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Povzetek

V študiji smo raziskale, kakšnega stila vodenja si na delovnem mestu ob vstopu na trg dela
želi študentska populacija. V raziskavi je sodelovalo 235 udeležencev (149 žensk) s
povprečno starostjo 22,5 let. Večina (92,3 %) jih je ocenila, da jim bo odnos z vodjo na
delovnem mestu precej ali zelo pomemben. Za preverjanje željenega stila vodenja pri
udeležencih smo uporabile tri vprašalnike: Lestvico transformacijskega vodenja (Jensen idr.,
2019), Lestvico transakcijskega vodenja (Jensen idr., 2019) in lasten vprašalnik unboss
vodenja. Ugotovile smo, da študentje preferirajo transakcijski stil vodenja (M = 44,31), kot
drugi najbolj priljubljeni se je izkazal unboss stil vodenja (M = 30,77), najmanj priljubljen pa
je bil transformacijski stil vodenja (M = 30,20). Preverjale smo tudi, ali na preferenco stila
vodenja vplivajo smer študija, spol udeležencev ter zaznana pomembnost odnosa z vodjo.
Izsledki raziskave prinašajo pomembne prednosti za delodajalce in vodje, ki bodo sodelovali s
študentsko populacijo, ko bo ta vstopila na trg dela.

Uvod

V študiji smo raziskale, kakšen stil vodenja si bodo v bližnji prihodnosti želeli mladi
zaposleni. Želele smo prepoznati potrebe bodočih zaposlenih, saj se morajo vodje s svojim
stilom vodenja njim in situaciji prilagajati. Zato se nam zdi pomembno, da slednje pravočasno
prepoznamo in se na to ustrezno pripravimo. V tem primeru lahko psihologi pripravimo razna
izobraževanja za vodje in organizacijo, da postopoma uvedejo potrebne spremembe in s tem
naslovijo potrebe, želje svojih zaposlenih. Po drugi strani pa nam raziskava daje uvid v smer
spreminjanja stilov vodenja, saj ugotavljamo, da je znanstvena literatura vezana na unboss
vodenje zaenkrat še precej okrnjena.

Namen naše raziskave je tako ugotoviti, kakšen stil vodenja si bodo želele bodoče generacije
zaposlenih. To smo preverjale pri študentih s pomočjo vprašalnika, ki zajema tri stile vodenja
(transakcijsko, transformacijsko, unboss vodenje), opisane v nadaljevanju. Poleg tega smo
ugotavljale še, ali obstaja vpliv smeri študija študentov, želje glede dela s podatki ali ljudmi in
spola na preferenco njihovega stila vodenja.

Stil vodenja predstavlja način, na katerega vodja vpliva, motivira in vzpodbuja skupino ljudi,
da dosežejo zadane cilje (House, 1971). Ustrezen stil vodenja je pomemben, saj predstavlja
ključen element uspešne organizacije. Izbira le-tega je odvisna od situacije in konteksta,
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čemur se mora znati uspešen vodja prilagoditi, da je bolj učinkovit, lahko v večji meri podpira
zaposlene in gradi njihovo zaupanje in spoštovanje (Sethuraman in Suresh, 2014).

V stabilnih in predvidljivih situacijah (Lowe idr., 1996, v Aldoory in Toth, 2004), ki od
zaposlenih zahtevajo visoko mero natančnosti, tehničnega oziroma strokovnega znanja in delo
pod časovnim pritiskom, naj bi bil najbolj ustrezen transakcijski stil vodenja (MacGregor
Bums, 2003, v Khan idr., 2016). Ta temelji na vrsti vzajemnih socialnih dogovorov med vodjo
in zaposlenimi (House in Shamir, 1993, v Khan idr., 2016), ki zajemajo opredelitev vedenj, za
katera je podrejeni nagrajen (Bass in Avolio, 1994). V ozadju tega je prepričanje vodje, da so
tovrstni dogovori in zunanje nagrade največji motivatorji zaposlenih (Bass, 1985, v Khan idr.,
2016). Glede na situacije, v katerih je ta stil bolj ustrezen, predvidevamo, da bodo v naši
raziskavi transakcijski stil vodenja pogosteje izbrali študentje naravoslovne in tehniške smeri
kot študentje družbene in humanistične smeri ter študentje, ki raje delajo s podatki kot
študentje, ki raje delajo z ljudmi (hipoteza 1).

V situacijah, kjer so zelo pomembni medosebni odnosi in ima veliko vlogo motiviranje,
spoštovanje čustev, postavljanje skupnih ciljev, prepričanj in vrednot, je najbolj primeren
transformacijski stil vodenja (Macgregor Bums, 2003, v Khan idr., 2016). Za ta stil vodenja je
značilno, da vodja zaposlene bolj vključuje v procese in aktivnosti, ki vodijo do dosega
uspešnosti organizacije. Ob tem jih vzpodbuja k prizadevanju za dolgoročne cilje in za dobro
skupine (Bass, 1985, v Khan idr., 2016). Vodja je tako osredotočen na vizijo in dolgoročne
cilje organizacije ter na osebni razvoj zaposlenih. Ta stil glede na izsledke raziskav vodi do
zelo pozitivnih izidov tako za posameznika kot za organizacijo (Macgregor Bums, 2003, v
Khan idr., 2016). Glede na pričakovano naravo njihovega dela predvidevamo, da bodo v naši
raziskavi študentje družboslovnih in humanističnih ved ter študentje, ki raje delajo z ljudmi,
pogosteje izbrali transformacijski in unboss stil vodenja (hipoteza 2). Slednji je namreč, kot je
navedeno v nadaljevanju, prav tako bolj usmerjen na medosebni odnos med zaposlenimi.

Kljub uspešnosti transformacijskega stila se v povezavi z njim pojavljajo tudi kritike, ki
izpostavljajo, da je vodenje v tem primeru odvisno samo od enega posameznika, in da gre ob
transformacijskem vodenju navadno za karizmatično vodjo, ob čemer lahko pride do temne
plati vodje, če je ta bolj narcističen ali egoističen (Alimo-Metcalfe in Alban-Metcalfe, 2005).
Odgovor na te kritike lahko predstavlja unboss stil vodenja, ki obrne piramido hierarhije in
predstavi 'vodjo služabnika' (Baert, 2019). Ta se osredotoča na svoje zaposlene
(Alimo-Metcalfe in Alban-Metcalfe, 2005) in skupaj z njimi v popolnoma enakovrednem
položaju sodeluje (Kolind in Bøtter, 2012). Spodbuja jih, da delijo svoje mnenje in je ob tem
odprt za kritike in povratne informacije (Kurian, 2020). Glede na značilnosti tako
transformacijskega kot unboss stila vodenja, ki se v večji meri osredotočita na odnos med
vodjo in zaposlenim predvidevamo, da bolj kot je posamezniku pomemben odnos z vodjo,
bolj pogosto bo izbral transformacijski ali unboss stil vodenja (hipoteza 3).
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Poleg situacije je za uspešno izbran stil vodenja pomemben tudi kontekst. Raziskava glede
želenih stilov vodenja v Veliki Britaniji je tako pokazala, da je bil zaposlenim
najpomembnejši element pristna skrb za druge, blagostanje in osebni razvoj, medtem ko je
bila zaposlenim v ZDA najpomembnejša karizma. Poleg tega so se v odgovorih slednjih vse
bolj kazale značilnosti vodje kot služabnika, ob čemer so poudarjali pomen njegove odprtosti,
ponižnosti in ranljivosti ter tudi skupnega zavedanja namena in procesa dela ter vizije
(Alimo-Metcalfe in Alban-Metcalfe, 2005). Slednje lahko povežemo z značilnostmi unboss
stila vodenja. Prav tako se generacije, ki trenutno prihajajo na trg dela, razlikujejo od
prejšnjih, kar se kaže tudi v njihovih pričakovanjih do delovnih organizacij. Študentje
menedžmenta v Sloveniji so za razliko od trenutnih menedžerjev, kot najbolj zaželenega
prepoznali k skupini usmerjen in na vrednotah zasnovan stil vodenja, ki imata značilnosti
transformacijskega stila vodenja. Poleg tega so navedli, da si bodo medenžerji med drugim
prizadevali za večji skupinski kolektivizem in za manjši razkorak moči, kar lahko
prepoznamo kot značilnost unboss stila vodenja (Pučko in Čater, 2011). Iz tega
predvidevamo, da bodo tudi študentje v naši raziskavi kot najbolj zaželen stil vodenja izbrali
unboss stil vodenja (hipoteza 4).

Razlike v preferenci stila vodenja se glede na pretekle raziskave pojavljajo tudi v povezavi s
spolom zaposlenih, in sicer ženske pogosteje kot moški preferirajo vodjo s transformacijskim
stilom vodja. Slednje potrjuje tudi raziskava Aldoory in Toth (2004), ki je sicer prišla do
majhnih, a ne statistično pomembnih razlik v navedeni smeri. Iz tega v naši raziskavi
sklepamo na to, da bodo ženske pogosteje izbrale transformacijski stil vodenja (hipoteza 5).

Metoda
Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 235 udeležencev, od tega 149 žensk (63,4 %). Povprečna starost
udeležencev je bila 22,5 (SD = 2,84).

Udeleženci so bili vključeni v študijski proces povprečno 3,9 let (SD = 1,85), pri čemer jih je
dobra tretjina (35,3 %) obiskovala fakulteto za naravoslovne vede, 41,8 % fakulteto za
družboslovne oz. humanistične vede in 22,9 % fakulteto za tehnične vede. Večina udeležencev
je navedla, da bi v prihodnosti radi delali z ljudmi (69,4 %), medtem ko bi s podatki rada
delala tretjina udeležencev (30,6 %). Večina udeležencev je ocenila, da jim bo odnos z vodjo
na delovnem mestu precej pomemben (39,6 %) ali zelo pomemben (52,7 %), medtem ko je
manj udeležencev poročalo, da jim bo ta srednje (6,86 %), malo pomemben (0,8 %) ali
nepomemben (0,4 %).

Pripomočki

Za namen naše raziskave smo sestavile lastni vprašalnik Kakšnega vodje si želijo študentje v
prihodnosti?, pri čemer smo izhajale iz dveh že obstoječih vprašalnikov: Lestvice
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transformacijskega vodenja (Jensen idr., 2019), iz katere smo prevzele postavke, ki se
nanašajo na transformacijsko vodenje (npr. Želim si, da si moj vodja nenehno prizadeva, da
pri zaposlenih širi in vzbuja navdušenje nad uresničevanjem organizacijske vizije) in Lestvice
transakcijskega vodenja (Jensen idr., 2019), s pomočjo katere smo oblikovale postavke za
transakcijsko vodenje (npr. Želim si, da moj vodja nagradi izvedbo oz. dosežke zaposlenih, ko
izpolnijo njegove zahteve). Za lastni vprašalnik smo oblikovale tudi postavke o unboss stilu
vodenja (npr. Želim si, da moj vodja vidi zaposlene kot enakovredne partnerje, ne kot svoje
podrejene), pri čemer smo izhajale iz obstoječe literature (Veeriah, 2020), saj vprašalnik, ki bi
meril takšno vrsto vodenja, ne obstaja. Skupno je tako naš vprašalnik sestavljalo 26 postavk,
od tega se jih je sedem nanašalo na transformacijsko vodenje, dvanajst na transakcijsko
vodenje in sedem na unboss stil vodenja. Udeleženci so na vsako postavko odgovarjali na
5-stopenjski lestvici (1-sploh si ne želim, 5- si zelo želim). Ob koncu lastnega vprašalnika
smo dodale tudi odprto vprašanje (Opišite, kakšen bi bil vaš idealen vodja na bodočem
delovnem mestu?), s katerim smo želele pridobiti vpogled v to, kakšen bi bil idealni vodja
študentov. V vprašalnik smo vključile tudi vprašanja o demografskih značilnostih udeležencev
in sicer glede spola, starosti, let študija, fakultete, ki jo obiskujejo in vede, ki ji študijska smer
pripada. Poleg tega smo dodale vprašanja, ali želijo v prihodnosti delati pretežno z ljudmi ali
podatki ter kako pomemben menijo, da bo njihov odnos z vodjo, ko bodo na želenem
delovnem mestu.

Postopek

V vzorec smo zbrale študente različnih letnikov in večih smeri Univerze v Ljubljani, Univerze
v Mariboru in Univerze na Primorskem, saj smo želele, da je naš vzorec čim bolj heterogen in
reprezentativen.

Z zbiranjem podatkov smo začele tako, da smo najprej v Canvi izdelale dve infografiki
(format za Facebook in Instagram objavo) za privabljanje udeležencev, ki smo ju nato
objavile na svojih profilih. Zatem smo vprašalnik osebno poslale svojim prijateljem in
znancem ter jih prosile, da ga posredujejo naprej. Prav tako smo pisale večim društvom
študentov različnih smeri ter jih prosile, da vprašalnik posredujejo svojim študentom.
Vprašalnik smo objavile tudi v treh večjih Facebook skupinah, ki so namenjene iskanju
študentskega dela (npr. Študentsko delo, Studentsko delo - iscem/nudim).

Podatke smo obdelale v R-studiu. Ker je Shapiro-Wilkow test pokazal, da se skupni testni
dosežek pri transformacijskem vodenju (W = 0,88; p < 0,001), transakcijskem vodenju (W =
0,96; p < 0,001) in unboss stilu vodenja (W = 0,86; p < 0,001) ne porazdeljuje normalno, smo
zaradi kršene predpostavke o normalnosti porazdelitve v nadaljevanju uporabile
neparametrične postopke obdelave podatkov (Kruskalov-Wallisov test, Wilcoxonov test
enakovrednih parov). Odgovore, ki smo jih dobile na odprto zastavljena vprašanja, smo
analizirale kvalitativno. Identificirale smo vhodne podatke oziroma enote analize, ki so služili
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za izhodišče analize. V naslednjem koraku smo te združile po podobnosti in tako dobile devet
kategorij.

Rezultati in razprava

Naša prva hipoteza je bila, da bodo transakcijski stil vodenja pogosteje izbrali študentje
naravoslovne in tehniške smeri ter študentje, ki raje delajo s podatki. Izkazalo se je, da
naravoslovna in tehnična veda študija statistično značilno ne vplivata na preferenco
transakcijskega vodenja (H(2) = 0,69; p = 0,71). Prav tako želja po delu s podatki v
prihodnosti ne vpliva na preferenco transakcijskega vodenja (H(1) = 0,18; p = 0,68). Prvo
hipotezo lahko zato zavrnemo. To je v nasprotju z literaturo, ki predvideva, da je transakcijski
stil zaželen in učinkovit predvsem v okoljih, ki zahtevajo veliko mero natančnosti, tehničnega
in strokovnega znanja ter so posamezniki pod časovnim pritiskom (MacGregor Bums, 2003, v
Khan idr., 2016) – v slednjih pa se pogosteje znajdejo študenti naravoslovnih in tehničnih
smeri. Sklepamo, da se predviden učinek ni pokazal, saj študenti v naši raziskavi nimajo
toliko izkušenj s časovno omejenim in strokovnim delom. Zato si morda še ne predstavljajo,
kakšen vodja bi jim najbolj ustrezal. Na to kaže recimo odgovor udeleženke na odprto
vprašanje o tem kakšne vodje si želi: “Nimam še ideje, ker imam kot študentka relativno malo
izkušenj z vodjo, sploh pa takim, ki bi imel kaj prida vpliva na moje delo.”

Z drugo hipotezo smo predvidevale, da bodo študentje družboslovnih in humanističnih ved ter
študentje, ki raje delajo z ljudmi, pogosteje izbirali transformacijski in unboss stil vodenja.
Kruskal-Wallisov test je pokazal, da družboslovna oz. humanistična veda študija statistično
značilno ne vpliva na preferenco transformacijskega vodenja (H(2) = 1,82; p = 0,40),
statistično značilno pa vpliva na preferenco unboss stila vodenja (H(2) = 10,68; p = 0,004).
Izkazalo se je tudi, da želja po delu z ljudmi vpliva na preferenco transformacijskega (H(1) =
3,67; p = 0,05) in unboss stila vodenja (H(1) = 6,63; p = 0,01). Hipotezo lahko zato le delno
potrdimo. Predvidevamo, da družboslovna oziroma humanistična smer študija ni vplivala na
željo po transformacijskem vodenju, saj si vsi tovrstni študentje ne želijo delati z ljudmi –
želja po delu z ljudmi je namreč tista, ki pomembno vpliva na preferenco transformacijske
vodje. Poleg tega v uporabljenem vprašalniku postavke vezane na transformacijski stil
vodenja poudarjajo usmerjenost v vizijo, poslanstvo in cilje organizacije, medtem ko
marsikateri študent družboslovne oziroma humanistične smeri še nima predstave, kje in kako
bo delal, zato si vse to težje predstavlja in druge lastnosti vodje vrednoti kot pomembnejše.
Med drugim kot pomembnejše udeleženci zaznavajo enakovrednost, odgovornost in dobre
odnose z vodjo, kar se kaže v njihovi prefrenci do unboss stila vodenja. V skladu s
predvidevanji pa je tudi ugotovitev, da želja po delu z ljudmi vpliva na preferenco
transformacijskega in unboss stila vodenja. Sklepamo, da si posamezniki, ki bodo delali z
ljudmi, v večji meri želijo enakovrednost, upoštevanje idej in mnenj ter manj definirano delo,
saj je tudi samo delo z ljudmi takšno. Tovrstne pogoje jim lahko omogoči unboss vodja. Prav
tako sklepamo, da so študentom, ki želijo delati z ljudmi, bolj pomembni socialni vidiki dela,
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na kar lahko odgovori transformacijski vodja, ki v zaposlene vlaga in se trudi, da dobro
razumejo delo ipd.

Za preverjanje tretje hipoteze, ki pravi, da zaznana pomembnost odnosa z vodjo napoveduje
željeni stil vodenja v prihodnosti, smo uporabile linearno regresijo. Predvidele smo, da bolj
kot bo posamezniku pomemben odnos z vodjo, bolj pogosto bo izbral transformacijski ali
unboss stil vodenja. Izkazalo se je, da zaznana pomembnost odnosa z vodjo napoveduje željo
po transakcijskem stilu vodenja (F(2, 233) = 3,20; p < 0,05; R2 = 0,01), transformacijskem
stilu vodenja (F(2, 233) = 13,65; p < 0,05; R2 = 0,05) ter unboss stilu vodenja (F(2, 233) =
7,09; p < 0,05; R2 = 0,03). Regresijski koeficienti, ki kažejo, v kolikšni meri povečanje za eno
točko na posamezni lestvici vodenja poveča zaznano pomembnost odnosa z vodjo, si po
velikosti sledijo: (β(transformacijsko) = 1,33);  (β(unboss) = 0,98); (β(transakcijsko) = 0,87).
Hipotezo lahko potrdimo, saj je bila pomembnost odnosa z vodjo večja pri transformacijskem
in uboss stilu vodenja kot pri transakcijskem stilu vodenja. Transformacijski vodja namreč v
večji meri vključuje zaposlene, stopa z njimi v (individualno) interakcijo, upošteva njihove
potrebe in ceni odnose z njimi (MacGregor Bums, 2003, v Khan idr., 2016), unboss vodja pa
zaznava sodelovanje z zaposlenimi kot pomembno in se nanje opira ob iskanju idej ter
reševanju težav (Kurian, 2020). Po drugi strani pa transakcijski stil vodenja, ki ga
pomembnost odnosa z vodjo najmanj napoveduje, najmanj poudarja osebni stik med
zaposlenim in vodjo. Odnos med njima je namreč definiran z vzajemnimi socialnimi dogovori
(House in Shamir, 1993, v Khan idr., 2016) in temelji na zunanjih motivatorjih (Bass, 1985, v
Khan idr., 2016), kar odnos med vodjo in zaposlenim naredi manj oseben in ga objektivizira.
Nasprotno z našimi pričakovanji se je izkazalo, da pomembnost odnosa z vodjo ni
napovedovala posameznikove želje po transformacijskem vodenju. Sklepamo, da so si
študentje ob reševanju vprašalnika predstavljali sebe takoj po prihodu na delovno mesto, ko
bodo potrebovali več usmerjanja in vodenja v kombinaciji s pristnim osebnim stikom. V
odgovorih so tudi sami udeleženci izpostavili, da dober vodja “Poskrbi za primerno uvajanje v
delo”. Prav tako si študentje najverjetneje želijo čutiti pripadni organizaciji, ob čemer jim
veliko pomeni vloga vodje, ki si prizadeva, da zaposleni sprejmejo skupne cilje organizacije.
V manjši meri pa bodo imeli izražene želje po tem, da je z vodjo sodelavec brez meja, kar je
ena izmed udeleženk tudi zapisala: “Mislim, da vodja na svoje sodelavce ne rabi nujno gledati
ravno kot na enakovredne, dokler vzpostavlja spoštljiv odnos do svojih podrejenih.”

Četrta hipoteza je predvidevala, da bodo študentje kot najbolj zaželeni stil vodenja izbirali
unboss stil vodenja. Izkazalo se je, da imajo študentje najraje transakcijski stil vodenja (M =
44,31) v primerjavi z unboss vodenjem (V = 2756, p < 0,05), ki je drugi najbolj priljubljen (M
= 30,77). Najmanj priljubljen je transformacijski stil vodenja (M = 30,20), razlika med
zaželjenostjo transformacijskega in unboss vodenja je statistično značilna (V = 6541,5; p <
0,05). Hipotezo zaradi najbolj željenega transakcijskega vodenja zavrnemo. Rezultati so
nekoliko presenetljivi, saj raziskave kažejo, da se transakcijski stil vodenja negativno
povezuje z zadovoljstvom zaposlenih (Bass, 1985, v Khan idr., 2016). Res pa je, da v ospredje
postavlja zunanje motivatorje, ki jih je populacija študentov zelo vajena. Tudi izobraževalni
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sistem je namreč osnovan na vzajemnih socialnih dogovorih - jasno je namreč opredeljeno, za
katera vedenja so posamezniki nagrajeni in za katera ne. V tem pogledu je transakcijski stil
najbolj podoben sistemu, ki so ga študentje vajeni, in tako prinaša največ varnosti, kar je
verjetno vplivalo na to, da so ga izbrali kot stil, ki si ga najbolj želijo. Idealnega vodjo so
udeleženci med drugim opisali kot nekoga, ki “ima neko prezenco, ceni trdo in dodatno delo,
svoje zaposlene za delo nagradi, jih pohvali”. Poleg tega so za transakcijski stil vodenja
značilne jasnost, usmerjanje in osebno nadzorovanje, ki si ga študentje ob prihodu na delovno
mesto prav tako želijo. Predvidevamo, da si študentje teh značilnosti želijo, saj olajšajo prihod
na delovno mesto, ki že sama po sebi pomeni veliko spremembo in prinaša veliko novega.
Sklepamo, da si študentje na začetku svoje karierne poti želijo predvsem usmerjanja in
občutka varnosti, ne pa tolikšne odgovornosti, ki jo skupaj z enakovrednejšim položajem
vodji prinaša unboss stil vodenja. Najverjetneje je to razlog, da se slednji ni izkazal kot
najbolj zaželen stil, kot smo sprva predvidevale. Po drugi strani pa naši rezultati podpirajo
napovedan trend, da bo unboss vodenje v prihodnosti bolj zaželeno od transformacijskega
(Pučko in Čater, 2011). Transformacijski stil vodenja je pričakovano manj zaželen od unboss
vodenja. Predpostavljamo, da je k temu pripomogla osredotočenost tega stila na vizijo,
dolgoročne cilje, spremembo sistemov in razvijanje drugih. Postavke so zelo usmerjene na
prihodnost, o kateri študentje najbrž še ne razmišljajo tako dolgoročno. Večkrat izpostavljeni
so tudi pojmi, kot sta na primer vizija in cilj, ki so študentom verjetno manj predstavljivi, prav
tako pa sklepamo, da študentje ne pričakujejo, da bodo ostali na svojem prvem delovnem
mestu, zaradi česar so jim vizija in cilji, ki se nanašajo na dolgoročnejšo prihodnost
organizacije, trenutno manj pomembni.

V peti hipotezi smo sklepale, da bodo ženske pogosteje izbrale transformacijski stil vodenja.
Izkazalo se je, da spol vpliva na preferenco transformacijskega vodenja (H(2) = 6,58; p =
0,03), in sicer ženske raje izbirajo tranformacijski stil vodenja kot moški. Peto hipotezo lahko
torej potrdimo. To je v skladu z literaturo, ki navaja, da so ženske v več raziskavah pogosteje
kot moški izbrale vodjo s transformacijskim stilom vodenja. Ženske so pogosteje kot moški
izpostavljale pomembnost dobrega odnosa z vodjo, osebno povezavo z njim in deljenje moči
glede sprejemanja odločitev, kar se povezuje s transformacijskim stilom vodenja (Aldoory in
Toth, 2004).

Z odprtim vprašanjem na koncu smo preverjale, kakšen bi bil za študente idealni vodja.
Podane odgovore smo analizirale kvalitativno, pri čemer smo na podlagi podanih odgovorov
določile devet kategorij, s katerimi so udeleženci opisovali vodje, ki si jih želijo:
človekoljuben (empatičen, sproščen, pomemben mu je osebni stik), ambiciozen (motiviran,
zagnan, ima zastavljene jasne cilje), odziven (daje povratne informacije, sprašuje po
predlogih za izboljšavo, preverja, kako zaposleni opravljajo delo), strokoven (objektiven,
korekten, zna ločiti delo od osebnega življenja) organiziran (sistematičen, daje jasna
navodila, zna razdeliti delo) ima pozitiven odnos do zaposlenih (zna pohvaliti zaposlene,
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posluša zaposlene, ceni vse zaposlene), skrbi za dobro klimo v organizaciji (ustvarja
sproščeno vzdušje in skrbi za povezanost v kolektivu), skrbi za zaposlene (nagradi
zaposlene) in do vseh enak (med zaposlenimi ne dela razlik).

Ob koncu navajamo še nekaj pomanjkljivosti naše raziskave in nekaj predlogov za
nadaljnje raziskovanje preferenc do stila vodenja v študentski populaciji. Prva
pomanjkljivost se veže na težave s pridobivanjem podatkov. Udeležence raziskave smo kljub
vzorčenju po principu snežne kepe zelo težko dobile, kar kaže na to, da jih obravnavana
tematika najverjetneje ne zanima. V prihodnosti bi se bilo zato treba posvetiti poudarjanju
prednosti, ki jih sodelovanje v raziskavi prinaša (npr. ozaveščanje svojih pričakovanj in želja
pripomore k razmišljanju o tem, kje bi želeli delati in kakšnih odnosov z vodjo si na delovnem
mestu želijo; če svoja pričakovanja in želje poznajo, lahko že v času študija iščejo priložnosti
za delo, ki so z njimi bolj skladni). Druga pomanjkljivost, vezana na vzorec študentov, je nižja
stopnja izkušenj, ki jih imajo študentje z vodjami, zato najverjetneje nimajo dobrega vpogleda
v to, kaj si od vodje želijo in kaj se od njih samih pričakuje. Predlagamo, da se v prihodnosti
izvedejo vzdolžne raziskave, ki bodo ugotavljale kako se posameznikova preferenca stila
vodenja spreminja glede na posameznikovo delovno dobo. Prav tako kot pomembno področje
raziskovanja v prihodnosti vidimo področje unboss kulture, ki je zaenkrat še precej
neraziskano. Sklepamo, da bi tovrstno raziskovanje prineslo pomemben doprinos k
razumevanju unboss stila vodenja, ki naj bi predstavljal prevladujoč stil vodenja v prihodnosti
(Pučko in Čater, 2011; Alimo-Metcalfe in Alban-Metcalfe, 2005).

Zaključki

Ugotavljamo, da je odnos z vodjo pomemben skoraj vsem študentom, zato je ključno, da
vodje prepoznajo potrebe na trg prihajajočega kadra ter se jim znajo prilagajati. Kot najbolj
zaželen stil vodenja študentje zaznavajo transakcijski stil vodenja, sledi unboss vodenje, kot
najmanj zaželenega pa dojemajo transformacijski stil vodenja. Zadnja dva preferirajo zlasti
študentje, ki imajo željo po delu z ljudmi. Predstavljene ugotovitve raziskav se nam zdijo
uporabne za:

● vodje: študentje si ob prihodu na delovno mesto želijo predvsem usmerjanja in
priložnosti, ki jim omogočajo, da delo dobro opravijo ter manj prevzemanja
odgovornosti (“poskrbi za primerno uvajanje v delo”; “za opravljanje nalog priskrbi
dovolj časa, jih sporoči pravočasno”; “vsakemu dodeli delo, ki najbolj ustreza
njegovim značilnostim in ne presega njegovih sposobnosti”); tistim pa, ki si želijo
delati z ljudmi je pomembno, da je vodja manj usmerjajoč, da se več posveti odnosu z
zaposlenimi in jih obravnava bolj enakovredno (npr. “posluša moje predloge”; “ko je
to potrebno / je za to čas, diskutira z mano o strokovnih problemih s svoje
perspektive”; “je korekten in prijazen do vseh, vse obravnava na enak način”);
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● izobraževalce: smiselna je priprava izobraževanj, ki naslavljajo zaznano pomembnost
odnosa zaposlenih z vodjo in organizacije ter vodje učijo, kako prepoznati potrebe in
želje zaposlenih ter jih ustrezno nagovoriti;

● študente: ti so ob reševanju našega vprašalnika in odprtega vprašanja o tem kakšnega
vodje si želijo, bolj ozavestili svoja pričakovanja do vodij - na podlagi tega bodo lahko
ob vstopu na trg dela bolj jasno izrazili svoje želje in pričakovanja.
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