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Śledzenie literatury 

 

„Literatura globalna” 
 Bazy danych: PubMed 

 Google 

 Śledzenie zgłoszeń 

patentowych 

 

Wąski zakres: 
 Wpisywanie słowa np. 

„proteasom” raz w tyg. do 

przeglądarki 

 Śledzenie badań jednego-

dwóch zespołów (B. Tomkinson 

–TPPII) 

 

Warto już na tym etapie napisać pracę przeglądową do 
jednego z czasopism polskich lub zagranicznych 
– Postępy Biologii Komórki – krótkie 5-10 stron doniesienia będące 

przedstawieniem aktualnych tematów max 5 ostatnich lat 

 



„Sowa kluczowe” 
 Tumor, cancer, neoplasia, 

malignancy 

 Proteasome, kinase,  

 Apoptosis 

 Cell cycle 

 

 

Zestawienia słów: 
 Odpowiednia kombinacja 

 Fragment słowa 

 



Śledzenie literatury 

 Fora dla naukowców 

 Protocols on line 

 Foldery firmowe 

 Charakterystyka 

szlaku, procesu 

 Charakterystyka 

metody 

 Protokoły i dane 

techniczne 

  

 Dane na stronach 

polskojęzycznych, np. 

wikipedia 

 Podręczniki 

 

 

Co to jest IF? Impact factor 

• Współczynnik cytowań 

• In wyższy tym lepiej, są pisma wiodące z danej 

dziedziny 

 



Foldery firmowe 



znajdowanie oryginalnych pomysłów 

 Oryginalnych nie znaczy oderwanych od 

rzeczywistości 

  Inspiracją prawie zawsze są już napisane 

publikacje i/lub doniesienia zjazdowe 

 Pomysłem jest n.p. inne ujęcie tego samego tematu 

 Pomysły rodzą się gdy otrzymujemy zaskakujący, 

niezgodny z hipotezą wynik exp.  

  Pomysły rodzą się w dyskusji z kolegami czy to 

młodszymi czy to starszymi 

 

 



Planowanie eksperymentów 

pisanie projektów 

 Każdy wątek badawczy 
musi mieć swój plan 

 Krótkofalowy 
 Długofalowy 

 Metodyka pracy 
 Stosowanie znanych metod 
 Szukanie metod w literaturze 
 Dyskutowanie metod na 

forach dla naukowców 

 Zamówienia: materiały i 
środki trwałe 
 Szukanie firm i 

dystrybutorów 
 Zbieranie ofert cenowych 
 System „workflow” 

 
 

 Projekty 
 Napisanie projektu 

zamierzonych badań 
nadaje projektowi ramy 
czasowe i punkty do 
zrealizowania 

 Mini-granty studenckie 

Dobry sposób na 

gospodarowanie własnym 

budżetem 

 Dla doktorantów granty 
promotorskie 

 Projekty są recenzowane 
weryfikacja przez osobę 
niezależną 

 Uwagi recenzentów są 
bezcenne 

 
 



Staranne przeprowadzenie założonych zadań 

odpowiednie grupy kontrolne 

 Każdy eksperyment musi 
mieć swój protokół 
 Umożliwiający odtworzenie 

warunków exp 

 Wszelkie odstępstwa notowane 

 Staranne prowadzenie dziennika 
laboratoryjnego 

 Odpowiedni czas 
 Zapewnić czas wolny na exp, 

zapewnić jedzenie i odpoczynek 

 Grupy kontrolne poz. i neg 

 Powtórzenia exp 

 

 Grupy kontrolne 

 „Read out system” na 
podstawie gr. poz i neg 
każdy może 
zinterpretować wynik 

 Najlepiej jeśli są dwie 
grupy kontrolne 

 



Wnioski i obserwacje interpretacja wyników 

dyskusja w zespole badawczym 

 Najczęściej wynik jest 

odmienny od naszych 

założeń 

 Najgorzej, jeśli tak 

naprawdę nie wiadomo 

co wyszło 

 Metoda nie działa 

 Za każdym razem 

wychodzi inny wynik 

 

 Dyskusja w zespole: 

 Inni mogą mieć podobny 

problem 

 Widzą nasz wynik 

inaczej 

 Mogą coś dodać od 

siebie np. dorobić cykl 

komór 

kowy 

 

 



Formy upowszechniania wyników 

 Aktywny udział w 
konferencji 
 Weryfikacja na szerszym 

forum 

 Konieczność zebrania i 
usystematyzowania wyników 

 Konieczność zapoznania się 
z literaturą 

 Konieczność przedstawienia 
wyników w sposób czytelny i 
zrozumiały 

 Dyskusja z innymi, wymiana 
intelektualna 

 w 

 Publikacja 

-systematyczne 
przedstawienie wyników 

-dobre ryciny wraz z ich 
opisami 

-materiały i metody oraz 
wyniki są najłatwiejsze do 
napisania 

-wstęp i literatura 

-dyskusja jest trudna 



PUBLIKACJA 

 Z tego jesteśmy 

rozliczani - wszyscy 

 Można mieć jedną b. 

dobrą lub kilka 

mniejszych 

 Należy zaczynać 

małymi kroczkami, np. 

od przeglądówki  

 

 PRACE ORYGINALNE: 
 Streszczenie 

 Wstęp 

 Materiały i metody 

 Wyniki 

 Ryciny 

 Dyskusja 

 Tekst ma być niezwykle 

zwięzły i konkretny 

 

 



Jak napisać publikację 

 Zacząć od rycin (max 8) one będą porządkować 

kolejność opisywania wyników 

 Ryciny należy starannie opisać aby osoba 

postronna wiedziała co przedstawiają i dlaczego 

 Materiały i metody może pisać każdy i zawsze 

 Wyniki korespondują z rycinami 

 Wstęp jest mini przeglądówką 

 W dyskusji bronimy naszej hipotezy i przedstawiamy 

dowody ją potwierdzające 

 



Zespół, zespół, jeszcze raz 

zespół 

 KAŻDY SUKCES MA WIELU OJCÓW 

 Wspólnie możemy więcej 

 Wspólnie jesteśmy bardziej krytyczni 

 Lepiej mieć 2 publikacje ze współautorami niż 
jedną samemu 

 Lojalność w zespole 

 Podzielić się pisaniem 

 publikacji 
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