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a Dana VÉVODOVÁ. Doubravník: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1.
Když se mi letos dostala do ruky krásná ?erno-žlutá kniha Bawdena a Robinsonové, nespojila jsem si ji hned
s textem, který jsem v rámci korektur pro?ítala na ja?e roku 2016. Až když jsem za?ala ?íst, p?ekvapen?
(a nadšen?) jsem text poznala. P?ítel na to blahosklonn? poukázal, že ON to tedy v?d?l, a když jsem se zeptala
JAK, uzemnil m? poznámkou: Kolik asi tak ro?n? vychází knih o informa?ní v?d?? Po kontrole v Souborném
katalogu ?R jsem s lehkým uzard?ním uznala, že krom? knihy od Sedlá?kové (2014), která se však
s p?edkládanou monografií nem?že rozsahem srovnávat, to opravdu s publikacemi o informa?ní v?d? není moc
r?žové. P?ece jen, i když je publikace prof. Cejpka „nep?ekonaná“ a n?kolikrát revidovaná, prvn? vyšla již roku
1998.
Na Úvodu do informa?ní v?dy od Bawdena a Robinsonové oce?uji p?edevším pe?livou snahu ukotvit informa?ní
v?du v systému v?dních obor?. Podle jejich vymezení se informa?ní v?da zabývá „zaznamenanými informacemi se
zam??ením na komponenty komunika?ního ?et?zce zkoumané prost?ednictvím perspektivy doménové analýzy“
(s. 30). I když jsou první ?ty?i kapitoly teoretické, filozofické a mapují historii, zbytek knihy to jasn? potvrzuje.
P?edevším pátá kapitola v?novaná doménové analýze ?tená?i rámec informa?ní v?dy z?eteln? definuje. Šestá
kapitola je v?nována nástroj?m organizace informací a je názorným p?íkladem aplikované informa?ní v?dy. Je
t?eba si však p?iznat, že náš (rozum?j knihovnický) pohled na organizaci informací tíhne snad až k p?ílišné
propracovanosti a robustnosti, což i sami auto?i opatrn? reflektují, ale konkrétní p?íklady, jak jinak lze informace
po?ádat (nap?. tagy na Twitteru), nep?edkládají. Sedmá kapitola je v?nována informa?ním technologiím a ?tená?
zde krom? stru?ných d?jin výpo?etní techniky nalezne r?zné pohledy na komunikaci uživatele a informa?ních
systém?, p?i?emž pro knihovníky m?že být p?ínosná p?edevším ?ást v?novaná vyhledávání a rešeršním
strategiím. Celá osmá kapitola je v?nována zákon?m infometrie a jejímu možnému využití v knihovnictví, kapitola
devátá a kapitoly jedenáct a dvanáct jsou orientovány sm?rem k sociologii a zam??ují se na uživatelské chování,
informa?ní spole?nost a informa?ní management a politiku.
Zm?nám v informa?ní spole?nosti a v komunika?ních rámcích je v?nována kapitola desátá a spolu s poslední
(patnáctou) kapitolou, která je v?nována budoucnosti informa?ních v?d, p?edstavuje zajímavý pokus o zachycení
dynamiky našeho oboru. Za nejmén? zda?ilou v kontextu celé knihy pokládám t?ináctou kapitolu v?novanou
digitální gramotnosti, kdy bych rad?ji volila zast?ešující pojem informa?ní gramotnost. Kapitola není p?íliš
propracovaná a oblastí pro realizaci vzd?lávacích lekcí se dotýká pouze povrchn?. Naopak ?trnáctá kapitola
o výzkumech v knihovn? je solidním odrazovým m?stkem pro realizaci vlastního výzkumu.
Krom? jasné a p?ehledné typografické struktury pomáhají ?tená?i s orientací v knize i rozsáhlé p?edmluvy, jednak
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k celé knize, jednak jako úvody ke každé z patnácti kapitol. Navíc má každá kapitola vlastní historický a teoretický
rámec, kapitoly tedy lze ?íst i jednotliv?. Užite?ná jsou i shrnutí za?azená na jejich konci, kde navíc nalezneme
i rozsáhlé seznamy literatury. Na nejvýznamn?jší díla je odkazováno p?ímo v textu, kniha je tak hodnotným
zdrojem dalších pramen?.
Co vytknout? Podle mého názoru je snad až p?íliš velký prostor v?nován teoriím (nap?. podrobná teorie p?edvídání
a zm?ny v kapitole Budoucnost informa?ní v?dy), které ?asto vyznívají „do ztracena“. Samotný vý?et všech
možných p?ístup? a konstatování, že „existuje více r?zných metod a pohled?“, k dobrému ukotvení tématu nesta?í
a auto?i by se mohli jasn?ji vyslovit, ke které oblasti se p?iklán?jí.
Informa?ní v?da je v publikaci Bawdena a Robinsonové p?edstavena pohledem, který je blízký knihovník?m. A?
m?že být zajímavá i pro sociology, filozofy nebo informatiky, p?ece jen se v?nuje p?edevším t?m oblastem práce
s informacemi, které jsou st?žejní práv? pro knihovnictví.
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