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Předkládaná bakalářská práce má velmi dobře stanovený cíl: analyzovat vývoj a současnou 
problematiku systému ISBN s důrazem na jeho praktické využití zejména v České republice.

Autor vede čtenáře od obecného vymezení problematiky, které najdeme v prvních čtyřech 
kapitolách, k části aplikační, ve které popisuje hlavní problémy, se kterými se potýkají 
vybrané knihovny a jedno namátkou zvolené nakladatelství.

Hlavní metody řešení problému jsou excerpce informací z odborné literatury a analýza názorů
odborníků, kteří s ISBN pracují. Kromě zpracování studované literatury zde bylo využito 
převážně informací z volných rozhovorů s vybranými odborníky.   

Předkladatel práce postupoval promyšleně a logicky a prokázal schopnost pracovat 
s odbornými zdroji ( např. kompetentní výběr informací z dostupné literatury, práce 
s informacemi získanými v rozhovorech včetně jejich správné autorizace) a získané informace
dále zpracovávat a hodnotit. 
Výběr institucí i odborníků v aplikační části je promyšlený a byl dobře argumentován. 

Sumarizace informací, pojmenování hlavních problémů a vyvozování adekvátních závěrů 
jsou velkým pozitivem hodnocené práce. Velmi dobrý obrázek o sledované problematice 
získáme také proto, že se nejedná o suchý popis teorie, ale na praktických příkladech práce se 
systémem ISBN je zde ukázáno, kde jsou jeho silné stránky i slabiny. Přínosné je také úvodní 
propojení existence identifikačních systémů s problémy informační společnosti obecně i 
závěrečné zamyšlení nad budoucností systému.      

Veškerá použitá literatura i rozhovory jsou zde řádně ocitovány, zdroje jsou aktuální a 
relevantní sledované problematice.

Po stránce formální nelze vytknout žádnou závažnou chybu: text je graficky přehledný  a 
odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Po stránce stylistické se  jedná o velmi dobrý odborný text. Pokud bychom chtěli poukázat na 
drobné chyby, pak je to určitá formulační nešikovnost v předmluvě a drobný rozdíl mezi 
stylem v obecné a aplikační části práce.  
Gramatické chyby se zde objevují pouze ojediněle 
(např. str. 27 -shoda přísudku a podnětu  -  odhady hovořili…). 
Celkově považuji spolupráci s Milošem Bartákem za mimořádně zdařilou  a hodnotím jeho 

bakalářskou práci známkou výborně.        

V Praze, 30. 8. 2011
Hana Slámová
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