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Zanim zaczniemy pisać… 

• Do kogo skierowany jest tekst? (czytelnik 
modelowy)  

• Co chcę powiedzieć? (przesłanie)  
• W jaki sposób ustrukturyzuję materiał? (spis 

treści)  
• Czy mam już całość materiału? (plan 

niezbędnych uzupełnień)  
• W jaki sposób będę wyrażać to co mam do 

powiedzenia? (język i styl)  
• Kiedy zakończę pracę? (harmonogram)  

 



Struktura 

1. Wstęp  

2. Metodologia 

3. Część teoretyczna  

4. Część empiryczna   

5. Dyskusja 

6. Konkluzje  

7. Bibliografia  

 



Wstęp 

• Tło  

• Luka badawcza, wkład w wiedzę 

• Sformułowanie problemy badawczego / 
hipotezy  

• Struktura pracy  

• Główne pojęcia  

• Ograniczenia problemy badawczego  



Metodologia 

• Paradygmaty – pozycjonowanie i 
uzasadnienie 

• Wybór metodologii 

• Przegląd literatury metodologicznej 

• Kompozycja metod (research design) 



Część teoretyczna 

• Literatura związana z obszarem badawczym  

• Wszystkie główne pojęcia, które pojawią się 
w dalszej części  

• Wszystkie założenia 

• Narzędzia koncepcyjne: modele, wzorce 
analityczne, typologie, definicje 



Część empiryczna 

• Opis zastosowanych metod  
• opis kontekstu kulturowego,  

• jak zostały przeprowadzone badania? dane: z iloma 
osobami zostały przeprowadzone wywiady, ile razy 
badacz je odwiedził, ile czasu spędził na obserwacji itd., 

• reprezentacja: czyje problemy, perspektywa, poglądy itp. 
są w tekście przedstawione, jakie grupy i jednostki 
zostały pominięte, dlaczego?  

• Relacja z badań  

• dowody 

• relacja, materiał: cytaty/ dane ilościowe 

 



Dyskusja 

• Analiza materiału badawczego,  

• Porównanie z istniejącą literaturą: co się 
zgadza a co nie? 

• Propozycja sposobów analizy materiału 
empirycznego 

• Model lub elementy modelu (podstawa do 
wniosków)  

 



Konkluzje 

• Wnioski z badań: jak została wypełniona 
luka?; jak naświetlony problem/ 
zweryfikowana hipoteza?  

• Implikacje – znaczenie w obszarach:  

– Naukowym  

– Politycznym / społecznym  

– Praktycznym  

– Metodologicznym  

 

 



Rodzaje konkluzji 

• Mogą oferować nowy sposób patrzenia na temat 
badań (model, metafora) (jakościowe) 

• Mogą oferować nową (wycinkową) teorię (ilościowe) 

• Mogą określić kierunki przyszłych badań (pilotaż, 
studium przypadku, wszystkie dodatkowo) 

• Mogą pokazać implikacje badań (studium przypadku, 
wszystkie dodatkowo)  

• Mogą oferować rozwiązania praktyczne problemu/ 
problemów (ilościowe, studium przypadku, wszystkie 
dodatkowo)  



Model poznawczy 

• Pokazuje statyczne i/lub dynamiczne 
związki między elementami/aspektami 
zjawiska. 

• Pokazuje nowe sposoby rozumienia 
zjawiska.  

• Należy wyraźnie określić jego ograniczenia, 
szczególnie unikać nadmiernej generalizacji. 



Bibliografia 

• Bibliografia i powoływanie się:  

http://www.kostera.pl/Bibliografia.htm  

• Jak uniknąć plagiatu? 

http://www.kostera.pl/Plagiat.htm  

http://www.kostera.pl/Bibliografia.htm
http://www.kostera.pl/Plagiat.htm


Styl 

• Poprawny język, 
• Inkluzywność –  nieseksistowskie i nierasistowskie formy 

językowe, 
• Anonimowość respondentów/ rozmówców i organizacji bardzo 

ważna; pseudonimy/ zbiorcze wyniki  
• Narracja tematyczna; problemowa w badaniach jakościowych/ 

analiza w ilościowych, 
• Wiarygodność: dane, materiał z terenu,  
• Należy unikać sztucznego, biurokratycznego stylu: strony 

biernej, ukrytego narratora ("uważa się, że," zbadano" itd.), 
nienaturalnych wyrażeń,  

• Wioski ugruntowane w materiale dowodowym  
• Poprawne powoływanie się i bibliografia 



Formatowanie 

• Tytuły i poziomy podrozdziałów powinny być konsekwentne,  

• Przy dłuższych cytatach używa się stylu cytowania: odrębny 
akapit, większy lewy margines; źródło cytatu 

• Gdy powołujemy się na cudze idee w tekście bieżącym najlepiej 
wpleść nazwisko autora w narrację, np. "Max Weber 
(1920/1997) pisał o normach i wartościach..." Można też inaczej: 
"Normy i wartości kultury maja istotny związek z religią (Weber, 
1920/1997)."  

• Język polski „nie lubi” inicjałów — unikajmy ich przede 
wszystkim w tekście bieżącym, np. I.Kant. Można podać całe 
imię lub samo nazwisko, np. Immanuel Kant, lub Kant;  



Formatowanie 

• Podkreślenia: jednym rodzajem czcionki, kursywa lub 
wytłuszczenie; wyłącznie dla emfazy — w tekście naukowym 
unika się podkreśleń dydaktycznych, czy retorycznych, 

• Tabelki oraz rysunki ponumerowane i podpisane (pod tabelką/ 
rysunkiem); jeśli zaczerpnięte z cudzego tekstu należy podać 
źródło; 

• Przypisy oszczędnie; jeśli czegoś nie da się powiedzieć w 
bieżącym tekście, to nie jest wykluczone, iż nie jest warte 
powiedzenia,  

• Wyraźnie zaznaczone poszczególne poziomy tekstu 
(podrozdziały różnego stopnia)  

• Numeracja stron.  



Proces pisania 

• Przygotowanie do pisania: organizacja 
materiału, rozplanowanie wypowiedzi, 

• Manuskrypt wstępny, 

• Redakcja rzeczowa , 

• Korekta,  

• Redakcja językowa , 

• Korekta,  

• Recenzje formalne albo pomocny Czytelnik, 

• Manuskrypt ostateczny.  


