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ЕМ ПИ РИЈ СКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА: 
МЕ ТО ДО ЛО ШКЕ И СТА ТИ СТИЧ КЕ ОСНО ВЕ 

 
Ђор ђе М. Ка ди је вић (2012): Ем пи риј ска ис тра жи ва ња: 

ме то до ло шке и ста ти стич ке осно ве. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 
24 цм, 112 стр.

У при руч ни ку др Ђор ђа М. Ка ди је ви ћа, на уч ног са вет ни ка Ма те ма тич-
ког ин сти ту та СА НУ и ре дов ног про фе со ра Ме га тренд уни вер зи те та, 
са же то су при ка за не ме то до ло шке и ста ти стич ке осно ве ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња. Да би чи та лац бо ље раз у мео ло ги ку ис тра жи вач ких ко ра-
ка и ста ти стич ких ана ли за, те осно ве су при ка за не у ши рем кон тек сту. 
Сто га, са др жај овог при руч ни ка пре ва зи ла зи окви ре увод ног ака дем-
ског кур са из ове обла сти. У при руч ни ку се по је ди не те ме де таљ ни је 
раз ра ђу ју, док су по је ди не из о ста вље не. 

Књи га има 112 стра на и по де ље на је у де сет по гла вља. На са мом по-
чет ку аутор да је ко ри сне са ве те о пре тра жи ва њу и ко ри шће њу број них 
ди ги тал них би бли о граф ских сер ви са, што су ак тив но сти ко је ве зу је мо 
за пр ви ко рак у фор му ли са њу ис тра жи вач ких пи та ња. На ту те му се 
на до ве зу је текст о де фи ни са њу ис тра жи вач ких хи по те за. У на ред ном 
по гла вљу аутор уво ди ба зич не ме то до ло шке пој мо ве, као што су ва ри ја-
бле, ни вои ме ре ња и раз ли чи те ме триј ске ка рак те ри сти ке. 

Тре ће по гла вље, под на зи вом Ло ги ка ста ти стич ког за кљу чи ва ња, 
пру жа чи та о цу фор мал ну осно ву за раз у ме ва ње на ред них по гла вља у 
ко ји ма се опи су ју раз ли чи ти ста ти стич ки по ступ ци. Ово је те ма ко јој 
ни је по све ће но до вољ но па жње у ве ћи ни ме то до ло шко-ста ти стич ких 
уџ бе ни ка. Као пр ве у ни зу ста ти стич ких те сто ва, ко ји се ко ри сте у об-
ра ди по да та ка, аутор опи су је тех ни ке за по ре ђе ње ре ла тив них и апо со-
лут них фре квен ци, на шта се на до ве зу је по гла вље о по ре ђе њу про сеч-
них вред но сти.  

У ше стом по гла вљу уво ди се по јам ме ди ја не као ал тер на тив не ме-
ре цен трал не тен ден ци је, а де таљ но се раз ма тра ју и опи су ју раз ли чи ти 
не па ра ме триј ски те сто ви за по ре ђе ње ме ди ја на. У на ред ном по гла вљу 
аутор се ба ви ме ра ма ли не ар не по ве за но сти ва ри ја бли, као и ста ти стич-
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ким по ступ ци ма ко ји ма се упо ре ђу ју ко ре ла ци је. Осмо по гла вље, у ком 
су об ја шње ни по ступ ци јед но стру ке и ви ше стру ке ли не ар не ре гре си је, 
као и би нар не ло ги стич ке ре гре си је, ди рект но се на до ве зу је на прет ход-
но об ра ђе ну те му. Аутор ов де те мељ но опи су је ста ти стич ке по ступ ке 
по мо ћу ко јих се, на осно ву вред но сти по зна тих ва ри ја бли, вр ши пре-
дик ци ја вред но сти не по зна тих ва ри ја бли ко је су у узроч но-по сле дич ној 
ве зи са по зна тим ва ри ја бла ма.

Де ве то по гла вље пру жа де та љан увид у ана ли зу пре жи вља ва ња ко-
ја се по ми ње али рет ко опи су је у ме то до ло шким при руч ни ци ма за ем-
пи риј ска ис тра жи ва ња. Ова ана ли за пр вен стве но је раз ви је на за по тре бе 
ме ди цин ских и би о ло шких ис тра жи ва ња, а на кнад но је про на шла при-
ме ну и у дру штве ним на у ка ма. За вр шно, де се то по гла вље пред ста вља 
син те зу опи са них ста ти стич ких тех ни ка кроз њи хо ву при ме ну на два 
об у хват на ис тра жи вач ка пи та ња. Чи та лац мо же пра ти ти ток ста ти стич-
ке об ра де, од по ста вља ња хи по те за, ода би ра аде кват них ста ти стич ких 
тех ни ка, као и те сти ра ња хи по те за, од но сно при ме не тех ни ка до ту ма-
че ња утвр ђе них ре зул та та. Ово по гла вље је по себ но ко ри сно за чи та о-
ца, јер се у ње му, на ин те ре сан тан на чин, при ка зу је прак тич на при ме на 
прет ход но опи са них ста ти стич ких по сту па ка. Књи га оби лу је при ло зи-
ма ко ји до пу њу ју са др жај опи са них по гла вља.

На кра ју сва ког по гла вља на ла зи се низ до бро осми шље них пи та ња 
и за да та ка ко ја чи та о цу омо гу ћа ва ју да и прак тич но про ве ри ста ти стич-
ка зна ња. Због то га ова књи га мо же по слу жи ти и као до пун ска ли те ра-
ту ра на основ ним кур се ви ма из ста ти сти ке. У тек сту се на во де фор му ле 
нај че шће ко ри шће них тест ста ти сти ка, што омо гу ћа ва за ин те ре со ва ним 
ис тра жи ва чи ма да стек ну увид у ма те ма тич ке осно ве ста ти стич ких тех-
ни ка ко је при ме њу ју. Опис сва ког те ста пра ти и ја сна ин струк ци ја за 
ње го ву при ме ну у нај че шће ко ри шће ним ра чу нар ским про гра ми ма за 
ста ти стич ку об ра ду по да та ка (Mic ro soft Ex cel, SPSS, Open Stat). До дат но, 
аутор да је и упо ред ни пре глед при ме не раз ли чи тих ста ти стич ких те сто-
ва у на бро ја ним про гра ми ма, што је још јед на од прак тич них пред но сти 
овог при руч ни ка. 

Иако је књи га на сло вље на ,,Ем пи риј ска ис тра жи ва ња: ме то до ло-
шке и  ста ти стич ке осно ве“, сти че се ути сак да је аутор ви ше па жње 
по све тио под руч ју при ме ње не ста ти сти ке, а да се зна чај но ма ње ба вио 
ме то до ло шким те ма ма. Ипак, то је стан дард ни про блем са ко јим се су о-
ча ва ју ауто ри ста ти стич ко-ме то до ло шких уџ бе ни ка, бу ду ћи да је те шко 
из вр ши ти раз гра ни че ње ове две обла сти. Ауто ров ода бир те ма мо же се 
по сма тра ти као ком про мис на стао из по тре бе да се на што при јем чи ви ји 
на чин при ка жу обе обла сти. Упра во за то овај при руч ник ни је на ме њен 
чи та о цу ко ме не до ста ју основ на ме то до ло шка зна ња. Иако књи га да је 
пре глед ко ри сних ста ти стич ких тех ни ка, она не по кри ва све ста ти стич-
ке по ступ ке ко је ис тра жи ва чи че сто ко ри сте. 
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У це ли ни гле да но, књи га је на ме ње на струч ња ци ма из дру штве но-
ху ма ни стич ких на у ка ко ји се ба ве ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма и по-
се ду ју прак тич на зна ња, али не и си сте мат ску ста ти стич ку обу ку. Она 
им мо же по мо ћи да стек ну увид у ма те ма тич ке осно ве ста ти стич ких 
тех ни ка ко је ко ри сте, а по слу жи ће им и као ко ри стан под сет ник при-
ли ком ста ти стич ке об ра де по да та ка. Сто га ову књи гу не мо же мо по сма-
тра ти као основ ни ме то до ло шко-ста ти стич ки уџ бе ник, већ као ко ри сну 
до пун ску ли те ра ту ру.  

Сми ља на Јо шић и Ива на Ћи ро вић
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња

 


