
Slavko Žitnik 

Doktorsko delo pri kateri je bil mentor moj mentor – prof. dr. Marko 

Bajec 
Avtor in naslov: 

Boštjan Žvanut – Konstrukcija prilagojenih IT procesov na osnovi socio-tehničnih značilnosti 

obravnavane združbe, 2009 

Fizične lastnosti in zgradba: 

176 strani, napisano z WYSIWYG urejevalnikom;  

Zgradba: Naslovnica, Povzetek in ključne besede (SLO, ANG), Zahvala, Kazalo vsebine, Kazalo slik, 

Kazalo preglednic, Jedro (Uvod, Pregled del, ..., Razprava, Zaključek), Priloge, Literatura 

Kratek povzetek: 

Kandidat je zasnoval nov način konstruiranja IT procesov na primeru razvoja programske opreme. Na 

začetku je opisal svoj raziskovalni pristop – CPR, raziskovalne metode v različnih delih doktorskega 

dela in metode pregleda literature. Literaturo je razdelil na  dva dela – izboljševanje poslovnega 

procesa in razvoja programske opreme. Vsako referenco je na kratko opisal. Nato je predstavil 

osnovno teorijo za razumevanje problema in znane prakse – COBIT, ITIL in ISO standarda. Nato je 

opisal svojo konstrukcijo IT procesa in podal primere. V naslednjem poglavu je opisal študijo 

primerov, za katero je za testiranje svoje metode postavil tri predpostavke in jih izvedel v treh 

združbah. Uporabil je primer službe za pomoč uporabnikom in upravljanja problemov. Rezultate je za 

vsako od treh združb vrednotil in jih prikazal na nekem diagramu. Izkazalo se je, da njegova metoda 

izboljša upravljanje IT procesov in s tem potrdil začetno hipotezo. Zatem je v razpravi še dodatno 

ovrednotil rezultate, opisal kritične dejavnike in primerjal študije primerov avtorjev, ki so reševali 

podobno problematiko. 

V zaključku omeni, da njegova metoda v konstruiranje procesov vnaša znanstveno doslednost in za 

nadaljnje delo predlaga obdelavo ostalih IT procesov, ki so definirani v COBIT-u. 

Doprinos k znanosti: 

Nova znanstvena metoda za konstruiranje IT procesov. 

Citiranost disertacije in člankov: 

Našel sem dva citata v doktorskih disertacijah na to disertacijo in enega v prezentaciji. 

Avtor v disertaciji citira 72 člankov in štiri ostale vire. 

Drugi materiali na spletu: 

/ 

Čas za doktorski študij: 

4 leta (2005-2009) 

  



 

Doktorsko delo #1 
Avtor in naslov: 

Arapakis Ioannis – Affect-based information retrieval, University of Glasgow, 2010 

Fizične lastnosti in zgradba: 

196 strani, najbrž izdelano z WYSIWYG urejevalnikom; 

Zgradba: Naslovnica, Povzetek, Kazalo vsebine, slik, tabel, 11 poglavij (Uvod, Opis IIR, Raziskovanje 

čustev,...), Literatura  

Kratek povzetek: 

Avtor v disertaciji obdela metode za odziv relevantnosti (relevance feedback). To so metode, ki 

omogočajo zajem uporabnikovega odziva glede na relevantnost zadetka za določeno poizvedbo. 

Delimo jih na implicitne in eksplicitne. Avtor predlaga nov model zajema odziva z merjenjem oz. 

snemanjem uporabnika med samim iskanjem in brskanjem – affective (tudi emotion) relevance 

feedback. Izvedel je serijo preskusov, kjer je preučeval obrazno mimiko. Opisal je celoten 

eksperiment od opreme, ki jo je uporabljal, do tipa in izobrazbe testnih uporabnikov. Na koncu je tudi 

izvedel raziskavo, v kateri je ugotovil, da so ljudje precej skeptični, ko ugotovijo, da jih nekdo snema. 

Doprinos k znanosti: 

Citiranost disertacije in člankov: 

Dela, ki bi citiral to disertacijo nisem našel, saj je bila disertacija narejena v letu 2010. 

Avtor v disertaciji citira 185 del. 

Drugi materiali na spletu: 

/ 

Čas za doktorski študij: 

5let  



Doktorsko delo #2 
Avtor in naslov: 

Steven M. Beitzel – On understanding and classifying web queries, Illiniois institute of Technology 

2006 

Fizične lastnosti in zgradba: 

96 strani, najbrž izdelano v Latex okolju; 

Zgradba: Uvodne strani, Kazalo vsebine, tabel, slik, Povzetek, Uvod, Analiza obširnih zapisov 

iskalnikov, Avtomatska klasifikacija spletnih poizvedb, Zaključek, Literatura 

Kratek povzetek: 

Avtor se je odločil pregledati dnevniške zapise iskalnikov – npr. Altavista in MSN. Pred samim 

procesiranjem je ugotavljal porazdeljenost poizvedb glede na čas. Kako pogosto se določene 

poizvedbe pojavljajo, kakšna je obremenjenost iskalnikov tekom dneva, tedna, meseca in leta.  

Svoj algoritem je testiral tudi na podatkih iz KDD Cup tekmovanja. Na splošno naj bi imel njegov 

algoritem 55% pravilnost pri določanju teme podane poizvedbe. Na koncu je še predlagal nadaljne 

delo na temo avtomatske klasifikacije in razširjanja poizvedb, kar bi še izboljšalo iskalnike. 

Doprinos k znanosti: 

Avtor predlaga nov algoritem, ki iz iskalniških dnevnikov upošteva tudi vsebino poizvedb za 

izboljšanje funkcije rangiranja. 

Citiranost disertacije in člankov: 

Delo je citirano v 5 delih (glede na google scholar). 

Avtor je citiral 81 drugih del. 

Drugi materiali na spletu: 

/ 

Čas za doktorski študij: 

[unknown] 

  



Doktorsko delo #3 
Avtor in naslov: 

David Jordi Vallet Weadon – Personalized Information Retrieval in Context by Exploiting Semantic 

Knowledge and Implicit User Feedback, Universidad Autonoma de Madrid, 2008 

Fizične lastnosti in zgradba: 

152 strani, najbrž oblikovano z WYSIWYG urejevalnikom besedil; 

Zgradba: Uvodne strani, Povezetek, Kazalo vsebine, slik, tabel, Uvod, State-of-the-art, Personaliziran 

priklic podatkov glede na semantično znanje, Personalizacija konteksta, Eksperimentalno delo, 

Zaključek, Literatura, Objavljena dela, Dodatki 

Kratek povzetek: 

Avtor je raziskoval hranjenje, uporabo in posodabljanje konteksta, ki ga iskalniki uporabljajo za 

personalizacijo rezultatov. Kontekst so hranili kot množico besed, ki so jo posodabljali z dodajanjem 

in brisanjem posameznih besed. Avtor predlaga novo metodo, ki bo kontekst hranila v obliki vektorja, 

v katerem so shranjene normalizirane vrednosti za koncepte iz ontologije. Ta vektor potem 

posodablja podobno, kot npr. Rocchio algoritem (1971) »popravlja« poizvedbe – linearna 

kombinacija starega in novega vektorja. Na primer, če bi vedeli, da je uporabniku všeč Sardinija, 

potem bi lahko sklepali, da mu je všeč Palermo, če je v ontologiji vsebovan v nahajaSe relaciji. 

Doprinos k znanosti: 

Oblikovanje nove metode hranjenja uporabnikovega konteksta, ki se upošteva pri iskanju. 

Citiranost disertacije in člankov: 

Avtor je citiral 135 del. 

Doktorska disertacija je bila citirana 15 (vprašanje, ker je objavil tudi članek z istim imenom) 

Drugi materiali na spletu: 

V razdelku objavljena dela ima navedene članke in predstavitve, ki se nanašajo na njegovo 

raziskovalno tematiko. 

Čas za doktorski študij: 

4leta (2004-2008) 


