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UVOD 
 
Ob težnji po izboljšanju rezultatov se managerji v organizacijah pogosto znajdejo pod hudimi 
pritiski. Zaradi tega se zatekajo tudi k nemoralnim, neetičnim potezam, kar dokazujejo 
korporacijski škandali, kot so Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia, Parmalat, AIG ali Whole 
Foods. Neetične poteze sicer prinesejo kratkoročen učinek, vendar so postale prepogoste za 
doseganje dolgoročnega družbeno odgovornega razvoja. Škandali ob nenehni nestabilnosti na 
različnih področjih življenja vnašajo nemir in pesimizem, kar se odraža tudi na svetovnih trgih, 
še bolj pa v zaznavanju (percepciji) vseh deležnikov organizacije. Zaradi tega se v poslovnem 
svetu pojavljajo novi, drugačni ljudje in novi konstrukti (pozitivna psihologija, avtentično 
vodenje), ki skušajo vplivati na zaznavanje ljudi in si znova pridobiti njihovo zaupanje.  
 
Ljudje potrebujejo upanje, občutek, da bo vse v redu (Peterson & Luthans, 2003, str. 26). 
Jensenova in Luthans (2006, str. 647) priporočata, naj se osredotočamo na tisto, kar je prav, 
dobro (in ne na nekaj, kar deluje slabo) ter na poudarjanje in razvoj prednosti, namesto da 
popravljamo slabosti. V povezavi s tem se je pojavilo avtentično vodenje, konstrukt, ki ga je širši 
javnosti predstavil Bill George (2003), profesor na Harvardski poslovni šoli in bivši direktor 
Medtronica, s svojo uspešnico Avtentično vodenje (angl. Authentic Leadership). 
 
Širše področje magistrskega dela je področje managementa, znotraj katerega se magistrsko delo 
ukvarja z vodenjem, natančneje z avtentičnim vodenjem. To je temeljni izvirni konstrukt stila 
vodenja, ki izvira iz šole pozitivnega organizacijskega vedenja (Angl. Positive Organizational 

Behavior - POB), popularno je postalo po uspešnici Georgea (2003) in korporacijskih škandalih, 
v zadnjih letih pa je moč zaslediti veliko znanstvenega raziskovanja s tega področja. Predmet 
preučevanja magistrskega dela je zato konstrukt avtentičnega vodenja s svojimi elementi, pri 
čemer model avtentičnega vodenja potrjujem kvantitativno. Pri tem v raziskovalni model 
vključujem tudi pozitivne psihološke kapacitete in integriteto, po čemer se pristop razlikuje od 
nekaterih avtorjev (Cooper, Scandura & Schriesheim, 2005, str. 479-490; Shamir & Eilam, 2005, 
str. 396-398; Sparrowe, 2005; Endrissat, Müller & Kaudela-Baum, 2007, str. 208; Walumbwa, 
Avolio, Garder, Wernsing & Peterson, 2008; Clapp-Smith, Vogelgesang & Avey, 2009) 
raziskav, ki so na tem področju sicer maloštevilne. Konstrukt avtetničnega vodenja preučujem 
simultano preko zaznavanja avtentičnosti s strani vodje samega in njegovih sledilcev. Takega 
pristopa avtorji s področja avtetničnega vodenja še niso uporabili. 
 

Temeljni cilj magistrskega dela je z vsebinsko teoretičnim metodološkim procesom razviti 
raziskovalni model avtentičnega vodenja in ga z empirično raziskavo potrditi (kvantitativno 
raziskovalni metodološki proces). Pri tem bodo pomožni cilji magistrskega dela naslednji: 

1. Preučiti konstrukt avtentičnega vodenja in opredeliti njegove elemente. 
2. Razviti nov merski konstrukt, usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje in ga vključiti v 

raziskovalni model. 
3. Operacionalizirati elemente raziskovalnega modela. 
4. Raziskovalni model empirično potrditi z linearnim strukturnim modeliranjem. 
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Namen magistrskega dela je razjasniti nejasnosti na področju konstrukta avtentičnega vodenja in 
s tem prispevati k razvoju znanosti, opredeliti elemente avtentičnega vodenja in razviti 
raziskovalni model, ki razlikuje vpliv različnega zaznavanja avtentičnosti vodje s strani njega 
samega in njegovih sledilcev na avtentično sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. Pri tem 
bo potrebno opredelitve elementov avtentičnega vodenja, ki si med seboj tudi nasprotujejo, 
pretehtati in v raziskovalni model vključiti največkrat in najbolj utemeljeno zastopane.  

 
Osnovna teza magistrskega dela je, da ima zaznavanje lastne avtentičnosti vodje in zaznavanje 
avtentičnosti vodje s strani sledilcev različen vpliv na avtentično sledenje in na rezultate z vidika 
zaposlenih. Avtentičnost raziskovalci do sedaj merijo večinoma preko zaznavanja s strani 
zaposlenih (Peterson & Luthans, 2003; Jensen & Luthans, 2006; Walumbwa et al., 2008; Clapp-
Smith et al., 2009; Marič & Ferjan, 2010), nekateri pa tudi preko lastnega zaznavanja vodij 
(George, 2007). Številni avtorji (Meindl, 1995; Cooper et al, 2005; Eagly, 2005; Ilies, Morgeson 
& Nahrgang, 2005; Shamir & Eilam, 2005; Goffee & Jones, 2006; Harvey, Martinko & Gardner, 
2006; Fields, 2007; Toor & Ofori, 2008a; Yammarino, Dionne, Schriesheim & Dansereau, 2008; 
Strang & Kuhnert, 2009; Ladkin & Taylor, 2010; Simola, Barling & Turner, 2010) opozarjajo, 
da je potrebno pridobivanje podatkov iz obeh virov. v magistrskem delu zaznavanje avtentičnosti 
s strani vodje in s strani njegovih zaposlenih primerjam in preučujem različen vpliv, ki ga ima na 
avtentično sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. 
 
Pri izdelavi magistrskega dela je v teoretičnem delu uporabljena opisna (deskriptivna) metoda 
znanstveno raziskovalnega dela, ki ne posega direktno v pojave, ki jih preučuje, temveč jih le 
opazuje, opisuje, primerja, analizira ter sklepa na povezave. Ker uporabljam splošno 
raziskovalno metodo spoznavnega procesa, temelji na poznavanju domače in tuje literature s 
področja avtentičnega vodenja z angleškega govornega področja, objavljene pretežno v 
znanstvenih člankih, pa tudi v revijah, knjigah in na internetnih straneh. Poleg opisne bom 
uporabil tudi komparativno metodo, s katero bom primerjal ugotovitve posameznih avtorjev.  
 
Različne ugotovitve združujem v celoto z uporabo znanstvene metode kompilacije. Skozi 
celotno delo je uporabljena metoda sinteze, s katero spojim posamezna znanstvena dognanja. Ta 
je še posebej izražena pri konceptualizaciji raziskovalnega modela, kjer uporabljam tudi metodo 
konceptualnega modeliranja in metodo razvijanja modela. 
 
Empirični del magistrskega dela temelji na kvantitativni raziskavi, ki je opravljena s pomočjo 
anketnega vprašalnika. Z njo potrjujem ali zavračam raziskovalne hipoteze, s katerimi skušam 
potrditi raziskovalni model. Da bi bili rezultati kar se da relevantni, je raziskava opravljena na 
vzorcu vseh vodij in na čim večjem številu njihovih sledilcev v slovenskem podjetju s približno 
500 zaposlenih. Potrjevanje raziskovalnega modela opravljam z linearnim strukturnim 
modeliranjem (angl. Structural Equation Modelling - SEM), za katerega se uporablja tudi izraz 
model strukturnih enačb, s pomočjo študentske različice računalniškega programa Lisrel 8.80. 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz petih glavnih vsebinskih poglavij (struktura ). V prvem najprej 
opredelim avtentično vodenje, in sicer s predstavitvijo konstrukta avtentičnosti in z njim 
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povezanih konceptov, kratko opredelitvijo procesa vodenja ter navedbo najpomembnejših 
raziskav in razprav s tega področja. V drugem poglavju izvedem konceptualizacijo 
raziskovalnega modela. Najprej v prvem podpoglavju opišem elemente avtentičnega vodenja in 
nato v drugem predstavim model razvoja avtentičnega vodenja. Zatem se v tretjem podpoglavju 
osredotočim na zaznavanje avtentičnosti ter v četrtem opredelim rezultate z vidika zaposlenih. 
Končno v petem podpoglavju drugega poglavja postavim raziskovalne hipoteze in oblikujem 
raziskovalni model.  
 
V tretjem poglavju opišem zasnovo raziskave in metodologijo; predstavim raziskovalni 
instrument, operacionaliziram konstrukte, opišem zbiranje podatkov in značilnosti vzorca ter 
razložim uporabljene raziskovalne metode. V četrtem poglavju analiziram podatke in na podlagi 
tega ocenim veljavnost in zanesljivost modela ter ga potrdim ali zavržem. Zadnje poglavje se 
ukvarja z diskusijo o pomenu dobljenih rezultatov, vrednotenjem in prispevki magistrskega dela, 
podam pa bom tudi priporočila za nadaljnje raziskovanje. 
  

1 AVTENTI ČNO VODENJE 
 
Na področju vodenja se je po letu 2003 pojavilo novo področje preučevanja, avtentično vodenje. 
Razlog za nastanek tega konstrukta so turbulentni časi, polni hitrih sprememb (Avolio & 
Gardner, 2005, str. 316), družbeni izzivi in grožnje na globalni ravni, kot so terorizem, nihanje 
borznih tečajev, spreminjanje moči v svetovnem gospodarstvu, pa tudi že prej omenjeni škandali, 
povezani z neetičnim obnašanjem vodij (Cooper et al., 2005, str. 476-477; Walumbwa et al., 
2008, str. 90). Warren Bennis, avtor sedemindvajsetih knjig, svetovalec in predsednik Inštituta za 
vodenje na University of Southern California, take vodje poimenuje zvezdniški direktorji (angl. 
celebrity CEOs). Ti zanemarjajo etično družbeno odgovorno obnašanje, skrbijo le za lastne 
interese in se pogosto znajdejo v središču škandalov (Bennis, 2006, str. 3). 
 
Razlog za zanimanje raziskovalcev je v tem, da je v informacijski dobi, v kateri ideje 
predstavljajo valuto v globalni ekonomiji (Bennis, 2006, str. 3), za doseganje uspešnosti preko 
vzpostavljanja temeljnega zaupanja, upanja in optimizma ter prožnosti vseh deležnikov 
organizacije (Peterson & Luthans, 2003, str. 26-28) ključno razvijanje avtentičnega vodenja 
(May, Hodges, Chan & Avolio, 2003, str. 250-257). Vodje se morajo namreč zavedati, da moč 
sledi idejam, ne več položaju (Bennis, 2006, str. 3).  
 
Vodenje je ena izmed štirih temeljnih funkcij managementa, poleg planiranja, organiziranja in 
kontroliranja. Izvaja se lahko na različnih ravneh v organizacijski strukturi podjetja. V širšem 
pomenu obsega vodenje v ožjem pomenu (lastnosti in ravnanje vodje), komuniciranje, 
motiviranje in kadrovanje (Dimovski, Penger & Žnidaršič, 2005, str. 217). Ob teh nalogah lahko 
vodje zasledujejo različne načine (z izjemami, s pravili odločanja, z motiviranjem, s soudeležbo, 
s cilji, z delegiranjem) in stile (avtokratski, demokratski) vodenja.  
 
Za predmet magistrskega dela je bistveno, da je vodenje sposobnost vplivanja na druge, da 
delujejo v smeri zastavljenih ciljev. Sposobnost vplivanja je odvisna od moči vodje, ki lahko 
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izhaja iz njegovega položaja ali iz njega samega. Fields (2007, str. 196) vodenje razume kot 
dvostranski angažma med vodjo in sledilci. Bistvo vodenja je torej vpliv (van Knippenberg, van 
Knippenberg, De Cremer & Hogg, 2005, str. 496). Preko vplivanja na sledilce ga je najlažje 
opazovati in ocenjevati. Po Fieldsu (2007, str. 197) podrejeni pogosteje pričakujejo dober učinek 
vodij predvsem v dveh primerih: v času bodisi zelo dobrih bodisi zelo slabih rezultatov 
organizacije. Takrat je tudi zaznavanje in ocenjevanje vodij bolj intenzivno, zato se najbolj 
kažejo lastnosti stilov vodenja, tudi avtentičnega. Ob tem je potrebno upoštevati morebitno 
prilagajanje delovanja vodij na te ekstremne situacije (Hannah, Uhl-Bien, Avolio & Cavarretta, 
2009, str. 914). 
 
Kot je pogosto pri novejših konstruktih, tudi kar se tiče avtentičnega vodenja ne obstaja jasna in 
nedvoumna enotna splošno sprejeta definicija (Cooper et al., 2005). Glede določenih vidikov, ki 
opredeljujejo ta pojem, so si znanstveniki enotni (Ladkin & Taylor, 2010, str. 65). Strinjajo se, 
da avtentični vodje dobro poznajo svojo lastno bit, imajo razčiščena svoja mnenja in stališča, se 
močno identificirajo s svojo vlogo vodje in ravnajo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanji 
(Shamir & Eilam, 2005, str. 396-399). Avtentično vodenje je večdimenzionalen konstrukt, ki 
vsebuje več kot le zvestobo samemu sebi (Walumbwa et al., 2008, str. 90).  
 
Čeprav obstaja soglasje glede prej omenjenih vidikov avtentičnega vodenja, se še vedno 
postavljajo vprašanja, razprave ter razni predlogi in teze o točnih določilih oziroma elementih 
avtentičnega vodenja (še posebej, ali avtentično vodenje nujno vsebuje integriteto in elemente 
pozitivnega psihološkega kapitala), merjenju avtentičnega vodenja in o učinkih, ki ga ima na 
uspešnost posameznika in organizacije, razlikovanju elementov in implementacije avtentičnega 
vodenja v različnih kulturah ter o razvoju avtentičnega vodenja in doseganju sledenja podrejenih 
(Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005; Avolio & Gardner, 2005; Ilies et al., 2005; 
Cooper et al., 2005; Sparrowe, 2005; van Knippenberg, van Knippenberg et al., 2005; Harvey et 
al., 2006; Jensen & Luthans, 2006; Fields, 2007; Walumbwa et al., 2008).  
 
Avtentično vodenje pomeni vodenje v skladu s svojo lastno osebnostjo, vrednotami, prepričanji, 
ob tem pa služi širjenje teh vrednot preko delovanja kot vzor zaposlenim v organizaciji ter 
spodbujanje njihove osebne in strokovne rasti. To je temeljni izvirni konstrukt stila vodenja, ki 
zagotavlja pogoje za višjo stopnjo zaupanja. Kot paradigma vodenja skuša združevati bistvo vseh 
pozitivnih principov vodenja (Luthans & Avolio, 2003; May et al., 2003).  
 
V praksi avtentično vodenje zaposlenim pomaga, da razvijajo svoje prednosti ter so bolj 
pozitivni, da razširijo svoje mišljenje, dodajo pomen svojim odločitvam in izboljšajo tako svoje 
delo kot tudi učinek celotne organizacije v času (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans & May, 
2004, str. 805-817). Svojo lastno avtentičnost lahko najde vsak; prav vsak posameznik je lahko 
dober avtentični vodja, če se posveča spoznavanju samega sebe in proaktivno deluje na 
izboljšanju odnosov s sodelavci (George, 2007; George, Sims, McLean & Mayer, 2007). 
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1.1 KONSTRUKT AVTENTI ČNOSTI 
 
Ljudje so tem bolj avtentični kadar ohranjajo svoja resnična čustva, vrednote, lastnosti in 
preference ter ravnajo in se obnašajo v skladu z njimi (Cooper et al., 2005, str. 489-490). Sam 
pojem avtentičnosti izhaja iz grške filozofije (angl. To thine own self be true). Teoretične 
predpostavke in raziskave s področja psihologije, od koder avtentičnost izvira, kažejo na to, da je 
rezultat avtentičnosti optimalna raven samozavesti (Kernis, 2003). Ko posamezniki namreč 
spoznajo samega sebe, vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi, izražajo visoko raven 
stabilne samozavesti (Walumbwa et al., 2008, str. 93). Taki posamezniki so bolj nepristranski in 
zreli, ne poslužujejo se obrambnih mehanizmov. Zato so pripravljeni delovati v jasnih, odprtih in 
tesnih odnosih z drugimi. Obnašajo se avtentično, kar izraža usklajenost med njihovimi 
vrednotami in prepričanji ter njihovimi dejanji (Kernis, 2003). 
 
Avtentičnost pri vodenju opisuje vodje, ki imajo veliko zmožnost učinkovito zaznavati 
informacije o sebi (svoje vrednote, prepričanja, cilje in čustva), zmožnost uravnavanja svojega 
obnašanja pri vodenju v skladu s svojim lastnim jazom, jasno osebno identiteto in zmožnost  
usklajevanja svojih preferenc z zahtevami družbe (Chan, Hannah & Gardner, 2005). Biti 
avtentičen torej pomeni biti naraven, izviren, ne kopija (Shamir & Eilam, 2005, str. 396).  
Avtentičnost vključuje tako posedovanje osebnih izkušenj (vrednot, misli, čustev, prepričanj) kot 
tudi ravnanje v skladu s svojim pravim jazom (Gardner et al., 2005, str. 344-345). Na tem mestu 
je potrebno dodati, da avtorji ne opredeljujejo avtentičnosti kot izključujočega stanja. Oseba torej 
ni ali avtentična ali ne, pač pa gre za stopnjo, kontinuum avtentičnosti (Erickson, 1995; Cooper 
et al., 2005, str. 490). Posameznik je torej bolj ali manj avtentičen. Ko v nadaljevanju uporabljam 
izraz zaznavanje vodje kot neavtentičnega, mislim na nizko stopnjo avtentičnosti. 
 
Pojem avtentičnosti se ne sme zamenjevati s pojmoma pristnost ali iskrenost (Penger, 2006, str. 
92). Iskrenost vsebuje tudi odnos, interakcijo z drugimi, medtem ko je avtentičnost strogo 
introvertirana (Avolio & Gardner, 2005, str. 319-322). Avtentičnost torej ne vključuje 
upoštevanja drugih. Pristnost pomeni mero iskrenosti, do katere je lastni jaz posameznika 
predstavljen drugim, ne pa, v kolikšni meri je posameznik res takšen, kot je (Erickson 1995). 
Čeprav mnogi avtorji (Shamir & Eilam, 2005; George, 2007; George et al., 2007) 
predpostavljajo, da avtentičnost ter posledično avtentično vodenje ne vključuje tega, kako vodjo 
zaznavajo drugi, pač pa le lastno ravnanje v skladu s posameznikovo pravo nravjo, se pojavljajo 
tudi drugi pogledi. Tako temu nasprotuje Sparrowe (2005, str. 421). Tudi Goffee in Jones (2005, 
str. 88) vztrajata, da je avtentičnost lastnost, ki jo morajo posamezniku pripisati drugi. Sam vodja 
se ne more označiti za avtentičnega, pač pa ga lahko tako opišejo le ljudje v stiku z njim. Oseba 
je lahko, namesto da je avtentična, zgolj dojeta kot da se vede avtentično (Ladkin & Taylor, 
2010, str. 64). Več o tem v podpoglavju o zaznavanju avtentičnosti. 
 
Sam pojem avtentičnosti pa ne vključuje pozitivnega, etičnega ali moralnega obnašanja (Cooper 
et al., 2005, str. 479-490; Shamir & Eilam, 2005, str. 396-398; Sparrowe, 2005; Endrissat et al., 
2007, str. 208; Walumbwa et al., 2008; Clapp-Smith et al., 2009), čeprav mu ga akademiki iz 
šole avtentičnega vodenja neločljivo pripisujejo (Luthans & Avolio, 2003; May et al., 2003; 
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Avolio & Gardner, 2005, str. 321-324; Gardner et al., 2005). Avtentičnost je namreč usklajenost 
posameznikovega obnašanja z njegovimi notranjimi vrednotami, stališči in prepričanji, če so ta 
dobra ali slaba (Shamir & Eilam, 2005, str. 396-398; Endrissat et al., 2007, str. 208). Vodja 
regulira svoje obnašanje v skladu s svojimi ponotranjenimi moralnimi vrednotami in standardi, 
ne v skladu z zunanjimi normami ali pritiski (Gardner, Fischer & Hunt, 2009, str. 468). Pozitiven 
psihološki kapital je tako le najboljši možni predhodnik, ali pa tudi posledica, avtentičnega 
vodenja (Cooper et al., 2005, str. 479-490).  
 
Fields (2007, str. 196) nadgrajuje razmišljanje začetnikov preučevanja avtentičnega vodenja s 
tezo, da se morajo vodje, če želijo biti uspešni, zanesljivo obnašati ne le v skladu s svojimi 
lastnimi vrednotami, pač pa tudi z družbeno sprejetimi etičnimi pravili. Opozoriti je potrebno na 
pomensko problematičnost pripisovanja pozitivnega delovanja k pojmu avtentičnosti, ki 
predpostavlja obnašanje v skladu s posameznikovimi vrednotami in prepričanji, čeprav ta niso v 
skladu z željami organizacije ali z družbeno sprejetimi normami. To priča o pomembnosti 
usklajenosti posameznikovih prepričanj in družbenih ter organizacijskih norm. To usklajenost 
teoretiki pripisujejo avtentičnim vodjem, zato vodje torej ne morejo biti avtentični v negativnem 
smislu (Fields, 2007, str. 196). Višja raven razvite morale je potrebna, da se doseže avtentičnost 
vodje (Luthans & Avolio, 2003; May et al., 2003; Chan et al., 2005). Temu pritrjuje tudi 
raziskovanje avtentičnosti s strani družbene psihologije. Avtentičnost po teoretični opredelitvi in 
operacionalizaciji je namreč povezana s razvito višjo ravnijo kognitivne, čustvene in moralne 
komponente (Kernis, 2003). 
 
Koncept, ki je avtentičnosti zelo blizu, včasih celo uporabljen kot sinonim temu pojmu (Palanski 
& Yammarino, 2009, str. 406), je vedenjska integriteta. Po definiciji pomeni usklajenost tega, 
kar posameznik govori, in tega, kar dela. Pojavljajo se tudi drugačne opredelitve, kot so pošteno, 
pravično moralno vedenje v skladu z etičnimi pravili (Palanski & Yammarino, 2007). Goffee in 
Jones (2005) ugotavljata, da tako vodje kot sledilci avtentičnost povezujejo z integriteto, torej 
neoporečnostjo, poštenostjo, neokrnjenostjo, v smislu, da je za avtentično obnašanje značilna 
visoka stopnja integritete. Raziskovalci si, kar se tiče povezave med konceptoma, niso enotni.  
 
Nekateri vidijo konstrukta avtentičnosti in integritete kot neodvisna drug od drugega, vendar naj 
bi na njiju vplivala skupna, tretja spremenljivka, kot je iskrenost (Endrissat et al., 2007, str. 208). 
Cooperjeva skupina (2005, str. 490) konceptualizira integriteto kot pogoj za avtentičnost pri 
vodenju. V skladu s tem mora vodja konsistentno odražati integriteto, da bi ga imeli za 
avtentičnega. Da bi si vodja prislužil spoštovanje sledilcev in bi lahko vplival na njihova dejanja, 
mora poleg avtentičnosti izkazovati še integriteto, torej imeti osebne vrednote usklajene z 
družbeno etičnim kodeksom (Fields, 2007, str. 196). Zelo pomembno je, da ima vodja močno 
razvito moralno komponento (May et al., 2003). S tem se strinjata tudi Duignan in Bhindi (1997, 
str. 207), ki razumeta močno povezanost med avtentičnostjo vodje ter etiko in moralo. Vrednote, 
ki vladajo v družbi, morajo biti neločljivo povezane z avtentičnim vodenjem. Ob tem se pojavi 
problem percepcije, zaznavanja morale, ki tudi ni enoznačna (Price, 2003, str. 73-75; Cooper et 
al., 2005, str. 490). 
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Poleg integritete se v literaturi v povezavi z avtentičnostjo pogosto pojavljata tudi pojma 
zaupanje (angl. trust) in verodostojnost, angl. credibility (Gardner et al., 2005, str. 361; Goffee & 
Jones, 2005). Verodostojnost je lastnost človeka, kateremu je moč verjeti (Gardner et al., 2005). 
Zaupanje z logičnega vidika pomeni stopnjo verjetnosti, da se bo oseba obnašala na pričakovan, 
predvidljiv način. S čustvenega pomeni razodetje samega sebe ob prepričanju, da tega ne bo 
nihče izkoristil (What is trust, 2007). Obstaja lahko na različnih nivojih, kot na primer na nivoju 
tima (med člani tima), med vodjo in sledilcem, med zaposlenimi in organizacijo ali med 
organizacijami (Burke, Sims, Lazarra & Salas, 2007, str. 610).  
 
Zaupanje po Mayerju, Davisu in Schoormanu (1995) pomeni voljo posameznika za izvajanje 
določene aktivnosti po navodilih zaupnika. Zaupanje lahko definiramo kot lastnost posameznika, 
porajajoče se stanje ali kot proces (Burke et al., 2007, str. 609). Brezpogojno zaupanje temelji na 
poznavanju vrednot sočloveka, kar je možno ob ponavljajočih medsebojnih interakcijah (Ilies et 
al., 2005, str. 382). Pomembne so tri značilnosti dobrega zaupnika: sposobnost, dobrota in 
integriteta (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Kadar zaposleni vanje verjamejo, bolj zaupajo 
vodji in so pripravljeni za svoje delo sprejeti večjo mero tveganja. 
 
Da bi v celoti razumeli vzroke za povečanje pozornosti temu področju vodenja, je potrebno 
opozoriti na pojme neuspeha, krize in tragedije izvršne avtentičnosti (angl. Failure, Crisis in 

Tragedy of Executive Authenticity). Te omenjajo Novicevic, Harvey, Buckley, Brown in Evans 
(2006, str. 70) in pomenijo poslabšanje morale med izvršnimi voditelji, torej vrhnjimi managerji. 
Taki voditelji so pozabili, da če je nekaj legalno, še ne pomeni, da je tudi prav (Bennis, 2006, str. 
3). Kot posledica so se pojavili številni škandali, povezani z neetičnim ravnanjem vodij. Ti so 
razburkali dogajanje na svetovnih trgih, še posebej pa na ameriškem. To pa je tudi glavni razlog 
za osredotočanje na odgovorno obnašanje vodij v dobi po Enronu (Novicevic et al., 2006, str. 64) 
in ostalih korporacijskih škandalih, kar je tudi povod za nastanek konstrukta avtentičnega 
vodenja. V negotovih, gospodarsko neugodnih časih je avtentično, odprto in pošteno obnašanje 
vodij še bolj pomembno (Blausten, 2009). 
 

1.2 PREGLED PRISPEVKOV S PODROČJA AVTENTI ČNEGA VODENJA 
 
Razvoj avtentičnega vodenja je na področju teorije organizacijskega vedenja zelo novo področje, 
ki je pričelo pritegovati pozornost po razvoju šole pozitivnega organizacijskega vedenja (Luthans 
& Yousseff, 2004). Tudi zato je bilo na začetku predpostavljeno doseganje pozitivne 
organizacijske identitete na temeljih pozitivnega organizacijskega vedenja s pomočjo 
avtentičnega vodenja. Temu so sledile številne raziskave in razprave (Ilies et al., 2005; Shamir in 
Eilam, 2005; Sparrowe, 2005; Cooper et al., 2005; Harvey et al., 2006; Endrissat et al., 2007; 
George, 2007).  
 
Na temeljni model avtentičnega vodenja, ki so ga v posodobljeni obliki objavili Gardner in 
raziskovalci leta 2005, se naslanjam v drugem poglavju pri razlagi elementov avtentičnega 
vodenja. Ostale najpomembnejše teorije in raziskave s tega področja ter njihova bistvena 
dognanja pa prikazujem v Tabeli 1 na strani 8 in 9.  
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Tabela 1: Pregled najpomembnejših teorij in pristopov avtentičnega vodenja 
 

 
se nadaljuje 



 9

nadaljevanje 

  
 

Vir: Lastna izdelava; povzeto po virih, navedenih v tabeli. 
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Ob navedbah del avtorjev v Tabeli 1 (str. 8-9) navajam njihov pogled (če je prisoten) na 
opredelitev elementov avtentičnega vodenja, kratek opis raziskave (če so jo izvajali), 
raziskovalnega pristopa in vsebine raziskovalnega modela, morebitno upoštevanje zaznavanja 
avtentičnega vodenja in rezultate dela. Tako razprav kot tudi raziskovanja s tega področja je v 
zadnjem času zelo veliko. To je razlog, da se osredotočam le na najpomembnejše prispevke 
avtorjev, ki prispevajo največ k znanstvenem razvoju paradigme avtentičnega vodenja. 
Najpomembnejša dela, navedena v Tabeli 1 (str. 8-9), pa tudi ostala, ki jih navajam kasneje, 
smiselno upoštevam pri konceptualizaciji raziskovalnega modela pričujočega magistrskega dela. 
 

Tabela 2: Povzetki študij primerov avtentičnega vodenja v Sloveniji 
 

Študija primera hotelske verige LifeClass je prvi zgled v slovenskem gospodarstvu, ko je bila izvedena obširna analiza avtentičnega vodenja. 
Pri razvoju celovite strategije bi moral LifeClass upoštevati dinamiko razvoja in svoje strategije prilagajati glede na spremembe v sodobni 
ekonomiji. Potrebno je določiti standarde poslovanja ter vpeljati delavnice kreativnosti in programe vključevanja vseh zaposlenih, da se 
izboljšave integrirajo v redni poslovni proces. Organizacijski model se mora spremeniti v smeri decentralizacije, procesne strukture in 
krepitve pozitivne organizacijske identitete tako, da bo zagotavljal udejanjanje modela učeče se organizacije. Pri tem je ključen pozitiven 
odnos zaposlenih, saj morajo vsi zaznati prednosti udejanjanja sprememb. 
Za gradnjo dolgoročnega odnosa med vodjo in zaposlenimi so ključni konstrukti avtentičnega vodenja (zaupanje, optimizem, samozavest, 
nepristransko procesiranje, vizionarstvo, osebna identifikacija). Raziskava je pokazala, da so v ta namen potrebni treningi kadrov, ciljno 
usmerjeni v razvoj strateških ciljev: programi izobraževanja, spodbujanje timskega dela in razvoj avtentičnega vodenja s spodbujanjem 
deljenja informacij, odprtega komuniciranja, pozitivnega odnosa do dela, optimizma in zaupanja med vodjami in sledilci, prožnosti pri 
premagovanju sprememb, samoregulacije in obvladovanja čustev ter grajenje visoke ravni čustvene inteligence. Pomembna je torej dinamika 
interakcij, sledenje avtentičnemu vodenju in zgledom pozitivnega organizacijskega vedenja, ki pa je odvisno od znanj, torej skritih vedenjskih 
vzorcev managerjev, vodij in stalno spreminjajočih se kognitivnih zaznavnih vzorcev vseh zaposlenih.
Ključno nalogo ima oddelek za ravnanje z ljudmi pri delu HRM (zaenkrat ima premajhno moč), ki mora poleg zgoraj navedenega uvesti 
primerjalno nagrajevanje uspešnosti timov za zagotavljanje uspešnosti in zadržanje najboljših sodelavcev, kar dolgoročno ustvarja največjo 
dodano vrednost. Management mora uvesti model strateškega ravnanja s človeškimi viri, kar potrjuje raziskava v organizaciji. Težava je 
poleg premajhne moči HRM oddelka v neusklajenosti politike HRM-ja s korporacijsko strategijo, nejasnem položaju oddelka HRM, nerazviti 
informacijski podpori HRM-ja ter v neustreznih razpoložljivih finančnih virih in nerazvitem sistemu nagrajevanja. V okviru aktivne uvedbe 
strateškega ravnanja s človeškimi viri organizacija razvija človeški kapital (implicitna znanja in sposobnosti), aktivira medsebojno povezane 
aktivnosti strateškega ravnanja ter dosega konkurenčno prednost na temelju odnosov med zaposlenimi in procesa njihovega vodenja.

LifeClass (2006)

V družbi, ki opravlja dejavnost holdingov, sistematično razvijajo potencialne vodje znotraj organizacije v okviru lastne šole, imenovane 
Poslovna akademija (od 2004). Avtentično vodenje se kot nov koncept v celoti še ne pojavlja v praksi te učeče se organizacije, pač pa so 
načrtno prisotni nekateri elementi; glede na raziskave si v družbi prizadevajo razvijati samozavestne in moralne zaposlene, polne upanja, 
optimizma in prožnosti. Trud znotraj Poslovne akademije ter kulturo mentorstva (sistematično ni razvita na zadovoljivi ravni) in sistem 
nasledstva bi bilo potrebno nadgraditi s celovito zasnovanim procesom, ki bo obsegal vse plasti organizacije. To se začne že pri 
opredeljevanju vizije in poslanstva organizacije ter iz tega izpeljanih strateških ciljih; manjka komponenta avtentičnega vodenja, ki jo je 
potrebno predstaviti vsem zaposlenim.
Na področju avtentičnega delovanja je prisotna nagnjenost k strateški naravnanosti in razvoju avtentičnega voditeljstva, bolj pa bi morali 
podpirati osebni razvoj zaposlenih, čustveno razumevanje in pozitivno socialno izmenjavo. Težava je tudi v prevladovanju pretežno 
formalnega komuniciranja, z različnimi prijemi bi bilo potrebno izboljšati dvostransko in neformalno komuniciranje (forum znotraj intraneta, 
govorilne ure vodij, shodi zaposlenih, dnevi odprtih vrat).
Podjetje se zaveda pomena razvoja avtentičnega vodenja in je pripravljeno tudi črpati nova znanja v okviru koncepta učeče se organizacije, 
zato povzemamo, da je na pravi poti k oblikovanju zavezanosti vseh zaposlenih za odličnost poslovanja podjetja. Vodenje, komuniciranje in 
nagrajevanje je možno izboljšati z dosledno uporabo modela avtentičnega vodenja v učeči se organizaciji in odprtostjo organizacije, saj je 
družba ACH še  preveč zasidrana v načelih hierarhičnega vodenja, ki onemogoča popolno sprostitev vseh potencialov učeče se organizacije.

ACH, d.d. (2007)

Avant car (2009)

Nosilec blagovne znamke National Car Rental v Sloveniji, ponuja storitve rent-a-car, najema vozil z voznikom, poslovnega najema vozil in 
upravljanja voznih parkov. Že več let sledijo udejanjanju učeče se organizacije, uvedli so procesni model, ki omogoča najboljše 
zadovoljevanje njihovih potreb s celovito prilagojeno ponudbo. Preko šestih faz na vsakem od petih procesov (proces nabave vozil, prodaje, 
organiziranja, logistike, razvoja) dodajajo vrednost za porabnika. S horizontalnimi odnosi povečujejo povezanost organizacije z dobavitelji in 
kupci, ki postajajo del organizacijskega tima. Večji je pomen učenja, hitrosti, inovacij preko meja organizacije. To pomeni hitrejše odzivanje 
na pritiske z okolja vključujoč večjo kompleksnost poslovanja. Skrbniki oz. managerji procesov so za osnovno dejavnost zadolženi v celoti, 
zaposleni v samousmerjajočih delovnih timih pa imajo spretnosti, orodja, motivacijo in pristojnosti, da se odločajo, pa tudi širši pogled na 
cilje organizacije. Učinkovitost se meri z zadovoljstvom strank, pa tudi zaposlenih in s finančnim prispevkom.
Avtentično deljeno vodenje v podjetju pomeni vzajemno vplivanje med člani tima, ki se odseva v prenosu funkcije vodenja med člani z 
namenom izkoristiti tiste prednosti vsakega od njih, ki so v določeni fazi za razvoj tima potrebne. Ista oseba v različnih obdobjih igra vlogo 
vodje ali sledilca. Deljeno vodenje je zaželeno zlasti pri nalogah, ki so medsebojno odvisne, potrebujejo več ustvarjalnosti in so kompleksne. 
Omogoča ugotavljanje specifičnih prenosti in sposobnosti vsakega zaposlenega, večja je ustvarjalnost in ustvari se več inovativnih 
alternativnih rešitev.  

 

Vir: Lastna izdelava; prirejeno po Penger, 2006; Peterlin, 2007; Dimovski, Penger & Peterlin, 2009 
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Po zastavljenih teoretičnih definicijah je sledilo empirično preverjanje avtentičnega vodenja, pri 
čemer prednjačijo kvalitativne raziskave, predvsem intervjuji in študije primerov; sploh je temu 
tako v raziskovanju slovenskih avtorjev. V Tabeli 2 (str. 10) povzemam tri do sedaj opravljene 
študije primerov, ki analizirajo avtentično vodenje v slovenskih organizacijah. Redke 
kvantitativne raziskave (Marič & Ferjan, 2010) so omejene na ugotavljanje vpliva avtentičnega 
vodenja na subjektivne rezultate z vidika zaposlenih. Pri tem zanemarjajo vlogo različnega 
zaznavanja avtentičnosti vodje s strani vodje, sledilca in ostalih deležnikov organizacije. 

 
1.4 SPOSOBNOSTI, PRIPISANE AVTENTIČNIM VODJEM 
 
Tudi za ta princip vodenja so mnogi avtorji, akademiki (Luthans & Avolio, 2003; Avolio & 
Gardner, 2005; Goffee & Jones, 2006) in poslovneži iz prakse (Bennis, 2006; George, 2007), 
poskušali opredeliti temeljne značilnosti, ki jih morajo vodje posedovati, pa tudi načine, kako 
postati avtentičen. Obstaja več opredelitev, kakšni naj bi bili avtentični vodje, vse v določeni 
meri vključujejo skladnost njihovega ravnanja z njihovo notranjostjo, odprtost do sodelavcev 
(Kerfoot, 2006, str. 596) in usmerjenost v prihodnost (Luthans & Avolio, 2003). George (2007, 
str. 16; George et al., 2007, str. 129) pravi, da ni mogoče definirati stilov, značilnosti ali 
osebnostnih lastnosti idealnega vodje. Ob tem poudarja, da je to dobro, saj bi v nasprotnem 
primeru vsi posnemali ta ideal, s tem pa postali neki drugi ljudje. To bi bilo v nasprotju z 
avtentičnostjo. Tudi Goffee in Jones (2006) navajata vrsto avtentičnih vodij z zelo raznolikimi 
značilnostmi in potrjujeta, da je nemogoče opredeliti najboljše lastnosti oziroma prakse za vodje, 
po katerih naj bi se vodje ravnali. Ljudje ti zaupajo, če veš, kdo si in če si pristen ter avtentičen, 
ne kopija nekoga drugega (George, 2007, str. 16; George et al., 2007).  
 
Avtentični vodje so tisti, ki se globoko zavedajo, kaj mislijo in kako ravnajo, ob tem jih drugi 
zaznavajo kot da se zavedajo lastnih in tujih vrednot, znanja in prednosti, pa tudi širšega okvira, 
znotraj katerega delujejo. Poleg tega so samozavestni, polni upanja, optimistični, prožni in imajo 
močno moralno zavest (Avolio & Gardner, 2005, str. 321). Avtentično vodenje zaznamujejo tudi 
pozitivne psihološke kapacitete, ki imajo za posledico večjo stopnjo zavedanja o sebi in več 
samoregulativnega pozitivnega obnašanja s strani vodij (Luthans & Avolio, 2003). George 
(2007, str. 16) lastnostim avtentičnih vodij doda strast pri doseganju ciljev, stalno delovanje v 
skladu s svojimi vrednotami, samodisciplino pri doseganju ciljev ter vodenje z glavo in s srcem.  
 
Shelton (2008, str. 2) pravi, da avtentični vodje ustvarjajo dodano vrednost in po Robinu S. 
Sharmi, predsedniku podjetja Sharma Leadership, povzema 10 značilnih lastnosti avtentičnih 
vodij: govorjenje resnice, vodenje iz srca, močan moralni naboj, pogum, grajenje timov in 
ustvarjanje skupnosti znotraj organizacij, poglabljanje vase, sanjaštvo, skrb zase kot znak 
samospoštovanja, predanost odličnosti v vsem, kar delajo in ustvarjanje zapuščine - puščanje 
sledov za sabo tudi potem, ko jih ni več. Warren Bennis (2006, str. 3) trdi, da so avtentični vodje 
edini vodje prihodnosti. V obdobju, ko je integriteta najpomembnejša lastnost vodij in ljudstvo 
od svojih vodij zahteva bolj pristen odnos, morajo ti s svojimi podrejenimi ravnati kot s sebi 
enakovrednimi partnerji. Tako ustvarjajo dolgoročne, pomembne odnose (George, 2007, str. 16). 
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2 KONCEPTUALIZACIJA RAZISKOVALNEGA MODELA 
 
2.1 ELEMENTI AVTENTI ČNEGA VODENJA IN SLEDENJA 
 

2.1.1 Samozavedanje  
 
Osnovni komponenti tako avtentičnega vodenja kot tudi avtentičnega sledenja sta 
samozavedanje in samoregulacija (Gardner et al., 2005, str. 347), kar je razvidno iz Slike 1 na 
strani 12. Samozavedanje je povezano s samorefleksijo in spoznavanjem samega sebe. Preko 
introspekcije avtentični vodje opazujejo in analizirajo svoje lastno notranje psihično stanje; svoje 
misli, čustva in hotenja. Tako spoznajo in sprejmejo svoje temeljne vrednote, čustva, identiteto 
ter motive oziroma cilje, kar predstavlja štiri komponente samozavedanja po Avoliu in Gardnerju 
(2005, str. 324-325).  
 
Stik s samim sabo posameznik doseže s poglobitvijo v lastno osebnost in svojo bit s 
priklicevanjem pomembnih dogodkov v življenju ter njegovih takratnih reakcij in čustvovanj 
(Ladkin & Taylor, 2010, str. 69). Gre za proces, pot, preko katere posameznik razume svoje 
preference, prepričanja, želje in talente ter tako razvije razumevanje samega sebe (Gardner et al., 
2005, str. 349). Tako se zaveda svojega znanja in zmožnosti. Samozavedanje vodje je po Avoliu 
in Garnerju (2005, str. 324) izhodiščni element za razvijanje avtentičnega vodenja.  
 
Predhodnik oziroma prvi dejavnik razvoja avtentičnega vodenja je posameznikova zgodovina 
(njegove izkušnje), ki je povezana tudi z mejniki v življenju Ob njih pride posameznikova 
zgodovina najbolj do izraza. Posameznik mora najprej interpretirati lastne izkušnje ter mejnike, 
posebne dogodke, ki zaznamujejo njegovo življenje (Luthans & Avolio, 2003; Avolio & 
Gardner, 2005). Vpliv na vodjo (ali sledilca) ima več elementov, med drugimi družina, otroštvo, 
kultura, izobrazba, delo ter še posebej vzorniki in prejšnje izkušnje z vodenjem (Avolio et al., 
2005; Toor & Ofori, 2008b; Avolio, Rotundo & Walumbwa, 2009). Luthans in Jensenova (2006, 
str. 649) med dejavnike razvoja avtentičnega vodenja uvrščata tudi organizacijski kontekst in 
pozitivni psihološki kapital. Pri organizacijskem kontekstu gre za organizacijsko okolje. To so 
fizični in finančni resursi, ki definirajo, kako je oseba podprta. Pozitivni psihološki kapital s 
svojimi elementi (samozavest, upanje, optimizem in prožnost) se, če si za razlago izposodimo 
pojme iz razvojne psihologije, bolj nanaša na samoaktivnost. 
 

2.1.2 Samoregulacija 
 
Samoregulacija pomeni obvladovanje svojega vedenja v skladu s svojo osebnostjo in obenem 
ohranjanje jasnih, odprtih odnosov do sledilcev in sodelavcev. Gre za ponotranjene procese 
obvladovanja, uravnoteženo procesiranje informacij, transparentne odnose ter avtentično vedenje 
(Gardner et al., 2005, str. 347). Uravnoteženo procesiranje vključuje točno in uravnoteženo 
zaznavanje ter ocenjevanje samega sebe. Poleg tega pomeni tudi primerjanje z drugimi na način, 
ki je povečini neodvisen od na egu temelječih obrambnih mehanizmov (Gardner et al., 2009, str. 
468). Gre za objektivno presojanje vseh relevantnih informacij pred odločanjem (Walumbwa et 
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al., 2008, str. 95). Taki vodje sprejemajo tudi informacije, ki zamajajo njihova dolgoletna 
prepričanja (Gardner et al., 2005, str. 468).  
 
Avtentično vodenje naj bi preko samoregulacije odražalo zavedanje notranjih motivov, čustev, 
vrednot in ciljev. To samokontrolo osebe dosegajo v treh korakih (Stajkovic & Luthans, 1998, 
str. 65-66). Prvi korak je postavitev notranjih standardov (vrednot). Temu sledi drugi korak: 
ocenjevanje odstopanj med postavljenimi standardi in dejanskimi rezultati (vedenjem). Na koncu 
(tretji korak) je potrebna identifikacija aktivnosti za odpravo odstopanj. Gre torej za usklajevanje 
dejanj avtentičnih vodij (ali sledilcev) z njihovimi vrednotami.  
 
Avtentičnost odseva vodjevo zmožnost usklajevanja odgovornosti do sebe, svojih sledilcev in 
širše javnosti, da bi se doseglo sodelovanje znotraj in zunaj organizacije (Novicevic et al., 2006, 
str. 73). Zato relacijska transparentnost (jasnost odnosov) vključuje predstavljanje 
posameznikove resnične notranjosti (in ne zaigrane), medtem ko vodja prikazuje odprtost, 
razkritje samega sebe in zaupanje v tesnih odnosih s sledilci (Gardner et al., 2005; Walumbwa et 
al., 2008, str. 95). Tako obnašanje spodbuja zaupanje preko razmerja vodja-sledilec, v katerem se 
delijo informacije in izražajo resnične misli ter čustva, medtem ko se minimizira izražanje 
neprimernih čustev (Kernis, 2003). 
 
Pomemben del samoregulacije je tudi ravnanje v skladu s splošno sprejetimi etičnimi pravili in 
izražanje pozitivnega psihološkega kapitala (Sparrowe, 2005, str. 423). Gre za ponotranjanje 
modelnih vrednot in standardov. Posamezniki z višjo stopnjo samoregulacije nadzorujejo lastno 
obnašanje tako, da se ujema z moralnimi standardi in da je odgovorno v odnosu do sodelavcev 
(May et al., 2003; Begley, 2006, str. 581-582; Novicevic et al., 2006, str. 72). Vodenje z lastnimi 
avtentičnimi vrednotami posameznika je moralno le, če so tudi posameznikove vrednote moralne 
(George, 2007) oziroma, če jih kot take zaznavajo drugi (Sparrowe, 2005, str. 424). Gre na eni 
strani za usklajenost vedenja vodje z njegovimi vrednotami in na drugi strani za usklajenost 
vedenja vodje z etičnimi pravili družbe, v kateri se nahaja. Moralna zmožnost vodje, da v 
vodenje avtentično vključi svojo pripadnost samemu sebi, svoji vlogi vodje, organizaciji in 
družbi je ključnega pomena pri zagotavljanju trajnosti sodelovanja znotraj organizacije in zunaj 
nje (Barnard, 1938 v Novicevic et al., 2005). Vodja se mora prilagoditi vrednotam, ki sovpadajo 
z moralnimi vrednotami družbe, v kateri se nahaja in deluje (Fields, 2007, str. 196). 
 
2.1.3 Pozitivni psihološki kapital  
 
Poleg samozavedanja in samoregulacije Luthans in Avolio (2003, str. 244-252) kot elementa 
avtentičnega vodenja opredelita še pozitivni psihološki kapital in lasten pozitivni razvoj. Ti dve 
sestavini avtentičnega vodenja imata vlogo pri procesih samozavedanja in samoregulacije, saj ju 
okrepita (Penger, 2006, str. 101). Najpomembnejša pa je njuna vloga pri pozitivnem 
modeliranju, tj. ustvarjanju avtentičnih sledilcev, saj predstavljajo pozitivne psihološke 
kapacitete ključno vlogo pri razvijanju posameznikov, timov, učečih se organizacij in skupnosti s 
ciljem trajnega zmagovalnega položaja (Luthans & Avolio, 2003; Avolio & Gardner, 2005). 
Endrissat in raziskovalci (2007, str. 208) ter Shamir in Eilam (2005, str. 398) sicer izražajo 



 14 

skeptičnost do neločljivega povezovanja avtentičnega vodenja s pozitivnimi psihološkimi 
resursi. Vendar so pozitivna čustva ključna sestavina procesa razvoja avtentičnega vodenja 
(Penger, 2006, str. 98), zato obvelja, da avtentični vodje ne morejo biti avtentični v negativnem 
smislu (Fields, 2007, str. 196). 
 
Pozitivni psihološki kapital vključuje elemente pozitivnega organizacijskega vedenja. To so 
samozavest, optimizem, upanje in prožnost (Luthans & Avolio, 2003, str. 244-255). Pozitivna 
čustva, ki jih izražajo in spodbujajo pri sledilcih avtentični vodje (Avolio et al., 2004), so temelj 
za pozitivne medčloveške odnose in vedenje v organizacijah, kar vodi v pripadnost, zadovoljstvo 
in uspešnost (Avolio & Gardner, 2005). Optimisti pripisujejo svoj uspeh notranjim, stabilnim 
dejavnikom in pričakujejo uspeh tudi v prihodnje (Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 275). 
Dejansko stanje razlagajo na pozitiven način in zato izražajo več energije za doseganje dodatnih 
uspehov (Clapp-Smith et al., 2009, str. 230-231). So bolj motivirani, uspešni, zadovoljni in 
vztrajni (Stajkovic & Luthans, 1998). 
 
Upanje je pozitivno motivacijsko stanje, ki vključuje dve komponenti: voljo (energija, 
odločenost, angl. determination) in pot (način, delovanje), ki se nanaša na učinkovito planiranje 
za doseganje lastnih ciljev (Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 275; Penger, 2006, str. 108). 
Višja raven upanja izzove več različnih dejavnosti, da bi se doseglo cilj, kar ima za posledico 
bolj pogosto doseganje cilja. Poleg tega ima višja raven upanja za posledico tudi večjo 
motivacijo (voljo, energijo) za izvršitev prej omenjenih poti za doseganje lastnih ciljev. Višja 
raven upanja torej vodi v boljšo uspešnost (Clapp-Smith et al., 2009, str. 230). 
 
Upanje je moč razvijati na ravni posameznika, tima ali organizacije (Penger, 2006, str. 108). 
Sledilci zaznavajo vodje, ki izražajo visoko stopnjo upanja, kot bolj zanesljive in verodostojne 
(Avolio & Gardner, 2005). Tako je upanje pozitivno povezano z zaželenim obnašanjem sledilcev 
(Gardner & Schermerhorn, 2004; Avolio & Gardner, 2005) in ima pomembno vlogo v procesu 
razvoja avtentičnega vodenja, saj so raziskave pokazale, da so vodje in podrejeni, ki so polni 
upanja, bolj motivirani in lažje dosegajo pozitivne psihološke rezultate (Avolio et al., 2004). 
 
Samozavest je opredeljena kot zaupanje v svoje sposobnosti za izvedbo določenih nalog 
(Bandura, 2001). Posamezniki z visoko stopnjo samozavesti čutijo, da imajo zmožnost za 
dejanja, ki lahko spremenijo njihovo okolje, da bi bili uspešni pri določeni nalogi (Clapp-Smith 
et al., 2009, str. 230). Vodenje je bolj uspešno, če vodja izraža pozitiven vpliv in visoko stopnjo 
samozavesti (Hannah, Avolio, Luthans & Harms, 2008), zato je ta tesno povezana z razvojem 
avtentičnega vodenja (Luthans & Avolio, 2003).  
 
Zadnji element pozitivnega psihološkega kapitala je prožnost, opredeljena tudi kot miselna 
prožnost (Dimovski et al., 2009). Nanaša se na dinamičen proces pozitivnega prilagajanja na 
neljube dogodke (Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 277). To je zmožnost posameznika ali 
skupine, da se hitro in učinkovito pobere po neželenih ali stresnih situacijah (Luthans, 2002). Za 
razliko od ostalih dimenzij pozitivnega psihološkega kapitala je prožnost bolj reaktivna kot 
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proaktivna, saj gre za reakcijo, odgovor na dogodke, sploh na take z negativnimi posledicami 
(Clapp-Smith et al., 2009). 

 
2.1.4 Pozitivno modeliranje 
 
Pri pozitivnem modeliranju gre za proces osebne identifikacije zaposlenih z vodjo, kar povratno 
vpliva tudi na samoregulacijo vodje (Avolio & Gardner, 2005). V tej fazi avtentični vodje širijo 
skupne kognitivne vedenjske vzorce preko vseh članov organizacije (Penger & Dimovski, 2006). 
Sledilci se navzamejo pozitivnih psiholoških stanj (Sparrowe, 2005, str. 423). Tekom procesa 
pozitivnega modeliranja avtentični vodje pri sledilcih gradijo pozitivni psihološki kapital: 
povečujejo samozavest sledilcev, ustvarjajo v njih upanje, vzpostavljajo zaupanje (Ilies et al., 
2005, str. 383), krepijo prožnost in dvigajo nivo optimizma (Avolio et al., 2004; Gardner & 
Schermerhorn, 2004, str. 273-277; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005). Avtentični 
vodje pri sledilcih spodbujajo tudi učenje, ustvarjajo torej pogoje za njihov lasten pozitivni 
razvoj in s tem omogočajo organizacijsko učenje (Mazutis & Slawinski, 2008). 
 
Pri tem avtentični vodja ne bo skušal podrejenega preobraziti v vodjo ali v neko osebnost po 
meri vodje, pač pa bo nanj vplival z zgledom, kot vzornik (Penger, 2006, str. 104-105). Gre za 
neposredno vplivanje preko osebne identifikacije na ravni vodja – sledilec. Pozitivno 
modeliranje razumemo kot odnos na ravni dvojice in je ključno sredstvo, s katerim avtentični 
vodje vplivajo na podrejene (Avolio et al., 2004). Vodja (in več vodij) v organizaciji je v takem 
odnosu z več sledilci, kar predstavlja proces razvoja avtentičnega vodenja (na ravni organizacije 
to prikazuje Slika 2 na strani 20). Več o tem v podpoglavju o modelu razvoja avtentičnega 
vodenja.  
 

2.1.5 Lasten pozitivni razvoj 
 
Poleg vodij se skozi čas, ko odnosi med vodjami in sledilci postanejo bolj avtentični, razvijajo 
tudi podrejeni (Cooper et al., 2005; Gardner et al., 2005). Ko sledilci v procesu pozitivnega 
modeliranja, torej vpliva vodje, ponotranjijo vrednote in prepričanja vodje, se njihovo 
pojmovanje lastnih dejanskih in bodočih zmožnosti spreminja. Spoznajo samega sebe in 
postanejo bolj transparentni v odnosu do vodje in v ostalih odnosih. Razvija se podoba in 
identiteta tako vodje kot sledilca (Penger, 2006, str. 104). 
 
Ko sledilci ponotranjijo vrednote in prepričanja, ki jim jih razkrije avtentični vodja, se v skladu s 
procesom razvoja avtentičnega vodenja pri sledilcu spremeni zaznavanje sebe v dejanskem 
stanju in v tem, kaj lahko postane (Avolio & Gardner, 2005, str. 327). Avtentično vodenje vpliva 
na intrinzično motivacijo (Ilies et al., 2005). Tako zaposleni prevzamejo iniciativo tudi za svoj 
lasten razvoj, saj spoznajo, da lahko dosežejo več, kot so prej mislili. Pri tem ne gre za 
transformacijo sledilcev po željah vodje, pač pa za bolj angažiran lasten pozitivni razvoj sledilca 
zaradi zgleda vodje. Tako sledilci sami delujejo v smeri optimističnega razmišljanja, grajenja 
samozavesti in ustvarjanja upanja. Vsak lahko postane avtentičen s proaktivnim vlaganjem v 
lasten razvoj (George, 2007). 
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2.2 MODEL RAZVOJA AVTENTI ČNEGA VODENJA 
 

2.2.1 Razvoj avtentičnega vodenja 
 
Pri razvoju avtentičnega vodenja gre za dogajanje na ravni posameznika, ki poteka preko 
samozavedanja in samoregulacije, in za neposredno vplivanje na sledilca (to neposredno 
vplivanje je imenovano pozitivno modeliranje, ki je najožji pojem, ki opredeljuje osebno 
identifikacijo na ravni vodja - sledilec). Poleg dejavnikov, razvidnih iz Slike 1, ki jih definirajo 
Gardner in raziskovalci (2005), na razvoj avtentičnega vodenja vpliva tudi organizacijski 
kontekst. Več o razvoju avtentičnega vodenja navajam v naslednjih odstavkih.  
 

Slika 1: Model razvoja avtentičnega vodenja prek temeljnih elementov 
 

 
 

Vir: Gardner et al., »Can you see the real me?« A self-based model of authentic leader and follower development, 

2005, str. 346;  Lastna priredba. 

 
Avolio in Gardner (2005, str. 8) opozarjata, da razvoj avtentičnega vodenja vključuje 
kompleksne procese, ki jih je nemogoče zreducirati le na enostaven program usposabljanja. 
Vključuje tako mejnike v življenju ter življenjske izkušnje kot tudi kontinuirane procese med 
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vodjami in sledilci. Najprej mora avtentični vodja doseči avtentičnost oziroma zaznavanje 
avtentičnosti preko samozavedanja, samoregulacije, avtentičnega delovanja ter odnosov 
(Gardner et al., 2005, str. 345).  
 
Osnovni dejavnik razvoja avtentičnega vodenja je, kot rečeno, posameznikova zgodovina 
(njegove izkušnje), ki pride še bolj do izraza pri interpretaciji življenjskih mejnikov. Luthans in 
Jensenova (2006, str. 649) med dejavnike razvoja avtentičnega vodenja uvrščata tudi 
organizacijski kontekst (kultura in klima v organizaciji, sodelavci, podporni sistemi) ter pozitivni 
psihološki kapital vodje (samozavest, upanje, optimizem in prožnost). 
 
Prej opisani dejavniki vplivajo na stopnjo posameznikovega samozavedanja, ki je pri avtentičnih 
vodjah na visokem nivoju. Taki ljudje zaupajo samemu sebi in se dobro zavedajo svojih 
temeljnih vrednot, identitete, čustev, motivov in ciljev, čemur so zelo zvesti. Posedujejo tudi 
integriteto, poštenost, odgovornost, čustveno inteligenco in zanesljivost. Vodijo jih notranji 
motivi. V svojo identiteto vključijo vlogo vodje ter sebe zaznajo kot pozitivne vzornike drugim 
(Gardner et al., 2005, str. 348-358).  
 

2.2.2 Avtentično sledenje 
 
V nadaljevanju avtentični vodje služijo kot vzorniki za sledilce s pomočjo samoregulacije z 
izražanjem svojih temeljnih vrednot, pozitivnih čustev, motivov, ciljev, pa tudi skrbi za rast in 
razvoj sledilcev, preko svojih besed in dejanj (Gardner et al., 2005, str. 359; Moss, Downing & 
Callahan, 2009). Po teoriji naj bi imeli avtentični vodje, katerih dejanja so usklajena z njihovimi 
prepričanji, večji vpliv na sledilce. Delno je temu tako, ker si sledilci razlagajo avtentičnost kot 
dokaz zanesljivosti vodje (Fields, 2007, str. 195). Razvije se zaupanje v vodjo, to pa omogoča 
pripravljenost sledilcev, da sledijo vodji (Burke et al., 2007, str. 625).  
 
Avtentično vodenje se razprostira preko avtentičnosti vodje, saj obsega tudi odnose s sledilci, 
sodelavci in podrejenimi, ki jih odražajo odkritost, odprtost, zaupanje, vodenje k ustreznim 
ciljem ter poudarek na razvoju sledilcev (Avolio et al., 2004). Avtentični vodje prek pozitivnega 
modeliranja skozi osebno identifikacijo v razmerju vodja – sledilec (vodenje z zgledom) 
razvijajo upanje in ostale elemente pozitivnega psihološkega kapitala pri svojih zaposlenih 
(Avolio & Gardner, 2005; Penger, 2006, str. 109).  
 
Zaradi vodenja z zgledom mora biti avtentičnost vodje (vključno s samozavedanjem in stališči), 
pa tudi integriteta, prepoznavna drugim. Ocene sledilcev glede lastnosti vodje temeljijo 
predvsem na neposrednem opazovanju in na interakciji z njimi. Stik z vodjo pri sledilcu služi kot 
mejnik v življenju, ki poveča samozavedanje in tlakuje pot lastnemu razvoju in avtentičnemu 
sledenju (Gardner et al., 2005, str. 359). Ta faza je, kot omenjeno, v modelu poimenovana 
pozitivno modeliranje. V tej fazi preko samoregulacije vodje, ki izrazijo visoko stopnjo 
samozavedanja, spodbudijo spremembe v sledilcih in s tem prilagodijo njihove lastnosti 
zaželenim značilnostim v organizaciji. Na ta način ni potrebno privabljanje in izbiranje 
kandidatov z zahtevanimi zaželenimi značilnostmi (Moss, Downing & Callahan, 2009). 
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Moč in vpliv vodje sta večja, če sta avtentičnost in integriteta prepoznavna široki množici 
zaposlenih (Avolio & Gardner, 2005, str. 325-327), še posebej, če vlada med zaposlenimi 
konsenz o tej avtentičnosti (Fields, 2007, str. 198), tudi med vodjo in sledilci. Tako se ustvari 
stopnja zaupanja v vodjo s strani njegovih zaposlenih, kar predstavlja ključen dejavnik, ki vodji 
omogoča uspešno širjenje vpliva (Burke et al., 2007). Ravno zaradi konsenza je ključno, da se 
vodja konsistentno obnaša v skladu s sliko, ki so si jo o njem ustvarili sledilci (kar je seveda 
najlažje, če se človek obnaša v skladu s svojim pravim jazom), da ne bi spodkopal zaupanja vanj. 
Ta konsistentnost obnašanja je rezultat usklajenosti med samozavedanjem in samoregulacijo, saj 
usklajenost v vedenju vodje iščejo tudi njegovi sledilci (Sparrowe, 2005, str. 423). 
 
Sledilci dobivajo informacije in vzgibe, kako naj se obnašajo, ne le od svojih vodij, pač pa tudi iz 
samega organizacijskega konteksta, v katerem se nahajajo (kultura, organizacijska klima, 
sodelavci ...). To je drugi vidik vpliva okolja znotraj organizacije na avtentično vodenje. Včasih 
prevladuje moč vodij, v drugih primerih vpliv teh kontekstualnih dejavnikov (Fields, 2007, str. 
196-197). Zato je pomembno, da znajo vodje vplivati na norme, prepričanja in vrednote, ki 
vladajo v organizaciji ter s tem na organizacijsko kulturo in na zaznavanje zaposlenih v 
organizaciji. Pozitivni dejavniki organizacijskega konteksta (tudi organizacijska identiteta) naj bi 
imeli namreč vpliv tako na avtentične vodje kot tudi na sledilce ter na samo razvijanje 
avtentičnega vodenja v organizaciji, preko tega pa tudi na trajno uspešnost organizacije (Avolio 
& Gardner, 2005, str. 327). 
 
Rezultat razvoja avtentičnega vodenja v organizaciji je, da najbolj avtentični zaposleni 
prevzamejo vlogo vodij. Ostali sodelujejo z njimi pri doseganju skupnih ciljev, vključno s 
pozitivno etično klimo. Avtentični vodje pri sledilcih vzgojijo avtentične harmonične osebnosti, 
kar jim omogoča zadovoljevati lastne potrebe in razvijati ter dosegati lastne cilje (Gardner et al., 
2005, str. 363-364). Pri sledilcih se razvijeta samozavedanje in samoregulacija.  
 
Vodje usposabljajo in razvijajo vse zaposlene v organizaciji ter med njimi prenašajo vizijo, 
vrednote in cilje organizacije. Zaposleni pa jih oskrbujejo s povratnimi informacijami. Tako se 
zaključi razvoj avtentičnega vodenja; vodja ustvari avtentičnega sledilca prek procesa 
pozitivnega modeliranja, ki se nanaša na eno razmerje vodja – sledilec. Najbolj avtentični 
zaposleni bodo, kot rečeno, prevzeli vlogo avtentičnih vodij (Gardner et al., 2005, str. 363-364). 
Celovit model razvoja avtentičnega vodenja, ki temelji na prej omenjenih teoretičnih izhodiščih 
in praktičnih ugotovitvah, prikazujem na Sliki 2. Temu modelu sledim v raziskovalnem modelu, 
ki ga v magistrskem delu potrjujem z empirično raziskavo. 
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Slika 2: Celovit model razvoja avtentičnega vodenja 
 

 

 
2.2.3 Rezultati avtentičnega vodenja 
 
Model razvoja avtentičnega vodenja vodi v naslednje rezultate človeških virov: zaradi večje 
stopnje zaupanja se poveča prožnost vodij in sledilcev v težkih časih. Sledilci delajo bolj 
zavzeto, tudi zato, ker s pomočjo avtentičnih vodij najdejo primerno, izzivalno delovno mesto, s 
katerim so zadovoljni in kjer lahko razvijajo svoje talente. Vse to vodi k pravemu trajnemu, 
dolgoročnemu delovnemu učinku (Gardner et al., 2005, str. 366-367). To teoretično 
predpostavko modela Gardnerja in raziskovalcev (2005) potrjujejo tudi raziskave, katerih 
rezultate navajam v nadaljevanju. 
 
Vpliv avtentičnega vodenja na rezultate je dokazala študija Jensenove in Luthansa (2006, str. 
658) na malih podjetjih, ki zaključuje, da imajo zaposleni (sledilci), ki zaznavajo svojega 
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nadrejenega (podjetnika) kot bolj avtentičnega, višjo stopnjo pripadnosti, več zadovoljstva pri 
delu in veselja oziroma sreče na delovnem mestu. Dokazala sta tudi, da obstaja posreden vpliv na 
večjo organizacijsko uspešnost (produktivnost, zadovoljstvo kupcev, dobiček, nižja fluktuacija). 
Tudi Clapp-Smith in raziskovalci (2009) potrdijo vpliv avtentičnega vodenja preko izgradnje 
višje stopnje zaupanja zaposlenih na finančne rezultate organizacije. 
 
Podobno je razlagala že raziskava Petersonove in Luthansa iz leta 2003, še pred uvedbo 
konstrukta avtentičnega vodenja. Vodje, ki izražajo visoko stopnjo upanja, kar je eden od 
elementov pozitivnega psihološkega kapitala, so imeli pozitiven vpliv na organizacijske učinke: 
višje dobičke, manjšo fluktuacijo in bolj zadovoljne zaposlene. Luthans, Avolio, Avey in 
Norman (2007) so ugotovili pozitivno korelacijo med elementi pozitivnega psihološkega kapitala 
(upanje, prožnost, optimizem in samozavest) in uspešnostjo zaposlenih ter njihovim 
zadovoljstvom. Vpliv avtentičnega vodenja (izmerjenega s pomočjo zaznavanja podrejenih) na 
uspešnost zaposlenih potrdijo tudi Walumbwa in njegova raziskovalna skupina (2008). 
 
Vodja je navadno v organizaciji v avtentičnem odnosu z več sledilci, na katere vpliva preko 
zgleda v procesu pozitivnega modeliranja v okviru razvoja avtentičnega vodenja. Ena od 
posledic tega je tudi oblikovanje pozitivne organizacijske identitete (Penger & Dimovski, 2006). 
Pri oblikovanju organizacijske identitete gre za integracijo ciljev in motivov zaposlenih in 
organizacije, pri čemer močno vlogo igra tudi vpliv vodje (Dimovski, Penger & Škerlavaj, 2007, 
str. 192). Ob pozitivnem modeliranju na individualni ravni kot sestavnem delu procesa razvijanja 
avtentičnega vodenja se razvija tudi pozitivna organizacijska identiteta na ravni celotne 
organizacije (Penger, 2006, str. 97-98), ki povezuje vse deležnike organizacije (Slika 3 na strani 
21). To se zgodi preko avtentičnega vodenja s širjenjem skupnih kognitivnih vedenjskih vzorcev 
(Penger & Dimovski, 2006).  
 
Organizacijska identiteta skupaj z organizacijsko klimo ustvarja organizacijski kontekst, ki, kot 
rečeno, vpliva na razvijanje samozavedanja in samoregulacije. Pomembna naloga avtentičnih 
vodij je grajenje pripadnosti in širjenje vrednot preko vplivanja na organizacijski kontekst. 
Proces avtentičnega vodenja bi bil namreč onemogočen ob zavračajočem odnosu okolja v 
organizaciji. Na tem mestu je smotrno omeniti tudi vpliv negotovega okolja zunaj organizacije in 
ne le dogajanja znotraj organizacije na organizacijski kontekst, ki vpliva na obnašanje 
posameznikov v organizaciji in s tem tudi na proces avtentičnega vodenja. 
 
Ena od posledic razvoja avtentičnih zaposlenih je opolnomočenje (Marič & Ferjan, 2010). To je 
povezano s participacijo sledilcev ne le pri postavljanju ciljev, pač pa tudi pri vključitvi v 
vsakodnevno odločanje. Sledilci so deležni večje količine informacij ter tudi večje moči, a ob 
tem tudi večje odgovornosti. Ob običajnih elementih opolnomočenja avtentični vodje v razmerju 
do sledilca vključujejo še izražanje spoštovanja, sodelovanje, odprtost, usmerjenost v naloge, 
spodbujanje vrednot, zabavo, sprejetje, zagotavljanje priložnosti za učenje, dobro komunikacijo 
in toleriranje napak (Yammarino et al., 2008, str. 700). Opolnomočenje je uspešnejše ob 
zaupanju in transparentnem odnosu med avtentičnimi vodjami in sledilci. V luči tega je moč 
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sestaviti delovno mesto s takimi nalogami, ki bodo prispevale tako k doseganju ciljev 
organizacije kot tudi k razvoju posameznikov. 
 

Slika 3: Avtentični vodje gradijo pozitivno organizacijsko identiteto 
  

 
Vir: Lastna konceptualizacija; povzeto po Penger & Dimovski, 2006 

 
Ena od posledic razvoja avtentičnih zaposlenih je opolnomočenje (Marič & Ferjan, 2010). To je 
povezano s participacijo sledilcev ne le pri postavljanju ciljev, pač pa tudi pri vključitvi v 
vsakodnevno odločanje. Sledilci so deležni večje količine informacij ter tudi večje moči, a ob 
tem tudi večje odgovornosti. Ob običajnih elementih opolnomočenja avtentični vodje v razmerju 
do sledilca vključujejo še izražanje spoštovanja, sodelovanje, odprtost, usmerjenost v naloge, 
spodbujanje vrednot, zabavo, sprejetje, zagotavljanje priložnosti za učenje, dobro komunikacijo 
in toleriranje napak (Yammarino et al., 2008, str. 700). Opolnomočenje je uspešnejše ob 
zaupanju in transparentnem odnosu med avtentičnimi vodjami in sledilci. V luči tega je moč 
sestaviti delovno mesto s takimi nalogami, ki bodo prispevale tako k doseganju ciljev 
organizacije kot tudi k razvoju posameznikov.  
 
Avtentično vodenje je najprimernejši princip vodenja za razvoj učeče se organizacije (Dimovski 
et al., 2009). To je najrazvitejša managerska perspektiva, ki v ospredje postavlja posameznika, 
njegovo znanje in participacijo v vseh funkcijah managementa (Dimovski et al., 2005). Učeča se 
organizacija predstavlja dinamičen proces za najučinkovitejše doseganje ubranljive dolgoročne 
uspešnosti in učinkovitosti. V skladu s tem je drugačna tudi vloga vodij (glej Prilogo 1), ki 
sovpada s stilom avtentičnega vodenja in z lastnostmi avtentičnih vodij, opisanih v podpoglavju 
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o avtentičnih vodjah. Preko avtentičnega vodenja, kot že omenjeno, učeče se organizacije 
oblikujejo pozitivno organizacijsko identiteto (Dimovski & Penger, 2006). 
 

2.3 ZAZNAVANJE AVTENTI ČNOSTI 
 
Mnogi raziskovalci predpostavljajo, da avtentičnost ter posledično avtentično vodenje ne 
vključuje tega, kako vodjo zaznavajo drugi, pač pa le lastno ravnanje v skladu s posameznikovo 
pravo nravjo (Shamir & Eilam, 2005; George, 2007; George et al., 2007). Temu kasneje 
nasprotuje Sparrowe (2005, str. 421). Tudi Goffee in Jones (2005, str. 88) ter Harvey in 
raziskovalci (2005) vztrajajo, da je avtentičnost lastnost, ki jo morajo posamezniku pripisati 
drugi. Sam vodja se ne more označiti za avtentičnega, pač pa ga lahko tako opišejo le ljudje v 
stiku z njim. Avtentičnost je torej zaznana le s strani drugih.  
 
Oseba je lahko, namesto da je avtentična ali ne, zgolj dojeta kot taka oziroma obstaja percepcija, 
zaznavanje, da se vede avtentično. Zaznavanje avtentičnosti lahko izhaja bodisi iz dejstva, da je 
posameznik dejansko avtentičen (utelešena avtentičnost) bodisi da se namenoma pretvarja, da je 
avtentičen (Ladkin & Taylor, 2010, str. 64). To je povsem v nasprotju z avtentičnim vodenjem in 
poudarjanjem odprtosti, poštenja in iskrenosti. Je pa potrebno vzeti v obzir tudi to možnost. 
 
V raziskavah se zaenkrat vedno uporablja merjenje avtentičnosti preko zaznavanja. Težava je v 
tem, da je zaznavanje vedno subjektivno. Raziskovalci v svojih prispevkih priporočajo merjenje 
ne le zaznavanja avtentičnosti s strani vodje samega, pač pa tudi s strani ljudi okrog njega 
(Cooper et al., 2005; Eagly, 2005; Fields, 2007), saj je avtentičnost tako introspektiven kot tudi 
relacijski koncept (Ilies et al., 2005). Zato v magistrskem delu upoštevam tudi usklajenost 
zaznavanja avtentičnosti s strani vodje in sledilcev, preučujem njen pomen pri ustvarjanju 
avtentičnih zaposlenih ter merim vpliv zaznavanja avtentičnosti tako s strani vodje samega, kot 
tudi zaznavanja avtentičnosti vodje s strani njegovih sledilcev na rezultate z vidika zaposlenih. 
 
Kako ugotoviti, ali je vodja avtentičen oziroma do katere stopnje? Prva možnost je študija 
primera avtentičnega vodje ali intervju z njim. To je moč nadgraditi z analizo življenjskih zgodb 
avtentičnih vodij, kot predlagajo Sparrowe (2005) ter Shamir in Eilam (2005). Turnerjeva in 
Mavin (2008) analizo življenjskih zgodb vgradita v kvalitativno raziskavo. Analiza življenjskih 
izkušenj omogoča pomemben vpogled v subjektivno doživljanje vodje, zato bi jo morali 
vsebovati vsi pristopi razvoja vodenja (Turner & Mavin, 2008, str. 376).  
 
Alternativni princip opredeljevanja avtentičnosti vodje je zaznavanje vodje s strani drugih, preko 
njegovega obnašanja (angl. behavioral) ali preko opredeljevanja življenjskih zgodb vodje s strani 
njegovih bližnjih; družinskih članov, prijateljev ali sodelavcev, tudi sledilcev (Cooper et al., 
2005). Pripisovanje lastnosti je pogosto subjektivno (Block & Funder, 1986). Ljudje, ki so 
predmet opazovanja (v našem primeru vodje), se zaznavajo drugače, kot jih zaznavajo 
opazovalci (v našem primeru njihovi sodelavci). Temu je tako zaradi asimetrije informacij, zato 
je pripisovanje pogosto neenako. Upoštevati je torej potrebno tudi zaznavanje vodenja s strani 
sledilcev (Simola et al., 2010, str. 186; Ladkin & Taylor, 2010, str. 65). 
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Pomembno vprašanje, na katerega avtorji še niso ponudili popolnega odgovora je, na kakšen 
način avtentičnost vodje postane prepoznavna njegovim zaposlenim (Fields, 2007, str. 196; 
Ladkin & Taylor, 2010, str. 65). Avtorji predlagajo, da je stopnja zaznane avtentičnosti vodje 
višja, če se vodja obnaša transparentno, odprto, v času usklajeno s svojimi vrednotami, torej 
ponavljajoče ali zavezano svojim vrednotam, ali če je sposoben razložiti, dokazati 
nespremenljivost svojega lastnega jaza ostalim (Bass & Steidlmeyer, 1999; Sparrowe, 2005, str. 
432). Relacijsko avtentičnost, torej avtentičnost v odnosu do sodelavcev vodja doseže s 
ponavljajočo pristnostjo in iskrenostjo z drugimi (Ilies et al., 2005, str. 381-382). 
 
Shamir in Eilam (2005) opozarjata na nujnost zbiranja podatkov o avtentičnosti vodje iz 
različnih virov: preko analize življenjskih zgodb iz avtobiografij posameznika, z opazovanjem 
vodje, pa tudi preko spraševanja vodje samega ter njihovih sodelavcev in sledilcev. Prav tako 
predlagata medsebojno primerjanje pridobljenih informacij iz različnih prej navedenih virov, s 
čimer se strinjata Toor in Ofori (2008a). Tudi Strang in Kuhnert (2009) opozarjata na 
pomembnost ocenjevanja vodje iz vseh strani in v svoji raziskavi uporabljata 360-stopinjsko 
ocenjevanje, tj. ocenjevanje s strani nadrejenih, podrejenih in sodelavcev. 
 
Yammarino in njegova skupina (2008) so pripravili ogrodje za merjenje avtentičnega vodenja na 
različnih nivojih: na nivoju posameznika, dvojice, skupine/tima in organizacije. Zavedajo se 
pomena različnega zaznavanja avtentičnega vodenja in različnega pripisovanja avtentičnosti 
vodji s strani različnih skupin udeležencev. Šli so še dlje in določili spremenljivke za merjenje 
avtentičnega vodenja na različnih ravneh (Yammarino et al., 2008), kar bi pomenilo zahtevno 
analizo na več nivojih (angl. multi-level analysis). 
 

2.3.1 Zaznavanje lastne avtentičnosti vodje 
 
Notranjo usklajenost vodje med njegovim samozavedanjem (vrednotami, motivi, cilji) in 
samoregulacijo (obnašanjem) presoja vodja sam in tako oceni, ali je avtentičen. Pri tem je 
pomembna metoda introspekcije, torej stika s samim sabo preko interpretacije pomembnih 
dogodkov in izkušenj v življenju (Ladkin & Taylor, 2010, str. 69). Pomembno je tudi 
razumevanje, kateri procesi pripisovanja pomena vplivajo na zaznavanje samega sebe preko 
daljšega časa (Walumbwa et al., 2008, str. 95). Samozavedanje vključuje zaznavanje svoje 
notranjosti preko odnosa z drugimi (Kernis, 2003). 
 
Avtentični vodja se dobro zaveda svojih vrednot, čustev, motivov in ciljev. Taki vodje sebe 
zaznavajo kot moralni steber organizacije, saj se zavedajo, da je del njihove vloge vodje, da 
ravnajo moralno in v najboljšem interesu vseh zaposlenih. Vedo, da njihovo etično obnašanje 
daje jasno sporočilo sledilcem in vpliva na to, kaj oni mislijo, kako zaznavajo svojo vlogo v 
organizaciji in nenazadnje na to, kako se obnašajo (May et al., 2003, str. 253). Goffee in Jones 
(2006, str. 32) opozarjata, da so tudi najboljši vodje samo ljudje in da imajo le redko popoln 
vpogled vase, v svoje procese razmišljanja in čustvovanja.   
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Harvey in raziskovalci (2006) razdelijo dejavnike, ki vplivajo na zaznavanje lastne avtentičnosti 
vodje oziroma na pripisovanje avtentičnih značilnosti samemu sebi, na tri skupine: organizacijski 
kontekst, mejniki v življenju in individualni dejavniki. Organizacijski kontekst mora biti odprt in 
transparenten, podpirajoč in mora spodbujati nedvoumnost v odnosih. Mejniki v življenju morajo 
biti moralno intenzivni, nepričakovani in pomembni (imeti velik vpliv). Med individualne 
dejavnike štejejo psihološko bližino s samim sabo in s svojimi zaposlenimi, relacijsko 
transparentnost in uravnoteženo procesiranje ter pozitivni psihološki kapital (samozadostnost, 
upanje, optimizem in prožnost). Prisotnost teh dejavnikov vpliva na višjo stopnjo samozavedanja 
in čustvenega odzivanja ter s tem na avtentično vedenje vodje (odprto, usmerjeno v prihodnost in 
transparentno). Tako je stopnja zaznavanje lastne avtentičnosti s strani vodje višja, vpliva pa tudi 
na zaznavanje avtentičnosti vodje s strani sledilcev (Harvey et al., 2006). 
 
Težava pri raziskovanju avtentičnega vodenja s pomočjo ocenjevanja lastne avtentičnosti vodje s 
strani samega sebe je, da se posameznik pogosto zaznava bolje, kot ga (oziroma sliko o njem) 
zaznavajo drugi (Cialdini, 2001). Tako ima temeljna napaka pripisovanja oziroma napaka 
relativnega pripisovanja pomen pri raziskovanju avtentičnega vodenja; tako pri zaznavanju 
avtentičnosti vodje s strani samega sebe kot tudi pri zaznavanju avtentičnosti vodje s strani 
njegovih zaposlenih, kar razlagam v nadaljevanju. 
 

2.3.2 Zaznavanje avtentičnosti vodje s strani sledilcev 
 
Najpogosteje avtorji merijo avtentičnost vodje s pomočjo zaznavanja vodje s strani drugih na 
podlagi njegovega obnašanja ali preko opredeljevanja življenjskih zgodb vodje (Cooper et al., 
2005). Temu je tako zaradi relacijske naravnanosti konstrukta (Ilies et al., 2005). Goffee in Jones 
(2006, str. 32) trdita, da je bolj kot lastno samozavedanje vodje pomembno to, da ga v dobri luči 
zaznavajo njegovi sledilci. Ker je odnos vodja-sledilec eden od glavnih elementov konstrukta 
avtentičnega vodenja, je nujno podatke o avtentičnosti vodje zbirati tako od vodij kot tudi od 
sledilcev. Potrebno je ločevati med zaznavanjem lastnega obnašanja s strani vodje in med 
zaznavanjem obnašanja vodje s strani njegovih sledilcev (Cooper et al., 2005, str. 480).  
 
Avtentično vodenje se ocenjuje preko vpliva na sledilce (Fields, 2007). Sledilci ocenjujejo 
avtentičnost vodje glede na usklajenost vedenja vodje z njegovimi vrednotami (kakršne jih 
zaznavajo). Avtentičnosti vodje mora prisostvovati tudi njegova integriteta (usklajenost osebnih 
vrednot z družbeno etičnimi pravili), da doseže spoštovanje sledilcev in da lahko na njih tudi 
vpliva (Fields, 2007, str. 196).  
 
Na zaznavanje vodje s strani njegovih zaposlenih vpliva več dejavnikov. Fields (2007) povzema 
model Kennyja (1991), ki se imenuje model uteženega povprečja (angl. Weighted Average 

Model - WAM). V skladu z njim na zaznavanje posameznika s strani skupine vpliva šest 
dejavnikov: poznavanje (količina informacij s strani predmeta zaznavanja, ki so jim izpostavljeni 
ocenjevalci), prekrivanje (če dva ocenjevalca opazita enako obnašanje), skupni pomen (če dva 
ocenjevalca enako ocenjujeta določeno vedenje predmeta ocenjevanja, mu torej pripišeta enak 
pomen), usklajenost (kako konsistentno, nespreminjajoče je obnašanje vodje v raznolikih 
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situacijah), zunanje informacije (če so informacije, ki jih ocenjevalec dobi iz drugih virov, 
usklajene z njegovim opažanjem oziroma zaznavanjem) in komunikacija (v kolikšni meri si 
ocenjevalci med sabo izmenjujejo vtise o predmetu ocenjevanja).  
 
Dejavniki Kennyjevega (1991) modela WAM vplivajo tako na soglasje o zaznavanju vodje kot 
tudi na zanesljivost zaznavanja (Fields, 2007, str. 198). Še posebej soglasje je zelo pomembno. 
Če o avtentičnosti vodje obstaja soglasje, ga torej več sledilcev zaznava kot avtentičnega, bo 
imela njegova avtentičnost večji vpliv na sledilce (Avolio & Gardner, 2005; Chan et al., 2005; 
Fields, 2007, str. 198). Soglasje o avtentičnosti vodje bo nižje, če sledilci ne bodo imeli 
priložnosti za osebni stik z vodjo in če ga ne bodo vsi imeli priložnosti opazovati v podobnih 
situacijah (Fields, 2007, str. 198-199). Na nižje soglasje o avtentičnosti vodje lahko vplivajo tudi 
razlike v značilnostih sledilcev samih. Raznolikost v osebnosti, kulturi ali delovnih izkušnjah pri 
zaposlenih lahko vpliva na različno interpretacijo obnašanja vodje s strani sledilcev (Fields, 
2007, str. 199). 
 
Meindl (1995) trdi, da zaznave, ki jih imajo sledilci o vodjah, zelo vplivajo na obnašanje 
sledilcev. Te zaznave so odvisne tudi od ostalih sodelavcev. Da bi se resnično zajelo družbeni 
proces vodenja, je potrebno upoštevati vlogo sodelavcev pri tem, kako sledilci zaznavajo svoje 
vodje (Meindl, 1995), saj so pomembne skupne zaznave obnašanja vodje (Yammarino et al., 
2008). Clapp-Smith in raziskovalci (2009) v svojem raziskovalnem modelu merijo avtentičnost 
vodij s pomočjo zaznavanja njihovih podrejenih. Avtentičnost vodij, podobno kot Walumbwa in 
njegova raziskovalna skupina (2008), merijo s spremenljivkami transparentnosti, etičnosti, 
uravnoteženega procesiranja in samozavedanja.  
 
Tudi Marič in Ferjan (2010), avtorja ene redkih slovenskih kvantitativnih študij s področja 
avtentičnega vodenja, temeljita svojo raziskavo na zaznavanju avtentičnosti vodje s strani 
podrejenih. Pri tem se zavedata subjektivnosti zaznavanja in možnih napak pri zaznavanju. Tako 
lahko pri zaznavanju vodje pride do napake halo efekta (učinka rogov). To pomeni pripisovanje 
lastnosti posamezniku na podlagi določene zelo izstopajoče značilnosti (Zupan et al., 2009, str. 
324). Tako lahko zaposleni vodjo ocenjujejo za bolj ali manj avtentičnega na osnovi ene njegove 
lastnosti, čeprav ga niti ne spoznajo dovolj, da bi ga lahko ocenili. 
 
Podobno lahko do izkrivljenega zaznavanja, pripisovanja in ocenjevanja pride tudi zaradi učinka 
začetnega, prvega vtisa. To pomeni, da opazovalec ocenjuje določeno osebo na podlagi vtisa, ki 
ga dobi, ko ga prvič spozna ali opazi (Zupan et al., 2009, str. 324). Tako lahko sledilci vodjo bolj 
kritično ali manj kritično presojajo na podlagi vtisa, kakršnega so si ustvarili na začetku 
sodelovanja. Zaznavanje avtentičnosti vodje s strani sledilcev je lahko tudi pod vplivom 
predsodkov. Do tega lahko pride, če je vodja pripadnik določene skupine, proti kateri ima 
sledilec predsodke. To vodi v izkrivljeno sklepanje na podlagi nestvarnih informacij. 
 
V povezavi s konsistentnim, v času nespremenljivim obnašanjem v raznolikih situacijah je 
potrebno poudariti, da mora vodja v skladu s situacijsko (kontingenčno, odvisnostno) teorijo 
prilagajati svoje obnašanje različnim situacijam. Pri avtentičnem vodenju gre za neodvisnost od 
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pritiskov različnih situacij (prej omenjena konsistentost obnašanja) le v tem, da taki vodje ob 
pritiskih še vedno kažejo svojo resnično notranjost (Gardner et al., 2009, str. 468). Avtentičnosti 
zato ne smemo razumeti kot nespreminjajočega stanja, pač pa je to dinamičen koncept, ki se 
razvija v razmerjih z drugimi (Endrissat et al., 2007, str. 215). Soglasje o vodjevi avtentičnosti 
bo visoko, če bodo sledilci prepoznali, da za njegovim različnim odzivanjem, obnašanjem stojijo 
konsistentni motivi, ki se ne spreminjajo (Fields, 2007, str. 199). 
 
Avtentično vodenje je kot situacijsko usmerjen stil vodenja s stalnim prilagajanjem vodje na 
različne kombinacije situacij še zlasti priporočljiv ob predpostavki negotovega okolja, kjer je 
trenutni stil vodenja potrebno izbrati glede na dano situacijo (Dimovski et al., 2005, str. 223). Za 
avtentične vodje je namreč v skladu z njihovimi lastnostmi značilno, da so sposobni preučiti 
raznolikost dane situacije in temu prilagoditi svoje odločanje ter do prilagoditve pripraviti tudi 
ostale zaposlene (Penger, Dimovski, Černe & Peterlin, 2009). Pomembna prednost avtentičnega 
vodenja se kaže v prilagodljivosti. Pri tem je uspešnost prilagajanja je odvisna od stopnje 
avtentičnosti, prilagodljivosti vodje ter od sposobnosti vplivanja vodje na zaposlene, torej od 
določenih zmožnosti vodje ter od situacije v organizaciji. 
 

2.3.3 Zaznavanje lastne avtentičnosti sledilcev 
 
O lastni avtentičnosti sledilcev v literaturi avtentičnega vodenja ni veliko govora, čeprav je 
avtentično sledenje ključen element ali konstrukt številnih modelov avtentičnega vodenja 
(Avolio et al., 2004; Ilies et al., 2005; Gardner et al., 2005). Zato preseneča tudi dejstvo, da 
raziskovalci v empirične raziskave o avtentičnem vodenju kot posledico (rezultat) avtentičnega 
vodenja do sedaj niso vključevali avtentičnega sledenja. 
 
Avtentično sledenje je (podobno kot vodenje) zaradi introspekcijske naravnanosti smiselno 
ocenjevati s strani sledilcev samih. Podobno kot vodja tudi sledilec oceni notranjo usklajenost 
med svojim samozavedanjem in samoregulacijo in tako presodi, do kakšne mere je avtentičen. 
Pri tem je pomembna metoda introspekcije, torej stika s samim sabo preko interpretacije 
pomembnih dogodkov in izkušenj v življenju (Ladkin & Taylor, 2010, str. 69). 
 
Tudi tu lahko pri ocenjevanju avtentičnosti s strani samega sebe (tokrat v režiji sledilcev) pride 
do temeljne napake pripisovanja. Možno je torej, da sledilec samega sebe zaznava bolje, v boljši 
luči, kot bi ga zaznavali drugi (Cialdini, 2001). Zato bi bilo tudi ta del modela avtentičnega 
vodenja za izboljšanje rezultatov raziskav smiselno ocenjevati s strani več različnih 
posameznikov, da bi se s tem zmanjšala subjektivnost. 
 

2.3.4 Usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje 
 
Za konstrukt usklajenosti zaznavanja avtentičnosti vodje v teoriji ni primernih opredelitev, 
čeprav se več avtorjev dotakne te teme (Meindl, 1995; Cooper et al, 2005; Eagly, 2005; Ilies et 
al., 2005; Shamir & Eilam, 2005; Goffee & Jones, 2006; Harvey et al., 2006; Fields, 2007; Toor 
& Ofori, 2008a; Yammarino et al., 2008; Strang & Kuhnert, 2009; Ladkin & Taylor, 2010; 
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Simola et al., 2010). Navadno opozarjajo na različno zaznavanje avtentičnosti in avtentičnega 
vodenja s strani različnih posameznikov in tudi s strani različnih skupin v organizaciji, kot so na 
primer vodje in sledilci. 
 
Pri uporabi izraza usklajenost je potrebno opozoriti še na dve rabi tega izraza pri preučevanju 
avtentičnega vodenja, obe se nanašata tudi na zaznavanje in sem ju opredelil že na začetku 
podpoglavja o zaznavanju avtentičnosti. Fields (2007) prvi eksplicitno poimenuje konsenz 
oziroma usklajenost glede avtentičnosti vodenja (angl. Agreement concerning the authenticity of 

a leader), pri tem gre za konsenz med ostalimi zaposlenimi, ne pa za konsenz med zaposlenimi 
in vodjo. Avtentičnost mora biti prepoznavna širši množici in če med to množico zaposlenih o 
avtentičnosti vodje vlada konsenz, usklajenost, je tudi zaznavanje avtentičnosti močnejše; 
zaposleni torej zaznavajo vodjo kot bolj avtentičnega (Avolio & Gardner, 2005; Chan et al., 
2005; Fields, 2007, str. 198). 
 
Drugi vidik uporabe izraza usklajenost (angl. consistency) na področju avtentičnega vodenja je 
usklajenost med dejansko osebnostjo, jazom vodje, in njegovim obnašanjem. Ta notranjost vodje 
mora biti jasno vidna njegovim sledilcem. To je možno, če se vodja obnaša transparentno, 
odprto, ves čas usklajeno s svojimi vrednotami, torej ponavljajoče, zavezano svojim vrednotam, 
ali če je sposoben razložiti, dokazati nespremenljivost svojega lastnega jaza ostalim (Bass & 
Steidlmeyer, 1999; Sparrowe, 2005, str. 432). Zaznavanje avtentičnosti s strani sodelavcev vodja 
doseže s ponavljajočo pristnostjo in iskrenostjo z drugimi (Ilies et al., 2005, str. 381-382). 
 
Iz metodološkega in vsebinskega področja je zanimiva usklajenost zaznavanja avtentičnosti 
vodje s strani njega samega in njegovih sledilcev. Metodološko, ker so raziskave s področja 
avtentičnega vodenja temeljile tako na zaznavanju avtentičnosti s strani vodij samih (George, 
2007), bolj pogosto pa na zaznavanju avtentičnosti s strani sledilcev (Peterson & Luthans, 2003; 
Jensen & Luthans, 2006; Walumbwa et al., 2008; Clapp-Smith et al., 2009; Marič & Ferjan, 
2010). Prvi pristop je, čeprav manj pogosto uporabljen, smiseln predvsem zaradi introspekcijske 
narave avtentičnosti, saj se v veliki meri nanaša na poznavanje samega sebe (Avolio & Gardner, 
2005, str. 319-322).  
 
Metodološko se je torej potrebno zavedati možnih razlik v zaznavanju avtentičnosti s strani 
vodje in njegovih sledilcev, kar bi omogočalo boljšo interpretacijo rezultatov raziskav, ki 
temeljijo na zaznavanju avtentičnosti z ene (vodja) ali druge (sledilec) strani. Te razlike v 
zaznavanju, temelječe tudi na v prejšnjih podpoglavjih razloženih napakah v zaznavanju, 
pomenijo nižji nivo usklajenosti zaznavanja avtentičnega vodenja. Višji nivo usklajenosti 
zaznavanja avtentičnega vodenja pa pomeni, da sledilci in vodje sami elemente avtentičnosti 
vodje zaznavajo bolj podobno ali celo enako. 
 

2.4 REZULTATI Z VIDIKA ZAPOSLENIH 
 
Pri preučevanju rezultatov z vidika zaposlenih (Angl. employee outcomes ali results for 

employees) uporabljam dva pristopa. Najprej preučim literaturo najbolj vplivnega in 
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najsodobnejšega preučevanja rezultatov z vidika zaposlenih in povzamem najpomembnejše 
opredelitve. Nato predstavim rezultate z vidika zaposlenih, ki jih v svojih raziskavah in 
prispevkih uporabljajo avtorji, ki preučujejo avtentično vodenje.  
 
Rezultati z vidika zaposlenih so največkrat subjektivni, ker jih različno doživlja vsak posameznik 
in so odvisni od njegovih vrednot in ciljev, od tega, kaj mu je pomembno (Zupan, 2001, str. 
104). Tudi sam v raziskavi merim le subjektivne, ne objektivnih rezultatov, saj je to smiselno 
zaradi introspekcijske naravnanosti modela, ki omogoča raziskovanje subjektivnih občutenj. 
Poleg tega tak pristop uporabljajo vsi vplivnejši raziskovalci, ki objavljajo svoje empirične 
raziskave s področja avtentičnega vodenja.  
 
Rezultate z vidika zaposlenih največkrat povzamemo z izrazom zadovoljstvo pri delu ali 
delovnem mestu (angl. job satisfaction). To je skupek pozitivnih in negativnih občutkov ter 
prepričanj zaposlenih o trenutni zaposlitvi, delu (George & Jones, 1996, str. 67; Možina, 2001, 
str. 4). Gre za odziv na vlogo, ki jo igrajo pri svojem delu (Kaya, 1995). Zadovoljstvo z delom je 
notranje dojemanje oziroma pozitivna čustvena reakcija na posameznikovo doživljanje dela 
(Zupan, 2001, str. 104; Mihalič, 2008). Za subjektivne rezultate z vidika zaposlenih se uporablja 
tudi izraz občutenje pri delu (angl. work attitude), čeprav gre za ožjo opredelitev. 
 
Rutherford in njegova raziskovalna skupina (2009) so razvili sedemstopenjski model za merjenje 
rezultatov z vidika zaposlenih, v njihovem primeru prodajalcev. Ta model sestavljajo 
zadovoljstvo z nadzorniki, splošno zadovoljstvo pri delu, zadovoljstvo s politikami in podporo 
organizacije, zadovoljstvo z možnostjo napredovanja, plačilo, zadovoljstvo s sodelavci in 
zadovoljstvo s strankami. Poleg tega razumejo podporo organizacije in pripadnost organizaciji 
kot pomembna dejavnika pri zadržanju (angl. retention) zaposlenih (Cho, Johanson & Guchait, 
2009; Rutherford, Boles, Hamwi, Madupalli & Rutherford, 2009). Pomemben vir zadovoljstva 
pri delu so delovne razmere. George & Jones (1996, str. 71) jih pravzaprav opredelita kot 
rezultate z vidika zaposlenih in v to kategorijo uvrščata zanimivost dela, plačo, delovne pogoje, 
delovni čas, varnost zaposlitve in odnose s sodelavci. 
 
Številni avtorji merijo zadovoljstvo pri delu samostojno (Brazhear, Lepkowska-White & 
Chelariu, 2003; Liu, Norcio & Tu, 2009; Hon & Lu, 2010; Yin, Nataraajan & Gong, 2010), 
čeprav je to odvisno od številnih prej navedenih dejavnikov. Tako raziskovalci rezultate z vidika 
zaposlenih merijo tudi preko dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo. V Tabeli 3 na strani 29 
povzemam dimenzije rezultatov z vidika zaposlenih oziroma dejavnike zadovoljstva, ki jih 
sodobni in vplivni avtorji ali avtorji s področja avtentičnega vodenja uporabljajo za 
operacionalizacijo v svojih raziskavah ali avtorji s področja avtentičnega vodenja predpostavljajo 
za posledice njihovih teoretičnih modelov. 
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Tabela 3: Dimenzije rezultatov z vidika zaposlenih 
 

Dimenzija rezultatov z vidika 
zaposlenih 

Sodobni ali vplivni avtorji Avtorji s podro čja 
avtentičnega vodenja 

Zadovoljstvo kot samostojna 
kategorija 

Brazhear et al., 2003; Liu, Norcio 
& Tu, 2009; Rutherford et al., 
2009; Hon & Lu, 2010; Yin, 
Nataraajan & Gong, 2010 

Peterson & Luthans, 2003; 
Avolio et al., 2004; Gardner 
et al., 2005; Jensen & 
Luthans, 2006; Luthans et al., 
2007 

Možnost napredovanja Rutherford et al., 2009  

Pripadnost, poistovetenje s 
podjetjem 

Brazhear et al., 2003; Škerlavaj et 
al., 2007; Cho et al., 2009; Ponnu 

& Tennakoon, 2009; Liu et al., 
2009; Hon & Lu, 2010; Yi et al., 
2010 

Avolio et al., 2004; Jensen & 
Luthans, 2006; Walumbwa et 
al., 2008 

Zaupanje Škerlavaj et al., 2007; Ponnu & 

Tennakoon, 2009 

Avolio & Gardner, 2005; 
Gardner et al., 2005; Clapp-
Smith et al., 2009 

Namen ostati v podjetju, manjša 
fluktuacija 

Cho et al., 2009; Rutherford et al., 
2009; Yi et al., 2010 

Peterson & Luthans, 2003 

Občutenje pri delu  Avolio et al., 2004 

Doseganje osebnih ciljev, 
pripisovanje višjega pomena delu 

Zupan, 2001 Avolio et al., 2004; Gardner 
et al., 2005; Ilies et al., 2005 

Sodelavci in odnosi z njimi, 
vzdušje v oddelku 

George & Jones, 1996; Alam & 
Muhammad, 2009; Rutherford et 
al., 2009 

 

Plačilo oziroma nadomestilo za 
delo 

George & Jones, 1996; Alam in 
Mohammad, 2009; Rutherford et 
al., 2009 

 

Zadovoljstvo z nadzorniki Alam in Mohammad, 2009; 
Rutherford et al., 2009 

Endrissat et al., 2007; 
Walumbwa et al., 2008 

Zanimivost, raznolikost dela George & Jones, 1996; Alam in 
Mohammad, 2009 

 

Politike in prakse, podpora 
organizacije 

Alam in Mohammad, 2009; Cho et 
al., 2009; Rutherford et al., 2009 

 

Priložnost, da zaposleni dokonča 
začeto delo 

Alam in Mohammad, 2009  

Zagnanost  Avolio et al., 2004; Gardner 
et al., 2005 

Veselje, užitek, sreča pri delu  Avolio & Gardner, 2005; 
Ilies et al., 2005; Jensen & 
Luthans, 2006 

Varnost zaposlitve George & Jones, 1996  

Opolnomočenje  Marič & Ferjan, 2010 
 

Vir: Lastna izdelava; povzeto po virih, navedenih v tabeli. 
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Pod drobnogled vzamem tudi raziskave s področja avtentičnega vodenja (Tabela 3, str. 29), ki 
pogosto merijo vpliv zaznane avtentičnosti s strani sledilcev na rezultate z vidika zaposlenih. 
Jensenova in Luthans (2006) merita subjektivne rezultate z vidika zaposlenih z zadovoljstvom 
pri delu, veseljem oziroma užitkom na delovnem mestu (angl. job happiness) in s pripadnostjo 
(angl. commitment) zaposlenih. Pripadnost kot posledico avtentičnega vodenja v svojem 
konceptualnem modelu predstavljajo tudi Avolio in raziskovalci (2004), ki temu dodajajo 
zadovoljstvo pri delu, višji pomen, ki ga zaposleni pripišejo svojemu delu in večjo zagnanost. 
 

2.5 POSTAVITEV RAZISKOVALNIH HIPOTEZ IN OBLIKOVANJE  
RAZISKOVALNEGA MODELA 
 
Konceptualni prispevki avtorjev (Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 
2005; Ilies et al., 2005; Harvey et al., 2006) in deloma tudi empirične študije (Jensen & Luthans, 
2006; Walumbwa et al., 2008) nakazujejo, da avtentični vodje razvijajo avtentičnost tudi pri 
sledilcih in s tem ustvarjajo nove avtentične vodje (Gardner et al., 2005, str. 363-364). Navedene 
empirične študije dokazujejo gradnjo vsaj nekaterih elementov avtentičnosti pri sledilcih. 
 
Avtentični vodje vplivajo na samozavedanje in samoregulacijo sledilcev (Avolio et al., 2004; 
Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005; Harvey et al., 2006). Ob tem dvigajo raven 
pozitivnih psiholoških zmožnosti. Tekom procesa pozitivnega modeliranja avtentični vodje pri 
sledilcih gradijo pozitivni psihološki kapital: povečujejo samozavest sledilcev (Luthans & 
Avolio, 2003; Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 273-277), ustvarjajo v njih upanje (Avolio et 
al., 2004; Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 273-277; Clapp-Smith, 2009, str. 230), 
vzpostavljajo zaupanje (Ilies et al., 2005, str. 383; Clapp-Smith et al., 2009), krepijo prožnost 
(Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 273-277; Gardner et al., 2005, str. 363-364) in dvigajo nivo 
optimizma (Avolio et al., 2004; Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 273-277; Avolio & 
Gardner, 2005; Gardner et al., 2005). Poleg tega avtentični vodje spodbujajo pri sledilcih učenje, 
torej ustvarjajo pogoje za njihov lasten pozitivni razvoj in s tem omogočajo organizacijsko 
učenje (Mazutis & Slawinski, 2008). 
 
Najprej merim vpliv zaznane avtentičnosti vodje in s tem ponovim pristop, ki so ga do sedaj 
pogosteje uporabljali raziskovalci v kvantitativnih raziskavah (Peterson & Luthans, 2003; Jensen 
& Luthans, 2006; Walumbwa et al., 2008; Clapp-Smith et al., 2009; Marič & Ferjan, 2010). To 
je smiselno predvsem zato, ker je glavna vsebina vodenja vplivanje, preko katerega se vodenje 
tudi najpogosteje ocenjuje (Fields, 2007). Avtentično vodenje merim tudi preko lastne 
avtentičnosti in tako uporabim pristop, ki je bil v preteklosti manj zastopan oziroma je bil 
uporabljen le v kvalitativnem raziskovanju (George, 2007). Glede na introspekcijsko naravo 
elementov avtentičnega vodenja (Avolio & Gardner, 2005, str. 319-322), sploh samozavedanja, 
je smiselno ocenjevanje avtentičnosti vodje tudi s strani vodij samih. Iz tega izhajata prvi 
hipotezi magistrskega dela: 

 
H1: Zaznana avtentičnost vodje s strani sledilcev pozitivno vpliva na avtentično sledenje. 
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H2: Lastna avtentičnost vodje pozitivno vpliva na avtentično sledenje. 

 
Avtentično vodenje v skladu s teoretičnimi predpostavkami avtorjev vpliva na rezultate z vidika 
zaposlenih (Gardner et al., 2005, str. 366-367). To potrjujejo tudi rezultati predhodno izvedenih 
empiričnih raziskav; izboljša se zadovoljstvo, pripadnost in veselje, povezano z delovnim 
mestom (Luthans & Jensen, 2006), zniža se fluktuacija (Peterson & Luthans, 2003) ter poveča 
uspešnost zaposlenih (Luthans et al., 2007), kar poveča uspeh podjetja (Peterson & Luthans, 
2003). Ta predpostavka se nanaša tako na avtentičnost, zaznano s strani sledilcev (kar so že 
potrdile zgoraj navedene predhodne raziskave), kot tudi na avtentičnost, zaznano s strani vodje 
samega. To se zrcali v naslednjih dveh hipotezah magistrskega dela: 
 

H3: Zaznana avtentičnost vodje s strani sledilcev pozitivno vpliva na rezultate z vidika 

zaposlenih. 

H4: Lastna avtentičnost vodje pozitivno vpliva na rezultate z vidika zaposlenih. 

 
Raziskovalci so najpogosteje merili neposreden vpliv zaznane avtentičnost vodje s strani 
zaposlenih na rezultate z vidika zaposlenih (Peterson & Luthans, 2003; Jensen & Luthans, 2006; 
Walumbwa et al., 2008). Teoretični modeli pa nakazujejo, da se preko ustvarjanja avtentičnih 
zaposlenih, torej preko procesa razvoja avtentičnega vodenja, izboljšajo tudi rezultati z vidika 
zaposlenih (Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005; Ilies et al., 2005; 
Harvey et al., 2006). Avtorji se merjenju tega vpliva in s tem empiričnem potrjevanju teoretičnih 
modelov še niso celovito posvetili, čeprav Clapp-Smith in raziskovalci (2009) preučujejo vpliv 
avtentičnega vodenja na zaupanje (kot element avtentičnega sledenja) in preko tega na rezultate z 
vidika zaposlenih. Zaradi pomanjkanja pozornosti avtentičnemu sledenju in zaradi želje po 
empiričnem potrjevanju teoretičnih modelov avtentičnega vodenja postavljam naslednjo 
raziskovalno hipotezo:  
 

H5: Avtentično sledenje pozitivno vpliva na rezultate z vidika zaposlenih. 

 
V magistrskem delu raziskujem tudi usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje; zelo verjetno je, 
da vodja sebe ne zaznava enako, kot ga zaznavajo njegovi zaposleni. To je vidik merjenja 
avtentičnega vodenja, ki mu raziskovalci v empiričnih študijah zaenkrat niso namenjali 
pozornosti, opozarjajo pa nanj v teoretičnih razpravah, v omejitvah njihovih raziskovalnih del ali 
v predlogih za nadaljnje raziskovanje, ki jih postavljajo v svojih delih (Meindl, 1995; Cooper et 
al, 2005; Eagly, 2005; Ilies et al., 2005; Shamir & Eilam, 2005; Goffee & Jones, 2006; Harvey et 
al., 2006; Fields, 2007; Toor & Ofori, 2008a; Yammarino et al., 2008; Strang & Kuhnert, 2009; 
Ladkin & Taylor, 2010; Simola et al., 2010). Šesta hipoteza magistrskega dela se zato glasi: 

 
H6: Obstajajo absolutne razlike v zaznavanju avtentičnosti vodje (samozavedanja vodje, 

samoregulacije vodje, pozitivnega psihološkega kapitala vodje in pozitivnega modeliranja 

vodje) s strani vodje samega in njegovih sledilcev. 
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Tako ključne elemente raziskovalnega modela (zaznavanje lastne avtentičnosti vodje, zaznavanje 
avtentičnosti vodje s strani sledilcev, usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje, avtentično 
sledenje in rezultati z vidika zaposlenih) povežem z ustreznimi vzročno-posledičnimi odnosi, ki 
se zrcalijo v hipotezah, ki jih preverjam v magistrskem delu (raziskovalni model s hipotezami 
prikazujem na Sliki 4 in Sliki 5 ter na Sliki 6 na strani 33). 
 

Slika 4: Raziskovalni model vpliva zaznane avtentičnosti vodje 

 
Slika 5: Raziskovalni model vpliva lastne avtentičnosti vodje 
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Slika 6: Raziskovalni model usklajenosti zaznavanja avtentičnosti vodje 
 

 
3 ZASNOVA RAZISKAVE IN METODOLOGIJA 
 

3.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
 
Za preverjanje postavljenih hipotez uporabljam raziskovalni pristop, kakršnega predlaga 
Koufteros (1999). Najprej sem razvil anketni vprašalnik na podlagi teoretičnih osnov, 
prispevkov relevantnih avtorjev, in s tem zagotovil vsebinsko veljavnost. Raziskovanje 
avtentičnega vodenja z anketnim vprašalnikom predlaga tudi Cooper in njegova skupina 
(2005, str. 479). Pilotna raziskava je bila izvedena na vzorcu treh vodij in štirih zaposlenih v 
podjetju, v katerem izvajam tudi pravo raziskavo.  
 
Merski instrument vključuje 42 spremenljivk pri odgovarjanju zaposlenih (merjenje 
konstruktov zaznane avtentičnosti vodje, avtentičnega sledenja in rezultatov z vidika 
zaposlenih) in 17 pri odgovarjanju vodij (merjenje konstrukta lastne avtentičnosti vodje). Za 
merjenje uporabljam strukturiran vprašalnik s pet-stopenjsko Likertovo lestvico. 
 
Pomembna dilema, ki jo je treba razjasniti pri raziskovanju, je vzorčenje. Navadno raziskovalci 
pripisujejo avtentičnost vodjem na najvišjih organizacijskih ravneh (Cooper et al., 2005, str. 
482). Avtentično vodenje pa naj bi se izkazovalo na vseh organizacijskih ravneh (Luthans & 
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Avolio, 2003). Cooper in njegova skupina (2005) predlagajo raziskovanje na vseh ravneh, zato 
se tudi sam pri izbiri vodij za analizo avtentičnosti ne omejujem na najvišje hierarhične nivoje, 
pač pa skušam zajeti vse vodje v podjetju. 
 

3.2 OPERACIONALIZACIJA KONSTRUKTOV 
 
Pri operacionalizaciji konstruktov v raziskovalnem modelu sledim najbolj pogosto in najbolj 
utemeljeno zastopanim definicijam avtentičnega vodenja, opredeljenim elementom te teorije 
vodenja, predlogom avtorjev za merjenje konstrukta in predhodnim kvantitativnim raziskavam, 
ki predlagajo določen koncept merskega instrumenta. Teoretična izhodišča za operacionalizacijo 
predstavljam v prvem in drugem poglavju. 
 

3.2.1 Operacionalizacija lastne avtentičnosti vodje 
 
Merjenje avtentičnosti vodje preko njegovega lastnega zaznavanja, čeprav to ni najpogostejši 
pristop, je smiselna, saj je avtentičnost introvertirana in po nekaterih avtorjih ne vključuje  
upoštevanja drugih (Avolio & Gardner, 2005, str. 319-322). Poleg tega tudi ta pristop 
uporabljajo raziskovalci, sicer bolj v kvalitativnih raziskavah (George, 2007). 
 
Pri določanju spremenljivk za merjenje tako avtentičnega vodenja kot sledenja, bom sledil 
temeljnemu modelu avtentičnega vodenja (Gardner et al., 2005). Osnovni komponenti tako 
avtentičnega vodenja kot tudi avtentičnega sledenja sta samozavedanje in samoregulacija 
(Gardner et al., 2005, str. 347; Walumbwa, 2008; Clapp-Smith et al., 2009). Samozavedanje 
(SZV) je povezano s samorefleksijo in spoznavanjem samega sebe (Ladkin & Taylor, 2010, str. 
69); vodje spoznajo in sprejmejo svoje temeljne vrednote, motive oziroma cilje (Avolio & 
Gardner, 2005, str. 324-325). Vodja ima večjo stopnjo samozavedanja, če se ne pretvarja, ne 
igra, se obnaša transparentno, odprto, v času usklajeno s svojimi vrednotami, torej ponavljajoče 
ali zavezano svojim vrednotam. Tak vodja je iskren, ponavljajoče pristen (Bass & Steidlmeyer, 
1999; Sparrowe, 2005, str. 432; Ilies et al., 2005, str. 381-382). 
 
Pri samoregulaciji vodje (SRV) gre za konsistentno ravnanje vodje v skladu z njegovimi lastnimi 
vrednotami in ohranjanje transparentnih odnosov s sledilci (Gardner et al., 2005, str. 347; 
Walumbwa et al., 2008, str. 95). Vodja bo bolj avtentičen tudi, če bo nadzoroval svoje obnašanje 
v skladu z moralno-etičnimi pravili (May et al., 2003; Begley, 2006, str. 581-582; Novicevic et 
al., 2006, str. 72). 
 
Tretji konstrukt lastne avtentičnosti vodje je pozitivni psihološki kapital (PPKV). Ta ima velik 
pomen pri pozitivnem modeliranju (PMV), torej pri procesu ustvarjanja avtentičnih sledilcev 
(Luthans & Avolio, 2003; Avolio & Gardner, 2005). V svojem raziskovalnem modelu sledim 
paradigmi, ki avtentičnemu vodenju pripisuje pozitivne psihološke kapacitete (Luthans & 
Avolio, 2003; May et al., 2003; Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 
2005). Pozitivni psihološki kapital vključuje elemente pozitivnega organizacijskega vedenja; 
samozavest, optimizem, upanje in prožnost (Luthans & Avolio, 2003, str. 244-255). Preko teh 
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elementov v okviru pristnih odnosov vodje z zgledom vplivajo na sledilce; razvijajo upanje in 
ostale elemente pozitivnega psihološkega kapitala pri svojih zaposlenih (Avolio & Gardner, 
2005; Penger, 2006, str. 109). 
 

3.2.2 Operacionalizacija zaznane avtentičnosti vodje 
 
Najbolj pogosto je merjenje avtentičnosti vodje preko zaznavanja s strani njegovih sledilcev 
(Peterson & Luthans, 2003; Jensen & Luthans, 2006; Walumbwa et al., 2008; Clapp-Smith et al., 
2009; Marič & Ferjan, 2010). V zadnjem času to raziskovalci izvajajo (Clapp-Smith et al., 2009) 
s pomočjo vprašalnika za avtentično vodenje (angl. Authentic Leadership Questionnaire, ALQ), 
ki so ga Walumbwa in raziskovalci (2008) razvili in dokazali njegovo veljavnost. Pri tem meri 
avtentično vodenje, kot so ga konceptualizirali v svojem raziskovalnem modelu, z namenom 
njegovega potrjevanja z uporabo linearnega strukturnega modeliranja na podatkih, zbranih na 
petih neodvisnih vzorcih, pridobljenih na Kitajskem, v Keniji in v ZDA.  
 
Njihov raziskovalni model vključuje samozavedanje vodje, relacijsko transparentnost, 
ponotranjeno moralo in uravnoteženo procesiranje (Walumbwa et al., 2008). Osredotoča se torej 
na samozavedanje in samoregulacijo, zanemarja pa pozitivni psihološki kapital; sledi paradigmi, 
ki avtentičnim vodjem ne pripisuje nujno pozitivnega psihološkega kapitala (Shamir & Eilam, 
2005, str. 396-398; Cooper et al., 2005, str. 479-490; Endrissat et al., 2007, str. 208). 
Raziskovalni model Walumbwe in sodelavcev (2008) ne upošteva niti pozitivnega modeliranja, 
torej procesa, preko katerega avtentični vodje vplivajo na svoje zaposlene in v njih razvijajo 
avtentične sledilce in kasneje tudi vodje. Ta proces je ključen za raziskovalni model pričujočega 
magistrskega dela. 
 
Podobno kot pri lastni avtentičnosti tudi zaznano avtentičnost merim z istimi elementi 
avtentičnega vodenja, le da jih v tem primeru zaznavajo zaposleni. Tako so v raziskovalnem 
modelu prisotni konstrukti zaznanega samozavedanja vodje (ZSZV), zaznane samoregulacije 
vodje (ZSRV), zaznanega pozitivnega psihološkega kapitala vodje (ZPPKV) in zaznanega 
pozitivnega modeliranja vodje (ZPMV). 
 

3.2.3 Operacionalizacija usklajenosti zaznavanja avtentičnosti vodje 
 
Potrebno je ločevati med zaznavanjem lastnega obnašanja s strani vodje in med zaznavanjem 
obnašanja vodje s strani njegovih sledilcev (Cooper et al., 2005, str. 480). Cooper in raziskovalci 
(2005) predlagajo vzporedno merjenje avtentičnosti vodje s strani zaposlenih in s strani vodje 
samega, torej razvoj ločenih vprašalnikov z ustreznimi lestvicami za vodje in za sledilce. Ker 
raziskovalci tega zelo pomembnega dejstva, torej možnosti različnega zaznavanja s strani vodje 
samega in njegovih sledilcev, zaenkrat niso upoštevali pri raziskavah s področja avtentičnega 
vodenja, bom razliko v zaznavanju vključil v svoj raziskovalni model. 
 
Za vsak element avtentičnega vodenja lahko obstaja neusklajenost v zaznavanju s strani vodje 
samega in njegovih sledilcev. Tako lahko vodja sebe doživlja kot zelo vrednega zaupanja, njegov 
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sledilec na drugi strani tega dvostranskega razmerja pa sploh ne (Avolio et al., 2005, str. 810). 
Zato bom meril usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje z absolutnimi razlikami med zaznano 
in lastno avtentičnostjo v vsakem od operacionaliziranih elementov avtentičnosti vodje.  
 

3.2.4 Operacionalizacija avtentičnega sledenja 
 
V procesu avtentičnega vodenja vodje ustvarjajo avtentične sledilce (Avolio et al., 2004; 
Gardner et al., 2005, str. 359). Tudi pri avtentičnem sledenju so elementi avtentičnega vodenja 
podobni; avtentično sledenje tako merim s konstrukti samozavedanje sledilca (SZS), 
samoregulacija sledilca (SRS) in pozitivni psihološki kapital sledilca (PPKS). Namesto 
pozitivnega modeliranja, torej vplivanja na sledilce, pa gre pri sledilcih v procesu avtentičnega 
vodenja za lasten pozitivni razvoj (LPRS). Ker se jim poveča intrinzična motivacija (Ilies et al., 
2005) in verjamejo, da lahko dosežejo več (Avolio et al., 2004), avtentični sledilci tudi sami 
proaktivno (George, 2007) delujejo v smeri optimističnega razmišljanja, grajenja samozavesti in 
ustvarjanja upanja. 

 
3.2.5 Operacionalizacija rezultatov z vidika zaposlenih 
 
V raziskovalnem modelu bom meril samo subjektivne rezultate z vidika zaposlenih. Prva 
spremenljivka bo pripadnost podjetju (EMP1). Številni avtorji (Brazhear et al., 2003; Škerlavaj 
et al., 2007; Jensen & Luthans, 2006; Walumbwa et al., 2008; Cho et al., 2009; Ponnu & 
Tennakoon, 2009; Liu et al., 2009; Hon & Lu, 2010; Yi et al., 2010) pripadnost vidijo kot 
pomemben odraz rezultatov z vidika zaposlenih, saj je le zaposleni, ki je pri svojem delu 
zadovoljen, pripaden podjetju. Taki zaposleni se bolj poistovetijo, identificirajo s podjetjem 
(EMP6) in »dihajo« z njim v dobrih ali v slabih časih. 
 
Zadovoljstvo na delovnem mestu (EMP2) je največkrat sopomenka rezultatom z vidika 
zaposlenih, vendar gre za ožjo opredelitev od rezultatov z vsemi ostalimi dimenzijami. Poleg 
tega ga tudi drugi raziskovalci merijo ločeno (Brazhear et al., 2003; Peterson & Luthans, 2003; 
Jensen & Luthans, 2006; Luthans et al., 2007; Liu, Norcio & Tu, 2009; Rutherford et al., 2009; 
Hon & Lu, 2010; Yin, Nataraajan & Gong, 2010). 
 
Tudi varnost zaposlitve (EMP4) je, sploh v negotovih, gospodarsko nestabilnih časih, pomemben 
rezultat z vidika zaposlenih (George & Jones, 1996). Poleg zadovoljstva in varnosti je vedno bolj 
pomembno tudi, da delo, ki ga posameznik opravlja, zadovoljuje njegove cilje (Zupan, 2001; 
Gardner et al., 2005) - EMP5. Zaposleni, katerega delo uresničuje njegove cilje in ki opravlja 
zanimivo delo, ob njem uživa (EMP7). Ob tem je za višjo stopnjo zadovoljstva oziroma za boljše 
rezultate z vidika zaposlenih pomembno tudi, kako dobro se posameznik razume s svojimi 
sodelavci oziroma, ali se v kolektivu počuti dobro (George & Jones, 1996; Alam & Muhammad, 
2009; Rutherford et al., 2009). Zato bo zadnja spremenljivka za merjenje rezultatov z vidika 
zaposlenih vzdušje v oddelku (EMP9). 
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3.3 ZBIRANJE PODATKOV IN ZNA ČILNOSTI VZORCA 
 
Empirične podatke v slovenskem podjetju s približno 500 zaposlenih, ki deluje v proizvodni in 
predelovalni panogi, sem zbral v aprilu 2010. Za zbiranje podatkov na vzorcu zaposlenih enega 
podjetja sem se odločil, ker menim, da bodo tako rezultati glede modela avtentičnega vodenja 
najbolj relevantni. Tako sem želel zbrati odgovore o elementih, povezanih z avtentičnostjo, od 
vseh vodij v podjetju ter od čim večjega števila njihovih zaposlenih. Za tak način sem se odločil 
raje, kot za pošiljanje vprašalnikov naključnim podjetjem, saj bi bilo (glede zaznavanja lastne 
avtentičnosti) v takem primeru vprašljivo, ali bi odgovarjali res tisti, ki se ukvarjajo z vodenjem. 
 
Vprašalnike sem 2. 4. 2010 dostavil direktorici kadrovske službe, ki je zadolžila svoje 
sekretarke, da so razdelile vprašalnike med vodje oddelkov in njihove zaposlene. Primer 
vprašalnika za zaposlene prilagam v Prilogi 2, vprašalnika za vodje pa v Prilogi 3. Oddelki so 
bili označeni s šiframi, ki so omogočale jasno ugotavljanje, kateri zaposleni pripadajo 
določenemu vodji. Odgovore sem prejel 23. 4. 2010, torej v treh tednih. Skupno je odgovorilo 23 
vodij in 289 njihovih zaposlenih. Če ne ločujemo vodij in zaposlenih, gre za 70,7% stopnjo 
odgovora. Opredeljevanje, kateri zaposleni imajo funkcijo vodje (ker vodje niso le vodje 
oddelkov, pač pa tudi delovodje, izmenovodje; vsi, ki jih zaposleni zaznavajo kot vodje), sem 
prepustil podjetju, zato ne morem reči, ali sem v raziskavi res uspel zajeti vse vodje podjetja.  
 
Struktura zaposlenih po starosti v vzorcu je naslednja. 6,8 % zaposlenih je starih do 25 let, 
največ, 37,7 %, jih je starih od 26 do 35 let, 34, 9 % zaposlenih je starih od 36-45 let, 19,9 % 
anketirancev je starih od 46 do 55 let, 0,7 % pa jih je starih nad 56 let (Tabela 4). 64,9 % 
anketirancev je moških, 35,1 % pa žensk (Tabela 5).  
 

Tabela 4: Struktura zaposlenih po starosti 
 

Vzorec Celotna populacija 

Starost Delež zaposlenih (v %) Starost Delež zaposlenih (v %) 

Do 25 let 6,8 Do 25 let 7,2 

26-35 let 37,7 26-35 let 31,1 

36-45 let 34,9 36-45 let 30,6 

46-55 let 19,9 46-55 let 24,5 

Nad 56 let 0,7 Nad 56 let 6,6 
 

Tabela 5: Struktura zaposlenih po spolu 
 

Vzorec Celotna populacija 

Spol Delež zaposlenih (v %) Spol Delež zaposlenih (v %) 

Moški 64,9 Moški 72,2 

Ženski 35,1 Ženski 28,8 
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Struktura zaposlenih po delovnih izkušnjah (Tabela 6) je sledeča. 9,6 % vseh zaposlenih ima 
manj kot 5 let delovnih izkušenj, 37 % jih ima od 6 do 15 let, 34,9 % vprašanih ima od 16 do 25 
let delovnih izkušenj, 17,8 % jih ima 26-35 let, 0,7 % zaposlenih pa ima več kot 36 let delovnih 
izkušenj. V nadaljevanju predstavljam izobrazbeno strukturo anketirancev (Tabela 7). 13,2 % 
zaposlenih ima za najvišjo stopnjo izobrazbe dokončano osnovno šolo, 68,1 % poklicno ali 
srednjo šolo, 10,4 % višjo šolo, 8,3 % pa jih je končalo fakulteto. Primerjava strukture 
zaposlenih po starosti, spolu in izobrazbi v vzorcu in celotni populaciji (preučevanem podjetju) 
nakazuje na dobro reprezentativnost (Tabela 4 na str. 37, Tabela 5 na str. 37 in Tabela7). 
 

Tabela 6: Struktura zaposlenih po delovnih izkušnjah 
 

Delovne izkušnje Delež zaposlenih (v %) 
Do 5 let 9,6 
6-15 let 37,0 
16-25 let 34,9 
26-35 let 17,8 

Nad 36 let 0,7 
 

Tabela 7: Struktura zaposlenih po izobrazbi 
 

Vzorec Celotna populacija 

Izobrazba Delež zaposlenih (v %) Izobrazba Delež zaposlenih (v %) 

Osnovna šola 13,2 Osnovna šola 17,5 

Poklicna/srednja šola 68,1 Poklicna/srednja šola 68,2 

Višja šola 10,4 Višja šola 5,7 

Visoka šola/fakulteta 8,3 Visoka šola/fakulteta 7,6 
 
 
3.4 RAZISKOVALNE METODE 
 
Za namen dokazovanja veljavnosti merilnega instrumenta in modeliranja strukturnih razmerij 
med konstrukti avtentičnega vodenja, sledenja in rezultatov z vidika zaposlenih je uporabljen 
kombiniran raziskovalno potrditveni pristop. Pri tem sledim paradigmi Koufterosa (1999). 
Najprej sem podatke analiziral z deskriptivno faktorsko analizo (angl. exploratory factor 

analysis), ki poda začetni vpogled v to, katere spremenljivke sestavljajo določene konstrukte 
(Segars & Grover, 1993). Pri tem je bila uporabljena metoda glavnih komponent in VARIMAX 
rotacija faktorjev. Ena spremenljivka (LZV3) je bila zaradi prenizke uteži na katerikoli faktor 
izločena iz nadaljnje analize. Rezultate deskriptivne analize predstavljam v Prilogi 4. 
 
Poleg deskriptivne sem uporabil tudi potrditveno faktorsko analizo (angl. confirmatory factor 

analysis - CFA) z uporabo programa Lisrel 8.80. Raziskal sem konvergentno veljavnost (angl. 
convergent validity) in enodimenzionalnost (angl. unidimensionality) s pregledom uteži (angl. 
loading) vseh spremenljivk na konstrukte, ki morajo biti statistično značilne in večje od 0,50 
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(Prajogo & McDermott, 2005). Pri tem je bilo v procesu prečiščenja in izboljšanja modela 5 
spremenljivk izločenih iz nadaljnje analize. V končni verziji modela je uporabljenih 54 
spremenljivk za merjenje devetnajstih konstruktov in štirih faktorjev drugega reda. Enostavni 
modeli drugega reda za vsakega od štirih faktorjev drugega reda so bili analizirani za 
združevanje konstruktov samozavedanje vodje, samoregulacija vodje, pozitivni psihološki 
kapital vodje, pozitivno modeliranje, zaznano samozavedanje vodje, zaznana samoregulacija 
vodje, zaznan pozitivni psihološki kapital vodje, zaznano pozitivno modeliranje, samozavedanje 
sledilca, samoregulacija sledilca, pozitivni psihološki kapital sledilca, lasten pozitivni razvoj v 
seštevke vključenih spremenljivk. 
 
Da bi preveril, do kakšne mere so konstrukti različni drug od drugega, preverjam tudi 
diskriminacijsko veljavnost (angl. discriminant validity) z merjenjem korelacij med pari 
konstruktov, kot priporoča Venkatraman (1989). Diskriminacijsko veljavnost nakazujejo nizki 
korelacijski koeficienti (nižji od 0,85), poleg tega naj korelacija oziroma združevanje 
spremenljivk v konstrukte temelji na teoretičnih predpostavkah (Venkatraman, 1989). 
 
Za oceno zanesljivosti konstruktov izračunam indeks kompozitne zanesljivosti (angl. composite 

reliability index – CRI) in povprečje izločenih varianc (angl. average variance extracted – AVE). 
Kompozitna zanesljivost pomeni, da je vrsta prikritih (latentnih) faktorjev konsistentna v 
merjenju. Koufteros (1999) predlaga vrednosti nad 0,80 kot ustrezne, medtem ko se 
Diamantopoulos in Siguaw (2000) zadovoljita z mejo 0,60. Hair, Anderson, Tatham in Black 
(2002) pa postavijo mejo pri 0,70. Povprečje izločenih varianc neposredno kaže na delež 
variance, ki je zajet v konstruktu, v primerjavi z deležem variance, ki pripade napaki (Fornell in 
Larcker 1981, str. 45); podobno kot CRI, le da so standardizirane uteži na faktorje kvadrirane 
pred seštevanjem (Koufteros, 1999). Meja, nad katero mora AVE vsekakor biti, je 0,40 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000). 
 
Številni kazalci obstajajo za ocenjevanje ujemanja (angl. fit) celotnega modela, torej za 
ocenjevanje kakovosti modela (Koufteros, 1999): χ2 na stopinje prostosti (χ2/df), indeks 
primerjalnega ujemanja (angl. comparative fit index – CFI), nenormiran indeks ujemanja (angl. 
non-normed fit index – NNFI). Razmerje med χ2 in stopinjami prostosti (χ2/df) ne sme presegati 
vrednosti 2, medtem ko imajo modeli z vrednostmi CFI in in NNFI, večjimi od 0,90, primerno 
ujemanje (Škerlavaj, Indihar Štemberger, Škrinjar & Dimovski, 2007, str. 356). Poudariti je treba 
tudi, da je test multivariatne normalnosti pokazal nenormalno distribucijo podatkov, zato je 
potrebno upoštevati Sattora-Bentlerjev χ2. 
 
Na koncu uporabljam linearno strukturno modeliranje (SEM) za testiranje strukturnih razmerij 
med konstrukti. Razlogi za uporabo SEM so dopuščanje modeliranja tako opazovanih kot tudi 
prikritih spremenljivk ter testiranje več strukturnih razmerij naenkrat (Prajogo & McDermott, 
2005). SEM združuje faktorsko in regresijsko analizo in na ta način omogoča visoko stopnjo 
kontrole nad kvaliteto merjenja in zmanjšuje pristranskost zaradi merskih napak. Vključuje 
postopek izgradnje stabilnega merskega modela, s čimer zagotovim, da merski instrument res 
meri ključne raziskovalne pojme in postopek preverjanja strukturnega modela, s čimer ocenim 
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statistično značilnost predpostavljenih vzročno-posledičnih odnosov med spremenljivkami 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000; Petrič, 2007). Za ocenjevanje vrednosti parametrov, kot 
Škerlavaj in raziskovalna skupina (2007), uporabljam metodo največje podobnosti (angl. 
maximum likelihood). Za vsako endogeno spremenljivko poročam (Tabela 8 na str 42) 
determinacijske koeficiente (R2), uteži faktorjev, ki navajajo delež variacije endogene 
spremenljivke, ki jo predpostavljeni model razlaga. 
 

4 ANALIZA PODATKOV 
 
4.1 VELJAVNOST IN ZANESLJIVOST 
 
Veljavnost vseh konstruktov je bila ocenjena z uporabo potrditvene faktorske analize (CFA), ki 
razlaga, kako dobro spremenljivke merijo ustrezne pripadajoče konstrukte. V Tabeli 8 na strani 
41 in Tabeli 9 na strani 42 poročam nestandardizirane in povsem standardizirane uteži faktorjev 
in ustrezne t-vrednosti za vsako spremenljivko in konstrukt, vključene v končno različico 
merskega modela. Še 5 spremenljivk je bilo, kot rečeno, po CFA izločenih iz nadaljnje analize 
(LZV8, ZV8, ZS8, EMP3 in EMP8). Vse spremenljivke in konstrukti presegajo mejo 0,50 za 
konvergentno veljavnost, saj se njihove popolnoma standardizirane uteži faktorjev razprostirajo 
od 0,54 do 0,99. 
 
Analiza modelov drugega reda za lastno avtentičnost, zaznano avtentičnost, avtentično sledenje 
in rezultate z vidika zaposlenih je zagotovila empirično potrditev združevanja pripadajočih 
konstruktov samozavedanja, samoregulacije, pozitivnega psihološkega kapitala, pozitivnega 
modeliranja in lastnega pozitivnega razvoja ter spremenljivk za merjenje rezultatov z vidika 
zaposlenih v seštevke (angl. aggregates). Indikatorji ujemanja za vse modele drugega reda so 
ustrezni (vsi χ2/df<2, vsi NNFI>0,90 in vsi CFI>0,95), poleg tega so vse spremenljivke 
statistično značilno (p<0,05) povezane s konstrukti, medtem ko se standardizirane uteži 
razprostirajo od vrednosti od 0,59 do 0,99 (Tabela 8 na strani 42 in Tabela 9). Vrednosti CRI in 
AVE so predstavljene v Tabeli 10 na strani 43 za vse konstrukte in faktorje drugega reda. Vse 
presegajo zahtevane vrednosti (CRI>0,60 in AVE>0,50).  
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Tabela 8: Veljavnost konstruktov prikritih spremenljivk lastne in zaznane avtetničnosti 
 

Faktorji  

Konstrukti  

Merske  

Nestandardizirane 

Popolnoma  

t-vrednosti 

drugega  spremenljivke standardizirane 

reda (končne) uteži faktorjev uteži faktorjev 

Last AV SZV LZV1 0,92 0,77 0,54 0,63 9,79 11,74 

    LZV2   0,95   0,84   17,25 

    LZV4   0,92   0,87   18,49 

    LZV5   1,11   0,88   18,78 

  SRV LZV6 1,12 0,93 0,9 0,67 19,62 13,46 

    LZV7   0,91   0,72   14,56 

    LZV9   1,02   0,87   18,78 

  PPKV LZV10 1,18 1,02 0,99 0,95 23,35 21,75 

    LZV12   0,98   0,76   15,28 

    LZV13   1,34   0,87   18,7 

  PMV LZV11 0,99 1,05 0,91 0,76 19,98 15,14 

    LZV14   0,96   0,8   16,18 

    LZV15   0,89   0,77   15,32 

    LZV16   1,12   0,9   19,46 

    LZV17   0,84   0,84   17,48 

Zazn AV ZSZV ZV1 0,96 1,12 0,84 0,88 17,6 18,82 

    ZV2   1,15   0,7   13,37 

    ZV3   0,89   0,77   15,44 

    ZV4   0,85   0,87   18,39 

    ZV5   0,91   0,89   19,09 

  ZSRV ZV6 1,24 0,99 0,97 0,85 22,35 17,97 

    ZV7   1,13   0,91   20,18 

    ZV9   1,04   0,79   15,94 

  ZPPKV ZV10 0,99 1,01 0,85 0,93 17,74 20,61 

    ZV12   0,94   0,78   15,48 

    ZV13   1,01   0,84   17,4 

  ZPMV ZV11 1,04 0,98 0,81 0,8 16,62 16,38 

    ZV14   1,09   0,88   18,91 

    ZV15   1,04   0,91   19,89 

    ZV16   1,05   0,88   18,99 

    ZV17   0,94   0,89   19,22 
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Tabela 9: Veljavnost konstruktov prikritih spremenljivk avtetničnega sledenja in rezultatov z 
vidika zaposlenih 

 

Faktorji  

Konstrukti  

Merske  

Nestandardizirane 

Popolnoma  

t-vrednosti 

drugega  spremenljivke standardizirane 

reda (končne) uteži faktorjev uteži faktorjev 

AV Sled SZS ZS1 0,99 0,86 0,83 0,9 18,02 19,58 

    ZS2   0,97   0,88   19,06 

    ZS3   0,99   0,85   17,19 

    ZS4   1,03   0,93   20,83 

    ZS5   1,05   0,86   18,36 

  SRS ZS6 1,06 1,11 0,88 0,87 18,92 18,4 

    ZS7   0,94   0,95   21,25 

    ZS9   0,92   0,81   16,57 

  PPKS ZS10 1,04 1,12 0,89 0,74 19,09 14,38 

    ZS12   0,97   0,88   18,28 

    ZS13   1,02   0,88   18,28 

  LPRS ZS11 1,12 1,14 0,85 0,68 17,92 12,9 

    ZS14   1,03   0,86   18,32 

    ZS15   1,06   0,88   19,04 

    ZS16   1,08   0,92   20,49 

    ZS17   1,01   0,9   19,71 

Emp EMP1 EMP1 1,01   0,74   14,4   

  EMP2 EMP2 1,25   0,85   17,74   

  EMP4 EMP4 1,05   0,78   15,46   

  EMP5 EMP5 1,11   0,78   15,34   

  EMP6 EMP6 1,06   0,82   16,5   

  EMP7 EMP7 0,98   0,74   14,38   

  EMP9 EMP9 0,67   0,59   10,7   
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Tabela 10: Zanesljivost konstruktov 
 

Prikrita 
spremenljivka 

Seštevek 
spremenljivk 

Število spremenljivk 
(končno) 

CRI 
 

AVE 
 

Last AV SZV 4 0,75 0,83 0,58 0,66 
SRV 3 0,81 0,65 

PPKV 3 0,8 0,64 
PMV 5 0,78 0,63 

Zazn AV ZSZV 5 0,85 0,87 0,67 0,69 

ZSRV 3 0,86 0,69 

ZPPKV 3 0,92 0,72 

ZPMV 5 0,89 0,7 
AV Sled SZS 5 0,81 0,86 0,64 0,68 

SRS 3 0,83 0,66 

PPKS 3 0,82 0,64 

LPRS 5 0,88 0,69 

Emp EMP1 1 0,93 0,73 
EMP2 1 
EMP4 1 
EMP5 1 

 

EMP6 1 
    

 

EMP7 1 
    

 

EMP9 1 
     

Matriko Pearsonovih korelacijskih koeficientih za ugotovitev diskriminacijske veljavnosti za 
pare merskih konstruktov predstavljam v Tabeli 11 na strani 44. Rezultati nakazujejo, da je v 
večini primerov diskriminacijska veljavnost dosežena, saj večina konstruktov ustreza potrebni 
meji za diskriminacijsko veljavnost (manj od 0,85). Da v nekaterih primerih prihaja do previsoke 
korelacije med konstrukti je logično, saj so elementi avtentičnega vodenja med sabo zelo 
podobni. Gre namreč za osebnostne in vedenjske značilnosti, ki skupaj sestavljajo enoten 
konstrukt avtentičnega vodenja.  
 
Ker tudi v literaturi avtentičnega vodenja še ni konsenza pri točni opredelitvi elementov, bi bilo 
morda smiselno določene konstrukte glede na analizo empiričnih podatkov še združiti (npr. 
samozavedanje in samoregulacijo ali pozitiven psihološki kapital in pozitivno modeliranje, saj 
imajo ti pari konstruktov med seboj visoke korelacijske koeficiente). V vsakem primeru pa 
večina korelacijskih koeficientov zadošča zahtevi, zato lahko potrdim diskriminacijsko 
veljavnost merskih konstruktov, uporabljenih v raziskovalnem modelu. 
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Tabela 11: Diskriminacijska veljavnost 
 

Faktor 
drugega reda 
ali konstrukt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 SZV 1 

2 SRV 0,87 1 

3 PPKV 0,6 0,83 1 

4 PMV 0,56 0,87 0,89 1 

5 ZSZV 0,72 0,52 0,3 0,52 1 

6 ZSRV 0,26 0,33 0,42 0,77 0,86 1 

7 ZPPKV 0,12 0,24 0,52 0,24 0,77 0,88 1 

8 ZPMV 0,22 0,53 0,52 0,45 0,74 0,82 0,75 1 

9 SZS 0,58 0,52 0,44 0,32 0,78 0,75 0,52 0,66 1 

10 SRS 0,38 0,53 0,41 0,36 0,74 0,79 0,58 0,72 0,79 1 

11 PPKS 0,12 0,39 0,34 0,3 0,71 0,67 0,71 0,82 0,77 0,84 1 

12 LPRS 0,18 0,35 0,43 0,42 0,75 0,7 0,75 0,76 0,69 0,81 0,82 1 

13 Emp 0,13 0,37 0,38 0,36 0,74 0,85 0,79 0,75 0,63 0,73 0,8 0,73 1 

 

4.2 PREVERBA RAZISKOVALNEGA MODELA 
 
Raziskava je namenjena preverjanju strukturnih razmerij med avtentičnim vodenjem (zaznanim s 
strani vodje samega in s strani njegovih zaposlenih), avtentičnim sledenjem in rezultati z vidika 
zaposlenih. V ta namen prikazujem dva diagrama poteka raziskovalnega modela. Prvi preverja 
vpliv lastne (Slika 7 na str. 45), drugi pa zaznane (Slika 8 na str. 47) avtentičnosti na avtentično 
sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. Standardizirane vrednosti koeficientov poteka so 
predstavljene s t-vrednostmi v oklepaju. Poleg tega so predstavljeni tudi determinacijski 
koeficienti (R2) za vsakega od endogenih konstruktov. Kot omenjeno pri opisu raziskovalnih 
metod, je bila za oblikovanje modela uporabljena kombinacija deskriptivnih (raziskovalnih) in 
potrditvenih metod s ciljem razviti model, ki bi imel teoretični smisel in se obenem dobro 
prilagajal podatkom (Prajogo & McDermott, 2005, str. 116). 
 
Lastna avteničnost (Last AV) je konstrukt, ki združuje elemente avtentičnega vodenja pri vodji. 
Avtentični vodje naj bi vplivali na sledilce in na rezultate z vidika zaposlenih. V skladu s 
procesom razvoja avtentičnega vodenja bodo sledilci v razmerju z avtentičnim vodjo tudi sami 
postali avtentični (Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005). Postali naj 
bi avtentični sledilci. Avtentično sledenje (AV Sled), ki združuje elemente avtentičnega vodenja 
pri sledilcu, naj bi imelo poleg tega za posledico rezultate z vidika zaposlenih (Emp). 
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Slika 7: Diagram poteka raziskovalnega modela vpliva lastne avtentičnosti 
 

 
 
Legenda: **p<0,001 
 
Rezultati ujemanja strukturnega modela podatkom kažejo na dobro ujemanje, kar nakazuje 
vrednost χ2/df = 8,7, NNFI = 0,89 in CFI = 0,91. S hipotezami preverjam tri razmerja med 
konstrukti tega modela; dve razmerji sta statistično značilni pri p<0,001. Višja stopnja lastne 
avtentičnosti (zaznavanja samega sebe kot avtentičnega s strani vodij) vodi k avtentičnem 
sledenju. Vpliv je zmeren (0,47), pozitiven in statistično značilen (t = 7,69). Višja stopnja 
avtentičnega sledenja (če so sledilci bolj avtentični) močno, pozitivno in statistično značilno 
vpliva na rezultate z vidika zaposlenih (vpliv = 0,78; t = 11,3). Lastna avtentičnost pa 
presenetljivo statistično značilno ne vpliva na rezultate z vidika zaposlenih. Razviden pa je vpliv 
lastne avtentičnosti na rezultate preko višje stopnje avtentičnega sledenja, kar prikazuje 
dekompozicija vplivov v Tabeli 12 na strani 46. 

(7,69** ) 

(11,3** ) 
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Tabela 12: Dekompozicija vplivov v raziskovalnem modelu lastne avtentičnosti 
 

Dekompozicija vplivov v raziskovalnem modelu lastne avtentičnosti 

Pot 

Nestandardizirani koeficienti  
(t-vrednosti) Standardizirani koeficienti 

Celotni vpliv 
Neposredni 

vpliv 
Posredni  

vpliv 
Celotni 
vpliv 

Neposredni  
vpliv 

Posredni  
vpliv 

Last AV→AV 
Sled 0,23 (7,69**) 0,23 (7,69**)  - 0,47 0,47 - 
Last 

AV→Emp 0,56 (5,98*) 0,06 (0,78) 0,50 (5,98*) 0,41 0,04 0,37 
AV 

Sled→Emp 0,43 (11,3**) 0,43 (11,3**)  - 0,78 0,78 - 
 
Legenda: **p<0,001 

                 *p<0,01 
 
Podobno kot pri lastni avteničnosti je tudi zaznana avtentičnost (Zazn AV) konstrukt, ki združuje 
elemente avtentičnega vodenja pri vodji, le da gre tu za zaznavanje vodje s strani zaposlenih. 
Avtentični vodje naj bi, kot v prejšnejm modelu, vplivali na sledilce in na rezultate z vidika 
zaposlenih. V skladu s procesom razvoja avtentičnega vodenja bodo sledilci v razmerju z 
avtentičnim vodjo tudi sami postali avtentični (Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; 
Gardner et al., 2005). Postali naj bi avtentični sledilci. Avtentično sledenje (AV Sled), ki 
združuje elemente avtentičnega vodenja pri sledilcu, naj bi tudi imelo za posledico rezultate z 
vidika zaposlenih (Emp). 
 
Rezultati ujemanja strukturnega modela (Slika 8 na str. 47) podatkom kažejo na dobro ujemanje, 
kar nakazuje vrednost χ2/df = 7,4, NNFI = 0,937 in CFI = 0,947. S hipotezami preverjam tri 
razmerja med konstrukti tega modela; vsa tri so statistično značilna pri stopnji značilnosti 
p<0,001. Višja stopnja zaznane avtentičnosti (zaznavanja vodje kot avtentičnega s strani 
zaposlenih) vodi k avtentičnem sledenju. Vpliv je zelo močan (0,86), pozitiven in statistično 
značilen (t = 14,51). Višja stopnja avtentičnega sledenja (kar pomeni, da so sledilci bolj 
avtentični) v tem primeru zmerno, pozitivno in statistično značilno vpliva na rezultate z vidika 
zaposlenih (vpliv = 0,34; t = 3,79). Ta vpliv je manj močan, ker zaznana avtentičnost (za razliko 
od lastne v prejšnjem modelu) že neposredno, močno (0,54) in statistično značilno (t = 5,87) 
vpliva na rezultate z vidika zaposlenih. 
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Slika 8: Diagram poteka raziskovalnega modela vpliva zaznane avtentičnosti 
 

 
 
Legenda: **p<0,001 
 
Za preučevanje konstrukta usklajenosti zaznavanja avtentičnosti vodje najprej preverjam, ali je 
bilo združevanje pripadajočih konstruktov samozavedanja, samoregulacije, pozitivnega 
psihološkega kapitala in pozitivnega modeliranja v seštevke ustrezno tudi za ta model. Na Sliki 9 
na strani 48 prikazujem rezultate potrditvene faktorske analize za faktorja drugega reda lastne in 
zaznane avtentičnosti. Indikatorji ujemanja za ta model so ustrezni (vsi χ2/df<2, vsi NNFI>0,90 
in vsi CFI>0,95), poleg tega so vse spremenljivke statistično značilno (p<0,05) povezane s 
konstrukti, medtem ko se standardizirane uteži razprostirajo od vrednosti od 0,53 do 0,99.  

 

(5,87** ) 

(14,51** ) 

(3,79** ) 
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Slika 9: Rezultati CFA za usklajenost avtentičnosti vodje 

 
 
Visoke uteži faktorjev nakazujejo na to, da so bili izbrani pravi konstrukti, sestavljeni iz merskih 
spremenljivk. Torej lahko lastno avtentičnost merimo s samozavedanjem vodje, samoregulacijo 
vodje, pozitivnim psihološkim kapitalom vodje in pozitivnim modeliranjem vodje. Zaznano 
avtentičnost pa lahko merimo z zaznavanjem samozavedanja vodje, zaznavanjem samoregulacije 
vodje, zaznavanjem pozitivnega psihološkega kapitala vodje ter zaznavanjem pozitivnega 
modeliranja vodje. Večje absolutne razlike pri povprečjih teh konstruktov bodo nakazovale na 
večjo neusklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje. 
 
V namen primerjanja povprečij spremenljivk za merjenje konstruktov avtentičnega vodenja 
uporabljem enostransko analizo variance (angl. one-way ANOVA) za ugotavljanje, ali med 
spremenljivkami prihaja do statistično značilnih razlik v povprečjih. Nato uporabljam še Levinov 
test za homogenost varianc in Bonferronijev ter Dunnetov T3 post-hoc teste za ugotavljanje 
velikosti in smeri teh razlik. V Prilogi 5 predstavljam povprečja in standardne odklone za vsako 
od 17 spremenljivk merjenja lastne in za vsako od 17 spremenljivk merjenja zaznane 
avtentičnosti vodje. 
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Med povprečji večine merskih spremenljivk, s katerimi merim konstrukte avtentičnega vodenja, 
prihaja do statistično značilnih razlik (Tabela 13). Do statistično značilnih razlik prihaja pri vseh 
spremenljivkah konstruktov samozavedanja, samoregulacije in pozitivnega modeliranja, razen 
pri SRV4 in PMV1. Poleg tega so vse statistično značilne razlike pozitivne; zaznavanje 
avtentičnega vodenja s strani vodij je imelo torej višja povprečja vrednosti preučevanih 
spremenljivk. Negativne razlike so le pri spremenljivkah za merjenje konstrukta pozitivnega 
psihološkega kapitala, a še te povečini niso statistično značilne (razen PPKV4). 
 

Tabela 13: Razlike v povprečjih neodvisnih spremenljivk avtentičnega vodenja 
 

Razlike v povprečjih neodvisnih spremenljivk avtentičnega 
vodenja 

Spremenljivka 
Lastna avtentičnost-zaznana 

avtentičnost 

SZV1 0,19* 

SZV2 0,30* 

SZV3 0,32* 

SZV4 0,42* 

SZV5 0,36* 

SRV1 0,34* 

SRV2 0,50* 

SRV3 0,19* 

SRV4 0,04 

PPKV1 0,12 

PPKV2 -0,02 

PPKV3 -0,14 

PPKV4 -0,33* 

PMV1 0,14 

PMV2 0,25* 

PMV3 0,78* 

PMV4 0,49* 
 
Legenda:  *Razlika pri povprečjih (uporabljena je bila 5-
stopenjska merska lestvica) je statistično značilna pri stopnji 
značilnosti 0,05 
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5 DISKUSIJA IN PRIPORO ČILA 
 

5.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Hipotezi 1 in 2 trdita, da avtentičnost vodje (zaznana s strani sledilcev in s strani vodje samega) 
pozitivno vpliva na avtentično sledenje. Tako vodje, ki jih zaposleni zaznavajo kot bolj 
avtentične, kot tisti, ki zaznavajo kot avtentične sami sebe, v skladu s procesom razvoja 
avtentičnega vodenja ustvarjajo avtentične sledilce. Pri zaposlenih spodbujajo samozavedanje, 
jih usmerjajo v samoregulacijo in krepijo elemente pozitivnega psihološkega kapitala. Poleg tega 
avtentični vodje prepričajo sledilce, da prevzamejo odgovornost za lasten pozitivni razvoj in 
proaktivno delujejo na razvijanju svojih sposobnosti. 
 
Rezultati raziskave potrjujejo, da ima zaznana avtentičnost vodje s strani sledilcev (hipoteza 3) 
pozitiven vpliv na rezultate z vidika zaposlenih. Sledilci, ki zaznavajo svoje vodje kot avtentične, 
so na delovnem mestu bolj zadovoljni, pripadni podjetju, ob delu uživajo in so zadovoljni z 
vzdušjem v oddelku. Čutijo, da delo zadovoljuje njihove cilje in da je njihova zaposlitev varna. 
Tako zadovoljni zaposleni so bolj motivirani, kar ima nedvomno tudi pozitiven vpliv na njihovo 
uspešnost, čeprav tega nisem preverjal v raziskovalnem modelu.  
 
Ker je bila spremenljivka EMP8, s katero sem meril zadovoljstvo s plačilom, po CFA zaradi 
premajhne faktorske uteži izločena iz nadaljnje analize, ne moremo reči, da avtentičnost vodje 
vpliva na zadovoljstvo zaposlenih s plačilom. Iz enakega razloga ne moremo reči, da vpliva na 
zaupanje sodelavcem (EMP3). Sklepamo lahko, da sta zadovoljstvo s plačilom in s sodelavci 
spremenljivki, na kateri bolj kot avtentičnost vodje vplivajo drugi dejavniki; očitna sta višina 
plačila in pristotnost dobrih sodelavcev. Izgleda, da avtentični vodje ne morejo spremeniti 
zaznavanja zaposlenih o plačilu in o njihovih sodelavcih ter jih prepričati, da bodo s tema 
dejavnikoma popolnoma zadovoljni. Taki rezultati so pričakovani, saj je v raziskavah znotraj 
slovenskega poslovnega konteksta nagrajevanje navadno najslabše ocenjeno (Turk, 2010). 
 
Hipoteze 4 ne morem potrditi, saj je razvidno, da lastna avtentičnost statistično značilno 
neposredno ne vpliva na rezultate z vidika zaposlenih. Prisoten pa je, kot že omenjeno, posredni 
vpliv lastne avtentičnosti vodje na rezultate z vidika zaposlenih, kot vidimo v Tabeli 12 (str. 46), 
ki prikazuje dekompozicijo medsebojnih vplivov konstruktov v modelu lastne avtentičnosti 
(dekompozicijo medsebojnih vplivov konstruktov v modelu zaznane avtentičnosti predstavljam v 
Tabeli 14 na strani 50).  
 
Posredni vpliv lastne avtentičnosti vodje na rezultate z vidika zaposlenih je prisoten preko 
avtentičnega sledenja (hipoteza 5). Ta hipoteza je potrjena v obeh raziskovalnih modelih; tako v 
raziskovalnem modelu vpliva lastne avtentičnosti kot tudi v modelu vpliva zaznane avtentičnosti. 
Zaposleni, ki so bolj avtentični (avtentični sledilci) torej izražajo večjo stopnjo zadovoljstva pri 
delu; rezultati z njihovega vidika so boljši. 
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Tabela 14: Dekompozicija vplivov v raziskovalnem modelu zaznane avtentičnosti 
 
Dekompozicija vplivov v raziskovalnem modelu zaznane avtentičnosti 

Pot 

Nestandardizirani koeficienti  
(t-vrednosti) 

Standardizirani koeficienti 
  

Celotni vpliv 
Neposredni 

vpliv 
Posredni 

vpliv 
Celotni 
vpliv 

Neposredni 
vpliv 

Posredni 
vpliv 

Zazn AV→AV 
Sled 0,69 (14,5**) 0,69 (14,51**)  - 0,86 0,86 - 

Zazn AV→Emp 0,26 (5,87**) 0,26 (5,87**)  - 0,54 0,54 - 
AV Sled→Emp 0,32 (3,79**) 0,32 (3,79**)  - 0,34 0,34 - 

 
Legenda: **p<0,001 

    
Osnovno tezo magistrskega dela, da ima zaznavanje lastne avtentičnosti vodje in zaznavanje 
avtentičnosti vodje s strani sledilcev različen vpliv na avtentično sledenje in na rezultate z vidika 
zaposlenih, potrjujem na več načinov. Najprej lahko z dokazom hipoteze 6 (status postavljenih 
hipotez predstavljam v Tabeli 15 na str. 52) potrdim, da med zaznavanjem avtentičnosti vodje s 
strani njega samega in s strani njegovih sledilcev obstajajo statistično značilne razlike. Z 
opazovanjem strukturnih modelov (Slika 4 na str. 45 in Slika 8 na str. 47) lahko potrdimo, da 
ima zaznavanje lastne avtentičnosti vodje in zaznavanje avtentičnosti vodje s strani sledilcev 
različen vpliv na avtentično sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. 
 
Rezultati raziskave so sicer pokazali, da imata tako lastna avtentičnost kot zaznana avtentičnost 
pozitiven vpliv na avtentično sledenje. Vendar je vpliv zaznane avtentičnosti na avtentično 
sledenje precej močnejši (0,86 nasproti 0,47). Vodje, ki jih sledilci zaznavajo kot avtentične, 
imajo torej večji vpliv na avtentično sledenje, kot vodje, ki zaznavajo sami sebe kot avtentične. 
To pomeni, da je pri razvoju avtentičnih sledilcev bolj pomembno, da vodje vlagajo v razvoj 
odprtih, pristnih odnosov s sledilci, kot pa le v izboljšanje lastnih avteničnih značilnosti. Te 
morajo biti jasno razvidne zaposlenim, da se doseže večji vpliv na avtentično sledenje. 
 
Vse statistično značilne razlike med spremenljivkami avtentičnosti vodje so pozitivne; 
zaznavanje avtentičnega vodenja s strani vodij je imelo višja povprečja vrednosti preučevanih 
spremenljivk. To pomeni, da vodje sami sebe zaznavajo kot bolj avtentične, kot jih zaznavajo 
njihovi zaposleni. Tako zaznavanje je povezano s temeljno napako pripisovanja; samega sebe 
posameznik navadno vidi v boljši luči, kot ga vidijo drugi. Tudi v raziskavi vodje sami sebe 
ocenjujejo bolj pozitivno, kot jih ocenjujejo sledilci. 
 
Negativne razlike so le pri spremenljivkah za merjenje konstrukta pozitivnega psihološkega 
kapitala, a še te povečini niso statistično značilne (razen PPKV4). Če za potrebe interpretacije 
spregledamo statistično značilnost, je zanimivo, da v vseh ostalih spremenljivkah avtentičnosti 
vodje zaznavajo sebe bolje, kot jih zaznavajo sledilci, razen v spremenljivkah pozitivnega 
psihološkega kapitala. Očitno je v človeški naravi, da samega sebe ne zaznavamo kot 
optimistične, samozavestne in polne upanja v boljšo prihodnost, oziroma tega vsaj ne priznamo. 
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Tabela 15: Postavljene hipoteze in njihov status 
 
 Hipoteza Status 

 
H1 

 
Zaznana avtentičnost vodje s strani sledilcev 

pozitivno vpliva na avtentično sledenje. 

 
 

Hipoteza JE potrjena. 

 

H2 
 

Lastna avtentičnost vodje pozitivno vpliva na 
avtentično sledenje. 

 
 

Hipoteza JE potrjena. 

 
H3 

 
Zaznana avtentičnost vodje s strani sledilcev 

pozitivno vpliva na rezultate z vidika 
zaposlenih. 

 
 

Hipoteza JE potrjena. 

 
H4 

 
Lastna avtentičnost vodje pozitivno vpliva na 

rezultate z vidika zaposlenih. 

Hipoteza NI potrjena. 
Ni bil ugotovljen statistično značilen 

neposreden vpliv lastne avtentičnosti na 
rezultate, vendar pa je prisoten posreden vpliv 

preko avtentičnega sledenja. 

 
H5 

 
Avtentično sledenje pozitivno vpliva na 

rezultate z vidika zaposlenih. 

 
 

Hipoteza JE potrjena. 

 
H6 

Obstajajo absolutne razlike v zaznavanju 
avtentičnosti vodje (samozavedanja vodje, 

samoregulacije vodje, pozitivnega 
psihološkega kapitala vodje in pozitivnega 
modeliranja vodje) s strani vodje samega in 

njegovih sledilcev. 

 
 
 

Hipoteza JE potrjena. 

 
Večja usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje s strani njega samega in njegovih sledilcev 
pomeni, da vodjo tako zaposleni kot vodja sam zaznavajo podobno. To je bolj verjetno v primeru 
pristnih, transparentnih in odprtih odnosov, kar je tudi ena izmed značilnosti avtentičnega 
vodenja. Za pričakovati bi bilo, da večja usklajenost zaznavanja vodi v boljše ustvarjanje 
sledilcev (avtentično sledenje) in boljše rezultate z vidika zaposlenih. Temu je tako v primeru, da 
tako vodja sam kot sledilci zaznavajo vodjo kot zelo avtentičnega. Rezultati raziskave so namreč 
potrdili, da avtentično vodenje vpliva na avtentično sledenje in na rezultate. Vendar je 
usklajenost zaznavanja avtentičnosti možna tudi v drugem skrajnem primeru; da tako vodja sam 
kot njegovi sledilci zaznavajo vodjo kot zelo neavtentičnega, z nizko stopnjo avtentičnosti. V 
tem primeru ne bi mogli govoriti o pričakovanem pozitivnem vplivu usklajenosti na avtentično 
sledenje, kar je tudi poglavitni razlog, da konstrukta usklajenosti ne vključujem v preučevan 
strukturni model. Res pa je, da primer usklajenosti zaznavanja vodje kot neavtentičnega ni zelo 
verjeten, saj je malo verjetno, da bi vodja sam sebe ocenil kot zelo neavtentičnega. 
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5.2 VREDNOTENJE DELA IN PRISPEVKI 
 

5.2.1 Teoretični prispevki 
 
Vrednost magistrskega dela je v tem, da prikaže, upošteva in pretehta prejšnje opredelitve 
avtentičnega vodenja in elementov tega konstrukta s strani relevantnih avtorjev ter v raziskovalni 
model vključuje najbolj pogosto in utemeljeno zastopane. Pri razumevanju pozitivnega 
psihološkega kapitala in integritete kot sestavini avtentičnega vodenja (ne pa tudi avtentičnosti 
same po sebi) se moj pogled razlikuje od nekaterih avtorjev s preučevanega področja (Cooper et 
al., 2005; Shamir in Eilam, 2005; Endrissat et al., 2007; Walumbwa et al., 2008; Gardner et al., 
2009; Clapp-Smith et al., 2009). Pri tem se, v skladu z videnjem določenih avtorjev (Avolio et 
al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Ilies et al., 2005; Shamir & Eilam, 2005; Fields, 2007), 
magistrsko delo osredotoča tudi na vplivanje na druge in oblikovanje novih avtentičnih 
zaposlenih (pozitivno modeliranje) v procesu razvoja avtentičnega vodenja.  
 
Teoretični prispevek magistrskega dela je torej v vključevanju pozitivnega psihološkega kapitala, 
integritete (ravnanje z moralno-etičnimi pravili) in pozitivnega modeliranja (proces razvoja 
avtentičnih sledilcev) v raziskovalnem modelu. Sledim napotkom Cooperja in raziskovalcev 
(2005), ki opredeljujejo avtentično vodenje kot razvijajoče se področje, na katerem je še 
potrebno definiranje konstruktov in njihovo merjenje, pri čemer naj raziskave vključujejo 
raznolike raziskovalne modele in pristope. Čas je torej zelo primeren, da na tem izjemno 
popularnem znanstvenem področju predstavim svoj pogled na opredeljevanje elementov 
avtentičnega vodenja (kar je seveda podkrepljeno z obsežnim pregledom literature) in tudi prvič 
v raziskovanje avtentičnega vodenja vključim zaznavanje avtentičnosti s strani vodij in 
zaposlenih ter merim razlike oziroma usklajenost. 
 
Magistrsko delo prvič podkrepi teoretična izhodišča o različnosti zaznavanja avtentičnega 
vodenja z empiričnimi podatki. Poleg tega empirično dokaže tudi različen vpliv na avtentično 
sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih, ki ga imata zaznavanje lastne avtentičnosti vodje in 
zaznavanje avtentičnosti vodje s strani sledilcev. V magistrskem delu prvič uvedem konstrukt 
usklajenosti zaznavanja avtentičnega vodenja. Ta temelji na predstavljenih teoretični izhodiščih 
in predlogih avtorjev o opazovanju avtentičnosti vodje s strani njega samega in njegovih 
sledilcev, v magistrskem delu pa ga operacionaliziram in podkrepim ter dokažem pravilnost 
konceptualizacije tudi z rezultati empirične raziskave. 
 

5.2.2 Metodološki prispevki 
 
Pomemben metodološki prispevek magistrskega dela je v operacionalizaciji konstruktov 
avtentičnega vodenja, ki služijo preverbi raziskovalnega modela. Oblikovan vprašalnik oziroma 
pripadajoče merske lestvice se izkažejo za zanesljive in veljavne. Potrjen strukturni model 
nakazuje pravilno uporabo opredelitev in teorij ter predpostavk. Pri tem najpomembnejši 
metodološki prispevek predstavlja simultano merjenje avtentičnega vodenja s strani vodje 
samega in s strani sledilcev, kot predlagajo Cooper in raziskovalci (2005).  
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Tudi operacionalizacija novouvedenega konstrukta usklajenosti zaznavanja avtentičnega vodenja 
z absolutnimi razlikami v povprečjih spremenljivk predstavlja pomemben metodološki 
prispevek. Pravilnost konceptualizacije dokažem tako s predstavljenimi teoretičnimi izhodišči 
kot tudi s potrditveno faktorsko analizo, ki ugotovi dovolj visoke faktorske uteži za konstrukte, 
ki sestavljajo model usklajenosti zaznavanja avtentičnosti vodje. 
 
Metodološki prispevek je tudi v raziskovanju avtentičnega vodenja na vzorcu vseh vodij in 
velikega števila njihovih sledilcev v določenem podjetju. Ta pristop se razlikuje od klasičnega 
raziskovanja avtentičnega vodenja s pošiljanjem vprašalnikov naključno izbranim zaposlenim v 
različnih organizacijah, z različnimi vodjami. Uporabljen pristop bolje zajame avtentičnost 
določenega vodje, saj ga ocenjuje ne le eden, pač pa več njegovih sledilcev. Poleg tega omogoča 
primerjanje med zaznavanjem avtentičnosti vodij s strani sledilcev in vodij samih, saj so tudi oni 
vključeni v raziskovanje. 
 

5.2.3 Prispevki za management 
 
Empirična potrditev modela avtentičnega vodenja sporoča, da je izražanje avtentičnosti smotrno 
in koristno, saj vodi v avtentično sledenje in tudi neposredno (zaznana avtentičnost) in posredno 
(lastna avtentičnost) v boljše rezultate z vidika zaposlenih. To vodi v sklep, da morajo vodje, če 
želijo izboljšati rezultate z vidika zaposlenih, razvijati svojo osebnost in obnašanje v smeri bolj 
avtentičnega delovanja. Vodje naj proaktivno razvijajo veščine in kapacitete avtentičnega 
vodenja. To je možno s praktičnimi vajami, ki jih predlagajo Dimovski in njegova raziskovalna 
skupina (2009, str. 127-136). 
 
V primeru da vodje sebe zaznavajo kot avtentične, še ne pomeni, da je temu res tako. To so 
pokazale absolutne razlike med spremenljivkami za merjenje večine konstruktov avtentičnega 
vodenja. Tako se za ugotavljanje avtentičnosti ne moremo zadovoljiti le z informacijami, 
pridobljenimi le z ene strani (bodisi s strani vodje bodisi s strani sledilca), vključene v avtentični 
odnos. Raziskava je potrdila teoretične domneve in priporočila avtorjev (Cooper et al, 2005; 
Eagly, 2005; Shamir & Eilam, 2005; Harvey et al., 2006; Fields, 2007; Yammarino et al., 2008), 
da je potrebno avtentično vodenje raziskovati s pomočjo različnih virov, saj rezultati zaradi 
subjektivnosti zaznavanja niso enaki. 
 
Ker imajo vodje, ki jih sledilci zaznavajo kot avtentične, večji vpliv na avtentično sledenje, kot 
vodje, ki zaznavajo sami sebe kot avtentične, je pomembno, da vodje gradijo predvsem na 
avtentičnih odnosih z zaposlenimi. Preko iskrenih, odprtih in transparentnih odnosov znotraj 
vodenja z zgledom bo namreč pravi jaz vodij postal viden sledilcem. Na ta način jih bodo 
zaznavali kot bolj avtentične, kar bo imelo za posledico razvoj avtentičnih sledilcev, pa tudi višjo 
stopnjo rezultatov z vidika zaposlenih. Ti bodo bolj zadovoljni in pripadni podjetju, kar bo 
pozitivno vplivalo tudi na njihovo uspešnost in na uspešnost organizacije kot celote. 
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5.2.4 Omejitve dela 
 
Omejitve magistrskega dela so vsebinskega tipa. Večina izbrane literature je novejšega datuma. 
Zato tudi še ni dokončnih enotnih opredelitev preučevanih konstruktov, zaradi česar pri 
oblikovanju raziskovalnega modela predloge avtorjev glede elementov avtentičnega vodenja 
analiziram, primerjam in vključim najbolj pogosto in utemeljeno zastopane. Tako se 
osredotočam na konstrukte, ki po mojem mnenju (osnovanim na podlagi detajlnega pregleda 
literature) sestavljajo najbolj celovit model avtentičnega vodenja. 
 
Metodološko omejitev predstavlja problematičnost merjenja avtentičnega vodenja preko 
zaznavanja zaradi napak pri zaznavanju bodisi samega sebe (v primeru odgovarjanja vodij) 
bodisi drugih (v primeru odgovarjanja sledilcev). Gre torej za izrazito subjektivno zaznavanje, 
podvrženo napakam v zaznavanju. Pri tem je potrebno pri odgovarjanju o zaznavanju 
avtentičnosti vodje vzeti v obzir morebitno pristransko odgovarjanje sledilcev, ki so morda imeli 
občutek, da bi se s slabimi agregiranimi rezultati zamerili vodji. Vendar je bila na ravni 
posameznika zagotovljena subjektivnost, zato sem to slabost v kar največji meri omejil. 
 
Dodatna omejitev raziskovalnega modela je povezana s prej omenjenimi že razvitimi 
konceptualnimi shemami; gre namreč za neenotnost raziskovalcev na področju avtentičnega 
vodenja glede konstruktov in elementov. Za vprašalnik, ki sem ga razvil, bi bilo potrebno 
ugotoviti, ali meri avtentično vodenje kot diskretno kategorijo od ostalih teorij vodenja, sploh od 
etičnega vodenja, transformacijskega vodenja in uslužnega vodenja, podobno kot so za svoj 
ALQ vprašalnik naredili Walumbwa in raziskovalci (2008).  
 
Uporabljen merski instrument vključuje tudi nekatere omejitve oziroma pomanjkljivosti, lastne 
raziskovanju vodenja na splošno s pomočjo vprašalnikov. Tako ne vključuje upoštevanja 
različnih kontekstualnih dejavnikov pri obnašanju vodij in še posebej pri zaznavanju tega 
obnašanja. Pri tem bi bilo, da bi se v model vključilo vpliv organizacijske klime ali kulture, pa 
tudi merilo vpliv avtentičnega vodenja na rezultate, potrebno izvesti analizo na več nivojih (angl. 
multi-level analysis), na primer z uporabo hierarhičnega linearnega modeliranja (angl. 
hierarchical linear modeling, HLM). 

 
5.3 PRIPOROČILA ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 
 
Konstrukt avtentičnega vodenja se še razvija, zato bo potrebno še dodatno delo tako pri 
definiranju teoretičnih izhodišč kot tudi pri empirični potrditvi. Raziskovalci morajo vključiti 
različne raziskovalne modele, ne pa slediti le akademikom iz šole avtentičnega vodenja. Določiti 
je potrebno spremeljivke, po katerih bi bilo mogoče ločevati avtentično vodenje od 
neavtentičnega (Shamir in Eilam, 2005; Cooper et al., 2005) oziroma postaviti mejo na 
kontinuumu avtentičnosti, ki ločuje avtentične vodje od neavtentičnih. Na mestu je odločitev, ali 
avtentično vodenje samo po sebi vključuje elemente pozitivnega psihološkega kapitala ter 
kakšen vpliv imajo ti elementi na uspešnost sledilcev. Odločiti se je treba, ali avtentično vodenje 
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strogo sledi konceptu avtentičnosti, ali pa naj vključuje tudi etično komponento. To bi pomenilo, 
da vodja ne more biti avtentičen v negativno smer.  
 
Za nadaljnje raziskovanje predlagam vključitev merjenja vpliva usklajenosti na avtentično 
sledenje in na rezultate v raziskovalni model. V magistrskem delu sem ga na podlagi dveh 
strukturnih modelov in absolutnih razlik v zaznavanju avtentičnosti vodje (ki temeljijo na istih 
zbranih primarnih podatkih) ocenil. Potrebno bi bilo preverjanje statistične značilnosti vpliva 
usklajenosti zaznavanja avtentičnega vodenja na avtentično sledenje in na rezultate z vidika 
zaposlenih. Poleg tega bi bilo treba uporabljen raziskovani model preveriti na več podjetjih in na 
kulturno različnih vzorcih, da bi lahko govorili o posplošljivosti rezultatov. 
 
Vsi elementi avtentičnega vodenja v literaturi še niso dokončno določeni, o tem še potekajo 
razprave in različne konceptualizacije. Za potrebe managerjev bi bilo zanimivo raziskovati, 
kateri elementi avtentičnega vodenja, katere veščine so pri avtentičnih vodjah najbolj zaželene. 
To bi bilo moč raziskovati z zbiranjem podatkov tako s strani avtentičnih vodij kot tudi njihovih 
zaposlenih. Rezultati take raziskave bi pokazali, v razvoj in treniranje katerih veščin, dimenzij 
avtentičnega vodenja naj se vodje usmerijo, da bi dosegali boljše rezultate. 
 
Glede na to, da je eden od neposrednih rezultatov avtentičnega vodenja razvoj avtentičnih 
sledilcev, bi bilo smotrno objektivno raziskovati te spremembe pri sledilcih. Na ta način merjenje 
avtentičnega vodenja ne bi temeljilo zgolj na zaznavanju, poleg tega bi bilo merilo za 
ugotavljanje avtentičnega vodenja sam rezultat vodenja (Garger, 2008). Seveda bi bilo treba tudi 
empirično preveriti, kako implementacija avtentičnega vodenja neposredno vpliva na uspešnost 
zaposlenih in posredno (ali neposredno) na finančno ter nefinančno uspešnost organizacije. 
Poseben izziv predstavlja celovito merjenje konstrukta (Cooper et al., 2005; Walumbwa et al., 
2008, str. 90) in njegove učinkovitosti ter vpliva na uspešnost organizacije. Toor in Ofori 
(2008a) opozarjata na pomanjkanje empiričnih raziskav, ki bi dokazale vpliv avtentičnega 
vodenja na rezultate. 
 
Najpogostejši način za merjenje avtentičnega vodenja je s pomočjo zaznavanja sledilcev. Poleg 
tega je razvoj avtentičnih zaposlenih pomemben del modela avtentičnega vodenja in naloga 
avtentičnih vodij. Zato bi bilo zanimivo razviti model avtentičnega vodenja z vidika sledilca. Ta 
bi moral več pozornosti nameniti procesom njihovega preoblikovanja in razvoja ter na to, kako 
proces razvoja avtentičnega vodenja vpliva na njihov lasten pozitivni razvoj. Sicer sem v 
magistrskem delu kvantitativno meril vpliv avtentičnega vodenja na avtentično sledenje, 
upošteval sem torej izgradnjo novih avtentičnih sledilcev in temu pripadajoče procese razvoja 
avtentičnega vodenja, predvsem pozitivno modeliranje. Vendar bi bilo potrebno avtentično 
sledenje raziskovati tudi kvalitativno, da bi lahko razumeli procese z vidika sledilcev. Pri 
merjenju zaznavanja avtentičnega vodenja s strani večje skupine njegovih sledilcev bi bilo 
potrebno upoštevati dejavnike modela uteženega povprečja (WAM), saj vplivajo na zanesljivost 
zaznavanja in na soglasje pri zaznavanju med zaposlenimi (Fields, 2007, str. 198). Tako bi se še 
izboljšala slika o zaznavanju avtentičnosti vodje s strani zaposlenih. 
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Avtentični vodje v modelu razvoja avtentičnega vodenja preko pozitivnega modeliranja (na ravni 
dvojice vodja-sledilec) širijo skupne kognitivne vedenjske vzorce in s tem na ravni celotne 
organizacije vplivajo na izgradnjo pozitivne organizacijske indentitete. Zato lahko model 
avtentičnega vodenja služi kot osnova za udejanjanje pozitivne organizacijske identitete, pri 
čemer bi bilo potrebno podrobneje opisati vse povezave in določila. Pri tem bi bilo treba 
analizirati avtentično vodenje (poleg individualnega nivoja) tudi na nivojih dvojice, skupine in 
celotne organizacije; takemu raziskovanju vodenja Walumbwa in raziskovalci (2008, str. 119) 
rečejo skupno, skupinsko avtentično vodenje. 
 
V modelu avtentičnega vodenja za nadaljnje raziskovanje predlagam merjenje neposrednega 
vpliva elementov avtentičnega vodenja (ne združenih v prikrite spremenljivke) na avtentično 
sledenje ali celo na različne nezdružene elemente avtentičnega sledenja. Pri tem bi bilo koristno 
tudi v raziskovalnem modelu v celoti slediti konceptualnim modelom avtentičnega vodenja 
(Slika 1 na strani 18 ali Slika 2 na strani 20). S tem bi bilo moč raziskovati strukturna razmerja 
med elementi avtentičnega vodenja, ki so v teoriji (kot razloženo v podpoglavju o modelu 
razvoja avtentičnega vodenja) tako ali tako združeni v strukturni model. Pri tem bi bilo potrebno 
v model vključiti tudi vpliv organizacijske klime in kulture ter ostalih kontekstualnih dejavnikov 
in empirično preveriti, kako vplivajo na odnos med vodjami in sledilci. Temeljitejše preučevanje 
vpliva organizacijskega konteksta, torej dejavnikov, ki so izven neposrednega vpliva vodje, je 
nujno za celovito razumevanje odnosov v organizaciji in dejavnikov vpliva na uspešnost. 
 
Odnos med vodjo in sledilci se s časom spreminja, zato se preoblikuje tudi zaznavanje tega 
odnosa (Bluedorn & Jaussi, 2008). To bi bilo potrebno upoštevati pri merjenju in poskušati 
avtentično vodenje raziskovati z longitudinalnimi študijami. Pri tem bi se moralo zbirati tako 
kvalitativne kot kvantitativne podatke preko ponavljajočih opazovanj, da bi se zagotovilo boljši 
vpogled v dinamiko, preko katere avtentični vodje vplivajo na odnos in obnašanje njihovih 
sledilcev (Walumbwa et al., 2008, str. 119). 
 
Avtentično vodenje bi bilo potrebno meriti tudi s pomočjo eksperimentov, ne le z anketnimi 
vprašalniki in intervjuji. Potrebna je triangulacija za merjenje različnih dimenzij, elementov 
avtentičnega vodenja. Načine za ocenjevanje elementov pa bi bilo treba še razviti (Cooper et al., 
2005, str. 479). Tako bi se zagotovila boljša opredelitev vzročno posledičnih povezav, ki se 
dotikajo konstrukta avtentičnega vodenja, vključno s predhodnimi dejavniki in posledicami. 
Poleg tega bi se zagotovilo merjenje konstrukta z drugega zornega kota, saj se z vprašalniki meri 
določen predmet le z enega vidika (Walumbwa et al., 2008, str. 119).  
 
Eksperimentiranje bi se lahko izvedlo z različnimi scenariji, s postavljanjem vodij v različne 
situacije, v katerih bi morali s svojimi reakcijami (ki bi se jih opazovalo) dokazati avtentičnost 
oziroma elemente avtentičnosti. Pri tem bi bilo potrebno še opredeliti kriterije, po katerih bi 
lahko presojali dimenzije avtentičnosti. Poleg eksperimentov bi se raziskovalci lahko v ta namen 
poslužili tudi opazovanja vodij pri njihovem vsakdanjem delu, pa tudi analize stikov s sodelavci 
preko pregledovanja pisem, elektronske pošte ali njihovih govorov, vendar bi bilo potrebno pri 
tem paziti, da se ne prestopi meja vdora v zasebnost.  
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Za managerje bi bilo merjenje avtentičnega vodenja bolj aplikativno, če bi se opredelilo, kako 
razločiti avtentične vodje od neavtentičnih; kje je torej tista meja, po kateri pri merjenju stopnje 
avtentičnosti na lestvici rečemo, da je vodja avtentičen. Vsak je namreč avtentičen do neke mere 
(Erickson, 1995; Cooper et al., 2005, str. 490). Potrebno pa bi bilo definirati, kje se začne 
zadostna raven avtentičnosti. Pri tem bi bilo treba v primeru raziskovanja avtentičnosti preko 
analize življenjskih zgodb opredeliti tudi kriterije, po katerih bi ločevali življenjske zgodbe 
avtentičnih vodij od neavtentičnih. 
 

SKLEP 
 
Temeljni cilj magistrskega dela je bil razviti raziskovalni model avtentičnega vodenja, nove 
paradigme na področju vodenja, ki je v zadnjem času deležno velikega zanimanja znanosti in 
stroke, in ga z empirično raziskavo potrditi. Za dosego cilja je bila najprej nujna preučitev 
različnih opredelitev avtentičnega vodenja in konstruktov, ki ga sestavljajo. Konstrukt 
avtentičnega vodenja sestavljajo samozavedanje, samoregulacija, pozitivni psihološki kapital in 
pozitivno modeliranje. Znotraj teh elementov upoštevam tudi integriteto (usklajenost vrednot z 
moralno-etičnimi pravili družbe), raziskovalni model pa z vključitvijo pozitivnega modeliranja 
(ustvarjanja avtentičnih sledilcev preko pristnih, transparentnih odnosov) sledi tudi procesu 
razvoja avtentičnega vodenja (Gardner et al., 2005). 
 
V raziskovalnem modelu z uporabo linearnega strukturnega modeliranja preverjam vpliv 
avtentičnosti vodje, zaznane tako s strani njega samega kot tudi s strani njegovih sledilcev, na 
avtentično sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. Simultan način merjenja je v raziskovanju 
avtentičnega vodenja uporabljen prvič, čeprav ga avtorji v svojih delih predlagajo v priporočilih 
za raziskovanje. Rezultati raziskave so pokazali, da tako lastna avtentičnost kot tudi zaznana 
avtentičnost vodje vplivata na avtentično sledenje. Elementi tega konstrukta so podobni 
elementom avtentičnega vodenja, le da se nanašajo na sledilce in da avtentično sledenje 
vključuje lasten pozitivni razvoj namesto pozitivnega modeliranja. Iz strukturnih modelov je 
razviden tudi pozitiven vpliv avtentičnega sledenja na rezultate.  
 
Pomemben prispevek magistrskega dela je v preučevanju razlik v zaznavanju avtentičnosti vodje 
s strani vodje samega in sledilcev ter v merjenju različnega vpliva teh dveh pristopov zaznavanja 
na avtentično sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. Koeficienti poteka v ločenih 
strukturnih modelih so pokazali, da ima zaznana avtentičnost močnejši pozitiven vpliv na 
avtentično sledenje kot lastna avtentičnost. Poleg tega zaznana avtentičnost neposredno 
pozitivno vpliva tudi na rezultate z vidika zaposlenih. Lastna avtentičnost ima le posreden 
pozitiven vpliv na rezultate z vidika zaposlenih preko avtentičnega sledenja. V vsakem primeru 
lahko na podlagi rezultatov raziskave zaključim, da avtentični vodje ustvarjajo nove avtentične 
zaposlene, razvijajo njihove avtentične značilnosti in sposobnosti, kar ima za posledico 
zadovoljstvo zaposlenih, njihovo pripadnost in dobro vzdušje v kolektivu. 
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Ker zaznana avtentičnost bolj kot lastna vpliva na razvoj avtentičnih sledilcev in na rezultate z 
vidika zaposlenih, je zelo pomembno, da avtentičnost vodij postane jasno prepoznavna 
sledilcem. Tako morajo vodje graditi predvsem na avtentičnih odprtih, transparentnih, iskrenih in 
pristnih odnosih. Na ta način bo v procesu pozitivnega modeliranja notranjost vodje (njegove 
vrednote, čustva, motivi in prepričanja) postala prepoznavna zaposlenim, ki ga bodo zaznavali 
kot bolj avtentičnega, kar bo vodilo v boljše rezultate z njihovega vidika.  
 
V magistrskem delu prvič uvajam nov konstrukt, usklajenost zaznavanja avtentičnosti vodje, in 
ga operacionaliziram z absolutnimi razlikami med povprečji spremenljivk lastne in zaznane 
avtentičnosti. Statistično značilne razlike so pokazale, da zaznavanje avtentičnosti s strani vodje 
samega in njegovih zaposlenih ni enako in da vodje sami sebe zaznavajo kot bolj avtentične, kot 
jih zaznavajo sledilci. Različen vpliv zaznavanja avtentičnosti s strani vodje samega in s strani 
zaposlenih na avtentično sledenje in na rezultate prikazujeta ločena strukturna modela z 
različnimi koeficienti poteka. Zato lahko potrdim osnovno tezo pričujočega magistrskega dela, ki 
pravi, da ima zaznavanje lastne avtentičnosti vodje in zaznavanje avtentičnosti vodje s strani 
sledilcev različen vpliv na avtentično sledenje in na rezultate z vidika zaposlenih. Tega se je 
potrebno zavedati tako pri nadaljnjem raziskovanju avtentičnega vodenja kot pri analiziranju in 
uvajanju avtentičnega vodenja v organizacijah. 
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PRILOGA 1: Vloga vodje v učeči se organizaciji v primerjavi s tradicionalnim 
 

Vloga tradicionalnega vodje Vloga vodje učeče se organizacije 

Razmišlja o sebi kot o nadrejenem; Razmišlja o sebi kot o pokrovitelju, vodji tima 
ali internem svetovalcu; 

upošteva verigo komand in ukazov, sledi 
hierarhiji kontrolnega razpona; 

vzpostavlja delovna razmerja in stike z vsakim 
članom organizacije, ki želi nalogo končati;  

deluje v skladu z organizacijsko strukturo; spreminja organizacijsko strukturo glede na 
okolje; 

večino odločitev sprejme sam in zadržuje 
informacije; 

povabi ostale člane, da se pridružijo odločanju, 
in deli informacije z zaposlenimi; 

zahteva dolge delovne ure, delavnike; zahteva rezultate;  

ima nizko stopnjo zaupanja; goji visoko stopnjo zaupanja; 

dopušča prikrivanje napak; ni možnosti za prikrivanje napak; 

delo centralizira na vrhu piramide; opolnomoči zaposlene, da oblikujejo delo; 

ima hierarhični stil vodenja z vrha navzdol;  ima lateralni, sodelovalni stil vodenja; 

razmišlja pretežno o stroških; razmišlja o ustvarjanju dodane vrednosti in 
odnosov; 

spodbuja individualno izobraževanje; spodbuja kontinuirano organizacijsko učenje; 

dopušča notranjo konkurenčnost 
organizacije. 

razvija notranje partnerstvo med zaposlenimi.  

 

Vir: Dimovski et al., Sodobni management, 2005, str. 87–88. 
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PRILOGA 2: Anketni vprašalnik za zaposlene 
 
Spoštovani! 
Prosim Vas za pomoč pri raziskovanju vodenja v okviru moje magistrske naloge. Pred Vami je anonimna anketa, ki 
Vam ne bo vzela več kot 10 minut. Dobro vodenje zaposlenih pripomore k večji uspešnosti podjetja, kar je zelo 
pomembno v teh negotovih časih. Z reševanjem boste pomembno prispevali k razvoju znanosti na področju 
vodenja in k zagotavljanju večje uspešnosti vodenja. Podjetje bo v magistrskem delu omenjeno zgolj kot 
»slovensko podjetje z okrog 500 zaposlenih, ki deluje v proizvodni in predelovalni panogi«. Podatki nikakor ne 
bodo predstavljeni v posamični obliki. Anonimnost anketirancev je zagotovljena. Prosim Vas, da na vprašanja 
odgovarjate čim bolj natančno ter iskreno, da bi lahko dobili podatke, ki odražajo dejansko stanje.                           
 
 
Odgovarjajte in obkrožite ustrezno številko prosim glede na to, kakšno je Vaše mnenje o vodji Vašega oddelka 
oziroma kako zaznavate vodjo oddelka, v katerem ste zaposleni. 

 

 
Lastnost 

Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Niti se strinjam,  
niti se ne strinjam 

Se ne strinjamSploh se ne 
strinjam 

Ne vem, ne 
morem 
odgovoriti 

Vaš vodja pozna svoje lastne  
vrednote. 

5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja ima jasno postavljene  
osebne cilje. 

5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja ve, kaj ga motivira. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja je iskren. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja se ne pretvarja, ne igra. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja ravna v skladu s svojimi 
vrednotami, prepričanji, stališči. 

5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja ravna v skladu z  
moralno-etičnimi pravili.  

5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja se enostavno prilagaja 
spremembam. 

5 4 3 2 1 X 

Osebne težave vašega vodje ne vplivajo 
 na njegovo obnašanje do sodelavcev. 

5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja je optimistična oseba. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja zaupa svojim sodelavcem. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja verjame v boljšo prihodnost. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja je samozavesten. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja pomaga sodelavcem razvijati 
njihove sposobnosti.    

5 4 3 2 1 X 

S sodelavci ima vaš vodja pristne  
odnose. 

5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja upošteva mnenja drugih. 5 4 3 2 1 X 

Vaš vodja deluje v najboljšem interesu vseh 
sodelavcev. 

5 4 3 2 1 X 

 
 
 
 
 
 

. . . nadaljujemo na naslednji strani . . . 
 
Obkrožite prosim številko, s katero izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami: 
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Lastnost 

 Popolnoma 
 se strinjam 

Se strinjam Niti se strinjam,  
niti se ne strinjam 

Se ne strinjamSploh se ne 
strinjam 

Ne vem, ne 
morem 
odgovoriti 

Podjetju, v katerem sem zaposlen,  
čutim veliko pripadnost. 

5 4 3 2 1 X 

Na delovnem mestu sem zadovoljen. 5 4 3 2 1 X 

Svojim sodelavcem zaupam. 5 4 3 2 1 X 

Moja zaposlitev je varna. 5 4 3 2 1 X 

Moje delo zadovoljuje moje cilje. 5 4 3 2 1 X 

S podjetjem se poistovetim. 5 4 3 2 1 X 

Pogosto ob delu uživam. 5 4 3 2 1 X 

Zadovoljen sem s plačilom. 5 4 3 2 1 X 

Vzdušje v oddelku je odlično. 5 4 3 2 1 X 

Poznam svoje lastne vrednote. 5 4 3 2 1 X 

Imam jasno postavljene osebne cilje. 5 4 3 2 1 X 

Vem, kaj me motivira. 5 4 3 2 1 X 

Sem iskren. 5 4 3 2 1 X 

Se ne pretvarjam, ne igram. 5 4 3 2 1 X 

Ravnam v skladu s svojimi vrednotami, 
prepri čanji, stališči. 

5 4 3 2 1 X 

Ravnam v skladu z moralno-etičnimi pra vili. 5 4 3 2 1 X 

Enostavno se prilagajam spremembam. 5 4 3 2 1 X 

Moje osebne težave ne vplivajo na 
obnašanje do sodelavcev. 

5 4 3 2 1 X 

Sem optimistična oseba. 5 4 3 2 1 X 

Zaupam svojim sodelavcem. 5 4 3 2 1 X 

Verjamem v boljšo prihodnost. 5 4 3 2 1 X 

Sem samozavestna oseba. 5 4 3 2 1 X 

Skrbim za svoj lasten razvoj. 5 4 3 2 1 X 

S sodelavci imam pristne odnose.    5 4 3 2 1 X 

Upoštevam mnenja drugih.    5 4 3 2 1 X 

Delujem v najboljšem interesu vseh 
sodelavcev. 

5 4 3 2 1 X 

 
Obkrožite prosim številko pri naslednjih vprašanjih, ki sprašujejo po Vaših podatkih. 
Starost 
1    manj kot 25 let           2    26-35 let              3     36-45 let              4   46-55 let              5   več kot 55 let 
Spol  
1    moški                              2     ženski 
Delovne izkušnje 
1   manj kot 5 let               2   6-15 let               3    16-25 let               4     26-35 let            5    več kot 36 let 
Izobrazba 
1   osnovna šola                                                               4   visoka šola/fakulteta                                            
2   poklicna/srednja šola                                                5   magisterij/specializacija 
3   višja šola                                                                      6   doktorat 
 
Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!                                                      Matej Černe 
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PRILOGA 3: Anketni vprašalnik za vodje 

 
Spoštovani! 
Prosim Vas za pomoč pri raziskovanju vodenja v okviru moje magistrske naloge. Pred Vami je 
anonimna anketa, ki Vam ne bo vzela več kot 10 minut. Dobro vodenje zaposlenih pripomore k 
večji uspešnosti podjetja, kar je zelo pomembno v teh negotovih časih. Z reševanjem boste 
pomembno prispevali k razvoju znanosti na področju vodenja in k zagotavljanju večje 
uspešnosti vodenja. Podjetje bo v magistrskem delu omenjeno zgolj kot »slovensko podjetje z 
okrog 500 zaposlenih, ki deluje v proizvodni in predelovalni panogi«. Podatki nikakor ne bodo 
predstavljeni v posamični obliki. Anonimnost anketirancev je zagotovljena. Prosim Vas, da na 
vprašanja odgovarjate čim bolj natančno ter iskreno, da bi lahko dobili podatke, ki odražajo 
dejansko stanje. 

Odgovarjajte prosim o sebi, o svojih značilnostih. Pri vsaki trditvi obkrožite številko 
in izrazite vaše strinjanje z njo.  

 
Lastnost 

Popolnoma
se strinjam 

Se  
strinjam 

Niti se strinjam,  
niti se ne strinjam

Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Ne vem, ne
morem 
odgovoriti 

Poznam svoje lastne vrednote. 5 4 3 2 1 X 
Imam jasno postavljene osebne cilje. 5 4 3 2 1 X 
Vem, kaj me motivira. 5 4 3 2 1 X 
Sem iskrena oseba. 5 4 3 2 1 X 
Se ne pretvarjam, ne igram. 5 4 3 2 1 X 
Ravnam v skladu s svojimi 
vrednotami, prepričanji, stališči. 

5 4 3 2 1 X 

Ravnam v skladu z moralno-etičnimi 
pravili.  

5 4 3 2 1 X 

Enostavno se prilagajam 
spremembam. 

5 4 3 2 1 X 

Moje osebne težave ne vplivajo na 
obnašanje do sodelavcev. 

5 4 3 2 1 X 

Sem optimistična oseba. 5 4 3 2 1 X 
Zaupam svojim sodelavcem. 5 4 3 2 1 X 
Verjamem v boljšo prihodnost. 5 4 3 2 1 X 
Sem samozavestna oseba. 5 4 3 2 1 X 
Sodelavcem pomagam razvijati 
njihove sposobnosti. 

5 4 3 2 1 X 

S sodelavci imam pristne odnose.    5 4 3 2 1 X 
Upoštevam mnenja drugih.    5 4 3 2 1 X 
Delujem v najboljšem interesu vseh 
sodelavcev . 

5 4 3 2 1 X 

 
. . . nadaljujemo na naslednji strani . . . 
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Obkrožite prosim številko pri naslednjih vprašanjih, ki sprašujejo po Vaših podatkih. 
 
Starost 
1    manj kot 25 let           2    26-35 let              3     36-45 let              4   46-55 let             5   več 
kot 55 let 
 
Spol  
1    moški                            2     ženski 
 
Delovne izkušnje 
1   manj kot 5 let               2   6-15 let               3    16-25 let               4     26-35 let            5    več 
kot 36 let 
 
Izobrazba 
1   osnovna šola                                                                
2   poklicna/srednja šola                                                 
3   višja šola          
4   visoka šola/fakulteta                                            
5   magisterij/specializacija  
6   doktorat 
 
                            Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 
                                                              Matej Černe 
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PRILOGA 4: Rezultati deskriptivne faktorske analize 
 

Lastna avtentičnost vodje 

Uteži faktorjev po Varimax rotaciji 

 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

LZV1 0,122 0,827 0,053 0,206 

LZV2 0,035 0,612 0,167 0,199 

LZV3 -0,009 0,287 0,534 0,424 

LZV4 0,057 0,895 0,486 0,275 

LZV5 0,347 0,718 0,278 0,209 

LZV6 0,412 0,297 0,147 0,612 

LZV7 0,409 0,358 0,342 0,612 

LZV8 0,222 -0,009 0,072 0,592 

LZV9 0,420 0,439 0,114 0,842 

LZV10 0,479 0,178 0,675 -0,174 

LZV11 0,756 0,022 0,216 0,431 

LZV12 0,525 -0,044 0,755 -0,130 

LZV13 0,556 0,401 0,766 0,334 

LZV14 0,845 0,223 -0,054 0,358 

LZV15 0,859 0,072 -0,119 0,114 

LZV16 0,621 0,147 -0,006 0,071 

LZV17 0,635 0,238 0,146 0,344 

 
Faktor 1: 11,14,15,16,17 – zaupanje sodelavcem, pomoč pri razvijanju sposobnosti, pristni 
odnosi, upoštevanje mnenja, delovanje v najboljšem interesu sodelavcev – POZITIVNO 
MODELIRANJE VODJE (PMV). 
Faktor 2: 1,2,4,5 - poznavanje vrednot, postavljeni cilji, iskrenost, ne pretvarjanje – 
SAMOZAVEDANJE VODJE (SZV). 
Faktor 3: 10, 12,13 – optimizem, upanje, samozavest – POZITIVEN PSIHOLOŠKI KAPITAL 
VODJE (PPKV). 
Faktor 4: 6,7,8,9 – ravnanje v skladu s samim sabo, ravnanje v skladu z moralno-etičnimi pravili, 
prilagajanje spremembam, osebne težave ne vplivajo na obnašanje – SAMOREGULACIJA 
VODJE (SRV). 
Izločena spremenljivka: LZV 3. 
Opomba: Po CFA je bila spremenljivka LZV8 izločena iz nadalnje analize. 
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Zaznana avtentičnost vodje 

Uteži faktorjev po Varimax rotaciji 

 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

ZV1 0,223 0,362 0,396 0,875 

ZV2 0,147 0,194 0,160 0,915 

ZV3 0,205 0,233 0,302 0,830 

ZV4 0,271 0,152 0,374 0,664 

ZV5 0,520 0,204 0,315 0,875 

ZV6 0,344 0,418 0,688 0,276 

ZV7 0,401 0,379 0,614 0,328 

ZV8 0,522 0,269 0,535 0,391 

ZV9 0,275 0,313 0,640 0,152 

ZV10 0,403 0,728 0,377 0,159 

ZV11 0,817 0,176 0,076 0,335 

ZV12 0,355 0,811 -0,047 0,307 

ZV13 0,145 0,822 0,328 0,180 

ZV14 0,831 0,257 0,142 0,289 

ZV15 0,832 0,317 0,287 0,038 

ZV16 0,835 0,208 0,291 0,077 

ZV17 0,680 0,413 0,444 0,087 

 
Faktor 1: 11,14,15,16,17 – zaupanje sodelavcem, pomoč pri razvijanju sposobnosti, pristni 
odnosi, upoštevanje mnenja, delovanje v najboljšem interesu sodelavcev – ZAZNANO 
POZITIVNO MODELIRANJE VODJE (ZPMV). 
Faktor 2: 10, 12,13 – optimizem, upanje, samozavest – ZAZNAN POZITIVEN PSIHOLOŠKI 
KAPITAL VODJE (ZPPKV). 
Faktor 3: 6,7,8,9 – ravnanje v skladu s samim sabo, ravnanje v skladu z moralno-etičnimi pravili, 
prilagajanje spremembam, osebne težave ne vplivajo na obnašanje – ZAZNANA 
SAMOREGULACIJA VODJE (ZSRV). 
Faktor 4: 1,2,3,4,5 - poznavanje vrednot, postavljeni cilji, poznavanje motivov, iskrenost, ne 
pretvarjanje – ZAZNANO SAMOZAVEDANJE VODJE (SZV). 
Opomba: Po CFA je bila spremenljivka ZV8 izločena iz nadaljnje analize. 
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Avtentično sledenje 

Uteži faktorjev po Varimax rotaciji 

 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

ZS1 0,876 0,196 0,161 0,207 

ZS2 0,791 0,151 0,383 0,279 

ZS3 0,731 0,200 0,492 0,198 

ZS4 0,825 0,239 0,127 0,358 

ZS5 0,788 0,347 -0,028 0,319 

ZS6 0,508 0,642 -0,069 0,418 

ZS7 0,485 0,629 0,171 0,441 

ZS8 0,480 0,532 0,368 0,371 

ZS9 0,493 0,732 0,120 0,239 

ZS10 0,240 0,444 0,639 0,265 

ZS11 0,263 -0,076 0,081 0,808 

ZS12 0,247 0,248 0,645 0,533 

ZS13 0,359 0,289 0,633 0,344 

ZS14 0,312 0,259 0,346 0,711 

ZS15 0,209 0,345 0,103 0,825 

ZS16 0,271 0,347 0,192 0,778 

ZS17 0,278 0,332 0,162 0,784 

 
Faktor 1: 1,2,3,4,5 - poznavanje vrednot, postavljeni cilji, poznavanje motivov, iskrenost, ne 
pretvarjanje –SAMOZAVEDANJE SLEDILCA (SZS). 
Faktor 2: 6,7,8,9 – ravnanje v skladu s samim sabo, ravnanje v skladu z moralno-etičnimi pravili, 
osebne težave ne vplivajo na obnašanje –SAMOREGULACIJA SLEDILCA (ZSRV). 
Faktor 3: 10, 12,13 – optimizem, upanje, samozavest –POZITIVEN PSIHOLOŠKI KAPITAL 
SLEDILCA (PPKS). 
Faktor 4: 11,14,15,16,17 – zaupanje sodelavcem, skrb za lastne razvoj, pristni odnosi, 
upoštevanje mnenja, delovanje v najboljšem interesu sodelavcev – LASTEN POZITIVNI 
RAZVOJ SLEDILCA (LPRS). 
Opomba: Po CFA je bila spremenljivka ZS8 izločena iz nadaljnje analize. 
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Rezultati z vidika zaposlenih 

Uteži faktorjev po Varimax 

rotaciji 

 

Faktor 1 

EMP1 0,771 

EMP2 0,858 

EMP3 0,658 

EMP4 0,811 

EMP5 0,797 

EMP6 0,840 

EMP7 0,772 

EMP8 0,667 

EMP9 0,660 

 
Faktor 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - pripadnost, zadovoljstvo, zaupanje, varnost zaposlitve, izpolnjevanje 
ciljev, poistovetenje s podjetjem, uživanje ob delu, zadovoljstvo s plačilom, vzdušje v oddelku – 
REZULTATI Z VIDIKA ZAPOSLENIH (EMP). 
Opomba: Po CFA sta bili spremenljivki EMP3 in EMP8 izločeni iz nadaljnje analize. 
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 PRILOGA 5: Povprečja in standardni odkloni za spremenljivke lastne in zaznane avtentičnosti 
 

Povprečja in standardni odkloni za spremenljivke lastne avtentičnosti vodje 

Spremenljivka 
Ime enotne spremenljivke 

(zaznavanje s strani vodij in zaposlenih) Povprečje 
Standardni 

odklon 

LZV1 SZV1 4,16 0,68 

LZV2 SZV2 4,40 0,75 

LZV3 SZV3 4,37 0,66 

LZV4 SZV4 4,16 0,74 

LZV5 SZV5 4,04 1,00 

LZV6 SRV1 4,11 0,80 

LZV7 SRV2 4,19 0,85 

LZV8 SRV3 3,91 0,72 

LZV9 SRV4 3,82 0,72 

LZV10 PPKV1 4,02 1,01 

LZV11 PPKV2 3,56 0,86 

LZV12 PPKV3 3,88 0,98 

LZV13 PPKV4 3,76 0,90 

LZV14 PMV1 3,79 0,87 

LZV15 PMV2 3,84 0,80 

LZV16 PMV3 4,32 0,82 

LZV17 PMV4 4,29 0,91 
 
 

Povprečja in standardni odkloni za spremenljivke zaznane avtentičnosti vodje 

Spremenljivka 
Ime enotne spremenljivke 

(zaznavanje s strani vodij in zaposlenih) Povprečje 
Standardni 

odklon 

ZV1 SZV1 3,97 1,19 

ZV2 SZV2 4,09 1,04 

ZV3 SZV3 4,04 1,03 

ZV4 SZV4 3,74 1,22 

ZV5 SZV5 3,67 1,29 

ZV6 SRV1 3,76 1,10 

ZV7 SRV2 3,68 1,19 

ZV8 SRV3 3,72 1,13 

ZV9 SRV4 3,78 1,16 

ZV10 PPKV1 3,90 ,90 

ZV11 PPKV2 3,57 1,08 

ZV12 PPKV3 4,01 ,92 

ZV13 PPKV4 4,09 1,01 

ZV14 PMV1 3,64 1,25 

ZV15 PMV2 3,59 1,17 

ZV16 PMV3 3,53 1,18 

ZV17 PMV4 3,79 1,15 
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 PRILOGA 6: Slovar angleških izrazov 
 

Angleško Slovensko 

Ability Sposobnost, zmožnost 

Accountability Odgovornost 

Acquaintance Poznavanje 

Antecedent Predhodnik 

Attribution Pripis, pripisovanje 

Average variance extracted Povprečje izločenih varianc 

Commitment Pripadnost 

Comparative fit index Indeks primerjalnega ujemanja 

Composite reliability index Indeks kompozitne zanesljivosti 

Confirmatory Potrditveno 

Consensus Soglasje 

Consistency Usklajenost 

Construct Konstrukt 

Convergent validity Konvergentna veljavnost 

Credibility Verodostojnost 

Determination Odločenost 

Development Razvoj, razvijanje 

Encompassment Obseganje 

Endogenous Endogeno 

Engagement Zagnanost 

Era Doba 

Eudaimonia Sreča 

Extend Razprostirati se 

Exploratory Deskriptivno, raziskovalno 

Fit Ujemanje 

Follower Sledilec 

Genuine Izvirno, pristno 

Hopeful Polno upanja 

Human Resource Management Ravnanje s človeškimi viri 

Incorporation Vključitev 

Integrity Integriteta 

Job happiness Veselje, užitek pri delu 

Job satisfaction Zadovoljstvo pri delu 

Loading Utež 

Maximum likelihood Največja podobnost 

Nature Nrav 

Non-normed fit index Nenormiran indeks ujemanja 
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Outcome Rezultat 

Overlap Prekrivanje 

Own self Lasten jaz 

Personal identity Osebna identiteta 

Positive organizational behavior Pozitivno organizacijsko vedenje 

Positive self-development Lasten pozitivni razvoj 

Preference Preferenca 

Processing Procesiranje 

Relationship Odnos 

Resiliency Prožnost 

Resource Vir, resurs 

Role model Vzornik 

Second-order factor Faktor drugega reda 

Self-acceptance Sprejetje samega sebe 

Self-awareness Samozavedanje 

Self-narration Samopripoved 

Self-reflection Samorefleksija 

Self-regulation Samoregulacija 

Sincerity Iskrenost 

Structural Equation Modelling Linearno strukturno modeliranje 

Sustainable competitive advantage Ubranljiva, trajna konkurenčna prednost 

Top manager Vrhnji manager 

Transparent Transparentno 

Trigger event Mejnik v življenju 

Unidimensionality Enodimenzionalnost 

Value Vrednota 

Work Attitude Občutenje pri delu 

 


