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Téma (obecně – o čem práce je)
Výběr tématu je extrémně důležitý, protože se od něj bude odvíjet to, jak se
ti na práci bude chtít makat.
Pokud si můžeš vybrat, snaž se zvolit téma, které tě zajímá, z předmětu,
který tě baví (strávíš na tom dost času)
Vyber si něco, co zvládneš (zpracovat i vydýchat)

Nepiš o:
Euklidově algoritmu, když nevíš, co je algoritmus… a nesnášíš matiku
Španělské gramatice, když neumíš španělsky… a nesnášíš gramatiku
Počtu sebevražd u středoškoláků, když nemáš jejich počty (a nevíš kde
je sebrat) a nesnášíš statistiku…

Obecné téma

konkrétní problém

Aby psaní někam vedlo, je třeba z obecného tématu udělat konkrétní
problém tzn. definovat to, co mě bude zajímat.
Většinou je problém formulován pomocí výzkumné otázky nebo hypotézy

Dobrá rada!
Vždy téma nějak specifikuj. Nepiš jen tak o globálním oteplování nebo
druhé světové válce.

Formulace problému: výzkumná otázka
Výzkumná otázka je častá varianta formulace problému

Špatný příklad: Otroctví v Americe
(toto není žádná otázka, jen příliš široké téma, které nespecifikuje žádný
problém)

X
Dobrý příklad: Jak přispěl román "Chaloupka strýčka Toma" ke zrušení
otroctví?
(jasně definovaný problém, mým cílem bude odpovědět na tuto otázku)

Formulace problému: hypotéza
Krom výzkumné otázky se dá pro formulaci problému použít i hypotéza, tzn.
tvrzení, které mám za úkol potvrdit nebo vyvrátit:

Příklad: Studenti středních škol, kteří mají účet na Instagramu, mají více
přátel také ve skutečném životě, než ti, kteří účet na IG nemají
- mým cílem během psaní práce bude zjistit, zda mohu toto tvrzení potvrdit
nebo vyvrátit (zřejmě budu muset vytvořit dotazník a ptát se studentů zda
mají IG, kolik mají přátel...).
Správně formulovaná otázka nebo hypotéza je základ úspěchu, díky nim
má psaní cíl a je možné rozvíjet nějakou myšlenku.

Obecné téma

konkrétní problém

Jak přejít od obecného tématu ke konkrétnímu problému?
O tématu si musíš nejdříve něco přečíst – jinak bude těžké začít.
Pokládej si otázky:
Proč o tom chci psát (je to současný problém, prozatím to není vyřešené…)
Co mám v plánu řešit nebo dokázat?
Jak to mám v plánu dokázat? Vím, jak budu postupovat? Mám všechno, co
potřebuju? (literaturu, data o problému…)

Autor: Pavlína Tassanyi (DiploGuru) – pomoc s psaním seminárek
Chceš si domluvit konzultaci? Piš: diploguru@gmail.com

#diploguru
facebook.com/napisudiplomku/
Tato prezentace vznikla spoluprací Národní technické knihovny a Moravskoslezské vědecké knihovny.

