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UVOD
◦ TWITTER – 335 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov

◦ Politiki na Twitterju – politična sporočila in samopromocija v političnih kampanjah



GRADNJA korpusa - kriteriji

Gradivo zajeto iz korpusa spletnih uporabniških vsebin - Janes 

Časovni okvir: 01.06.2013 – 05.01.2016

◦ Korpus Janes TwePo (politiki, parlamentarne stranke, ministrstva in vlada)

◦ Podkorpus posameznih politikov

Kriterij za analizo:

1. ALI IMA POLITIK NA TWITTERJU USTVARJEN UPORABNIŠKI RAČUN?

2. ALI JE TA PROFIL ZAVEDEN V KORPUSU JANES?



METAPODATKI, ki spremljajo vsak tvit
v Janes TwePo:
◦ Uporabniško ime na Twitterju

◦ Ime in priimek politika

◦ Spol politika

◦ Raven politične funkcije

◦ Politična funkcija

◦ Politična stranka, ki ji politik pripada/

stranka, ki ga podpira (župani)



KONKORDANČNIK Sketch Engine



VELIKOST KORPUSA

V analizo je vključenih 78 politikov, ki so napisali skupno 77 tisoč tvitov

(994 tvitov na politika).



INTERPRETACIJA METAPODATKOV

- 81 % tvitov so napisali moški politiki

(1255 tvitov na politika)

- 19 % tvitov so napisale ženske političarke

(532 tvitov na političarko)

Število tvitov po posameznih avtorjih



Število in delež tvitov v podkorpusu Janes TwePo

glede na politično funkcijo njihovih avtorjev oz. avtoric.

Število in delež tvitov v podkorpusu Janes TwePo

glede na politično stranko njihovih avtorjev oz. avtoric.

- Najaktivnejši poslanci

- Vse starostne generacije

- Najaktivnejši predvsem člani, ne predsedniki

oz. predsednice strank

- Največ tvitov so napisali člani stranke SDS, 

sledi SMC in DL

- Tvitanje članov stranke SDS je “razpršeno” 



SENTIMENT

◦ Polovica nevtralen sentiment

◦ 30 % negativen in 25 % pozitiven

◦ Političarke – približno enako št. tvitov z negativnim

in pozitivnim sentimentom

◦ Politiki – več tvitov z negativno vsebino
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STANDARDNOST 

◦ Standardna slovenščina (68 % tvitov)

◦ Zelo nestandardnih zapisov malo (6 %)



BODOČE DELO

◦ Nadgradnja natančnejše analize sentimenta

◦ Analiza ključnih besed

◦ Analiza pravopisnih, slovničnih in besednih odstopanj od normativnih pravil in 

nevtralnega stila



NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST.


