
 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 

Číslo a název šablony 
klíčové aktivity 

III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 

Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, 
Příbram II  

Autor Jindřich SOVA 

Tematická oblast Počítačové sítě a internet 

Téma Vyhledávání na internetu 

Datum tvorby Únor 2014 

Ročník Třetí, čtvrtý 

Anotace Dokument popisuje možnosti vyhledávání informací na internetu 



Vyhledávání na webu 



Internet 

• volné seskupení počítačů na platformě 
protokolu TCP/IP 

– nemá žádný řídící počítač 

– počítače volně přibývají  

– zcela volně přibývá obsah 

• přibývají úhly pohledu na problém 

• přibývají nové poznatky k problému 



Obsah Internetu 

• vyhledávatelný - viditelný web  

– zcela volně přibývá obsah 2 – 3 miliardy stran 

• Přibývají úhly pohledu na vyhledávaný problém 

• Přibývají nové poznatky k problému 

• skrytý (hluboký web) 

– hluboký web (deep web) 400 – 500 krát více stran, 
než webu viditelného  



Tvorba stránek 
• vyhledávače automaticky prochází nové 

webové stránky 

• stránky ovšem musí splňovat určitá kritéria, 
aby byly automaticky přidány 
– nevhodné pojmenovávání stránek 

– nesmí obsahovat 
•  přerušené relativní odkazy - cyklické odkazy v URL 

• dynamické generování dokumentů 

• stránky je možné po vytvoření otestovat pro 
potřeby vyhledávačů 

 

 

 



Vyhledávání na internetu 

• zdroje dvojího charakteru 

– veřejné (dostupné přímo, mají veřejný charakter, 
přístup k nim je bezplatný)  

– neveřejné (přístupné zprostředkovaně, jde 
především o zdroje placené, které poskytují 
profesionální a komerční databázová centra)  



Vyhledávací nástroje  

• vyhledávací stroje (roboty) 

• virtuální knihovny 

• předmětové katalogy 

• metavyhledávače 

 



Nejběžnější vyhledávání 

• Rozcestníky 

– Seznam   http://www.seznam.cz/ 

– Beaucoup  http://www.beaucoup.com/ 

– Search Engine Colossus 
 http://www.searchenginecolossus.com/ 



Vyhledávací stroje 

 

– Google   https://www.google.cz/ 

– Alta Vista 
 http://search.yahoo.com/?en=altavista 

– AlltheWe http://search.yahoo.com/ 

– Jyxo   http://sluzby.yoopy.cz/ 

– Lycos   http://www.lycos.com/ 

– Excite   http://www.excite.com/  

 

http://www.google.cz/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://search.yahoo.com/
http://sluzby.yoopy.cz/
http://sluzby.yoopy.cz/
http://www.lycos.com/
http://www.lycos.com/
http://www.excite.com/
http://www.excite.com/


Vyhledávací roboty 
 

• existuje celá řada vyhledávačů jako je Google, 
Seznam, Yahoo, apod., pro které pracuje i 
jejich vlastní vyhledávací robot 

• úkol robotů je najít a zaindexovat nalezené 
webové stránky, které poté podle konkrétního 
dotazu zobrazí uživateli. 



Vyhledávací roboty 

• jak pracuje vyhledávací pavouk - crowler 
• vyhledávací spider - crawler prochází neustále pomocí odkazů webové 

stránky (celou plantáž) a hledá nové nebo změněné webové stránky 
– tímto způsobem prohledá celý internet. 

• na nalezených stránkách stahuje veškerý obsah 
– který se dále indexuje - ukládá do databáze. 

• indexace webových stránek 
• nalezené nové stránky nebo změny zaznamenává 

– indexuje a ukládá do obrovské databáze vyhledávače 

• pomocí indexace se obsah od crowlera uspořádá podobně jako rejstřík v 
knize 
– u každého klíčového slova jsou jednotlivé stránky kde toto slovo našel 

• procesu indexování se také říká kuchyň, jelikož jsou zde data již 
uspořádána a seřazena podle abecedy 

• takto sesumarizovaná data jsou připravena pro výdej (jídelnu)  
 



Vyhledávací roboty 

• robot může odhalit pouze stránku, na kterou vede 
nějaký odkaz 

• v praxi ale roboti najdou jenom část stránek, 
které existují, protože to prostě všechno nestíhají 

– kontrolují odkazy 1 a 2 úrovně 

– roboti si pamatují, kde už byli, aby tam nemuseli 
znovu 

– roboti skoro vůbec nestahují pomocné soubory 

– někteří roboti neznají rámy 



Vyhledávací roboty 
 

• Tvoří databáze dle vyhledávácích slov 

– Nerozpoznají kvalitu stránky 

– Neprozkoumají stránky chráněné heslem 

– Neznají dynamický obsah 

– Omezený počet výrazů z jedné domény 



Příklady vyhledávačů 



Vyhledávač Google 
• asi nejznámější vyhledávač 



Vyhledávač Google 



Vyhledávač Google 



Vyhledávač Seznam 
• český neznámější vyhledávač 



Vyhledávač Seznam 
 



Věrohodnost výsledků 



Věrohodnost výsledků 



Věrohodnost výsledků 



Závěr 

• na internetu lze najít téměř vše 

• je třeba zkusit různé 

– metody 

– nástroje 

• je nutné vyhledat z více zdrojů 
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