
 

Něco si přivydělej a napiš u toho slohovku (klidně 300 slov) 
Už to bude nějaký ten pátek, kdy jsem musel po nocích sepisovat slohovou práci na téma „Co si o mě 

myslí moje boty“ či „Proč jsem zapomněl domácí úkol“ na předlouhých 300 slov. Popravdě, nijak 

zvlášť mi to nechybí (omlouvám se všem kantorům českého jazyka). Ono to však nebylo k ničemu. 

Jako součástí našeho marketingu ve firmě píšeme články o podnikání, technologiích a grafice, takže 

jsem se psaní nevyhnul, i když programuji. Až tehdy jsem si uvědomil, že český jazyk nebyl úplně 

zbytečný. 

Ano, surrealistická díla jsou passé. Jestliže si myslíte, že oslníte hromadu čtenářů svým perfektním 

sonetem, jste asi také vedle. Nejčastější komerční (jinými slovy užitečné) formy jsou publicistické 

články, zprávy nebo případně úvahy. Bohužel napsat něco do šuplíku má negativní vliv na motivaci. 

Přesně z tohoto důvodu se firma Bonsai Development, kterou zastupuji, rozhodla vypomoci Vám, 

studentům střední školy, v nějaké té motivaci pro psaní publicistických prací. Jak jinak než finančně 

(a dobrým pocitem).  

Jak získat peníze? 
Spolupráce s námi není složitá. Jestliže zrovna píšete v českém jazyce publicistické články, neváhejte 

si vzít nějaké téma spojené s naším blogem. Pokud máte psaní rádi, nebojte se vytvořit i něco sami. 

Zašlete nám Váš článek a pokud ho vyhodnotíme jako publikovatelný, dostanete od náš symbolických 

100 Kč. Jestliže bude opravdu dobrý, nebudeme váhat poslat až 300 Kč.  

O čem tedy psát? 
Nejlepší bude, když navštívíte náš blog na adrese bonsai-development.cz/blog 

(viz QR kód) a uděláte si obrázek, o jakých tématech píšeme. Jedná se o 

záležitosti, jako jsou web, marketing, grafika, programování, sebevzdělání, 

podnikání, internet nebo e-shopy. Zkráceně vše o webech, podnikání s webem či 

sebevzdělávání. 

Inspirace 
Pokud máte zájem o napsání nějakého toho článku s vizí publikace, ale opravdu nevíte o čem, 

připravili jsme pro Vás pár ukázkových témat: 

• Důležitost osobního webu 

• Programátor má školu celý život 

• Freelancing 

• Rozpočet projektů 

• Self-development 

• Každý je sám svým nástrojem 

• Pocitový rozdíl mezi kódováním a programováním 

• Změny v programu jsou velmi drahé 

Jestli Vás nebaví psát články na témata „do šuplíku“, vyzkoušejte vytvořit něco pro náš blog. 

Zviditelníte svoje jméno a ještě na tom vyděláte nějaký menší obnos. Nebojte se podívat na web 

www.bonsai-development.cz a ozvat se nám. Rádi s Vámi navážeme spolupráci.   

http://www.bonsai-development.cz/

