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Struktura práce/obsahové záležitosti:
Předkládaná bakalářská práce je z hlediska struktury velmi dobře členěna, pojata čtivě a
zajímavě s dodržením odborného stylu výkladu tématu odpovídající výborné studentky oboru
INSK. Práci obecně považuji za vynikající, zpracovánu úměrně v přehledu i detailu. Je škoda,
že česká pobočka se koncem 90.let neustanovila. Autorka konzultovala na popud vedoucího
práce s dvěma oborovými kolegy, kteří uvažovali o jejím založení.
Autorka Jana Nowaková vytvořila na ÚISK FF UK tematicky unikátní práci, která kvalitně a
do hloubky rozebírá téma významné mezinárodní organizace zabývající se problematikou
třídění informací a znalostí – International Society for Knowledge Organization (ISKO).
ISKO je uznávanou odbornou organizací celosvětově i lokálně. Nejenže se autorka probírala
analytickým způsobem posláním, misí a strukturou (včetně poboček) této odborné společnosti
s velkou autoritou, ale zároveň se zabývala odbornými dokumenty, klasifikacemi, také
časopisem Knowledge Organization, anebo sborníky řady Advances in Knowledge
Organization, kde prováděla analýzu tematiky v letech 2008-2012.
Vznikla tak důležitá přehledová práce, která je velmi užitečná pro návazné pokračování buď
ze strany samotné autorky v nějaké další kvalifikační práci, anebo půjde o inspirativní téma
pro jiného studenta, ale také je využitelná například pro zadávání k samostatnému studiu ze
stran učitelů, kteří se dotýkají problematiky organizace znalostí a chtějí na význam ISKO
upozornit.
Jana Nowaková pravidelně konzultovala, přicházela s tvořivými návrhy směrů práce a byla
pečlivá v postupném naplňování textu její kvalifikační práce.
Výběr informačních pramenů:
Výborná, přestože autorka musela popisně a analyticky čerpat převážně z dokumentů ISKO.
Provedla skvělou rešerši ve webovém sídle ISKO.
Stylistická a gramatická úroveň práce:
bez výhrad, velmi vysoká úroveň

Formální a grafická úprava práce:
bez výhrad

Závěr: Předloženou práci doporučuji k obhajobě, hodnotím stupněm výborně. Doporučuji
opublikovat podstatné části v časopise Ikaros.
Praha, dne 12.6. 2012

Richard Papík, v.r.

