LOGIKA PSANI PROTOKOLU – obecne zasady
1. Predstavim se,
-- tedy kdo jsem a odkud jsem (obor studia, rocnik)
-- datum
-- popr. i teplota (u laboratornich cviceni), pocasi (u praci v prirode), apod.
-- uloha obecne
Toto je
HLAVICKA
2. Musim sdelit, co konkretne mam delat. Tedy
ZADÁNÍ/CIL PRACE
3. Musim sdelit jak cíle dosáhnu, na zaklade ceho nebo jak budu praci provadet,
tedy neco z teorie, resp. metodiky. Napr.,
-- jake vztahy budu potrebovat; [z toho obvykle vyplyne, co budu merit,
michat, atd. (fyzika, chemie)]
-- proc budu postupovat tak a tak (biologie, geografie)
Tedy
METODA/TEORIE

4. Kdyz vim, co budu konkretne delat a jak budu postupovat,
musi mi take byt nyni zrejme, co k tomu budu potrebovat.
Tedy
POMUCKY/NÁSTROJE
TYPICKÁ CHYBA:
Pomůcky/nástroje jsou uvedeny PŘED metodou
Jak můžete vědet, CO BUDETE POTŘEBOVAT když ješte nevíte,
jak pokus/pozorování, atd., budete provádět???

5. Nyni prijde popis vlastni prace.
-- pripravoval jsem roztok
-- meril jsem
-- pozoroval jsem, zaznamenaval jsem rezal jsem,
krajel jsem a zaleval kyselinou, apod.
-- atd.
a vysledky zapisi, obvykle, do tabulek ci nejak jinak zaznamenam
(do pracovniho sesitu). Tedy
VYSLEDKY MERENI/POZOROVANI

6. To, co jsem ziskal a mam se vsemi detaily zaznamenano, musim nyni zpracovat.
Napr. ze vztahu uvedenych v teoreticke casti spocitam hledane veliciny,
urcim chyby, atd.
Tedy,
ZPRACOVANI VYSLEDKU
7. To, co jsem udelal, musim nyni strucne shrnout/zhodnotit. Tedy,
ZAVER
8. Na konec pak musim uvest, z ceho jsem cerpal, tedy
SEZNAM LITERATURY
zpracovaný podle platných norem a v konkrétní podobě obvyklé
pro danou instituci.

Typický příklad struktury PROTOKOLU - shrnutí
0. Hlavička (kdo jsem, odkud jsem, datum, apod.)
1. Zadání (změřte, určete, nalezněte, zjistěte, ...)
2. Teorie/Metoda (vztahy, ze kterých se potřebné veličiny získají, ...;
co a jak budu měřit, pozorovat, ...; budoucí čas)
3. Pomůcky/nástroje
- potřebné přístroje (typ, vlastnosti, ...), materiál (chemikálie,
pokusná zvířata, archivní nálezy, ...)
4. Vlastní měření (pozorování) a získané výsledky (minulý čas; měřil jsem,…)
5. Zpracování výsledků (výpočty, odhady chyb, ...)
6. Zhodnocení výsledků; závěr
7. Seznam použité literatury

