
Rychlokurz vyhledávání na internetu
aneb

Jak co nejrychleji napsat domácí úkol
Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007

● Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, 
najít odpovědi na nejrůznější otázky nemusí být v 
době internetu tak těžké. Stačí jen znát dobré 
zdroje a vědět, jak se k nim dostat.

● Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový 
vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Robert Krejčí a Kristýna Paldusová
Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko
Pracoviště internetových projektů
www.vira.cz



O čem to bude

● Co jsme zač
● Informace na internetu
● Co to jsou vyhledávače
● Jaké vyhledávače existují
● Finty vyhledávání
● Jak co nejrychleji napsat domácí úkol

● Dotazy



Pastorační středisko při 
Arcibiskupství pražském

● Naše projekty:
–www.vira.cz
–www.pastorace.cz
–www.maria.cz
–www.krestanstvi.cz
–www.buh.cz

–help@vira.cz – 
křesťanská Linka důvěry



Trochu teorie –
co je dobré vědět,
než začnete hledat

● Informace na internetu
● Co to je vyhledávač?
● Jak fungují vyhledávače?
● Co to je Page Rank?



Ne vše, co je na internetu,
je pravda.

● Ne vše, co je 
na prvních 
pozicích, je 
to, co 
hledáte.



Ne vše, co existuje,
je na internetu.

● Nedá se nalézt 
úplně všechno

● Vyhledávač najde 
pouze stránku, na 
kterou vede odkaz

● Pouze text, nikoliv 
text na obrázku

● Mnoho stránek je 
pro vyhledávače 
nedostupných



Co to je vyhledávač?

● Vyhledávač = webová aplikace, která na 
základě zadaných dat vypíše na obrazovku 
prohlížeče seznam dostupných 
internetových dokumentů, které souvisejí se 
zadanými daty, seřazený podle neveřejných 
kritérií relevantnosti.

● Hledání v elektronických dokumentech 
= webové stránky a další textové 
soubory (DOC, PDF).



Jak fungují vyhledávače?

● Při zadání dotazu hledají ve své 
databázi, neprohledávají celý internet.

● Indexování stránek do databáze
● Webové stránky se do vyhledávačů 

dostávají se zpožděním.
● Každý vyhledávač má svoje vlastní 

kritéria hodnocení.



Page Rank

● Page Rank = hodnocení konkrétní 
stránky vyhledávačem

● Jak je daná stránka „důvěryhodná“
● Na Page Rank má vliv mimo jiné:

– kolik stránek na stránku odkazuje
– jakými klíčovými slovy se na stránku odkazuje
– na co odkazuje stránka
– jak rozlehlý je celý web, kolik má podstránek
– strukturování zdrojového kódu stránky, 

technické provedení



Vyhledávače

● www.google.com
● www.seznam.cz
● www.centrum.cz
● www.atlas.cz
● www.jyxo.cz
● www.yahoo.com



www.     google.cz

● V současnosti nejlepší český 
vyhledávač (technet.idnes.cz)

● Skloňování, časování
● Relevance na základě širších 

souvislostí
● Další služby: vyhledávání obrázků, 

videa

http://technet.idnes.cz/ktery-vyhledavac-je-nejlepsi-google-porazil-atlas-centrum-i-seznam-1fm-/tec_denik.asp?c=A070502_074829_tec_denik_vse


www.seznam.cz

● Nejpoužívanější český vyhledávač
● Náhledy obrazovek
● Skloňuje, časuje

● Ale: preferuje méně odborné weby 
(blogy)!



Alternativní vyhledávače

● Viz článek na technet.idnes.cz
● www.exalead.com: nabízí související výrazy, 

hvězdička = „cokoliv“
● www.ask.com: nabízí podobné kategorie
● www.yahoo.com: indexuje více obsahu než 

Google
● www.alltheweb.com: kromě obrázků a videa umí i 

hudební soubory
● www.dogpile.com: používá výsledky z více 

vyhledávačů

http://technet.idnes.cz/co-kdyz-google-nenajde-vyhledavejte-jako-profesional-p0n-/sw_internet.asp?c=A060530_185940_sw_internet_NYV


Finty vyhledávání

● Hledání přesné fráze
● Hledání na konkrétním webu
● Hledání v jiných jazycích



Co a jak napsat

● Co nemá vliv:
–Velikost PÍSMEN nemá VliV

● Co má vliv:
–Slov má vliv pořadí
–Křepleky, ale někdy vyhledávač 

navrhne alternativu



Uvozovky u vozovky

● Zadejte do uvozovek 
„přesně hledanou frázi“.



site: hledání na konkrétní doméně

● Pokud víte, na jakém webu se text nachází, ale 
neznáte přesnou adresu.



Vyhledávací políčko

● Většina velkých webů má funkci pro 
vyhledávání.

● Většinou však nefunguje úplně 
správně.



Česky / anglicky

● Odborných textů je mnohem více v 
cizích jazycích než v češtině.



Pomůcky pro vyhledávání

● Prohlížeče
● Lišty do prohlížečů - Toolbars



Prohlížeče

● Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer
● Vyhledávací políčka přímo v 

prohlížečích



Opera – zadání textu
přímo z adresního řádku



Lišty – Toolbars



Zdroje

● Odborné zdroje
● Křesťanské zdroje



Školy, univerzity

● Velmi odborné a relevantní texty
● Často nízké hodnocení vyhledávačů 

(horší technické provedení)



www.wikipedia.org

● Volně 
editovatelná 
encyklopedie

● Pro základní 
seznámení s 
problémem

● NE do 
odbornějších 
prací



Křesťanské zdroje

● www.vira.cz
● www.pastorace.cz
● www.cirkev.cz
● www.teologicketexty.cz

● www.katolik.cz
● www.christnet.cz
● www.signaly.cz



Jak co nejrychleji
napsat domácí úkol?

● Umět rychle psát ...
● Umět účinně vyhledávat



Postup vyhledávání

1.Zeptejte se Googlu
2.Zkuste podrobné vyhledávání
3.Zkuste to anglicky
4.Zkuste alternativní vyhledávače
5.Zkuste hledat v katalogu knihoven
6.Změňte téma :-)



Kdo hledá, najde :-)

● Help pro webmastery - Vytvořte svůj 
vlastní web

● Jak to udělat, aby mi lidi chodili na 
stránky

● Dotazy ...


