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Tématem bakalářské práce je turistické informační centrum a jeho postavení v 
cestovním ruchu a marketingu destinace. Hlavním cílem práce bylo nastínit činnost 
turistických informačních center a na příkladu konkrétního informačního centra ukázat, 
jak taková instituce funguje a co by mohla vylepšit, aby více odpovídala požadavkům 
uživatelů.  

Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V první části je obecně 
pojednáno o problematice informačních center. Důraz je kladen na poskytované služby, 
práce s informacemi, kompetence personálu či komunikaci s klientem. 

V praktické části je pozornost věnována agentuře CzechTourism a jejímu turistickému 
informačnímu centru na Staroměstském náměstí v Praze, kde probíhal autorčin výzkum 

Studentka si téma vybrala na základě vlastního zájmu o danou problematiku a na práci 
je sympatické zřetelné osobní zaujetí; práce jde do hloubky a vede k uceleným závěrům. 
Autorka zvládla metodiku odborné práce, analýzu dat a v závěru formuluje vlastní 
návrhy na zlepšení služeb informačního centra  

Z hlediska citační úrovně práce neporušuje etiku a odpovídá standardu, citace jsou 
v souladu s  normou ISO 690:2010. Z uvedené normy vychází také zvolená citační 
metoda, citování pomocí průběžných poznámek. Seznam bibliografických referencí je 
uspořádán abecedně podle jmenného záhlaví. Zadání odpovídá i volba zdrojů použité 
literatury, oceňuji velké množství zdrojů, se kterými autorka pracovala. 

Metody práce považuji za přiměřené a adekvátní ve vztahu k tématu. I z formálního 
hlediska má práce odpovídající úroveň, text vhodně doprovázejí tabulky, obrázky a 
přílohy. Obsah je podrobně a přehledně členěn a jasně formulován a odpovídá stejně 
výstižnému a logicky členěnému doprovodnému textu. Práce je na dobré úrovni i po 
formulační stránce.  

Studentka svou prací prokázala, že je schopna se orientovat v dostupných informacích a 
vhodně s nimi pracovat, utřídit je, zhodnotit, pečlivě a inteligentně zpracovat do výsledné 
studie, čímž dokázala splnit nároky, které na ni studium klade. Vzhledem k výše 
uvedenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě, neboť tuto studii zpracovala 
po odborné stránce výborně. 

 

V Praze dne         9/8/2012                                   Ing. Radka Johnová. Ph.D.   

 

 


