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Vyhledávání na internetu 
(návod) 



Vyhledávání na internetu 

• téma vyhledávání 

– např. počasí pro cyklistický výlet 

– pro horskou tůru 

– kniha 

 

• více zdrojů 



Vyhledávání na internetu (příklad) 

• vyhledávače 

– můžeme použít různé vyhledávače 

– specializované servery 

• některé 
– např. celý svět 

– jiné regionální 

• vyhledání potřebné informace 



Předpověď počasí 

• můžeme chtít předpověď pro různé účely 
• výlet na kole 

• horský výlet 

 

 



Předpověď počasí 

• vždy hledáme pro příslušný region 
• např. pro výlet na kole 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 

• pro horský výlet - Chopok 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Předpověď počasí 



Hledáme knihy 

• hledáme v internetových obchodech knihu o 
aplikaci „Access 2010“ 

 



Hledáme knihy 



Hledáme knihy 

• zjistili jsme, že našim potřebám vyhovují 
zhruba tři tituly 

• Microsoft Access 2010 – Podrobná uživatelská příručka 
– autor - Aleš Kruczek 

• Access 2010 - Podrobný průvodce 
– autor - Písek Slavoj 

• 1001 tipů a triků pro Microsoft Access 2007/2010 
– autor - Aleš Kruczek  

 
 

 



Hledáme knihy 



Hledáme knihy 
• server Zboží.cz – porovnává ceny 



Hledáme knihy 
ovšem v e-shopu Vltava je odkaz na jinou knihu 



Hledáme knihy 



Závěr 

• předpověď počasí má vždy jen určitou 
pravděpodobnost, proto je dobré ověřit si ji na 
více serverech 

• po průzkumu všech online obchodů 
zjišťujeme, že kniha „Microsoft Access 2010“  

– autor Aleš Kruczek - je současné době nedostupná 

• musíme tedy volit mezi dvěma zbylými tituly 



Zdroje 

• http://www.meteopress.cz/#sm=0-0 

• http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu
=JSPTabContainer/P1_0_Home 

• http://www.mountain-forecast.com/ 

• http://www.zbozi.cz/vyrobek/microsoft-access-
2010-ales-kruczek/ 

• http://www.kosmas.cz/knihy/180587/access-2010/ 

• http://knihy.vltava.cz/ 

• foto: archiv autora 

 

 

 

 


