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Praca naukowa stworzona:

    •  bez bólu
    •  dla własnej satysfakcji
    •  z myślą o czytelnikach

Gdy piszesz dla przyjemności, inni czytają z przyjemnością!

Pisanie pracy dyplomowej to dla większości studentów koszmarna perspektywa końca studiów. 
Niewiele jest osób, które z przyjemnością siadają do komputera i cieszą się, zapełniając puste 
strony tekstem naukowym. Nawet tym, którzy dobrze opanowali sztukę pisania, na myśl o pracy 
dyplomowej cierpnie skóra. „Przecież to i tak będzie męczące, nudne, pisane na zaliczenie. I nikt, 
absolutnie nikt nie zajrzy do mojej pracy dla przyjemności!” Nieprawda!

Zdarzyło Ci się mieć w ręku ciekawą książkę naukową? Różniła się od większości publikacji 
na ten sam temat, prawda? Czym? Językiem, sposobem podejścia do tematu, doborem 
ilustracji… Nawet trudne zagadnienia wytłumaczone były w niej w jasny i przystępny sposób. 
Jak to się stało? Odpowiedź jest prosta — jej autor ma do perfekcji opanowany warsztat pisarski 
i wie, że poważny temat nie zwalnia z pisania w sposób kreatywny. Przestań więc myśleć 
z przykrością o tym, że musisz usiąść do komputera. Nastaw się na stworzenie naprawdę 
ciekawej pracy.

Jednak zanim zaczniesz, dowiedz się, jak pisać, by inni chcieli czytać.

    •  Rozpocznij od poznania technik kreatywnego czytania tekstów naukowych.
    •  Naucz się sporządzania twórczych notatek.
    •  Dobierz temat pasujący do Twojej wiedzy i osobowości.
    •  Sformułuj oryginalną tezę.
    •  Przeprowadź przekonującą argumentację.
    •  Opatruj cytaty krytycznym komentarzem.
    •  Pisz przystępnie stylem naukowym. 

Nie pozwól, by ominęła Cię fascynująca intelektualna przygoda, 
jaką może się stać pisanie pracy dyplomowej! 
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Rozdzia� 8.
Plan pracy

Je�li masz ju� tez�, mo�esz przej�� do sporz�dzania planu pracy.
Przy pisaniu pracy dyplomowej plan jest absolutnie konieczny.
Wypracowanie czy opowiadanie mo�na napisa� pod wp�ywem
impulsu, nie próbuj jednak tej strategii w przypadku pracy dyplo-
mowej, gdy� powstanie chaotyczny twór, a ca�o�� trzeba b�dzie naj-
prawdopodobniej napisa� jeszcze raz. Czasami mo�e si� zdarzy� tak,
�e podczas pisania planu oka�e si�, i� Twój wst�pny projekt tezy nie
daje si� uj�� w karby pracy naukowej. W takim wypadku b�dziesz
musia� wróci� do punktu wyj�cia i ponownie opracowa� tez�. W ka�-
dym razie niech przestrog� b�d� dla Ciebie s�owa Umberto Eco:
„Praca dyplomowa jest jak partia szachów sk�adaj�ca si� z wielu
ruchów, w której, chc�c da� mata przeciwnikowi, musisz na pocz�tku
zaplanowa� kilka kolejnych ruchów, w przeciwnym bowiem razie
nigdy nie osi�gniesz celu”.

Do pisania planu pracy powinien zach�ci� Ci� tak�e fakt, �e
w przysz�o�ci stanie si� on spisem tre�ci Twojej pracy, a zatem czas
przeznaczony na jego tworzenie nie pójdzie na marne. Dobrze
wi�c, aby plan by� w miar� mo�liwo�ci jak najbardziej analityczny,
zawiera� punkty i podpunkty, które pó	niej stan� si� rozdzia�ami
i podrozdzia�ami (uwaga: nie ka�dy rozdzia� musi mie� tak� sam�
liczb� podrozdzia�ów). Szczegó�owy podzia� pozwala czytelnikowi
ogarn�� przedmiot bada� i �ledzi� Twój wywód. Zwró� jednak
uwag� na to, aby Twój plan nie by� za bardzo uszczegó�owiony, bo
wtedy wywód stanie si� „rwany”.
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Przygotuj si� na to, �e wersja ostateczna planu (czyli spis tre�ci)
b�dzie si� ró�ni�a od wersji pierwotnej. To normalne. Gdyby tak nie
by�o, oznacza�oby to, �e pisanie pracy niczego Ci� nie nauczy�o.
Kolumb zamierza� znale	� drog� do Indii, ale odkry� Ameryk�.

Oto rodzaje planów i wskazówki ich opracowywania:

� Chronologiczny
Zastanów si�, na jakie okresy mo�na podzieli� opisywany

przez Ciebie proces i jak si� on rozwija na poszczególnych
etapach.

� Przyczynowo-skutkowy
Wypunktuj przyczyny i rezultaty, a nast�pnie zastanów si�,

w jaki sposób owe przyczyny mog�y wp�yn�� na dany rezultat
i jakie dalsze rezultaty mo�na przewidzie�.

� Teza/antyteza/synteza
To stara, dobra metoda znana z filozofii Hegla.

Je�li wybierasz t� struktur�, to musisz zada� sobie pytania:
Co przemawia za x? Co przemawia przeciwko x? W jaki sposób
mo�na pogodzi� te sprzeczno�ci?

� Podobie�stwa/ró�nice
Zadaj sobie pytania, dlaczego x jest podobne do y i czym

ró�ni si� x od y. Mo�na porównywa� blokowo —omawia si�
wszystkie aspekty zjawiska x, nast�pnie wszystkie aspekty
zjawiska, a na ko�cu  si� swoje spostrze�enia. Bardziej zalecane
jest jednak porównywanie naprzemienne — najpierw nale�y
wybra� aspekty, które b�dziesz porównywa� w obu
zjawiskach, a nast�pnie porównujesz zjawiska x i y ze wzgl�du
na te aspekty.

� Indukcyjny (zalecany w pracy badawczej)
Jest to porz�dek od ogó�u do szczegó�u: plan rozwija si�

od koncepcji ogólnej i zmierza do konkretnych aspektów danego
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tematu. Je�li decydujesz si� na taki porz�dek pracy, musisz zada�
sobie pytanie: Jakie szczegó�y, fakty, przyk�ady mog� opisa�,
by wesprze� moj� tez�?

� Dedukcyjny (przydaje si� w pracy teoretycznej)
Jest to porz�dek od szczegó�u do ogó�u i sk�ada si� z serii

argumentów, które na ko�cu prowadz� do tezy. Je�li decydujesz
si� na taki porz�dek pracy, musisz zada� sobie pytanie: Jakie
argumenty wspieraj� moj� tez�? Jakie znaczenie maj� one dla
sprecyzowania tezy pracy?

Plan jest nieocenion� pomoc� podczas pisania pracy dyplomowej.
Dzi�ki niemu mo�esz rozpocz�� pisanie pracy od dowolnego roz-
dzia�u — tego, do którego czujesz si� najlepiej przygotowany. Pami�-
taj jednak, �e plan to tylko punkt odniesienia, w ka�dej chwili mo�esz
go zmieni�. Niech to nie b�dzie struktura, która wi�zi Twoj� kre-
atywno��, lecz jedynie mapa Twojej pracy, która daje Ci poczucie
bezpiecze�stwa i prze�wiadczenie, �e wiesz, dok�d zd��asz.

W napisaniu dobrego planu mog� Ci pomóc poni�sze �wiczenia.

Pytania i odpowiedzi

Zapisz swój temat, zadaj zwi�zane z nim pytanie. Odpowiedz na to
pytanie i z niego wyprowad	 kolejne, a potem kolejn� odpowied	.
Na tej podstawie by� mo�e uda Ci si� ustali� kolejno�� my�li, które
maj� si� pojawi� w Twojej pracy. Zastanów si� nast�pnie, jakie g�ówne
koncepcje z nich wynikaj� oraz jaka jest ich kolejno��.
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Drzewa i krzaki

Z pewno�ci� �atwiej b�dzie Ci u�o�y� plan, je�li go zwizualizujesz.
Najs�ynniejszym chyba symbolem struktury my�li jest drzewo. Pie�
to teza, konary to g�ówne tematy (rozdzia�y), ga��zie to tematy pod-
rz�dne (podrozdzia�y). Spróbuj przedstawi� plan Twojej pracy w for-
mie drzewa. Je�li struktura wydaje Ci si� zbyt skomplikowana, mo�esz
pos�u�y� si� obrazem krzaka zamiast drzewa. Nie musisz wówczas
tworzy� struktury z pniem, konarami i ga��ziami, lecz pl�tanin� ga��zi,
obrazuj�cych lu	no powi�zane ze sob� tematy.



Rozdzia� 9.
Blokady w pisaniu

Je�li nie mo�esz za �adne skarby rozpocz�� pisania pracy dyplomo-
wej, to najprawdopodobniej natrafi�e� na pisarsk� blokad�. Jak j�
pokona�? Metod jest wiele, poniewa� znamy wiele rodzajów blokad.
Na pocz�tku powiniene� zidentyfikowa�, jaki rodzaj blokady Ci�
trapi. W tym celu pos�u� si� przywo�ywan� ju� wielokrotnie w tej
ksi��ce metod� automatycznego pisania, która, notabene, jest uni-
wersalnym sposobem na pokonywanie blokad.

Zapisz wi�c na kartce, co hamuje Ci� przed pisaniem, co spra-
wia, �e pisanie jest dla Ciebie przykrym obowi�zkiem, a nie przyjem-
no�ci�. Pisz bez przerwy przez 10 minut, nie zwa�aj�c na stylistyk�
czy gramatyk�. Nie zatrzymuj si�, nie skre�laj, nie dziw si� temu, co
napisa�e�. Nast�pnie przeczytaj swój tekst i spróbuj w jednym zda-
niu zdefiniowa� blokad�. Poni�ej opisane zosta�y najcz��ciej spoty-
kane pisarskie blokady oraz techniki wspomagaj�ce ich pokonywanie.
Je�li Twoja blokada przypomina cho�by jeden z problemów opisa-
nych poni�ej, spróbuj zastosowa� si� do technik, które pomog� Ci j�
pokona�.

Poni�ej siedem najcz�stszych pisarskich blokad i sposoby ich
pokonywania.
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Nie potrafi� pisa�

To najwi�ksza i najtrudniejsza do pokonania blokada pisarska. Zwykle
nie pojawia si� u studentów kierunków humanistycznych, gdy� pisz�
oni du�o podczas studiów, a poza tym przewa�nie to lubi�. Jednak
u studentów innych kierunków prze�wiadczenie o tym, �e nie potra-
fi� pisa�, jest do�� cz�ste. atwo zreszt� zrozumie� ich frustracj�.
W ko�cu celowo wybrali kierunek studiów, który nie wymaga pisania,
a tu nagle obowi�zek napisania pracy dyplomowej wisi nad nimi ni-
czym miecz Damoklesa.

Skoro odczuwasz tak� w�a�nie blokad�, to najprawdopodobniej
onie�miela Ci� samo pisanie. Zacznij wi�c pisanie pracy… nie pisz�c.
Jak to mo�liwe? Zastosuj metod� pisania na g�os, czyli po prostu
opowiedz sam sobie to, co chcesz napisa�. Je�li nale�ysz do osób,
które od czasu do czasu lubi� mówi� do siebie (nie ma si� czego
wstydzi�, to zwyczaj wielu s�ynnych my�licieli i pisarzy), ta metoda
z pewno�ci� Ci si� spodoba. Przekonasz si� nagle, �e masz wiele do
powiedzenia (i do napisania), a tak�e odkryjesz mnóstwo nowych
inspiracji, których sobie dotychczas nie u�wiadamia�e�. Mankamen-
tem tej metody jest ulotno�� mowy, ale i na to jest rada: mo�esz
przecie� nagra� swój monolog na dyktafon, a potem przes�ucha� go
i spisa� najciekawsze my�li.

Je�li nie masz zamiaru mówi� do siebie lub nie masz w domu
odpowiednich ku temu warunków, opowiedz sobie to, co chcia�by�
napisa�, po cichu, w my�lach.

Nie wiem, co chc� napisa�

Ta blokada jest najprostsza do usuni�cia, bo bywa spowodowana bra-
kiem przygotowania do pisania. Je�li odczuwasz blokad� tego typu,
musisz po prostu wi�cej czasu sp�dzi� w bibliotece oraz po�wi�ci�
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czas na sporz�dzenie planu pracy. Odsy�am do rozdzia�ów: „Poszu-
kiwania w bibliotece”, „Wyszukiwanie w Internecie” i „Plan pracy”.

Nie wiem, od czego zacz��

Ta pisarska blokada funkcjonuje cz�sto jak b��dne ko�o. Z powodu
blokady nie mo�emy si� zabra� do pisania, a kiedy przez d�u�szy czas
nie piszemy, tym trudniej jest nam rozpocz��. Dobrym rozwi�za-
niem na zbyt wolne tempo pisania jest technika zwana szybkim
pisaniem. Napisz u góry kartki temat pracy lub tytu� rozdzia�u czy
podrozdzia�u, którego napisanie sprawia Ci trudno��, a nast�pnie
spróbuj jak najszybciej zapisa� kilka zda� na ten temat. Niewa�ne,
co to b�dzie, liczy si� tempo. Nie kontroluj tego, co powstaje na
papierze. Celem tego �wiczenia jest przede wszystkim prze�amanie
l�ku przed pisaniem. Ponadto podczas szybkiego pisania cz�sto do-
chodz� do g�osu nasze w�asne oryginalne skojarzenia. By� mo�e zatem
kilka spostrze�e� spisanych w ten sposób oka�e Ci si� pomocnych
w pracy, ale o wiele wa�niejsze jest to, �e dzi�ki temu �wiczeniu po
prostu zaczniesz pisa� i przekonasz si�, �e nie jest to takie straszne.
Im wi�ksz� odczuwasz blokad�, tym szybciej powiniene� pisa� i tym
mniej zastanawia� si� nad tym, co napisa�e�.

Nigdy nie b�d� tak dobry jak autorzy, których czytam

Pisz�cym prace dyplomowe cz�sto wydaje si�, �e powinni dorówna�
stylem, erudycj� i poziomem czytanym przez siebie tekstom. Postaw-
my spraw� jasno: jest to niemo�liwe. Praca dyplomowa to najpraw-
dopodobniej Twój pierwszy tekst naukowy, dlaczego wi�c od razu
chcia�by� osi�gn�� w niej to, co naukowcy z wieloletnim do�wiad-
czeniem? Takie ambicje s� po prostu nierealne i niepotrzebnie blo-
kuj� Twoj� kreatywno��. Je�li odczuwasz blokad� tego typu, dobrym
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pomys�em jest wcielenie si� w wymy�lonego naukowca. Na potrzeby
tego �wiczenia stwórz sobie w wyobra	ni posta� naukowca. Zasta-
nów si�, jak wygl�da, ile ma lat, jak� dziedzin� si� zajmuje, jak� ma
list� publikacji (najlepiej du��), jakie wa�ne naukowe odkrycia s� na
jego koncie. A teraz wyobra	 sobie, �e jeste� nim — osob� z du�ym
dorobkiem naukowym — i piszesz w�a�nie swój kolejny tekst, który
jest w rzeczywisto�ci Twoj� prac� dyplomow�. �wiczenie to powinno
Ci pomóc w zdobyciu wi�kszej pewno�ci siebie podczas pisania.

Nie potrafi� pisa� w sposób naukowy

Czasami blokada mo�e wynika� st�d, �e chcesz, aby Twój tekst od
razu by� idealny: spójny, precyzyjny, dopracowany. Ta sztuka udaje si�
jednak niewielu autorom. Zwykle do idea�u dochodzi si� mozolnie,
a tekst udoskonala si� w kolejnych fazach pracy nad nim. Je�li zma-
gasz si� z tak� w�a�nie blokad�, dobrym �wiczeniem b�dzie pisanie
za du�o. Zw�aszcza w pierwszej fazie pracy nad tekstem dobrze jest
pisa� du�o za du�o. Z góry przygotuj si� na to, �e spor� cz��� tekstu
b�dziesz musia� wykasowa� — jednak tylko w wypadku, gdy tekstu
b�dzie za du�o, jest szansa, �e pozostanie co� warto�ciowego.

Nie mam nic ciekawego do powiedzenia

Je�li przygotowa�e� si� do pisania pracy, przeczyta�e� wiele publikacji
i u�o�y�e� plan, z pewno�ci� masz co� ciekawego do powiedzenia na
wybrany temat, musisz tylko w to uwierzy�. Aby si� o tym przeko-
na�, napisz list/e-mail do przyjaciela, w którym opowiesz o swojej
pracy dyplomowej. Pisz w taki sposób, jakby� rozmawia� z przyjacie-
lem — nie u�ywaj stylu naukowego, za to mo�esz wtr�ca� do woli
Wasze ulubione powiedzonka. Zobaczysz, �e po wykonaniu tego
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niepozornego �wiczenia zaczniesz rozumie�, o czym jest Twoja praca
i co powiniene� pisa�, dostrze�esz tak�e braki, luki, niedoci�gni�cia,
ale i nowe horyzonty. Przekonasz si� równie�, jak wiele ciekawego
masz do napisania.

Zamiast pisa� list, mo�esz po prostu opowiedzie� komu�, o czym
piszesz. Przekonasz si�, �e nawet krótka rozmowa da Ci wiele powo-
dów do refleksji. Nie wiedzie� czemu, wielu autorów prac dyplo-
mowych uwa�a, �e ich temat jest czym� hermetycznym, niszowym,
a w zwi�zku z tym nie zainteresuje nikogo poza �cis�ym gronem spe-
cjalistów. Tymczasem ka�dy temat da si� spopularyzowa� i przekaza�
komu�, kto jest zupe�nym laikiem w danej dziedzinie.

Boj� si� krytyki promotora

Chyba nikt z nas nie lubi krytyki, ale trzeba pami�ta�, �e jest ona
si��, która zmienia �wiat na lepsze. Nie zapominaj tak�e, �e g�ów-
nym zadaniem promotora jest w�a�nie krytyka — jej celem jest to, by
Twoja praca by�a jak najlepsza. Gdyby Twój promotor tylko chwali�
Twoje post�py, z pewno�ci� nie mia�by� motywacji do dalszej pracy.

Je�li jednak l�k przed krytyk� promotora parali�uje Ci�, wykonaj
proste �wiczenie: wyobra	 sobie, jak Twój promotor oceni Twój
tekst, i napisz krótk� scenk� na ten temat. Zobaczysz, �e to, czego
si� boisz, wcale nie jest takie straszne. By� mo�e Twój l�k przed
krytyk� spowodowany jest tym, �e kontrol� nad Tob� przej��
Wewn�trzny Cenzor, który podpowiada Ci, �e wszystko, co napi-
sa�e�, jest s�abe i nic niewarte. Je�li znasz jego z�owieszczy g�os, spró-
buj si� z nim rozprawi�. Napisz do niego list, rozpoczynaj�c od s�ów:
„Mój Wewn�trzny Cenzorze”, w którym delikatnie dasz do zrozu-
mienia Twojemu prze�ladowcy, �eby zostawi� Ci� w spokoju.
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Je�li podane powy�ej rady nie poskutkowa�y, to:

� Codziennie napisz przynajmniej jedn� linijk� tekstu.

� Pod koniec pisania zapisz przynajmniej szkic dalszej cz��ci,
by unikn�� pó	niejszej blokady w pisaniu.

� Zmie� por� dnia, o której piszesz (np. wczesne rano zamiast
popo�udnia).

� Zmie� miejsce pracy (przenie� si� do kuchni, na balkon lub
chocia�by przestaw swoje biurko w inne miejsce).

� Wyobra	 sobie, �e piszesz dla czytelnika, który jest Ci �yczliwy
i dobrze Ci �yczy.

� Zdopinguj sam siebie. Powiedz sobie, �e wypijesz kaw�,
zjesz czekoladk� lub pos�uchasz ulubionej muzyki dopiero
po napisaniu fragmentu tekstu.

� Powtarzaj sobie cz�sto, �e pisanie to co� przyjemnego,
a nie przykry obowi�zek.

� Nic nie rób, ws�uchaj si� w cisz�, a by� mo�e nagle pojawi
si� w Twojej g�owie nast�pna linijka, któr� chcia�by� napisa�.

� Wybierz si� na spacer, id	 pota�czy� albo pop�ywa�
— wszystko, co wprawia w ruch Twój uk�ad krwiono�ny,
mo�e tak�e zach�ci� Ci� do pisania.

Przede wszystkim jednak pami�taj, �e nie jeste� sam. Spora cz���
Twoich kolegów i kole�anek z seminarium z pewno�ci� tak�e prze-
�ywa pisarskie blokady. Porozmawiaj z nimi o tym. Mo�esz tak�e
zwróci� si� z tym problemem do promotora.






