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1 UVOD 

Biologija je veda o življenju in pravilno bi bilo, da se, če je le mogoče, pri poučevanju 

poslužujemo živih organizmov. Čeprav so mnogi mnenja, da se v Sloveniji učitelji še vedno 

poslužujejo tradicionalnega načina poučevanja, upamo, da lahko prav to spremenimo pri 

bodočih učiteljih biologije in pravzaprav pri vseh bodočih poklicih, ki vključujejo biološke 

vsebine.  

Na temo poučevanja in vključevanja živih organizmov v poučevanje je bilo narejenih že veliko 

raziskav, ki dokazujejo pozitivne učinke, eden izmed takšnih načinov poučevanja je na primer 

izkustveno učenje. Da bi lahko bodoči učitelji pristopali s sodobnejšimi načini poučevanja, jih 

je na to treba ustrezno pripraviti v času njihovega izobraževanja. Bodoče učitelje je treba 

pripraviti na to, da do živih organizmov ne bodo imeli nepotrebnih predsodkov.  

Največkrat se predsodki do živih organizmov pojavljajo prav pri odnosu do živali. Ljudje smo 

si različni in vsak na svoj način sprejemamo različne živali. Dejstvo je, da se pojavljajo 

parametri, ki razvrščajo živali na tiste, ki se jih ljudje v povprečju bolj ali manj bojijo, in na 

tiste, ki se ljudem v povprečju bolj ali manj gnusijo.  

Na temo odnosa in stališč do živali ter s tem povezanih čustev, kot sta strah pred živalmi in 

gnus do živali, se intenzivno izvajajo raziskave. Učenci se z veseljem učijo o živalih in pri 

pouku radi delajo z njimi (Tamir in Shcurr, 1997), vendar dejstvo je, da to ne velja za vse živali. 

Pri nekaterih lahko pristopajo bolj samozavestno in brez strahu, pri drugih pa se ob srečanju z 

določeno živaljo odzovejo z odmikom od nje, kar lahko kaže na reakcijo straha in/ali gnusa do 

živali. 

V naši raziskavi, ki smo jo izvedli s študenti Pedagoške fakultete (smer: BI – KE in BI – GO) 

in študenti Zdravstvene fakultete (smer: SI), smo se odločili preveriti čustva študentov (strah in 

gnus) do izbranih živali. Prav tako smo skušali ugotoviti, ali na koncu študija dobimo 

kompetentne diplomante, ki bodo lahko v bodoče kakovostno, brez kakršnih koli zadržkov 

opravljali svoje delo. Učitelji namreč lahko v šoli delajo, rokujejo z živimi živalmi, študentje 

SI pa se lahko zaposlujejo kot inšpektorji (v higieni, gostinskih obratih, skladiščih …) ali kot 

strokovnjaki na področju DDD (dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija), zato prav tako naj 

ne bi imeli predsodkov do izbranih živali. 

 

 

 

 

 

 

 



Pihler, N. Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi.  

Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016                  2 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Čustva so procesi, ki so del našega vsakdanjika, o njih razmišljamo in se velikokrat sprašujemo, 

kako jih prepoznati, kako se z njimi soočati in kako z njimi ravnati. Vsak posameznik ima lastno 

razlago čustev, vendar ko želimo natančno definirati pojem čustev, se velikokrat znajdemo v 

dilemi, saj je to daleč od preprostega (Musek, 2005). 

2.1 OPREDELITEV ČUSTEV 

Čustvo lahko definiramo kot »duševni proces ali stanje, ki je posledica odnosa med človekom 

in okoljem« (SSKJ, 2005). Razlikujemo fiziološke in nevrološke, funkcionalne, kognitivne ter 

socialne skupine teorij, ki razlagajo čustva (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.1.1 Fiziološke in nevrološke teorije čustev 

»Pomembni avtorji, med katerimi lahko izpostavimo LeDouxsa (1989; 1992) in Pankseppa 

(1989; 1992)« (cit. v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 9), ki so se ukvarjali s fiziološkimi in 

nevrološkimi teorijami, vidijo izvor in sestavo čustev predvsem v fizioloških spremembah 

organizma in v prepoznavnih medmožganskih povezavah, ki se pri vsakem posamezniku 

sprožijo ob določenih dražljajih (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.1.2 Funkcionalna teorija čustev 

Čustva po mnenju zagovornikov funkcionalne teorije čustev vključujejo značilne izraze obraza 

in mišično aktivnost, ki spremlja fiziološke spremembe. Po njihovem mnenju naj bi bila čustva 

prirojena in naj bi se izoblikovala med evolucijo (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.1.3 Kognitivna teorija čustev 

Skupno prepričanje o čustvih vseh avtorjev, ki so usmerjeni v kognitivno teorijo čustev, je, da 

so čustva kompleksni psihofiziološki pojavi, ki se spreminjajo skladno s spremembami odnosov 

med posameznikom in okoljem (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.1.4 Socialna teorija čustev 

Za avtorje, ki so usmerjeni v socialno teorijo čustev, velja skupno prepričanje, da so čustva 

družbeno skonstruirane tvorbe, pri katerih naj bi socialni dejavniki vodili poimenovanje, 

interpretacijo in predelavo čustev. »Med socialnimi zagovorniki se pojavljata tudi Darwin 

(1965) in Dunn (1994)« (cit. v Smrtnik Vizulić, 2007, str. 9), ki opisujeta čustva kot prirojene 

mehanizme, oblikujoče se pod vplivom družbenih pravil (Smrtnik Vitulić, 2007). 
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2.2 DELITEV ČUSTEV 

Ameriški psiholog Plutchik (1991) je razlikoval temeljna in kompleksna čustva. Med temeljna 

čustva je uvrstil osem čustev: strah, jezo, veselje, žalost, sprejemanje, zavračanje (gnus), 

pričakovanje in presenečenje (slika 1). Ta čustva so univerzalna in jih doživljamo vsi ljudje ne 

glede na kulturo, v kateri živimo, ali kakšne druge družbene pojave. Za temeljna čustva različni 

avtorji uporabljajo različna merila: 

– temeljna čustva naj bi se v ontogenetskem in filogenetskem razvoju pojavila zelo 

zgodaj; 

– njihovo izražanje in prepoznavanje naj bi bilo v vseh kulturah enako; 

– za temeljna čustva naj bi bili značilni tipični izrazi obraza in posebni vzorci možganske 

dejavnosti ter adaptacijska funkcija (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Razdelitev temeljnih čustev  
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Med kompleksna čustva je Plutchik (1991) uvrstil čustva, kot so ljubezen, sovraštvo, ponos, 

ljubosumje, zavist, sram, zadrega, krivda in podobno. Gre za skupino čustev, ki izvorno niso 

pomembna za preživetje organizma ali biološko usmerjene odnose, ampak predstavljajo bolj 

»socialna« čustva, ki so pomembna za življenje z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). Ta 

čustva so v primerjavi s temeljnimi vsekakor bolj odvisna od družbeno-kulturnih vplivov in 

zato lahko rečemo, da za te obstajajo večje individualne razlike v njihovem doživljanju in 

izražanju (Milivojević, 2008). 

Čustva nekateri avtorji delijo na pozitivna oziroma negativna, čeprav sami ne navajajo 

podrobnejših meril za takšno delitev (slika 2). Doživljanje pozitivnih oziroma negativnih čustev 

je odvisno od dogajanja, ki je za določenega posameznika pomembno. Posameznik lahko 

doživlja pozitivna čustva, kadar neko dogajanje ali okoliščine prispevajo k doseganju 

osebnostnih ciljev, prav tako velja obratno za negativna čustva. Če posameznik oceni, da so 

njegovi osebnostni cilji ogroženi zaradi nekega dogajanja ali okoliščin, izraža negativna čustva 

(Smrtnik Vitulić, 2007). Tako pozitivna kot negativna čustva so za vsakega posameznika 

izredno pomembna in koristna, saj ga pripravijo na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji 

(Milivojević, 2008). 

 

 

 

Slika 2: Primer pozitivnih in negativnih čustev 

 

Pomembna značilnost čustev je bipolarnost, kar pomeni, da skoraj vsakemu čustvu, ki ga 

poznamo, pripada tudi nasprotno čustvo. Značilni primeri bipolarnosti so veselje in žalost, 

ljubezen in sovraštvo, upanje in obup ter še mnogi drugi (Musek in Pečjak, 2001).  

  

ČUSTVA

POZITIVNA

veselje presenečenje

NEGATIVNA

strah jeza



Pihler, N. Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi.  

Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016                                   5 

 

2.3 FUNKCIJE ČUSTEV 

Čustva so evolucijsko in genetsko izoblikovana naravnanost organizma k dejavnosti v odnosu 

do okolja. So pridobljena zmožnost ocenjevanja tako pozitivnih kot negativnih dražljajev 

(Musek, 2003). Funkcija pozitivnih čustev je, da nas približa k določenemu dogajanju ali 

okoliščini, ki nam je vzbudila posamezno čustvo, funkcija negativnih čustev pa je ravno 

obratno, torej v izogibanju dogajanju ali okoliščini. Čustva lahko vplivajo na kognitivne 

procese, motivacijo in obnašanje. Zelo intenzivna čustva lahko vplivajo tudi na motorične 

funkcije (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.4 NASTANEK ČUSTEV 

Pri čustvenem odzivu v neki situaciji pride do psiholoških sprememb, kognitivnih obdelav ter 

verbalnih in neverbalnih izražanj (Prosen, Smrtnik Vitulić in Poljsak Skraban, 2011). Čustva 

niso le zaporedja ločenih procesov, ampak so posameznikov odziv v situaciji, in sicer bolj kot 

je ta situacija pomembna, bolj intenzivna čustva bo posameznik ob tem doživljal (Smrtnik 

Vitulić, 2007). 

Navzven se čustva pokažejo s čustvenimi izrazi, ki jih lahko po navadi dobro prepoznamo. 

Najbolj očitni in znani čustveni izrazi so smeh, jok in zardevanje. Prav tako se čustva zraven 

obrazne mimike izražajo tudi v kretnjah, drži telesa in glasovnih spremembah (Musek in Pečjak, 

2001). 

Ob čustvenem vzburjenju se pojavljajo številne fiziološke spremembe v delovanju organizma. 

Te so posledica delovanja določenih možganskih struktur, ki nadzirajo potek čustvovanja. Vse 

čustvene spremembe potekajo pod vplivom avtonomnega živčevja in njegovih nadzornih 

središč v možganih (hipotalamus), zajemajo delovanje hormonalnega sistema, srca in ožilja, 

dihalnega sistema, prebavil ter drugih organov (Musek in Pečjak, 2001). 

Čustvovanje predstavlja izraz organizma v njegovem odnosu do sveta, tako da čustva moramo 

pojasnjevati v povezavi z odnosom med organizmom in svetom. Upoštevati moramo procese, 

ki nastopajo pred čustvovanjem in tudi po njem. Te procese lahko razložimo z mehanizmom 

krožne emocionalne (čustvene) reakcije (KER). Pri mehanizmu KER gre za zapleten 

kognitivno-fiziološki-vedenjski sklop, ki je sestavljen iz nekaj ključnih segmentov (slika 3). 

Čustvo, ki je izraz čustvovanja organizma, je vmesni segment v tej verigi dogodkov, ki se začne 

z zaznavanjem stimulusne situacije in konča z akcijo, usmerjeno v stimulusno situacijo (slika 

3). Čustvovanje je reakcija na pomembno spremembo v zunanjem svetu, lahko motivira 

organizem za vedenje, ki bo pomenilo adaptacijo na spremembo (Milivojevič 2008). 
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Slika 3: Model krožne emocionalne (čustvene) reakcije 

Opomba: STIMULUSNA SITUACIJA je nekakšna sprememba v zunanjem svetu, pri kateri se lahko različni 

organizmi različno odzovejo (ali z enim čustvom, ali z nasprotnim čustvom, ali ostane popolnoma indiferenten); 

PERCEPCIJA organizem reagira na spremembo v zunanje okolju in jo registrira (zavestno ali nezavestno); 

APERCEPCIJA: pripisovanje pomena zaznanim dražljajem; VALORIZACIJA: kritični moment v procesu 

obdelave informacij v dražljaju, od nje je odvisno, ali bo čustvo nastalo ali ne; EMOCIONALNI TELESNI ODZIV: 

čustva dvigajo energetsko raven telesa in mobilizirajo organizem za morebitno akcijo; PRIPRAVLJENOST NA 

AKCIJO: vsako čustvo aktivira enega ali več vedenjskih vzorcev; MIŠLJENJE IN MENTALNE OPERACIJE: 

doživljeno čustvo je izkušnja, ki aktivira mišljenje; PRILAGODITVENO VEDENJE: vedenje organizmu omogoča, 

da se vede skladno s smislom in pomembnostjo.  
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2.5 STRAH  

Strah je čustvo, ki ga pogosto povezujemo z nevarnostjo. V literaturi zasledimo, da strah 

predstavlja normalen odziv organizma na morebitno nevarnost (King, Ollendick in Murphy, 

1997). Ljudje pogosto doživljajo strah takrat, kadar so prepričani oziroma se ne počutijo dovolj 

sposobne, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo, saj naj bi ta presegla njihove zmogljivosti 

(Milivojevć, 2008). Ne glede na to, ali je strah realen ali namišljen, je nujno potreben in koristen 

za obstoj posameznika ter vrste, saj če se bomo nečesa bali, bomo ob tem še posebno  previdni 

in tako se bomo izognili morebitnim neprijetnostim (Majer, 2013). Strahovi, ki jih doživljamo, 

so lahko različnih oblik. Tisti, ki jih doživljajo otroci, so pogosto kratkotrajni in niso dovolj 

močni, da bi zanje predstavljali težave (King, Ollendick in Murphy, 1997). Kadar se pojavlja 

trajni, pretiran in neutemeljen strah, ki je vezan na specifični objekt ali situacijo, ne govorimo 

o strahu, temveč o fobiji (Vengust, 2013). Pogosto so primeri fobij prikazani kot pretiran 

neutemeljen strah pred določenimi živalmi, vremenskimi pojavi (veter, dež, grmenje), pretiran 

strah pred višino in strah pred različnimi zdravstvenimi posegi (King, Ollendick in Murphy, 

1997). Poleg fobij poznamo še več drugih oblik strahu, kot so na primer anksioznost, 

zaskrbljenost, plašnost in trema (Bourne, 2010). 

2.5.1 Kako prepoznati strah 

Pri prepoznavanju strahu moramo biti pozorni na obrazno mimiko, in sicer Ekman (2003) opiše, 

da je pri osebi, ki doživlja strah, iz izraza na obrazu mogoče razbrati naslednje znake: 

– močno dvignjene zgornje veke in rahlo napete spodnje veke; 

– sproščena spodnja čeljust in raztegnjene ustnice vzvratno v horizontalni ravnini; 

– visoko in navznoter dvignjene obrvi. 

Zraven že zgoraj opisanih znakov obrazne mimike potekajo sočasno tudi drugi simptomi, kot 

so globje in hitrejše dihanje, hladnejše roke, potenje, prebavne motnje, tresenje mišic ter 

povišana napetost v mišicah in nogah (Tomažič, 2009). 

2.5.2 Fobije 

Fobije lahko definiramo kot »bolezenski strah pred določenimi bitji, predmeti ali položaji« 

(SSKJ, 2005), ki lahko onemogočijo normalno življenje človeka. V psihiatričnih klasifikacijah 

duševnih motenj so fobije uvrščene med kategorijo anksioznih motenj. Gre za motnje, pri 

katerih je prevladujoči simptom doživljanje tesnobe, ki se izraža v različnih stopnjah 

intenzivnosti.  

Fobije delimo v tri večje skupine: 

 SPECIFIČNE FOBIJE 

Pri specifičnih fobijah govorimo o anksioznih motnjah, ki predstavljajo nerazumljiv, pretiran 

strah, povezan s specifičnim objektom ali situacijo. Za specifične fobije je značilno, da se 

posameznik boji določenih predmetov (predvsem ostrih predmetov, kor so na primer noži in 

podobno), živali (ki spadajo v družino dvoživk, plazilcev, žuželk, zveri in podobno), naravnih 

pojavov (kot sta grmenje in bliskanje) ali medicinskih posegov. V to skupino spadajo tudi 

situacijsko pogojeni strahovi, kot so strah pred višino, letenjem z letalom, vožnjo z dvigalom 

in podobno (LeBeau idr., 2010).  
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 AGROFOBIJE 

Agrofobija pomeni strah pred odprtimi prostori in zraven tega obsega tudi strah pred 

zapuščanjem doma, vstopanjem v javne prostore, strah pred potovanjem z javnimi prevoznimi 

sredstvi in podobno (Tracy, 2012). 

 SOCIALNE FOBIJE 

Za socialne fobije je značilno doživljanje strahu v socialnih situacijah, kot sta na primer javno 

nastopanje ali govorjenje. Za ljudi, ki doživljajo to vrsto fobij, je značilno, da imajo slabo 

samopodobo. Običajno se posameznik ne zaveda svojih osebnostnih kvalitet, jih podcenjuje ali 

dojema kot samoumevne (Marks, 1969). 

2.5.3 Razlika med strahovi in fobijami  

Strah pred nevarnimi situacijami je nekaj normalnega, človeškega in celo koristnega, kajti strah 

je v nevarnih situacijah odgovoren za aktiviranje samodejnega odziva tako imenovanega »boj-

ali-beg«, ki je v smislu preživetja nekega organizma lahko ključnega pomena. S pomočjo 

našega telesa in uma smo sposobni in pripravljeni za hiter odziv, s katerim bi se kar najbolje 

zaščitili pred nevarno situacijo. 

Pri fobijah pa je strah oziroma neka grožnja tako močno pretirana, da se osebam, ki tega ne 

doživljajo zdi takšen strah nemogoč. V tem primeru fobije močno zaznamujejo človekovo 

življenje, saj onemogočijo njegovo normalno funkcioniranje in ga ovirajo pri aktivnostih. Na 

primer strah pred letenjem je fobija, ki lahko človeka onesposobi v izpolnjevanju poklicnih in 

drugih ciljev (LeBeau idr., 2010). 

2.5.4 Razvoj strahu (fobij) 

Rechmanova teorija strahov in fobij govori o tem, da strahove lahko pridobimo preko treh 

glavnih poti, ki so direktno pogojevanje, učenje po modelu in preko prenosa negativnih 

informacij (King, Gullone in Ollendick, 1998), zraven teh se omenjajo v literaturi še razvojno 

pogojene fobije (Tomažič, 2009). 

2.5.4.1 Travmatsko pogojene fobije ali direktno pogojevanje 

Psihološke teorije pojasnjujejo fobije kot naučene reakcije strahu. Psihologi so dokazali, da se 

intenzivna čustvena stanja asociativno povezujejo z zunanjimi okoliščinami, v katerih tisti 

trenutek smo. To lahko ponazorimo s preprostim primerom iz vsakdanjega življenje. Človek, 

ki ga je ugriznil na primer pes, začne vsakič ko sreča psa, doživljati močen strah pred psom, pa 

čeprav to ni tisti pes, ki ga je prvič ugriznil, lahko je kateri koli drug pes. Travmatsko pogojene 

fobije so vezane na zunanje dražljaje, ki spominjajo na travmatično izkušnjo, v našem primeru 

na ugriz psa, in zato se v prihodnosti, ko oseba sreča katerega koli psa, sproži enaka čustvena 

reakcija, kot jo je človek doživel v izvorni situaciji. Pri tem ima pomembno vlogo mehanizem 

generalizacije, pri čemer čustvenega odziva ne spodbudi le tisti dražljaj, ki je obstajal v 

travmatičnih okoliščinah, ampak močno čustveno reakcijo sprožijo tudi dražljaji, ki so podobni 

izvornemu. Prav zaradi mehanizma generalizacija se človek, ki ga je ugriznil pes, ne boji le 

tistega psa, ki ga je v izvorni situaciji ugriznil, ampak se na sploh boji vseh psov, saj se ob 

srečanju katerega koli psa sprožijo dražljaji, ki so podobni izvornemu (Du, Jaaniste, Champion 

in Yap, 2008). 
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2.5.4.2 Učenje po modelu  

Pri tej obliki se strahovi (fobije) razvijejo po načelu mehanizmov ponotranjenja in 

poistovetenja. Z opazovanjem reakcij druge osebe ob stiku z virom strahu posnemamo njene 

reakcije in v podobni situaciji reagiramo na podoben način (Muris, Merckelbach, Meesters in 

Van Lier, 1997a; Muris, Merckelbach in Collaris, 1997b). Tak način posnemanja je najbolj 

izrazit v obdobju otroštva, v katerem se učimo vedenja od svojih staršev, vrstnikov, idolov in 

drugih za nas pomembnih ljudi. To lahko ponazorimo s preprostim primerom. Otrok opazuje 

reakcijo mame ob stiku s pajkom. Mama ob stiku s pajkom začne kričati in izražati strah pred 

pajkom. Otrok, ki opazuje materino reakcijo, se nehote poistoveti z materinim odzivom in začne 

tudi sam v tistem trenutku doživljati intenziven strah. Po mnenju različnih raziskav lahko takšen 

način učenja strahov privede do fobij (Muris idr., 1997a, 1997b).   

2.5.4.3 Prenos negativnih informacij 

V današnjem svetu je pridobivanje informacij zelo poenostavljeno, saj si posameznik zelo 

enostavno lahko pridobi informacije že iz spleta. Informacije, predvsem negativne, ki si jih 

posameznik pridobi, lahko imajo pomembno vlogo za razvoj strahov. Ljudje so z odkritjem 

negativnih informacij o nekaterih organizmih izgubili toleranco do določenih organizmov in 

predvsem spremenili odnos do njih. Preko lastnega raziskovanja ali obveščanja zdravstvenih in 

drugih ustanov so ljudje ugotovili, da so nekateri organizmi, kot so žuželke, prenašalci bolezni, 

zaradi česar so ljudje začeli obravnavati žuželke kot nevarno golazen in nadlogo (Tomažič, 

2009). 

2.5.4.4 Razvojno pogojene fobije 

V različnih razvojnih obdobjih našega življenja so v ospredju nekateri tipični strahovi, ki jih 

obravnavamo kot normalne oziroma prehodne. Najbolj pogosti takšni strahovi so na primer 

strah pred določenimi živalmi, strah pred temo, strah pred vodo, grmenjem, bliskanjem in 

podobno. Mnogi od teh so povezani z značilnostmi otroškega mišljenja, ki je v zgodnjih letih 

zelo abstraktno in poteka na ravni konkretnih miselnih operacij. Ob ugodnih razvojnih razmerah 

večina otrok preraste tovrstne strahove, nekateri pa se lahko ohranijo in se kažejo tudi v 

odraslem obdobju (Du, Jaaniste, Champion in Yap, 2008). 

2.5.5 Strah pred živalmi 

Odnos do živali se je oblikoval že v preteklosti in se tudi vse do danes nekoliko spreminja, saj 

na odnos do živali vplivajo različni dejavniki, kot so na primer interakcije med ljudmi in 

živalmi, kot tudi neposredne koristi, ki jih lahko človek pridobi od rejenih oziroma gospodarsko 

vrednih živali (Randler, Hummel in Prokop, 2012).  

Strah do živali je tradicionalno obravnavan kot biološka predispozicija, ki povezuje ljudi s 

potencialno nevarnimi živalmi. Med potencialno nevarne živali uvrščamo različne živali, ki so 

neposredno ali posredno povezane s širjenjem okužbe ali bolezni (Prokop, 2008). 

Znano je, de je strah pred živalmi pri ljudeh nekaj zelo pogostega. Na to tematiko je bilo 

narejenih že nekaj raziskav, ki nam dokazujejo, da se pojavljajo določene skupine živali, do 

katerih ljudje gojijo večji strah. Tako sta že leta 1991 Robins in Regier dokazala, da ima 46 % 

ljudi (od celotnega vzorca raziskave) kako vrsto straha pred nečem in da je najbolj pogost strah 

pred živalmi, med katerim so izstopale naslednje skupine: strah pred pajki, strah pred kačami, 

strah pred insekti in strah pred psi. Narejene so bile tudi individualne raziskave za posamezno
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 skupino straha pred živalmi. Tako so na primer pri raziskavi o strahu pred pajki ugotovili, da 

se pajkov boji od 1 do 3 ženske in od 1 do 4 moški (Davey idr., 1998). 

2.6 GNUS 

Gnus, v angleščini »disgust«, dobesedno prevedeno pomeni slab okus, zato gnus velikokrat 

povezujejo prav z zavračanjem hrane, torej hrana, ki se mi gnusi, jo zavrnem (Woody in 

Teachman, 2000). Tako kot Woody in Teachman tudi Kovačev (2004) meni, da je gnus 

prirojeno čustvo, ki je povezano s hrano. Gnusijo pa se nam lahko seveda tudi druge stvari, saj 

je v osnovi gnus velikokrat povezan prav s strahom do določene stvari (Vengust, 2013). 

2.6.1 Kako prepoznati gnus 

Gnus je eno izmed temeljnih čustev, značilen in prepoznaven v vseh kulturah. Različne kulture 

poimenujejo za nagnusne različne objekte, vendar je reakcija gnusa na objekt v vseh kulturah 

enaka (Olatunji, Haidt, McKay in Bieke, 2008). 

Vključuje specifične obrazne mimike, katerih značilnosti so rahlo ukrivljene obrvi, zavihana 

zgornja ustnica, gubanje nosu in rahlo odprta usta (Rozin, Lowery in Ebert, 1994). 

Prav tako se ob doživljanju gnusa zraven obraznih mimik pojavijo fiziološke spremembe v 

telesu, kot so slabost, nabiranje sline in bljuvanje. 

»Fiziologija gnusa je v povezavi s slabostjo verjetno učinkovana s strani parasimpatika za 

razliko od strahu, ki je voden s strani simpatika« (Rozin, Haidt in McCauley, 1999; cit. v 

Tomažič, 2009, 36.). Občutki slabosti ljudem ne odgovarjajo, zato se oseba začne odmikati od 

vira gnusa, da bi preprečila vse te negativne dražljaje. »Odmikanje oziroma ohranjanje distance 

je lahko doseženo z odstranitvijo določenega dražljaja, umikom od neprijetne situacije ali s 

preusmeritvijo pozornosti« (Rozin, Haidt in McCauley, 1999; cit. v Tomažič, 2009, 36.). 

Veliko različnih situacij lahko vzbudi čustvo gnusa. V bolj kompleksnih situacijah je možna 

kombinacija več osnovnih čustev. Tako se tudi gnus pojavlja v kombinaciji z drugimi čustvi, 

na primer gnus in jeza ali gnus in žalost. Med čustvi je težko narediti jasne meje, kadar so 

dražljaji, ki jih sprožijo, enolični. Vseeno pa se zelo podobna čustva pojavljajo v zelo različnih 

situacijah. Dražljaji, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega, lahko v človeku zbudijo čustvo 

pod istim imenovalcem, na primer gnus. Iz naštetih razlogov je upravičeno sklepati, da gre za 

čustvo, ki nastopa v več oblikah. 

2.6.2 Oblike gnusa 

Za gnus je značilno, da ga lahko doživljamo ob naboru raznolikih sprožilcev, ki segajo od zelo 

konkretnih (npr. slabih okusov) do zelo abstraktnih, katere si lahko samo zamislimo in se nam 

neka situacija ali stvar že gnusi (Chapman in Anderson, 2012) 

Nekateri znanstveniki so predstavili dvofaktorski model gnusa, v katerega sta vključena 

osnovni gnus (ang. core disgust) in gnus kot opomnik živalskosti (ang. animal reminder 

disgust). Osnovni gnus se izraža skozi situacije, pri katerih se instinktivno izogibamo snovem 

neprijetnega okusa in vonja, ki nas potencialno lahko zastrupijo (Rozin, Lowery in Ebert, 1994). 

Ta oblika gnusa se je v evolucijsko-kulturnem procesu posplošila na majhne živali in živalske 

ostanke, torej vse vrste izločkov in organskih ostankov (Simpson, Carter, Anthony in Overton, 

2006). Prav to čustvo, ki izvira iz zavrnitve kislih in grenkih okusov pri dojenčkih, je v širšem 

pogledu isto čustvo, ki ga odrasli izrazimo ob pogledu na ščurke (Rozin, Lowery in Ebert, 1994;
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 Olatunji, Williams, Lohr in Sawchuk, 2005; Simpson, idr., 2006). Druga oblika gnusa, 

imenovana gnus kot opomnik živalskosti, je dobila svoje ime prav zaradi dražljajev, ki jo 

sprožijo. Sprožijo jo namreč dražljaji, ki nas spominjajo na dejstvo, da smo tudi ljudje 

velikokrat zaradi svojega obnašanja podobni živalim (Rozin, Lowery in Ebert, 1994). Tak gnus 

izrazimo, kadar smo priča okrutnih in nenavadnih obnašanj, ki se ne skladajo z našimi 

pričakovanji in moralnim čutom. Med taka dejanja štejemo fizično nasilje (tudi rasizem in 

šovinizem), posilstvo, slabo higieno in smrt. Takšno obliko gnusa opisujejo tudi drugi 

znanstveniki pod drugačnim imenom, in sicer socialno-moralni gnus (Simpson idr., 2006).  

Da obstajata dve pojavni obliki gnusa, so znanstveniki raziskali na različne načine. Opazili so, 

da se pojavljajo razlike med oblikami gnusa v obrazni mimik (Rozin, Lowery in Ebert, 1994) 

in pri povezavi gnusa z drugimi čustvi (Olatunji idr., 2005). Ugotovili so tudi, da je dovzetnost 

ljudi za obe obliki gnusa različna (Simpson idr., 2006).   

2.7 POVEZAVE MED STRAHOM IN GNUSOM  

Zamenjevanje čustev strah in gnus je zelo pogosto, saj oba lahko sprožita podobne reakcije, in 

sicer reakcijo odpora ali reakcijo odmika. Tako strah kot gnus sta čustvi, ki lahko pripomoreta 

k preživetju organizma (Milivojevič, 2008). 

Pojavljajo se fobije, ki v resnici niso reakcije strahu, ampak reakcije gnusa na določene sluzaste, 

smrdeče, umazane in izrazito grde objekte ali živali. Pri teh fobijah, ki jim pravilneje rečemo 

disgustije (iz besede dissgusting), si organizem ustvari fantazijo o določenem objektu ali živali, 

ki bi lahko prišla v organizem. Ta fantazija ustvari reakcijo gnusa. Kot kaže, je gnus veliko bolj 

primitivno čustvo kot strah, saj je včasih zelo težko odkriti vzrok nastanka, torej zakaj se 

določenemu organizmu nek objekt ali žival gnusi. Takoj ko se odkrije vzrok nastanka za gnus 

do določenega objekta ali živali, pa se gnus zamenja v strah, in sicer v strah pred na primer 

okužbo ali zastrupitvijo zaradi določenega objekta ali živali (Milivojevič, 2008). 

Strah in gnus sta čustvi, ki sta medsebojno povezani. Če se zmanjša strah do neke stvari, se 

zmanjša tudi gnus (Vengust, 2013). Prav tako lahko v raziskavi Sawchuka idr. (2002; cit. v 

Tomažič 2009, str.) zasledimo, da lahko »strah v določenih primerih deluje kot ojačevalni 

mehanizem za gnus in tudi obratno, gnus lahko deluje kot ojačevalni mehanizem na strah«. 

2.8 IZRAŽANJE STRAHU IN GNUSA DO ŽIVALI V POVEZAVI Z 

BIOLOŠKIM IZOBRAŽEVANJEM 
 

Raziskave, ki jih najdemo na temo straha pred živalmi in gnusa do živali v povezavi z biološkim 

izobraževanjem, so bile narejene pri osnovnošolcih kot tudi pri študentih, pri katerih je 

poudarek na bioloških vsebinah. Veliko raziskav je tudi takšnih, ki so vezane na določeno 

taksonomsko skupino živali, npr. na členonožce (Prokop in Tunnicliffe, 2010; Prokop idr., 

2010; Wagler, 2010; Wagler in Wagler, 2011; Wagler in Wagler,2012). Pajki so tisti, ki v 

skupini členonožcev prevladujejo na vrhu nepriljubljenosti med ljudmi (Gerdes, Uhl in Alpers., 

2009).  

Randeler, Hummel in Prokop (2012) so raziskovali, kako vpliva praktičen pouk bioloških 

vsebin na izražanje strahu in gnusa do določenih živali pri osnovnošolcih, starih med 11 in 13 

let. Živali, ki so jih vključili v raziskavo, so bile uš, polž in miš. S pomočjo rezultatov v 

kontrolni in v eksperimentalni skupini so ugotovili, da se strah do določenih živali lahko 

zmanjša, če učenje vključuje žive organizme. S pomočjo praktičnega načina poučevanja, ki 
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vključuje neposredno izkušnjo z določeno živaljo, lahko pozitivno vplivamo na strah in gnus, 

ki ga osnovnošolci predhodno čutijo do živali. Pozitiven učinek neposredne izkušnje z določeno 

živaljo so raziskali tudi drugi avtorji (Bjerke, Østdahl in Kleiven, 2003; Barney, Mintzes in 

Yen, 2005; Tomažič, 2011; Torkar, Kubiatko in Bajd, 2012; Wagler, 2010; Wagler in Wagler, 

2011). 

Tomažič (2011) je v svoji raziskavi pri osnovnošolcih, starih med 11 in 12 let, poleg vpliva 

neposredne izkušnje raziskoval tudi, kako znanje osnovnošolcev o določeni živali vpliva na 

izražanje strahu in gnusa do določene živali. Raziskava je pokazala, da boljše znanje npr. o 

kačah ni dejavnik, ki bi omilil strah in gnus, ki ga osnovnošolci gojijo do kač. To sta pred 

Tomažičem ugotovila tudi raziskovalca Morgan in Gramann (1989). 

V nadaljevanju se bomo osredotočili izključno na raziskave, narejene na temo straha in gnusa 

študentov do določenih živali, saj so ti tudi naša ciljna skupina. 

Ena izmed prvih raziskav, ki je bila narejena na temo straha in gnusa študentov do določenih 

živali, je bila raziskava Morgana in Gramanna (1998), v katero so bili vključeni študentje iz 

različnih držav. Rezultati te raziskave so pokazali povezave med živalmi, ki se jih študentje 

bojijo, in tistimi, ki se študentom gnusijo. Pri večini živali so ugotovili, da če se študentje 

določene živali bojijo, se jim ta v veliko primerih gnusi. 

Torkar (2015) je v svoji raziskavi pri bodočih učiteljih raziskoval vpliv neposredne izkušnje in 

strah pred kačami. Ugotovil je, da študentje, ki se kač bojijo, niso pripravljeni delati z njimi in 

jih niti niso pripravljeni v prihodnosti vključevati v pouk v smislu izkustvenega učenja. 

Tudi Waglers (2010) je v svoji raziskavi pri bodočih učiteljih raziskoval, kakšna stališča imajo 

študentje izoblikovana do madagaskarskih sikajočih ščurkov in ali bi jih v prihodnosti 

vključevali v pouk v smislu izkustvenega učenja. S pomočjo večkratnega neposrednega 

kontakta študentov z madagaskarskimi sikajočimi ščurki je dokazal, da so se stališča študentov 

do madagaskarskih sikajočih ščurkov pozitivno spremenila, kar pa ne velja za vse ostale 

nevretenčarje.  
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3 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

MAGISTRSKE NALOGE 

3.1 CILJI NALOGE 

Z raziskavo smo želeli prispevati k razvoju stroke, saj smo ugotavljali pripravljenost študentov 

smeri BI – KE in BI – GO ter SI za rokovanje z izbranimi živalmi, s katerimi se bodo srečevali 

v bodočem poklicu. Na podlagi kakovosti študija omenjenih smeri smo skušali ugotoviti, ali na 

koncu študija pridobimo kompetentne diplomante, ki bodo lahko v bodoče kakovostno, brez 

kakršnih koli zadržkov opravljali svoje delo. Učitelji namreč lahko v šoli delajo, se rokujejo z 

živimi živalmi, študentje SI pa se lahko zaposlujejo kot inšpektorji (v higieni, gostinskih 

obratih, skladiščih …) ali kot strokovnjaki na področju DDD (dezinfekcija, dezinsekcija in 

deratizacija). Da lahko bodočim diplomantom zagotovimo korektno in kakovostno delo v 

bodočem poklicu, pa so seveda pomembne kakovost študija in stalna nadgradnja ter morebitne 

izboljšave v pedagoškem procesu. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti: 

1) ali študentje biologije z vezavami in študentje sanitarnega inženirstva različno 

ocenjujejo strah in gnus do izbranih živali; 

2) ali so študentje biologije z vezavami in študentje sanitarnega inženirstva pripravljeni za 

delo z izbranimi živalmi in kako bi to vplivalo na opravljanje njihovega bodočega 

poklica; 

3) ali neposreden stik študenta biologije z vezavami in študenta sanitarnega inženirstva 

pred anketiranjem vpliva na izražanje strahu, gnusa in namena rokovanja z izbranimi 

živalmi; 

4) ali spol študenta biologije z vezavami in študenta sanitarnega inženirstva pred 

anketiranjem vpliva na izražanje strahu, gnusa in namena rokovanja z izbranimi 

živalmi; 

5) ali smer študija študenta biologije z vezavami in študenta sanitarnega inženirstva pred 

anketiranjem vpliva na izražanje strahu, gnusa in namena rokovanja z izbranimi živalmi.
Opomba: Študentje biologije z vezavami pomeni študentje Pedagoške fakultete, študij Dvopredmetni učitelj, smeri 

BI – KE in BI – GO. 
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3.3 HIPOTEZE NALOGE 

S pomočjo navedenih raziskovalnih vprašanj smo izoblikovali sledeče delovne hipoteze: 

1) Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva vsaj 

delno pravilno prepoznajo tiste živali, s katerimi so že imeli stik, in tiste, ki jih lahko 

uvrščamo v kategorijo hišnih ljubljenčkov. 

2) Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva gojijo 

bolj pozitivna čustva in s tem povezano manjši strah ter gnus do živali, kot so sesalci, 

ptice in ribe, ter manj pozitivna čustva in s tem povezano večji strah ter gnus do živali, 

kot so dvoživke in nevretenčarji.  

3) Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva so 

pripravljeni delati z živalmi, do katerih gojijo bolj pozitivna čustva in s tem povezan 

manjši strah ter gnus do živali, kot so sesalci, ptice in ribe. Z živalmi, do katerih gojijo 

manj pozitivna čustva in s tem povezan večji strah ter gnus do živali, kot so dvoživke 

in nevretenčarji, pa študentje niso pripravljeni delati. 

4) Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva, ki so že 

imeli stik z izbrano živaljo, se živali ne bojijo, žival se jim ne gnusi in če bi se srečali 

ter rokovali z izbrano živaljo, jim to ne bi predstavljalo težav. Obratno velja za študente, 

ki še niso imeli stika z izbrano živaljo. 

5) Študentkam se izbrane živali bolj gnusijo (ščurek, pajek, klop, lazar, črna podgana, 

deževnik, pijavka), se jih bolj bojijo (volk, kača, pajek, škorpijon, medved, netopir, 

morski pes) ter imajo o njih izoblikovana bolj negativna čustva kot študentje. 

6) Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) glede na letnik študija do izbranih 

živali izražajo enake ocene glede strahu, gnusa in namena. 
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4 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA  

4.1 NAČRTOVANJE RAZISKAVE 

Najprej smo oblikovali raziskovalni problem in preučili že obstoječe pisne vire o izbrani temi 

magistrskega dela. 

Bistvo naše raziskave je bilo ugotoviti pripravljenost študentov smeri BI – KE in BI – GO ter 

SI za delo z izbranimi živalmi, s katerimi se bodo srečevali v bodočem poklicu. Na podlagi 

kakovosti študija omenjenih smeri smo skušali ugotoviti, ali na koncu študija pridobimo 

kompetentne diplomante, ki bodo lahko v prihodnje kakovostno, brez kakršnih koli zadržkov 

opravljali svoje delo. Temu primerno smo oblikovali anketni vprašalnik, s katerim smo 

predvsem ugotavljali, kakšna čustva (strah, gnus) gojijo študentje smeri BI – KE in BI – GO 

ter SI do izbranih živalskih vrst in tudi njihovo pripravljenost za delo z izbranimi živalskimi 

vrstami. 

4.2 VZOREC RAZISKAVE 

K sodelovanju v raziskavi smo povabili študente Pedagoške fakultete študija Dvopredmetni 

učitelj smeri BI – KE in BI – GO od 1. do 4. letnika (študijsko leto: 2014/2015) in študente 

Zdravstvene fakultete študija sanitarnega inženirstva 2. letnika (študijsko leto: od 2011 do 

2015).  

Vzorec je bil izbran neslučajnostno in namensko, saj so v raziskavi sodelovale osebe, ki so 

kompetentne za našo raziskavo. Skupno je sodelovalo 276 študentov (preglednica 1). 

Preglednica 1: Vzorec raziskave glede na smer študija 

 

 

 

 

LETNIK ŠTUDIJA 

 

SMER ŠTUDIJA 

 

 

 

 

Skupno število 

anketirancev 
BI – KE BI – GO SANITARNO 

INŽENIRSTVO 

1. letnik 19 19 0 38 

2. letnik 15 17 148 180 

3. letnik 18 14 0 32 

4. letnik 13 13 0 26 

Skupno število anketirancev 65 63 148 276 

Opomba: BI – KE in BI – GO pomeni študentje biologije z vezavami = študentje Pedagoške fakultete, študij 

Dvopredmetni učitelj, smeri Biologija in kemija ter Biologija in gospodinjstvo.
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4.3 POTEK RAZISKOVANJA 

Anketiranje smo izvajali na izbranih fakultetah, in sicer na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

(študentje študija Dvopredmetni učitelj, smeri Biologija in kemija ter Biologija in 

gospodinjstvo) in na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (študentje smeri Sanitarno inženirstvo).  

Za izvedbo raziskave smo se ustno dogovarjali s posameznimi profesorji za dovoljenje za 

izvajanje ankete v času njihovih rednih predavanj. Ko smo s profesorji uskladili termine, je 

sledilo izvajanje anket v posameznih letnikih vseh izbranih smeri študentov (BI – KE in BI – 

GO ter SI). 

Pred izvajanjem ankete smo se študentom predstavili, jim razložili namen raziskave (pri tem 

smo upoštevali etična načela raziskovanja) in pravila izpolnjevanja anketnega vprašalnika. 

Čas trajanja ankete je bil pri vseh študentih približno enak, nekje od 20 do 25 minut (5–10 minut 

navodila in 15–20 minut reševanje ankete). Ker je reševanje vključevalo PowerPoint 

prezentacijo, smo morali predhodno pripraviti projektor in med izvajanjem ankete menjavati 

slike izbranih živali na zaslonu.  

Anketa je bila anonimna. Po končanem anketiranju smo se zahvalili študentom in tudi njihovim 

profesorjem za sodelovanje. 

4.4 INŠTRUMENT 

Za izvedbo raziskave smo uporabili anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik (priloga 1) je bil 

sestavljen iz petih kategorij (ime živali, neposredne izkušnje z živalmi pred anketiranjem, ocena 

strahu in gnusa do živali ter opredelitev glede namena dela z živalmi), poleg teh smo vpraševali 

še po osnovnih podatkih o anketirancu (spol, smer in letnik študija). V vprašalnik smo zajeli 

sedemindvajset živali različnih taksonomskih skupin: nevretenčarje, ribe, dvoživke, plazilce, 

ptice in sesalce. Postopek zbiranja podatkov je bil zasnovan tako, da je izvajalec raziskave prišel 

v razred, se predstavil, jim razložil namen raziskave (pri tem upošteval etična načela 

raziskovanja) in pravila izpolnjevanja anketnega vprašalnika ter jim razdelil vprašalnike. Ko so 

vsi dobili vprašalnike, smo jim s pomočjo predstavitve s programom PowerPoint (priloga 2) 

pokazali sedemindvajset različnih živali (za vsako žival so porabili približno 30 sekund). 

V raziskavi smo uporabili naslednje odvisne in neodvisne spremenljivke: 

 spol študenta, 

 smer študija, 

 letnik študija, 

 poimenovanje izbranih živali na podlagi slik, 

 neposredne izkušnje z izbranimi živalmi pred anketiranjem, 

 opredeljevanje študentov glede strahu pred izbranimi živalmi, 

 opredeljevanje študentov glede gnusa do izbranih živali, 

 opredeljevanje študentov glede namena dela z izbranimi živalmi. 

Anketiranci so morali vsako posamezno žival čim bolj natančno poimenovati. Pri 

poimenovanju izbranih živali smo upoštevali (popolnoma) pravilno poimenovaje, delno 

pravilno poimenovaje, napačno poimenovanje izbrane živali in ne vem (preglednica 3). Pri 

navajanju neposrednih izkušenj so morali anketiranci obkrožiti trditev da ali ne, če so se 

posamezne živali že dotaknili ali jo držali v rokah. Pri kategorijah strah, gnus in namen pa smo
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 oblikovali petstopenjsko lestvico (preglednica 2), pri kateri so anketiranci za vsako žival morali 

obkrožiti trditev od 1 do 5 (1 pomeni nič oziroma najmanj, 5 pa največ oziroma najbolj; gre za 

stopnjevanje od 1 do 5). S tem ocenjevanjem smo dobili vpogled v to, kako se anketiranci 

počutijo ob morebitnem srečanju z živaljo.  

Preglednica 2: Tri vrste lestvic: strah, gnus in namen 

VREDNOST 

LESTVICE 

LESTVICA STRAHA LESTVICA GNUSA LESTVICA 

NAMENA:  

Če bi moral/-a prijeti 

žival, bi to naredil/-a: 

1 Ne bojim se živali. Žival se mi ne gnusi. popolnoma brez težav. 

2 Rahlo se bojim živali. Ob živali imam 

neprijeten občutek. 

brez težav. 

3 Bojim se živali. Žival se mi gnusi. mogoče. 

4 Zelo se bojim živali. Ob živali mi postane 

slabo. 

s težavo. 

5 Groza me je živali. Ko vidim žival, mi gre 

na bruhanje. 

sploh je ne bi prijel/-a. 

 

4.5 IZBOR ŽIVALI 

V vprašalnik smo zajeli sedemindvajset živali različnih taksonomskih skupin: nevretenčarje, 

ribe, dvoživke, plazilce, ptice in sesalce. Živali iz različnih taksonomskih skupin smo izbirali 

zato, da bi lahko pridobili čim bolj nazorno sliko glede izražanja čustev (strah, gnus) in 

pripravljenosti študentov (smeri BI – KE in BI – GO ter SI) za delo z izbranimi živalmi. Prav 

tako smo ob pregledani literaturi ugotovili značilne vzorce pojavljanja izrazitejših čustev strahu 

in gnusa pri določenih taksonomskih skupinah. Pri primeru dvoživk in tudi nevretenčarjev se 

pojavljajo izbrane živali, do katerih ljudje na splošno gojimo nekoliko večji strah, gnus in tudi 

odpor.  
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Preglednica 3: Tabela izbranih živali glede na pravilno, delno pravilno in napačno poimenovanje 

N ŽIVAL PRAVILNO 

POIMENOVANJE 

DELNO 

PRAVILNO 

POIMENOVANJE 

NAPAČNO 

POIMENOVANJE 

1 pijavka pijavka kolobarnik mokrica, deževnik, 

črv, glista, 999 

2 madagaskarski 

sikajoči ščurek 

madagaskarski 

sikajoči ščurek 

žuželka, ščurek hrošč, čriček, 

stenica, muren, osa, 

999 

3 zlata ribica zlata ribica ribica  

4 krastača krastača žaba  

5 mravlja mravlja črna mravlja, rdeča 

mravlja, faraonka 

termit 

6 nemški ovčar nemški ovčar pes, kraški ovčar 999 

7 hišna/domača 

mačka 

hišna/domača 

mačka  

mačka  

8 volk volk  pes, lovski pes, 

haski 

9 belouška belouška kača glista, morska kača 

10 pajek pajek  tarantela, ptičji 

pajek, pajek skakač 

11 miš miš poljska miš podgana, siva 

podgana, rjava 

podgana, degu, 

morski prašiček, 

voluhar, rovka, 

puščavski skakač 

12 hrček hrček  morski prašiček, 

miš, polh, podgana 

13 zajec  zajec  kunec, 999 

14 klop klop  pajek, črna vdova, 

pršica, bolha, hrošč, 

999 

15 lazar lazar polž, vrtni polž rdeči polž 

16 črna podgana črna podgana podgana miš, črna miš, rjava 

miš, 999 

17 zelena žaba zelena žaba žaba, navadna žaba krastača, urh, zelena 

rega, smokulja,999 

18 uš uš žuželka, šesteronoga 

žuželka 

pršica, bolha, klop, 

stenica, ščurek, 

škorpijon, hrošč, 

paličnjak, 

paškorpijon, 

paščipalec, rak, 999 

19 škorpijon škorpijon  rak, rakovica, 999 

20 muha muha  999 

21 ličinke ličinka  črv, zajedavski črv, 

moden, deževnik, 

glista, buba, kostni 

črv, beli črv, 

kolobarnik, 999 

22 morski pes morski pes  morski kit 

23 rjavi medved rjavi medved medved 999 
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24 netopir netopir  slepa miš, sova 

25 močerad močerad  kuščar, močeril, 

modras, pupek, 999 

26 deževnik deževnik  glista, črv, pijavka, 

999 

27 skobčevka skobčevka papiga, ptica kanarček, kakadu, 

999 

Opomba: Število 999 pomeni prazno polje pri poimenovanju izbranih živali. 
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4.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke smo vnesli v računalniški program MS Excel, jih smiselno uredili in jih 

prenesli v ustrezno tabelo programa SPSS (IBM SPSS Statistics 21.0). S pomočjo tega 

programa smo v skladu s postavljenimi cilji, raziskovalnimi vprašanji in hipotezami podatke 

statistično obdelali (SPSS, 2006). 

Najprej smo izdelali osnovno deskriptivno statistiko, pri kateri smo se osredotočili predvsem 

na povprečne vrednosti (M) in standardne napake (SE). Izdelali smo oceno povezav med 

posameznimi elementi anketnega vprašalnika in ugotavljali razlike glede na različne neodvisne 

spremenljivke. Ker smo s pomočjo Kolmogorovega-Smirnovega testa ugotovili, da podatki 

niso normalno porazdeljeni, smo pri nadaljnji analizi podatkov uporabili v večini 

neparametrične teste. Uporabili smo Mann-Whitney U-preizkus za ugotavljanje razlik med 

različnimi skupinami ter χ2-preizkus in Kullbackov 2Î preizkus za ugotavljanje razlik znotraj 

posameznih skupin. Pri statistični obdelavi podatkov smo želeli ugotoviti predvsem razlike, ki 

se pojavljajo pri posameznih skupinah glede na spol in smer študija študentov smeri BI – KE 

in BI – GO ter SI. 
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5 REZULTATI 

Rezultate predstavljamo v sedmih sklopih, ki se navezujejo na postavljene hipoteze. V prvih 

dveh sklopih so predstavljeni rezultati stališč glede na spol in smer študija anketirancev. Prvi 

sklop predstavlja rezultate poimenovanja izbranih živali, v drugem sklopu pa so predstavljeni 

rezultati neposrednih izkušenj, ki so jih anketiranci že imeli z izbranimi živalmi. Rezultati v 

tretjem, četrtem in petem sklopu predstavljajo izražanje strahu, gnusa in pripravljenosti za 

rokovanje z izbranimi živalmi, pri katerih so predstavljeni rezultati posameznih stališč glede na 

neposredno izkušnjo, spol in smer študija anketirancev. Šesti sklop predstavlja primerjavo vseh 

omenjenih spremenljivk v prejšnjih sklopih, vendar so ti rezultati vezani le na anketirance 

Pedagoške fakultete (smeri: BI – KE in BI – GO) in so predstavljeni glede na letnik študija. 

Zadnji sklop predstavlja korelacije, ki se pojavljajo med ocenami strahu gnusa in pripravljenosti 

študentov za rokovanje z izbranimi živalmi. 

5.1 POIMENOVANJE IZBRANIH ŽIVALI GLEDE NA SPOL IN 

SMER ŠTUDIJA ANKETIRANCEV 

V preglednici 4 so predstavljeni skupni rezultati poimenovanja izbranih živali. Z odstotkom, 

višjim od 50 %, so anketiranci nepravilno poimenovali uš (60,5 %) in ličinke (63,8 %). 

Popolnoma pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, so anketiranci poimenovali kar 13 različnih 

živali, in sicer pijavko (85,1 %), mravljo (98,5 %), volka (98,2 %), pajka (98,2 %), miš (85,8 

%), hrčka (90,6 %), zajca (97,1 %), klopa (85,2 %), škorpijona (98,2 %), muho (99,6 %), 

netopirja (99,3 %), močerada (94,9 %) in deževnika (88,7 %). Delno pravilno z odstotkom, 

višjim od 80 %, pa so anketiranci poimenovali hišno/domačo mačko (98,9 %), belouško (97,1 

%), črno podgano (86,2 %), morskega psa (99,6 %), rjavega medveda (93,1 %) in skobčevko 

(84,4 %). 

5.1.1 Poimenovanje izbranih živali glede na spol 

V preglednici 5 so predstavljeni rezultati poimenovanja izbranih živali glede na spol. Z 

odstotkom, višjim od 50 %, so moški in ženske nepravilno poimenovali uš (53,8 % in 61,7 %) 

in ličinke (53,8 % in 65,4%). Popolnoma pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, so moški in 

ženske poimenovali mravljo (97,4 % in 98,7 %), volka (94,9 % in 98,7 %), pajka (94,9 % in 

98,5 %), zajca (97,4 % in 97,1 %), klopa (82,1 % in 85,7 %), škorpijona (100,0 % in 97,9 %), 

muho (100,0 % in 99,6 %), morskega psa (97,4 % in 100,0 %), netopirja (100,0 % in 99,3 %), 

močerada (100,0 % in 94,1 %) in deževnika (89,7 % in 88,6 %). Zraven teh so še ženske 

popolnoma pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, poimenovale pijavko (86,1 %), miš (87,4 %) 

in hrčka (92,4 %). Delno pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, so moški in ženske poimenovali 

hišno/domačo mačko (97,4 % in 99,2 %), belouško (94,9 % in 97,5 %), črno podgano (87,2 % 

in 86,4 %), rjavega medveda (89,7 % in 93,7 %) in skobčevko (87,2 % in 84,0%). 

Statistično pomembne razlike poimenovanja izbranih živali glede na spol so se pojavile le pri 

hrčku (Kullbackov 2Î preizkus = 5,337; df = 1; p = 0,011) in morskem psu (Kullbackov 2Î 

preizkus = 3,936; df = 1; p = 0,047) (preglednica 5). Ženske so pri hrčku in pri morskem psu 

pravilneje poimenovale izbrani živali kot moški (preglednica 5).  

  



Pihler, N. Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi.  

Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016                                22 

 

5.1.2 Poimenovanje izbranih živali glede na smer študija  

V preglednici 6 so predstavljeni rezultati poimenovanja izbranih živali glede na smer študija. Z 

odstotkom, višjim od 50 %, so študentje vseh smeri (SI in BI – KE, BI – GO) nepravilno 

poimenovali uš (58,8 % in 56,3 %). Študentje SI so poleg te še z odstotkom, višjim od 50 %, 

nepravilno poimenovali ličinke (79,1 %). Popolnoma pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, so 

študentje obeh smer (SI in BI – KE, BI – GO) poimenovali mravljo (98,0 % in 100,0 %), volka 

(99,3 % in 100,0 %), pajka (98,0 % in 100,0 %), miš (85,1 % in 90,6 %), hrčka (89,9 % in 87,5 

%), zajca (98,0 % in 93,8 %), klopa (81,1 % in 100,0 %), škorpijona (98,0 % in 100,0 %), muho 

(99,3 % in 100,0 %), morskega psa (99,3 % in 100,0 %), netopirja (98,6 % in 100,0 %), 

močerada (93,9 % in 100,0 %) in deževnika (83,8 % in 90,6 %). Zraven teh so še študentje 

smeri BI-KE in BI-GO popolnoma pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, poimenovali pijavko 

(87,5 %) in krastačo (84,4 %). Delno pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, so študentje vseh 

smer (SI in BI – KE, BI – GO) poimenovali nemškega ovčarja (80,4 % in 84,4 %), 

hišno/domačo mačko (99,3 % in 100,0 %), belouško (98,6 % in 100,0 %), črno podgano (82,4 

% in 93,8 %) in rjavega medveda (96,6 % in 93,7 %). Zraven teh so še študentje smeri SI delno 

pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, poimenovali zeleno žabo (85,1 %) in skobčevko (86,5 

%), študentje smeri BI – KE in BI – GO pa so še delno pravilno z odstotkom, višjim od 80 %, 

poimenovali madagaskarskega sikajočega ščurka (93, 8%).  

Statistično pomembne razlike poimenovanja izbranih živali glede na smer študija so se pojavile 

pri madagaskarskem sikajočem ščurku (Kullbackov 2Î preizkus = 11,319; df = 3; p = 0,01), 

krastači (χ2 = 7,08; df = 1; p = 0,008), klopu (Kullbackov 2Î preizkus = 12,028; df = 2; p = 

0,002), zeleni žabi (Kullbackov 2Î preizkus = 36,83; df = 3; p < 0,001) in ličinkah (Kullbackov 

2Î preizkus = 17,845; df = 2; p < 0,001) (preglednica 6). Pri madagaskarskem sikajočem ščurku, 

krastači, klopu in ličinkah so študentje smeri BI – KE in BI – GO pri delno pravilnem 

poimenovanju dosegali višje odstotke kot študentje SI, medtem ko so pri delno pravilnem 

poimenovanju pri zeleni žabi dosegali višje odstotke študentje smeri SI (preglednica 6).  
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Preglednica 4: Poimenovanje izbranih živali (opisna statistika) 

  POIMENOVANJE IZBRANIH ŽIVALI 

N ŽIVAL NP PPP DPP NV 

1 pijavka 8,7 % 85,1 % 1,1 % 5,1 % 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 20,7 % 2,9 % 71,7 % 4,7 % 

3 zlata ribica 0,0 % 73,9 % 26,1 % 0,0 % 

4 krastača 0,0 % 63,0 % 37,0 % 0,0 % 

5 mravlja 0,4 % 98,5 % 1,1 % 0,0 % 

6 nemški ovčar 0,4 % 23,2 % 76,0 % 0,4 % 

7 hišna/domača mačka 0,0 % 1,1 % 98,9 % 0,0 % 

8 volk 1,8 % 98,2 % 0,0 % 0,0 % 

9 belouška 0,7 % 2,2 % 97,1 % 0,0 % 

10 pajek 1,8 % 98,2 % 0,0 % 0,0 % 

11 miš 13,8 % 85,8 % 0,4 % 0,0 % 

12 hrček 9,4 % 90,6 % 0,0 % 0,0 % 

13 zajec  2,5 % 97,1 % 0,0 % 0,4 % 

14 klop 6,5 % 85,2 % 0,0 % 8,3 % 

15 lazar 1,1 % 25,4 % 73,5 % 0,0 % 

16 črna podgana 6,2 % 6,2 % 86,2 % 1,4 % 

17 zelena žaba 12,0 % 10,9 % 76,4 % 0,7 % 

18 uš 60,5 % 23,6 % 1,1 % 14,8 % 

19 škorpijon 1,4 % 98,2 % 0,0 % 0,4 % 

20 muha 0,0 % 99,6 % 0,0 % 0,4 % 

21 ličinke 63,8 % 33,3 % 0,0 % 2,9 % 

22 morski pes 0,4 % 0,0 % 99,6 % 0,0 % 

23 rjavi medved 0,0 % 6,5 % 93,1 % 0,4 % 

24 netopir 0,7 % 99,3 % 0,0 % 0,0 % 

25 močerad 4,7 % 94,9 % 0,0 % 0,4 % 

26 deževnik 10,9 % 88,7 % 0,0 % 0,4 % 

27 skobčevka 2,9 % 12,3 % 84,4 % 0,4 % 

Opomba: NP: nepravilno poimenovanje, PPP: popolnoma pravilno poimenovanje, DPP: delno pravilno 

poimenovanje, NV: ne vem.  
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Preglednica 5: Poimenovanje izbranih živali glede na spol anketirancev 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

POIMENOVANJE IZBRANIH ŽIVALI 

 

 

 

 

χ2  

preizkus 

 

 

 

 

 

df 

 

 

 

 

 

 

p 

 

 

SPOL 

moški ženski 

NP PPP DPP NV NP PPP DPP NV 

1 pijavka 12,8 % 79,5 % 0,0 % 7,7 % 8,0 % 86,1 % 1,3 % 4,6 % 2,426* 3 0,489 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 12,8 % 5,1 % 74,4 % 7,7 % 21,9 % 2,5 % 71,4 % 4,2 % 2,971* 3 0,342 

3 zlata ribica 0,0 % 76,9 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 73,4 % 26,6 % 0,0 % 0,213 1 0,644 

4 krastača 0,0 % 69,2 % 30,8 % 0,0 % 0,0 % 62,0 % 38,0 % 0,0 % 0,746 1 0,388 

5 mravlja 0,0 % 97,4 % 2,6 % 0,0 % 0,2 % 98,7 % 1,1 % 0,0 % 1,082* 2 0,602 

6 nemški ovčar 0,0 % 30,8 % 69,2 % 0,0 % 0,4 % 21,9 % 77,3 % 0,4 % 1,935* 3 0,586 

7 hišna/domača mačka 0,0 % 2,6 % 97,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 99,2 % 0,0 % 0,714* 1 0,398 

8 volk 5,1  % 94,9 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 98,7 % 0,0 % 0,0 % 2,063* 1 0,151 

9 belouška 2,6 % 2,6 % 94,9 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % 97,5 % 0,0 % 1,5* 2 0,472 

10 pajek 5,1 % 94,9 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 98,5 % 0,0 % 0,0 % 2,063* 1 0,151 

11 miš 23,1 % 76,9 % 0,0 % 0,0 % 12,2 % 87,4 % 0,4 % 0,0 % 3,197* 2 0,202 

12 hrček 20,5 % 79,5% 0,0 % 0,0 % 7,6 % 92,4 % 0,0 % 0,0 % 5,337* 1 0,011 

13 zajec 2,6 % 97,4 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 97,1 % 0,0 % 0,4 % 0,305* 2 0,858 

14 klop 5,1 % 82,1 % 0,0 % 12,8 % 6,0 % 85,7 % 0,0 % 8,3 % 1,164* 2 0,559 

15 lazar 0,0 % 23,1 % 76,9 % 0,0 % 1,3 % 25,7 % 73,0 % 0,0 % 1,079* 2 0,583 

16 črna podgana 7,7 % 5,1 % 87,2 % 0,0 % 5,9 % 6,3 % 86,4 % 1,4 % 1,468* 3 0,69 

17 zelena žaba 12,8 % 12,8 % 74,4 % 0,0 % 11,8 % 10,5 % 76,9 % 0,8 % 0,815* 3 0,846 

18 uš 53,8 % 35,9 % 2,6 % 7,7 % 61,7 % 21,5  % 0,8 % 16,0 % 5,502* 3 0,176 

19 škorpijon 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 97,9 % 0,0 % 0,4 % 1,539* 2 0,463 
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Opomba: NP: nepravilno poimenovanje, PPP: popolnoma pravilno poimenovanje, DPP: delno pravilno poimenovanje, NV: ne vem. Kullbackov 2Î preizkus = vrednosti, 

označene z *. Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 

  

20 muha 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 99,6 % 0,0 % 0,4 % 0,305* 1 0,581 

21 ličinke 53,8 % 46,2 % 0,0 % 0,0 % 65,4 % 31,2 % 0,0 % 3,4 % 4,257 2 0,119 

22 morski pes 2,6 % 97,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 3,936* 1 0,047 

23 rjavi medved 0,0 % 10,3 % 89,7 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 93,7 % 0,4 % 1,212* 1 0,546 

24 netopir 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 99,3 % 0,0 % 0,0 % 0,612* 1 0,434 

25 močerad 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 5,5 % 94,1 % 0,0 % 0,4 % 4,387* 2 0,112 

26 deževnik 10,3 % 89,7 % 0,0 % 0,0 % 11,0 % 88,6 % 0,0 % 0,4 % 0,325* 2 0,85 

27 skobčevka 0,0 % 12,8 % 87,2 % 0,0 % 3,4 % 12,2 % 84,0 % 0,4 % 2,792* 3 0,425 
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Preglednica 6: Poimenovanje izbranih živali glede na smer študija 

N ŽIVAL 

 

POIMENOVANJE IZBRANIH ŽIVALI 
 

 

χ2  

preizkus 

 

df 

 

p 

 

 

SMER 

Sanitarno inženirstvo BI – KE in BI – GO 

NP PPP DPP NV NP PP DPP NV 

1 pijavka 12,2 % 79,0 % 0,0 % 8,8 % 9,4 % 87,5 % 0,0 % 3,1 % 1,752* 2 0,416 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 24,3 % 0,7 % 68,9 % 6,1 % 6,2 % 0,0 % 93,8 % 0,0 % 11,319* 3 0,01 

3 zlata ribica 0,0 % 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 71,9 % 28,1 % 0,0 % 0,135 1 0,713 

4 krastača 0,0 % 59,5 % 40,5 % 0,0 % 0,0 % 84,4 % 15,6 % 0,0 % 7,08 1 0,008 

5 mravlja 0,0 % 98,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1,185* 1 0,276 

6 nemški ovčar 0,0 % 18,9 % 80,4 % 0,7 % 0,0 % 15,6 % 84,4 % 0,0 % 0,604* 2 0,739 

7 hišna/domača mačka 0,0 % 0,7 % 99,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,393* 1 0,531 

8 volk 0,7 % 99,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,393* 1 0,531 

9 belouška 0,7 % 0,7 % 98,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,788* 2 0,674 

10 pajek 2,0 % 98,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1,185* 1 0,276 

11 miš 14,9 % 85,1% 0,0 % 0,0 % 9,4 % 90,6 % 0,0 % 0,0 % 0,721* 1 0,396 

12 hrček 10,1 % 89,9 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 87,5 % 0,0 % 0,0 % 0,15* 1 0,699 

13 zajec 1,3 % 98,0 % 0,0 % 0,7 % 6,2 % 93,8 % 0,0 % 0,0 % 2,587* 2 0,274 

14 klop 8,1 % 81,1 % 0,0 % 10,8 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 12,028* 2 0,002 

15 lazar 2,0 % 21,6 % 76,4 % 0,0 % 0,0 % 40,6 % 59,4 % 0,0 % 5,597* 2 0,061 

16 črna podgana 6,1 % 10,8 % 82,4 % 0,7 % 6,2 % 0,0 % 93,8 % 0,0 % 7,045* 3 0,07 

17 zelena žaba 12,2 % 2,0 % 85,1 % 0,7 % 0,0 % 37,5 % 62,5 % 0,0 % 36,83* 3 < 0,001 

18 uš 58,8 % 29,7 % 0,7 % 10,8 % 56,3 % 28,1 % 3,1 % 12,5 % 1,191* 3 0,755 

19 škorpijon 1,3 % 98,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1,185* 2 0,553 

20 muha 0,0 % 99,3 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,393* 1 0,531 
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21 ličinke 79,1 % 18,9 % 0,0 % 2,0 % 43,8 % 56,2 % 0,0 % 0,0 % 17,845* 2 < 0,001 

22 morski pes 0,7 % 99,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,393* 1 0,531 

23 rjavi medved 0,0 % 2,7 % 96,6 % 0,7 % 0,0 % 6,3 % 93,7 % 0,0 % 1,251* 2 0,535 

24 netopir 1,4 % 98,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,788* 1 0,375 

25 močerad 5,4 % 93,9 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 3,624* 2 0,163 

26 deževnik 16,2 % 83,8 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 90,6 % 0,0 % 3,1 % 5,8* 2 0,054 

27 skobčevka 3,3 % 9,5 % 86,5 % 0,7 % 3,1 % 25,0 % 71,9 % 0,0 % 5,369* 3 0,147 

Opomba: NP: nepravilno poimenovanje, PPP: popolnoma pravilno poimenovanje, DPP: delno pravilno poimenovanje, NV: ne vem. Kullbackov 2Î preizkus = vrednosti, 

označene z *. Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik.
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5.2 NEPOSREDNI STIK Z IZBRANIMI ŽIVALMI GLEDE NA SPOL 

IN SMER ŠTUDIJA ANKETIRANCEV 
 

V preglednici 7 so predstavljeni skupni rezultati neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi. Z 

odstotkom, višjim od 80 %, so anketiranci že imeli neposredno izkušnjo z naslednjimi živalmi: 

z mravljo (95,3 %), nemškim ovčarjem (100,0 %), hišno/domačo mačko (98,6 %), hrčkom (88,4 

%), zajcem (89,8 %), klopom (82,3 %), muho (98,2 %), deževnikom (90,6 %) in skobčevko 

(81,8%). Z odstotkom, višjim od 80 %, anketiranci niso imeli neposrednih izkušenj z volkom 

(96,7 %), morskim psom (96,0 %) in rjavim medvedom (94,9 %). 

5.2.1 Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi glede na spol 

V preglednici 8 so predstavljeni rezultati neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi glede na 

spol. Z odstotkom, višjim od 80 %, so moški in ženske že imeli neposredno izkušnjo z mravljo 

(97,4 % in 94,9 %), nemškim ovčarjem (100,0 % in 100,0 %), hišno/domačo mačko (94,9 % in 

99,2 %), hrčkom (92,3 % in 87,8 %), zajcem (87,2 % in 90,3 %), muho (100,0 % in 97,9 %) in 

deževnikom (97,4 % in 89,5 %). Moški so zraven teh imeli že neposredno izkušnjo z odstotkom, 

višjim od 80 %, še z zlato ribico (89,7%), lazarjem (94,7 %) in skobčevko (94,9 %). Medtem 

ko so ženske zraven teh imele že neposredno izkušnjo z odstotkom, višjim od 80 %, še s klopom 

(82,9 %). Z odstotkom, višjim od 80 %, pa moški in ženske niso imeli neposrednih izkušenj z 

volkom (94,9 % in 97,0 %), morskim psom (89,7 % in 97,0 %) in rjavim medvedom (92,3 % 

in 95,3 %). 

Statistično pomembne razlike neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi glede na spol so se 

pojavile pri pijavki (χ2 = 11,291; df = 1; p < 0,001), zlati ribici  (χ2 = 4,706; df = 1; p = 0,03), 

lazarju (χ2 = 6,248; df = 1; p = 0,012), ličinkah (χ2 = 9,679; df = 1; p = 0,002) in skobčevki (χ2 

= 5,205; df = 1; p = 0,023) (preglednica 8). Pri vseh živalih, pri katerih so se pojavljale 

statistično pomembne razlike glede neposrednih izkušenj glede na spol anketirancev, so moški 

imeli višji odstotek neposrednih izkušenj s temi živalmi kot ženske (preglednica 8). 

5.2.2 Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi glede na smer študija 

V preglednici 9 so predstavljeni rezultati neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi glede na 

smer študija. Z odstotkom, višjim od 80 %, so študentje vseh smeri (SI in BI – KE, BI – GO) 

že imeli neposredno izkušnjo z mravljo (93,2 % in 100,0 %), nemškim ovčarjem (100,0 % in 

100,0 %), hišno/domačo mačko (98,0 % in 100,0 %), hrčkom (87,2 % in 93,8 %), zajcem (92,5 

% in 81,2 %), muho (98,0 % in 100,0 %) in deževnikom (84,5 % in 100,0 %). Zraven teh so še 

študentje smeri BI – KE in BI – GO imeli neposredno izkušnjo z odstotkom, višjim od 80 %, z 

madagaskarskim sikajočim ščurkom (87,5 %), zlato ribico (83,9 %), krastačo (84,4 %), 

belouško (96,9 %), pajkom (81,2 %), klopom (100,0 %), lazarjem (93,8 %), zeleno žabo (90,6 

%) in močeradom (93,8 %), medtem ko so študentje smeri SI zraven teh imeli že neposredno 

izkušnjo z odstotkom, višjim od 80 %, še s skobčevko (83,7 %). Z odstotkom, višjim od 80 %, 

pa študentje obeh smeri (SI in BI – KE, BI – GO) niso imeli neposrednih izkušenj z volkom 

(97,3 % in 100,0 %), morskim psom (97,3 % in 96,9 %) in rjavim medvedom (95,2 % in 93,8 

%). Zraven teh študentje smeri SI niso imeli neposrednih izkušenj z odstotkom, višjim od 80 

%, s pijavko (83,1 %), madagaskarskim sikajočim ščurkom (80,3 %), črno podgano (80,3 %) 

in škorpijonom (85,1 %).  
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Statistično pomembne razlike neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi glede na smer študija 

so se pojavile pri pijavki (χ2 = 42,884; df = 1; p < 0,001), madagaskarskem sikajočem ščurku 

(χ2 = 55,641; df = 1; p < 0,001), krastači (χ2 = 17,234; df = 1; p < 0,001), belouški (χ2 = 11,03; 

df = 1; p < 0,001), miši (χ2 = 11,083; df = 1; p < 0,001), klopu (χ2 = 9,708; df = 1; p = 0,002), 

lazarju (χ2 = 6,511; df = 1; p = 0,011), črni podgani (χ2 = 15,351; df = 1; p < 0,001), zeleni žabi 

(χ2 = 32,733; df = 1; p < 0,001), uši (χ2 = 6,474; df = 1; p = 0,011), škorpijonu (χ2 = 22,693; 

df = 1; p < 0,001), ličinkah (χ2 = 18,205; df = 1; p < 0,001), močeradu (χ2 = 38,318; df = 1; p 

< 0,001) in deževniku (Kullbackov 2Î preizkus = 9,707; df = 1; p = 0,002) (preglednica 9). Pri 

vseh živalih, pri katerih so se pojavljale statistično pomembne razlike glede neposrednih 

izkušenj glede na smer študija anketirancev, so študentje smeri BI – KE in BI – GO imeli višji 

odstotek neposrednih izkušenj s temi živalmi kot študentje SI (preglednica 9).  
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Preglednica 7: Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi 

  NEPOSREDNA IZKUŠNJA 

Z IZBRANIMI ŽIVALMI 

N ŽIVAL DA NE 

1 pijavka 28,7 % 71,3 % 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 46,9 % 53,1 % 

3 zlata ribica 76,0 % 24,0 % 

4 krastača 57,2 % 42,8 % 

5 mravlja 95,3 % 4,7 % 

6 nemški ovčar 100,0 % 0,0 % 

7 hišna/domača mačka 98,6 % 1,4 % 

8 volk 3,3 % 96,7 % 

9 belouška 78,3 % 21,7 % 

10 pajek 75,3 % 24,7 % 

11 miš 51,8 % 48,2 % 

12 hrček 88,4 % 11,6 % 

13 zajec  89,8 % 10,2 % 

14 klop 82,3 % 17,7 % 

15 lazar 79,6 % 20,4 % 

16 črna podgana 26,5 % 73,5 % 

17 zelena žaba 50,0 % 50,0 % 

18 uš 39,3 % 60,7 % 

19 škorpijon 22,1 % 77,9 % 

20 muha 98,2 % 1,8 % 

21 ličinke 48,7 % 51,3 % 

22 morski pes 4,0 % 96,0 % 

23 rjavi medved 5,1 % 94,9 % 

24 netopir 28,5 % 71,5 % 

25 močerad 53,6 % 46,4 % 

26 deževnik 90,6 % 9,4 % 

27 skobčevka 81,8 % 18,2 % 
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Preglednica 8: Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi glede na spol 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

NEPOSREDNA IZKUŠNJA Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI 

 

 

 

 

 

χ2 

preizkus 

 

 

 

 

 

 

df 

 

 

 

 

 

 

p 

 

SPOL 

moški ženski 

DA NE DA NE 

1 pijavka 51,3 % 48,7 % 25,0 % 75,0 % 11,291 1 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 56,4 % 43,6 % 45,3 % 54,7 % 1,647 1 0,199 

3 zlata ribica 89,7 % 10,3 % 73,7 % 26,3 % 4,706 1 0,030 

4 krastača 69,2 % 30,8 % 55,3 % 44,7 % 2,665 1 0,103 

5 mravlja 97,4 % 2,6 % 94,9 % 5,1 % 0,541* 1 0,462 

6 nemški ovčar 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % / / / 

7 hišna/domača mačka 94,9 % 5,1 % 99,2 % 0,8 % 2,955* 1 0,089 

8 volk 5,1 % 94,9 % 3,0 % 97,0 % 0,442* 1 0,506 

9 belouška 74,4 % 25,6 % 78,9 % 21,1 % 0,406 1 0,524 

10 pajek 79,5 % 20,5 % 74,6 % 25,4 % 0,434 1 0,510 

11 miš 53,8 % 46,2 % 51,5 % 48,5 % 0,075 1 0,784 

12 hrček 92,3 % 7,7 % 87,8 % 12,2 % 0,742* 1 0,389 

13 zajec  87,2 % 12,8 % 90,3 % 9,7 % 0,362* 1 0,568 

14 klop 78,4 % 21,6 % 82,9 % 17,1 % 0,445 1 0,503 

15 lazar 94,7 % 5,3 % 77,1 % 22,9 % 6,248 1 0,012 

16 črna podgana 38,5 % 61,5 % 24,6 % 75,4 % 3,309 1 0,069 

17 zelena žaba 61,5 % 38,5 % 48,1 % 51,9 % 2,419 1 0,120 

18 uš 36,8 % 63,2 % 39,7 % 60,3 % 0,114 1 0,736 

19 škorpijon 23,1 % 76,9 % 21,9 % 78,1 % 0,025 1 0,874 

20 muha 100,0 % 0,0 % 97,9 % 2,1 % 1,539* 1 0,215 

21 ličinke 71,8 % 28,2 % 44,9 % 55,1 % 9,679 1 0,002 

22 morski pes 10,3 % 89,7 % 3,0 % 97,0 % 3,556* 1 0,059 

23 rjavi medved 7,7 % 92,3 % 4,7 % 95,3% 0,559* 1 0,455 

24 netopir 35,9 % 64,1 % 27,2 % 72,8 % 1,233 1 0,276 

25 močerad 66,7 % 33,3 % 51,5 % 48,5 % 3,107 1 0,078 

26 deževnik 97,4 % 2,6 % 89,5 % 10,5 % 3,284* 1 0,070 

27 skobčevka 94,9 % 5,1 % 79,7 % 20,3 % 5,205 1 0,023 

Opomba: Kullbackov 2Î preizkus = vrednosti, označene z *. Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično 

pomembnih razlik. 

  



Pihler, N. Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi.  

Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016           32 

 

Preglednica 9: Neposredna izkušnja z živalmi glede na smer študija 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

NEPOSREDNA IZKUŠNJA Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI 

 

 

 

 

 

χ2 

preizkus 

 

 

 

 

 

 

df 

 

 

 

 

 

 

p 

 

SMER ŠTUDIJA 

Sanitarno 

inženirstvo 

BI – KE in BI – GO 

DA NE DA NE 

1 pijavka 16,9 % 83,1 % 74,2 % 25,8 % 42,884 1 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 19,7 % 80,3 % 87,5 % 12,5 % 55,614 1 < 0,001 

3 zlata ribica 70,3 % 29,7 % 83,9 % 16,1 % 2,385 1 0,123 

4 krastača 43,9 % 56,1 % 84,4 % 15,6 % 17,234 1 < 0,001 

5 mravlja 93,2 % 6,8 % 100,0 % 0,0 % 4,04* 1 0,050 

6 nemški ovčar 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % / / / 

7 hišna/domača mačka 98,0 % 2,0 % 100,0 % 0,0 % 1,185* 1 0,276 

8 volk 2,7 % 97,3 % 0,0 % 100,0 % 1,585* 1 0,208 

9 belouška 68,2 % 31,8 % 96,9 % 3,1 % 11,03 1 < 0,001 

10 pajek 63,3 % 36,7 % 81,2 % 18,8 % 3,814 1 0,055 

11 miš 42,6 % 57,4 % 75,0 % 25,0 % 11,083 1 < 0,001 

12 hrček 87,2 % 12,8 % 93,8 % 6,2 % 1,266* 1 0,293 

13 zajec  92,5 % 7,5 % 81,2 % 18,8 % 3,297* 1 0,069 

14 klop 75,7 % 24,3 % 100,0 % 0,0 % 9,708 1 0,002 

15 lazar 72,6 % 27,4 % 93,8 % 6,2 % 6,511 1 0,011 

16 črna podgana 19,7 % 80,3 % 53,1 % 46,9 % 15,351 1 < 0,001 

17 zelena žaba 35,1 % 64,9 % 90,6 % 9,4 % 32,733 1 < 0,001 

18 uš 35,0 % 65,0% 59,4 % 40,6 % 6,474 1 0,011 

19 škorpijon 14,9 % 85,1 % 53,1 % 46,9 % 22,693 1 < 0,001 

20 muha 98,0 % 2,0 % 100,0 % 0,0 % 1,185* 1 0,276 

21 ličinke 34,0 % 66,0 % 75,0 % 25,0 % 18,205 1 < 0,001 

22 morski pes 2,7 % 97,3 % 3,1 % 96,9 % 0,017* 1 0,897 

23 rjavi medved 4,8 % 95,2 % 6,2 % 93,8 % 0,11* 1 0,740 

24 netopir 24,3 % 75,7 % 37,5 % 62,5 % 2,336 1 0,126 

25 močerad 33,8 % 66,2 % 93,8 % 6,2 % 38,318 1 < 0,001 

26 deževnik 84,5 % 15,5 % 100,0 % 0,0 % 9,707* 1 0,002 

27 skobčevka 83,7 % 16,3 % 71,9 % 28,1 % 2,433 1 0,119 

Opomba: Kullbackov 2Î preizkus = vrednosti označene z *. Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično 

pomembnih razlik. 
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5.3 IZRAŽANJE STRAHU, GNUSA IN PRIPRAVLJENOST 

ROKOVANJA Z IZBRANIMI ŽIVALMI GLEDE NA STIK Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI 

 

Iz preglednice 7 lahko ugotovimo, da so študentje imeli najmanj neposrednih izkušenj z volkom 

(96,7 %), morskim psom (96,0 %) in rjavim medvedom (94,9 %). 

5.3.1 Izražanje strahu glede na neposredni stik z izbranimi živalmi 

V preglednici 10 so predstavljene povprečne vrednosti ocen za strah pred izbranimi živalmi 

glede na neposredne izkušnje z njimi. Študentje, ki so že imeli neposredne izkušnje z izbranimi 

živalmi, so svoj strah ocenili 0,512 točke nižje od tistih, ki teh izkušenj še niso imeli 

(preglednica 10). Statistično pomembne razlike smo zasledili pri študentih z ali brez izkušenj 

pri ocenah strahu za pijavko (p < 0,001), madagaskarskega sikajočega ščurka (p < 0,001), 

krastačo (p < 0,001), belouško (p = 0,04), pajka (p < 0,001), miš (p < 0,001), hrčka (p < 0,001), 

klopa (p < 0,001), lazarja (p = 0,026), črne podgane (p < 0,001), zelene žabe (p < 0,001), uši (p 

= 0,01), škorpijona (p < 0,001), muhe (p < 0,001), ličink (p < 0,001), netopirja (p < 0,001), 

močerada (p < 0,001), deževnika (p < 0,001) in skobčevke (p < 0,001) (preglednica 10). 

Študentje, ki so že imeli neposredne izkušnje z izbranimi živalmi, se najbolj bojijo morskega 

psa (MDA = 2,8; SEDA = 0,58) (preglednica 10). Ocena strahu se giblje med 2 in 3, kar pomeni, 

da se živali rahlo bojijo oz. bojijo (preglednica 2). Najmanj pa se bojijo pijavke (MDA = 1,3; 

SEDA = 0,08), zlate ribice (MDA = 1,0; SEDA = 0,01), krastače (MDA = 1,3; SEDA = 0,06), mravlje 

(MDA = 1,1; SEDA = 0,03), nemškega ovčarja (MDA = 1,2; SEDA = 0,04), hišne/domače mačke 

(MDA = 1,1; SEDA = 0,02), miši (MDA = 1,3; SEDA = 0,07), hrčka (MDA = 1,0; SEDA = 0,01), 

zajca (MDA = 1,0; SEDA = 0,01), lazarja (MDA = 1,2; SEDA = 0,05), zelene žabe (MDA = 1,2; 

SEDA = 0,06), uši (MDA = 1,3; SEDA = 0,08), muhe (MDA = 1,1; SEDA = 0,02), ličinke (MDA = 

1,4; SEDA = 0,08), močerada (MDA = 1,3; SEDA = 0,07), deževnika (MDA = 1,1; SEDA = 0,03) in 

skobčevke (MDA = 1,1; SEDA = 0,02) (preglednica 10). Ocena strahu pred temi živalmi se giblje 

okoli 1, kar pomeni, da se teh živali ne bojijo (preglednica 2). 

Študentje, ki niso imeli neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi, se najbolj bojijo volka (MNE 

= 2,5; SENE = 0,08), belouške (MNE = 3,4; SENE = 0,18), pajka (MNE = 3,1; SENE = 0,15), klopa 

(MNE = 2,7; SENE = 0,20), škorpijona (MNE = 2,8; SENE = 0,08), morskega psa (MNE = 3,5; SENE 

= 0,08) in rjavega medveda (MNE = 3,0; SENE = 0,08) (preglednica 10). Ocena strahu se giblje 

med 2 in 3, kar pomeni, da se živali rahlo bojijo oz. bojijo (preglednica 2). Najmanj pa se bojijo 

zlate ribice (MNE = 1,0; SENE = 0,02), mravlje (MNE = 1,2; SENE = 0,13), hišne/domače mačke 

(MNE = 1,3; SENE = 0,33), hrčka (MNE = 1,4; SENE = 0,18), zajca (MNE = 1,0; SENE = 0,00), 

lazarja (MNE = 1,4; SENE = 0,10) in skobčevke (MNE = 1,3; SENE = 0,08) (preglednica 10). Ocena 

strahu pred temi živalmi se giblje okoli 1, kar pomeni, da se teh živali ne bojijo (preglednica 

2). 
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Preglednica 10: Izražanje strahu glede na neposredni stik z izbranimi živalmi 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

NEPOSREDNA IZKUŠNJA 

Z IZBRANIMI ŽIVALMI 

GLEDE NA STRAH 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

 

STIK 

 

 

 

Z 

 

 

 

p 

DA NE 

M SE M SE   

1 pijavka 1,3 0,08 2,0 0,09 –5,07  < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 1,5 0,11 2,1 0,10 –3,97 < 0,001 

3 zlata ribica 1,0 0,01 1,0 0,02 –0,23 0,816 

4 krastača 1,3 0,06 2,0 0,12 –5,17 < 0,001 

5 mravlja 1,1 0,03 1,2 0,13 –0,89 0,376 

6 nemški ovčar 1,2 0,04 / / / / 

7 hišna/domača mačka 1,1 0,02 1,3 0,33 –1,86 0,063 

8 volk 1,5 0,29 2,5 0,08 –2,05 0,040 

9 belouška 2,3 0,09 3,4 0,18 –5,44 < 0,001 

10 pajek 2,2 0,10 3,1 0,15 –4,97 < 0,001 

11 miš 1,3 0,07 1,9 0,10 –5,39 < 0,001 

12 hrček 1,0 0,01 1,4 0,18 –4,24 < 0,001 

13 zajec  1,0 0,01 1,0 0,00 –0,73 0,464 

14 klop 1,9 0,09 2,7 0,20 –3,93 < 0,001 

15 lazar 1,2 0,05 1,4 0,10 –2,22 0,026 

16 črna podgana 1,5 0,13 2,2 0,09 –4,54 < 0,001 

17 zelena žaba 1,2 0,06 1,8 0,09 –5,67 < 0,001 

18 uš 1,3 0,08 1,7 0,09 –2,59 0,010 

19 škorpijon 2,2 0,17 2,8 0,08 –3,85 < 0,001 

20 muha 1,1 0,02 2,3 0,67 –5,08 < 0,001 

21 ličinke 1,4 0,08 2,1 0,12 –4,34 < 0,001 

22 morski pes 2,8 0,58 3,5 0,08 –1,19 0,236 

23 rjavi medved 2,2 0,32 3,0 0,08 –1,82 0,069 

24 netopir 1,5 0,09 2,1 0,08 –4,09 < 0,001 

25 močerad 1,3 0,07 1,9 0,10 –4,74 < 0,001 

26 deževnik 1,1 0,03 1,7 0,21 –4,67 < 0,001 

27 skobčevka 1,1 0,02 1,3 0,08 –4,05 < 0,001 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.3.2 Izražanje gnusa glede na neposredni stik z izbranimi živalmi 

V preglednici 11 so predstavljene povprečne vrednosti ocen za gnus do izbranih živali glede na 

neposredne izkušnje z njimi. Študentje, ki so že imeli neposredne izkušnje z izbranimi živalmi, 

so svoj gnus ocenili 0,432 točke nižje kot tisti, ki teh izkušenj niso imeli (preglednica 11). 

Statistično pomembne razlike smo zasledili pri študentih z ali brez izkušenj pri ocenah gnusa 

za pijavko (p < 0,001), madagaskarskega sikajočega ščurka (p < 0,001), zlato ribico (p = 0,031), 

krastačo (p < 0,001), belouško (p < 0,001), pajka (p = 0,004), miš (p < 0,001), hrčka (p < 0,001), 

lazarja (p = 0,005), črne podgane (p < 0,001), zelene žabe (p < 0,001), uši (p = 0,005), ličink (p 

< 0,001), netopirja (p < 0,001), močerada (p < 0,001) in deževnika (p < 0,001) (preglednica 

11). 

Študentom, ki so že imeli neposredne izkušnje z izbranimi živalmi, se najbolj gnusijo ličinke 

(MDA = 2,6; SEDA = 0,07) (preglednica 11). Ocena gnusa se giblje med 2 in 3, kar pomeni, da 

imajo ob živali neprijeten občutek oz. da se jim žival gnusi (preglednica 2). Najmanj pa se jim 

gnusijo pijavka (MDA = 1,3; SEDA = 0,08), zlata ribica (MDA = 1,0; SEDA = 0,01), mravlja (MDA 

= 1,1; SEDA = 0,03), nemški ovčar (MDA = 1,0; SEDA = 0,01), hišna/domača mačka (MDA = 1,0; 

SEDA = 0,02), volk (MDA = 1,3; SEDA = 0,25), pajek (MDA = 1,0; SEDA = 0,09), miš (MDA = 1,1; 

SEDA = 0,08), hrček (MDA = 1,1; SEDA = 0,02), zajec (MDA = 1,0; SEDA = 0,02), morski pes 

(MDA = 1,2; SEDA = 0,20), rjavi medved (MDA = 1,2; SEDA = 0,15), netopir (MDA = 1,4; SEDA = 

0,09), močerad (MDA = 1,4; SEDA = 0,08) in skobčevka (MDA = 1,0; SEDA = 0,02) (preglednica 

11). Ocena gnusa do teh živali se giblje okoli 1, kar pomeni, da se jim živali ne gnusijo 

(preglednica 2). 

Študentom, ki še niso imeli neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi, se najbolj gnusijo ličinke 

(MNE = 3,3; SENE = 0,10) (preglednica 11). Ocena gnusa se giblje okrog 3, kar pomeni, da se 

jim žival gnusi (preglednica 2). Najmanj pa se jim gnusijo zlata ribica (MNE = 1,1; SENE = 0,04), 

krastača (MNE = 1,4; SENE = 0,09), mravlja (MNE = 1,3; SENE = 0,24), hišna/domača mačka 

(MNE = 1,0; SENE = 0,00), volk (MNE = 1,3; SENE = 0,05), hrček (MNE = 1,3; SENE = 0,12), zajec 

(MNE = 1,0; SENE = 0,00), rjavi medved (MNE = 1,4; SENE = 0,06) in skobčevka (MNE = 1,1; 

SENE = 0,04) (preglednica 11). Ocena gnusa do teh živali se giblje okoli 1, kar pomeni, da se 

jim te živali ne gnusijo (preglednica 2). 
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Preglednica 11:Izraženje gnusa glede na neposredni stik z izbranimi živalmi 
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ŽIVAL 

 

NEPOSREDNA 

IZKUŠNJA Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI 

GLEDE NA GNUS 

 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

STIK  

 

Z 

 

 

p 
DA NE 

M SE M SE   

1 pijavka 1,3 0,08 2,2 0,08 –4,57 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 1,8 0,91 2,3 0,09 –3,67 < 0,001 

3 zlata ribica 1,0 0,01 1,1 0,04 –2,15 0,031 

4 krastača 1,6 0,08 1,4 0,09 –6,24 < 0,001 

5 mravlja 1,2 0,03 1,3 0,24 –0,66 0,511 

6 nemški ovčar 1,0 0,01 / / / / 

7 hišna/domača mačka 1,0 0,02 1,0 0,00 –0,29 0,768 

8 volk 1,3 0,25 1,3 0,05 –0,18 0,857 

9 belouška 1,7 0,07 2,7 0,16 –5,48 < 0,001 

10 pajek 1,0 0,09 2,4 0,12 –2,89 0,004 

11 miš 1,1 0,08 2,0 0,09 –4,99 < 0,001 

12 hrček 1,1 0,02 1,3 0,12 –3,35 < 0,001 

13 zajec  1,0 0,02 1,0 0,00 –0,46 0,646 

14 klop 2,1 0,08 2,4 0,16 –1,36 0,173 

15 lazar 2,2 0,87 2,7 0,15 –2,82 0,005 

16 črna podgana 1,7 0,14 2,5 0,08 –4,65 < 0,001 

17 zelena žaba 1,5 0,09 2,3 0,08 –6,31 < 0,001 

18 uš 1,8 0,10 2,2 0,08 –2,80 0,005 

19 škorpijon 1,9 0,15 2,1 0,08 –1,38 0,167 

20 muha 1,8 0,07 2,7 0,33 –1,86 0,064 

21 ličinke 2,6 0,12 3,3 0,10 –4,42 < 0,001 

22 morski pes 1,2 0,20 1,7 0,08 –1,35 0,176 

23 rjavi medved 1,2 0,15 1,4 0,06 –0,47 0,641 

24 netopir 1,4 0,09 2,0 0,07 –4,54 < 0,001 

25 Močerad 1,4 0,08 2,1 0,09 –5,71 < 0,001 

26 Deževnik 1,7 0,06 2,8 0,15 –5,65 < 0,001 

27 Skobčevka 1,0 0,02 1,1 0,04 –0,49 0,625 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.3.3 Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi glede na neposredni stik 

z izbranimi živalmi 

V preglednici 12 so predstavljene povprečne vrednosti ocen za izražanje pripravljenosti za 

rokovanje z izbranimi živalmi glede na neposredne izkušnje z njimi. Študentje, ki so že imeli 

neposredne izkušnje z izbranimi živalmi, so svojo pripravljenost za rokovanje z izbranimi 

živalmi ocenili 0,998 točke višje od tistih, ki teh izkušenj niso imeli (preglednica 12). Statistično 

pomembne razlike smo zasledili pri študentih z ali brez izkušenj pri ocenah izražanja 

pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi za pijavko (p < 0,001), madagaskarskega 

sikajočega ščurka (p < 0,001), zlato ribico (p = 0,022), krastačo (p < 0,001), mravljo (p < 0,001), 

hišno/domačo mačko (p < 0,001), belouško (p < 0,001), pajka (p < 0,001), miš (p < 0,001), 

hrčka (p < 0,001), zajca (p = 0,002), klopa (p < 0,001), lazarja (p < 0,001), črno podgano (p < 

0,001), zeleno žabo (p < 0,001), uši (p < 0,001), škorpijona (p < 0,001), ličink (p < 0,001), 

netopirja (p < 0,001), močerada (p < 0,001), deževnika (p < 0,001) in skobčevko (p < 0,001) 

(preglednica 12). 

Študentje, ki so že imeli neposredne izkušnje z izbranimi živalmi, so najbolj pripravljeni za 

rokovanje z zlato ribico (MDA = 1,2; SEDA = 0,03), mravljo (MDA = 1,4; SEDA = 0,05), nemškim 

ovčarjem (MDA = 1,2; SEDA = 0,37), hišno/domačo mačko (MDA = 1,1; SEDA = 0,04), hrčkom 

(MDA = 1,2; SEDA = 0,04), zajcem (MDA = 1,1; SEDA = 0,02) muho (MDA = 1,4; SEDA = 0,05) in 

skobčevko (MDA = 1,2; SEDA = 0,03) (preglednica 12). Ocena pripravljenosti za rokovanje s 

temi živalmi se giblje okoli 1, kar pomeni, da če bi se morali dotakniti teh živali, bi to naredili 

popolnoma brez težav (preglednica 2). Manj pa so pripravljeni za rokovanje z belouško (MDA 

= 2,6; SEDA = 0,10), pajkom (MDA = 2,8; SEDA = 0,10), škorpijonom (MDA = 2,6; SEDA = 0,19), 

ličinkami (MDA = 2,5; SEDA = 0,13), morskim psom (MDA = 2,8; SEDA = 0,49) in rjavim 

medvedom (MDA = 2,7; SEDA = 0,41) (preglednica 12). Ocena pripravljenosti za rokovanje s 

temi živalmi se giblje med 2 in 3, kar pomeni, da če bi se morali rokovati s temi živalmi, bi jim 

to predstavljalo težavo (preglednica 2). 

Študentje, ki niso imeli neposrednih izkušenj z izbranimi živalmi, so najbolj pripravljeni za 

rokovanje z zlato ribico (MNE = 1,4; SENE = 0,09), zajcem (MNE = 1,4; SENE = 0,18) in 

skobčevko (MNE = 1,8; SENE = 0,15) (preglednica 12). Ocena pripravljenosti za rokovanje s 

temi živalmi se giblje okoli 1, kar pomeni, da če bi se morali dotakniti teh živali, bi to naredili 

popolnoma brez težav (preglednica 2). Manj pa so pripravljeni za rokovanje s pijavko (MNE = 

3,0; SENE = 0,08), madagaskarskim sikajočim ščurkom (MNE = 3,1; SENE = 0,10), krastačo (MNE 

= 3,5; SENE = 0,10), hišno/domačo mačko (MNE = 3,0; SENE = 0,58), belouško (MNE = 3,9; SENE 

= 0,16), pajkom (MNE = 3,8; SENE = 0,12), klopom (MNE = 3,6; SENE = 0,21), lazarjem (MNE = 

3,7; SENE = 0,15), črno podgano (MNE = 3,2; SENE = 0,10), zeleno žabo (MNE = 3,1; SENE = 

0,10), ušjo (MNE = 2,9; SENE = 0,11), škorpijonom (MNE = 3,5; SENE = 0,09), ličinkami (MNE = 

3,8; SENE = 0,10), morskim psom (MNE = 3,7; SENE = 0,08), rjavim medvedom (MNE = 3,2; 

SENE = 0,09), netopirjem (MNE = 3,1; SENE = 0,10), močeradom (MNE = 3,1; SENE = 0,11) in 

deževnikom (MNE = 3,7; SENE = 0,19) (preglednica 12). Ocena pripravljenosti za rokovanje s 

temi živalmi se giblje okrog 3, kar pomeni, da če bi se morali rokovati s temi živalmi, bi jim to 

predstavljalo težavo (preglednica 2). 
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Preglednica 12:Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi glede na neposreden stik z 

izbranimi živalmi 
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IZKUŠNJA Z 
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Kruskall-Wallis 
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STIK  

 

Z 

 

 

p 
DA NE 

M SE M SE   

1 Pijavka 1,9 0,14 3,0 0,08 –6,07 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 2,1 0,13 3,1 0,10 –5,60 < 0,001 

3 zlata ribica 1,2 0,03 1,4 0,09 –2,28 0,022 

4 Krastača 1,9 0,10 3,5 0,10 –8,45 < 0,001 

5 Mravlja 1,4 0,05 2,3 0,30 –3,61 < 0,001 

6 nemški ovčar 1,2 0,37 / / / / 

7 hišna/domača mačka 1,1 0,04 3,0 0,58 –5,11 < 0,001 

8 Volk 1,8 0,48 2,8 0,93 –1,68 0,093 

9 Belouška 2,6 0,10 3,9 0,16 –6,10 < 0,001 

10 Pajek 2,8 0,10 3,8 0,12 –5,52 < 0,001 

11 miš 1,6 0,09 1,8 0,12 –7,32 < 0,001 

12 hrček 1,2 0,04 2,4 0,30 –5,58 < 0,001 

13 zajec  1,1 0,02 1,4 0,18 –3,03 0,002 

14 klop 2,2 0,10 3,6 0,21 –5,24 < 0,001 

15 lazar 2,3 0,10 3,7 0,15 –6,08 < 0,001 

16 črna podgana 1,9 0,16 3,2 0,10 –6,21 < 0,001 

17 zelena žaba 1,7 0,10 3,1 0,10 –7,88 < 0,001 

18 uš 2,0 0,15 2,9 0,11 –4,83 < 0,001 

19 škorpijon 2,6 0,19 3,5 0,09 –4,34 < 0,001 

20 muha 1,4 0,05 2,3 0,67 –1,89 0,059 

21 ličinke 2,5 0,13 3,8 0,10 –6,82 < 0,001 

22 morski pes 2,8 0,49 3,7 0,08 –1,76 0,780 

23 rjavi medved 2,7 0,41 3,2 0,09 –1,22 0,221 

24 netopir 1,8 0,11 3,1 0,10 –7,04 < 0,001 

25 močerad 1,7 0,10 3,2 0,11 –8,09 < 0,001 

26 deževnik 1,8 0,07 3,7 0,19 –6,67 < 0,001 

27 skobčevka 1,2 0,04 1,8 0,15 –4,42 < 0,001 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.4 IZRAŽANJE STRAHU, GNUSA IN PRIPRAVLJENOST ZA 

ROKOVANJE Z IZBRANIMI ŽIVALMI GLEDE NA SPOL 

ANKETIRANCEV 

5.4.1 Izražanje strahu glede na spol anketirancev 

Ženske se povprečno za kar 0,205 točke bolj bojijo izbranih živali od moških. 

Tako ženske kot moški so ocenili, da se najbolj bojijo morskega psa (Mmoski = 2,9; SEmoški = 

0,19; Mženske = 3,5; SEženske = 0,07), rjavega medveda (Mmoski = 2,7; SEmoški = 0,18; Mženske = 

2,9; SEženske = 0,07) in volka (Mmoški = 2,4; SEmoški = 0,19; Mženske = 2,4; SEženske = 0,07) 

(preglednica 13). Ocena strahu pred temi živalmi se giblje okoli 3, kar pomeni, da se teh živali 

bojijo (preglednica 2).  

Najmanj pa se bojijo zlate ribice (Mmoški = 1,0; SEmoški = 0,03; Mženske = 1,0; SEženske = 0,01), 

mravlje (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,1; SEženske = 0,03), hišne/domače mačke(Mmoški 

= 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,1; SEženske = 0,02), hrčka (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske 

= 1,1; SEženske = 0,03), zajca (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,0; SEženske = 0,01) in 

deževnika (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,2; SEženske = 0,03) (preglednica 13). Ocena 

straha pred temi živalmi se giblje okoli 1, kar pomeni, da se teh živali ne bojijo (preglednica 2). 

Ženske so navajale statistično pomembne višje ocene strahu od moških, in sicer pred pijavko 

(p = 0,025), madagaskarskim sikajočim ščurkom (p = 0,004), krastačo (p < 0,001), črno 

podgano (p = 0,003), zeleno žabo (p = 0,015), škorpijonom (p = 0,041), ličinkami (p = 0,005) 

in morskim psom (p = 0,003) (preglednica 13). 
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Preglednica 13:Izražanje strahu glede na spol anketirancev 
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ŽIVAL 

 

STRAH PRED IZBRANIMI 

ŽIVALMI 

 

Kruskall-Wallis  

preizkus 

 

SPOL  

 

Z 

 

 

p 
moški Ženski 

M SE N M SE N   

1 pijavka 1,5 0,12 39 1,8 0,06 237 –2,24 0,025 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 1,4 0,11 39 1,9 0,07 236 –2,90 0,004 

3 zlata ribica 1,0 0,03 39 1,0 0,01 237 –0,63 0,530 

4 krastača 1,2 0,06 38 1,7 0,06 236 –3,45 < 0,001 

5 mravlja 1,1 0,04 39 1,1 0,03 236 –1,07 0,283 

6 nemški ovčar 1,2 0,08 39 1,2 0,03 236 –0,31 0,755 

7 hišna/domača mačka 1,1 0,04 39 1,1 0,02 237 –0,29 0,769 

8 volk 2,4 0,19 39 2,4 0,07 235 –0,45 0,656 

9 belouška 2,2 0,18 39 2,4 0,08 237 –1,11 0,268 

10 pajek 2,2 0,18 39 2,4 0,07 237 –1,21 0,227 

11 miš 1,4 0,11 39 1,6 0,06 236 –1,46 0,143 

12 hrček 1,1 0,04 39 1,1 0,03 237 –0,31 0,753 

13 zajec  1,1 0,04 39 1,0 0,01 236 –0,89 0,374 

14 klop 1,8 0,18 37 2,0 0,07 234 –1,15 0,250 

15 lazar 1,1 0,04 39 1,3 0,04 237 –1,58 0,114 

16 črna podgana 1,6 0,13 39 2,0 0,07 236 –2,99 0,003 

17 zelena žaba 1,2 0,06 39 1,5 0,06 236 –2,42 0,015 

18 uš 1,6 0,15 38 1,6 0,06 224 –0,13 0,897 

19 škorpijon 2,3 0,17 39 2,6 0,07 235 –2,04 0,041 

20 muha 1,1 0,08 39 1,1 0,02 237 –0,28 0,778 

21 ličinke 1,4 0,11 39 1,9 0,08 237 –2,81 0,005 

22 morski pes 2,9 0,19 39 3,5 0,07 237 –2,99 0,003 

23 rjavi medved 2,7 0,18 39 2,9 0,07 235 –0,49 0,624 

24 netopir 1,7 0,13 39 2,0 0,07 234 –1,85 0,064 

25 močerad 1,4 0,10 39 1,6 0,06 236 –0,92 0,360 

26 deževnik 1,1 0,04 39 1,2 0,03 237 –1,15 0,250 

27 skobčevka 1,1 0,05 39 1,1 0,02 236 –0,48 0,633 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.4.2 Izražanje gnusa glede na spol anketirancev 

Ženskam se povprečno za 0,118 točke izbrane živali bolj gnusijo kot moškim. 

Tako ženske kot moški so ocenili, da se jim najbolj gnusijo ličinke (Mmoški = 2,5; SEmoški = 0,16; 

Mženske = 3,0; SEženske = 0,07) (preglednica 14). Ocena gnusa do te živali se giblje okoli 3, kar 

pomeni, da se jim ta žival gnusi (preglednica 2).  

Najmanj pa se jim gnusijo zajec (Mmoški = 1,0; SEmoški = 0,00; Mženske = 1,0; SEženske = 0,01), 

zlata ribica (Mmoški = 1,0; SEmoški = 0,03; Mženske = 1,0; SEženske = 0,01), hišna/domača mačka 

(Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,1; SEženske = 0,02), hrček (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; 

Mženske = 1,1; SEženske = 0,03), skobčevka (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,0; SEženske = 

0,01) in nemški ovčar (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,0; SEženske = 0,01) (preglednica 

14). Ocena gnusa do teh živali se giblje okoli 1, kar pomeni, da se jim te živali ne gnusijo 

(preglednica 2). 

Ženske so navajale statistično pomembne višje ocene gnusa od moških, in sicer za pijavko (p = 

0,020), škorpijona (p = 0,011) in ličinke (p = 0,013) (preglednica 14). 
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Preglednica 14: Izražanje gnusa glede na spol anketirancev 
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GNUS PRED IZBRANIMI 

ŽIVALMI 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

SPOL  

 

Z 

 

 

p 
moški ženski 

M SE N M SE N   

1 pijavka 1,7 0,12 39 2,0 0,06 237 –2,33 0,020 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 2,0 0,15 39 2,1 0,06 236 –0,72 0,472 

3 zlata ribica 1,0 0,03 39 1,0 0,01 237 –0,39 0,701 

4 krastača 1,7 0,10 38 2,0 0,06 237 –1,67 0,095 

5 mravlja 1,2 0,06 39 1,2 0,03 233 –0,16 0,875 

6 nemški ovčar 1,1 0,04 39 1,0 0,01 236 –1,67 0,095 

7 hišna/domača mačka 1,1 0,04 39 1,1 0,02 237 –0,38 0,704 

8 volk 1,3 0,10 39 1,2 0,04 235 –1,31 0,191 

9 belouška 1,7 0,13 39 1,9 0,07 236 –0,25 0,802 

10 pajek 2,1 0,15 39 2,1 0,06 237 –0,12 0,905 

11 miš 1,5 0,10 39 1,7 0,06 236 –0,34 0,733 

12 hrček 1,1 0,04 39 1,1 0,03 237 –0,21 0,831 

13 zajec  1,0 0,00 39 1,0 0,01 236 –0,71 0,480 

14 klop 2,1 0,15 37 2,2 0,06 232 –0,88 0,377 

15 lazar 2,0 0,16 39 2,2 0,07 235 –1,38 0,167 

16 črna podgana 2,0 0,17 39 2,2 0,06 236 –1,54 0,124 

17 zelena žaba 1,6 0,11 39 1,9 0,06 234 –1,68 0,092 

18 uš 2,1 0,14 38 2,0 0,06 224 –0,60 0,551 

19 škorpijon 1,7 0,11 39 2,1 0,06 236 –2,53 0,011 

20 muha 1,7 0,14 39 1,6 0,06 237 –0,38 0,701 

21 ličinke 2,5 0,16 39 3,0 0,07 237 –2,49 0,013 

22 morski pes 1,5 0,13 39 1,7 0,06 237 –0,90 0,369 

23 rjavi medved 1,3 0,12 39 1,4 0,05 236 –0,60 0,547 

24 netopir 1,7 0,12 39 1,8 0,06 235 –0,19 0,846 

25 močerad 1,5 0,12 38 1,7 0,05 236 –1,18 0,240 

26 deževnik 1,5 0,11 39 1,7 0,06 237 –1,13 0,261 

27 skobčevka 1,1 0,04 39 1,0 0,01 236 –0,39 0,698 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.4.3 Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi glede na spol 

anketirancev 

Ženske so se povprečno za kar 0,301 točke manj pripravljene rokovati z izbranimi živalmi kot 

moški. 

Tako ženske kot moški so ocenili, da so se najbolj pripravljeni rokovati z zlato ribico (Mmoški = 

1,1; SEmoški = 0,04; Mženske = 1,2; SEženske = 0,04) in zajcem (Mmoški = 1,1; SEmoški = 0,05; Mženske 

= 1,1; SEženske = 0,02) (preglednica 15). Ocena pripravljenosti za rokovanje s temi živali se 

giblje okoli 1, kar pomeni, da če bi se morali dotakniti teh živali, bi to naredili popolnoma brez 

težav (preglednica 2).  

Najmanj pa so se pripravljeni rokovati z morskim psom (Mmoški = 3,2; SEmoški = 0,24; Mženske = 

3,6; SEženske = 0,08) in rjavim medvedom (Mmoški = 3,0; SEmoški = 0,22; Mženske = 3,1; SEženske = 

0,08) (preglednica 15). Ocena pripravljenosti za rokovanje s temi živalmi se giblje med 3 in 4, 

kar pomeni, da če bi se morali dotakniti teh živali, bi to naredili mogoče oziroma s težavo 

(preglednica 2).  

Ženske so navajale statistično pomembne višje ocene glede nepripravljenosti rokovanja z 

izbranimi živalmi od moških, in sicer s pijavko (p < 0,001), madagaskarskim sikajočim 

ščurkom (p = 0,017), zlato ribico (p = 0,035), krastačo (p = 0,004), klopom (p = 0,039), lazarjem 

(p = 0,025), črno podgano (p = 0,013), zeleno žabo (p = 0,038), škorpijonom (p = 0,018), 

ličinkami (p < 0,001) in deževnikom (p = 0,045) (preglednica 15). 
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Preglednica 15: Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi glede na spol anketirancev 
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ROKOVANJE in/ali DELO Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI 

 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

SPOL  

 

 

Z 

 

 

 

p Moški ženski 

M SE N M SE N   

1 pijavka 1,9 0,13 39 2,8 0,07 237 –4,45 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 2,1 0,17 39 2,6 0,08 232 –2,38 0,017 

3 zlata ribica 1,1 0,04 39 1,2 0,04 237 –2,11 0,035 

4 krastača 2,0 0,16 39 2,6 0,08 236 –2,86 0,004 

5 mravlja 1,3 0,09 39 1,4 0,05 234 –0,81 0,420 

6 nemški ovčar 1,3 0,11 39 1,2 0,04 236 –0,23 0,822 

7 hišna/domača mačka 1,3 0,12 39 1,1 0,03 237 –0,85 0,395 

8 volk 2,6 0,23 38 2,6 0,08 236 –0,12 0,906 

9 belouška 2,4 0,20 39 2,7 0,09 237 –1,13 0,257 

10 pajek 2,7 0,19 39 2,9 0,08 236 –1,02 0,310 

11 miš 2,0 0,17 39 2,2 0,08 236 –0,92 0,359 

12 hrček 1,2 0,07 39 1,4 0,05 237 –0,78 0,434 

13 zajec  1,1 0,05 39 1,1 0,02 235 –0,14 0,887 

14 klop 2,1 0,19 37 2,6 0,09 233 –2,06 0,039 

15 lazar 2,1 0,18 39 2,6 0,09 235 –2,24 0,025 

16 črna podgana 2,3 0,21 39 2,8 0,08 236 –2,47 0,013 

17 zelena žaba 2,0 0,17 39 2,4 0,08 234 –2,08 0,038 

18 uš 2,2 0,18 38 2,5 0,09 223 –1,05 0,293 

19 škorpijon 2,8 0,20 39 3,3 0,08 236 –2,37 0,018 

20 muha 1,2 0,09 39 1,4 0,05 235 –1,81 0,070 

21 ličinke 2,3 0,20 39 3,2 0,09 237 –3,94 < 0,001 

22 morski pes 3,2 0,24 39 3,6 0,08 237 –1,16 0,244 

23 rjavi medved 3,0 0,22 39 3,1 0,08 236 –0,09 0,928 

24 netopir 2,4 0,20 39 2,8 0,08 236 –1,73 0,084 

25 močerad 2,2 0,20 39 2,3 0,08 236 –0,36 0,717 

26 deževnik 1,5 0,12 39 1,9 0,07 236 –2,00 0,045 

27 skobčevka 1,2 0,09 39 1,3 0,04 236 –0,44 0,663 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.5 IZRAŽANJE STRAHU, GNUSA IN PRIPRAVLJENOSTI ZA 

ROKOVANJE Z IZBRANIMI ŽIVALMI GLEDE NA SMER 

ŠTUDIJA ANKETIRANCEV 

5.5.1 Izražanje strahu glede na smer študija anketirancev 

Študentje SI se povprečno za kar 0,289 točke bolj bojijo izbranih živali kot študentje BI – KE 

in BI – GO. 

Tako študentje SI kot študentje BI – KE in BI – GO so ocenili, da se najbolj bojijo morskega 

psa (MSI= 3,6; SESI= 0,09; MBI-KE-GO= 3,2; SE BI-KE-GO = 0,19), rjavega medveda (MSI= 3,0; 

SESI= 0,09; MBI-KE-GO= 2,7; SE BI-KE-GO = 0,22), belouške (MSI= 2,7; SESI= 0,10; MBI-KE-GO = 

2,0; SEBI-KE-GO = 0,13), pajka (MSI = 2,6; SESI = 0,10; MBI-KE-GO = 2,0; SE BI-KE-GO = 0,17) in 

volka (MSI = 2,6; SESI = 0,09; MBI-KE-GO = 2,3; SEBI-KE-GO = 0,19) (preglednica 16). Ocena straha 

pred temi živalmi se giblje med 2 in 3, kar pomeni, da se teh živali bojijo (preglednica 2).  

Najmanj pa se bojijo zlate ribice (MSI = 1,0; SESI = 0,01; MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO = 0,03), 

zajca (MSI = 1,0; SESI = 0,01; MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO = 0,04), muhe (MSI = 1,1; SESI = 0,02; 

MBI-KE-GO = 1,1; SEBI-KE-GO = 0,10), hišne/domače mačke (MSI = 1,1; SESI = 0,02; MBI-KE-GO = 

1,1; SEBI-KE-GO = 0,04) in hrčka (MSI = 1,1; SESI = 0,03; MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO = 0,03) 

(preglednica 16). Ocena straha pred temi živalmi se giblje okoli 1, kar pomeni, da se teh živali 

ne bojijo (preglednica 2). 

Študentje SI so navajali statistično pomembne višje ocene strahu od študentov BI – KE in BI – 

GO, in sicer za pijavko (p = 0,021), krastačo (p = 0,006), belouško (p = 0,005), pajka (p = 

0,014), miš (p = 0,031), zeleno žabo (p < 0,001), ušjo (p = 0,021), škorpijona (p = 0,002), ličinke 

(p < 0,001), netopirja (p = 0,003), močerada (p < 0,001) in deževnika (p = 0,028) (preglednica 

16). 
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Preglednica 16: Izražanje strahu glede na smer študija anketirancev 
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p 

Sanitarno 

inženirstvo 

BI-KE in BI-GO 

M SE N M SE N   

1 pijavka 1,9 0,08 148 1,5 0,12 32 –2,31 0,021 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 1,9 0,09 147 1,7 0,18 32 –1,17 0,240 

3 zlata ribica 1,0 0,01 148 1,0 0,03 32 –0,71 0,479 

4 krastača 1,7 0,08 147 1,3 0,09 32 –2,74 0,006 

5 mravlja 1,2 0,04 147 1,1 0,04 32 –0,99 0,324 

6 nemški ovčar 1,3 0,04 147 1,1 0,07 32 –1,55 0,122 

7 hišna/domača mačka 1,1 0,02 148 1,1 0,04 32 –0,10 0,917 

8 volk 2,6 0,09 146 2,3 0,19 32 –1,09 0,276 

9 belouška 2,7 0,10 148 2,0 0,13 32 –2,82 0,005 

10 pajek 2,6 0,10 148 2,0 0,17 32 –2,45 0,014 

11 miš 1,7 0,07 148 1,3 0,12 32 –2,16 0,031 

12 hrček 1,1 0,03 148 1,0 0,03 32 –0,55 0,586 

13 zajec  1,0 0,01 147 1,1 0,04 32 –1,31 0,192 

14 klop 2,1 0,09 144 1,8 0,20 32 –1,50 0,133 

15 lazar 1,3 0,05 148 1,1 0,04 32 –1,91 0,056 

16 črna podgana 2,1 0,08 147 1,8 0,19 32 –1,73 0,084 

17 zelena žaba 1,6 0,07 147 1,1 0,05 32 –3,75 < 0,001 

18 uš 1,6 0,07 141 1,3 0,12 31 –2,31 0,021 

19 škorpijon 2,8 0,08 147 2,2 0,16 32 –3,07 0,002 

20 muha 1,1 0,02 148 1,1 0,10 32 –0,38 0,703 

21 ličinke 2,0 0,09 148 1,2 0,09 32 –3,85 < 0,001 

22 morski pes 3,6 0,09 148 3,2 0,19 32 –1,50 0,135 

23 rjavi medved 3,0 0,09 147 2,7 0,22 32 –1,25 0,212 

24 netopir 2,1 0,08 147 1,6 0,14 32 –2,99 0,003 

25 močerad 1,7 0,07 148 1,1 0,04 32 –4,32 < 0,001 

26 deževnik 1,2 0,05 148 1,0 0,00 32 –2,20 0,028 

27 skobčevka 1,1 0,03 147 1,1 0,06 32 –0,38 0,703 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.5.2 Izražanje gnusa glede na smer študija anketirancev 

Študentom SI se povprečno za kar 0,277 točke bolj gnusijo izbrane živali od študentov BI – KE 

in BI – GO. 

Tako študentje SI kot študentje BI – KE in BI – GO so ocenili, da se jim najbolj gnusijo ličinke 

(MSI = 3,1; SESI = 0,08; MBI-KE-GO = 2,5; SEBI-KE-GO = 0,21) (preglednica 17). Ocena gnusa do 

teh živali se giblje med 2 in 3, kar pomeni, da imajo ob teh živalih neprijeten občutek oziroma 

da se jim živali gnusijo (preglednica 2). 

Najmanj pa se jim gnusi zajec (MSI = 1,0; SESI = 0,01; MBI-KE-GO = 1,1; SEBI-KE-GO = 0,06), zlata 

ribica (MSI = 1,0; SESI = 0,01; MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO= 0,03), nemški ovčar (MSI = 1,0; SESI 

= 0,01; MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO = 0,03), hišna/domača mačka (MSI = 1,0; SESI = 0,02; MBI-

KE-GO = 1,1; SEBI-KE-GO = 0,06), skobčevka (MSI = 1,0; SESI = 0,02; MBI-KE-GO = 1,1; SEBI-KE-GO 

= 0,04) in hrček (MSI = 1,1; SESI = 0,03; MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO = 0,03) (preglednica 17). 

Ocena gnusa do teh živali se giblje okoli 1, kar pomeni, da se jim te živali ne gnusijo 

(preglednica 2). 

Študentje SI so navajali statistično pomembne višje ocene gnusa od študentov BI – KE in BI – 

GO, in sicer za pijavko (p = 0,005), krastačo (p < 0,001), belouško (p = 0,009), pajka (p = 

0,024), miš (p = 0,028), lazarja (p = 0,006), črno podgano (p = 0,027), zeleno žabo (p < 0,001), 

škorpijona (p = 0,035), ličinke (p = 0,007), močerada (p < 0,001) in deževnika (p < 0,001) 

(preglednica 17). 
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Preglednica 17: Izražanje gnusa glede na smer študija anketirancev 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

GNUS DO IZBRANIH ŽIVALI 

 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

 

SMER 

 

 

 

Z 

 

 

 

p 

Sanitarno 

inženirstvo 

BI – KE in BI – 

GO 

M SE N M SE N   

1 pijavka 2,1 0,07 148 1,7 0,15 32 –2,82 0,005 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 2,2 0,08 147 1,9 0,15 32 –1,71 0,087 

3 zlata ribica 1,0 0,01 148 1,0 0,03 32 –0,38 0,703 

4 krastača 2,1 0,07 148 1,6 0,18 32 –3,76 < 0,001 

5 mravlja 1,2 0,04 146 1,2 0,07 32 –0,06 0,950 

6 nemški ovčar 1,0 0,01 147 1,0 0,03 32 –0,38 0,708 

7 hišna/domača mačka 1,0 0,02 148 1,1 0,06 32 –0,15 0,880 

8 volk 1,3 0,05 147 1,2 0,11 32 –1,21 0,227 

9 belouška 2,1 0,08 148 1,6 0,14 32 –2,63 0,009 

10 pajek 2,2 0,08 148 1,8 0,16 32 –2,26 0,024 

11 miš 1,8 0,07 148 1,4 0,11 32 –2,19 0,028 

12 hrček 1,1 0,03 148 1,0 0,03 32 –0,89 0,373 

13 zajec  1,0 0,01 147 1,1 0,06 32 –1,19 0,234 

14 klop 2,2 0,08 142 2,1 0,17 32 –0,39 0,698 

15 lazar 2,5 0,08 147 1,9 0,19 32 –2,77 0,006 

16 črna podgana 2,4 0,08 147 2,0 0,20 32 –2,21 0,027 

17 zelena žaba 2,1 0,07 146 1,5 0,13 32 –3,67 < 0,001 

18 uš 2,1 0,07 140 1,9 0,16 31 –1,27 0,204 

19 škorpijon 2,1 0,08 147 1,8 0,14 32 –2,11 0,035 

20 muha 1,8 0,08 148 1,7 0,18 32 –0,37 0,713 

21 ličinke 3,1 0,08 148 2,5 0,21 32 –2,70 0,007 

22 morski pes 1,8 0,09 148 1,5 0,11 32 –1,22 0,222 

23 rjavi medved 1,4 0,07 148 1,3 0,11 32 –1,39 0,165 

24 netopir 1,9 0,07 148 1,7 0,15 32 –1,08 0,281 

25 močerad 1,9 0,07 148 1,2 0,08 32 –4,90 < 0,001 

26 deževnik 2,0 0,07 148 1,3 0,10 32 –3,97 < 0,001 

27 skobčevka 1,0 0,02 147 1,1 0,04 32 –0,54 0,592 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.5.3 Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi glede na smer študija 

anketirancev 

Študentje SI so se povprečno za kar 0,486 točke manj pripravljeni rokovati z izbranimi živalmi 

od študentov BI – KE in BI – GO. 

Tako študentje SI kot študentje BI – KE in BI – GO so ocenili, da so se najbolj pripravljeni 

rokovati z zajcem (MSI = 1,1; SESI = 0,03; MBI-KE-GO = 1,0; SE BI-KE-GO = 0,03), nemškim 

ovčarjem (MSI = 1,2; SESI = 0,04; MBI-KE-GO = 1,1; SEBI-KE-GO = 0,07) hišno/domačo mačko  (MSI 

= 1,2; SESI = 0,05; MBI-KE-GO = 1,1; SEBI-KE-GO = 0,07) in zlato ribico (MSI = 1,3; SESI = 0,04; 

MBI-KE-GO = 1,0; SEBI-KE-GO = 0,03) (preglednica 18). Ocena pripravljenosti za rokovanje s temi 

živalmi se giblje okoli 1, kar pomeni, da če bi se morali dotakniti teh živali, bi to naredili 

popolnoma brez težav (preglednica 2). 

Najmanj pa so se pripravljeni rokovati z morskim psom  (MSI = 3,7; SESI = 0,09; MBI-KE-GO = 

3,7; SEBI-KE-GO = 0,22), škorpijonom (MSI = 3,5; SESI = 0,09; MBI-KE-GO = 2,6; SEBI-KE-GO = 0,18), 

ličinkami (MSI = 3,4; SESI = 0,10; MBI-KE-GO = 2,5; SEBI-KE-GO = 0,22), pajkom (MSI = 3,3; SESI 

= 0,09; MBI-KE-GO = 2,7; SEBI-KE-GO = 0,19), rjavim medvedom (MSI = 3,1; SESI = 0,10; MBI-KE-

GO = 3,4; SEBI-KE-GO = 0,22), belouško (MSI = 3,1; SESI = 0,11; MBI-KE-GO = 2,3; SEBI-KE-GO = 

0,19) in črno podgano (MSI = 3,0; SESI = 0,10; MBI-KE-GO = 2,2; SEBI-KE-GO= 0,23) (preglednica 

18). Ocena pripravljenosti za rokovanje s temi živalmi se giblje med 3 in 4, kar pomeni, da če 

bi se morali dotakniti teh živali, bi to naredili mogoče oziroma s težavo (preglednica 2).  

Študentje SI so navajali statistično pomembne višje ocene glede (ne)pripravljenosti rokovanja 

z izbranimi živalmi od študentov BI – KE in BI – GO, in sicer s pijavko (p < 0,001), 

madagaskarskih sikajočim ščurkom (p = 0,008), zlato ribico (p = 0,014), krastačo (p < 0,001), 

belouško (p = 0,002), pajkom (p = 0,012), mišjo (p < 0,001), hrčkom (p = 0,014), lazarjem (p 

= 0,004), črno podgano (p < 0,001), zeleno žabo (p < 0,001), škorpijonom (p < 0,001), ličinkami 

(p < 0,001), netopirjem (p = 0,036), močeradom (p < 0,001) in deževnikom (p < 0,001) 

(preglednica 18). 
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Preglednica 18: Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi glede na smer študija 

anketirancev 
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ŽIVAL 

 

ROKOVANJE in/ali DELO Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI 

 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

 

SMER 

 

 

 

Z 

 

 

 

p 

Sanitarno 

inženirstvo 

BI – KE in BI – 

GO 

M SE N M SE N   

1 Pijavka 2,8 0,08 148 2,0 0,19 32 –4,08 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 2,9 0,10 146 2,3 0,22 32 –2,66 0,008 

3 zlata ribica 1,3 0,04 148 1,0 0,03 32 –2,45 0,014 

4 Krastača 2,9 0,10 148 1,8 0,19 32 –4,38 < 0,001 

5 Mravlja 1,4 0,06 146 1,3 0,11 32 –0,70 0,485 

6 nemški ovčar 1,2 0,04 147 1,1 0,07 32 –1,28 0,202 

7 hišna/domača mačka 1,2 0,05 148 1,1 0,07 32 –0,95 0,342 

8 Volk 2,8 0,10 148 2,8 0,24 31 –0,15 0,880 

9 Belouška 3,1 0,11 148 2,3 0,19 32 –3,16 0,002 

10 pajek 3,3 0,09 147 2,7 0,19 32 –2,52 0,012 

11 miš 2,4 0,10 148 1,5 0,14 32 –4,03 < 0,001 

12 hrček 1,4 0,07 148 1,1 0,04 32 –2,45 0,014 

13 zajec  1,1 0,03 147 1,0 0,03 31 –1,41 0,160 

14 klop 2,5 0,11 143 2,4 0,24 32 –0,45 0,656 

15 lazar 2,8 0,10 147 2,1 0,23 32 –2,86 0,004 

16 črna podgana 3,0 0,10 147 2,2 0,23 32 –3,39 < 0,001 

17 zelena žaba 2,7 0,09 145 1,5 0,14 32 –5,15 < 0,001 

18 uš 2,6 0,11 140 2,3 0,23 31 –1,15 0,250 

19 škorpijon 3,5 0,09 147 2,6 0,18 32 –3,86 < 0,001 

20 muha 1,4 0,06 147 1,4 0,14 32 –0,19 0,847 

21 ličinke 3,4 0,10 148 2,5 0,22 32 –3,42 < 0,001 

22 morski pes 3,7 0,09 148 3,7 0,22 32 –0,40 0,688 

23 rjavi medved 3,1 0,10 147 3,4 0,22 32 –1,44 0,151 

24 netopir 2,8 0,09 148 2,4 0,25 32 –2,10 0,036 

25 močerad 2,8 0,10 148 1,2 0,08 32 –6,88 < 0,001 

26 deževnik 2,2 0,09 147 1,3 0,12 32 –4,14 < 0,001 

27 skobčevka 1,3 0,06 147 1,2 0,09 32 –0,56 0,576 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.6 PRIMERJAVA SPREMENLJIVK GLEDE NA LETNIK ŠTUDIJA 

ŠTUDENTOV PEDAGOŠKE FAKULTETE SMERI BI – KE IN BI 

– GO 

5.6.1 Poimenovanje izbranih živali glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

Statistično pomembne razlike pri poimenovanju izbranih živali glede na letnik študija BI – KE 

in BI – GO se pojavljajo pri madagaskarskem sikajočem ščurku (p < 0,001), krastači (p < 

0,001), klopu (p = 0,006), zeleni žabi (p < 0,001), ličinkah (p < 0,001) in močeradu (p = 0,042) 

(preglednica 19). 

5.6.2 Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi glede na letnik študija (BI – KE in BI – 

GO) 

Statistično pomembne razlike o tem, ali so imeli študentje neposredne izkušnje z izbranimi 

živalmi glede na letnik študija BI – KE in BI – GO se pojavljajo pri pijavki (p < 0,001), 

madagaskarskem sikajočem ščurku (p < 0,001), belouški (p = 0,005), pajku (p = 0,025), klopu 

(p = 0,003), črni podgani (p = 0,026), zeleni žabi (p = 0,002), uši (p = 0,006), škorpijonu (p = 

0,005) in močeradu (p < 0,001) (preglednica 20). 

5.6.3 Izražanje strahu do izbranih živali glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

Statistično pomembne razlike pri oceni strahu do izbranih živali glede na letnik študija BI – KE 

in BI – GO se pojavljajo pri uši (p = 0,000), ličinkah (p = 0,005), močeradu (p = 0,000) in 

deževniku (p = 0,035) (preglednica 21). Za te razlike lahko iz preglednice 21 ugotovimo, da če 

primerjamo povprečne vrednosti teh živali pri študentih 1. letnika in povprečne vrednosti teh 

živali pri študentih 4. letnika, opazimo, da so vrednosti pri študentih 4. letnika nekoliko nižje 

(se bolj nagibajo k vrednosti 1), kar pomeni, da se študentje 4. letnika teh živali manj bojijo 

oziroma se jih sploh ne bojijo (preglednica 2). Študentje vseh štirih letnikov pa se najbolj bojijo 

morskega psa (M1.letnik = 3,00; M2.letnik = 3,219; M3.letnik = 3,156 ; M4.letnik = 3,423) (preglednica 

21). 

5.6.4 Izražanje gnusa do izbranih živali glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

Statistično pomembne razlike pri oceni gnusa do izbranih živali glede na letnik študija BI – KE 

in BI – GO se pojavljajo pri uši (p = 0,022), ličinkah (p = 0,023) in močeradu (p = 0,006) 

(preglednica 22). Za te razlike lahko iz preglednice 22 ugotovimo, da če primerjamo povprečne 

vrednosti uši in močerada pri študentih 1. letnika in povprečne vrednosti uši in močerada pri 

študentih 4. letnika, opazimo, da so te nekoliko nižje pri študentih 4. letnika (se bolj nagibajo k 

vrednosti 1), kar pomeni, da se študentom 4. letnika te živali manj gnusijo oziroma se jim sploh 

ne gnusijo (preglednica 22). Ravno obratno velja pri povprečnih vrednostih ličink, kjer je 

povprečna vrednost pri študentih 4. letnika višja (giblje se okrog 3) od povprečne vrednosti pri 

študentih 1. letnika, kar pomeni, da se študentom 4. letnika ličinke bolj gnusijo kot študentom 

1. letnika. Študentom vseh štirih letnikov pa se najbolj gnusijo ličinke (M1.letnik = 2,947; M2.letnik 

= 2,469; M3.letnik = 2,281; M4.letnik = 3,077) (preglednica 22). 
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5.6.5 Izražanje namena rokovanja z izbranimi živalmi glede na letnik študija (BI – KE 

in BI – GO) 

Statistično pomembne razlike pri oceni namena rokovanja z izbranimi živalmi glede na letnik 

študija BI – KE in BI – GO se pojavljajo pri nemškem ovčarju (p = 0,007) in močeradu (p = 

0,006) (preglednica 23). Za te razlike lahko iz preglednice 23 ugotovimo, da če primerjamo 

povprečne vrednosti močerada pri študentih 1. letnika in povprečne vrednosti močerada pri 

študentih 4. letnika, opazimo, da so te pri študentih 4. letnika nekoliko nižje (se bolj nagibajo k 

vrednosti 1), kar pomeni, da študentje 4. letnika ne bi imeli težav z rokovanjem s to živaljo. 

(preglednica 2). Pri povprečnih vrednostih pri nemškem ovčarju pa lahko opazimo, da bi 

študentje 1. in 2. letnika imeli manj težav z rokovanjem s to živaljo kot študentje 3. in 4. letnika 

(preglednica 23). Študentje vseh 4. letnikov bi se s težavo rokovali z morskim psom (M1.letnik = 

3,026; M2.letnik = 3,719; M3.letnik =3,281; M4.letnik = 3,308) (preglednica 23). 
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Preglednica 19: Poimenovanje izbranih živali glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

 

 

 

 

 

N 

Poimenovanje izbranih živali glede na letnik študija   

 

 

 

χ2 

preizkus 

 

 

 

 

 

p 

 

Letnik študija BI – KE in BI – GO 

 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

NP PPP DPP NV NP PPP DPP NV NP PPP DPP NV NP PPP DPP NV 

1 7,9% 86,8% 5,3% 0,0% 9,4% 87,5% 0,0% 3,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,2% 3,8% 0,0% 14,733* 0,099 

2 34,2% 0,0% 55,3% 10,5% 6,3% 0,0% 93,8% 0,0% 6,3% 12,5% 81,3% 0,0% 15,4% 11,5% 73,1% 0,0% 35,418* <0,001 

3 0,0% 68,4% 31,6% 0,0% 0,0% 71,9% 28,1% 0,0% 0,0% 71,9% 28,1% 0,0% 0,0% 80,8% 19,2% 0,0% 1,224 0,747 

4 0,0% 39,5% 60,5% 0,0% 0,0% 84,4% 15,6% 0,0% 0,0% 81,3% 18,8% 0,0% 0,0% 69,3% 30,8% 0,0% 20,446 <0,001 

5 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 2,796* 0,424 

6 0,0% 34,2% 65,8% 0,0% 0,0% 15,6% 84,4% 0,0% 0,0% 28,1% 71,9% 0,0% 3,8% 34,6% 61,5% 0,0% 7,396* 0,286 

7 0,0% 2,6% 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 2,878* 0,411 

8 5,3% 94,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 0,0% 2,552* 0,466 

9 0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 3,8% 0,0% 96,2% 0,0% 10,893* 0,092 

10 2,6% 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 0,0% 2,878* 0,411 

11 10,5% 86,8% 2,6% 0,0% 9,4% 90,6% 0,0% 0,0% 15,6% 84,4% 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 0,0% 0,0% 3,310* 0,769 

12 5,3% 94,7% 0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 0,0% 0,0% 6,4% 93,8% 0,0% 0,0% 11,5% 88,5% 0,0% 0,0% 1,674* 0,643 

13 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 6,3% 93,8% 0,0% 0,0% 6,3% 93,8% 0,0% 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 0,0% 3,825* 0,281 

14 5,3% 78,9% 0,0% 15,8% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 0,0% 11,5% 84,6% 0,0% 3,8% 18,207* 0,006 

15 0,0% 28,9% 71,1% 0,0% 0,0% 40,6% 59,4% 0,0% 0,0% 21,9% 78,1% 0,0% 0,0% 26,9% 73,1% 0,0% 2,875 0,411 

16 0,0% 0,0% 94,7% 5,3% 6,3% 0,0% 93,8% 0,0% 9,4% 3,1% 87,5% 0,0% 11,5% 0,0% 84,6% 3,8% 13,355* 0,147 

17 15,8% 2,6% 78,9% 2,6% 0,0% 37,5% 62,5% 0,0% 18,8% 15,6% 65,6% 0,0% 11,5% 34,6% 53,8% 0,0% 28,701* <0,001 

18 52,6% 13,2% 2,6% 31,6% 56,3% 28,1% 3,1% 12,5% 71,9% 15,6% 0,0% 12,5% 73,1% 7,7% 0,0% 19,2% 12,346* 0,195 

19 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 0,0% 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 0,0% 3,227* 0,358 

20 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% / / 

21 68,4% 23,7% 0,0% 7,9% 43,8% 56,3% 0,0% 0,0% 18,8% 81,3% 0,0% 0,0% 50,0% 42,3% 0,0% 7,7% 29,694* <0,001 
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22 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% / / 

23 0,0% 13,2% 86,8% 0,0% 0,0% 6,3% 93,8% 0,0% 0,0% 6,3% 93,8% 0,0% 0,0% 19,2% 80,8% 0,0% 3,398* 0,324 

24 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% / / 

25 10,5% 89,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,8% 96,2% 0,0% 0,0% 8,177* 0,042 

26 5,3% 94,7% 0,0% 0,0% 6,3% 90,6% 0,0% 3,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 7,7% 92,3% 0,0% 0,0% 6,534* 0,366 

27 5,3% 10,5% 84,2% 0,0% 3,1% 25,0% 71,9% 0,0% 0,0% 15,6% 84,4% 0,0% 0,0% 11,5% 88,5% 0,0% 6,943 0,326 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih  prihaja do statistično pomembnih razlik. N = številka  živali: 1= pijavka, 2 = madagaskarski sikajoči ščurek, 3 = zlata ribica, 4 = krastača, 

5 = mravlja, 6 = nemški ovčar, 7 = hišna/domača mačka, 8 = volk, 9 = belouška, 10 = pajek, 11 = miš, 12 = hrček, 13 = zajec, 14 = klop, 15 = lazar, 16 = črna podgana, 17 

= zelena žaba, 18 = uš, 19 = škorpijon, 20 = muha, 21 = ličinke, 22 = morski pes, 23 = rjavi medved, 24 = netopir, 25 = močerad, 26 = deževnik, 27 = skobčevka. 
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Preglednica 20: Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

Neposredna izkušnja z izbranimi živalmi glede na letnik študija   

 

 

 

χ2 

preizkus 

 

 

 

 

p 

 

Letnik študija BI -KE in BI – GO 

 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

DA NE DA NE DA NE DA NE   

1 pijavka 28,9 % 71,1 % 74,2 % 25,8 % 50,0 % 50,0 % 15,4 % 84,6 % 24,155 < 0,001 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 52,6 % 47,4 % 87,5 % 12,5 % 96,9 % 3,1 % 80,8% 19,2 % 22,786 < 0,001 

3 zlata ribica 89,5 % 10,5 % 83,9 % 16,1 % 78,1 % 21,9 % 76,9 % 23,1 % 2,321 0,509 

4 krastača 57,9 % 42,1 % 84,4 % 15,6 % 81,3 % 18,8 % 69,2 % 30,8 % 7,723 0,052 

5 mravlja 94,7 % 5,3 % 100,0 % 0,0 % 96,9 % 3,1 % 100,0 % 0,0 % 3,879* 0,409 

6 nemški ovčar 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % / / 

7 hišna/domača mačka 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 96,2 % 3,8 % 3,219* 0,359 

8 volk  5,3 % 94,7 % 0,0 % 100,0 % 6,3 % 93,8 % 3,8 % 96,2 % 3,118* 0,374 

9 belouška 73,7 % 26,3 % 96,9 % 3,1 % 96,9 % 3,1 % 96,2 % 3,8 % 12,704* 0,005 

10 pajek 81,6 % 18,4 % 81,3 % 18,8 % 100,0 % 0,0 % 96,2 % 3,8 % 9,388* 0,025 

11 miš  57,9 % 42,1 % 75,0 % 25,0 % 56,3 % 43,8 % 61,5 % 38,5 % 3,021 0,388 

12 hrček  86,8 % 13,2 % 93,8 % 6,3 % 81,3 % 18,8 % 100,0 % 0,0 % 8,656* 0,034 

13 zajec  97,4 % 2,6 % 81,3 % 18,8 % 87,5 % 12,5 % 76,9 % 23,1 % 7,937 0,047 

14 klop 81,1 % 18,9 % 100,0 % 0,0 % 96,9 % 3,1 % 80,8 % 19,2 % 13,632 0,003 

15 lazar 84,2 % 15,8 % 93,8 % 6,3 % 84,4 % 15,6 % 88,5 % 11,5 % 2,008* 0,571 

16 črna podgana 31,6 % 68,4 % 53,1 % 46,9 % 34,4 % 65,5 % 15,4 % 84,6 % 9,275 0,026 

17 zelena žaba 47,4 % 52,6 % 90,6 % 9,4 % 68,8 % 31,3 % 65,4 % 34,6 % 14,818 0,002 

18 uš 20,0 % 80,0 % 59,4 % 40,6 % 50,0 % 50,0 % 52,2 % 47,8 % 12,324 0,006 

19 škorpijon 18,4 % 81,6 % 53,1 % 46,9 % 21,9 % 78,1 % 30,8 % 69,5 % 11,474 0,009 

20 muha 94,7 % 5,3 % 100,0 % 0,0 % 100,0% 0,0 % 100,0 % 0,0 % 4,821* 0,186 
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21 ličinke 57,9 % 42,1 % 75,0 % 25,0 % 71,9 % 28,1 % 57,7 % 42,3 % 3,533 0,317 

22 morski pes 7,9 % 92,1 % 3,1 % 96,2 % 6,3 % 93,8 % 3,8 % 96,2 % 0,965* 0,810 

23 rjavi medved 7,9 % 92,1 % 6,3 % 93,8 % 6,3 % 93,8 % 0,0 % 100,0 % 3,380 0,337 

24 netopir 38,9 % 61,1 % 37,5 % 62,5 % 25,0 % 75,0 % 30,8 % 69,2 % 1,827 0,609 

25 močerad 55,3 % 44,7 % 93,8 % 6,3 % 75,0 % 25,0 % 11,5 % 88,5 % 16,970 < 0,001 

26 deževnik 97,4 % 2,6 % 100,0 % 0,0 % 96,9 % 3,1 % 96,2 % 3,8 % 1,824 0,610 

27 skobčevka 86,8 % 13,2 % 71,9 % 28,1 % 68,8 % 31,3 % 92,3 % 7,7 % 7,332 0,062 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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Preglednica 21: Izražanje strahu do izbranih živali glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

N ŽIVAL 

 

Izražanje strahu do izbranih živali glede na 

letnik študija  

 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 
 

 

Letnik študija BI -KE in BI – GO 

 

Z p  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

M SE M SE M SE M SE   

1 pijavka 1,7 0,15 1,5 0,12 1,5 0,12 1,9 0,18 4,93 0,177 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 1,9 0,19 1,7 0,18 1,5 0,12 1,8 0,26 2,26 0,521 

3 zlata ribica 1,0 0,03 1,0 0,03 1,0 0,00 1,0 0,00 1,70 0,637 

4 krastača 1,6 0,17 1,3 0,09 1,6 0,20 1,5 0,13 2,99 0,393 

5 mravlja 1,1 0,04 1,1 0,04 1,1 0,04 1,2 0,12 1,12 0,772 

6 nemški ovčar 1,1 0,05 1,1 0,07 1,4 0,13 1,3 0,11 6,12 0,106 

7 hišna/domača mačka 1,1 0,11 1,1 0,04 1,1 0,04 1,1 0,05 0,84 0,841 

8 volk  2,2 0,14 2,3 0,19 2,4 0,20 2,2 0,19 1,20 0,752 

9 belouška 1,9 0,19 2,0 0,13 1,9 0,20 2,1 0,24 1,87 0,599 

10 pajek 2,2 0,18 2,0 0,17 2,0 0,18 1,9 0,17 0,84 0,840 

11 miš  1,5 0,17 1,3 0,12 1,6 0,18 1,3 0,14 1,32 0,724 

12 hrček  1,2 0,11 1,0 0,03 1,3 0,14 1,0 0,04 2,75 0,431 

13 zajec  1,1 0,04 1,1 0,04 1,0 0,00 1,0 0,04 1,94 0,585 

14 klop 2,1 0,17 1,8 0,20 1,7 0,18 2,2 0,22 4,42 0,219 

15 lazar 1,3 0,14 1,1 0,04 1,2 0,08 1,1 0,09 2,26 0,521 

16 črna podgana 1,9 0,16 1,8 0,19 1,8 0,18 1,7 0,16 0,65 0,884 

17 zelena žaba 1,6 0,19 1,1 0,05 1,3 0,16 1,3 0,11 6,56 0,087 

18 uš 2,2 0,19 1,3 0,12 1,4 0,13 1,3 0,12 20,22 < 0,001 

19 škorpijon 2,4 0,18 2,2 0,16 2,6 0,19 2,3 0,22 2,31 0,511 

20 muha 1,1 0,04 1,1 0,10 1,0 0,00 1,0 0,04 1,96 0,581 

21 ličinke 2,2 0,23 1,2 0,09 1,5 0,19 1,9 0,27 12,86 0,005 

22 morski pes 3,0 0,17 3,2 0,19 3,2 0,23 3,4 0,25 2,51 0,473 

23 rjavi medved 2,6 0,16 2,7 0,22 2,8 0,23 2,6 0,21 0,38 0,944 

24 netopir 1,8 0,18 1,6 0,14 2,2 0,23 1,7 0,16 5,45 0,142 

25 močerad 1,7 0,16 1,1 0,04 1,4 0,17 1,0 0,04 22,49 < 0,001 

26 deževnik 1,2 0,07 1,0 0,00 1,0 0,03 1,1 0,08 8,63 0,035 

27 skobčevka 1,1 0,07 1,1 0,06 1,2 0,11 1,0 0,04 2,17 0,538 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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Preglednica 22: Izražanje gnusa do izbranih živali glede na letnik študija (BI – KE in BI – GO) 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

Izražanje gnusa do izbranih živali glede na 

letnik študija 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

Letnik študija BI – KE in BI – GO 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

p 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

M SE M SE M SE M SE   

1 pijavka 1,9 0,17 1,7 0,15 1,8 0,13 2,0 0,14 2,94 0,401 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 2,2 0,18 1,9 0,15 1,5 0,11 2,0 0,20 6,99 0,072 

3 zlata ribica 1,1 0,06 1,0 0,03 1,1 0,04 1,0 0,04 0,97 0,808 

4 krastača 1,8 0,18 1,6 0,18 1,8 0,15 1,8 0,16 3,02 0,389 

5 mravlja 1,1 0,05 1,2 0,07 1,1 0,05 1,3 0,13 2,30 0,512 

6 nemški ovčar 1,0 0,03 1,0 0,03 1,1 0,06 1,0 0,00 6,14 0,105 

7 hišna/domača mačka 1,0 0,03 1,1 0,06 1,1 0,05 1,1 0,05 2,03 0,567 

8 volk  1,2 0,12 1,2 0,11 1,2 0,07 1,2 0,12 0,38 0,945 

9 belouška 1,7 0,17 1,6 0,14 1,3 0,11 1,6 0,19 3,58 0,311 

10 pajek 2,1 0,17 1,8 0,16 1,6 0,15 1,8 0,16 4,06 0,255 

11 miš  1,5 0,15 1,4 0,11 1,6 0,18 1,6 0,14 1,46 0,693 

12 hrček  1,1 0,06 1,0 0,03 1,2 0,13 1,0 0,00 1,78 0,620 

13 zajec  1,0 0,03 1,1 0,06 1,0 0,00 1,0 0,00 1,70 0,636 

14 klop 2,1 0,12 2,1 0,17 2,3 0,16 2,1 0,16 0,46 0,927 

15 lazar 1,8 0,14 1,9 0,19 1,9 0,15 2,1 0,17 2,22 0,527 

16 črna podgana 2,0 0,17 2,0 0,20 1,9 0,17 2,0 0,17 0,21 0,976 

17 zelena žaba 1,8 0,17 1,5 0,13 1,5 0,16 1,6 0,14 3,88 0,275 

18 uš 2,4 0,18 1,9 0,16 1,7 0,12 1,7 0,17 9,59 0,022 

19 škorpijon 1,9 0,14 1,8 0,14 2,0 0,18 1,8 0,16 1,15 0,764 

20 muha 1,2 0,09 1,7 0,18 1,5 0,17 1,5 0,15 7,20 0,066 

21 ličinke 2,9 0,21 2,5 0,21 2,3 0,21 3,1 0,21 9,53 0,023 

22 morski pes 1,6 0,14 1,5 0,11 1,6 0,16 1,7 0,17 0,64 0,887 

23 rjavi medved 1,3 0,10 1,3 0,11 1,3 0,14 1,3 0,15 0,46 0,928 

24 netopir 1,6 0,17 1,7 0,15 1,9 0,19 1,6 0,16 1,95 0,584 

25 močerad 1,6 0,11 1,2 0,08 1,4 0,14 1,3 0,11 12,34 0,006 

26 deževnik 1,5 0,13 1,3 0,10 1,5 0,13 1,3 0,12 1,74 0,628 

27 skobčevka 1,1 0,04 1,1 0,04 1,0 0,03 1,0 0,00 1,75 0,626 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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Preglednica 23: Izražanje namena rokovanja z izbranimi živalmi glede na letnik študija (BI – KE in BI 

– GO) 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVAL 

 

Izražanje pripravljenosti za rokovanje z izbranimi živalmi 

glede na letnik študija 

 

 

Kruskall-Wallis 

preizkus 

 

Letnik študija BI – KE in BI – GO 

 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Z p  

M SE M SE M SE M SE   

1 pijavka 2,4 0,20 2,0 0,19 2,4 0,23 2,7 0,23 6,04 0,110 

2 
madagaskarski 

sikajoči ščurek 
2,4 0,18 2,3 0,22 1,8 0,18 2,0 0,25 6,90 0,075 

3 zlata ribica 1,1 0,05 1,0 0,03 1,2 0,08 1,4 0,19 4,26 0,235 

4 krastača 2,1 0,20 1,8 0,19 2,1 0,20 2,2 0,24 1,59 0,661 

5 mravlja 1,2 0,08 1,3 0,11 1,2 0,11 1,5 0,17 3,52 0,318 

6 nemški ovčar 1,1 0,11 1,1 0,07 1,4 0,14 1,3 0,15 12,09 0,007 

7 
hišna/domača 

mačka 
1,1 0,11 1,1 0,07 1,1 0,07 1,1 0,08 0,78 0,855 

8 volk  2,1 0,18 2,8 0,24 2,7 0,21 2,6 0,20 6,75 0,080 

9 belouška 2,2 0,24 2,3 0,19 2,1 0,21 2,1 0,22 1,46 0,692 

10 pajek 2,5 0,18 2,7 0,19 2,3 0,20 2,5 0,22 1,66 0,647 

11 miš  1,8 0,20 1,5 0,14 2,1 0,24 2,0 0,23 3,89 0,274 

12 hrček  1,3 0,14 1,1 0,04 1,4 0,19 1,1 0,06 1,71 0,634 

13 zajec  1,1 0,05 1,0 0,03 1,1 0,07 1,0 0,04 2,06 0,561 

14 klop 2,5 0,22 2,4 0,24 2,2 0,22 2,7 0,29 2,16 0,540 

15 lazar 2,2 0,23 2,1 0,23 2,3 0,22 2,2 0,23 0,79 0,852 

16 črna podgana 2,3 0,20 2,2 0,23 2,6 0,22 2,6 0,27 2,65 0,449 

17 zelena žaba 2,1 0,21 1,5 0,14 2,0 0,18 2,0 0,19 4,85 0,183 

18 uš 2,6 0,22 2,3 0,23 2,0 0,22 2,2 0,27 4,17 0,244 

19 škorpijon 2,7 0,20 2,6 0,18 3,2 0,24 2,9 0,28 4,37 0,224 

20 muha 1,4 0,15 1,4 0,14 1,4 0,16 1,4 0,15 0,65 0,885 

21 ličinke 2,9 0,25 2,5 0,22 2,4 0,23 3,0 0,29 3,14 0,370 

22 morski pes 3,0 0,22 3,7 0,22 3,3 0,29 3,3 0,25 4,42 0,219 

23 rjavi medved 2,8 0,20 3,4 0,22 2,9 0,25 2,8 0,21 6,64 0,084 

24 netopir 2,5 0,25 2,4 0,25 2,8 0,22 2,4 0,26 2,74 0,434 

25 močerad 2,0 0,20 1,2 0,08 1,9 0,21 1,5 0,20 12,57 0,006 

26 deževnik 1,6 0,15 1,3 0,12 1,4 0,13 1,5 0,19 1,54 0,674 

27 skobčevka 1,1 0,06 1,2 0,09 1,5 0,16 1,2 0,12 4,04 0,257 

Opomba: Pri odebeljenih vrednostih prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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5.7 KORELACIJE MED OCENAMI STRAHU, GNUSA IN 

PRIPRAVLJENOSTI ŠTUDENTOV ZA ROKOVANJE Z 

IZBRANIMI ŽIVALMI  

Korelacije med navajanji študentov za strah in gnus do izbranih živali so bile najnižje za 

skobčevko (r = 0,189; p < 0,05). Korelacije med strahom in gnusom do ostalih izbranih so v 

veliki meri visoke in statistično pomembne. Do zelo visokih korelacij prihaja pri pijavki, 

madagaskarskem sikajočem ščurku, zlati ribici, krastači, mravlji, belouški, pajku, miši, hrčku, 

klopu, črni podgani, zeleni žabi, uši, škorpijonu, netopirju in močeradu (preglednica 24). 

Podobno velja tudi za korelacije med navajanji študentov za strah in pripravljenost za rokovanje 

z izbranimi živalmi ter gnus in pripravljenost za rokovanje z izbranimi živalmi, saj so tudi te 

korelacije v veliki meri visoke (preglednica 24).  
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Preglednica 24: Korelacije med ocenami strahu, gnusa in pripravljenosti študentov za rokovanje z 

izbranimi živalmi 

N ŽIVAL 

STRAH – GNUS 

(r) 

STRAH – NAMEN 

(r) 

GNUS – NAMEN 

(r) 

1 pijavka 0,578** 0,550** 0,613** 

2 madagaskarski sikajoči ščurek 0,604** 0,702** 0,650** 

3 zlata ribica 0,569** 0,218** 0,332** 

4 krastača 0,550** 0,655** 0,760** 

5 mravlja 0,537** 0,524** 0,560** 

6 nemški ovčar 0,313** 0,584** 0,478** 

7 hišna/domača mačka 0,322** 0,470** 0,514** 

8 volk  0,311** 0,603** 0,299** 

9 belouška 0,745** 0,802** 0,733** 

10 pajek 0,649** 0,728** 0,633** 

11 miš  0,698** 0,661** 0,718** 

12 hrček  0,670** 0,591** 0,637** 

13 zajec  0,305** 0,221** 0,110 

14 klop 0,631** 0,580** 0,596** 

15 lazar 0,302** 0,352** 0,669** 

16 črna podgana 0,694** 0,639** 0,734** 

17 zelena žaba 0,629** 0,579** 0,734** 

18 uš 0,577* 0,546** 0,695** 

19 škorpijon 0,600** 0,685** 0,536** 

20 muha 0,267** 0,388** 0,480** 

21 ličinke 0,270** 0,434** 0,668** 

22 morski pes 0,365** 0,497** 0,332** 

23 rjavi medved 0,447** 0,512** 0,319** 

24 netopir 0,576** 0,593** 0,557** 

25 močerad 0,634** 0,633** 0,708** 

26 deževnik 0,424** 0,431** 0,737** 

27 skobčevka 0,189* 0,488** 0,235** 

Opomba: NAMEN = pripravljenost za rokovanje z izbranimi živalmi; r = Pearsonov korelacijski koeficient; * = 

korelacija je statistično pomembna (p < 0,05); ** = korelacija je statistično pomembna (p < 0,01). Pri odebeljenih 

vrednostih se pojavljajo visoke korelacije. 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Raziskava je temeljila na šestih hipotezah. Želeli smo raziskati, kakšna čustva (strah, gnus) 

gojijo študentje Pef, smeri BI – GO in BI – KE, ter študentje ZF, smer SI, do izbranih živali. 

Poleg tega smo preverili tudi njihovo pripravljenost za rokovanje s takšnimi živalmi. V ta 

namen smo izdelali anketni vprašalnik, s katerim smo pridobili čim bolj natančne ocene o 

posameznih kategorijah. 

6.1 SPLOŠNA RAZPRAVA 

Za preverjanje omenjenih kategorij smo uporabili petstopenjsko lestvico, s katero smo 

preverjali, kako so študentje različnih smeri ocenjevali strah in gnus ter kako so se opredelili 

glede namena dela z izbranimi živalmi. Zavedati se moramo, kot navajajo tudi drugi avtorji, da 

ob takšnem načinu ocenjevanja lahko naletimo na določene ovire. Menimo, da je ena izmed 

glavnih ovir, ki jo zasledimo že v literaturi, kako sploh ločiti strah od gnusa in gnus od straha. 

Vemo, da sta ti čustvi v tesni povezavi in da lahko delujeta drugo na drugega kot tako 

imenovana ojačevalna mehanizma (Sawchuk idr., 2002). Pri tem se pojavi problem, da so lahko 

nekateri anketiranci za izbrano žival izrazili strah zato, ker se jim določena žival tako zelo gnusi, 

da se jih bojijo, in obratno. Menimo, da bi na boljše prepoznavanje straha in gnusa do izbranih 

živali vplivali s tem, če bi se anketiranci v tistem trenutku morali soočiti z živim osebkom 

izbrane vrste živali in bi z opazovanjem obrazne mimike kot izvajalci raziskave lahko opazili, 

ali se jim določena žival gnusi ali se je bojijo. Tako kot v literaturi navajajo, se strah in gnus 

med drugim dobro izražata z mimiko obraza in ob posameznem čustvu se pojavijo na obrazu 

nekoliko drugačne poteze (Ekman, 2003). Tomažič (2009) v svojem delu navaja, da učenci 

lahko ocenjujejo mnenje o strahu, ne pa koliko se teh živali dejansko bojijo, to dejstvo je lahko 

uveljavljeno tudi pri naših anketirancih. Napako, ki se pojavlja zaradi mnenja strahu in ne 

dejanskega strahu, bi lahko pripisali anketirancem, ki pred tem še niso imeli stika z izbranimi 

živalmi. Na oceno strahu in gnusa do izbranih živali vplivajo tudi negativne informacije, ki 

neodvisno od neposredne izkušnje lahko vplivajo na razvoj strahu in/ali gnusa (Field in Lawson, 

2003). Tako Tomažič (2011) kot tudi nekateri že pred njim (Muris idr., 1997b) trdijo, da so 

rezultati takšnih raziskav odvisni od metode dela, ki jo raziskovalec uporablja. 

V naši raziskavi smo ugotovili, da so anketiranci, ki so že imeli neposredne izkušnje z izbranimi 

živalmi, strah in gnus ocenili nižje kot tisti, ki teh izkušenj niso imeli. Podobno so ugotovili 

tudi Muris idr. (1997b), Tomažič (2009) in Potočnikova (2000). Prav tako smo ugotovili, da so 

anketiranci, ki so že imeli neposredne izkušnje, bolj pripravljeni za rokovanje z izbranimi 

živalmi. Ta ugotovitev je ključna za razmislek o tem, ali je v izobraževanje učiteljev smiselno 

vključiti več neposrednega stika z živimi živalmi.  
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6.2 RAZPRAVA PO HIPOTEZAH 

Zaradi lažje predstave smo se odločili, da bomo v razpravi obravnavali in razlagali posamezne 

hipoteze: 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva 

vsaj delno pravilno prepoznajo tiste živali, s katerimi so že imeli stik, in tiste, ki jih 

lahko uvrščamo v kategorijo »hišnih ljubljenčkov« oziroma pravilneje družnih 

živali. 

V tem delu raziskave smo primerjali ustreznost odgovorov poimenovanja izbrane živali 

študentov Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI). Študentje so morali s pomočjo slik pravilno 

poimenovati sedemindvajset izbranih živali. Navodila glede poimenovanja so bila takšna, da 

naj izbrane živali čim natančneje določijo do vrste ali pasme živali, če je iz slike tako natančno 

poimenovanje mogoče. V nasprotnem primeru naj napišejo drugo najbližjo klasifikacijo živali. 

Glede na rezultate smo oblikovali parametre, ki so določali popolnoma pravilno poimenovanje, 

delno pravilno poimenovanje, nepravilno poimenovanje in ne vem (preglednica 3). Osredotočili 

smo se na tiste živali, za katere smo predvidevali, da so študentje z njimi že imeli stik, to so 

nekatere družne živali, med katere uvrščamo živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo 

ali pomoč človeku (to so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske 

in druge živali) (Krumpak, 2010). V našem primeru smo med družne živali uvrstili zlato ribico, 

nemškega ovčarja, hišno/domačo mačko, hrčka, zajca in skobčevko.  

Za vse omenjene živali smo dokazali, da jih večina študentov vsaj delno pravilno prepozna. 

Toraj, če smo tukaj preverjali znaje, ki ga imajo študentje, lahko rečemo, da je znanje dobro, 

ampak to neposredno ne vpliva na njihova stališča in čustvovanje do živali. 

Med študenti Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI) se za poimenovanje omenjenih živali 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede na smer študija pri nekaterih nevretenčarjih 

(madagaskarski sikajoči ščurek, klop in ličinke) in dvoživkah (krastača in zelena žaba). 

Statistično pomembne razlike glede na spol so se pojavile pri poimenovanju hrčka in morskega 

psa. Študentke so namreč hrčka in morskega psa v večini popolnoma pravilno prepoznale. 

Čeprav so se pojavljale razlike, ne moramo trditi, da je znanje tisto, ki bi lahko vplivalo na 

oblikovanje stališč in čustvovanja do živali. V našem primeru študentov gre za dva različna 

študijska programa, ki vsebujeta različno količino bioloških vsebin, zaradi katerih lahko prihaja 

do razlik v rezultatih raziskave. 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva 

gojijo bolj pozitivna čustva in s tem povezano manjši strah ter gnus do živali, kot 

so sesalci, ptice in ribe, ter manj pozitivna čustva in s tem povezano večji strah ter 

gnus do živali, kot so dvoživke in nevretenčarji.  

V tem delu raziskave smo primerjali ocene strahu in gnusa Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF 

(SI). V ta namen smo hipotezo oblikovali tako, da smo nabor živali razdelili v dve skupini, in 

sicer v prvo smo dali sesalce, ptice in ribe, v drugo pa dvoživke in nevretenčarje. 

Če pogledamo rezultate (preglednica 16) in izpostavimo živali, katerih se študentje bojijo, te 

živali so morski pes, rjavi medved, belouška, pajek in volk, opazimo, da naša hipoteza glede 

strahu do živali, kot so dvoživke in nevretenčarji, ne drži popolnoma. Med izpostavljenimi 

živalmi le pajek ustreza omenjenima kategorijama (nevretenčarjem). Menimo, da je razlog za
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te rezultate naključno izbrana starostna skupina anketirancev (študentov različnih starosti) in 

tudi smer študija, saj se ti v času študija srečujejo z nekaterimi izbranimi živalmi, za katere je 

iz drugih raziskav razvidno, da anketiranci gojijo večji strah. Iz naše raziskave opazimo torej, 

da se anketiranci bojijo živali, ki so predstavniki uspešnih plenilcev in lahko zadajo poškodbe 

tudi človeku. O tem so že pisali Randler, Hummel in Prokop (2012), ki pravijo, da je strah kot 

tudi gnus čustvo, ki med drugim ščiti ljudi pred plenilci. Tudi raziskovalca Edmund (1974) in 

Seligman (1971) sta v svoji raziskavi izpostavila dejstvo, da je strah pred izbranimi živalmi 

tesno povezan prav z živalmi, ki so potencialno nevarne za ljudi. Če pogledamo rezultate 

(preglednica 17) in izpostavimo živali, ki se študentom najbolj gnusijo, so to ličinke. Iz 

preglednice 17 prav tako ugotovimo, da so študentje visoke ocene za gnus med izbranimi 

živalmi namenili večini dvoživk in nevretenčarjem.  

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva so 

pripravljeni delati z živalmi, do katerih gojijo bolj pozitivna čustva in s tem 

povezan manjši strah ter gnus do živali, kot so sesalci, ptice in ribe. Z živalmi, do 

katerih gojijo manj pozitivna čustva in s tem povezano večji strah ter gnus do 

živali, kot so dvoživke in nevretenčarji, pa študentje niso pripravljeni delati. 

Na temo odnosa do živali in s tem povezanih čustev do živali je bilo narejenih že nekaj raziskav, 

iz katerih je razvidno, da odnos do posameznih živali temelji na vrsti živali (Wandersee, 1986). 

Prav tako je poleg vrste živali pri odnosu do živali pomemben tudi videz živali, torej kakšna je 

barva živali, njena oblika, kakšna je njihova konsistenca (npr. sluzasta) (Verčkovnikova, 1993). 

Rezultati te raziskave nam pokažejo, da so čustva v močni povezavi z drugimi dejavniki. 

Konkretno za gnus do izbranih živali so raziskovalci Rozin, Haidt in McCauley (1999) 

dokazali, da je gnus do živali povezan predvsem z izogibanjem določenim živalim, ki pri 

človeku lahko povzročajo različna bolezenska stanja (npr. bruhanje). Tako kot drugi 

raziskovalci (Tomažič 2009, Potočnik, 2000) smo tudi mi ugotovili, da študentje gojijo manj 

pozitivna čustva do dvoživk in nevretenčarjev, čeprav se tudi med temi najdejo izjeme, za katere 

to ne velja. Te izjeme so se v naši raziskavi kazale smo pri nevretenčarjih, in sicer v našem 

primeru pri mravlji, škorpijonu in muhi. Da sta izjemi mravlja in muha, nas ne preseneča, saj 

se z njima lahko srečamo tako rekoč vsak dan in večina anketirancev je že imela stik z njima. 

Zanimivo je, zakaj se je med izjemami pojavil tudi škorpijon, s katerim večina anketirancev še 

ni imela stika. 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva, ki 

so že imeli stik z določeno živaljo, se živali ne bojijo, žival se jim ne gnusi in če bi 

se srečali in rokovali z določeno živaljo, jim to ne bi predstavljalo težav. Obratno 

velja za študente, ki še niso imeli stika z določeno živaljo. 

Ugotovili smo, da študentje Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI), ki so že imeli stik z določeno 

živaljo, se živali ne bojijo in gojijo bolj pozitivna čustva do živali, žival se jim ne gnusi in če bi 

se srečali in rokovali z določeno živaljo, jim to ne bi predstavljalo težav. Obratno velja za 

študente, ki še niso imeli stika z določeno živaljo, ti gojijo manj pozitivna čustva. Vsekakor na 

podlagi rezultatov lahko rečemo, da je stik z živalmi pomemben in lahko pozitivno vpliva na 

posameznikov odnos do živali. To dejstvo so ugotovili že drugi avtorji, ki so se ukvarjali s 

podobnimi raziskavami (Bjerke idr., 2003; Barney idr., 2005; Torkar, Kubiatko in Bajd, 2012; 

Wagler, 2010; Wagler in Wagler, 2011). Tudi raziskava Tomažiča (2011), v kateri je raziskoval 

odnos do krastač pri osnovnošolcih, govori o tem, da so učenci, ki so že imeli stik s krastačo, 

do nje gojili bolj pozitivna čustva kot tisti učenci, ki stika s krastačo še niso imeli. Raziskava 

Waglerja (2010), v kateri je raziskoval odnos do madagaskarskega sikajočega ščurka pri
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študentih smeri predmetni pouk, nam prav tako potrdi naše prepričanje, saj je tudi pri tej 

raziskavi dokazano, da se lahko odnos z neposredno izkušnjo z živalmi spremeni iz negativnega 

v pozitivnega. Vseeno pa se moramo zavedati, da za vse živali takšnega rezultata ne moremo 

pričakovati, ker smo si ljudje različni, in zato ne moremo trditi, če se je odnos do 

madagaskarskega sikajočega ščurka spremenil, da bo to dejstvo veljalo na primer za vse 

nevretenčarje. Z gotovostjo pa lahko rečemo, da so se osnovnošolci, študentje in drugi bolj 

pripravljeni soočati in učiti o živalih, če imajo oz. če jim nudimo neposredno izkušnjo z živalmi. 

 Študentkam se izbrane živali bolj gnusijo (ščurek, pajek, klop, lazar, črna 

podgana, deževnik, pijavka), se jih bolj bojijo (volk, kača, pajek, škorpijon, 

medved, netopir, morski pes) in imajo do njih izoblikovana bolj negativna čustva 

kot študentje. 

Pri primerjavi strahu in gnusa do določenih živali glede na spol smo si pri oblikovanju hipoteze 

izbrali bolj stereotipne predstavnike izbranih živalskih vrst, ki se jih dekleta bolj bojijo oz. se 

jim bolj gnusijo kot fantom. Tako smo za dekleta bolj gnusne živali določili naslednje živali: 

ščurek, pajek, klop, lazar, črna podgana, deževnik, pijavka. In za dekleta bolj strašne živali smo 

določili naslednje živali: volk, kača, pajek, škorpijon, medved, netopir in morski pes.  

Ugotovili smo, da študentke na splošno strah in gnus do izbranih živali ocenjujejo z višjimi 

ocenami. To dejstvo je potrdilo že nekaj raziskav, ki so bile narejene pri osnovnošolcih 

(Tomažič, 2009; Tomažič, 2011; Randler, Hummel in Prokop, 2012; Vengust, 2013), študentih 

(Prokop, Ӧzel in Uşak, 2009, Wagler, 2010) in drugih anketirancih. Iz naše raziskave je 

razvidno, da se tako študentje kot študentke med izbranimi živalmi najbolj bojijo morskega psa, 

medveda in volka (preglednica 13). Študentke so navajala statistično pomembne višje ocene 

strahu od študentov, in sicer za pijavko, madagaskarskega sikajočega ščurka, krastačo, črno 

podgano, zeleno žabo, škorpijona, ličinke in morskega psa (preglednica 13). Kot najbolj gnusne 

živali so tako študentje kot študentke določili ličinke (preglednica 14). Študentke so navajale 

statistično pomembne višje ocene gnusa od študentov, in sicer za pijavko, škorpijona in ličinke 

(preglednica 14). 

Vengust 2013 je v svoji raziskavi prav tako ugotovila, da imajo dekleta bolj negativen odnos 

do morskega psa, škorpijona, pajka, kače, volka in medveda. Tomažič (2009) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da pri odnosu do dvoživk ne prihaja do razlik med spoloma. Tomažič (2011) 

prav tako ugotavlja, da prihaja do razlik (pri dvoživkah) med spoloma, ko govorimo o strahu, 

medtem ko se pri gnusu te razlike ne pojavljajo. Vsekakor naši rezultati potrjujejo ali vsaj delno 

potrjujejo rezultate drugih primerljivih raziskav. Iz tega lahko sklepamo, da imajo študentke 

bolj negativen odnos do določenih živali kot študentje. 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) glede na letnik študija do 

določenih živali izražajo enake ocene glede strahu, gnusa in namena. 

Ugotovili smo, da se med študenti Pef (BI – KE in BI – GO) glede na letnik študija pojavljajo 

razlike pri izražanju strahu, gnusa in namena do določenih živali.  

Študentje vseh štirih letnikov se najbolj bojijo morskega psa (preglednica 21). Statistično 

pomembne razlike pri oceni strahu glede na letnik se pojavijo pri uši, ličinkah, deževniku in 

močeradu (preglednica 21). Ugotovili smo, da ocena strahu za te živali od 1. do 4. letnika pada, 

kar pomeni, da se študentje 4. letnika živali manj bojijo oziroma se jih sploh ne bojijo. Menimo,
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da je razlog za to lahko znanje o živalih, ki ga študentje pridobijo v času študija, in tudi 

morebitna neposredna izkušnja z določeno živaljo.  

Statistično pomembne razlike pri oceni gnusa glede na letnik se pojavijo pri uši, ličinkah in 

močeradu (preglednica 21). Če primerjamo te živali in živali, ki smo jih prej omenili pri strahu, 

opazimo, da so si z izjemo deževnika enake, kar potrjuje prepričanje, da sta strah in gnus čustvi, 

ki sta medsebojno povezani. Močno povezanost med strahom in gnusom potrjujejo tudi rezultati 

korelacij med strahom in gnusom, ki so se za veliko večino živali izkazali kot visoki in 

statistično pomembni (preglednica 24). Ocene gnusa za uši in močerada od 1. do 4. letnika 

padajo, medtem ko ocena gnusa za ličinke od 1. do 4. letnika narašča. Tudi tukaj je lahko razlog 

za takšno razporeditev rezultatov znanje študentov. Ocena gnusa do ličink od 1. do 4. letnika 

najverjetneje narašča zato, ker jih študentje povezujejo z uspešnimi paraziti, ki lahko zajedajo 

tudi pri človeku.  

Zelo zanimive rezultate smo dobili pri oceni namena rokovanja z izbranimi živalmi, pri katerih 

so se statistično pomembne razlike pojavile pri nemškem ovčarju in močeradu. Ocene namena 

pri močeradu od 1. do 4. letnika padajo, pri nemškem ovčarju pa se izkaže, da bi študentje 1. in 

2. letnika imeli manj težav z rokovanjem s to živaljo kot študentje 3. in 4. letnika (preglednica 

23). Razlog za to je verjetno v tem, da študentje 3. in 4. letnika nemškega ovčarja povezujejo z 

volkom, ki spada med uspešne plenilce. 

6.3 SKLEPI 

Na postavljene hipoteze v naši raziskavi lahko odgovorimo takole: 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva 

vsaj delno pravilno prepoznajo tiste živali, s katerimi so že imeli stik, in tiste, ki jih 

lahko uvrščamo v kategorijo »hišnih ljubljenčkov« oziroma družnih živali. 

Hipoteza je bila potrjena za študente Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI), ki so že imeli 

stik z izbranimi živalmi in tistimi, ki jih uvrščamo v kategorijo »hišnih ljubljenčkov« 

oziroma družnih živali.  

 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva 

gojijo bolj pozitivna čustva in s tem povezano manjši strah ter gnus do živali, kot 

so sesalci, ptice in ribe, ter manj pozitivna čustva in s tem povezano večji strah ter 

gnus do živali, kot so dvoživke in nevretenčarji. 

 

Hipoteza je bila po večini zavrnjena za študente Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI), 

saj se med izbranimi živalmi bojijo nekaterih sesalcev in med izbranimi živalmi se ne 

bojijo nekaterih nevretenčarjev in dvoživk. Študentom Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF 

(SI) se med izbranimi živalmi bolj (od ostalih predstavnikov) gnusijo nevretenčarji in 

dvoživke, čeprav to dejstvo še vedno ne velja za vse nevretenčarje in dvoživke. 

 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarno inženirstvo so 

pripravljeni delati z živalmi, do katerih gojijo bolj pozitivna čustva in s tem 

povezan manjši strah ter gnus do živali, kot so sesalci, ptice in ribe. Z živalmi, do 

katerih gojijo manj pozitivna čustva in s tem povezano večji strah ter gnus do 

živali, kot so dvoživke in nevretenčarji, pa študentje niso pripravljeni delati. 
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Hipoteza je bila delno potrjena za študente Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI), ki do 

izbranih živali gojijo bolj pozitivna čustva in s tem povezan manjši strah ter gnus. S 

temi živalmi so študentje pripravljeni delati. Z živalmi, do katerih gojijo manj pozitivna 

čustva in s tem povezano večji strah ter gnus do živali, kot so dvoživke in nevretenčarji, 

pa študentje niso pripravljeni delati, čeprav to dejstvo ne velja za vse nevretenčarje in 

dvoživke. 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) in sanitarnega inženirstva, ki 

so že imeli stik z določeno živaljo, se živali ne bojijo, žival se jim ne gnusi in če bi 

se srečali in rokovali z določeno živaljo, jim to ne bi predstavljalo težav. Obratno 

velja za študente, ki še niso imeli stika z določeno živaljo. 

Hipoteza je bila potrjena za študentje Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI), ki so že imeli 

stik z določeno živaljo. Rokovanje s to živaljo jim ne bi predstavljalo težav. Obratno 

velja za študente, ki še niso imeli stika z določeno živaljo. 

 

 Študentkam se izbrane živali bolj gnusijo (ščurek, pajek, klop, lazar, črna 

podgana, deževnik, pijavka), se jih bolj bojijo (volk, kača, pajek, škorpijon, 

medved, netopir, morski pes) in imajo do njih izoblikovana bolj negativna čustva 

kot študentje. 

 

Hipoteza je bila delno potrjena za študentke Pef (BI – KE in BI – GO) in ZF (SI), saj se 

jim izbrane živali bolj gnusijo, se jih bolj bojijo in imajo do njih izoblikovana bolj 

negativna čustva kot študentje. Vendar to ne velja za vse navedene živali v postavljeni 

hipotezi. 

 

 Študentje Pedagoške fakultete (BI – GO in BI – KE) glede na letnik študija do 

izbranih živali izražajo enake ocene glede strahu, gnusa in namena. 

 

Hipoteza je bila zavrnjena za študente Pef (BI – KE in BI – GO), ki do izbranih živali 

glede na letnik študija ne izražajo enakih ocen glede strahu, gnusa in namena. 

Poleg hipotez, ki smo jih potrdili, smo oblikovali tudi nekatere zaključke, nanašajoče se na 

pomembnost izobraževanja bodočih učiteljev, ki bi si v času študija poleg pridobljenega znanja 

morali izoblikovati takšna stališča in čustvovanje do živali, ki jih ne bi ovirala pri opravljanju 

bodočega poklica. 

Ker rezultati kažejo, da so študentje, ki so že imeli neposredne izkušnje z določenimi živalmi, 

bolj pripravljeni za rokovanje s temi živalmi kot tisti, ki teh izkušenj še niso imeli, bi bilo več 

kot dobrodošlo, da se v prihodnosti oblikujejo takšni učni načrti, ki bodo vključevali 

neposredno izkušnjo z živalmi. V času študija pridobimo veliko znanja, ki ga znamo običajno 

dobro izkoristiti. Znanje, ki je zgolj teoretično, pa v današnjem poučevanju ne zadošča več. 

Kako bo bodoči učitelj razložil učencu, kakšna je npr. kača na otip (ali je sluzasta ali ne, groba, 

trda), če se ni še nikoli srečal s kačo, kaj šele da bi se je dotaknil? Da bi lahko čim bolj natančno 

otroku predali znanje, bi se pred tem morali že sami rokovati s kačo in v najboljšem primeru, 

če bi imeli možnost, bi to izkušnjo ponudili tudi otroku. S takšnim načinom poučevanja bi se 

že v otroških letih spreminjala stališča in čustvovanja do živali. Zavedamo se, da je takšen način 

poučevanja za nekatere izkušene učitelje težava, ravno zato bi morali začeti s poudarki pri 

izobraževanju bodočih učiteljih, ki bi jim poleg podajanja znanja morali pokazati tudi žive 
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živali na takšen način, da bi se v času študija spremenila njihova stališča in čustvovanje do njih. 

Vsekakor pa se zavedamo, da to ni enostavno, kajti vsak človek je individuum, ki ima do 

obdobja študija že izoblikovana nekatera stališča, pa vendar menimo, da bi se postopoma tudi 

v kompleksnejših primerih stališča do živali lahko izboljšala.  
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7 POVZETEK 
 

V raziskavi smo ugotavljali, ali so študentje Pef, smeri BI – KE in BI – GO, ter študentje ZF, 

smer SI, pripravljeni za delo z izbranimi živalmi, s katerimi se bodo srečevali v bodočem 

poklicu. Na podlagi kakovosti študija smo skušali ugotoviti, ali na koncu študija pridobimo 

kompetentne diplomante, ki bodo lahko v bodoče kakovostno, brez kakršnih koli zadržkov 

opravljali svoje delo. Ne le da bodo zgolj teoretično podkovani, ampak se bo njihovo 

pridobljeno znanje kazalo tudi na podlagi praktičnih primerov in tudi v njihovi osebni poklicni 

rasti. V ta namen smo oblikovali anketni vprašalnik, s katerim smo ugotavljali predvsem, 

kakšna čustva (strah, gnus) gojijo študentje Pef, smeri BI – KE in BI – GO, ter študentje ZF, 

smeri SI, do izbranih živalskih vrst in njihovo pripravljenost za delo z izbranimi živalskimi 

vrstami. V raziskavi je sodelovalo 276 študentov. 

Analiza je pokazala, da na izražanje strahu in gnusa vpliva predvsem vrsta živali in ali so 

študentje že imeli stik z živaljo. Študentje imajo v povprečju bolj pozitiven odnos do živali, ki 

se jih ne bojijo. Med te živali smo uvrstili predvsem živali, ki jih lahko uvrščamo v kategorijo 

»hišnih ljubljenčkov« oziroma družnih živali. Čeprav so nekatere druge raziskave pokazale, da 

velja za sesalce, ptiče in plazilce, da imajo anketiranci do jih bolj pozitiven odnos, se s tem 

dejstvom ne strinjamo popolnoma, saj je iz naše raziskave razvidno, da se nekaterih sesalcev 

(npr. rjavega medveda) in plazilcev (npr. belouške) študentje bojijo. Bolj negativen odnos so 

študentje namenili dvoživkam in nevretenčarjem. Negativni odnos do dvoživk in 

nevretenčarjev se bolj povezuje na doživljanje gnusa, kot na doživljanje strahu. Če povežemo 

in primerjamo živali, katerih se študentje najbolj bojijo (morski pes, rjavi medved, volk, 

belouška in pajek), z izjemo pajka opazimo, da se bojijo živali, ki so uspešni plenilci in lahko 

povzročijo škodo tudi ljudem. Prav tako smo opazili ponavljajoče se podobne vzorce med 

živalmi, ki se jim najbolj gnusijo (večina dvoživk in nevretenčarjev). Te so majhne, sluzaste in 

na splošno spadajo pri ljudeh v kategorijo živali, ki so jim neljube in se jih izogibajo. Študentke 

so v povprečju ocenile višji strah in gnus do več vrst živali kot študentje. Razlike so se pojavljale 

tudi pri določenih vrstah živali glede na smer študija. Pri večini živali so študentje Pef (BI – 

GO in BI – KE) strah in gnus do izbranih živali ocenili z nižjo oceno kot študentje ZF, smer SI. 

Prav tako so se študentje Pef (BI – GO in BI – KE) nekoliko bolj pripravljeni rokovati z 

izbranimi živalmi kot študentje ZF, smer SI. Analizirali smo tudi, kako se ocena strahu, gnusa 

in namena študentov Pef (BI – GO in BI – KE) spreminja skozi študijska leta. V veliko 

zadovoljstvo nam je bilo, ko smo ugotovili, da ocena strahu in gnusa od 1. do 4. letnika pada, 

kar pomeni, da študentje izgubljajo strah in gnus do izbranih živali, prav tako so se od 1. do 4. 

letnika v večini bolj pripravljeni rokovati z izbranimi živalmi. 

Rezultati, ki smo jih zbrali s pomočjo naše raziskave bi lahko prispevali k razvoju stroke. 

Ugotovitve, ki smo jih dobili glede pripravljenosti študentov za rokovanje z izbranimi živalmi, 

so sicer pričakovane, kar pa ne pomeni, da so tudi dobre. Dokazali smo, da se še vedno pri 

študentih pojavlja predsodek ali odpor do določenih živali, pa naj bo to plod strahu, gnusa ali 

preprosto »neljubosti« izbrane živali. Ker se naša raziskava nanaša na študente, ki se morajo in 

se zagotovo bodo srečali z njim ljubimi in neljubimi živalmi, je treba poskrbeti, da bodo ob 

koncu študija usposobljeni tako, da bodo vedeli, kako se spoprijeti s predstavniki različnih 

živalskih vrst. Smiselno bi bilo razmisliti o bolj podrobnem soočanju z živalmi v času študija 

ali o preverjanju zadržkov študentov pri rokovanju z živalmi že pred začetkom študija in o 

posvečanju več pozornosti temu v času študija. Le tako bomo dobili kompetentne diplomante, 

ki bodo lahko v bodoče brez kakršnih koli zadržkov opravljali svoje delo. 
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Čeprav smo za primerjavo čustev (strah in gnus) in pripravljenosti študentov za delo z izbranimi 

živalmi izbrali le tri različne študijske smeri, za katere smo menili, da je pomembno prav to, 

naši rezultati izkazujejo vpliv čustev (strah in gnus) in tudi že izoblikovanih stališč, ki jih 

posameznik ima do odločenih živali. Dokazali smo tudi, da so se študentje, ki so že imeli stik 

z izbrano živaljo, bolj pripravljeni v prihodnosti rokovati z njo. Vsekakor rezultati predstavljajo 

dober uvod v bolj obširno raziskavo, v katero bi lahko bilo vključeno še več študijskih smeri, 

ki imajo poudarek na bioloških vsebinah in na delu z živalmi. 
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PRILOGA A – Anketni vprašalnik 
 

V tabelo pod posamezno številko napišite ime živali, neposredne izkušnje ter ocenite nivo strahu, gnusa in pripravljenosti za neposredni stik z 

izbranimi živalmi.  

 

SPOL (obkroži):         M         Ž  SMER in LETNIK ŠTUDIJA (dopiši):____________________________________________ 

 

 

STIK: STRAH: GNUS: NAMEN: če bi moral-a prijeti 

žival, bi to naredil-a 

Da – žival sem že prijel-a. 1 – ne bojim se živali. 1 – žival se mi ne gnusi. 1 – popolnoma brez težav  

Ne – živali še nisem prijel-a.           2 – rahlo se bojim živali. 2 – ob živali imam neprijeten občutek. 2 – brez težav 
 3 – bojim se živali. 3 – žival se mi gnusi. 3 – mogoče 

 4 – zelo se bojim živali. 4 – ob živali mi postane slabo. 4 – s težavo 

 5 – groza me je živali. 5 – ko vidim žival, mi gre na bruhanje. 5 – sploh ne bi prijel-a 

 

N Žival Stik Strah Gnus Namen 

1  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

2  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

3  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

4  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

5  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

6  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

7  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

8  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

9  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

10  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

11  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

12  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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13  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

14  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

15  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

16  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

17  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

18  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

19  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

20  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

21  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

22  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

23  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

24  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

25  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

26  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

27  Da   NE 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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PRILOGA B – PowerPoint prezentacija izbranih živali 
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