
SYLWIA WYDRA 

INFORMACJA TURYSTYCZNA O KRAKOWIE 

W INTERNECIE 

Tekst zawiera próbę analizy stanu informacji o walorach turystycznych Krakowa 

w Internecie. W tym celu na wstępie opracowany został schemat pytań, umożliwiających 

obiektywną ocenę badanych stron www. Przygotowany on został na podstawie 

najważniejszych atrybutów jakości informacji turystycznej w Internecie. Na podstawie 

uzyskanych w ten sposób wyników, opracowany został współczesny ranking najlepszych 

i najsłabszych stron informacyjnych WWW o Krakowie. 

ZAŁOŻENIA BADAWCZE, CEL I METODA BADAŃ 

W dobie społeczeństwa informacyjnego informacja pełni bardzo ważną rolę. Jest już nie 

tylko narzędziem do realizacji celów, ale stała się celem samym w sobie. Ludzie gotowi są 

zapłacić wysoką cenę za jej zdobycie, a proces ten często wiąże się z ogromnym wysiłkiem 

i wymaga zaangażowania. Informacja jest obecna w każdej dziedzinie nauki i życia. 

Człowiek podróżował od zawsze. Cele przemieszczania się były i nadal są bardzo 

zróżnicowane. Już przed rozpoczęciem obecnej ery, ludzie określani jako nomadzi, których 

głównym zajęciem był wypas bydła, przemieszczali się z miejsca na miejsce, aby zapewnić 

swoim zwierzętom jak najlepsze warunki. W późniejszych wiekach podróże wiązały się 

z odkrywaniem nowych obszarów geograficznych. Dzięki nim człowiek poszerzał swoją 

wiedzę o świecie. Nie bez przyczyny powszechne stało się powiedzenie „podróże kształcą”. 

Informacja turystyczna jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia samego 

społeczeństwa i jego kultury, ale również wtedy, kiedy bierze się pod uwagę politykę 

gospodarczą świata. Jest to „przekazywanie wszelkich danych interesujących turystę”1. 

Informacją turystyczną nazywa się te aktywności, które sprawiają, że turyści mają możliwość 

skutecznego przemieszczania się w czasie i przestrzeni. Takie działania optymalizują 

zastosowanie poznawczych i wypoczynkowych walorów turystycznych oraz usług. Informacja 

turystyczna jest potrzebą, która warunkuje uprawianie turystyki. Właśnie dlatego 

funkcjonowanie informacji turystycznej jest nadzwyczaj konieczne w turystyce. Obecnie 

                                                 
1 J. Merski, Informacja turystyczna w Polsce, Warszawa 2002, s. 11. 
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społeczeństwo jest nastawione na wykorzystywanie informacji dostępnej online, dlatego ważne 

jest, aby była ona odpowiedniej jakości. 

Przedmiotem przedstawionych w artykule badań jest informacja turystyczna. Precyzując, 

jest to informacja zamieszczona w Internecie, która dotyczy Krakowa. Teza podstawowa, 

sformułowana na początku badań, brzmiała: W Internecie istnieje jakościowo dobra informacja 

turystyczna o Krakowie. Podstawowe pytanie badawcze dotyczyło tego, czy w Internecie 

można znaleźć wystarczająco dużo wartościowej informacji turystycznej o Krakowie, takiej 

która charakteryzuje się wysoką jakością? 

Obecność i stan informacji turystycznej badałam z punktu widzenia jej jakości. 

Wykorzystując metodę porównawczą, przy pomocy schematu porównawczego stron 

internetowych, konfrontowałam ze sobą poszczególne witryny. Dzięki temu mogłam ocenić 

każdą stronę z osobna, a następnie przedstawić ją na tle pozostałych i ocenić jej wartość. 

Do badania zostały wybrane wyłącznie te strony, które w całości poświęcone były informacji 

turystycznej. Podczas ich wyszukiwania uwzględniłam również kilka w języku angielskim. 

Uznałam, że należy je włączyć do procesu badawczego, ponieważ umożliwi to porównanie 

jakości stron polskich z zagranicznymi. W badaniu nie uwzględniłam stron ogólnie 

odnoszących się do Małopolski, w których są jedynie wzmianki dotyczące Krakowa, a także 

stron, których głównym celem nie jest informacja, lecz sprzedaż usług.  

Głównym celem, jaki przyjęłam w badaniu było określenie, jakiej jakości informacja 

turystyczna o Krakowie jest przekazywana poprzez strony internetowe. Na wstępie określiłam, 

jak wiele jest stron o tej tematyce oraz jakie są między nimi różnice, a także jakie czynniki mają 

wpływ na to, że niektóre z nich są bardziej godne zaufania od pozostałych. 

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA BADAWCZEGO 

W celu przeprowadzenia badań przygotowałam schemat porównawczy stron internetowych 

poświęconych informacji turystycznej o Krakowie. Wykorzystałam w nim kryteria oceny 

według Bożeny Bednarek-Michalskiej, Alistaira Smitha oraz Helge Clausen. Schemat został 

podzielony na 2 główne części. Część pierwsza dotyczyła podstawowych informacji o stronie, 

umożliwiających jej identyfikację, natomiast część druga została podzielona na 11 działów, 

w ramach których zamieszczono pytania szczegółowe. Pozytywna odpowiedź na każde pytanie 

umożliwiała przyznanie 1 punktu, jeżeli dany warunek został spełniony, lub 0 – za brak 

realizacji. Wyjątkiem był 11. dział, w którym nie określono z góry możliwej do zdobycia liczby 
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punktów. Było to uzależnione od oferty danej strony. Wszystkie pytania miały jednakową 

wagę. 

B. Bednarek-Michalska zwróciła uwagę na to, że informacja jako produkt wymaga oceny 

jej jakości. Przedstawiła 9 atrybutów, według których można dokonać oceny jakości informacji: 

relewantność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość formy, 

dostępność, przystawalność, wiarygodność2. Ponadto w przypadku stron WWW zwróciła 

uwagę na to, że ocenie podlega nie tylko stricte jakość informacji, ale również jakość strony 

WWW jako oferowanej usługi oraz jakość przekazywania informacji w postaci elektronicznej3. 

Kryteria oceny stron WWW podzieliła na następujące działy: misja serwisu, autorstwo 

(instytucja sprawcza), aktualizacja, kompletność zasobów, cytowanie danych i kopiowanie, 

wiarygodność, obiektywizm treści, design i struktura stron, edycja i poprawność gramatyczna 

tekstu, technika, użyteczność i przyjazność, koszty. W ramach tych części zaproponowała 

pytania szczegółowe. 

Alistair Smith jest autorem jednych z najstarszych kryteriów jakości oceny serwisów 

internetowych. Zaproponował 8 głównych kryteriów oceny jakości: 

 zakres (tematyczny, formalny, chronologiczny), 

 zawartość (dokładność i obiektywizm, autorstwo, aktualizacja, odnośniki do innych 

źródeł, jakość pisarstwa, unikalność), 

 charakterystyka grafiki i multimediów (grafika, audio, wideo), 

 cel istnienia strony, 

 odbiorca informacji (użyteczność i przyjazność dla użytkownika), 

 opinie o stronie, 

 technika i wykonanie (wymagany sprzęt, interaktywność, możliwości wyszukiwawcze, 

szybkość i łatwość obsługi), 

 cena. 

Z kolei Helge Clausen sugerowała 3 metody oceny stron internetowych: metodę stosowania 

automatycznych procedur (np. Doctor HTML), metodę statystyczną, która analizuje typ oraz 

ilość informacji, a także metodę jakościowo-heurystyczną, oceniającą cechy formalne 

                                                 
2 B. Bednarek-Michalska, Ocena jakości informacji elektronicznej: pułapki sieci, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 5 

(86), [online] http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?bednarek [dostęp: 17.05.2016]. 
3 Taż, Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, „Biuletyn EBIB” 

2002, nr 2 (31), [online] http://www.ebib.pl/2002/31/michalska.php [dostęp: 27.05.2016]. 
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i treściowe. Ostatnia metoda jest powiązana z oceną ekspercką i opiera się na następujących 

kryteriach: 

 struktura i wygląd stron (wykorzystana grafika i organizacja treści), 

 jakość informacji (aktualizacja, poprawność, ilość informacji, autorstwo), 

 linki i nawigacja (adnotacje, odsyłacze, łatwość wyszukiwania), 

 wrażenie estetyczne (kolorystyka, czcionka, format), 

 miscellanea (pomoc, dostosowanie się do użytkownika ze specjalnymi potrzebami), 

 ogólne (oryginalność, przyjazność)4. 

W pierwszej części przygotowanego przeze mnie schematu odnotowywałam informacje 

o stronie. Zwróciłam uwagę na elementy, które można było ustalić po odwiedzeniu strony. Były 

to: nazwa i adres WWW, cel i misja strony oraz autor (instytucja sprawcza). Dane te pozwalają 

identyfikować stronę oraz ogólnie określić jej wartość i przydatność dla użytkownika.  

W przypadku przekazywania informacji turystycznej ważne było to, aby strona była 

nastawiona na informowanie użytkownika (zwłaszcza turystów) o danym regionie. Dlatego też 

na drugą część składały się pytania oceniające. Pierwszy dział odnosił się do jej celu i misji, 

których poszukiwano na stronie głównej danej witryny, w sekcji informacje o stronie (jeżeli 

istniała) lub w opisie w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.  

Następnie skupiłam się na autorstwie i instytucji sprawczej odpowiedzialnej za 

funkcjonowanie strony. Jakość przekazywanej informacji jest uzależniona od autora. Jeżeli jest 

on wiarygodny (na przykład jest to instytucja rządowa, kulturalna, naukowa lub osoba 

powszechnie znana i szanowana w społeczeństwie) to jest większe prawdopodobieństwo, 

że informacja, którą przekazuje, również jest godna uwagi. Ponadto istotne jest ujawnienie 

osoby autora i udostępnienie kontaktu z nim, w celu wyjaśnienia ewentualnych 

nieprawidłowości. 

Informacja turystyczna ma charakter specjalny. Stosunkowo szybko ulega przedawnieniu 

(zwłaszcza dotycząca np. bieżących wydarzeń kulturalnych), dlatego ważne jest, aby była na 

bieżąco aktualizowana i aby daty tej operacji były znane. Na potrzeby schematu przyjęto, 

że informacja jest aktualna wtedy, jeśli od daty jej publikacji nie minął tydzień.  

W kolejnej części skupiłam się na treści strony. Z jakością informacji wiąże się jej 

kompletność. Cecha ta była rozumiana jako taka ilość informacji, która mogłaby w pełni, 

kompleksowo, zaspokoić potrzeby użytkownika. Strona powinna zawierać wyłącznie te 

                                                 
4 Tamże. 
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informacje, które mogą okazać się dla niego przydatne. Ważny był obiektywizm 

i wiarygodność. Jeżeli strona zawierała reklamy, wskazywało to na wpływ podmiotów 

zewnętrznych na informacje w niej zawarte, co jest sprzeczne z obiektywizmem. Wiarygodność 

strony podkreślał fakt, że była ona cytowana przez inne podmioty oraz pozytywnie oceniana 

przez użytkowników. Cytowanie zostało sprawdzone poprzez opcję udostępnioną przez 

Google. Dzięki niej badałam czy na innych stronach znajdują się odnośniki do danej witryny. 

Istotne było skupienie się na użytkownikach i dostosowanie języka treści. Staranność 

w przygotowaniu strony rozumiałam poprzez brak błędów językowych, literówek 

i niedociągnięć technicznych w formie (np. przesunięcia grafiki). Dodatkowo urozmaicona 

forma informacji (filmy, grafiki) wpływa na łatwość jej odbioru przez użytkowników. 

Informacja powinna przede wszystkim służyć użytkownikowi, dlatego ważnym aspektem 

były ułatwienia dla różnych grup odbiorców, np. w przypadku obcokrajowców – różne wersje 

językowe strony; niepełnosprawnych – możliwość dostosowywania wielkości czcionki lub 

przekształcenia tekstu w mowę. Dodatkową korzyścią jest personalizacja zawartości strony. 

Wówczas po zalogowaniu użytkownik ma możliwość wyboru, jakiego typu informacje 

interesują go najbardziej. 

Zwróciłam także uwagę na szybkość wczytywania strony i pobierania plików. Prędkość 

wpływa na oszczędność czasu oraz pieniędzy (przy wykorzystywaniu transferu mobilnego) 

przez użytkowników. Przyjęto, że strona powinna się wczytywać w czasie około 5 sekund. Inne 

udogodnienia, jakie uwzględniłam to: dostępność pomocy, ułatwiona możliwość 

wydrukowania informacji, brak konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania do 

odczytu wszystkich funkcjonalności strony. 

Kolejne pytania dotyczyły cytowania danych i linkowania. Zwróciłam uwagę na dwa 

aspekty: wiarygodność źródeł, do których odnosiły się informacje zawarte na stronie oraz 

przestrzeganie praw autorskich. Jakość usług informacyjnych uwarunkowana jest również 

łatwością nawigacji, dlatego badałam poprawność wykorzystywanych linków. 

Na jakość informacji ma wpływ także struktura strony. Menu powinno być przejrzyste 

i posiadać zakładki jednoznacznie identyfikujące ich rzeczywistą zawartość. Nawigację na 

stronie ułatwia mapa strony oraz możliwość powrotu do strony głównej w każdym momencie. 

W odbiorze informacji istotny był ponadto interfejs graficzny. Przyjmuje się, że dla oka 

ludzkiego najbardziej komfortowa jest sytuacja, gdy czcionka jest znacznie ciemniejsza od tła 

(nie odwrotnie). Łatwe wykorzystywanie informacji ze strony gwarantuje m.in. spójny 

interfejs. Konieczna była również poprawność techniczna wykorzystywanych multimediów 
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i grafik. Udogodnienia dla odbiorcy informacji wiążą się również z interaktywnością strony. 

W dobie Internetu i serwisów społecznościowych ludzie lubią mieć wpływ na to, co widzą i co 

czytają. Pozytywnie oceniają możliwość wypowiedzi i wyrażania własnego zdania oraz 

komunikacji pomiędzy sobą. 

Na zadowolenie użytkownika wpływa też możliwość wyszukiwania informacji. Jest to 

ważne zwłaszcza wtedy, kiedy wie, czego chce i poszukuje konkretnej informacji. 

Wyszukiwarka powinna być łatwa do zlokalizowania i obsługi. W celu uzyskania bardziej 

szczegółowych i konkretnych wyników użytkownik może skorzystać z wyszukiwania prostego 

i zaawansowanego, a także sortowania wyników według określonych kryteriów. Wpływa to na 

szybkość wyszukiwania informacji. 

Ostatnia część przygotowanego schematu obejmowała dodatkowe opcje. Ta część nie 

posiadała żadnych szczegółowych pytań. Po dokładnej analizie poszczególnych stron WWW 

można było stwierdzić czy posiadały one jakieś dodatkowe usługi, których nie dało się 

sklasyfikować w żadnej z poprzednich części schematu (na przykład możliwość ustalenia planu 

dnia, mapy wycieczki). Każda dodatkowa usługa to dodatkowy punkt do ogólnej punktacji. 

Po podliczeniu wszystkich uzyskanych przez stronę punktów było możliwe uporządkowanie 

w ranking listy stron zawierających informację turystyczną dotyczącą Krakowa. 

PRZEBIEG BADAŃ WŁASNYCH 

Przedmiotem badań była informacja turystyczna o Krakowie dostępna online. Uznałam, 

że najodpowiedniejsza będzie metoda porównawcza, zestawiająca ze sobą poszczególne 

strony. Jego przygotowanie rozpoczęłam od zanalizowania dotychczas istniejących kryteriów 

oceny jakości informacji, które wcześnie opracowali zarówno badacze polscy, jak i zagraniczni. 

W trakcie procesu tworzenia pytań zwróciłam uwagę na specjalny rodzaj informacji, jaki był 

przedmiotem badań oraz na to, jakie kryteria informacja turystyczna powinna spełniać 

w odniesieniu do specyficznych odbiorców. Wykorzystując istniejące kryteria, w odpowiedni 

sposób je połączyłam i w ten sposób powstał schemat porównawczy funkcjonujący trakcie 

moich badań. Następnie dokonałam wyboru konkretnych stron internetowych, które zostały 

poddane ocenie. Wybór nie był trudny, gdyż stron o informacji turystycznej dotyczących 

wyłącznie Krakowa nie jest zbyt wiele.  

Badania pilotażowe, które miały zweryfikować czy schemat został przygotowany 

poprawnie, przeprowadziłam na 3 stronach. Ponieważ wypadły pomyślnie, przystąpiłam do 

właściwej części badań. Analizie poddałam 10 stron internetowych. Wyniki ze schematów 
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wprowadziłam do arkusza kalkulacyjnego, aby łatwiej było je analizować i przeliczać. 

Na podstawie wyników badań przygotowałam wykresy do każdego działu schematu, 

a następnie je opisałam, zwracając uwagę na zależności występujące między stronami 

i działami. To stało się podstawą do wyciągnięcia wniosków, które zawarto w ostatniej części 

niniejszego artykułu. 

WYNIKI BADAŃ 

Dane uzyskane w pierwszej części schematu pozwalają na identyfikację badanych stron. 

Zostało przeanalizowanych 10 stron internetowych. Podstawowe informacje na ich temat 

przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe informacje o porównywanych stronach 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
5 Równocześnie jest to strona Info Kraków o adresie www.infokrakow.pl. Strony te są ze sobą skompilowane. 

Lp. 
Nazwa strony 

internetowej 
Adres WWW Cel i misja strony 

Autor (instytucja 

sprawcza) 

1. 

Magiczny Kraków – 

oficjalny serwis 

miejski 

www.krakow.pl 

Informowanie o 

najnowszych 

wydarzeniach w Krakowie 

Urząd Miasta 

Krakowa 

2. 
E-Kraków – jasna 

strona miasta 
www.e-krakow.com 

Podstawowa informacja 

turystyczna 
Lifeboat Limited 

3. 
Kraków info 

www.krakow-info.com 
Kompleksowa informacja 

o Krakowie 
Marek Strzała 

4. 

VisitCracow.info – 

Cracow Tourist 

Board 

www.visitcracow.info Przewodnik po Krakowie Brak danych 

5. 

Visit Kraków – 

Kraków City Guide, 

Tourist Information 

& Latest News 

www.visitkrakow.com Przewodnik po Krakowie Brak danych 

6. 

KrakowLife.pl 

Przewodnik po 

Krakowie 

www.krakowlife.pl 
Przewodnik turystyczny po 

Krakowie 

Wirtualny Turysta 

S. C. 

7. 

Kraków Travel – 

poznaj Kraków i 

okolice, zabytki, 

teatry, koncerty 

www.krakow.travel5 
Turystyczna prezentacja 

Krakowa 

Krakowskie Biuro 

Festiwalowe 

8. 

KrakowDzisiaj.pl – 

Twój miejski 

przewodnik po 

Krakowie 

www.krakowdzisiaj.pl Przewodnik po Krakowie Brak danych 

9. 

Cracow for visitors 

– zaplanuj z nami 

pobyt w Krakowie 

www.zwiedzaj.krakow.pl 

Informacja turystyczna – 

dodatek do przewodnika w 

formie drukowanej 

Script S. C. 

10. 

Essential Kraków – 

all you need to 

know about Krakow 

www.krakow-poland.com 
Niezbędna informacja 

turystyczna 
Brak danych 
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Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że nie na wszystkich stronach autor bądź 

instytucja sprawcza ujawnia swoje dane. W drugiej części schematu dokonano oceny 

powyższych stron. W celu ułatwienia prezentacji informacji, strony są oznaczone numeracją 

wykorzystywaną w tabeli 1. Wyniki oceny prezentacji celu i misji stron przedstawione zostały 

na wykresie 1. 

Wykres 1. Cel i misja strony 

Źródło: opracowanie własne. 

Na wykresie widoczna jest zdecydowana porażka strony VisitCracow.info. Tylko dwa 

punkty zdobyły strony: Kraków info oraz Visit Kraków. Pozostałe porównywane strony 

uzyskały maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w tej części schematu. Wykres 2 

przedstawia wyniki z działu dotyczącego autorstwa. 

Wykres 2. Autorstwo 

Źródło: opracowanie własne. 

Trzy strony zdobyły maksymalną liczbę punktów: Magiczny Kraków, Kraków Travel oraz 

KrakówLife.pl. Ich przeciwieństwem – z zerową liczbą punktów – były: VisitCracow.info, Visit 

Kraków, KrakówDzisiaj.pl i Essential Kraków. Problem z wiarygodnością autora zaistniał na 

stronach: E-Kraków, Kraków info oraz Cracow for visitors. Nie odnotowałam na nich również 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jasno określony cel Cel rzeczywiście realizowany Użytkownik docelowy jasno określony

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autor jest znany Wiarygodność autora

Istnienie opisu autora Dostępność danych kontaktowych autora



 

58 

 

opisu charakteryzującego autora. Na wykresie 3 zaprezentowane zostały wyniki dotyczące 

aktualizacji stron. 

Wykres 3. Aktualizacja 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z wykresu, wyłącznie dwie strony są aktualizowane minimum co tydzień. Są to: 

Magiczny Kraków i Kraków Travel. Tylko te dwie strony uzyskały maksimum punktów w tym 

dziale. Informacja o datach aktualizacji znajduje się na następujących witrynach: Kraków info, 

VisitCracow.info, KrakowLife.pl oraz KrakowDzisiaj.pl. Pozostałe strony nie uzyskały żadnego 

punktu za aktualizację. Wyniki z działu odnoszącego się do treści strony przedstawione zostały 

na wykresie 4. 

Wykres 4. Treść strony 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej punktów i równocześnie maksymalną ich liczbę uzyskały: Magiczny Kraków, 

Kraków Travel, a także Essential Kraków. Natomiast najmniej – bo cztery – otrzymały                
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E-Kraków oraz KrakowDzisiaj.pl. Wszystkie strony otrzymały punkt za to, że nie zawierały 

kryptoreklam. Tylko na jednej stronie zaobserwowano problem z informacjami, w których 

składnia utrudniała zrozumienie. Była to witryna E-Kraków. Wykres 5 prezentuje informacje 

dotyczące istniejących udogodnień dla użytkowników, które zaobserwowano 

na analizowanych stronach.  

Wykres 5. Udogodnienia dla użytkownika 

Źródło: opracowanie własne. 

Największy problem zaobserwowano z dostępnością na stronach pomocy lub FAQ oraz 

z zastosowaniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci na przykład możliwości 

powiększania czcionki czy też syntezatora mowy. Te opcje są dostępne wyłącznie na stronie 

Magiczny Kraków, która uzyskała maksymalną liczbę punktów w tej części oceny i jest 

zdecydowanym faworytem w porównaniu z resztą witryn. Względnie dobrze wypadły Kraków 

Travel oraz Cracow for visitors, uzyskując odpowiednio 5 i 4 punkty. Pozostałe strony w tej 

części dostały punkty wyłącznie za szybkie wczytywanie się strony i/lub bezproblemowe 

wyświetlanie bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania. 

Kolejny wykres odnosi się do cytowania danych i linkowania. Widoczne są duże 

rozbieżności w zdobytej liczbie punktów pomiędzy poszczególnymi stronami. Strona Cracow 

for visitors otrzymała 1 punkt – za działające wszystkie linki. Jedyna strona, na której był 

problem z dobrze funkcjonującymi i spełniającymi swoją rolę odnośnikami to Magiczny 

Kraków, który uzyskał 3 punkty. Najlepiej wypadły Kraków Travel i KrakówDzisiaj.pl. 

W 7 przypadkach zaobserwowane zostały problem z jawnością źródeł i ich opisywaniem. 
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Wykres 6. Cytowanie danych i linkowanie 

Źródło: opracowanie własne. 

Oceniłam również strukturę strony. Wyniki tej analizy przedstawia wykres 7. Najsłabszy 

wynik w tym dziale osiągnęła witryna Kraków info. Pozostałe strony okazały się być na mniej 

więcej wyrównanym poziomie, osiągając 5 lub 4 punkty. Najlepsze były Magiczny Kraków, 

KrakowLife.pl i Kraków Travel. 

Wykres 7. Struktura strony  

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 8 prezentuje dane dotyczące interfejsu graficznego na badanych stronach. Pod tym 

względem najlepsze okazały się: Magiczny Kraków, KrakowLife.pl, Kraków Travel 

i KrakowDzisiaj.pl. Po raz kolejny najmniej punktów otrzymała strona Kraków info.  
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Wykres 8. Interfejs graficzny 

Źródło: opracowanie własne. 

Obserwowałam także, jak wygląda sytuacja na stronach pod względem ich interaktywności. 

Te informacje zawarte zostały na wykresie 9.  

Wykres 9. Interaktywność strony 

Źródło: opracowanie własne.  

Żadna ze stron w tym dziale nie otrzymała maksymalnej liczby punktów. 

Nie zaobserwowałam dostępnego dla użytkowników czatu. Najbardziej interaktywną stroną 

okazała się witryna Kraków Travel. Na tej stronie jako jedynej można stworzyć własny profil 

użytkownika. Najbardziej powszechna okazała się możliwość komentowania i oceniania przez 

czytelników zawartości danej strony (było to możliwe na sześciu stronach). Trzy z dziesięciu 

stron nie uzyskały żadnych punktów w tej części.  
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Wykres 10 przedstawia wyniki dotyczące opcji wyszukiwania informacji.  

Wykres 10. Wyszukiwanie informacji  

Źródło: opracowanie własne. 

W tym dziale również żadna ze stron nie uzyskała maksymalnej liczby punktów. Najlepiej 

wypadły Magiczny Kraków oraz Kraków Travel, uzyskując 6 na 7 możliwych punktów. Nigdzie 

nie zauważona została opcja wykorzystania wielu kryteriów wyszukiwania. Częstym 

problemem był też brak możliwości szeregowania wyników. Stroną, która wypadła w tych 

kwestiach najgorzej, jest Kraków info. 

Strony zostały ponadto przeanalizowane pod kątem dodatkowych opcji, jakie są przez 

nie oferowane. Na sześciu stronach zauważone zostały możliwości, których nie uwzględniono 

w schemacie i które wyróżniają je spośród innych. Zaprezentowano je w tabeli 2. 

Tabela 2. Dodatkowe opcje 

Nazwa strony Dodatkowe funkcjonalności 

Kraków Travel – poznaj Kraków i 

okolice, zabytki, teatry, koncerty 

Planner wizyty z trasami wycieczek 

Wyszukiwarka wydarzeń 

Teksty legend krakowskich 

Biografie osób związanych z miastem 

Interaktywna mapa 

KrakowLife.pl Przewodnik po Krakowie 

Możliwość zapytania o nocleg 

Interaktywna mapa 

Wyszukiwarka wypożyczalni samochodów 

Zamówienie transportu z lotniska 

Organizacja wycieczek i atrakcji 

Magiczny Kraków – oficjalny serwis 

miejski 

Wyszukiwarka wydarzeń 

Katalog instytucji 

Interaktywna mapa 
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Wirtualne panoramy 

Biografie osób związanych z Krakowem 

Visit Kraków – Kraków City Guide, 

Tourist Information & Latest News 

Możliwość dodawania wydarzeń i zdjęć 

Newsletter 

Interaktywna mapa 

Essential Kraków – all you need to know 

about Krakow 

Biografie osób związanych z Krakowem 

Możliwość rezerwacji wycieczek 

E-Kraków – jasna strona miasta Interaktywna mapa 

Źródło: opracowanie własne. 

Za dodatkowe funkcjonalności najwięcej – 5 punktów – otrzymały trzy strony: Kraków 

Travel, KrakowLife.pl oraz Magiczny Kraków. Należy zauważyć, że wyszukiwarki 

uwzględniane w tabeli stanowią dodatkowe narzędzie. Oprócz nich na tych stronach znajdują 

się również wyszukiwarki podstawowe, odnoszące się do konkretnej strony, które zostały 

poddane ocenie w 10. dziale schematu porównawczego. Pozostałe strony – Visit Kraków, 

Essential Kraków oraz E-Kraków – otrzymały odpowiednio 3, 2 i 1 punkt za dodatkowe 

udostępnione użytkownikom opcje. 

RANKING STRON INTERNETOWYCH O KRAKOWIE 

Na podstawie wyników z przeprowadzonych badań opracowany został ranking stron WWW, 

w którym za kryterium obrano jakość informacji turystycznej o Krakowie. W tabeli 3 

zaprezentowałam zbiorcze wyniki z analizy każdej ze stron, które umożliwiają porównanie 

przyznanej punktacji.  

Tabela 3. Zestawienie zbiorcze badanych stron internetowych 

Lp. Nazwa strony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma 

1. 
Kraków Travel 

www.krakow.travel 
3 4 2 9 5 4 5 8 3 6 5 54 

2. 
Magiczny Kraków 

www.krakow.pl 
3 4 2 9 7 3 5 8 1 6 5 53 

3. 
KrakowLife.pl 

www.krakowlife.pl 
3 4 1 7 3 3 5 8 1 4 5 44 

4. 
Essential Krakow 

www.krakow-poland.com 
3 0 0 9 1 3 4 7 2 3 2 34 

5. 
Visit Kraków 

www.visitkrakow.com 
2 0 0 6 2 2 4 5 1 4 3 30 

6. 
KrakowDzisiaj.pl 

www.krakowdzisiaj.pl 
3 0 1 4 2 4 4 8 1 3 0 30 

7. 
E-Kraków 

www.e-krakow.com 
3 3 0 4 1 2 4 5 2 5 1 29 

8. Cracow for visitors 

www.zwiedzaj.krakow.pl 

3 2 0 5 4 1 4 7 0 3 0 29 

9. Kraków info 2 3 1 8 2 2 2 4 0 2 0 26 

http://www.krakowlife.pl/
http://www.krakow-poland.com/
http://www.visitkrakow.com/
http://www.krakowdzisiaj.pl/
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www.krakow-info.com 

10. VisitCracow.info 

www.visitcracow.info 

0 0 1 7 2 2 4 6 0 4 0 26 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie rankingu dokonałam oceny jakości informacji na poszczególnych stronach. 

Na potrzeby niniejszego badania wyznaczonych zostało pięć poziomów jakości informacji: 

I poziom – wzorowa jakość: 50 punktów i więcej, 

II poziom – bardzo wysoka jakość: 40–49 punktów, 

III poziom – dobra jakość: 30–39 punktów, 

IV poziom – przeciętna jakość: 20–29 punktów, 

V poziom – niska jakość: poniżej 20 punktów. 

Poziom I to strony praktycznie idealne pod względem dostarczanej użytkownikowi 

informacji. Zaprojektowane zostały tak, aby każdy otrzymał kompleksową informację 

w sposób przystępny i szybki. Poziom II reprezentują witryny, które również są bardzo dobre, 

jednak zdarzają się tam pojedyncze, mało znaczące błędy lub niedociągnięcia, które jednak nie 

przeszkadzają w odbiorze informacji i korzystania ze strony. Kolejny poziom – III – to 

informacje dobrej jakości. Strony w tej grupie nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale 

równocześnie nie zawierają wielu błędów. Poziom IV to strony, które powinny zostać 

udoskonalone, gdyż ich budowa i zawartość w znaczący sposób utrudniają odbiór informacji. 

Poziom V obejmuje strony zawierające informacje najgorszej jakości.  

Dwie strony – Magiczny Kraków i Kraków Travel – ocenione zostały jako nośniki informacji 

o wzorowej jakości. KrakowLife.pl sklasyfikowano jako stronę z treściami bardzo wysokiej 

jakości. Poziom III – informacja dobrej jakości – to kolejne trzy strony: Essential Kraków, Visit 

Kraków, a także KrakowDzisiaj.pl. Jako strony z informacjami o przeciętnej jakości uznałam 

E-Kraków, Cracow for visitors i VisitKrakow.info. Żadna ze stron nie została oceniona na 

poziomie najniższym – V. 

Warto rozważyć, jak wyglądała sytuacja w poszczególnych działach schematu, w których 

najwięcej stron uzyskało „0” punktów. Brak punktów odnotowano w czterech działach: cel 

i misja strony, autorstwo, aktualizacja oraz interaktywność strony. W działach dotyczących 

autorstwa i aktualizacji „0” punktów otrzymało najwięcej stron, bo aż cztery. W obu tych 

przypadkach były to strony Visit Kraków i Essential Kraków, które w rankingu zajęły 

odpowiednio 5. i 4. miejsce. 
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Maksymalna liczba punktów została osiągnięta w siedmiu działach. Były to: cel i misja 

strony, autorstwo, aktualizacja, treść strony, cytowanie danych i linkowanie, struktura strony, 

interfejs graficzny. W trzech pierwszych odnotowano 0 punktów. Najczęściej maksymalna 

liczba punktów występowała w dziale pierwszym – cel i misja strony. Nigdy nie została 

osiągnięta w zakresie udogodnień dla użytkowników, interaktywności strony oraz 

wyszukiwania informacji. Na pytania z działu ostatniego – odnoszącego się do wyszukiwania 

informacji – uzyskano najmniej zróżnicowane odpowiedzi, wszystkie strony otrzymały 

podobną liczbę punktów. 

Analizie poddałam także to, ile razy poszczególne strony uzyskiwały maksymalną liczbę 

punktów możliwą do osiągnięcia w działach, a ile razy minimalną (zerową). Wyniki 

przedstawia wykres 11. 

Wykres 11. Liczba maksymalnych i minimalnych wyników w działach osiągnięta przez strony 

Źródło: opracowanie własne. 

Można zauważyć, że zazwyczaj strony, które osiągnęły maksymalną liczbę punktów 

w którymś z działów, nigdy nie osiągnęły punktacji zerowej. Taka sytuacja występowała 

wyłącznie wtedy, gdy strona tylko jednokrotnie bądź dwukrotnie uzyskiwała maksimum. 

Sytuacja zmieniała się nieco, gdy strona była na wyższym poziomie i kilka razy otrzymywała 

tak dużo punktów. Trzy strony z największą liczbą otrzymanych punktów były jednocześnie 

najwyżej odnotowywane w ostatecznym rankingu. Strona, która najczęściej była oceniana 

na zero, była ostatnia w rankingu.  

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników badań, można stwierdzić, że wśród stron internetowych 

oferujących informację o Krakowie większość z nich jest na dobrym bądź wysokim poziomie. 
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Żadna ze stron nie uzyskała bardzo niskiego wyniku oceny, aczkolwiek występują istotne 

różnice pomiędzy najlepszymi i najgorszymi. 

Na jakość informacji istotny wpływ ma osoba bądź instytucja odpowiedzialna za stronę 

internetową. Pierwsze trzy strony w rankingu potwierdzają tę tezę, gdyż dwie z nich są 

tworzone przez instytucje publiczne. Tylko jedna ma prywatnego autora. 

W rankingu dużo lepiej wypadły strony prowadzone przez polskiego twórcę, operującego 

językiem polskim. Prawdopodobne wynika to z tego, że Polacy chcą zaprezentować swój kraj 

w jak najlepszym świetle. Zagraniczni autorzy tworzą strony o Krakowie często z pobudek 

komercyjnych, aby osiągnąć korzyść materialną, na przykład poprzez sprzedaż wycieczek 

turystycznych. 

Bardzo często pojawiał się problem nieujawniania się autora strony, co również wpływa na 

obniżenie jakości informacji. Anonimowość pozwala na niestosowanie się do przyjętych norm 

i reguł, bez ryzyka ewentualnych konsekwencji. Potwierdza to ranking, gdyż strony, na których 

nie zostały podane dane autora, uzyskały najmniej punktów w ogólnej klasyfikacji. 

Podsumowując, nie ma problemu ze znalezieniem wartościowej informacji turystycznej 

o Krakowie w Internecie. Są strony, które prezentują ją w znakomity sposób i nie trudno je 

odszukać. Wprawdzie nie wszystkie oferują informację na takim samym, wysokim poziomie, 

jednak po krótkiej analizie można zorientować się, która przede wszystkim strona jest 

wiarygodna i warta wykorzystania. 


