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1. Předmluva

Vážené čtenářky a čtenáři,
do rukou se Vám dostává příručka s názvem „Internet – studnice informací z BOZP 
a jak se k nim dostat“. Tato příručka vznikla jako jeden z výstupů projektu „Kontaktní 
místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy“. Projekt řešený 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce je fi nancován ze zdrojů Evropského sociálního 
fondu (ESF) a Státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je vybudování a pro-
voz informační sítě kiosků a umožnit tak uživatelům přístup k informacím souvisejícím 
s problematikou BOZP jejich vhodným umístěním na veřejně přístupná místa. Projekt je 
zaměřen na využití a aplikaci současných možností informačních a komunikačních tech-
nologií v optimální kombinaci s poskytováním informací v tištěné podobě.
Příručka obecně popisuje informační potřeby malých a středních podniků (MSP), dále 
pak technické možnosti přístupu k  síti Internet a v neposlední řadě popisuje také 
vybrané internetové aplikace a odborné portály zabývající se oblastí bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí této příručky je také rozsáhlá kapitola 
o efektivním vyhledávání relevantních informací a znalostí v prostředí Internetu. Cílem 
této publikace je poskytnout přehled o informačních zdrojích o BOZP a návod, jak se 
efektivně orientovat v prostředí Internetu.
Pevně věříme, že tato příručka přispěje k prohloubení vašich znalostí a bude Vám ná-
pomocná při každodenní práci s moderními informačními zdroji.
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2. Role informací a informačních systémů v malých a středních 
podnicích

Internet představuje v současnosti jeden z nejzákladnějších zdrojů informací pro všech-
ny obory lidské činnosti. Ani oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) není 
výjimkou. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP) provozuje rodinu informač-
ních portálů, které slouží jak odborníkům, tak široké veřejnosti v každodenní praxi 
v oblasti BOZP a jako pomoc podnikům při zvyšování jejich informovanosti, znalostí 
i celkové úrovně BOZP.
V současné době se podniky, fi rmy i organizace musejí vypořádat s nadměrným množ-
stvím informací a musejí být schopny orientovat se v nich. Pohybujeme se v informační 
společnosti, v níž hrají informace a znalosti stěžejní roli. Je kladen důraz na využívání 
informačních zdrojů a celoživotního vzdělávání a učení se (kam samozřejmě patří také 
informační gramotnost). Charakteristickými rysy informační společnosti je překonávání 
prostorových a časových bariér, což přináší podnikům, fi rmám i organizacím řadu mož-
ností, například rozšiřování působnosti na trhu, možnost rychlé komunikace prakticky 
s celým světem a získávání nových kontaktů a potencionálních obchodních či výzkum-
ných partnerů. V informační společnosti hraje důležitou roli rozvoj informačních a ko-
munikačních technologií a produktů. Tento aspekt má velký vliv na fungování a činnost 
výše uvedených subjektů.
Informace jsou dnes základním předpokladem k tomu, aby podniky, fi rmy i organiza-
ce obstály na trhu, byly schopny čelit konkurenčnímu tlaku či obhájily vlastní existenci 
nebo postavení v oboru. Informace a znalosti by jim měly sloužit k vytvoření strategické 
výhody oproti ostatním hospodářským, ekonomickým nebo jiným subjektům. Úkolem 
vedení těchto subjektů je dokázat včas rozpoznat, které informace budou potřebovat 
pro své rozhodování, v jaké míře a podobě a také musí být schopni získat je ve správ-
ný čas.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce buduje pro oblast BOZP informační systém. Ten 
představuje otevřený heterogenní systém spolupracujících institucí, které jsou zřizovány 
nejen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a svou činností se dotýkají 
problematiky BOZP. Publikace je mimo jiné zaměřena na tři informační výstupy z in-
formačního systému BOZP. Jedná se o oborový portál BOZPinfo.cz, informační server 
pro malé a střední podniky BZP.cz, včetně pilotního projektu nazvaného Kontaktní místo 
BOZP pro hl. m. Prahu, a zdrojovou základnu BOZPsafe.
Cílem všech výše zmíněných informačních zdrojů je poskytnout:

• odborné informace z oblasti BOZP a souvisejících oborů,
• aktuální zpravodajství,
• přehled české a evropské legislativy, která se vztahuje k BOZP,
• informace o výzkumu a vývoji v oblasti BOZP nejen v České republice, ale i na 

evropské úrovni,
• poradenství z oblasti BOZP,
• prostor pro sdílení znalostí, vědomostí i zkušeností z praxe,
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• praktické návody a doporučení, aby podnik splňoval všechny požadavky na 
BOZP stanovené v české legislativě,

• přístup k informačním zdrojům z oblasti BOZP.

3 Internet

3.1.  Co je to Internet?
Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé počítačové sítě pomo-
cí sady protokolů IP. Do Internetu jsou volně sdružovány menší počítačové sítě, ale 
i samostatné počítače. Internet jako médium poskytuje spoustu informací a služeb, 
a to zdarma či jako komerční službu. Internet slouží k přenášení informací a poskyto-
vání mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, 
on-line hraní her, vyhledávání, katalog a další.

3.2.  Historický vývoj Internetu
Již v období studené války (50. a 60. léta 20. století) se ve Spojených státech ame-
rických začaly objevovat myšlenky, že by bylo vhodné propojit strategické vojenské, 
vládní a akademické počítače do jedné počítačové sítě, která by odolala jakémukoli 
nebezpečí. Celá síť byla navržena tak, aby neexistoval žádný hlavní počítač, řídící 
centrum sítě, ale aby si byly jednotlivé počítače rovnocenné. Celý projekt dostal název 
ARPANET. Tato síť začala být budována v roce 1969. Od tohoto roku se datuje vznik 
Internetu.
Na stávající síť ARPANET byla v následujících desetiletích nabalena síť NSFNET americ-
ké vědecko-výzkumné instituce NSF. Kvalitní fi nancování projektu umožnilo síti NSFNET 
zajistit nejen masové připojování akademických institucí, ale i průběžné zvyšování 
přenosové rychlosti v této síti.
V roce 1990 nastává komercionalizace a privatizace jednotlivých částí Internetu 
v USA. Komerční sítí se stala také akademická síť NSFNET. Od roku 1993 ovlivňuje 
Internet jak akademické prostředí, tak komerční sféru.
Do České republiky přišel Internet v roce 1989. Stav infrastruktury však zaostával za 
západní Evropou i světem, což znemožňovalo rozvoj Internetu v zemi. Prvním připoje-
ným bodem v síti Internet byla v říjnu roku 1990 pražská ČVUT, která byla zahrnuta do 
programu EARN (European Academic and Research Network). Postupem času se však 
ukázalo, že z dlouhodobého hlediska není síť EARN perspektivní. Proto byl vypraco-
ván návrh na vybudování počítačové sítě vysokých škol připojených do sítě Internet. 
V této době byla realizována počítačová síť CESNET (Czech Educational and Scientifi c 
Network).
Také u nás byl zpočátku Internet doménou akademického a vědeckého světa. Počínaje 
rokem 1995 se začíná s Internetem seznamovat i česká veřejnost. V té době se v Čes-
ké republice začaly objevovat první vlaštovky komerčních poskytovatelů připojení 
(providerů) do sítě Internet. Připojení do sítě Internet mohl získat kdokoli, bylo to však 
spojeno s nemalou investicí. Český Internet se rychle rozrůstal a dnes je již naprosto 
plnohodnotnou součástí Internetu světového.
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Celosvětový význam sítě Internet stále exponenciálně roste. V současné době využívá 
Internet více než miliarda uživatelů.

3.3.  Klady a zápory Internetu
Asi největším kladem sítě Internet je fakt, že slouží jako bezedný zdroj informací. 
Každodenně se na Internetu objevují stále nové informace, neaktuální informace jsou 
inovovány nebo upadají do hlubin Internetu. V současnosti lze najít na Internetu vše, co 
potřebujeme ke své práci, zábavě, vzdělávání apod. Čím více se síť Internetu rozšiřuje, 
tím dává možnost dalším uživatelům a přispěvatelům využívat její služby a tím rozšiřo-
vat kvantum informačních zdrojů. Internet jako médium je ideálním způsobem prezen-
tace čehokoliv. Výzkumné instituce zde mohou vystavovat své vědecké úspěchy, fi rmy 
zde mohou nabízet své služby, produkty, nabízet pracovní příležitosti apod. Pomocí 
sítě Internet lze zasílat elektronickou poštu, jednu z nejčastějších forem komunikace 
uživatelů sítě Internet.
Nic není ale ideální, a to platí i o Internetu. Internet se doposud řídí demokratickými 
principy publikování, neexistuje žádná fi ltrace uveřejňovaných informací. Kvalita in-
formací, které se dají na Internetu najít, může být tedy různá, mohou se zde nacházet 
pravdivé informace, ale i informace, které mají k pravdě velmi daleko. V současné 
době je v Internetu již tolik nejrůznějších zdrojů informací a dalších služeb, že největ-
ším problémem se stává právě schopnost orientovat se a nalézt v nich to, co uživatel 
skutečně potřebuje. Popularita a komerční úspěšnost Internetu je však živnou půdou 
pro nový druh zločinu, cyber zločinu, vyznačujícím se zejména krádežemi identit, na-
bouráváním se do cizích systémů, kompromitacemi informací apod. Velkým problémem 
současného Internetu je také značné množství nevyžádané elektronické pošty, která 
zaplavuje přenosové sítě Internetu a poštovní schránky uživatelů.

3.4. Budoucnost Internetu
Internetový čas je nesmírně rychlý. Za rok se může objevit nespočet nových aplikací, za 
deset let může Internet změnit svou tvář k nepoznání. Internetoví odborníci se domní-
vají, že je třeba z Internetu udělat takový nástroj, který bude k dispozici pro každého, 
v každou dobu, v jakémkoli jazyce, kdekoliv na zeměkouli. V cestě k tomuto cíli však 
stojí celá řada překážek např. fi nanční dostupnost, snahy omezovat svobodu využívání 
Internetu, technologické, kapacitní, uživatelské a bezpečnostní problémy. V současné 
době lze konstatovat, že Internet nezanikne, nezmizí ze života lidí, naopak vzroste jeho 
důležitost jako významného faktoru rozvoje celé lidské společnosti.

3.5. Nejpoužívanější technologie přístupu do sítě Internet
Volba vhodných prostředků pro přístup k Internetu závisí na technických požadavcích, 
ale i ceně. V této kapitole jsou uvedeny a popsány nejčastěji používané technologie 
pro přístup do sítě Internet v České republice.
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3.5.1. Vytáčené připojení
Vytáčené připojení pomocí telefonního modemu je v České republice stále velice 
populární pro přístup do sítě Internet. Hlavním důvodem je zejména využívání hosti-
telské telefonní sítě, která je k dispozici prakticky ve všech místech republiky. Velkým 
nedostatkem vytáčeného připojení je však omezená šířka pásma telefonního kanálu, 
která umožňuje dosáhnout maximální rychlost pouze 56 kb/s. Připojení do sítě Internet 
je zpoplatněno na základě délky trvání připojení. Tato komunikace je poskytovateli 
zpoplatněna zvláštními tarify.
Kromě počítače je pro tuto technologii připojení nezbytné použití modemu. Modemy 
jsou řešeny buď jako samostatné přístroje, nebo jako vestavěné karty do počítače. 
V důsledku omezeného kmitočtového pásma jsou již dnes telefonní modemy na hranici 
teoretické datové propustnosti a nedá se předpokládat zvyšování přenosové rychlos-
ti.
Pro koho je vytáčené připojení vhodné?
Výhodou tohoto typu připojení je jeho dostupnost všude tam, kde je k dispozici veřejná 
telefonní síť. Nevýhodou může být cena, která je odvozena od doby trvání komunika-
ce. To znevýhodňuje dlouhotrvající přenosy a trvalé připojení k síti Internet. Při potřebě 
komunikace je nutno vždy navázat spojení. Vytáčené připojení je vhodné pro domácí 
uživatele a živnostníky s nižšími náklady na elektronickou komunikaci.

3.5.2. Připojení na bázi DSL
Služba DSL (Digital Subscriber Line, digitální zákaznická přípojka) umožňuje využívat 
stávající telefonní rozvody pro vysokorychlostní přenos dat. Liší se v používání, frek-
venčním pásmu, maximální rychlosti a dosahu – obecně platí, že čím větší vzdálenost 
od telefonní ústředny, tím nižší maximální přenosová rychlost připojení.

3.5.3. Přípojky ADSL
V dnešní době je hojně využívána technologie ADSL (Asymetric Digital Subscriber 
Line). Jedná se o nejčastěji využívaný typ připojení na bázi DSL. ADSL přípojky se 
vyznačují asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat směřující k uživateli vyšší než 
rychlost dat od uživatele do sítě Internet. V současné době jsou v České republice 
dostupné technologie ADSL s přenosovou rychlostí až 8 Mbit/s, ADSL2+, vylepšená 
verze ADSL s přenosovou rychlostí až 25,4 Mbit/s a SDHL s maximální přenosovou 
rychlostí 4,5 Mbit/s. K připojení pomocí technologie ADSL je třeba použít následující 
hardwarové součástky:
• ADSL modem – jedná se o zařízení, které je nezbytné pro ADSL připojení. K po-

čítači se připojuje přes USB port nebo ve formě PCI karty.
• ADSL router – zařízení podobné modemu, které je nezbytné pro připojení počí-

tačové sítě pomocí ADSL připojení. Zařízení má více síťových portů, přes které se 
jednotlivé počítače připojují do počítačové sítě a sítě Internet. 

• Splitter – jedná se o speciální fi ltr, jehož úkolem je oddělení běžného provozu na 
telefonní lince od přenosu dat pomocí fi ltrování frekvencí.
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Ke zřízení přípojky ADSL je vyžadována běžná telefonní linka, připojená v dostateč-
ně krátké vzdálenosti (max. 8 km) k ústředně vybavené DSL technologií. Touto DSL 
technologií jsou nyní osazeny téměř všechny (více než 90%) telefonní ústředny v České 
republice.
Pro koho je přípojka ADSL vhodná?
Výhodou ADSL přípojky je permanentní připojení k síti Internet, zajišťující neustálou 
pohotovost k využívání služeb. Přípojky ADSL se v současnosti nabízejí s různými pře-
nosovými rychlostmi. Nutno ovšem dodat, že přenosové rychlosti udávané telekomuni-
kačními operátory, jsou rychlosti maximální, dosažitelné na fyzické vrstvě sítě, garan-
tované na účastnickém vedení od ADSL modemu k telefonní ústředně, ale další části 
sítě jsou již sdíleny s dalšími uživatelem. To znamená, že aktuální přenosová rychlost 
záleží na zatížení sítě a propustnosti celého spojení. Tato problematika se nazývá 
agregace. Agregace je stupeň sdílení datového toku na páteřní síti telekomunikačního 
operátora mezi čtyřmi, dvaceti, třiceti nebo padesáti dalšími uživateli ADSL (proto 
se lze setkat v nabídkách telekomunikačních operátoru s agregacemi 1:4, 1:20, 1:30 
a 1:50). Přípojky ADSL s agregačním poměrem 1:50 jsou vhodné pro domácnosti 
zejména k prohlížení internetových stránek a posílání elektronické pošty z jednoho 
počítače. Přípojky s agregačním poměrem 1:20 jsou již vhodné pro náročnější domácí 
uživatele, pro živnostníky a malé fi rmy, a při vyšší přenosové rychlosti i pro připojení 
menší počítačové sítě do sítě Internet.
ADSL přípojky nejsou závislé na době trvání komunikace. Telekomunikačním operáto-
rům se periodicky hradí paušální poplatek za využívání ADSL přípojky (standardně 
měsíční platba). Někteří telekomunikační operátoři tarifi kují i množství přenesených dat 
za určité časové období.

3.5.4. Připojení pomocí kabelové televize
V řadě městských aglomerací jsou rozšířeny sítě kabelové televize. Tyto sítě jsou 
schopny mimo distribuci televizního a rozhlasového signálu zprostředkovat také obou-
směrné datové přenosy, zejména připojení do sítě Internet. Jedná se o rychlé a kva-
litní připojení, závislé na dostupnosti kabelové televize. K používání tohoto připojení 
je třeba vlastnit kromě přípojky do kabelové sítě poskytovatele také síťovou kartu 
a kabelový modem.
Pro koho je přepojení pomocí kabelové televize vhodné?
Výhodou tohoto typu připojení je permanentní připojení k síti Internet. Komunikace 
pomocí rozvodů kabelové televize je vhodná pro domácí uživatele i pro živnostníky. 
Přenosové rychlosti jsou srovnatelné s přípojkami ADSL. U tohoto typu připojení je však 
nutno počítat se sdílením celkové propustnosti segmentu sítě mezi skupinu uživatelů. 
Telekomunikační operátoři nabízejí také připojení s vyššími přenosovými rychlostmi 
vhodné pro malé fi rmy a připojení jejich počítačových sítí do sítě Internet. Nevýhodou 
tohoto typu připojení je menší pokrytí území kabelovými sítěmi, omezené zejména na 
městské aglomerace.
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3.5.5. Připojení pomocí sítě WLAN (Wi-Fi, WiMAX)
Připojení pomocí Wi-Fi
Wi-Fi (Wirelles Fidelity) je moderním názvem technologie známé pod označením stan-
dardu IEEE 802.11. Tato technologie používá mikrovln k přenosu informací. Je určena 
pro malé a střední vzdálenosti. Standard IEEE 802.11 b je schopen přenášet data 
rychlostí max. 11 Mb/s, standard IEEE 802.11 a, g přenáší data maximální rychlostí 
54 Mb/s. Technologie Wi-Fi pracuje na kmitočtových frekvencích:
• 2,4 GHz,
• 3,5 GHz (licencované pásmo),
• 5 GHz,
• 10 GHz.
Nejrozšířenější je technologie postavená na frekvenci 2,4 GHz.

Tato technologie se poslední dobou těší velké pozornosti, úspěchu a technologickému 
rozvoji. Hlavní hnací silou nasazení této technologie je možnost výstavby a provozu sítí 
pracujících v neregulovaných, a tudíž i nezpoplatňovaných kmitočtových pásmech. Tato 
technologie se původně nasazovala jako řešení pro potřebu omezené mobility uvnitř 
objektů, později se začali prosazovat i jako náhrada klasických sítí budovaných na 
„drátových“ vodičích.
Základem Wi-Fi sítí jsou přístupové body (AP – Access Point), prostřednictvím kterých 
probíhá veškerá komunikace. Přístupový bod pokrývá signálem základní oblast – vy-
tváří buňku. Oblast pokrytí jedné buňky je geografi cky limitována na poloměr něko-
lika desítek metrů. Překlenutelná vzdálenost mezi přístupovým bodem a jednotlivými 
klienty je závislá na vlastnostech okolního prostředí a může být značně proměnlivá, od 
desítek metrů až po stovky metrů.
V České republice je tato technologie velmi rozšířená pro poskytování připojení k síti 
Internet. Uživatel potřebuje k příjmu signálu anténu, která komunikuje s přístupovým 
bodem a zabezpečuje přenos signálu.

Připojení pomocí WiMAX
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je stále vyvíjející se 
bezdrátovou technologií. WiMAX je defi nován řadou norem IEEE 802.16. Jedná se 
o standard pro bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě, slouží tedy jako 
doplněk k technologii Wi-Fi, chápanou jako standard pro vnitřní bezdrátové sítě. Prá-
ce na vývoji této technologie počali v roce 2000 a jejich cílem bylo vytvoření standar-
du pro levnější a jednoduše rozšiřitelný širokopásmový přístup k síti Internet. WiMAX 
je otevřené řešení pro bezdrátový přístup ve frekvenčních pásmech 2 – 11 GHz, který 
díky vyspělým technologiím, vyššímu vysílacímu výkonu a použití směrových antén na-
bízí velký dosah signálu (až 50 km s přímou viditelností a několik kilometrů v městské 
zástavbě bez přímé viditelnosti).
V České republice v současné době probíhají první implementace této technologie.
Pro koho je připojení pomocí sítě WLAN vhodné?
Připojení pomocí WLAN, zejména Wi-Fi lze v dnešní době doporučit jako vhodnou 
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alternativu pro připojení domácností a malých fi rem do sítě Internet. Tuto technologii 
lze zvolit v takových podmínkách, kde nelze použít klasické „drátové“ technologie. 
Možnou nevýhodou připojení pomocí Wi-Fi je efektivní rychlost připojení, která bývá 
o 30 až 60% nižší než rychlost maximální, kvůli režii spojené s přenosem a skutečnost, 
že se jedná o sdílené přenosové médium.

3.5.6. Připojení prostřednictvím mobilních sítí
Zajímavou možností připojení uživatele k síti Internet jsou mobilní datové sítě. Ačkoli 
jsou mobilní sítě určeny především pro poskytování služeb mobilních účastníků, díky 
možnostem a nabídce mobilních operátorů jsou zajímavé i pro potřeby přístupu do sítě 
Internet. Mezi nejčastěji používané přístupové technologie lze zařadit GPRS, EDGE, 
UMTS a CDMA.
Pro přístup do sítě Internet přes mobilní sítě je nutné mít aktivován u mobilního ope-
rátora tarif či datovou službu. V případě vlastnictví mobilního telefonu, který podpo-
ruje příslušnou technologii přenosu dat, ho stačí pouze propojit s počítačem pomocí 
speciálního kabelu nebo infračerveného portu. Mobilní telefon se poté chová jako 
klasický modem. U mobilního přístupu do sítě Internet často mobilní operátoři aplikují 
technologii FUP (Fair User Policy), která má za úkol zajistit stejnou a rovnocennou do-
stupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu aktivují. Většinou 
je stanoven určitý limit dat, po jehož přesáhnutí se uživatelům sníží rychlost připojení až 
do konce zúčtovacího období.
Pro koho je připojení prostřednictvím mobilních sítí vhodné?
Mobilní připojení je výhodné pro živnostníky a fi rmy, které nemají možnost využívat 
pozemní přístupové komunikační alternativy (ADSL, kabelová televize) nebo pozemské 
radiové spoje (Wi-Fi, WiMAX). Výhodou mobilního připojení je celá řada přístupových 
technologií, které lze použít na území České republiky. Zde záleží pouze na území 
pokrytém určitým signálem. Nabídka mobilních operátorů je v současné době pestrá 
a stále se rozšiřuje. Možnou nevýhodou tohoto typu připojení jsou vyšší časy odezvy od 
přístupových bodů a aplikace technologie FUP, zejména při nadlimitním přenosu dat.

4. Vyhledávání na Internetu

4.1. Internetové zdroje
Na Internetu je k dispozici stále více a více informací, neboť nové elektronické infor-
mační zdroje se objevují doslova každodenně. Neustálý nárůst informací tak způso-
buje, že i při práci s relativně jednoduchými a snadno ovladatelnými nástroji, byste 
měli hodně vědět, abyste dokázali možností, jež síť Internet nabízí, využívat účelně 
a účinně. Zvlášť významné jsou širší znalosti tehdy, budete-li chtít informační zdroje na 
Internetu využívat pro seriózní práci a pro studium.
Je třeba mít na paměti, že vyhledávací stroje umožňující orientaci v informacích na 
Internetu se neustále vyvíjejí. Objevují se nové služby a občas také některé, dokonce 
i ty hodně využívané, zanikají. Poměrně často dochází ke změnám designu vyhledáva-
cích služeb, k jejich aktualizaci nebo k rozšíření nabídky poskytovaných funkcí. 



13

Ačkoliv jsou vyhledávací služby určeny pro širokou uživatelskou veřejnost, je do jisté 
míry obtížné správně je využívat. Každá z nich slouží trochu jinému účelu, liší se od sebe 
rovněž nabídkou prostředků, jimiž lze prohledávání Internetu provádět. Výjimkou není 
ani odlišné fungování shodných či podobných příkazů.
Hledání a nalézání dokumentů na Internetu může být buď velmi jednoduché nebo 
naopak velmi složité. Jednou z hlavních příčin obtíží při vyhledávání informací je ob-
rovské množství webových dokumentů. Jejich počet v současnosti přesáhl více než 
osm  miliard indexovatelných dokumentů. Tedy jednotlivých dokumentů, které mohou 
být podchyceny v databázích vyhledávacích služeb založených na automatizovaném 
sběru dat. Viz například velikost databáze nejvýznamnější vyhledávací služby v červ-
nu 2007 – Google: přibližně 13 620 000 000 dokumentů. Ve skutečnosti má ovšem 
služba Google informace o mnohem vyšším počtu webových stránek díky hypertexto-
vým odkazům v dokumentech, které její roboty navštívily a načetly. Kromě obrovského 
množství informačních zdrojů přispívá k obtížnosti hledání také fakt, že obsah infor-
mačního prostoru služby World Wide Web není a nemůže být evidován v žádném 
„katalogu“ nebo „rejstříku“ s použitím standardního jazyka. Dalším problémem může 
být, že dokumenty HTML jsou sice „technicky“ vytvářeny podle určitých pravidel, ale 
vlastní obsah – text a další prvky v dokumentech – závisí výhradně na jejich autorech. 
Mnozí z autorů webových dokumentů však dokonce nerespektují ani standardy jazy-
ka HTML (v čemž jim vydatně pomáhají „benevolentní“ webové prohlížeče), a tím také 
přispívají k problémům při vyhledávání.

4.2. Jaký je Internet
Internet je celosvětová síť počítačových sítí založených na skupině protokolů TCP/IP 
(Transmission Control Protocol over Internet Protocol). Pro Internet je charakteristické, 
že nemá vlastníka ani žádné řídící centrum, které by rozhodovalo co, kde a kdy bude 
v síti zveřejněno. Existují pouze organizace zabývající se provozem a dalším vývojem 
Internetu (např. Internet Society – ISOC, W3C – World Wide Web Consorcium).
Internet není knihovna. Internet sice připomíná knihovnu, ale není to knihovna. Knihov-
ny totiž nejsou jen budovy plné knih. Dokumenty, jež jsou součástí knihovních fondů, 
ale také další informační zdroje – bibliografi e, bibliografi cké báze dat apod., které 
jsou čtenáři a uživateli knihovnicko-informačních služeb využívány, jsou organizovány 
a zpracovávány takovým způsobem, aby je bylo možné snadno vyhledat podle 
nejrůznějších kritérií a s co největší přesností. Pro jejich zpracování jsou používány 
mezinárodně platné normy a pro jejich vyhledávání jsou k dispozici rovněž mezinárod-
ně uznávaná pravidla a postupy. Toto vše je výsledkem mnohaletého vývoje. V knihov-
nách navíc pracují knihovníci, kteří mají odbornou kvalifi kaci a praktické zkušenosti 
v oblasti zpracování i vyhledávání informací.
Oproti tomu na Internetu je leccos jinak – je často neuspořádaný a chaotický. Právě 
v oblasti zpracovávání a vyhledávání informací, které jsou na něm šířeny, je negativně 
poznamenán nedostatečným respektováním určitých ustálených pravidel a zvyk-
lostí běžných v oblasti tradičního zpřístupňování informací. Kromě toho také nespráv-
nými postupy a nedodržováním standardů a pravidel pro elektronické publikování 
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těmi, kdo na webu informace zveřejňují. Obrovský význam Internetu spočívá v tom, že 
je to prostředí pro publikování a šíření informací bez bariér a omezení doprovázejí-
cích tradiční publikační aktivity. To má samozřejmě své klady i zápory. Na jedné straně 
Internet nabízí přístup k informacím bez ohledu na vzdálenosti a hranice států, na 
druhé straně však obrovské množství zveřejňovaných informací – prakticky kýmko-
liv, kdo si zamane, v nejrůznějších jazycích a s minimálními pravidly, v podstatě „jen“ 
technickými – znesnadňuje nejen jejich zpracování, ale především přináší mnohá úskalí 
při jejich vyhledávání.

NEZAPOMEŇTE!!! 
• Internet je jen jedno z prostředí, kde lze nalézt informace!
• Kombinujte zdroje na Internetu s tradičními informačními zdroji (tj. knihy, periodi-

ka, katalogy knihoven, databáze)!
• Skutečně kvalitní informační zdroje jsou na Internetu zpravidla placené!

4.3. Příčiny neúspěšného hledání
Neúspěch při hledání informací na internetu (na webu) může mít různé příčiny. Kromě 
vašich nedostatečných znalostí, malých zkušeností s hledáním a s tím souvisejícího ne-
správného používání vyhledávacích nástrojů i dalších navigačních technik, mohou vést 
k neúspěchu například tyto důvody:
• hledáte dlouho v různých zdrojích, přesto jste nic nenašli – hledané informace 

na internetu nejsou, anebo jsou, ale hledáte na nesprávném místě nevhodným 
způsobem, 

• služba vám vyhledala takové množství dokumentů, že je mezi nimi obtížné (ne-
možné) najít to, co potřebujete – v takovém případě jde o špatně formulovaný 
dotaz nebo časté internetové téma, 

• v okamžiku, kdy hledáte, špatně funguje síť, 
• počítač, na němž jsou (vy)hledané informace, je právě mimo provoz, 
• odkazy na hledané informace jste sice našli, ale při pokusu o jejich zobrazení 

zjistíte, že již neexistují – internet je plný změn. 

4.4. Podmínky úspěšného vyhledávání 
Snad každý začínající uživatel Internetu je nejprve nadšen informačními službami 
a zdroji i novým přitažlivým prostředím, se kterým se na Webu setká. Toto nadšení 
po určité době většinou vystřídá určité rozčarování, které je důsledkem obrovské 
publikační exploze, jež rozvoj internetových služeb doprovází. Obrovské množství 
informačních zdrojů různorodé kvality znesnadňuje nezkušenému uživateli orientaci 
v prostředí Internetu.
Při hledání kvalitních informací i při jejich využívání vám mohou pomoci předchozí 
zkušenosti s využíváním tradičních informačních zdrojů. Velkou roli hraje také dobrá 
znalost vlastní profese či zájmů, nejen odborných. Měli byste však znát také základ-
ní informace o vyhledávacích nástrojích, o jejich typech a o způsobu jejich využívání 
při řešení konkrétních informačních potřeb.
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Používání vyhledávacích nástrojů není samozřejmě jedinou možností pro hledání in-
formačních zdrojů. Záleží totiž do značné míry na zkušenosti uživatele s internetovými 
i s tradičními zdroji. Často je možné i bez vyhledávacích nástrojů odhadnout, kde jsou 
hledané informace zveřejněny.
Úspěch či nezdar hledání i skutečná účinnost využívání internetových zdrojů jsou závislé 
na řadě dalších faktorů. Abyste se vyvarovali neúspěchu nebo si dokázali poradit 
s překážkami, které se vám občas postaví do cesty, musíte mít určité znalosti. Přede-
vším z oblasti vyhledávání informací obecně, ale také byste měli znát dobře jednotlivé 
vyhledávací nástroje a jejich možnosti. Dále byste měli mít určité praktické zkušenosti 
s hledáním i s tím, jaké informace se vyplatí na Internetu hledat. 
Základem úspěšného hledání jsou tedy kromě jiného tyto schopnosti:
• dokázat odhadnout, co má smysl na Internetu hledat, 
• umět vybrat správná místa, kde s hledáním začít, 
• nevzdávat se po první odpovědi typu „Žádný takový dokument nebyl nalezen“, 

„nothing found“, „no results“ nebo „výsledek dotazu je zcela bezcenný.“

Neočekávejte také příliš rychlý výsledek hledání. První vyhledané zdroje nemusejí být 
ani jediné, ani zrovna ty nejkvalitnější. Pro úspěšné hledání na Internetu je rovněž důle-
žité přemýšlet o tom, jak jste se k informacím dostali, neboť nabyté zkušenosti se vám 
mohou hodit při dalším hledání. Předchozí zkušenosti usnadní zároveň vaši adaptaci 
na nové prostředí, například na zcela novou nebo poprvé používanou vyhledávací 
službu.
Při práci s Internetem mají velký význam i znalosti z tradičního prostředí.
Obecně platí: Poučený a zkušený uživatel snáze najde a rozpozná kvalitní a užitečné 
informační zdroje, nežli ten, kdo jen spoléhá na náhodu nebo využívá stále jedinou 
vyhledávací službu a ještě ke všemu tím nejjednodušším způsobem.

4.5. Vyhledávací nástroje
Existují dva základní typy vyhledávacích nástrojů:
• předmětové katalogy (Internet Directories, subject catalogs, subject directories, 

virtuální knihovna, rozcestník), 
• vyhledávací stroje (search engines, vyhledávač).

Současný stav vyhledávacích nástrojů je ovlivněn jejich „historickým“ vývojem. Oba 
základní typy vyhledávačů totiž vycházejí z původních potřeb orientace v informačním 
prostoru služby World Wide Web. První z cest vedla k vytváření soupisů dokumentů 
podle jejich tematiky na základě ručního sběru dat. Úplně na začátku byly často 
záložky (angl. bookmarks) v prohlížeči Netscape s adresami zajímavých a užitečných 
zdrojů na počítačích jejich autorů.
Tento způsob shromažďování informací však s obrovským nárůstem zpřístupňovaných 
dokumentů přestal být účinný, protože neumožňuje podchytit zdroje v dostatečném 
rozsahu a potřebné aktuálnosti. To vedlo ke vzniku a k rozšíření služeb využívajících pro 
sběr a vytváření databází automatizovaných prostředků. V současnosti jsou právě 
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tyto služby nejúčinnějšími vyhledávacími nástroji, neboť využívají vysoce výkonné tech-
nologie pro plnotextové indexování a vyhledávání informací. Vyhledávací nástroje se 
liší způsobem sběru údajů i jejich zpřístupňováním.
Vyhledávací služby založené na automatizovaném sběru dat jsou anglicky nazývá-
ny search engines. Do češtiny lze tento výraz přeložit jako vyhledávací stroje. Tyto 
vyhledávací služby disponují nejrozsáhlejšími databázemi. Ke sběru dat používají tzv. 
robotů. Někdy se těmto programům říká bot, spider, crawler nebo worm. Některé 
roboty mají dokonce vlastní jména, například program používaný pro sběr dat Alta-
Vistou se jmenuje „Scooter“. Roboty jsou programy, které se pohybují prostřednictvím 
hypertextových odkazů po Webu od jednoho dokumentu ke druhému za účelem sběru 
informací o nich. Získané informace jsou zařazovány do rozsáhlých databází, které 
jsou pravidelně aktualizovány. Databáze jsou přitom doplňovány nejen údaji o nových 
informačních zdrojích, ale zároveň jsou upravovány (došlo-li ke změnám) údaje o dříve 
registrovaných zdrojích a vyřazovány nefunkční odkazy.
Předmětové katalogy jsou budovány ručně s využitím znalostí a zkušeností odborníků, 
kteří údaje nejen sbírají, ale často také doplňují svým hodnocením. Do databází těchto 
služeb jsou odkazy na informační zdroje zařazovány výběrově podle určitých kritérií 
stanovených pro hodnocení jejich kvality poskytovatelem služby. Pro získávání informa-
cí o nových informačních zdrojích je v tomto případě používán dvojí způsob. Buď tyto 
informace poskytují vyhledávacím službám sami producenti internetových zdrojů vypl-
něním formuláře, který je součástí nabídky každé z vyhledávacích služeb (najdete je 
pod odkazy přidej stránku, add URL, submit URL apod.), nebo jsou informace o nových 
zdrojích zjišťovány pracovníky nebo spolupracovníky vyhledávacích služeb vlastním 
průzkumem Internetu. Předmětově orientované vyhledávací služby založené na ručním 
sběru dat lze dále rozdělit na dva typy. První typ je v zahraniční literatuře nazýván 
virtuální knihovny (angl. virtual libraries), druhý najdete nejčastěji pod názvem sou-
pisy zdrojů Internetu (angl. Internet directories).
Nejznámější a nejpopulárnější z předmětových katalogů je Yahoo! (nejstarší z těch, 
jež dosud fungují, je však zřejmě Galaxy). Služba Yahoo! se stala vzorem pro další vy-
hledávací nástroje včetně těch, jež registrují údaje o informačních zdrojích na Internetu 
v určité zeměpisné oblasti (viz české servery, například Centrum.cz).
Ve srovnání s vyhledávacími službami, jejichž databáze jsou vytvářeny na základě 
automatizovaného sběru údajů, je rozsah registrovaných zdrojů v předmětových ka-
talozích omezený. Zpravidla jde o několik stovek tisíc odkazů, avšak největší služby 
tohoto typu umožňují prohledávat podstatně větší množství zdrojů. Tak například Open 
Directory a LookSmart registrují více než 4 miliony webových sídel, Yahoo! okolo 
2 milionů websites.
Využívání předmětových katalogů je možné doporučit především tehdy, potřebuje-
te-li zjistit, zda je hledané téma na Internetu zastoupeno.
Například služba Yahoo! je velmi výhodné místo pro hledání, pokud se potřebujete 
seznámit s tématy, která patří k nejrozšířenějším v prostředí služby World Wide Web. 
Využití těchto služeb je vhodné také tehdy, nejste-li si jisti, jakým způsobem máte 
zformulovat správně dotaz pro hledání klíčovými slovy v rozsáhlé databázi služby 
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založené na automatizovaném sběru údajů. Zvolíte-li nevhodný způsob hledání vy-
hledávacím strojem, může být výsledkem obrovské množství odkazů na dokumenty. 
Nejen na dokumenty, které se opravdu vztahují k hledané problematice, ale také na 
takové dokumenty, ve kterých se sice použitá klíčová slova vyskytují, avšak nevyjadřují 
téma, které hledáte. V takovémto případě, mj. i díky menšímu množství registrovaných 
dokumentů, vám mnohem lépe poslouží předmětový katalog.
Vyhledávací stroje jsou primárně určeny pro vyhledávání (angl. searching), zatímco 
základní funkcí předmětových katalogů je prohlížení (angl. browsing).
V souvislosti s rozvojem Webu a s nárůstem počtu zpřístupňovaných informací i s vývo-
jem vyhledávacích nástrojů došlo postupně k tomu, že většina těchto služeb v součas-
nosti kombinuje pro zpřístupnění informačních zdrojů uživatelům oba přístupy. Často 
také dochází ke spojení nebo ke vzájemné spolupráci vyhledávacích služeb.
Vzhledem k tomu, že vyhledávací stroje patří ke službám, které lze nejlépe využít pro 
tzv. seriózní vyhledávání informací, vyplatí se podívat blíže, jakým způsobem tyto 
služby fungují.
Vyhledávací stroje jsou tvořeny čtyřmi základními funkčními částmi:
• roboty, jejichž hlavním úkolem je sběr informací na Webu, 
• indexačním programem zpracovávajícím informace, které získají z Webu roboty, 
• vyhledávacím programem (vyhledávacím algoritmem a souvisejícími programy, 

tzv. vyhledávacím strojem, angl. retrieval engine), který na základě uživatelova 
dotazu vyhledává a zpracovává informace z databáze vytvořené indexačním 
programem tak, aby výsledky co nejlépe vyhovovaly položenému dotazu, 

• grafi ckým rozhraním, které sbírá dotazy od uživatele, předává je vyhledávacímu 
stroji a zobrazuje výsledky hledání uživateli. 

Z pohledu uživatele takovéto služby je důležité, do jaké hloubky a šířky jsou informa-
ce umístěné na webových serverech, tj. obsah serverů i jednotlivých dokumentů, roboty 
zpracovávány. Některé z těchto robotů jsou naprogramovány tak, aby registrovaly 
pouze údaje z hlavních (úvodních) stran webových serverů (resp. webových sídel), jiné 
naopak načítají informace i z dalších dokumentů, které jsou zde zveřejněny. Například 
robot Inktomi (od roku 2003 tuto technologii vlastní společnost Yahoo!), jehož databázi 
využívá řada poskytovatelů portálových a vyhledávacích služeb, má kapacitu více 
než 10 milionů navštívených a indexovaných dokumentů denně. Do hloubky načítají 
webové dokumenty například roboty vyhledávacích strojů AltaVista, AllTheWeb, 
Google a Inktomi. Jejich databáze také v současnosti registrují nejvíce zdrojů. Data-
báze Google je zároveň příkladem snahy o podchycení informací publikovaných na 
Webu do šířky. Více než dvě třetiny informací registrovaných v databázi Google byly 
získány načtením plných textů dokumentů z webových sídel, jež její roboty prozkouma-
ly opravdu důkladně. Zbývající část pak představují informace získané analýzou od-
kazů v navštívených dokumentech. Díky tomu může tato služba poskytovat informace 
i o těch zdrojích, jež její roboty nikdy nenavštívily.
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4.6. Vyhledávací služby
Velký nárůst zdrojů i rostoucí počet uživatelů Webu neustále ovlivňuje rozvoj vyhle-
dávacích nástrojů. Vzhledem k tomu, že internet je dnes chápán jako informační pro-
středí určené široké veřejnosti, je snahou většiny poskytovatelů vyhledávacích služeb 
nabídnout jednoduchou a pro většinu uživatelů přijatelnou formu hledání dokumentů 
v prostředí služby WWW. Většina velkých vyhledávacích služeb nabízí proto uživateli 
dvě základní možnosti prohledávání své databáze:
• postupným procházením hierarchicky uspořádaného systému menu, 
• příkazem/dotazem tvořeným klíčovými slovy vyjadřujícími hledané téma. 

Služby primárně založené na automatizovaném sběru dat a zpětném vyhledávání 
prostřednictvím klíčových slov, tj. vyhledávací stroje, proto doplnily svoji nabídku 
o přístup k vybraným zdrojům procházením hierarchicky uspořádaných předměto-
vých skupin. Zpravidla pro tento účel využívají jiných služeb přizpůsobených vlastním 
potřebám. Například služba Google pro tento účel používá poněkud modifi kovanou 
podobu Open Directory.
Naopak služby, u nichž je prvotní funkcí zpřístupnění odkazů na informační zdroje 
prostřednictvím hierarchicky uspořádaných předmětových skupin, nabízejí uživatelům 
také možnost prohledávání své vlastní databáze klíčovými slovy. Obsah databáze je 
shodný s daty zpřístupňovanými předmětově, jejich rozsah je tedy (ve srovnání s data-
bázemi vyhledávacích strojů) poměrně omezený. Proto také v případě, že se hledané 
zdroje v jejich databázi nenajdou, nabízejí tyto služby uživatelům i možnost vyhledat 
zadaný dotaz zvoleným vyhledávacím strojem nebo alespoň odkazy na řadu dalších 
vyhledávacích služeb, které můžete také pro vyhledávání použít. Některé služby pro-
vedou vyhledání v jiném zdroji automaticky (např. Yahoo!). 
Většina velkých vyhledávacích služeb postupně rozšířila svoje základní – vyhledávací 
– funkce o řadu nejrůznějších dalších služeb. Bez ohledu na to, o jaký typ vyhledá-
vací služby primárně jde, najdete zpravidla na její vstupní stránce kromě standardních 
vyhledávacích nabídek i odkazy na:
• aktuální denní zpravodajství, 
• obchodní a ekonomické informace, 
• turistické informace, 
• informace o počasí, 
• bezplatnou schránku elektronické pošty na free-mailovém serveru, 
• možnost individualizace (personalizace) poskytovaných služeb, 
• přístup k placeným informačním zdrojům a službám apod. 

Vyhledávací služby se tak proměnily ve webové portály. Naprostou většinu obdob-
ných informačních služeb v současnosti poskytují také všechny nejznámější české vyhle-
dávací služby: Atlas.cz, Centrum.cz, Morfeo, Seznam, VOLNÝ – NAJDI.TO, Jyxo
Při seznamování se s možnostmi, které uživatelům jednotlivé vyhledávací služby nabí-
zejí, byste neměli přehlédnout především následující informace:
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• Jaký prostor Internetu daná služba prohledává – Celý svět (Google) nebo jen 
zdroje v určitém regionu (český server Atlas.cz), jen Web nebo také zdroje z dal-
ších internetových služeb (Usenet, FTP apod.)? 

• Jaká je velikost její databáze –  Jsou zdroje registrovány automatizovaně nebo 
na základě ručního sběru údajů? 

• Jaký používá způsob indexování – Zařazuje do své databáze jen názvy do-
kumentů, názvy hypertextových odkazů, vybrané prvky z dokumentů, části textů 
nebo úplné texty dokumentů? 

• Jaké nabízí způsoby hledání – Poskytuje kromě jednoduchého (angl. simple) 
– standardního – rozhraní na vstupní stránce také další, tzv. rozšířené (angl. 
advanced) možnosti pro prohledávání své databáze. 

• Jaké nabízí možnosti prezentace výsledků vyhledávání 

Znalost těchto informací o vyhledávacích službách je základem pro volbu vhodného 
nástroje nejlépe odpovídajícího hledanému tématu. 

4.7. Neviditelný web 
Kromě veřejně přístupných a indexovatelných webových dokumentů síť Internet umož-
ňuje přístup k obrovskému množství dalších informací, pro něž se v literatuře i na webu 
vžil termín „neviditelný web“ (angl. invisible web), někdy také „hluboký (skrytý) 
web“ (angl. deep web).
Rozdíl mezi „viditelným“ a „neviditelným“ webem ilustrují dva příklady informačních 
zdrojů (první orientovaný na problematiku stavebního inženýrství, druhý zaměřený na 
oblast výchovy a vzdělávání):
• „viditelný Web“: iCivilEngineer.com 
• „neviditelný Web“: Civil Engineering Database 
• „viditelný Web“: Educator‘s Reference Desk Resource Guides 
• „neviditelný Web“: ERIC Database 

Pojmem „neviditelný Web“ jsou označovány takové informace, jež jsou uloženy v da-
tabázích a generují se dynamicky až na základě interakce uživatele se systémem 
(např. online katalogy knihoven nebo bibliografi cké báze dat dostupné prostřednic-
tvím DC Dialog). K jiným informacím je zase přístup chráněn heslem a jsou dostupné 
jen autorizovaným uživatelům, často pouze na komerční bázi (viz např. elektronické 
verze časopisů, tj. jejich plné texty ve formátu PDF). Běžné vyhledávací nástroje (vyhle-
dávací stroje, angl. search engines) nemohou podobný typ informací ve svých databá-
zích registrovat, buď pro technická omezení, nebo proto, že je jejich robotům (progra-
mům, které získávají informace z webových serverů) vstup do těchto zdrojů zakázán. 
Vyhledávací služby vám sice poskytnou informaci o existenci podobného informačního 
zdroje, ale nevyhledají vám informace, které jsou v něm obsaženy.
Počet dokumentů, které nemohou být vyhledány prostřednictvím tradičních vyhledá-
vacích nástrojů, je podle jedné studie společnosti BrightPlanet až pětisetnásobně 
vyšší než ta část informačního prostoru Webu, ke které poskytují přístup vyhledá-
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vací stroje. Zdroje takového typu (především nejrůznější báze dat) registrují někte-
ré specializované vyhledávací služby, např. Complete Planet nebo Direct Search.
Existují však i některé vyhledávací služby, které jsou schopny vyhledat na vámi zadaný 
dotaz současně informace registrované na veřejně přístupných webech (na „viditelném“ 
webu) i v plnotextových databázích (na „neviditelném“ webu). Příkladem takového vy-
hledávacího nástroje je vyhledávací stroj Elsevier Science Scirus nebo GoogleScholar 
a Google Book Search. Google Scholar je nástrojem pro vyhledávání odborné litera-
tury (články z časopisů, sborníků, vysokoškolské práce, výzkumné zprávy apod.); vyu-
žívá profesionální komerční i volně přístupné informační zdroje. Google Book Search je 
zatím beta verzí fulltextového nástroje pro vyhledávání knih (původně Google Print). 

4.8. Metavyhledávače 
Nárůst informačních zdrojů vedl k vývoji meta-systémů, které pracující s jinými vyhle-
dávacími službami. Tento typ vyhledávacích nástrojů vznikl na základě potřeby umož-
nit uživateli jedním příkazem prohledání co největšího prostoru internetu. Zadaný 
dotaz je v tomto případě předán k souběžnému zpracování několika vyhledávacími 
službami najednou, nejen s cílem urychlit hledání, ale často také odstranit duplicity 
a irelevantní dokumenty, případně nefunkční odkazy. Meta-systémy jsou založeny 
na různých principech, včetně rozdílného způsobu prezentace výsledků vyhledávání. 
Využívání těchto služeb má však řadu úskalí, i když se při prvním pohledu jeví jako 
jedinečné řešení urychlující vyhledávání internetových zdrojů. Odeslání uživatelova do-
tazu několika službám zároveň není nejvhodnějším řešením především proto, že každá 
z dotazovaných služeb interpretuje shodně formulovaný dotaz odlišným způsobem. 
Využívání těchto služeb má smysl při hledání obecných témat, o nichž i méně zkušený 
uživatel ví, že patří na internetu mezi témata frekventovaná. Obecně však platí, že je 
výhodnější použít pro hledání jednotlivé vyhledávací služby.

4.9. Vyhledávací strategie 
Vyhledávací nástroje hledají dokumenty, které se shodují s informačními potřebami 
a zájmy uživatelů. Záleží jen na vás, jak se znalostí vyhledávacích nástrojů a tech-
nik dokážete vyhledávacím příkazem co nejpřesněji vyjádřit téma, které vás zajímá. 
Pro úspěšné použití vyhledávacích služeb je nutná vyhledávací strategie (angl. search 
strategy). Ta spočívá jednak ve znalosti služeb, které jsou pro hledání na Internetu 
k dispozici, jednak v důkladné analýze tématu, jež chcete hledat. V užším smyslu pak 
jde o vlastní formulaci vyhledávacího dotazu (angl. search query).
Při prohledávání webového prostoru hledáte určitou množinu dokumentů podle kritérií 
zvolených pro tento účel daným vyhledávacím nástrojem. Na základě těchto kritérií 
je prováděn sběr údajů o dokumentech a jejich zpětné vyhledání podle uživatelova 
dotazu.
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Úspěch hledání prostřednictvím vyhledávacích služeb tedy závisí na třech důleži-
tých faktorech:
• na schopnosti uživatele zformulovat co nejpřesněji dotaz tak, aby se co nejvíce 

shodovala zadaná klíčová slova s výrazy vyskytujícími se v textu dokumentů, 
případně dalších jejich součástech – patří mezi ně například URL, některé prvky 
zdrojového kódu apod., 

• na rozsahu a obsahu databáze vyhledávacího nástroje, který byl pro hledání 
zvolen, 

• na dalších vlastnostech vyhledávacího nástroje ovlivňujících úspěšnost hledání. 

Každý z vyhledávacích nástrojů pracuje s vlastní databází, v níž jsou registrovány 
údaje o dokumentech. Používáte-li vyhledávací nástroj, prohledáváte jeho databázi, 
nikoliv přímo samotný Web.
Vzhledem k tomu, že žádný z vyhledávacích nástrojů nepokrývá celý prostor Webu 
(resp. dalších internetových služeb a aplikací), dostanete zpravidla při hledání shod-
ného tématu v několika službách odlišné výsledky. Příčinou není jen rozdílná velikost 
databáze použité služby a její aktuálnost, ale také to, že se služby liší jak mechanis-
mem sběru dat, tak také zpracováním získaných údajů. Velký význam mají odlišné 
nástroje a techniky, kterými služby hodnotí relevanci nalezených odkazů ve vztahu ke 
konkrétnímu uživatelovu dotazu.
Pro vaše hledání jsou tedy důležité především dvě věci: úroveň vašich znalostí sou-
visejících s tématem dotazu a správná volba vhodného vyhledávacího nástroje. Ten by 
měl co nejvíce vyhovovat svými charakteristikami hledané informaci.

4.9.1. Hlavní kroky vyhledávací strategie
Chcete-li úspěšně hledat informace na Internetu, měli byste si osvojit základní rešeršní 
strategii, jež se skládá z následujících kroků:
• slovní formulace tématu (souvislou větou či několika větami), 
• výběr vhodných klíčových slov, jež vyjadřují hledané téma, včetně synonym a pří-

buzných výrazů, 
• předběžná formulace dotazu, včetně rozhodnutí o tom, zda použít jednoduché 

hledání nebo pokročilé metody hledání, 
• výběr vyhledávacího nástroje, 
• prostudování nápovědy zvolené vyhledávací služby, 
• formulace dotazu v souladu s funkcemi dané vyhledávací služby, 
• průzkum a zhodnocení výsledků vyhledávání, 
• nejste-li spokojeni s výsledkem hledání, měla by následovat úprava (oprava) do-

tazu a opětovné zhodnocení výsledků vyhledávání, 
• podle potřeby vyhledání stejného dotazu jinou vyhledávací službou.
 
Není vždy nezbytné použít pro hledání všechny uvedené kroky. Konkrétní postup bude 
záviset na složitosti hledaného tématu a na vašich předchozích zkušenostech nejen 
s vyhledávacími nástroji, ale s internetovými zdroji obecně. Úspěšné hledání a nalézání 
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informací na internetu by v zásadě mělo být kombinací odhadnutí adresy zdroje a po-
užití předmětových katalogů a vyhledávacích strojů. 
Než se pustíte do hledání prostřednictvím některé z vyhledávacích služeb, pokuste se 
nejdříve odhadnout, která organizace by mohla být zdrojem hledané informace, zkuste 
uhodnout adresu jejího webového sídla a navštívit je. Pokud tento pokus nebyl úspěšný, 
zvolte pro hledání, v souladu s typem hledané informace, některou z kvalitních vyhle-
dávacích služeb.

4.9.2. Výběr vhodného nástroje
• Jestliže chcete provést vyčerpávající průzkum nebo potřebujete-li nalézt co nejlep-

ší odpověď na svůj dotaz z většího množství možných odpovědí, použijte nástroj s 
velkou databází registrovaných dokumentů, tj. některý z vyhledávacích strojů. 

• Chcete-li se dostat jen k těm nejznámějším a nejvíce navštěvovaným zdrojům na 
dané téma, pak byste měli využít některého nástroje budovaného na základě 
ručního sběru dat, některou z virtuálních knihoven nebo některý z předmětových 
katalogů. Pokud nemáte přesnou představu o tom, co hledáte, může pro vás být 
postupné procházení předmětovými kategoriemi užitečnou inspirací. 

• Máte-li jasnou představu o hledaném tématu a zároveň víte, že se na Webu 
– někde – vyskytuje, dejte vždy přednost hledání prostřednictvím vyhledávacího 
stroje, který registruje informační zdroje celosvětově a který disponuje rozsáhlou 
databází. 

• Budete-li chtít vyhledat informační zdroje z určité zeměpisné či jazykové oblasti 
mimo anglicky mluvící země, můžete se spolehnout na kterýkoliv z největších celo-
světových vyhledávacích strojů. Pokud byste ovšem chtěli tyto lokální zdroje hledat 
prostřednictvím předmětového katalogu, raději dejte přednost nástroji, který je 
orientován na registrování informací v dané zeměpisné oblasti. 

Budete-li tedy chtít vyhledávat klíčovými slovy české zdroje (tj. metodou typickou 
pro hledání prostřednictvím vyhledávacího stroje), použijte například AllTheWeb nebo 
Google – většinou vám totiž poskytnou kvalitnější výsledky než fulltextové vyhledáva-
če českých služeb.
Budete-li však chtít použít pro hledání českých zdrojů předmětový katalog (tj. prochá-
zet postupně jednotlivé kategorie), obraťte se např. na centrum.cz, nikoliv na službu 
Yahoo!.

4.9.3. Co nepoužívat
Chcete-li hledat úzce specializované téma (případně konkrétní dokument, o jehož 
existenci předem víte) nepoužívejte hledání postupným prohlížením (angl. browsing) 
kategorií předmětově orientovaných služeb.
Procházení od hierarchicky nejvýše postaveného termínu až po nejnižší úroveň ke 
stránkám obsahujícím odkazy na konkrétní dokumenty zahrnuje nutnost odhadnout, 
kam bylo hledané téma (hledaný dokument) v rámci hierarchické struktury zařazeno. 
Navíc tyto služby zpravidla registrují webové zdroje tzv. do šířky, nikoliv do hloub-
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ky. Registrují tedy zpravidla webová sídla jako celek, nikoliv jednotlivé dokumenty na 
nich umístěné. Také celková struktura i jednotlivé kategorie se (bohužel) u jednotlivých 
služeb liší. Pokud ovšem jejich tvůrci „neopisovali“. (V tomto případě na tom není nic 
špatného, pro uživatele by naopak jednotnost byla přínosem!) 
Někdy může být procházení jednotlivých kategorií zbytečně zdlouhavé i proto, že se 
pomalu zobrazují stránky s velkým množstvím odkazů, jindy zdržují reklamní prezenta-
ce. Raději proto použijte některý vyhledávací stroj nebo alespoň možnost prohledávání 
zdrojů v předmětovém katalogu klíčovými slovy.

4.9.4. Nástroje pro formulaci dotazu
Vyhledávací služby nabízejí tyto nástroje, jejichž pomocí můžete zformulovat vyhle-
dávací dotaz:
• booleovské operátory (AND, OR, NOT nebo AND NOT), 
• distanční operátory (např. NEAR), 
• používání znamének + a –, 
• vyhledání fráze, tj. řetězce slov v přesně stanoveném pořadí a tvaru, 
• vyhledávání podle pole nebo dalších specifi ckých funkcí, 
• krácení podle slovních kořenů, 
• používání zástupných znaků pro maskování, 
• používání velkých písmen. 

4.9.5. Hlavní zásady pro úspěšné vyhledávání
• Věnujte pozornost správné volbě klíčových slov a frází. 
• V tomto případě pro vás budou užitečné především předchozí zkušenosti z práce 

s internetovými zdroji, ale nejen s nimi. Všímejte si proto, jaké výrazy v doku-
mentech nejlépe vystihují vaše potřeby a představy o tom, co chcete hledáním 
nalézt.

• Při formulaci dotazu používejte synonyma, příbuzné výrazy i různé pravopisné 
tvary slov. 

• Například: colour OR color, sulphur OR sulfur apod. Vyhledávací služby pracují 
s obsahem dokumentů vytvářených přirozeným jazykem a ten pochopitelně není 
nijak lexikálně řízen. Použitá slovní zásoba zcela závisí na autorech dokumentů.

• Pečlivě zkontrolujte správnost pravopisu použitých klíčových slov i správnost for-
mulace dotazu. 

• Před zadáním příkazu k hledání, tj. před klepnutím na tlačítko hledej nebo 
search (nebo také submit, seek apod.), pečlivě zkontrolujte správnost pravopi-
su u všech slov, jež jste vepsali do formuláře. Pozornost věnujte také správnosti 
dotazu, pokud pro hledání použijete složitější formulaci (zápis booleovských 
nebo distančních operátorů, použití závorek a dalších možností konstrukce dotazu 
v souladu s pravidly dané vyhledávací služby). Pravopisné chyby nebo nesprávná 
formulace dotazu bývají častou příčinou neúspěšného hledání.

• Vyvarujte se používání stop-slov. 
• Při formulaci dotazu pamatujte na to, že není vhodné používat pro hledání ně-
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které obecné výrazy a slova, tzv. stop-slova. Pokud je odpovědí na váš dotaz 
nulový výsledek, pak v případě, že hledáte téma, o němž víte, že se na Internetu 
vyskytuje, a pokud jste se nedopustili chyby v pravopisu nebo ve formulaci dota-
zu, zkontrolujte, zda váš dotaz neobsahoval právě některé z nejpravděpodob-
nějších stop-slov. Pokud ano, vyřaďte je z dotazu a zkuste příkaz k hledání zadat 
znovu. Pokud se váš dotaz, na který jste obdrželi nulový výsledek, skládal z více 
klíčových slov, můžete si jednoduše vyzkoušet, zda některé z nich není právě stop-
-slovem. Použijte každé z nich jako samostatný dotaz. Nulový výsledek jako od-
pověď na některé ze slov v dotazu s největší pravděpodobností znamená, že jste 
narazili právě na stop-slovo. Je proto nezbytné dotaz přeformulovat. Pokud byl 
stop-slovem některý frekventovaný výraz, který je ovšem nezbytný pro vyjádření 
tématu vašeho dotazu, je vhodné jej použít ve frázi.

• Pro hledání českých zdrojů nepoužívejte jen české vyhledávací služby, ale také 
velké celosvětové vyhledávací stroje. 

• Dávejte pozor na standardní nastavení vyhledávacích služeb. 
• Při hledání si vždy ověřte, jakou standardní funkci pro spojování zadaných výrazů 

v základní nabídce jednotlivé služby používají.
• Používejte pokročilých metod vyhledávání a rozhraní pro pokročilé hledání. 
• Při formulaci vyhledávacího dotazu je vhodné využívat všech možností, které vy-

hledávací služby nabízejí pro spojení klíčových slov nebo frází do vztahů odpoví-
dajících cíli hledání.

• Nespokojte se jen s jediným hledáním. 
• Vyzkoušejte různé formulace dotazu i různé služby.
• Poznejte velmi dobře několik nejvýznamnějších vyhledávacích nástrojů a ty pro 

hledání používejte. 
• Nezapomeňte však na to, že se i vyhledávací nástroje vyvíjejí a mění a že se může 

objevit i zcela nová kvalitní vyhledávací služba. Sledujte proto občas novinky 
i z této oblasti.

• Nejste-li zkušenými uživateli Internetu, raději se vyhněte metavyhledavačům. 
• Hlavním problémem při práci s metahledači je, že musíte poměrně jednoduše 

zformulovat svůj dotaz vzhledem k tomu, že je rozeslán ke zpracování vyhledá-
vacím službám s rozdílnou syntaxí dotazu a někdy také s odlišnou interpretací 
shodných vyhledávacích prvků.

• Buďte opatrní při posuzování nalezených zdrojů. 

Nezapomeňte na to, že byste je měli hodnotit stejně (spíše však více) kriticky jako 
tištěné dokumenty.
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4.9.6. Na co si dát pozor

Diakritika
Při hledání informačních zdrojů se jistě setkáte také s problémem diakritických znamé-
nek. Netýká se samozřejmě jen češtiny, ale všech jazyků, obsahujících ve slovech znaky 
mimo tabulku ASCII. Použít ve vyhledávacím dotazu diakritiku nebo ne?
Máte v zásadě dvě jednoduché možnosti: buď použijete pro zápis slov v dotazu 
správný pravopis s diakritikou nebo diakritická znaménka nepoužijete.
Buď vám služba informace vyhledá nebo bude výsledkem hledání chybová zpráva. 
Podle výsledku hledání se můžete rozhodnout, jak dále. To je ten nejjednodušší přístup 
k dané problematice, ale funguje.
Nejčastěji zřejmě budete hledat české zdroje. Opět máte dvě možnosti: buď je může-
te hledat prostřednictvím celosvětových vyhledávacích služeb (AllTheWeb, AltaVista, 
Google aj.) nebo použijete vyhledávací nástroje specializované na český Internet 
(Atlas.cz, Centrum.cz, Seznam.cz aj.). Můžete přitom použít vyhledávací rozhraní před-
mětových katalogů nebo fulltextové vyhledávače.
Při práci s českými vyhledávacími nástroji pro fulltextové vyhledávání si starosti 
se správným nastavením češtiny nemusíte dělat. Dotazy můžete zadávat s diakritikou 
i bez ní. Použijete-li stejný způsob formulace dotazu, měly by se výsledky hledání 
v obou případech shodovat.
Můžete se ovšem někdy setkat s problémy. Je jistě značný rozdíl například mezi význa-
mem slov kleč a klec. Zatímco český fulltextový vyhledávač vám na dotaz kleč vyhledá 
dokumenty, v nichž se většinou píše o klecích, americká služba Google vám spolehlivě 
(pokud si nastavíte správné vyhledávání češtiny) na prvních místech výsledků hledání 
nabídne zdroje, v nichž se vyskytuje hledaný výraz kleč ve významu kosodřevina, nejen 
jako formální shodu se slovem kleč, například jméno Kleč.
Velkou výhodou zahraničních celosvětových vyhledávacích nástrojů (kromě jejich roz-
sahu a aktuálnosti, a to i ve vztahu ke zdrojům z českého Internetu) oproti českým služ-
bám je i to, že z výsledků hledání odstraní odkazy na tytéž dokumenty v různých 
kódových stránkách.
Pokud chcete použít pro vyhledání českých webových zdrojů některý z předmětových 
katalogů, pak v českých předmětových katalozích (Atlas.cz, Centrum.cz, Seznam.cz 
apod.), používejte výrazy s diakritikou či bez ní, záleží na tom, co pro vás bude vý-
hodnější. Tento způsob vyhledávání můžete použít i pro hledání v zahraničních před-
mětových katalozích (Open Directory, Yahoo! apod.), ovšem nezapomeňte na to, že 
tyto služby registrují české zdroje v podstatně menším rozsahu, než české předmětové 
katalogy, a nejsou tedy samy o sobě pro podobný způsob vyhledávání českých zdrojů 
vhodné (pokud ve své databázi hledané zdroje nenajdou, „pověří“ ovšem zpravidla 
zpracováním dotazu partnerskou službu, takže výsledky hledání zprostředkovaně 
obdržíte).
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VELKÁ / malá písmena
Výsledky hledání můžete ovlivnit také používáním VELKÝCH PÍSMEN, versálek, 
(angl. capital letters, upper case), pokud ovšem daný systém rozlišuje mezi malými 
a velkými písmeny (angl. case sensitivity). Jejich použití může zpřesnit výsledky hledání 
při vyhledávání vlastních jmen nebo názvů. 
Většina vyhledávacích služeb však velká písmena nerozeznává, nerozlišuje mezi 
malými a velkými písmeny (angl. case insensitivity). Týká se to i českých fulltextových 
vyhledávacích nástrojů.
Znamená to tedy, že je prakticky jedno, zda v dotazu (například u vlastních jmen) pou-
žijete malá nebo velká písmena. Budete-li do výrazu zařazovat vlastní jména nebo ná-
zvy, můžete používat malá písmena (angl. lower case) i na začátku slov (jmen, názvů), 
neboť systém vám vyhledá jak odkazy, v nichž se vyskytují hledaná slova s malými 
písmeny, tak s písmeny velkými. Nemusíte si tedy pamatovat, u kterých služeb je velká 
písmena pro hledání možné použít.
Občas se ovšem vyplatí zúžit vyhledanou množinu a zpřesnit hledání (zvlášť hledáte-li 
dokumenty, kde jsou výrazy ve jménech a názvech i běžnými, hodně se vyskytujícími 
slovy), a tedy omezit hledání použitím správného pravopisu. V tomto případě můžete 
využít toho, že tuto funkci v rozhraní pro pokročilé hledání podporuje služba AltaVista.

Stop slova
Jsou to slova, která nejsou při indexování do databáze zařazována na základě pře-
dem stanoveného slovníku stop-slov. Tento slovník může být samozřejmě průběžně 
upravován a rozšiřován o další výrazy. Stop-slovy bývají zpravidla členy, spojky, 
předložky, booleovské operátory, číslovky, velmi obecné a často se opakující výrazy 
nebo hodně používané internetové výrazy (například slova jako search, Web, http 
nebo HTML). Důvodem pro používání stop-slov je jednak úspora místa v databázi, 
jednak snaha o urychlení procesu vyhledávání.
Je-li některé ze stop-slov součástí fráze, pak je možné je pro hledání použít.
Identifi kuje-li indexační program části textů jako fráze, zařadí je v databázi do slovní-
ku frází nebo informace o jejich výskytu v dokumentech propojí s převzatým slovníkem 
frází. Díky tomu se mohou použít v dotazu i členy, spojky, předložky nebo číslovky 
(například v názvech organizací apod.). A samozřejmě i často používaná slova nebo 
obecné výrazy.
Bohužel, každá ze služeb má vlastní seznam stop-slov, který navíc nebývá uživatelům 
Internetu k dispozici. Přitom výsledkem použití některého z takových slov může být 
třeba podobná zpráva: Sorry-- your search yielded no results (vaše hledání bohužel ne-
přineslo žádné výsledky). Z takto formulované odpovědi se ovšem nedozvíte, co vlastně 
bylo příčinou nulového výsledku hledání.
Je-li standardním (skrytým) logickým operátorem použité služby AND nebo použijete-
-li tento operátor v dotazu vy sami, pak právě přítomnost stop-slova v něm může vést 
k nulovému výsledku hledání. Některé vyhledávací služby (například Google) však 
stop-slova samy vyřadí z uživatelova dotazu, a tím podobnou situaci vyloučí. Je-li vy-
řazené slovo pro výsledek hledání významné, pak nezbývá než dotaz přeformulovat: 
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například vložit před slovo znaménko + nebo je spojit s dalším výrazem do fráze 
(pomocí dvojitých uvozovek). Google vyhledává stop-slova automaticky, rozpozná-li 
je jako součást fráze.
Stop-slova do svých databází nezařazují AltaVista (pouze u jednoduchého hledání, 
u pokročilého hledání lze tato slova ve vyhledávacím dotazu použít), Inktomi a Google. 
Naopak stop-slova nepoužívá, tj. indexuje všechna slova z dokumentů, AllTheWeb.

Aktuálnost dokumentů
Jednou z dalších možností, jež vyhledávací nástroje nabízejí, je omezení prohledávané 
databáze podle časového hlediska.
Problémem ovšem je, co je datem míněno:
• datum vytvoření dokumentu, 
• datum aktualizace dokumentu nebo 
• datum, kdy byl odkaz na dokument do databáze zařazen (či v databázi aktua-

lizován)? 

Datum vytvoření a aktualizace webových dokumentů často ve zdrojovém kódu schází. 
Pokud budete časové omezení využívat, počítejte s tím, že se tento údaj pravděpodob-
ně vztahuje k datu, kdy daná služba odkaz do své databáze zařadila nebo k datu, 
kdy byl dokument naposledy navštíven jejím robotem.
Volte proto toto kritérium pouze tehdy, hledáte-li opravdu jen ty nejnovější informace 
k danému tématu, nebo tehdy, pokud nepotřebujete provést vyčerpávají hledání.

4.10. Hodnocení výsledků vyhledávání
Jednou z věcí, na něž by se při práci se síťovými informačními zdroji nemělo zapomí-
nat, je kritické hodnocení kvality zveřejňovaných informací. Zvlášť významně se to týká 
využívání síťových zdrojů pro profesionální práci a studium.
Hodnocení výsledků vyhledávání bývá často ovlivněno subjektivními představami 
uživatele. V případě nulového výsledku hledání nejdříve zvažte, zda jste správně 
zformulovali dotaz nebo se nedopustili pravopisné chyby. Zkusíte-li dotaz přeformu-
lovat a výsledek bude přesto shodný s původním výsledkem hledání, pokuste se ještě 
o hledání prostřednictvím některé další vyhledávací služby.
Ohromný rozvoj internetu ani zdaleka neznamená, že na něm lze opravdu nalézt 
cokoliv na jakékoliv téma. Čím více budete mít předchozích zkušeností se zdroji na 
internetu i s hledáním, tím snadněji budete moci posoudit, zda nulový výsledek hledání 
skutečně znamená, že na internetu na dané téma opravdu nic (dosud) není zveřejně-
no.
Určité hodnocení kvality sice nabízejí recenzované zdroje ve virtuálních knihovnách, 
ale ty registrují relativně malé množství zdrojů, buď populárních v celosvětovém měřít-
ku nebo v určité oblasti, na kterou jsou specializovány, a proto je ztěží můžete využít 
pro úzce specializované hledání nebo pro vyhledávání zdrojů dostupných na českém 
internetu.
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5. Internetové zdroje o BOZP

5.1. Portály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
5.1.1. Portál BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz)
V roce 2002 zahájil Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí v rámci jednoho ze svých projektů provoz oborového portálu 
BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz). Cílem bylo vytvořit národní informační server věno-
vaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na 
podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a další uživatele, 
především z řad malých a středních podniků. Projekt BOZPinfo.cz vyšel z „Koncepce 
informační politiky resortu MPSV ČR“, která stanovila Výzkumnému ústavu bezpečnosti 
práce (VÚBP) úkol vytvořit na internetu, ve spolupráci s orgány a organizacemi působí-
cími v oblasti BOZP, kontaktní místo poskytující informace z oblasti bezpečnosti práce.
Hlavním cílem BOZPinfo.cz je poskytovat uživateli komplexní informace a přehled 
informačních zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu. Základnu informačních 
zdrojů oborového portálu BOZPinfo tvoří především instituce v rámci resortu Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně sociálních 
partnerů a jiných subjektů nebo profesních sdružení v ČR a na Slovensku.
Oborový portál BOZPinfo je úzce propojený s rubrikami webových stránek národního 
informačního centra České republiky National Focal Point (http://cz.osha.europa.eu/), 
jejichž provoz zajišťuje MPSV ČR na základě požadavků Evropské Agentury pro bez-
pečnost a zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work, OSHA).

Základní struktura portálu BOZPinfo.cz
Na úvodní straně BOZPinfo jsou umístěny nově publikované články v rubrikách 
a zpravodajství z oblasti BOZP. Jsou zde k nalezení např. kalendář akcí, odkazy na 
programy a kampaně na podporu BOZP v ČR, přehled nejnavštěvovanějších diskusních 
příspěvků, ankety aj. Součástí úvodní stránky je také „Téma týdne,“ což je článek za-
měřený na konkrétní problematiku související s BOZP v ČR nebo ve světě. 
Rubrika Rady pro Vás poskytuje odpovědi odborníků z BOZP na dotazy čtenářů, sou-
hrn odpovědí na nejčastější dotazy, formuláře BOZP ke stažení včetně pokynů k jejich 
vyplnění. V této rubrice mohou čtenáři diskutovat a vyjádřit vlastní názor ke konkrétní 
problematice.
Rubrika Právní předpisy ČR přináší aktuální informace v právní úpravě České 
republiky v oblasti BOZP, vyhledávače v seznamu platných právních předpisů 
ČR a technických norem ČSN včetně odkazu na stránky Portálu veřejné správy 
(http://portal.gov.cz), kde je možnost k vyhledanému právnímu předpisu nalézt plný 
text daného předpisu. 
Sekce Právní předpisy EU obsahuje aktualizovaný seznam právních předpisů EU 
(směrnice, rozhodnutí a nařízení) a harmonizovaných norem ke směrnicím, rejstřík, 
zkratky, zpravodajství o aktualitách v právní úpravě EU včetně vybraných plných 
textů předpisů se vztahem k BOZP a výběr dokumentů z Úředního věstníku EU.
Rubrika Věda a výzkum je zaměřena na přehled projektů, výzkumných záměrů 
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a grantů zabývajících se řešením problematiky BOZP nejen v České republice, ale 
i Evropské unii. Cílem této rubriky je vytvořit informační základnu, ve které jsou shro-
mažďovány informace o výzkumných aktivitách v této oblasti.
Rubrika Kampaně a akce obsahuje přehled programů a kampaní konaných v ČR pro 
podporu BOZP a pravidelně aktualizovaný přehled akcí z oblasti BOZP ve formě 
kalendáře. Rubrika poskytuje také možnost pro pořadatele akce po zaregistrování na 
serveru zdarma vložit do kalendáře informace o konané akci.
V Čítárně nalezne čtenář tematicky členěné odborné články z původní tvorby nebo 
přebírané z periodik a jiných webů z oblasti BOZP, informace o novinkách v BOZP 
a elektronické verze publikací vydávaných např. Výzkumným ústavem bezpečnosti 
práce, Státním zdravotním ústavem a jinými institucemi. Dostupné jsou i recenze českých 
a zahraničních publikací, periodik a dalších relevantních webových stránek z oblasti 
BOZP, rozhovory a off-line zdroj měsíčních přírůstků odborné literatury ve Středisku 
vědeckých informací VÚBP. V rámci rubriky je také vstup to podrubriky „Tématické 
přílohy“ a „Téma týdne“. 
Odkazy obsahují strukturovanou kolekci internetových adres z oblasti BOZP a pří-
buzných oborů v ČR, EU i ve světě. Vyhledávání v odkazech je umožněno podle te-
matického a abecedního členění nebo na základě zvolených kriterií. Součástí rubriky 
je seznam kontaktů na instituce státní správy a organizace poskytující poradenství 
v oblasti BOZP a přehled partnerů projektu spolupracujících na přípravě a zpracování 
obsahu pro BOZPinfo.
Poradna BOZP je fórum uživatelů BOZPinfo.cz a BZP.cz pro výměnu praktických zku-
šenosti z oblasti BOZP. Poradna umožňuje výměnu zkušeností mezi podnikateli, techniky 
bezpečnosti práce a dalšími návštěvníky portálu BOZPinfo. Poradna umožňuje zadá-
vání vlastních příspěvků a diskusi k libovolným tématům vztahujících se k BOZP.
Za pět let své existence prokázal oborový portál BOZPinfo, že je dynamicky se rozví-
jejícím médiem, které dokáže udržet krok s vývojem moderních technologií – o novin-
kách na BOZPinfo mohou být zájemci informováni přes RSS kanál nebo přes bezplatné 
emailové zpravodajství. Ke svým informacím o BOZP se můžou čtenáři dostat odkud-
koliv přes PDA nebo mobilní telefon, podporující přístup na internet.
Nově poskytuje portál BOZPinfo službu Burza práce, kde mohou zaměstnavatelé 
i potenciální zaměstnanci vkládat své inzeráty. Jedná se o placenou službu, která však 
umožňuje uveřejnit inzerát po dobu tří dnů zdarma.
V současné době se chystá třetí verze tohoto portálu. Cílem je jeho expanze a přiblí-
žení běžnému uživateli, nejen odborníkům v BOZP. Tento cíl vyžaduje restrukturalizaci 
v oblasti obsahu, designu i nabízených služeb.
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Obr. č. 1: Oborový portál BOZPinfo
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5.1.2. Portál BZP.cz (http://bzp.cz)
Informační server BZP (http://bzp.cz) se zaměřuje na malé a střední podnikatele 
a živnostníky. Poskytuje podnikatelům srozumitelné a přímočaré návody, jak řídit pod-
nik tak, aby splňovali požadavky právních předpisů z oblasti BOZP. Začínajícím pod-
nikatelům radí, jak harmonizovat legislativní požadavky BOZP s podnikáním. Server 
BZP je koncipován jako informačně „návodný“ web pro běžného uživatele a nemá, na 
rozdíl od portálu BOZPinfo, zpravodajský charakter.
Dostupné jsou rady a doporučení:
• jak postupovat při prevenci pracovních a zdravotních rizik,
• jak zajistit školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění 

BOZP,
• co je třeba vědět při zajišťování závodní preventivní péče (ZPP) v podniku, např. 

lékařských prohlídek, jak vhodně vybrat zařízení pro poskytování ZPP, jak je 
v současné době ZPP fi nancována,

• co musí zaměstnavatel splnit při poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků ve svém podniku,

• jak postupovat při vzniku pracovního úrazu a jak vyplnit příslušné formuláře,
• jaké jsou požadavky právních předpisů v oblasti požární ochrany,
• co všechno musí obsahovat dokumentace vedená v organizaci k zajištění BOZP 

a PO,
• jak efektivně využít služeb osob odborně způsobilých v prevenci rizik (bezpeč-

nostních techniků), 
• jaká práva má kontrolovaná osoba při kontrole orgánem inspekce práce a jak 

obvykle probíhá postup inspektora při výkonu kontroly u kontrolované osoby,
• jak zharmonizovat legislativní požadavky BOZP v ČR s podnikáním.

Základnu informačních zdrojů pro server BZP tvoří především instituce v rámci resortu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, resortu Ministerstva zdravotnictví ČR a jiných 
subjektů nebo profesních sdružení v ČR a v neposlední řadě také zdrojová základna 
BOZP vytvářená v rámci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Server BZP je neod-
dělitelnou součástí oborového portálu BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz), a je propo-
jený s jeho rubrikami a využívá jeho služeb.
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Obr. č. 2: Informační server BZP.cz
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5.1.3. Institucionální stránky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 
(http://www.vubp.cz)
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. je podle zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných 
výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR. Účelem zřízení VÚBP v.v.i. je uskutečňování vědeckého výzkumu 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a plnění úkolů, vyplývajících 
z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti BOZP, 
z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu a z potřeb zřizovatele a inspekce práce.
Předmětem hlavní činnosti VÚBP v.v.i. je vědecký výzkum, ověřování a aplikace metod 
a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí 
a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody 
a kvality pracovního života.
VÚBP, v.v.i se zabývá také operačním výzkumem, tj. monitorováním stavu a vývoje bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, udržováním dat a statistik v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.
VÚBP, v.v.i. plní také funkci analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.
Předmětem další činnosti VÚBP v.v.i. je rozvoj a provoz faktografi ckých, bibliogra-
fi ckých a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP, plnění úkolů v oblasti 
normalizace, posuzování shody a certifi kace, plnění úkolů odborného pracoviště pro 
prevenci závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty 
a propagace BOZP, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska a znalecká 
činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.¨
Webové stánky VÚBP mají za cíl představit všechny činnosti a aktivity instituce. Posky-
tují informace o službách a produktech, výzkumných projektech a vzdělávání v oblasti 
BOZP, které VÚBP nabízí. Ostatní rubriky pak představují činnosti specializovaných 
oddělení:
• Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) – hlavní činností je 

posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti podnikových bezpečnost-
ních dokumentů, odborná příprava pracovníků státní správy pro plnění činností 
vyplývajících ze zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (dříve č. 
353/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a poradenská činnost k aplikaci 
zákona o prevenci závažných havárií,

• AO 235 – státní zkušebna – předmětem její činnosti je zkoušení vybraných osob-
ních ochranných prostředků (OOP), později i pomocných stavebních konstrukcí 
(PSK) – lešení,

• Středisko vědeckých informací – poskytuje informační podporu nejen pracov-
níkům VÚBP v odborné i výzkumné činnosti, ale i odborné a laické veřejnosti, 
řeší výzkumné projekty zaměřené na moderní informační technologie a systémy 
a provozuje odbornou knihovnu.
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Obr. č. 3: Webové stránky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
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5.1.4. Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahu
Od roku 2007 je rodina portálu BOZPinfo rozšířena o nový portál zaměřený na 
podporu projektu „Kontaktní místo BOZP pro region hl. města Prahy“. Projekt řešený 
naší organizací má za cíl nejen napomáhat k vyšší informovanosti podnikatelské sféry 
v oblasti BOZP, ale i působit na postoje a názory podnikatelů na tuto oblast. V pro-
jektu se řešitelé zaměřují zejména na cílovou skupinu malých a středních podnikatelů 
a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na území hlavního města Prahy, kde 
nízká úroveň BOZP přináší řadu vážných důsledků. Cílem bylo vytvořit portál se vstu-
py k informačním zdrojům do IS VÚBP přispívající ke zvyšování úrovně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v MSP a u OSVČ jako jednoho z důležitých faktorů ovlivňu-
jících jejich konkurenceschopnost.
Hlavním technologickým cílem projektu bylo zahájení provozu pilotní sítě informačních 
samoobslužných kiosků pro podnikatele, umístěných ve vybraných institucích v hlavním 
městě. Tyto kiosky umožňují podnikatelům přístup ke všeobecným informacím z oblasti 
BOZP z veřejně dostupného místa. Projekt využívá možností současných informačních 
a komunikačních technologií v optimální kombinaci s poskytováním informací v tištěné 
podobě a aplikuje je do praxe. Celý systém kiosků je centrálně řízen z hlavního termi-
nálového serveru, umístěného ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce.
Po obsahové stránce seznamuje portál podnikatele s využitím informací z oblasti BOZP, 
obsahuje informační zdroje z oblasti BOZP, poskytuje zpravodajství o nových právních 
předpisech z oblasti BOZP, informuje o aktuálních tématech a srozumitelnou formou 
poskytuje informace o požadavcích legislativy na zajištění BOZP v podniku nejen pro 
již podnikající subjekty, ale i pro začínající podnikatele.
IS BOZP je rozdělen do čtyř hlavních tematických skupin:
1. bezpečnost a ochrana zdraví,
2. pracovní vztahy a podmínky,
3. poradenské instituce v BOZP,
4. užitečné odkazy.

První tematická skupina informuje podnikatele o problematice bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci obecně, uvádí nezbytná minima pro všechny aktéry zainteresované 
v oblasti BOZP (podnikatelé, OSVČ, zaměstnavatelé a zaměstnanci, koordinátoři 
BOZP) a v neposlední řadě uvádí informace týkající se požární ochrany. Druhá tema-
tická skupina se zabývá pracovněprávními vztahy a kompetencemi jednotlivých orga-
nizací v této oblasti. Dále se rubrika věnuje inspekci práce a problematice související 
s kontrolami zaměřenými na oblast BOZP. V rubrice Poradenské instituce v BOZP na-
leznete seznam poradenských pracovišť, včetně odkazů na jejich internetové stránky. 
Užitečné odkazy navedou podnikatele i na jiné servery zabývající se oblastí BOZP 
(portály BOZPinfo.cz, BZP.cz, Focal Point ČR aj.) a na internetové stránky orgánů veřej-
né správy (Portál veřejné správy, Státní úřad inspekce práce apod.).
Projekt, který je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního 
rozpočtu ČR, je naplánován na dobu dvou let (únor 2006 – leden 2008). Samotná síť 
informačních kiosků je zprovozněna od února 2007.
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Obr. č. 4: Webové rozhraní BOZP Kiosku
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5.2. Další portály o BOZP
5.2.1. Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(http://cz.osha.europa.eu/)
Stránky českého Focal Pointu (FOP) jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie, 
která byla založena Evropskou agenturou pro BOZP. Ta vznikla roku 1995 jako speci-
alizovaná instituce pro rozvoj, shromažďování, analýzu a distribuci informací, které ve-
dou ke zlepšování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii. 
Focal Point je tedy ve své podstatě rozcestníkem, který má zprostředkovávat výměnu 
online informací o BOZP mezi jednotlivými členskými a kandidátskými zeměmi EU, 
a podporovat kampaně BOZP distribucí informačních materiálů vydávaných Evropskou 
agenturou pro BOZP. 
Národní informační síť je v souladu s pravidly spolupráce v Evropské unii rozdělena 
do tří zájmových skupin (vládní, zaměstnavatelské a odborové/zástupci zaměstnanců). 
K tomuto rozdělení je ještě přiřazena skupina „ostatní“. V této skupině mohou být od-
borníci výzkumných či vývojových pracovišť, zástupci podnikatelské sféry, odborného 
tisku apod.
Focal Point, vzájemně se doplňující s oborovým portálem BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz), 
tak poskytuje především možnost vyhledat informace o BOZP mezinárodního charak-
teru.

Obr. č. 5: Webové stránky českého Focal Pointu pro BOZP
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Portál je rozdělen do těchto sekcí:
• Novinky a akce – informace o tom, co se děje na národní i mezinárodní úrovni 

v oblasti BOZP.
• Právní předpisy – výběr z české i evropské legislativy.
• Správná praxe – informace v oblasti správné praxe; jsou zde soustředěny mate-

riály určené těm, kteří jsou zapojeni do zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovištích. Cílovou skupinou jsou zejména manažeři podniků, bezpečnostní 
technici či osoby ve službách, zajišťujících prevenci rizik na pracovištích.

• Výzkum – informace o výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
zajišťovaném Českou republikou i Evropskou unií.

• Statistika – určena pro zveřejňování statistik a průzkumů provedených v oblasti 
BOZP (např. pracovní úrazy, smrtelné pracovní úrazy, pracovní úrazovost, atd.).

• Systémy – informace o systémech BOZP a o hlavních organizacích a institucích 
BOZP u nás i v mezinárodním měřítku. Zahrnuty jsou i informace o strategiích 
a programech BOZP.

• Vzdělávání – informace o školicích organizacích a institucích, vzdělávání zamě-
řené na různé cílové skupiny v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovištích.

• Témata – tématicky zpracované informace, včetně textů a odkazů souvisejících 
s Evropským týdnem (každoroční kampaň vyhlašovaná Evropskou agenturou pro 
BOZP v Bilbau), patří sem např. informace o stavebnictví, nebezpečných látkách, 
stresu při práci, rybolovu, vzdělávání v BOZP atd.

• Publikace – informace a linky na publikace, bibliografi cké databáze a další ma-
teriály, které se zaobírají širokou tématikou BOZP (např. výroční zprávy, časopisy 
a infomateriály, publikace a příručky BOZP).

Na webu je možné diskutovat k dané problematice a uživatelé také naleznou sekci 
s nejčastěji kladenými otázkami (FAQ).
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5.2.2. Státní úřad inspekce práce (http://www.suip.cz/)
Ofi ciální stránky Státního úřadu inspekce práce jsou především prezentačního charak-
teru. Uživatel zde nalezne všechny důležité kontakty jak na Státní úřad inspekce práce, 
tak na jednotlivé oblastní inspektoráty, včetně např. úředních hodin poboček. Užitečné 
jsou i informace v rubrikách „Programy činností“, „Zpráva o činnosti“, „Závěrečné zprá-
vy“, apod., které, spolu s praktickou elektronickou podatelnou, mohou uživateli ušetřit 
cestu na nejbližší OIP.

Obr. č. 6: Webové stránky Státního úřadu inspekce práce
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5.2.3. ROVS – Rožnovský vzdělávací servis (http://www.rovs.cz)
Rožnovský vzdělávací servis patří k předním vzdělávacím institucím v České republice. 
Stránky www.rovs.cz mají hlavně informační charakter – uživatel má přehled o pořá-
daných kurzech, nabídce softwaru pro BOZP a PO a dalších aktivitách Rožnovského 
vzdělávacího servisu. Získá také přehled o mnoha informačních materiálech, které 
ROVS vydává – časopisy, knihy, příručky, atd.
ROVS také získal akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik.

Obr. č. 7: Webové stránky Rožnovského vzdělávacího servisu



41

5.2.4. IVBP Brno (http://www.ivbp.cz)
Také web brněnského Institutu výchovy bezpečnosti práce slouží především jako pro-
středek pro informování zájemců o kurzy BOZP, zkoušky z odborné způsobilosti v pre-
venci rizik a certifi kační kurzy BOZP.
Institut výchovy bezpečnosti práce je státní příspěvkovou organizací zaměřenou na 
vzdělávání dospělých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci pra-
videlného a mimořádného dozoru ze strany českého institutu pro akreditaci ČR získal 
v roce 2005 institut Osvědčení o akreditaci pro certifi kaci osob podle nových kriterií, 
vyplývajících z ČSN EN ISO/IEC 17024 a metodických pokynů MPA 60-01-04.

Obr. č. 8: Webové stránky Institutu výchovy bezpečnosti práce
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5.2.5. BOZP online (http://www.e-bozp.cz/)
Web E-bozp.cz provozuje fi rma Traiva, která se zabývá především vývojem softwaru 
pro BOZP a PO a tiskem bezpečnostních tabulek. Samotné stránky slouží především 
jako online nabídka produktů s možností stažení ukázek a některých formulářů zdar-
ma.
Na internetu se vyskytuje celá řada dalších stránek vyhovující vyhledávanému výrazu 
„BOZP“, jedná se však převážně o nabídky fi rem poskytující služby v oblasti BOZP, 
a proto nebyly do dalšího ilustračního výčtu zařazeny.
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6. Závěr

Bezpečnost a ochrana zdraví se stává důležitou součástí sociální politiky našeho stá-
tu. Hlavním směrem rozvoje informačních systémů BOZP je nejen posilování prevence, 
osvěty, propagace či vzdělávání, ale také poskytování kvalitních a komplexních infor-
mací. Výzkumný ústav bezpečnosti práce se proto snaží vyvíjet takové informační zdro-
je, které budou odrážet vývoj nových informačních technologií a reagovat na měnící se 
informační potřeby odborných pracovníků i široké veřejnosti.
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8 Příloha: Co se do příručky nevešlo 
 – podrobněji o vyhledávání

8.1. Adresy na internetu
Nemusíte ani hledat, můžete zkusit uhádnout adresu webového zdroje, na který se 
potřebujete dostat. Jednou z cest k nalezení potřebných informací může být i pokus 
o odhadnutí adresy serveru. Podle typu hledané informace tak můžete buď zkusit 
uhodnout adresu zdroje nebo ze známé adresy „oříznout“ její část. 
To ovšem znamená, že byste měli něco vědět o způsobu, jakým jsou vytvářeny adresy 
serverů a dokumentů v prostředí Internetu. Budete-li si všímat toho, jak vypadají adre-
sy serverů, které navštěvujete, můžete se občas – ne vždy, neboť adresy jsou opravdu 
různorodé, pokusit uhádnout adresu serveru, který hledáte. Zjistíte možná, že je to 
způsob, který vás často na hledané místo dovede rychleji než hledání některou vyhle-
dávací službou. Například lze celkem snadno správně odhadnout, jaká jména mají 
webové servery fi rem, organizací, významných institucí, známých osobností, naklada-
telství, novin, časopisů apod.
Adresy webových serverů začínají často – ne však vždy – zkratkou „www“. Použi-
jete-li pro přístup k hledanému webovému sídlu metodu hádání adresy, můžete tedy 
využít toho, že struktura adresy webového serveru známé fi rmy, města či osobnosti 
obvykle vypadá takto (doménami nejvyšší úrovně nemusí samozřejmě být jen .com 
a .cz): www.jmenofi rmy.com nebo www.jmenomesta.cz nebo www.jmenoosoby.com 
apod. Často bývají součástí adresy – názvem domény – také zkratky názvu instituce, 
takže budete-li hledat podobné servery, můžete to zkusit se zkratkami (nebo akrony-
my) podle následujících příkladů:
• http://www.vubp.cz – Výzkumný ústav bezpečnosti práce
• http://www.bozpinfo.cz – Oborový portál BOZPinfo.cz
• http://www.szu.cz/ - Státní zdravotní ústav
• http://www.esfcr.cz – Evropský sociální fond ČR
• http://www.inovace.com - Inovace
• http://www.suip.cz – Státní úřad inspekce práce
• http://www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nesmíte se ovšem divit tomu, že podobné odhady také občas nefungují. Někdy se 
prostě se svým odhadem nestrefíte, jindy vás ani v zásadě správně odhadnutá adresa 
ke hledanému cíli nedovede. Zatímco odhadnutí adresy webového serveru známé fi r-
my, významného nakladatelství, vysoké školy nebo mezinárodní organizace bývá pro 
zkušenějšího uživatele jednou z nejrychlejších cest k internetovému zdroji, ne vždy vás 
ke správnému cíli dovede výše zmíněná cesta druhá.
„Oříznutí“ adresy dokumentu nebo pokus o její modifi kaci bohužel často končívá 
nezdarem. Jedním z důvodů, proč podobný postup nefunguje vždy, jsou nevhodné po-
stupy tvůrců webových dokumentů. Absence určitých znalostí se projevuje i tím, jakým 
způsobem strukturují své internetové informace. To se pak odráží také v názvech sou-
borů a cestách k informacím na některých serverech. Jde samozřejmě o složitější pro-
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blém související s provozem serverů obecně, s informační architekturou webových sídel, 
obsahem i designem webových dokumentů a služeb. Přesto můžete podobný způsob 
pohybu po Webu a objevování nových informací – někdy – s úspěchem vyzkoušet.
Pro podobné odhadování adres serverů musíte vědět alespoň to, že na Internetu exis-
tují tzv. domény.
Systém doménových jmen (angl. Domain Name System, DNS) umožňuje přidělit po-
čítačům na síti symbolické adresy. Ty jsou pro uživatele snadněji zapamatovatelné 
nežli číselné IP adresy, jež jsou přidělovány všem počítačům připojeným do sítě 
Internet. Stěží byste si asi dokázali zapamatovat větší množství adres vypadajících 
takto: 208.215.201.161. Proto jsou symbolické adresy pro běžné uživatele Internetu 
velmi výhodné. IP adresy i domény mají hierarchickou strukturu. Není nijak těžké za-
pamatovat si tzv. domény nejvyšší úrovně (angl. top-level domains, zkráceně TLDs). 
Ty jsou buď zeměpisné nebo vycházejí z charakteru organizace, která daný server 
provozuje.
Například v USA není zpravidla využívána zeměpisná doména .us, i když i tato domé-
na samozřejmě existuje (viz třeba Cerritos Public Library, library.ci.cerritos.ca.us). Po-
užívána je především pro servery organizací působících v oblasti státní správy, ovšem 
na lokální úrovni (státní, nikoliv federální). Servery organizací zde jinak používají jako 
domény nejvyšší úrovně zkratky podle svého zaměření:
• .com (commercial) – komerční organizace 
• .edu (education) – vzdělávací instituce 
• .gov (government) – vládní organizace 
• .mil (military) – armáda 
• .net (network) – síťově zaměřené organizace 
• .org (non-profi t organization) – neziskové organizace 

K tomuto typu tzv. generických domén je možné přiřadit doménu .int (international), jež 
bývá používána pro servery mezinárodních organizací.
• Europa – ofi ciální webový server Evropské unie – europa.eu.int 
• European Central Bank – www.ecb.int 
• International Civil Aviation Organization – www.icao.int 
• International Telecommunication Union – www.itu.int 
• Universal Postal Union – www.upu.int 

Pravděpodobně se časem budete setkávat častěji ještě s dalšími doménami (.shop, 
.tel, .news aj.), neboť již bylo rozhodnuto o změnách (rozšíření) tohoto systému. Nové 
domény nabízejí širší škálu možností registrací zahrnovaných doposud především pod 
doménu .com. Stejný systém jako v USA je používán pro označení domén také v Aus-
trálii, avšak zde je v adresách používána jako doména nejvyšší úrovně zeměpisná 
zkratka au, například National Library Of Australia: www.nla.gov.au, Australian Na-
tional University: www.anu.edu.au. V některých dalších zemích je využívána poněkud 
modifi kovaná verze tohoto systému. Zkratky pro určité typy organizací se tedy liší od 
zkratek používaných v USA. Platí to například pro Velkou Británii. Není zde použí-
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vána jen jedna doména pro vzdělávací instituce, ale domény dvě. Pro instituce typu 
vysokých škol má doména zkratku ac, zkratkou domény pro školy je sch. Pro komerční 
organizace se používá zkratka co, pro státní správu gov, pro různé (většinou nezisko-
vé) organizace org apod. Za doménami určujícími charakter instituce následuje v tomto 
případě, stejně jako v Austrálii, ještě zeměpisná doména. U Velké Británie je to zkratka 
uk (United Kingdom), takže např. webový server nakladatelství Butterworths má ad-
resu www.butterworths.co.uk, server University of Cambridge adresu www.cam.ac.uk 
a server Giggleswick School má adresu www.giggleswick.n-yorks.sch.uk. V jiných ze-
mích jsou občas používány ještě další úpravy tohoto systému domén. Na Novém Zé-
landu mají organizace z oblasti státní správy doménu se zkratkou govt (viz například 
National Library of New Zealand: www.natlib.govt.nz).
Zeměpisné domény korespondují s dvoumístnými kódy zemí podle normy ISO. Mů-
žete si je v tištěné podobě zjistit v normě ČSN EN ISO 3166-1. Kódy pro názvy zemí 
a jejich částí : část 1: kódy zemí.
Zapamatovat si nejnavštěvovanější zeměpisné domény není těžké, to asi při častějším 
používání Internetu zjistíte sami. Budete-li potřebovat rychle zjistit zeměpisnou doménu, 
můžete si informace snadno vyhledat na serveru checkdomain.com. Podrobnější infor-
mace o doménách registrovaných v České republice získáte na serveru Lupa.

8.2. Specializované vyhledávací služby
8.2.1. Hledání fi rem
Potřebujete-li zjistit údaje o fi rmách a dostat se i k jejich domovským stránkám, vypla-
tí se vám použít pro hledání specializovaných služeb typu yellow pages, kterých je 
v prostředí Webu velké množství. Některé však mají jen lokální význam a fungují spíše 
jako ekvivalent tištěných telefonních seznamů.  Není problémem si tyto adresáře pro-
střednictvím kterékoliv vyhledávací služby najít, stačí zadat pro hledání právě výraz 
„yellow pages“. Nástroje umožňující vyhledávat základní informace o fi rmách se však 
samozřejmě neskrývají jen pod tímto názvem. Vyhledávání fi rem je součástí základní 
nabídky webových portálů. Například na vstupních stránkách zahraničních služeb na-
jdete odkaz na yellow pages, na českých zase na fi rmy. Jejich prostřednictvím se pak 
dostanete například na Atlas.cz – vyhledávání fi rem, SuperPages.com – Yellow Pages, 
Yahoo! Yellow Pages, Centrum.cz Firmy
Při hledání podobných informací vám mohou pomoci i specializované zdroje nebo da-
tabáze. Jako příklad je možné uvést třeba ABC českého hospodářství nebo Obchodní 
rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR.

8.2.2. Adresáře fi rem
• AskAlix 
• Europages (European Business Directory) – registruje 700 000 fi rem ze 35 evrop-

ských zemí 
• German Business 
• inform.cz 
• Kompass 
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• SuperPages.com 
• WLW - Wer liefert was? 
• Zlaté stránky (Mediatel) 
• ThomasNet – informace o 67 000 kategoriích produktů a služeb a více než 

650 000 fi rmách 
• Thomas Global – informace o 700 000 fi rmách z 28 zemí. 

8.2.3. Hledání diskusních skupin
Prostřednictvím účasti v elektronických diskusních skupinách mohou uživatelé Internetu 
získávat informace z oblastí, o něž se zajímají.
Elektronické konference (mailing lists) jsou nadstavbou elektronické pošty. Uživa-
telé jsou v nich registrováni podle svých adres elektronické pošty. Každý účastník 
má možnost zaslat do konference zprávu a příslušný software pro řízení distribuce 
souborů (např. Listserv, Listproc, Majordomo aj.) ji rozešle všem ostatním přihlášeným.
Systém Usenet (Netnews, Newsgroups, síťové noviny) je další možností k získávání in-
formací a navazování kontaktů s jinými uživateli sítě. Jde o distribuovaný systém, který 
vznikl mezi uživateli počítačů pracujících pod operačním systémem UNIX. Umožňuje 
rovněž odesílat a přijímat zprávy, zde nazývané articles. Na rozdíl od elektronických 
konferencí nejsou zprávy zasílány každému účastníkovi diskuse. Zájemce si je musí sám 
vyhledat na příslušném serveru. Zatímco elektronické konference umožňují komunikaci 
v rámci uzavřené skupiny (tj. mezi těmi, kdo se do konference buď přihlásili sami na 
základě svého zájmu, nebo pro něž byla konference založena), Usenet představuje 
komunikaci otevřenou.
K dispozici jsou tisíce diskusních skupin (newsgroups) věnujících se nejrůznějším téma-
tům. Na lokálních serverech systému Usenet jsou příspěvky uchovávány jen po určitou, 
zpravidla krátkou dobu, některé vyhledávací služby však archivují i příspěvky staršího 
data. Největší archiv příspěvků (od března 1995) měla služba Deja.com, jež je nyní 
součástí Google. 
• Google Groups
• LISTSERV® site search
• TILE.NET/LISTS – The Reference Guide tio Email Newsletters & Discussion Lists.

8.2.4. Hledání osob a adres elektronické pošty
Hledání informací o lidech usnadňují vyhledávací služby specializované na sběr tako-
vých údajů, jako jsou emailové adresy, telefonní a faxová čísla, informace o pracovišti, 
bydlišti a další údaje (data narození, zájmy, studium apod.). Někdy se těmto službám 
říká white pages. Vyhledávací služby, jež jsou specializovány na hledání lidí a ad-
res elektronické pošty, nejsou zpravidla založeny na automatizovaném sběru dat, 
nýbrž na spolupráci s těmi, kteří chtějí, aby si jejich adresu a další osobní údaje mohl 
někdo vyhledat. Znamená to tedy, že je nejvhodnější, když se každý zájemce sám 
zaregistruje v některé z těchto služeb nebo třeba ve všech dostupných. Registrace je 
u naprosté většiny služeb bezplatná, neboť jejich provoz je fi nancován reklamou. Při 
hledání adres elektronické pošty platí totéž, co při hledání čehokoliv jiného v prostředí 
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internetu. Žádná ze služeb, ani jejich souhrn, neposkytuje vyčerpávající informace 
o všech uživatelích elektronické pošty na internetu. 
• AnyWho
• Internet Address Finder (IAF.net)
• Lidé (Seznam/Pinknet)
• PeopleSearch.net
• SuperPages.com: People Pages Search
• Switchboard
• White Pages – InfoSpace
• Yahoo! People Search

Telefonní seznamy – telefonní čísla můžete vyhledávat také v online telefonních se-
znamech. Například na serveru O2 (Telefonica) najdete telefonní seznam. Posloužit 
vám může rovněž server Infobel world – Telephone Directories.

8.2.5. Další specializované vyhledávací nástroje
• Ask for Kids - Ask.com pro děti 
• BuildingOnline - portál pro stavební průmysl 
• ChemDex – adresář chemie na WWW od roku 1993 
• ChemIndustry.com – kompletní servis pro chemický průmysl 
• FetchBook – Nové a použité knihy – možnost najít nejnižší cenu, porovnaní knihku-

pectví 
• FindLaw - právní portál pro veřejnost i profesionály (též sekce pro nebezpečné 

látky) 
• FirstGovTM – ofi ciální website vlády USA 
• iCivilEngineer.com – portál pro stavební inženýrství 
• INFORMINE – portál pro důlní průmysl a technologie 
• ISBN book directory – vyhledávání knih podle ISBN 
• KidsClick! – portál pro děti vytvářený knihovníky 
• LogLink – doprava, logistika 
• MedExplorer – zdraví a lékařské informace 
• MetaPhys – metavyhledávací nástroj pro fyziku 
• MusicSearch.com - vyhledávání hudby 
• NewsDirectory – noviny a média 
• OJOSE.com - online journal search engine - metavyhledávač vědecké literatury 

v 60 databázích 
• SciCentral.com – portál pro vědu, výzkum, nové zdroje (též sekce Health 

Sciences) 
• Science-Search.org - portál pro vědedecká témata 
• SearcheBooks.com - vyhledávání elektronických knih 
• SearchEdu.com - vyhledávání informací pro vzdělálávání 
• SearchGov.com - vyhledávání vládních informací USA 
• SearchMil.com - vyhledávání vojenských informací 
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• Soople – zjednodušené rozhraní pro vyhledavání v Google 
• Steellinks.com – vyhledávací nástroj pro ocelárenský průmysl 
• Virtual Tourist services - cestovatelský portál 
• web links – chemické zdroje na webu

8.3. Jak ovlivňují výsledky hledání vyhledávací služby
Vzhledem k tomu, že služby založené na fulltextovém indexování pracují s rozsáhlý-
mi texty dokumentů v přirozeném jazyce, musí se uživatelé při hodnocení výsledků 
vyhledávání v určitých případech sami vyrovnat s některými jazykovými problémy 
ovlivňujícími výsledky hledání. 
Nejčastěji používané statisticko-pravděpodobnostní metody vyhledávacích systémů 
totiž při zpracování takového množství zdrojů nemohou vždy uspokojivě vyřešit některé 
jazykové problémy, jako jsou například polysémie, synonymie, dvojznačnost apod. 
Takže se občas nejspíš stane, že se hledaná slova skutečně v textu budou vyskytovat 
a vyjadřovat dokonce hlavní téma dokumentu. Sám dokument se přesto bude zabývat 
něčím jiným, než vámi hledaným tématem. Řada slov má totiž dva nebo dokonce více 
významů. Kromě toho záleží význam slov i na tom, v jakém kontextu jsou použita.
Vyhledávací nástroj by měl tedy porozumět významu slov, nejen hledat pravopisně 
shodné termíny. Očekávat něco podobného od webových vyhledávacích služeb však 
není možné. Tyto služby jsou založeny především na tom, že určují relevanci na základě 
výskytu slov uvedených v dotazu v textech dokumentů.
Předpokládá se tedy: Čím vyšší počet výskytů těchto slov dokument obsahuje, tím je větší 
pravděpodobnost, že se zabývá hledaným tématem.

8.3.1. Základní kritéria pro hodnocení obsahu dokumentů
Tato kritéria se běžně používají pro hodnocení tištěných publikací, lze je však uplatnit 
i při posuzování síťových zdrojů:
• odborná kvalifi kace autora, jež ho opravňuje k psaní na dané téma, 
• reputace vydavatele, 
• datum vydání, 
• přesnost, spolehlivost, bezchybnost, 
• šíře i hloubka pokrytí dané problematiky, 
• objektivita poskytovaných informací s minimem předpojatosti a snah o ovlivňová-

ní čtenáře, 
• aktuálnost uveřejněných informací. 

8.3.2. Faktory ovlivňující kvalitu elektronických informačních zdrojů
• snadnost, se kterou lze na internetu zveřejňovat dokumenty, vyvolala publikační 

explozi, 
• řada informačních zdrojů není nijak odborně recenzována, editována a kontrolo-

vána, 
• často je obtížné zjistit jméno skutečného autora dokumentu, 
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• je-li uvedeno autorovo jméno, bývá výjimečně doplněno informacemi o jeho od-
borné způsobilosti ve vztahu k tématu, jemuž se věnuje, 

• některé dokumenty působí dojmem, že za jejich zveřejnění nikdo nezodpovídá, 
• cíle, kterými jsou autoři při zveřejňování svých materiálů vedeni, nebývají dosta-

tečně zřetelné, 
• mnohé dokumenty nebývají opatřeny údaji o tom, kdy byly vytvořeny nebo aktu-

alizovány, 
• jsou-li v dokumentech uvedeny časové údaje, není vždy jasně zřetelné, zda se jed-

ná o datum, kdy byl vytvořen původní text dokumentu nebo o údaj, kdy informace 
byla poprvé zveřejněna na internetu či naposledy revidována, 

• bývá obtížné určit, zda se jedná o primární (původní) nebo sekundární (převza-
tou) informaci, 

• u tištěných dokumentů bývá většinou snadné odlišit skutečné informace od re-
klamy, zatímco elektronické publikování (zvlášť způsoby používané v prostředí 
WWW) často stírá tyto rozdíly, 

• na WWW jde často o informace „marketingově“ orientované, řada dokumentů 
je pak směsicí zábavy, seriozních informací a reklamy, což méně zkušený uživatel 
nemusí vždy poznat, 

• používání odkazů na externí zdroje může být při hodnocení kvality klamné – to, 
že se na některé stránky váže prostřednictvím odkazů velké množství dokumentů, 
není ani zdaleka důkazem jejich vysoké kvality, 

• kriticky je nutné pohlížet i na oceňování WWW stránek v některých vyhledáva-
cích službách či dokumentech specializovaných na hodnocení domovských strá-
nek, 

• vyplatí se nepřeceňovat kladná hodnocení WWW dokumentů v popularizačně 
laděných časopiseckých článcích.

 
Při práci se síťovými zdroji je nutné nezapomenout na to, že internet je jen jedno 
z prostředí, kde lze nalézt informace. Pro určitý účel mohou být zdroje na internetu vel-
mi užitečné, zatímco pro jiný naprosto bezcenné. Při hledání informací na určité téma je 
proto vhodné kombinovat zdroje na internetu s ostatními tradičními informačními zdroji. 
Nejen proto, že informace na internetu mohou být pochybné kvality, ale především 
proto, že na síti není (dosud) vše k dispozici.

8.3.3. Užitečné odkazy
• Evaluating Information Found on the Internet 
 (http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/index.html)
• Evaluating Quality on the Net (http://www.hopetillman.com/fi ndqual.html)
• Evaluating the Quality of Information on the Internet 
• (http://www.virtualchase.com/quality)
• Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask 
• (http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html)
• Internet Detective (http://www.vts.intute.ac.uk/detective/inddex.html)
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8.4. Google 
Vyhledávač původně navrhli Sergey Brin a Larry Page v rámci svého výzkumu na Stan-
fordské univerzitě, aby ověřili funkčnost svého algoritmu pro ohodnocování webových 
stránek PageRank. Záhy se ukázalo, že kvalita jeho výsledků natolik převyšovala tehdy 
dostupné vyhledávače, že je Google v krátké době téměř převálcoval.
Kromě řazení výsledků podle PageRanku bylo v Googlu novinkou i kladení důrazu na 
vyhledávání frází (takže se nestávalo, že víceslovný dotaz vrátil stránky, kde se tato 
slova vůbec nevyskytovala pohromadě) a ukládání plného textu indexovaných strá-
nek (které umožňovalo u výsledných stránek rovnou zobrazovat relevantní fragmenty 
textu).
• Google Scholar – nástroj pro vyhledávání odborné literatury (články z časopisů, 

sborníků, vysokoškolské práce, výzkumné zprávy apod.); využívá profesionální 
komerční i volně přístupné informační zdroje. 

• Google Book Search – vyhledávání knih. 
• Google Patents – vyhledávání a zpřístupnění plných textů patentových dokumen-

tů United States Patent and Trademark Offi ce (USPTO). 
• Froogle - vyhledávací služba, která se zaměřuje speciálně na komerční produkty 

a zboží. Není to služba placená a výsledky nejsou reklamního typu. Do Froogle 
se mohou dostat internetové obchody zcela zdarma. Služba je určená pro fi rmy, 
které mohou své zboží zaslat kamkoli do USA. 

• Gahooyoogle - rozhraní, které umožňuje porovnání výsledků hledání v Googlu 
a Yahoo.

• Calculator- Google umí spočítat i jednoduché matematické operace. A nejen to, 
zvládne i mocnění a odmocňování, logaritmy a goniometrické funkce, převod jed-
notek a zná i některé fyzikální konstanty. Pokud vám někdy přijde vhod, stačí do 
vyhledávacího políčka zadat matematický výraz a vyhledávač si s tím už pora-
dí.

• Grouos - možnost komunikovat v diskusních skupinách Usenet.
• Images - vyhledávání obrázků (možnost omezení na velikost, barvu, typ souboru 

atd.).
• Google maps - mapy, možnost vyhledání trasy, konkrétního podniku, uložení vlast-

ních míst, zobrazení satelitní mapy (významné destinace podrobně rozpracovány, 
doplněny informace o objektech).

• Google Code Search - hledání ve zdrojových OS kódech.
• Google Desktop - aktuální informace přímo na vaši plochu (vyhledávání ve vašem 

PC, prohlížení zpráv, fotografi í a dalších informací – vše v postranním panelu).
• Google Earth - aplikace spojuje sílu vyhledávače Google s družicovými snímky, 

mapami, terénem a prostorovými budovami a přináší vám světové zeměpisné 
informace na dosah ruky.

• Google Video - vyhledávání videí, klipů, animací – rozděleno na různé kategorie, 
možnost uploadu vlastního videa.
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• GMail - založení vlastní poštovní schránky – více než 2000 MB volného prostoru, 
integrované rychlé vyhledávání, úplná konverzace přijatých a odeslaných zpráv, 
integrace chatu.

• GoogleTranslate- překladač textů či konkrétních www stránek (jen vybrané jazy-
ky).

• Google News - aktuální novinky ze světa. Robot Google několikrát denně pro-
chází 4500 zpravodajských serverů, kontroluje nové zprávy a zobrazuje podle 
důležitosti nejnovější události s odkazy na původní zdroje informací.

• GoogleTalk - Nová konkurence zavedených komunikátorů jako je např. ICQ, po-
chází z dílny Google a je to nejen velmi dobrý komunikátor, ale také skvělý do-
plněk k vašemu Gmail účtu. Google Talk obsahuje textovou i hlasovou komunikaci 
a pracuje velmi svižně.

• GooglePicasa - Picasa je software, který vám pomáhá rychle hledat, upravovat 
a sdílet všechny fotky na vašem PC (tvorba vlastních alb, organizování fotografi í 
atd.).

• Google SketchUp- SketchUp je spojením fi lozofi e skicování tužkou s rychlostí 
a fl exibilitou dnešních digitálních technologií. Je to silný nástroj pro vytváření, 
prohlížení a modifi kaci 3D myšlenky – rychle a snadno. Zatímco tradiční CAD 
systémy jsou nutné pro tvorbu detailních výkresů, SketchUp je nástroj pro návrh, 
skicování, design.

• Google Calendar- internetový kalendář s ovládáním klasické desktopové apli-
kace. Kombinace více kalendářů do jednoho, sdílení vlastních událostí s ostatními 
a samozřejmě příjemné uživatelské rozhraní s podporou drag&drop.

• Google Answers- fórum, kde na rozličné otázky odpovídají za poplatek odborní-
ci.

• Google Catalogs - možnost procházet tištěné reklamní katalogy.
• Google Labs - prototypy a projekty inženýrů Google ve vývoji.
• Google University Search - vyhledává na stránkách konkrétní university.
• Google Directory - hierarchický katalog organizovaný do témat.
• Google Wireless - možnost přístupu ke Googlu z PDA zařízení.
• Google Browser Buttons - přidání tlačítek odkazujících na Google do prohlížeče.
• Google in Your Language- dobrovolný překlad vyhledávacího rozhraní.
• Google Toolbar- přidání vyhledávacího políčka do vyhledávače.
• Google Finance - nabízí sledování vlastního portfolia, rychlý přehled o souvisejí-

cích informacích a podrobné detaily ke každé fi rmě.
• Google Moon - na snímku jsou zaznamenána a popsána místa přistání sond na 

Měsíci.

8.4.1. Pokročilé vyhledávání
Vyhledávač Google umožňuje použit určitých operátorů k získání přesnějších výsled-
ků hledání. Užití těchto pokročilých operátorů ve vyhledávání je velice jednoduché. 
Základní formát je: Operátor:termín (Mezi operátorem, dvojtečkou a termínem není 
mezera!). 



54

site: hledání výrazů v zadané síti
Operátor site: říká vyhledávači Google, aby vyhledával zadaný výraz pouze ve 
specifi kované webové síti nebo doméně. Když použijete tento operátor, je potřebné 
uvést hledaný výraz za doménou, např. site:oblibena.cz databaze. Tento dotaz vrátí 
výsledky hledání z webu oblibena.cz, které obsahují termín „databaze“.

fi letype: hledání uvnitř souborů daného typu
Operátor fi letype: nařizuje vyhledávači Google, aby vyhledával daný termín jen 
uvnitř textových souborů specifi ckého typu. Tento operátor potřebuje zadat ještě hle-
daný termín jako argument, např. fi letype:pdf bozp. Tento dotaz vyhledá slovo „bozp“ 
pouze uvnitř textových souborů (pdf) do Adobe Acrobat Reader. Poznámka: Tečka se 
neuvádí před typem souboru a mezera mezi operátorem, dvojtečkou a následným 
typem. Vyhledávač Google je schopen prohledávat pouze soubory určitých typů. 
Aktuální seznam typů souborů, které lze pomocí vyhledávače Google prohledávat je 
umístěn zde. Nejčastěji to jsou soubory: pdf, xls, ppt, rtf, swf, ans, txt... 

link: hledání stránek obsahujících odkaz
Operátor link: žádá vyhledávač Gogole, aby našel všechny odkazy směřující na zada-
nou stránku, např. link:www.vubp.cz. Vyhledávač Google vyhledá webové stránky, ze 
kterých vede odkaz na hlavní stránku http://www.vubp.cz. Operátor link: je limitovaný 
v tom, že hledaný odkaz musí vypadat přesně jako ten v dotazu. 

cache: zobrazí stránku z cache Google
Operátor cache: zobrazí kopii webové stránky, kterou si vyhledávač Google stáhl již 
dříve při indexaci sítě, např. cache:www.vubp.cz.
Cache (keš) je vlastně kopie webové stránky, uložená v databázi vyhledávače. Při 
vyhledávání dotazu zadaného uživatelem Google neprohledává celý internet, nýbrž 
pouze svou databázi, ve které má uloženy všechny weby. Jeho robot neustále „slídí“ 
po celém internetu a hledá nové (nebo aktualizované od poslední návštěvy) stránky. 
Pokud najde novou nebo změněnou stránku, uloží její kopii do keše. Kontroluje sice 
pravidelně všechny stránky ve své keši, přesto nedokáže zabránit zobrazení odkazu 
na nedostupný web. Proto nabízí možnost Cached, která umožňuje zobrazit poslední 
verzi indexované stránky. Je to jediná možnost, jak se dostat ke stránce, která je v tu 
chvíli nedostupná. Při prohlížení stránky z keše se vám nad stránkou zobrazí hlavička 
informující o tom, že toto nemusí být nutně nejnovější verze stránky. Slova, která jste 
vyhledávali se barevně zvýrazní v obsahu dané stránky. Cached verze nemusí být 
přístupná u stránek, kde o to autor webu předem požádal. Cache také nemá opod-
statnění u stránek jako jsou diskusní fóra, chaty či často aktualizované zpravodajské 
servery, protože Google nestíhá tak často tyto weby prohlížet a indexovat a obsah, 
který se nachází v keši, bude pravděpodobně zastaralý.

intitle: vyhledává slovo v titulku dokumentu – <title>
Operátor intitle: nutí vyhledávač Google hledat zadaný termín uvnitř titulku dokumen-



55

tu. Většina webových prohlížečů zobrazuje titulek dokumentu zcela nahoře v titulním 
pruhu prohlížecího okna, např. intitle:databaze.

allintitle: vyhledává slovo v titulku dokumentuOperátor allintitle: říká vyhledávači 
Google, aby vyhledal každé obsažené slovo v dotazu jen v titulcích stránek, např. 
allintitle:koordinator bozp. Tento dotaz vyhledá obě slova „bozp“ i „koordinator“ 
v titulcích dokumentů. 

inurl: vyhledává slovo v URL stránekOperátor inurl: žádá vyhledávač Gogole, aby 
hledal slovo jen v URL adrese, např. inurl:bozp. Tento dotaz vyhledá stránky, kde slovo 
„bozp“ je obsaženo ve webové adrese URL nebo v názvu domény. 

allinurl: vyhledává slovo v URL stránek. Tento dotaz vyhledá v URL stránek obě slova 
„amidala“ i „gallery“. Operátor allinurl: říká vyhledávači Google, aby vyhledal kaž-
dé z uvedených slov pouze v URL stránek, např. allinurl:photo gallery. 

defi ne: dodá defi nice pojmů.
Google můžete používat klidně jako slovník. Automaticky vám dodá kompletní defi nice 
termínů získaných z nejrůznějších zdrojů po webu. V anglickém nastavení můžete do 
vyhledávacího políčka zadat jedno z magických slůvek defi ne, what is, nebo what are 
a za ně přidat termín nebo zkratku.
Pokud Google požadovaný termín zná, předloží vám jeho defi nici před normální vý-
sledky. Pokud byste byli hladoví po dalších odbornostech, zadejte defi ne: termín, např. 
defi ne:thesaurus.

related: najde podobné stránky.
Tento dotaz vyhledá podobné stránky té stránce, kterou udáte za dvojtečku. Např. 
related:www.bozpinfo.cz - najde stránky podobné stránce Oborového portálu BOZ-
Pinfo.cz 

~ (tilda): vyhledání podobného významu.
Zadáme-li do vyhledávacího okénka před hledaný výraz vlnku / tildu (~), nalezne 
Google také některá slova podobného významu. Chceme-li zachovat pořádek slov, 
umístíme celý výraz do uvozovek. 

* (hvězdička): vyhledání variací různých frází.
Jestliže do výrazu, který je umístěn v uvozovkách, přidáme místo určitého slova hvěz-
dičku (*), najde Google místo hvězdičky různá slova.
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