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Pogosto je zadnja stopnja v procesu znanstvenega 
raziskovanja sporočanje. Vsem je znano, koliko so 
raziskovalci zaposleni prav s pisanjem člankov. Spo-
ročanje rezultatov drugim je tudi zadnji korak pri po-
uku z raziskovanjem. Tu učenci s pomočjo plakatov 
ali drugih prikazov opišejo svoje delo in predstavijo 
rezultate. Namen tega je, da drugi učenci kritično 
presodijo tako rezultate kot pot ali metodo dela, ki je 
pripeljala do določenih sklepov. S tem utrjujemo, da 
je raziskovanje v šoli podobno pravemu raziskovanju 
na univerzah in raziskovalnih inštitutih. 

Objavljanje rezultatov znanstvenih raziskav je prav-
zaprav cela založniška industrija. V letu 2009 je bilo 
na svetu 8060 znanstvenih revij, ki so bile uvrščene v 
bazo revij SCI (Science Citation Index). Za primerja-
vo – leta 1964 je bilo teh revij le 600. To so revije prve 
kategorije tudi po klasifikaciji Univerze v Ljubljani. 
Imamo pa še drugo in tretjo kategorijo in predstavljate 
si število člankov, saj mnoge od njih izhajajo mesečno. 
Število znanstvenih revij pa še narašča in vse bolj so 
specializirane. Revije so hierarhično razporejene od ti-
stih, ki imajo največji faktor vpliva, do manj vplivnih. 
Objava v prvi kategoriji revij pomeni velik uspeh za 
raziskovalca, s tem si lahko zagotovi dodatna razisko-
valna sredstva, na svojem položaju napreduje itn. 

Čeprav naj bi objava raziskovalnih metod in rezul-
tatov zagotavljala objektivnost, poštenost in zaneslji-
vost, tako da bi jih s ponovitvijo potrdili, se to le redko 
dogaja. To meče na vsa dogajanja v znanosti slabo luč. 
Zaradi nenehnega pritiska k doseganju boljših kvan-
titativnih rezultatov (število objav, število patentov, 
število publikacij ...) raziskovalnih organizacij je tudi 
pritisk na raziskovalce vse večji in vse manj časa imajo 
za seznanjanje in preverjanje dela svojih kolegov. Vse 
to pa ne vodi le k napakam, ampak včasih tudi k go-
ljufijam. Slednje se odkrijejo le, če gre res za odmevna 
odkritja. Tak primer je bil odkrivanje virusa HIV ali 
“revolucionarno” odkritje hladne fuzije v epruveti. V 
teh redkih primerih je prišlo zaradi ugovora znanstve-
ne javnosti do preverjanja metod in meritev. Napake 

in namerno zavajanje zaradi znanstvenega prestiža so 
odkrili in goljufe kaznovali. 

Četudi pustimo to namerno zavajanje, je zaradi priti-
ska po objavljanju in produkciji novih in novih infor-
macij, ne pa za preverjanje del svojih kolegov, možnost 
za spregledanje napak izredno narasla. Koliko napak 
gre skozi sita recenzentov, je precej odvisno od sistema 
dela določene znanstvene revije: ali jim na primer uspe 
angažirati za recenzenta nekoga, ki se tudi sam ukvarja 
z istim raziskovanim vprašanjem, ali pa to le bežno 
pozna, ker sodi v njegovo znanstveno disciplino. Od-
visno je od časa, ki ga raziskovalci namenijo za to, da 
preverjajo delo svojih kolegov in s tem zapravljajo čas 
za lastno raziskavo. 

Pri objavljanju je zanimivo tudi to, da se zelo poredko-
ma objavijo veljavni, vendar negativni rezultati neke 
raziskave. Čeprav je to razumljivo tudi zaradi omeje-
nega prostora v znanstvenih revijah, spregledanje tega 
dela raziskav lahko raziskovanje pravzaprav ovira. Le 
takrat, ko imajo raziskovalci na določenem znanstve-
nem področju na razpolago vse informacije tako pozi-
tivne kot negativne, lahko znanost napreduje.
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Vse znanstveno delo je preverjeno


