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RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 - MAGISTRSKI PROGRAM TURIZEM
NASLOV TEME

MENTOR

1.

Organizacijska kultura kot vodilo delovanja v organizacij

Mitja Gorenak

2.

Družbene neenakosti, prestiž in turistična potrošnja (širše področje,
konkretizacija teme in končni naslov po dogovoru)

ANDREJA TRDINA

3.

Življenjskostilne mobilnosti (npr. work-cation, karavaning, second-home
mobilnosti) (širše področje, konkretizacija teme in končni naslov po
dogovoru)

ANDREJA TRDINA

4.

Stay-cation: počitnice doma in nova privlačnost znanega

ANDREJA TRDINA

5.

Spremembe v kulturi potovanj in normativnih koncepcijah počitnic (širše
področje, konkretizacija teme in končni naslov po dogovoru)

ANDREJA TRDINA

6.

Gostoljubje kot emocionalno delo: kulturne razlike v zahtevah Airbnbja in
razumevanju slovenskih ponudnikov doživetij

MAJA TURNŠEK

7.

Podnebne spremembe in komuniciranje v turizmu (širše področje,
konkretizacija teme in končni naslov po dogovoru)

MAJA TURNŠEK

8.

Filmski turizem: analiza stanja v Sloveniji

MAJA TURNŠEK

9.

Primerjalna analiza spletnih platform za merjenje indikatorjev trajnostnega
turizma

MAJA TURNŠEK

10.

PRODUKTI TRAJNOSTNEGA, ZELENGA IN DRUŽBENO ODGOVORNEGA
TURIZMA – ANALIZA IN OBLIKOVANJE STRATEŠKIH USMERITEV NA IZBRANI
LOKACIJI OZIROMA OBMOČJU

MARKO KOŠČAK

11.

KRITIČNA ANALIZA IN VALORIZACIJA KRITERIJEV IN INDIKATORJEV
TRAJNOSTNEGA, ZELENEGA IN ODGOVORNEGA RAZVOJA - APILIKACIJA V
KONKRETNI LOKACIJI OZIROMA NA OBMOČJU

MARKO KOŠČAK

OPOMBE

Kandidat/ka na primeru turistične organizacije, ki jo predhodno dogovori z mentorjem analizira
organizacijsko kulturo le-te in njene vplive na načine delovanja te organizacije.
Študent(ka) v nalogi naslovi vprašanje zveze med družbenim razredom (kulturnim kapitalom) in
(turistično) potrošnjo ter razišče vlogo turističnih praks v družbenem razlikovanju. Glede na
opredeljeno ožje raziskovalno vprašanje izpelje kvalitativno ali kvantitativno empirično študijo.
Možne teme: a) strategije simbolnega razmejevanje in statusne razlike na področju turizma, b)
tipologija turističnih kulturnih profilov (vzorci preferenc in praks v turizmu) z opisom njihovega
družbenega značaja, c) zgodovinske transformacije ‘prestiža’ v turizmu, kot se ta reprezentira in
konstruira skozi izbrane medijske tekste (npr. promocijska gradiva, filme, družbene medije) ipd.
Raziskovanje izbrane oblike življenjskostilne mobilnosti (lifestyle mobility) skozi ožje
raziskovalno vprašanje, ki ga študent(ka) opredeli samostojno.Ob tem morda pokaže,
kako življenjskostilne mobilnosti prevprašujejo temeljne predpostavke turističnih študij:
razblinjanje distinkcije med biti doma in stran od doma (second-home mobilnosti), brisanje
meje med delom in prostim časom (work-cation), zamegljevanje nasprotja med izrednim in
običajnim (kombiniranje turističnih praks in vsakdanjih rutin na oddihu) ...
Študent(ka) razišče, kakšne so spremembe pomena, ki ga pripisujemo počitnicam doma oz. v
okolici doma (vs. na tujem). Naslovi subjektivno razumevanje oddaljenosti in bližine ter s tem
povezano zaznano privljačnost krajev, kontekst COVID-19 in razloge za počitnice doma.
Analizira, kako prihaja do transferja turističnega pogleda na vsakdan, kako najti
izredno/extraordinary v običajnem/vsakdanjem (izkušnjo liminalnosti).
Zaključno delo naslavlja normativne diskurze, ki danes obkrožajo potovanja. Možne teme: a)
'flight shaming' diskurz v medijih in spremembe v mobilni kulturi, b) 'digital-free' turizem, c) slow
travel in odnos do alternativnih načinov premikanja.
Raziskovalna vprašanja: Kakšne zahteve ima Airbnb po emocionalnem delu in kako se na to
odzivajo slovenski ponudniki doživetij? Metoda: analiza vsebine Airbnb kriterijev ocenjevanja in
poglobljeni intervjuji s ponudniki Airbnb doživetij
Osrednji problem: Kakšne spremembe v destinacijskem marketingu Slovenije so potrebne za
strateško naslavljanje blaženja oz. prilagajanja na podnebne spremembe?
Analiza uspešnosti ukrepov Slovenskega filmskega sklada in Slovenske turistične organizacije po
uvedbi ukrepa denarnega povračila tujim produkcijam
Raziskovalno vprašanje: Kaj so v teoriji identificirane potencialne nevarnosti t.i. trenda »tiranije
metrik«? Kako te potencialne izzive naslavljajo spletne platforme za merjenje indikatorjev
trajnostnega turizma? Metoda: diskurzivna analiza izbranih primerov platform in poglobljeni
intervjuji s predstavniki platform
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo stanja produktov trajnostnega,
zelenega in odgovornega turizma v izbrani destinaciji in na podlagi le-te pripravi predloge za
strateški razvoj iste, po metodologiji projektnega management (PCM).
Študent(ka) izvede kritično analizo in valorizacijo kriterijev ter indikatorjev trajnostnega,
zelenega in odgovornega razvoja ter njihovo aplikacijo in predlog strateškega delovanja v
izbranem območju oziroma na izbrani lokaciji - (po metodologiji projektnega managementa PCM).

12.

IPOMEN IN VLOGA ODGOVORNEGA MANAGEMENTA NA PODROČJU
UPRAVLJANJA S TRAJNOSTNIMI, ZELENIMI IN ODGOVORNIMI
TURISTIČNIMI POTENCIALI IN VIRI V IZBRANI DESTINACIJI, NA OBMOČJU
OZIROMA LOKACIJI – BENCHMARKING ANALIZA Z IZBRANIM PRIMEROM

13.

Turizem v Strategijah pametne specializacije v Evropski uniji

BOŠTJAN BRUMEN

14.

COVID-19 in tehnologije v turizmu

BOŠTJAN BRUMEN

15.

Uporaba YouTube posnetkov za promocijo turistične destinacije:
primerjava med državo X in državo Y

BOŠTJAN BRUMEN

*Seznam razpisanih tem se bo še dopolnjeval.

MARKO KOŠČAK

Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo stanja na področju izvajanja
odgovornega managementa oziroma upravljanja s trajnostnimi, zelenimi in odgovornimi
turističnimi potenciali in viri v izbrani destinaciji in na podlagi le-te pripravi predloge za strateški
razvoj iste, po metodologiji projektnega management (PCM).
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo Strategij pametne specializacije, ki so
jih sprejele Evropske regije in poskuša ugotoviti, kje in zakaj je turizem postavljen kot prioriteta
razvoja regije.
Študent(ka) izvede analizo, kako / koliko turistična podjetja v izbranem segmentu (npr.
zdravilišča, smučišča, …) uporabljajo tehnologije kot posledico epidemije virusa SARS-CoV-2
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo YouTube posnetkov, ki jih izbrani
(primerljivi) državi uporabljata za promocijske namene in poskuša ugotoviti, ali obstajajo
korelacije med kakovostjo in količino posnetkov na eni strani in glavnimi turističnimi kazalniki na
drugi strani

