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"Problem"  i  "Teza/Hipoteza"   w pracy dyplomowej 
Problem i teza formułowane w pracach dyplomowych są elementami konstrukcji logicznej (implikacji) o następującej strukturze: 

 
 
 

 
 

 
 
 

W pracach dyplomowych: 

Problem i teza (hipoteza) są istotnymi elementami rozprawy formułowanymi we wstępie do wszelkich prac pisemnych w 
tym szczególnie dyplomowych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i końcowych. 

(problem(at) - zagadnienie, zadanie, sprawa do rozwiązania. Socj. zagadnienie stwarzające trudności, kłopot.) 
(teza = zdanie, założenie, twierdzenie którego prawdziwość ma się dowieść) 
(hipoteza = tymczasowe przypuszczenie mające ułatwić wyjaśnienie jakiegoś zjawiska  wymagające sprawdzenia) 

problem [opis sytuacji, która zdaniem autora jest z  pewnych względów niekorzystna, szkodliwa, niebezpieczna 
lub obojętna (ale można ją zmienić na bardziej korzystną) i zachodzi konieczność jej zmiany]. Zagrożenia 
(niedogodności, wysokie koszty,...) wynikające z istniejącej sytuacji mogą występować aktualnie lub też wystąpić w 
przyszłości.  Sytuacja problemowa może dotyczyć przeszłości, okresu bieżącego lub przyszłości i związana jest 
niepewnością,  której usunięcie może mieć znaczenie bezpośrednie lub pośrednie dla rozstrzygnięć korzystnych w 
dziedzinie opisywanej (badanej) lub w innych dziedzinach. 

 teza/tezy twierdzenia autora - dotyczące m.in. potrzeby, 
możliwości, i zakresu (wielkości) zmiany sytuacji problemowej 
- których prawdziwość autor zamierza dowieść  w rozprawie. 
Teza może też dotyczyć istnienia nieznanego lub nie w pełni 
znanego zjawiska. To konkluzje, których i  prawdziwość  autor 
zamierza dowieść w rozprawie. 

   

Jeżeli  ......................................................  , to  .............................................   . 
 

(Poprzednik implikacji) (Następnik implikacji) 

(Założenie)  
 (Problem) 

(Wniosek)  
(Teza, Hipoteza)  

           Przykład elementarny:           Jeżeli      A=2     i      B=3      , to         A + B = 5  . 

 Przykład 
 z pracy 
 dyplomowej: 
        
 Jeżeli ... 

 ... , to ... 

 
Zastosowanie narzędzi wspomagających modelowanie 

procesów informacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem, do 
oceny wymagań użytkowników, może istotnie usprawnić ten 

proces i obniżyć ryzyko niepowodzenia wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego 

zarządzania w przedsiębiorstwie. 
 

      Rośnie dynamika otoczenia współczesnych przedsiębiorstw. 
i    Wzrasta obciążenie systemu informacyjnego przedsiębiorstw. 
i    Do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem wymagany jest       

odpowiednio rozwinięty system informatyczny. 
i    Wdrożenie rozwiniętego systemu informatycznego zarządzania jest 

kosztowne i obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia. 
i    Głównym czynnikiem wpływającym na wielkość ryzyka niepowodzenia 

wdrożenia  jest zła ocena wymagań  użytkownika. 
i    Istnieją skuteczne narzędzia wspomagające modelowanie procesów 

informacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem. 

 
Dodatkowe 
objaśnienia 
 


