestavljeno je iz dveh 

komponent: pogojno nagrajevanje se nanaša na izmenjavo nagrad med vodjem in podrejenimi, 

kjer je trud poplačan tako, da dobijo nagrado za dobro delo, medtem ko slabim dosežkom 

sledijo sankcije. Druga komponenta pa je vodenje z izjemami – aktivno, pri tem vodja stalno 

nadzira podrejene ter jih opozarja na odstopanja in napake. Kadar pri podrejenih opazi take 

napake, jih tudi sankcionira (Bass in Riggio, 2006). 

 

Pasivno-izogibajoče vodenje je, ko se vodja izogiba razjasnjevanju pričakovanj, se ne vpleta v 

konflikte in ni kompetenten za sprejemanje odločitev. Zanj je značilno vodenje z izjemami 

(pasivno), ko vodja posega v dogajanje le, če standardi niso doseženi, in vodenje brez vajeti 

(laissez-faire), ko vodja ne želi sprejemati odgovornosti ali se izogiba sprejemanju odločitev 

(Boštjančič, 2011). Te stile vodenja merimo z vprašalnikom MLQ (5x) (Bass in Avolio, 1993). 

 

Transformacijsko vodenje je povezano z višjim zadovoljstvom pri delu, večjo delovno 

zavzetostjo in učinkovitostjo v primerjavi z drugima dvema stiloma (Kirkbride, 2006; Ingram, 

1997; Medley in larochell, 1995; v Muenjohn in Armstrong, 2008). Največ stresa pa naj bi 

doživljali podrejeni v primeru pasivno-izogibajočega vodenja (Boštjančič, 2011). 

 

Merska pripomočka, ki merita te stile vodenja: 

– Multifactor leadership questionnaire – MLQ 5x (1997) in  

– Transformational leadership measure (2009)  
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik T-P leadership questionnaire (1974) 

Ivanchevich, J. M., Donnelly, J. H. in Gibson, J.L  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

T-P vprašalnik vodstvenih stilov (2009) 

Mihoci, J. 

Opis Samoocenjevalni vprašalnik meri tri stile vodenja, in sicer na posameznika usmerjeno 

vodenje, na naloge usmerjeno vodenje in kombinirano vodenje. Rezultate predstavimo 

grafično.   

 Število postavk 35 

 Lestvice - Na posameznika usmerjeno vodenje (socialno-čustveni 

slogi vodenja) (Pearson oriented leadership) 

- Na naloge usmerjeno vodenje (usmerjevalni slog vodenja) 

(Task oriented leadership) 

 Ocenjevalna lestvica - 5 - stopenjska lestvica (V – vedno, P – pogosto, O – 

občasno, R – redko, N – nikoli) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 15 minut 

 Način vrednotenja S pomočjo šablone 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α (na posameznika usmerjeno 

vodenje = 0,75 (0,61); α (na naloge usmerjeno vodenje) = 

0,82 (0,74) 

 Veljavnost - Konstruktna veljavnost: EFA – 2-faktorska struktura (na 

posameznika usmerjeno vodenje in na naloge usmerjeno 

vodenje) 

Dostopnost in 

cena 

Prosto dostopen: 
http://www.business.auburn.edu/~champch/mngt3100/TP%20leadership%20questionnaire.p

df 

V slovenščini (potrebno kontaktirati avtorja): 

Mihoci, J. (2009). Vodstvene zaznave in slogi v povezavi z emocionalno inteligentnostjo: 

diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

  

Prednosti - Prosto dostopen 

- Ustrezne merske karakteristike 

- Kratek in enostaven za izpolnjevanje 

http://www.business.auburn.edu/~champch/mngt3100/TP%20leadership%20questionnaire.pdf
http://www.business.auburn.edu/~champch/mngt3100/TP%20leadership%20questionnaire.pdf
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- Grafični prikaz profila 

Pomanjkljivosti - Ni norm 

- Ni standardiziran v slovenščini 

- Meri le dve dimenziji vodenja 

- Vprašanje veljavnosti inštrumenta 

- Zastarel 

Posebnosti - Vprašalniku je priložen list s profilom. 
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Vprašalnik Multifactor leadership questionnaire – MLQ 5x (1997) 

Bass, B. M. in Avolio, B. J. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

Vprašalnik multifaktorskega vodenja – VMV (2010) 

Senica, K. 

Opis Vprašalnik meri devet stilov vodenja in tri nadredne kategorije po modelu polnega razpona 

vodenja, razlikuje učinkovite in neučinkovite vodje na organizacijski ravni in meri učinkovitost 

vodstva organizacije. Namenjen je tako samooceni kot tudi ocenjevanju sodelavcev. Ima več 

različic: kratka in dolga oblika, oblika za samooceno, za oceno drugih, računalniško različico 

in različico tipa papir-svinčnik. 

 Število postavk 45 ali 63 

 Lestvice -Transformacijsko vodenje (Transformational Leadership): 

Idealizirano vodenje (pripisane lastnosti) (Idealized 

attributes), Idealizirano vplivanje (vedenje) 

(Idealized behaviors), Motiviranje s pomočjo 

navduševanja (Inspirational motivation), 

Intelektualna spodbuda (Intellectual stimulation), 

Upoštevanje posameznika (Individualized 

consideration) 

-Transakcijsko vodenje (Transactional Leadership): 

Pogojno nagrajevanje (Contingent reward), 

Vodenje z izjemami (aktivno) (Managemet-by-

exception (active) 

-Pasivno-izogibajoče vodenje (Passive/Avoidant): 

Vodenje z izjemami (pasivno) (Management-by-

exception (passive)), Vodenje brez vajeti (Laissez-

faire) 

-Rezultati vodenja (Outcomes of Leadership): 

 Dodaten napor sodelavcev (Extra effort), 

Učinkovitost (Effectiveness), Zadovoljstvo 

sodelavcev z vodjo (Satisfaction) 

 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (0 – sploh ne, 4 – vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 15 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da  (ameriške in nemške; ločene po spolu) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,83–0,96 (0,72–0,88; α = 
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(vodenje z izjemami) = 0,21; α (idealiziran vpliv vedenja) = 

0,57) 

- test-retest: r (samoocena) = 0,44–0,74; r (ocena drugih) = 

0,53–0,85 

 Veljavnost - Konstruktna veljavnost: devet-faktorska struktura = 0,74–

0,94 (nekatere raziskave niso potrdile devet-faktorske 

strukture) 

- Na slovenskem vzorcu vprašljiva delitev na tri dimenzije. 

Senica (2010) predlaga dve dimenziji: Aktivno 

konstruktivno vodenje in Pasivno korektivno vodenje. 

Dostopnost in 

cena 

- Mind garden, http://www.mindgarden.com/products/mlqr.htm#mlq3605x, cena na komad: 2 

$, odvisno od količine, cena priročnika: 40,00 $. 

- V slovenščini (potrebno kontaktirati avtorico):  

Senica, K. (2010). Povezava organizacijske kulture in stilov vodenja slovenskega 

proizvodnega podjetja: magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

  

Prednosti - Preveden v različne jezike (31) 

- Spletna verzija 

- Dobre merske karakteristike 

- Kratek za aplikacijo 

- Uporaben za samooceno in oceno drugih 

- Uporaben za raziskovanje in za komercialne namene 

Pomanjkljivosti - Težave s strukturno veljavnostjo 

- Ni standardiziran in normiran za slovenske uporabnike 

- Veljavnost samoocene nizka 

Posebnosti - Preveden v 31 jezikov 

- Preveden v slovenščino za potrebe raziskovanja, vendar le verzija za oceno drugih 

- Zelo široko uporabljan 

 

  

http://www.mindgarden.com/products/mlqr.htm#mlq3605x
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Vprašalnik Transformational leadership measure (2009) 

Richard,  Riggio in Smith 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Samoocenjevalni vprašalnik meri štiri komponente transformacijskega vodenja: idealizirano 

vodenje, motiviranje s pomočjo navduševanja, intelektualna spodbuda in upoštevanje 

posameznika. Višji rezultat pomeni večjo izraženost lastnosti transformacijskega vodenja pri 

posamezniku. 

 Število postavk 40 

 Lestvice - Idealizirano vodenje (Idealized influence) 

- Motiviranje s pomočjo navduševanja  (Inspirational     

motivation) 

- Intelektualna spodbuda (Intellectual stimulation) 

- Upoštevanje posameznika (individualized consideration) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (1 – popolnoma se ne strinjam, 7 – 

popolnoma se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 15 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,82–0,92 

 Veljavnost - Konstruktna veljavnost: konfirmnatorna faktorska analiza 

potrdila enofaktrosko strukturo (nasičenost faktorja = 0,62) 

Dostopnost in 

cena 

Dostopno pri avtorju 

  

Prednosti - Ustrezne merske karakteristike 

- Kratek  

- Meri samo en konstrukt 

Pomanjkljivosti - Težko dostopen 

- Samo v obliki samoocene 

- Ni norm 

Posebnosti  

  



11 
 

Vprašalnik  Authentic leadership questionnaire – ALQ  (2008) 

Avolio, B. J., Gardner, W. L. in Walumbwa, F. O. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri komponente avtentičnega vodenja, in sicer samozavedanje, transparentno 

delovanje, visoki etični in moralni standardi ter uravnoteženo presojanje. Ima obliko za 

samooceno in oceno drugih Rezultati so zbrani v podrobnem poročilu, ki vsebuje tudi 

napotke za nadaljnje delo.  

 Število postavk 16 

 Lestvice - Samozavedanje (Self-awareness) 

- Odkritost (Transparency) 

- Etično/moralna zavest (Ethical/moral) 

- Upoštevanje mnenj drugih (Balanced processing) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (0 – nikoli, 4 – vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 5 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce. Poročilo lahko naročimo na spletni strani založnika. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost Interna konsistentnost:  α = 0,91 

 Veljavnost - Konvergentna in diskriminantna veljavnost, saj korelira s 

transformacijskim in etičnim vodenjem.  

- Konstruktna veljavnost: faktorska struktura potrdila 4-

faktorsko strukturo in faktor višjega reda – avtentično 

vodenje (povprečne korelacije: r = 0,61). 

Dostopnost in 

cena 

Mind garden, http://www.mindgarden.com/products/alqconsult.htm#web; cena poročila 75 $ 

  

Prednosti - Zelo kratek 

- Ustrezne merske karakteristike 

- Relativno nov 

- Oblika za samooceno in oceno drugih 

- Poročilo vsebuje napotke za nadaljnje delo 

Pomanjkljivosti - Meri samo en specifičen konstrukt/stil vodenja 

- Poročilo zelo drago 

- Ni preveden v slovenščino 

Posebnosti -  Poročilo zelo obsežno in vsebuje tudi napotke za nadaljnje delo 

http://www.mindgarden.com/products/alqconsult.htm#web
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Vprašalnik Leader Effectiveness and Adaptability Description – LEAD (1977) 

Blanchard, K. H. in Hersey, P.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju stilov vodenja posameznika ter njegovi sposobnosti 

učinkovitega prilagajanja vodenja sodelavcem. Meri štiri stile vodenja: ukazovalen-

zapovedovalen stil, podporni stil, participativni stil in delegativni stil. 

 Število postavk 12 situacij 

 Lestvice - Ukazovalen-zapovedovalen stil vodenja (High task/low 

relationship – telling)  

-  Podporni stil vodenja (High task/high relationship –selling) 

-  Participativni stil vodenja (High relationship/low task –

participating) 

-  Delegativni stil vodenja (Low relationship/Low task – 

delegating) 

 Ocenjevalna lestvica 4 alternativne možnosti izbire ukrepanja v vsaki izmed 

opisanih situacij 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja S pomočjo šablone 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Leadership studies, http://www.firstlightgroup.com/Resources-

Presentations/MPS500%20Intro/Assessment%202%20Lead.pdf, prosto dostopen 

  

Prednosti - Časovno ekonomičen 

- Preprost za uporabo 

- Široko teoretično ozadje 

- Prosto dostopen 

Pomanjkljivosti - Ni podatkov o zanesljivosti, veljavnosti 

- Nima norm 

- Izhaja iz stare teorije 

Posebnosti - Razvita je posebna verzija v namene izobraževanja.  

 

  

http://www.firstlightgroup.com/Resources-Presentations/MPS500%20Intro/Assessment%202%20Lead.pdf
http://www.firstlightgroup.com/Resources-Presentations/MPS500%20Intro/Assessment%202%20Lead.pdf
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Vprašalnik The Leadership Practices Inventory – LPI (1999)   

Kouzes, J. M. in Posner, B. Z. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju petih učinkovitih vedenj vodij. Z njim ugotovimo, ali si vodja 

rad zastavlja izzive, v kolikšni meri svojim zaposlenim daje navdih in jih opogumlja, ali jim 

omogoča sodelovanje in dobre pogoje za delo ter kakšen vzor jim je.  

 Število postavk 30 

 Lestvice - Inovativnost, iskanje novih možnosti pri delu in iskanje 

izzivov (Challenging) 

- Navdihovanje zaposlenih (Inspiring) 

- Omogočanje dela in spodbujanje  zaposlenih (Enabling) 

- Vedenje, ki služi kot model (Modeling) 

- Opogumljanje zaposlenih za nadaljnje delo (Encouraging) 

 Ocenjevalna lestvica 10-stopenjska lestvica (1 – skoraj nikoli, 10 – skoraj vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10–20 minut 

 Način vrednotenja - Izračun povprečij vseh opazovalcev in ocena vodje 

- Vrednotenje s pomočjo računalnika ali na roko 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da: norme za samoocenjevanje (vodje), za oceno 

sodelavcev, za oceno opazovalcev, za oceno menedžerja  

 Zanesljivost - Test - retest zanesljivost običajno: r (za vse lestvice) > 

0,90.  

- Notranja zanesljivost  običajno:  α(za vse lestvice, 

samoocena)>0,75;  α (za vse lestvice,  ocena drugih) 0,88 - 

0,92 

 Veljavnost Napovedna veljavnost: vedenje vodje je pojasnilo 55 % 

variance (R2  = 0,756) v oceni učinkovitosti vodje.  

Konstruktna veljavnost: faktorska struktura (5 faktorjev) je 

bila potrjena v več raziskavah. 

Dostopnost in 

cena 

Wiley, http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html, 159, 20 € za celoten paket za 

Slovenijo 

  

Prednosti - Dobre merske karakteristike 

- Norme za številne skupine oseb 

- Široko uporabljan 

- Dostopnih veliko podatkov o vprašalniku 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
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- Mnogo raziskav o njegovi učinkovitosti 

- Časovno ekonomičen 

Pomanjkljivosti - Ni slovenskega prevoda 

- Visoka cena 

Posebnosti - Posebna verzija za študente in dijake 
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Vprašalnik The Conger-Kanungo Scale of Charismatic Leadership – CKS (1997)  

Conger, J. A. in Kanungo, R. N. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri vedenja, ki bi jih lahko uvrstili v kategorijo karizmatičnega načina vodenja. 

 Število postavk 20 

 Lestvice - Strateško načrtovanje in artikulacija (Strategic vision and 

articulation – SVA) 

- Občutljivost za okolje (Sensitivity to the environment – SE) 

-Občutljivost za potrebe drugih (Sensitivity to members'   

needs – SMN) 

- Nenavadno vedenje (Unconventional behaviour – UB) 

- Osebno tveganje (Personal risk – PR) 

 Ocenjevalna lestvica 6-stopenjska lestvica (1 – zelo neznačilno, 6 – zelo značilno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na kadrovske svetovalne 

delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (angleške in nemške) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost:  

α (SVA)= 0,87; α (SE)= 0,77; α(SMN) = 0,84; α (PR)= 0,85; 

α (UB)= 0,74  

 Veljavnost Konstruktna veljavnost: Posamezne lestvice merijo različne 

konstrukte in imajo svoje veljavnosti. SVA statistično 

pomembno korelira z Bass Charisma Scale (BASS), SE s 

Task Leadership Scale, PR z BASS, SMN statistično 

pomembno pozitivno korelira z BASS in negativno z TASK, 

UB pa negativno z obema.  

Petfaktorska struktura je nastala kot rezultat revidiranja 

vprašalnika iz leta 1994. 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen v knjigi: Conger, J. A. in Kanungo, R. N. (ur.). (1998). Charismatic Leadership in 

Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Dostopno na: 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0761916342/changingminds-21, cena: 76 £ 

  

Prednosti - Časovno ekonomičen 

- Dobre merske karakteristike 

- Osnovan na teoriji 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0761916342/changingminds-21
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- Revidirana, izboljšana verzija starejšega vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Težave s pridobivanji podatkov o normah 

- Ni slovenskega prevoda in norm 

Posebnosti Obstaja novejša nemška verzija.  
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

V slovenščino imamo trenutno prevedena samo dva vprašalnika, T-P vprašalnik vodstvenih 

stilov in MLQ. T-P vprašalnik vodstvenih stilov ima ustrezne merske karakteristike, vendar pa 

meri zgolj dva stila vodenja in ima dokaj skopo teoretično ozadje v primerjavi z MLQ. Poleg tega 

in zastarelosti vprašalnika je pomanjkljivost tega vprašalnika tudi ta, da je prosto dostopen in je 

morda uporaben le bolj informativno. Za bolj poglobljeno raziskovanje vodstvenih stilov pa je v 

slovenščini trenutno po najinem mnenju bolj primeren MLQ. Ta meri tri stile vodenja, dodana pa 

je tudi lestvica za merjenje rezultatov vodenja in lahko na ta način hitro izmerimo tudi 

zadovoljstvo zaposlenih s stilom vodenja njihovega nadrejenega. Dobro je, da je ta vprašalnik 

že preveden v slovenščino, vendar pa je za razliko od originalne verzije naša nekoliko manj 

veljavna. Katja Senica (2010), ki je vprašalnik prevedla, predlaga drugačno faktorsko strukturo, 

poleg tega pa je tudi zanesljivost nekaterih lestvic zelo nizka. Zaradi tega je ta vprašalnik, kljub 

temu da je preveden v 31 jezikov, manj primeren za slovensko populacijo. Zato bi bilo morda 

dobro, če bi preverili ustreznost prevoda in znova preverili njegove merske karakteristike. 

Alternativa MLQ je vprašalnik Transformational Leadership Measure, ki ga uporabnik lahko 

izbere, če želi pri posamezniku meriti transformacijsko vodenje. Dobro je, da je na voljo tako v 

obliki za samooceno kot v obliki za oceno drugih, poleg tega ima zelo dobre merske 

karakteristike, vendar pa je potrebno upoštevati, da meri zgolj en konstrukt, saj višje število točk 

pomeni višjo izraženost značilnosti transformacijskega vodenja pri posamezniku. Ta vprašalnik 

je tako po najinem mnenju morda bolj primeren za raziskovanje tega konstrukta, ne pa toliko za 

diagnostiko, saj nam ne da informacij o drugih stilih vodenja. Podoben temu je vprašalnik ALQ, 

ki prav tako meri zgolj en konstrukt, in sicer avtentično vodenje, ter ima dobre merske 

karakteristike. Vendar pa je za razliko od drugih vprašalnikov povratna informacija veliko bolj 

poglobljena, saj v poročilu poglobljeno razložimo značilnosti vodenja posameznika in 

predlagamo ukrepe za izboljšanje stila vodenja pri posamezniku, kar je lahko zelo dobrodošlo v 

praksi. Glavni problem vprašalnika Leader Effectiveness and Adaptability Description pa je 

pomanjkanje merskih karakteristik in norm. V primerjavi z novejšimi vprašalniki je mnogo manj 

raziskan, četudi je ustrezno teoretično podprt. Mogoče je za današnje razmere sama tipologija 

vprašalnika, torej štirje specifični stili vodenja situacijske teorije, premalo informativna za 

potrebe izbora najboljšega vodje. V svoji teoriji sta avtorja preveč poudarjala značilnosti 

posameznika ali skupine kot dejavnik, ki najbolj vpliva na izbor stila vodenja, zanemarila pa sta 

morebitne druge, ki prav tako lahko vplivajo. Za naše razmere pa je problematično tudi to, da 

nimamo slovenskega prevoda in posledično slovenskih norm. Leadership Practices Inventory 

ne meri posameznikovih stilov vodenja, temveč stopnjo izraženosti petih vedenj, ki so pri vodji 

zaželene. Slednje je lahko zelo koristna informacija v organizaciji. V nasprotju z vprašalnikom 

LEAD ne temelji na kakšni posebni teoriji, je pa izredno dobro raziskan. Ima dobre merske 

karakteristike, dostopne pa so norme za mnoge različne skupine. Je pa precej drag, kar lahko 

vpliva na sam izbor vprašalnikov. T-P Leadership Questionnaire in LEAD sta kot starejša 

pripomočka sicer prosto dostopna, vendar je na primer tudi MLQ kot novejši in dobro raziskan 

še vedno precej cenejši. Leadership Practices Inventory je v primerjavi z drugimi uporabljenimi 

vprašalniki zelo dobro promoviran. Conger-Kanungo Scale of Charismatic Leadership temelji na 

teoretičnem modelu karizmatičnega vodenja, katerega zametke je postavil že Max Weber. 

Glavna pomanjkljivost v primerjavi z drugimi vprašalniki je ta, da nisva našli norm. Pozitivno pa 
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je, da sta ga avtorja po nekaj letih revidirala in mu tako izboljšala veljavnost ter zanesljivost. 

Vprašalnik je v primerjavi z večino drugih uporabljenih vprašalnikov malokrat apliciran. 

 

Kot najboljši se je izkazal vprašalnik LPI, saj ima zelo dobre merske karakteristike in meri 

karakteristike vodje, ki so zaželene in v korist tako podjetja kot tudi podrejenih, nimamo pa 

slovenskega prevoda in zato še ne vemo, kako bi se vprašalnik obnesel na slovenskem 

področju. Preveden je sicer MLQ, ki je v svetu najverjetneje eden izmed najbolj pogosto 

uporabljanih in ima še to prednost, da meri tudi učinkovitost vodje pri svojem delu. Najslabši 

vprašalnik je po najinem mnenju T-P vprašalnik vodstvenega vedenja, saj je zastarel in ima 

skopo teoretično podlago in zaradi tega ne vidiva neke dodane vrednosti, zaradi katere bi bil 

vprašalnik še posebej informativen in uporaben v praksi. Vprašalniki, ki merijo zgolj en stil 

vodenja, pa so po najinem mnenju uporabni bolj za raziskovanje in ne toliko za delo v praksi, saj 

ne diferencirajo med različnimi stili vodenja in nam tako ne dajo tako podrobnih informacij o 

prednostih in pomanjkljivostih vedenja vodje. Problem pri tem pa je tudi ta, da ni neke enotne 

teoretične podlage in je tako izbira vprašalnika velikokrat odvisna tudi od tega, katera teorija 

nam je bližja.  

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Na področju stilov vodenja je, kljub mnogim teorijam in pripomočkom, še veliko prostora za 

izboljšave. Najprej naj izpostaviva potrebo po pridobitvi norm za vprašalnike Transformational 

Leadership Measure, Authentic Leadership Questionnaire, Leader Effectiveness and 

Adaptability Description in Conger-Kanungo Scale of Charismatic Leadership ter še posebej 

slovenskih norm za pripomočka T-P vprašalnik vodstvenih stilov (slovenska verzija T-P 

Leadership Questionnaire) in Vprašalnik multifaktorskega vodenja (slovenska verzija 

vprašalnika Multifactor Leadership Questionnaire). Vprašalnik multifaktorskega vodenja ima 

slabše merske karakteristike (zelo nizka test-retest zanesljivost) kot prevedene verzije MLQ po 

drugih državah. V želji po odpravi vzroka tega problema najprej predlagava pregled 

slovenskega prevoda in preoblikovanje le-tega do dosega ustreznih merskih karakteristik.  

 

Potrebne bi bile raziskave o merskih karakteristikah vprašalnika Leader Effectiveness and 

Adaptability Description, saj o njih ni dostopnih nobenih podatkov. 

 

V slovenščino bi bilo smiselno prevesti novejše vprašalnike z ustreznimi merskimi 

karakteristikami, ki dajejo dobre povratne informacije, so široko uporabljani v tujini in bi jih lahko 

prenesli v slovenski prostor. Po najinem mnenju je dobro, da vprašalniki ne temeljijo na starih in 

nepreverjenih teorijah, temveč na empirično podprtih modelih, ki se lahko uporabljajo tudi v 

praksi.  

 

Leadership Practices Inventory je sodoben vprašalnik z ustreznimi merskimi karakteristikami in 

normami. Prevod vprašalnika v slovenščino in pridobitev norm bi bila pomembna koraka k 

lažjemu ocenjevanju vedenj vodij v organizacijah. Informacije, ki jih nudi, so namreč lahko zelo 

uporabne za vpogled v posameznikov način vodenja in posledično njegovo izboljšanje. Skupine, 
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pri katerih so vsi posamezniki vključeni v delo, ki jim je nuden ustrezen model in ki so 

opolnomočeni, da se na delovnem mestu izrazijo, so bolj učinkovite.  

 

Authentic Leadership Questionnaire je še en novejši vprašalnik, ki bi ga lahko prevedli v 

slovenščino, saj je kratek in daje podrobno povratno informacijo ter napotke za nadaljnje delo. 

Uporabljan bi lahko bil, v kolikor bi nas zanimalo nekoliko ožje področje vodenja.  

 

Na podlagi različnih teorij in sodobnih razmišljanj o stilih vodenja bi lahko raziskovalci sami 

oblikovali povsem nov model, ki bi celostno povzemal bistvene elemente učinkovitega vodenja. 

Takšen model naj ne bi bil samo skupek stilov vodenja različnih teorij, temveč bi jim dodal neko 

dodatno vrednost. Slovenski model bi nastal v oziru naše kulture in vrednot, ki ima svoje 

posebnosti in lahko vodi tudi do drugačnih zaključkov o najprimernejših stilih vodenja. 

Posledično bi se lahko izoblikoval in normiral vprašalnik v našem jeziku, prilagojen za potrebe 

slovenskih organizacij.  
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