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Anotace  

Internet je v současné době nejrozsáhlejší počítačovou sítí ve světě. Vznikl v 

šedesátých letech, kdy  se americká armáda snažila najít způsob, jak zajistit, aby armádní 

počítače rozmístěné po celém území USA mohly spolu bez problému komunikovat, a to i v 

případě, že část této sítě bude vyřazena z provozu. Tím vznikla důležitá myšlenka - 

vybudování sítě bez centrálního uzlu. Původně nebyla potřeba vyhledávatelnosti dat, pouze 

jejich paketový přenos. Předáním sítě armádou k civilnímu užití se postupně k Internetu 

připojovaly další sítě a čím dál více uživatelů nacházelo způsob jak internet využít. Denně 

přibývají nové a nové informace a jsou tedy kladeny čím dál větší nároky na jejich 

dostupnost. Tím vzniká tlak a potřeba najít efektivní způsob, jak v nepřeberném množství 

informací nalézt právě tu požadovanou. To vede ke vzniku specifické disciplíny, kterou je 

internetové vyhledávání. 

 

Klí čová slova: vyhledávač, google.cz, Internet, robot, fulltext 

 

 

Annotation 
Internet is currently the world most expanded computer web. It was 

originated in sixties when US army was trying to find a way how to assure 

communication between military computers spread all over territory of USA 

even though part of the web would be cut off of the service. An important idea arose by 

this – to build a web without a central hub. There was no need for data search originally 

but their packet data transfer. More and more users were finding a way how to use the 

internet when military hand over the web for a civilian usage. Amount of  information 

increase daily and therefore a need for their accessibility is still growing. A pressure and 

need to find an effective way how to  find the requested information is caused by that. This 

leads to creation of specific discipline which is internet searching. 

 

Keywords:  locator, google.cz, Internet, robot, fulltext 
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1. Úvod  

Smyslem této práce je informovat veřejnost o internetových vyhledávačích z 

pohledu uživatele, seznámit ji s možnostmi vyhledávání, dále pak se současnými trendy 

v tomto oboru a mobilními technologiemi moderních vyhledávačů . 

V první části práce upřesním co to vlastně internetové vyhledávače jsou, proč 

vznikly, nahlédnu do historie a seznámím s tím, jak se postupně vyhledávače vyvíjely. 

Následně se pokusím vysvětlit základní principy vyhledávání webových stránek a ve 

vlastní analýze si ověřím jak splňují některé vyhledávače uživatelské požadavky z pohledu 

vyhledávatlenosti. 

Ve druhé části, která je z pohledu práce významově stěžejní, se zaměřím především 

na podchycení současných trendů ve vývoji vyhledávačů. Podrobněji popíši nejužívanější 

vyhledávače u nás i ve světě. Vzhledem k rychlému posunu technologií představím 

poslední novinky, které jsou v této oblasti v současné době k dispozici a pomocí 

odborných zdrojů Vás seznámím s tím, kam bude v budoucnu vývoj vyhledávačů 

směřovat..  
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2. Historie a vývoj internetových vyhledáva čů 

2.1. Vyhledáva č  
Vyhledávač je software, který hledá a stahuje dokumenty (webové stránky, 

dokumenty textových editorů, PDF atd.), které indexuje (zpracovává a ukládá) do své 

databáze. V této databázi pak umožňuje návštěvníkům svých webových stránek vyhledávat 

pomocí jednoduchých i složitých dotazů [2]. 

Internetové vyhledávače se v poslední době stávají stále častějším způsobem 

hledání informací. Téměř každý, kdo dnes pracuje s internetem, již nějaký vyhledávač 

použil.  

Způsobem jak zlepšit svou pozici ve vyhledávačích se lidé zabývali již od vzniku 

prvního vyhledávače, respektive od vzniku vyhledávače, který začal řadit výsledky 

vyhledávání podle jiných kritérií než podle abecedy nebo data. V České republice však 

byla tato možnost zvýšení návštěvnosti v minulosti dosti opomíjena, nebo alespoň se o ní 

tolik nemluvilo. Musíme brát v úvahu,že to bylo způsobeno částečně i tím, že vyhledávače 

se u nás začaly více rozšiřovat daleko později než v zahraničí, např. ve Spojených státech. 

Používání vyhledávačů u nás neustále roste, avšak i v současné době je ještě řada lidí, kteří 

běžně pracují s internetem a prochází při vyhledávání nějaký katalog, protože neznají  

všechny možnosti vyhledávače. 

Každý vyhledávač se skládá ze dvou částí. První část je robot (také se nazývá 

crawler, spider, bot nebo pavouk) a druhá část je webové rozhraní. Robot zajišťuje 

procházení webu, stahování souborů a jejich indexaci. Pohybuje se po webu naprosto  

samostatně bez toho aby od nás dostával pokyny jak často má na stránku chodit. Lze si, 

samozřejmě za poplatek, zajistit pravidelnou indexaci. Jinak ale lze zamezit přístup na 

stránky, které indexovat nesmí. Robot si pamatuje na kterých stránkách kdy byl a v jeho 

algoritmu je naprogramováno kdy se na danou konkrétní stránku má opět vrátit [4]. 

Do vyhledávačů lze registrovat stránky, ale většinou to postrádá smysl. Robot 

vyhledávače je schopen stránku najít sám. Registrace bez toho, aby na stránku vedl nějaký 

odkaz nepomůže. Výjimku tvoří české stránky, které mají národní doménu jinou než .cz 

(například .com nebo .net). Takové stránky české vyhledávače automaticky indexují na 

základě registrace do některého z katalogů (například pokud je www.example.com 

registrován v Atlasu, tak ho Jyxo považuje za českou stránku a provede indexaci). Pokud 
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stránka není registrovaná v katalozích je možnost ji zaregistrovat přímo do vyhledávače 

[2]. 

Při vyhledávání na webové stránce vyhledávače uživatel pokládá dotaz, který 

vyhledávač porovnává se svou databází. Algoritmus podle něhož se řadí výsledky 

vyhledávání je v současné době u moderních vyhledávačů kombinací toho kolikrát a v jaké 

html značce se hledaný výraz na stránce nachází a popularity stránky. Popularitě se říká 

ranking stránky, Google používá PageRank, Seznam S-Rank. Zlepšování pozice ve 

vyhledávačích se nazývá optimalizace pro vyhledávače (SEO) [1]. 

 

 
Obrázek 1: GOOGLE je prostě k vidění všude na světe 

Zdroj: [http://images.google.cz/] 

  

 

2.2. Historie vzniku vyhledáva čů 
Web se začal rozšiřovat v roce 1993, ale již před tím existoval vyhledávač, který 

uměl prohledávat FTP servery. Vytvořil ho v roce 1990 Alan Emtage z univerzity McGill 

v Montrealu a jmenoval se Archie. Původní název tohoto vyhledávače byl "archives", ale 

Unix vyžadoval krátké názvy. Pokud si lidé v této době chtěli vyměňovat nějaká data na 

počítači, tak to většinou dělali pomocí File Transfer Protocolu (FTP). Pokud jste chtěli 

sdílet data museli jste mít FTP server, když jste chtěli něco stáhnout stačil FTP klient. 
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V podstatě velmi efektivní výměna informací, ale, bohužel, pouze v malé skupině 

lidí. S přibývajícím počtem serverů se uživatelé mírně řečeno začali v těch všech 

informacích pomalu ztrácet. Ve zlepšení orientace, resp. ve filtraci dokonale pomohl právě 

Archie, který vyhledával soubory, jenž se shodovaly s dotazem uživatele. 

V podstatě to byla databáze názvů souborů. Popularita Archie se zvyšovala, a tak 

po jeho vzoru Nevadská univerzita o rok později představila vyhledávač Veronica. V roce 

1993 začíná rozvoj WWW (World Wide Web) a na svět se dostává první browser Mosaic. 

a s ním i první robot, který procházel web. Naprogramoval ho Matthew Gray a jmenoval se 

World Wide Web Wanderer. Tento robot měl původně jen počítat aktivní stránky na 

internetu, a pomocí toho zjišťovat  rychlost růstu webu, Matthew Gray ho však později 

vylepšil tak, aby indexoval URL (ukládal je do databáze-Wandex). Wanderer byl ze 

začátku spíše problémem, protože někdy stahoval stovky stránek z jednoho webu za 

krátkou chvíli, a tak způsoboval přetížení [1]. 

Začátkem roku 1994 Martijn Koster vytvořil vyhledávač Aliweb podobný Archie, 

který indexoval webové stránky. Aliweb umožňoval uživatelům, aby do něj stránky 

přihlašovali a na tuto žádost je zaindexoval. Nevýhodou bylo, že nebyl propojen s robotem, 

který by stránky sám hledal. Do konce roku 1993 se objevily tři vyhledávače se svými 

vlastními roboty - JumpStation, World Wide Web Worm a Repository-Based Software 

Engineering. První dva indexovaly hlavičku dokumentu a URL. Jejich problém však byl, 

že dokumenty zobrazovaly tak, jak je našly.  

Oproti tomu RBSE implementoval ranking systém. World Wide Web se začíná 

rychle rozvíjet. V roce 1994 vytvořili Jerry Yang a David Filo ze Standford University 

Yahoo!. Ze začátku to byl seznam jejich oblíbených odkazů, kterým se snažili dát určitý 

řád, a tak vytvořili do současné doby nejznámější katalog. 20. dubna 1994 vydal Brian 

Pinkerton z University of Washington WebCrawler. Což byl první crawler, který indexoval 

kompletní stránku, a ne jen hlavičky a URL [1]. 

Postupem času přicházejí další a další vyhledávače: Metacrawler, Excite, AltaVista, 

Inktomi/Hotbot, skJeeves a GoTo. Vedoucí postavení si však udržovalo vcelku s 

přehledem Yahoo!, což je ale v podstatě katalog. Svého času byla velice populární také 

AltaVista. AltaVista vznikl 15.prosince 1995. Původní (dnes nefunkční) stránky na adrese 

http://altavista.digital.com měly ukázat vysoký potenciál serverů mateřské HW společnosti 

Digital Equipment Corporation.Tento nástroj, jehož jméno znamená „pohled ze shora“ či 
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„značný výhled“ byl vytvořený Louisem Monierem a Mikem Burrowsem, v současné době 

pracující pro Google, a malého týmu vědců ve výzkumných laboratořích firmy DEC. 

Původní nápad vzešel z myšlenek Paula Flahertyho.Již při spuštení obsahoval vyhledávač 

oproti ostatním vyhledávačům dvě novinky. Používal rychlé více vláknové samostatné 

vyhledávání stránek, které mohlo pokrýt spousty webových stránek než bylo v tu dobu 

běžné. Druhá novinka bylo výkonné vyhledávací prostředí, běžící na moderním hardwaru 

se spousty gigabyt pamětí. Toto udělalo z AltaVisty první vyhledávač schopný vyhledávat 

fulltextově široké spektrum www. V roce 1996 se AltaVista stala exkluzivním 

poskytovatelem výsledků hledání pro Yahoo!. V roce 1998, firma DEC byla prodána firmě 

Compaq a v roce 1999 Compaq spustil AltaVistu jako webový portál. V červnu stejného 

roku koupil Compaq  doménové jméno altavista.com, ale na trhu se už ale ztrácel, zvláště 

kvůli vyhledávači Google. Později se společnost odpojila od Compaq a osamostatnila se.V 

únoru 2003 koupila Altavistu firma Overture Services. Ti pokus o webový portál zrušili a 

opět umístili nově přepracovaný jednoduchý vyhledávač. V květnu 2004 převzala Overture 

firma Yahoo!. Krátce po převzetí, začala AltaVista používat vyhledávací databáze 

vyhledávače firmy Yahoo! [1]. 

Jak se objevovaly stále nové internetové stránky, byl stále větší problém něco najít, 

neboli klesala relevance výsledků vyhledávání. 

 

 
Obrázek 2: Vývoj podílů vyhledávačů v ČR 

Zdroj: : [http://www.iinfo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-google-v-cesku-roste/] 
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Problém se vzrůstající mírou vyhledaných nerelevantních dokumentů vyřešili ke 

konci roku 1998 Larry Page a Sergey Brin s vyhledávačem Google. Základní myšlenka 

byla, že výsledky vyhledávání se řadily podle toho, kolik odkazů vede na dané stránky. 

Každý odkaz je v podstatě hlas, který tvůrce stránky dává jiné stránce. Kromě obsahu 

stránky, začalo být také důležité, kolik dobrých odkazů na stránku vede. Jedná se v 

podstatě o citační analýzu aplikovanou na internet [1]. 

 

 
Obrázek 3: Podíly vyhledávačů v ČR v roce 2008 

Zdroj: [http://images.google.cz/] 

 

Samozřejmě ostatní vyhledávače nevymizely, jen již nejsou tak populární jako 

Google, který drží v současné době největší podíl na trhu (obr.3). I ostatní vyhledávače 

časem začaly používat algoritmus na hodnocení stránek podobný tomu jako použil Google, 

samozřejmě s trochu jinými vahami. Google nemůže kralovat věčně, ale prozatím není 

vyhledávač, který by byl populárnější. Probíhá na něm polovina veškerého vyhledávání 

uživatelů na internetu. Vyhledávač na adrese www.google.com každodenně obslouží přes 

500 milionů dotazů. Dohnat Google se snaží hlavně Yahoo!, které koupilo celou řadu 

vyhledávačů (Altavista, Inktomi, Alltheweb), aby z nich vyladilo jednu technologii, kterou 

začalo používat na svých stránkách na začátku roku 2004. Také Microsoft si chce vydobýt 

své místo v oblasti vyhledávačů. Na začátku roku 2005 opustil vyhledávací technologii 

Yahoo! a implementoval svou vlastní. V nové verzi Windows pak pravděpodobně 
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integruje vyhledávací funkci přímo do prohlížeče Internet Explorer. Podobnou integraci již 

dnes nabízí prohlížeče Opera a Mozilla (FireFox), které však dávají na výběr mezi 

jednotlivými vyhledávači [1].  

 
Obrázek 4: Yahoo! – velké lákadlo pro Microsoft 

Zdroj: [http://digitalne.stahuj.centrum.cz/microsoft-si-dela-opet-zalusk-na-yahoo/] 

 

Začátkem roku 2008 obdržela společnost Yahoo! od Microsoft nabídku, kde nabízí 

za Yahoo! 44,6 miliard dolarů za majoritní díl akcií (obr.4). Cílem Microsoftu bylo, získat 

rozhodující vliv na trhu vyhledávačů. K celé transakci, ale nakonec nedošlo. Po dlouhém 

vyjednávání a hrozbě případného nepřátelského převzetí nakonec Microsoft přeci jen svou 

nabídku stáhl. Hlavním důvodem byla údajně cena, kdy Yahoo! požadoval o $5 miliard 

více než byl Microsoft ochotný nabídnout [12]. 

 

 
Obrázek 5: Lokální vyhledávání v Google 

Zdroj: [internet] 
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Celá řada portálů ovšem ve skutečnosti nejsou vyhledávače, i když to tak na první 

pohled vypadá. Pouze používají cizí technologii a přebírají výsledky, které pak kombinují s 

katalogem (nejčastěji s ODP) (obr.5). 

2.3. České vyhledáva če a katalogy 
České vyhledávače se za světovými vyvíjely se zpožděním. V roce 1997 

naprogramoval Ivo Lukačovič a Štěpán Škrob fulltext Kompas, který používal Seznam 

jako vyhledávací technologii. V určité podobě fungoval Kompas až do roku 2001, kdy 

Seznam začal používat Google. Později zakoupil technologii Jyxo, kterou na začátku roku 

2005 nahradil svou vlastní - Seznam Fulltextem. Seznam, tak již primárně nevyhledává v 

katalogu, ale ve Fulltextu [1]. Před deseti lety probíhalo internetové vyhledávání jiným 

způsobem než je tomu dnes. Stránky s podobným obsahem byly řazeny po kategoriích. a 

podkategoriích . V počátcích internetu, tedy v polovině 90. let, se počet stránek pohyboval 

v řádech milionů, ne miliard, a na internet ještě nemohl přispívat každý. V té době tedy 

stačilo udělat něco obdobného jako „Zlaté stránky internetu“, kde byly podle kategorií 

seřazené odkazy. Za uspořádání kategorií a podkategorií byli zodpovědní správci těchto 

vyhledávačů, které jsou nazývány  katalogy (obr.6 ).  

 
Obrázek 6: Ukázka katalogového vyhledávání 

Zdroj: [http://www.najisto.cz/] 

 

V současné době se objem dat na internetu zdvojnásobí každých čtyři až pět 

měsíců. Navíc se každý měsíc změní přibližně desetina obsahu. V takovém objemu dat už 

katalogové vyhledávače nesplňují požadavky dnešních uživatelů. 

Centrum začalo fulltext vyvíjet v roce 1999. V srpnu 2002 spustilo Centrum 

Webfast, který už měl samostatnou doménu. Začátkem roku 2003 Centrum udělalo ve 
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fulltextu zásadní změny (specializace na češtinu - ohýbání slov, synonyma, překlepy), a 

proto byla změněna značka na Morfeo. V témže roce se z důvodu zkvalitnění výsledků 

fulltext propojil s katalogem Centra. Na podzim 2003 začalo Morfeo používat pro řazení 

výsledků také zpětné odkazy. 

Dalším vyhledávačem je Jyxo, které vzniklo na jaře 2002. Z velkých katalogů ho 

od začátku roku 2003 používá Atlas a Quick a od února 2004 do března 2005 pak Seznam / 

obr.7 /. Ten v současnosti používá pro český web vlastní technologii Seznam Fulltext a pro 

zahraničí Google. Novinkou je, že Seznam od léta přechází na vyhledávání na zahraničním 

webu  k používání vyhledávací služby Microsoft Live Search. Tiscali používá technologii 

Gogole, Atlas pak technologii Judo (obr.8) [1]. 

 

 

Obrázek 7: Lokální vyhledávání na Seznam.cz 

Zdroj: [internet Seznam.cz] 
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3. Základní principy vyhledávání webových stránek 

Vyhledávač pracuje z větší části automaticky, k čemuž využívá desítky až statisíce 

počítačů. Výsledky vyhledávače jsou závislé na tom, jak kvalitní dává odpovědi, tj. jestli 

nabídne požadovanou informaci někde na prvních místech odpovědi vyhledávače. Z tohoto 

důvodu je nutné měřit kvalitu stránek, které vyhledávač má ve své databázi (např. 

PageRank u Google, S-Rank u Seznamu) a naopak majitelé stránek se snaží modifikací 

svých stránek dosáhnout na co nejvyšší pozice ve výstupu vyhledávače (SEO). Výsledkem 

je snaha o neustálé zdokonalování vyhledávacích metod, aby vyhověl čím dál vyšším 

požadavkům svých návštěvníků [1]. 

 

Postup vyhledávání probíhá ve 3 krocích : 

• Prohledání webových stránek 

• Indexování 

• Vyhledávání 

 

Typy vyhledávání :  

• Katalogové 

• Fulltextové 

3.1. Katalogy 
Katalog je místo na webu, kde jsou shromažďovány odkazy na webové stránky 

spolu se stručnými popisy. Ty jsou uspořádány do kategorií, podle kterých je možné 

stránky vyhledávat.  Stránky jsou do katalogů přidávány ručně, o jejich  zařazení do 

kategorií a správný popis se starají správci katalogu. Asi nejčastěji používaným příkladem 

katalogu mimo svět internetu je klasický telefonní seznam, kde si uživatel podle oboru, 

místa či jména může najít telefonní číslo, adresu případně další informace o člověku nebo 

firmě, která ho zajímá. Rozdíl je v tom, že na  internetu bude místo telefonního čísla hledat 

spíše adresu webových stránek [4]. 
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Obrázek 8: Loga vyhledávačů 

Zdroj: [internet] 

3.2. Fulltextové vyhledáva če 
Fulltextové vyhledávače pracují s kompletním obsahem stránek, do paměti si 

ukládají každý údaj a adresu stránky kde na dané slovo narazily. Když uživatel položí 

dotaz, vyhledávač prohledá svou paměť a nabídne odkazy, které jsou řazeny na základě 

určitého algoritmu. 

V počátcích internetu byly výsledky plnotextového vyhledávání řazeny velice 

primitivně. Na prvním místě byla stránka, která hledané slovo obsahovala například 

padesátkrát, na druhém místě ta, která dvacetkrát, na třetím desetkrát atd. Zmást takový 

vyhledávač, přirozeně, nebylo nic těžkého a výsledky nebyly příliš užitečné. Moderní 

fulltextové vyhledávače své výsledky již dnes řadí podle stovek jiných kritérií, např. podle 

historie stránek, jejich důvěryhodnosti, formátování, citovanosti a odkazů na stránkách 

jiných. Jde o velice komplexní matematické algoritmy,  které ale umějí nabídnout velice 

použitelné odpovědi [4].  

3.2.1. Proces vyhledávání  

Pokud zadáme do vyhledávače dotaz, fulltextový vyhledávač nebude hledat daný 

výraz na  internetu, ale pouze v databázi stránek na svém serveru. Program fulltextového 

vyhledávače (indexovací robot) totiž funguje následovně: prochází internet a pomocí 

odkazů se dostává na další a další stránky a jejich náhledy si ukládá do své databáze. Robot 

se po webu pohybuje jako po velké pavučině, leze po jejích vláknech, odkazech, které 

spojují jednotlivé webové stránky mezi sebou. Proto se pro označení robota fulltextových 

vyhledávačů používá také výraz spider (spider – pavouk) nebo crawler (crawl – lézt). 
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Indexace probíhá tak, že robot vyhledávače prochází zdrojový html kód stránky. 

Když v něm najde odkaz na další stránku, přeskočí na ni a v indexaci pokračuje tam.Robot 

při indexaci zdrojový kód stránky zpracovává a ukládá do databáze na serveru 

vyhledávače. To je databáze, ve které pak jako uživatelé hledáme. Hledání tedy neprobíhá 

v reálném čase na internetu, ale na serveru vyhledávače, který nám pak jako odpověď na 

náš dotaz odešle do prohlížeče výsledek tohoto hledání. Jen tak je možné, abychom 

výsledek hledání získali téměř ihned po zadání dotazu. Vyhledávací robot si pamatuje, na 

kterých stránkách už byl, a jeho program určuje, kdy se na stránku opět vrátí, aby 

zaindexoval případné změny. Chování robotů je plně automatické a nelze je, jak jsem již 

zmínila, nijak ovlivnit. Robotům je možné pouze zakázat indexování stránek, u kterých 

nechceme, aby se objevovaly ve výsledcích vyhledávání a tím částečně výsledky ovlivnit 

[4]. Autoři stránek mohou nastavit, aby  vyhledávače na jejich web nechodily nebo aby 

chodily jenom některé a někam. Nejčastějším důvodem pro tato opatření bývá velké 

zatížení linky nebo choulostivost informací. Existují tři základní způsoby, jak to udělat: 

• Pro celý web najednou souborem robots.txt 

• Pro každý soubor zvlášť pomocí meta tagu v hlavičce 

• Pro konkrétní odkaz atributem rel="nofollow" [4]. 

3.2.2. Řazení výsledk ů vyhledávání 

Algoritmus vyhledávače je velmi složitý systém hodnocení relevantnosti a 

popularity indexovaných internetových stránek k hledanému dotazu, na základě kterého 

jsou nalezené stránky řazeny ve výsledcích hledání. Všichni konkurenti se tedy logicky 

předbíhají kdo přijde na trh s dokonalejší vyhledávací technologií, resp. s dokonalejším 

vyhledávacím algoritmem. Algoritmy pro vyhledávací technologie se z těchto důvodů 

často mění, protože snahou vyhledávačů je podávat co nejpřesnější a nejrelevantnější 

výsledky vztažené k hledanému dotazu. 

Relevance stránky k položenému dotazu je posuzována podle těchto dvou 

základních kritérií: 

1. on-page faktory – hustota výskytu hledaného klíčového slova nebo slovního spojení 

(fráze) v textu stránky a uvnitř důležitých HTML tagů; 

2. off-page faktory – počet odkazů mířící na stránku z jiných stránek [4]. 
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4. Požadavky na stránky z hlediska vyhledávatelnost i 

Internetové vyhledávače za pomoci robotů stahují v různých časových periodách 

obsah webových stránek a dalších dokumentů, které pak analyzují, indexují a ukládají do 

databáze. Přesné metody a algoritmy této analýzy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, 

jsou obvykle tajemstvím každé firmy. Základní mechanismus je částečně veřejně zřejmý, 

částečně odpozorovaný. Pozice stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké 

míry podle algoritmu vyhledávacího stroje splňuje očekávání vyhledávajícího uživatele. 

Základními požadavky uživatele na stránky, respektive potažmo na vyhledávače, 

jsou jistě získání co nejvíce odkazů, řazených podle toho jak co nejpřesněji odpovídají 

uživatelovu dotazu a nabídnutých v co nejkratším čase. 

Požadavky jsou tedy z hlediska vyhledávatelnosti : rychlost, množství odkazů a 

řazení odkazů.  

Co se týče řazení odkazů jde mu naproti, samozřejmě, snaha o umístění hledané 

informace na prvních místech ve vyhledávačích samotnými dotazy, které mají být 

vyhledávány. Tato snaha o optimalizaci webových stránek pro co nejlepší umístění 

hledaného odkazu ve výsledcích vyhledávače se nazývá tzv. SEO. 

SEO (Search Engine Optimization) je metodologie vytváření a upravování 

webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro 

automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve 

výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která 

odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. SEO slouží jak majitelům 

webových stránek, tak jejich návštěvníkům. Správnou optimalizací docílíte lepšího 

umístění mezi nalezenými odkazy ve vyhledávači, a návštěvník zase bude spokojen, že 

najde přesně to, co hledá. SEO zahrnuje správné úpravy meta tagů v hlavičkách stránek, 

dobře strukturovaný web s odkazy, zpětné odkazy na váš web z jiných stránek a další [2], 

[16]. 

Dalším požadavkem je, již zmíněná, rychlost zobrazení výsledku. Tento parametr 

ovšem nelze zcela objektivně změřit. Vyhledávání je významnou měrou ovlivněno 

rychlostí a druhem připojení klienta k Internetu a výkonem počítače. Některé vyhledávače 

při zobrazení výsledků informaci o čase vyhledávání nabízejí (google, yahoo) jiné nikoliv 

(seznam, atlas). 
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Posledním zmiňovaným požadavkem je množství nalezených odkazů. Toto je 

závislé na algoritmu užívaného konkrétním vyhledávačem. Podrobněji jsem se o principu 

algoritmů vyhledávačů zmiňovala již výše. 

Katalogové a fulltextové vyhledávání  - srovnávací analýza  

Již v předchozích kapitolách zmiňuji způsoby vyhledávání. Na toto téma jsem 

v příloze č.3 zpracovala jednoduchou analýzu, kde jsem porovnala výsledky vyhledávačů 

založených na fulltextovém vyhledávání a katalogových vyhledávačů. Kritérii pro 

porovnání jsem si zvolila právě pozici, počet odkazů a rychlost vyhledání. Stanovila jsem 3 

dotazy různého typu, které jsem zadávala k vyhledávání postupně  6ti vyhledávačům. 

Výsledky srovnání: 

1) Počet nalezených záznamů výrazně závisí na typu vyhledávače a na jazykové 

mutaci stránek, které jsou prohledávány. Katalogy dle zadaného hesla najdou velmi 

málo, nebo nic. Fulltextové vyhledávače jsou velmi úspěšné, v českých stránkách 

lze najít tisíce odkazů, ve světových stránkách lze najít mnoho milionů odkazů.  

2) Úspěšnost nalezení odpovídá druhu vyhledávače. Pokud katalogy něco najdou, 

většinou uživatele uspokojí tím správným odkazem. Ovšem za předpokladu, že byl 

dotaz zcela konkrétní. Vyhledávače nabízí mnoho odkazů, které odpovídají 

hledanému heslu, ale je třeba si mezi mnoha odkazy najít ten nejlepší.  

3) Rychlost zobrazení stránek je velmi subjektivní hodnota. Servery jsou tak rychlé, 

že rychlost více odpovídá rychlosti připojení počítače návštěvníka k internetu a 

výkonu počítače návštěvníka. Servery, které zveřejňují informaci o rychlosti, 

udávají hodnoty v desetinách sekundy. Tato hodnota je zanedbatelná v porovnání 

s dobou pro přenos informací od serveru do počítače a zobrazení výsledku. Doba 

od kliknutí na tlačítko „hledej“ po zobrazení výsledku je u všech serverů několik 

sekund a žádný server při měření nezaváhal a zobrazil výsledek hledání svižně.  

 

Touto analýzou jsem došla k závěru, že nelze jednoznačně definovat, který druh 

internetového vyhledávání je lepší. Katalogy využívají informace uložené ve svých 

databázích, proto informace v nich jsou konkrétní a týkající se určitého tématu. Pokud 

katalog něco najde, informační hodnota nalezeného výsledku bude pro dotazovatele 
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dostatečná. Úspěšnost nalezení závisí na hledaném dotazu a tématu, na který je katalog 

zaměřen. Fulltextové  vyhledávače prochází internetové stránky, proto je výsledek hledání 

obsáhlý a návštěvník si musí vybrat, který odkaz přinese požadovanou informační 

hodnotu. Než začne uživatel na internetu něco hledat, měl by mít ujasněno, co hledá a jaký 

výsledek může od daného typu vyhledávače očekávat. Pokud jde o dotaz týkající se 

konkrétního objektu a je zřejmé, ve kterém katalogu informace lze najít, je výhodnější 

navštívit rovnou tento katalog. V opačném případě je dobré začít vyhledáváním ve 

fulltextovém vyhledávači a využít velkého množství odkazů, kde se hledaný výraz nachází 

a teprve posléze svůj dotaz specifikovat úzce.  
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5. Moderní trendy ve vývoji vyhledáva čů 

• VIDEO 

• HUDBA 

• OBRÁZKY 

V současné době se vývoj v této oblasti ubírá směrem k vyhledávání mezi obrázky, 

videi a hudbou, tedy k netextovému vyhledávání. Dostupná řešení zatím pracují  většinou 

s textovým popiskem objektu, objevují se ale i jiná řešení. Některé zajímavé projekty 

přitom vznikají i u nás. Například na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně 

probíhá zajímavý projekt pod vedením profesora Pavla Zezuly pod názvem MUFIN 

(Multi-Feature Indexing Network). Jeho cílem je přinést nové řešení netextového 

vyhledávání. Jde o rozsáhlou databázi obrázků, ve kterých je možné vyhledávat podle 

obsahu. Projekt nyní pracuje s více než padesáti miliony obrázků, brzy jich bude dvakrát 

tolik. Celá databáze má pomoci vyřešit problém vyhledávání ve velkých databázích 

obsahujících netextové prvky. Na velkém vzorku dat výzkumníci hledají cestu, jak přinést 

světu systém vyhledávání, který začíná uživatelům povážlivě chybět. Ze zkušebního 

vyhledávání je již nyní ale zřejmé, že vyhledávání je skutečně relevantní. Způsob založený 

na podobnosti obrázků je, zdá se, správnou cestou. 

Čím více přibývá netextového obsahu, tím více roste chuť uživatelů v něm hledat. 

Problém vzniká pokud obrázek neobsahuje v názvu nebo popisu relevantní text. 

Novinky v této oblasti u Google: „U videa jde o Google Video Fingerprints, to je 

služba na YouTube. Na Picassaweb funguje rozpoznávání tváří. Najde to jednotlivé lidi na 

fotografiích. Goog411 je local directory (vyhledávání telefonních čísel) servis, zatím je k 

dispozici jen v anglicky mluvících státech. Jedná se o rozpoznávání řeči, řeknete lokaci, 

podnik a dostanete telefonní číslo. (např. New York, 5th Ave., McDonald's).  Co se týká 

algoritmů, všechny tyto metody jsou založeny na statistickém modelování. Jsou to metody 

náročné na velikost dat i na zpracování - velká výkonnost procesoru.“ Jan Šedivý – 

zástupce Google pro ČR [6]. 

YouTube 

Největší světový videoserver na přehrávání, stahování  a vkládání videí YouTube 

(obr.9) je k dispozici od října 2008 kompletně i v češtině. V ČR je Google, stejně jako ve 
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světě velmi oblíben a proto bylo jen otázkou času kdy dojde k plné lokalizaci. Česká 

republika se tak přidala k dalším 21 zemím ve světě (a 9 zemím v Evropě), které mají svou 

lokalizovanou verzi [7].. 

 
Obrázek 9: Ukázka You Tube v češtině 

Zdroj: [http://www.youtube.com/] 

Doména www.youtube.cz umožní nejenom jednodušší vyhledávání videa, ale i 

snadnější nahrávání vlastní tvorby. Na českých stránkách YouTube také funguje několik 

prémiových partnerských kanálů, které si společnosti mohou upravit do svých firemních 

barev a prezentovat na nich svoje videa. Při vkládání videí na stránky YouTube jsou ovšem 

vždy  respektována autorská práva uživatelů.Videa jsou porovnávána s příspěvky velkých 

vydavatelství a přímo na svých stránkách umožňuje autorům, aby v případě porušení jejich 

práv mohli požádat o odstranění videa.  

YouTube založili v roce 2005 tři zaměstnanci PayPalu: Chad Hurley, Steve Chen a 

Jawed Karim. Během tří let se ze serveru stal fenomén, na kterém uživatelé denně 

zhlédnou přes 100 milionů videí a stovky tisíc nových nahrají. YouTube je dostupné i na 

mobilních telefonech a jeho formát podporují i výrobci spotřební elektroniky [7]. 

Také webový vyhledávač obrázků Google Image Search má jednu novinku. Oproti 

dřívějšku lze obrázky filtrovat podle velikosti a to jednodušeji než dříve. Škoda jen, že 

Google stále exaktně nedefinuje, které obrázky jsou pro něj malé, střední, velké či extra 

velké. Tato novinka je k dispozici již i v české verzi vyhledávání obrázků přes Google. 

Naopak druhá praktická novinka momentálně v lokalizované verzi Google Image 

Search chybí. Jedná se o filtrování obrázků podle typu. Je možné zobrazit si jen obrázky 

související se zpravodajstvím z posledního měsíce. Dále Google demonstruje své 
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technologie pro analýzu obrázků na možnostech zobrazit si z výsledků vyhledávání jen 

fotografie nebo rovnou fotografie s obličeji [6]. 

U v ČR nejoblíbenějšího vyhledávače  Seznam.cz  toho v této oblasti, bohužel, 

příliš nového nenabízí. „Fulltext Seznamu v současné době hledá v textech a v obrázcích. 

Co se týká videa, vyhledávání v něm by bylo uživatelsky velmi lákavé, ale naše představy 

v tomhle směru dost kříží autorská práva k videím. Pokud bychom hledali jen podle 

popisků videí, neměl by zase výsledek hledání smysl pro uživatele. Navíc stále nemáme po 

ruce žádný vhodný algoritmus, který by převáděl mluvené slovo do textu, v němž by se 

dalo vyhledávat. To jsou důvody, proč hledání ve videích prozatím na Seznamu nenajdete“ 

informuje Rita Gabrielová, mluvčí Seznamu. Podle informací z webu Seznamu je 

dodavatelem databáze obrázků Picsearch. V databázi jsou prý neuvěřitelné 2 miliardy 

obrázků (obr.10). 

 

 
Obrázek 10:Ukázka fotografie v Google Picsearch 

Zdroj: [http://www.picsearch.com/] 

GOOGLE varování  

Další novinkou od Google je, že tento vyhledávač bude varovat před internetovými 

stránkami, které po otevření mohou poškodit počítač uživatele. Varování se objeví poté, 

jakmile uživatel  klikne na adresu internetové stránky, jejíž  program může být pro 

uživatele škodlivý. To je součástí rozsáhlého projektu, při němž vzniká seznam programů, 
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které uživatele internetu obtěžují například reklamami, sledují jejich zvyky či kradou jejich 

osobní data nebo mohou být uživateli jinak nebezpečné. 

  

 

Aplikace Google Earth nabízí náhled  kamkoliv na Zemi a prohlížení satelitních 

snímků, map, terénů i prostorových staveb. V režimu Obloha (Sky) mohou dokonce 

zkoumat galaxie. Uživatelům je zpřístupněno objevování bohatého geografického obsahu a 

také umožněno ukládání  si navštívených míst a sdílení těchto uložených dat s ostatními 

uživateli. 

Novinky v aplikaci Earth 4.3 (beta) 

• Fotorealistické budovy 

Aplikace doplněna o přístup ke stovkám nových budov z měst celého světa, včetně 

San Franciska, Bostonu, Orlanda, Mnichova, Curychu a mnoha dalších měst.  

• Navigace snášením 

Pomocí ovladače pohledu se dají zobrazit budovy tak, jako by uživatel stál  přímo 

před nimi.  

• Světlo a stíny 

Pomocí nové funkce Sluneční svit lze sledovat východ a západ slunce odkudkoliv. 

Použití posuvníku času nám dovolí sledovat svítání, soumrak a stíny po celé Zemi.  

• Zobrazení ulic 

Zobrazení ulic dostupné v aplikaci Mapy Google je nyní k dispozici také v aplikaci 

Google Earth. (obr.11). Nabízí zhlédnutí panoramatických snímků vybraných měst z úhlu 

360 stupňů [18] .   
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Obrázek 11: Zobrazení mapy v Google Earth 

Zdroj: [http://earth.google.com/intl/cs/enterprise/earth_server.html] 

Česká pobočka internetové firmy Google zpřístupnila na internetu satelitní snímky 

celé České republiky v rozlišení 20cm na pixel. Dosud Google na stránkách 

mapy.google.cz nabízel podrobné snímky jen na území Prahy (obr.12 a 13) a části severní 

Moravy. Fotografické mapy Česka již několik let nabízí například portály Seznam.cz a 

Centrum.cz. Zatímco Google a Seznam využívají podklady brněnské společnosti Geodis, 

Centrum spolupracuje s Českým úřadem katastrálním a zeměměřičským.Google se ve své 

fotografické mapě zaměřil na Prahu, kde nabízí rozlišení snímků deset centimetrů na jeden 

pixel. Mapy Google pomáhají uživatelům hledat místa, objekty, najít trasy a firmy v Česku 

i na celém světě, vytvářet vlastní mapy nebo vytvořit vlastní detailní firemní zápis. Služba 

je dostupná na internetu i ve verzi pro mobilní telefony [17] .  

 
Obrázek 12: Fotografie Prahy v Google Earth 

Zdroj: [http://i.idnes.cz/08/091/cl/KUZ259e74_praha2.jpg] 
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Obrázek 13: Fotografie Prahy v Google Earth 

Zdroj: [http://i.idnes.cz/08/091/cl/KUZ259e74_praha2.jpg] 

Další zajímavou novinkou je v nové verzi aplikace Google Earth. Zde se nabízí 

proletět například  trojrozměrným modelem města Řím. Program Google Earth 4.3 byl 

nově doplněn o trojrozměrnou simulaci, která pečlivě rekonstruuje okolo sedmi tisícovek 

budov starého Říma. Nová vrstva ukazuje, jak asi vypadal Řím v roce 320. Do některých 

budov, například Senátu či Kolosea (obr.14) lze i vstoupit. Projekt Googlu nazvaný 

„Ancient Rome 3-D“ (trojrozměrný starý Řím) je založen na simulaci města. Trojrozměrný 

model Říma vznikl pomocí laserového skenování současných ruin a díky radám 

archeologů. Podobně jako starověký Řím je možné navštívit i Zakázané město v Pekingu 

za vlády císaře. Ten však nebyl vymodelován v rámci Google Earth. Pro jeho návštěvu si 

ovšem uživatel musí stáhnout zvláštní program [17] .  

 
Obrázek 14: Koloseum v Google Earth 

Zdroj: [http://images.google.cz] 
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Dalším vylepšením v aplikaci je nová funkce SKY. Až doteď bylo možné pomocí 

aplikace Google Earth prohlížet naši planetu z okolního vesmíru. Nyní lze tuto perspektivu 

obrátit a zkoumat divy na nebesích. Aplikace nabízí prohlížení obrázků vzdálených galaxií 

a mlhovin z Hubbleova vesmírného dalekohledu, dozvědět se něco o pohybu planet a 

životním cyklu hvězd a mnoho dalšího. 

Google Earth nabízí nově také nahlédnout  pod hladinu oceánů, které byly dosud na 

internetové mapě v podstatě jen „mrtvými zónami“. Kurzor se tak při najetí na hladinu 

moří nezastaví nad ní, ale umožní proniknout i pod ni a seznámit se s povrchem mořského 

dna. Tato možnost však není přístupná v celém oceánu, ale zatím jen na vybraných 

místech. Kromě povrchu mořského dna si zde lze prohlédnout v jednotlivých lokacích 

celou řadu fotek, videí a dat, které se vážou ke konkrétním místům. Nová verze Google 

Earth ovšem počítá i s dalšími možnostmi. Evropská komise například již firmě poskytuje 

data o znečištění moří, rybolovu či o teplotě moří. Verze s označením 5.0 kromě oceánů 

obsahuje i některé další změny (obr.15). Nově přibyla  možnost zkoumat povrch Marsu či 

sledovat některá místa na světě v proměnách času. U některých míst Google umožňuje 

sledovat i starší satelitní snímky. Funkce zvaná „Time Machine“ (stroj času) například 

umožní sledovat vysychání Aralského jezera postupně od 70. let minulého století [18].   

 

 
Obrázek 15: Náhled mapy moře v Google Earth 

Zdroj: [http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&cat=featured&hl=cs] 
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Obrázek 16: Ukázka vrstev v Google Earth 

Zdroj: [http://www.google.com/gadgets/directory?synd=earth&hl=cs&cat=sky] 

Takto vypadají nové vrstvy věnované pouze mořím a oceánům. Aktivovat můžete 

všechny najednou nebo pro přehlednost pouze některé z nich (obr.16). 

NASA World Wind  

Zajímavou alternativou ke Google Earth je NASA World Wind (obr.17).  Pochází z 

dílny amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku. Tato aplikace obsahuje, stejně jako 

Google Earth, trojrozměrný model Země pokrytý satelitními snímky. Fotografie sice 

nejsou tak detailní a tak často aktualizované jako v Google Earth, který využívá snímky z 

komerčních satelitů, všechna obrazová i další data v programu jsou však k dispozici jako 

open source. Data v Google Earth  jsou oproti tomu chráněna copyrightem [14]. Posláním 

aplikace NASA World Wind je především studium a výuka. K dispozici jsou animace 

simulující hurikány, změny podnebí, rozsáhlé požáry, záplavy a další přírodní vlivy na 

planetu Zemi. K dispozici jsou také speciální pohledy, zobrazující například počasí po 

celém světě, oblačnost, hranice států nebo rovnoběžky a poledníky, možnost vkládat do 

map vlastní objekty nebo rozšiřovat funkce programu pomocí plug-inů [14]. 
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Obrázek 17: Ukázka z NASA World Wind 

Zdroj: [www.collaborationproject.org] 

Microsoft Virtual Earth 3D 

Podobnou aplikaci nabízí také Microsoft, v podobě aplikace Microsoft Virtual 

Earth 3D. Kvalita a rozlišení map zachycujících území USA je velmi dobrá, nechybí ani 

propracované 3D modely budov. Mimo Severní Ameriku ale už snímky tak dokonalé 

nejsou. Aplikace od Microsoftu zatím nemá tak propracované možnosti zobrazování 

různých informačních a datových vrstev jako Google Earth. K dispozici jsou ovšem 

zajímavé vývojářské nástroje a doplňky, které nabízejí možnost další práce s mapovými 

podklady [14]. 

Microsoft WorldWide Telescope 

Microsoft ovšem konkuruje Googlu nejen na Zemi, ale také ve vesmíru. Bezplatný 

program Microsoft WorldWide Telescope je odpovědí Microsoftu na Google Sky, doplněk 

Google Earth, sloužící k prohlížení noční oblohy. Program Microsoft WorldWide 

Telescope zpřístupňuje uživatelům obrovské množství dat, včetně snímků z Hubbleova 

teleskopu nebo rentgenového teleskopu Chandra, dále také umožňuje virtuální prohlídku 

galaxie, planet a dalších vesmírných objektů. Zajímavostí je propojení se zdroji dat o 

vesmírných objektech, například s Wikipedií, čímž Microsoft WorldWide Telescope plní i 

edukativní funkci (obr.18) [14]. 
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Obrázek 18: WorldWide Teleskope 

Zdroj: [www.worldwidetelescope.org] 

Earth Explorer  

Podobnou aplikací v řadě dalších je například i Earth Explorer, vzhledem k tomu že 

je zpoplatněna uspěje v dnešní nabídce jen velmi těžko [14]. 

 

Česká verze map, která je v pokusném provozu již skoro rok, začíná konečně 

trochu konkurovat lokálním mapovým portálům (Amapy, Mapy.cz). Tato služba umožňuje 

běžné hledání objektů v mapách,  plánování tras, ale také vytváření vlastních vrstev s 

přidaným obsahem, a to, samozřejmě, zcela zdarma (obr.19 a 20).  

 
Obrázek 19: Ukázka mapy v české verzi Google Maps 

Zdroj: [http://maps.google.cz/] 
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České Mapy Google si uživatel může z počítače spustit z adresy 

http://maps.google.cz a nebo si z adresy http://www.google.cz/gmm stáhnout verzi pro 

chytré mobilní telefony a PDA. Mobilní verze je plně optimalizována pro přenos přes 

GPRS/EDGE a nabízí i možnost vaší přibližné lokalizace přes BTS. Podporovány jsou 

přístroje s operačními systémy Symbian Series 60 3rd Edition (Nokia), Windows Mobile a 

zařízení s plnou podporou JAVY.  

 

 
Obrázek 20: Ukázka mapy v Google Maps 

Zdroj: [http://maps.google.cz/] 

 

 

Google také rozšiřuje svou elektronickou poštu Gmail o nové nástroje, které z e-

mailu vytvoří audio a video kanál. Uživatelé, kteří se budou chtít při komunikaci vidět a 

slyšet, potřebují k aktivaci bezplatný software a internetovou kameru Webcam., která již 

začíná být běžnou součástí laptopů. Přímo v prostředí webové poštovní schránky lze po 

instalaci softwaru využít možnosti on-line audi/video chatu. Po instalaci patřičného 

softwaru se uživatelé elektronické pošty Gmail budou moci vidět a slyšet, aniž by museli 

e-mailovou aplikaci opustit. Svůj protějšek pak zájemce uvidí v malém rámečku v rohu 

displeje, a to ve vysokém rozlišení (obr.21). Díky tomu lze video zvětšit, případně přejít do 

režimu plné obrazovky. Služba je zdarma poskytována i uživatelům Google Apps. Tato 

nová služba hlasových hovorů a videohovorů má fungovat na počítačích s operačním 

systémem Windows XP a vyšším anebo počítačích Mac s procesory Intel a operačním 
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systémem Mac OS X v10.4 nebo novějším. Služba je podle Googlu testována ve všech 

prohlížečích, které podporují nejnovější verzi Gmailu (Google Chrome, Firefox 2.0+, 

Internet Explorer 7.0 a Safari 3.0).  

 
Obrázek 21: Náhled Gmail 

Zdroj: [http://ahtim.com/cs/gmail-add-video-and-voice-chat/] 

  

Google rozšiřuje funkce Gmailu kvůli konkurenci bezplatného e-mailu od rivalů 

Yahoo a Microsoft. Od zavedení Gmailu ze začátku minulého roku udělal velký pokrok. 

Nově tak půjde telefonovat i s videem přímo ze stránky Gmail.com či Klikni.cz.  

 

 

Další novinkou je Google Chrome (obr.22). Prohlížeč, který kombinuje 

minimalistický design s promyšlenými technologiemi a umožňuje rychlejší, snazší a 

bezpečnější používání internetu. Tento nový webový prohlížeč se objevil v tomto roce a od 

té doby vývojáři neustále pracují na nových verzích a aktivně vydávají aktualizace. 

Přestože se Google Chrome 0.3 stále nachází v beta verzi, byla nyní navíc vydána větev 

0.4, která je určena pouze pro testery. 

Testovací verze Google Chrome 0.4.154.18 přináší následující novinky: 

Nový správce záložek s možností exportu a importu. Veškeré záložky je možné 

prohledávat, navíc lze vytvářet i složky. Záložky je možné uchopením myši přetáhnout na 

nové místo.Google seskupil na jedno dialogové okno všechny volby nastavení, které se 
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týkají odesílání dat jiným službám.Při zablokování vyskakovacího (pop-up) okna Google 

Chrome zobrazuje malé upozornění. Nyní se navíc zobrazuje počet zablokovaných oken, 

přičemž můžete pomocí dostupného seznamu libovolné okno odblokovat a tedy zobrazit. 

Nová verze Google Chrome 0.4.154.18 navíc přináší desítky drobných oprav včetně jedné 

bezpečnostní. Ta se týká použití funkce XMLHttpRequest [6]. 

 

 
Obrázek 22: Náhled na Google Chrome 

Zdroj: [http://www.google.com/chrometernet] 

T-Mobile G1 

Nedávno Google představil novou platformu, nový operační systém jménem 

Android. Jedná se o platformu postavenou na jádře Linuxu, z čehož částečně vyplývá 

hlavní a nejdůležitější přednost: Android je kompletně vytvořen jako Open Source. 

Výrobci mobilních telefonů za použití nezaplatí ani licenční dolar, navíc si prostředí 

mohou výrazně přizpůsobovat svým potřebám. Ohromnou volnost získávají i vývojáři, 

kteří mají perfektní podporu pro tvorbu aplikací v podstatě již nyní. Právě tyto vlastnosti 

jsou vylepšením oproti licencované konkurenci Windows Mobile, Symbian i iPhonu [5]. 
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Obrázek 23: Telefon T-Mobil G1 

Zdroj: [http://hightechmania.hu/index.php/tag/mobil] 

 

Na operačním systému Android je postaven telefon T-Mobil G1 (obr.23, 24, 25), 

který je na trhu teprve několik měsíců. Podrobnější vlastnosti T-Mobil G1 uvádím 

v příloze č.1 této práce. 

 

 
Obrázek 24: Fotografie v T-Mobil G1 

Zdroj: [http://hightechmania.hu/index.php/tag/mobil] 

 

Android tak může být vhodnou volbou pro ty, kterým současná řešení  (Windows 

Mobile, OS X, Symbian, Palm) z nějakého důvodu nevyhovují [5]. 
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Obrázek 25: Připojení ke Google z T-Mobil G1 

Zdroj: [http://hightechmania.hu/index.php/tag/mobil] 

Vyhledávače – jiné použití 

Internetové vyhledávání také může být využito i v jiných oblastech. Může 

například pomoci v USA mapovat epidemie chřipek.Vyhledávač Google zavedl nový 

nástroj Google Flu Trends, který bude pomáhat americkým zdravotnickým institucím 

monitorovat situaci rychleji než dosavadní postupy. „Objevili jsme, že určité výrazy při 

vyhledávání jsou dobrými indikátory chřipkové aktivity.“ uvedl Google ve zprávě. Údaje 

nasbírané z webového vyhledávání tak ukážou, kde se vlna epidemie zvedá a jak rozsáhlá 

bude. Míra rizika pro jednotlivé americké státy je (u Googlu logicky) predikována podle 

toho, v jaké míře uživatelé informace o chřipce prostřednictvím Googlu hledají. Sledována 

jsou i slova označující typické příznaky onemocnění. Google k úspěchu potřebuje se 

slušnou úspěšností zjistit, kde se daný uživatel fyzicky nachází.Výsledkem je odhadovaný 

počet osob, které daný den chřipkou onemocní. Data by měla umožnit předpovědět 

přicházející epidemii; s předstihem by se mohla připravit například místní zdravotnická 

zařízení. Ke sledování postupu epidemií lze již nyní používat také mapovou službu Google 

Earth. Pokud se celý projekt osvědčí v případě chřipky, plánuje ho Google rozšířit i na 

další choroby. Google tvrdí, že před uvedením služby zkontroloval zpětně funkci mezi 

počtem dotazů a počtem skutečně nakažených (ty získal z reálných lékařských statistik), na 

základě čehož otestoval, zda model adekvátně popisuje realitu [8]. 
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6. Budoucnost vyhledávání 

Technický vývoj jde neustále kupředu a to klade obrovské nároky na všechny  

vývojáře pohybující se v této oblasti. Jejich práce je vlastně stále na počátku. Vize pro 

budoucnost v této oblasti je  taková, že vyhledávač bude díky znalosti maxima informací o 

vás schopen vyhledávat tak, aby výsledek byl maximálně relevantní tomu, co hledáte a 

jaké máte priority. Toto téma, sběr informací a monitoring našeho pohybu v internetovém 

prostoru, je  v poslední době poměrně diskutované také z hlediska bezpečnosti internetu. 

Jazykové bariéry 

Vyhledávání na internetu v blízké budoucnosti umožní zjišťovat informace v 

jakémkoli jazyce bez ohledu na to, v jaké řeči byl zadán původní dotaz. Na setkání s 

novináři to uvedl viceprezident pro vývoj amerického vyhledávače Google Douglas 

Merrill. V současné době zhruba 67 procent uživatelů internetu primárně hovoří jiným 

jazykem, než je angličtina. Jako nástroj pro přístup uživatelů k informacím v jiném jazyce 

kdekoli na celosvětové síti by měly sloužit autentické strojové překladače, které již nyní 

umožňují překlady například z čínštiny nebo arabštiny.  

Pro globální vyhledávače typu Google bude zároveň důležité zohlednit kontext 

vyhledávaných informací, tedy například zemi nebo lokalitu, z níž uživatel dotaz zadává. 

„Vyhledávač by měl na prvních místech nabídnout relevantní odkazy. Měl by poznat, jak 

to uživatel myslel, a nikoli aby se uživatel přizpůsoboval vyhledávači.“ dodal Merrill. 

Vyhledávání má přitom zahrnovat všechny druhy zdrojů informací, tedy jak texty, tak 

video nebo obrázky. 

Budoucnost vyhledávačů se nejspíš bude ubírat k on-line aplikacím, které se 

nemusí instalovat a jsou dostupné odkudkoliv. Mobilní internet projde podobnou revolucí 

jako web a uživatelům se tím otevřou nové možnosti. Velkou proměnou by měl projít také 

personalizovaný vyhledávač, který bude mít přečtený nejen web a knihovnu, ale i 

jehosamotného [11]. 

Budoucí vývoj on-line světa je postaven na 5 základních bodech: 

• Užití webu jako platformy; 

• Cloud-computing; 

• Mobilní internet; 
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• Rozvoj sociální sítě; 

• Personalizace a individualizace vyhledávače. 

Web jako platforma  

Web jako platforma má mnoho výhod. Nerozhoduje zda vývojář pracuje pro 

Windows, Linux nebo Mac, navrhne aplikaci pro web s tím, že prohlížeč bude mít na 

desktopu každý. A také stále častěji i v každém mobilním telefonu. To také dává 

vývojářům v budoucnosti možnost oslovit daleko širší  oblast uživatelů. Samozřejmě je 

v této oblasti ještě hodně otevřená a dlouhá cesta. Při porovnání funkcionality, která je v 

prostředí prohlížeče a v prostředí Windows, Mac nebo Linuxu, je tu pořád ještě mezera. 

Společnosti jako Google a další investují mnoho peněz do vývoje technologií, které pak 

dávají k dispozici komunitám, aby právě tuto mezeru uzavřely (obr.26) [12].  

 

 
Obrázek 26: Třívrstvá architektura 

Zdroj: [http://www.geovap.cz/html/gsweb_rs.htm] 

Cloud computing 

Druhým trendem, který s tímto souvisí, je tzv. cloud-computing , což je pojem 

poměrně široký. Označuje souhrnně technologie a postupy používané v datových centrech 

a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti  aplikací dodávaných přes Internet neboli 
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zjednodušeně řečeno přesun aplikací na internetové servery. Cloud computing je v podstatě 

jakýkoliv program nebo služba, která je dostupná prakticky odkudkoliv, z domácího i 

pracovního počítače nebo z internetové kavárny, protože ukládá uživatelská data nebo 

celou svou aplikační logiku na server na internetu (obr.28) [12].  

 

 
Obrázek 27: Cloud od Xcerion patří k nejlepším 

Zdroj: [http://www.zive.cz/Clanky/Cloud-computing-a-zrod-megadatovych-center/sc-3-a-

145934/default.aspx] 

 

Příkladem webového cloud computingu jsou i webové operační systémy běžící 

v prohlížeči. K těm nejlepším patří i cloud od švédské společnosti  Xcerion (obr.27). Cloud 

computingem je tedy vlastně i běžný e-mail, který je dostupný z jakéhokoliv počítače na 

celém světě. V této souvislosti bych ráda zmínila projekt G drive, na kterém pracuje 

společnost Google. Jedná se o technologii, která umožní ukládat data uživatelů nikoliv na 

osobním počítači, ale na serverech Google. Tím by měla být data online a dostupná 

odkudkoliv. Zároveň by byla zaručena jejich trvanlivost. Projekt  se jeví zajímavě, ovšem 

zároveň je nutné si uvědomit  moc, jakou  tímto projektem Google získá. V budoucnu by 

tam ostatně mohly být celé systémy i s výpočetním výkonem. Uživatel by se tak jen 

připojil a bez nutnosti upgradu mohl užívat plnohodnotný systém. Pokud by se něco 

podobného skutečně povedlo zavést, byla by to velká revoluce a dominance Google nad 

počítači i internetem by tím ohromně vzrostla [12]. 
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Obrázek 28: Cloud – computing 

Zdroj: [http://kingofgng.com/eng/2009/02/18/rule-number-one-never-trust-the-cloud-computing/]  

 

Mobilní internet 

Třetí trend se bude patrně zaměřovat na mobilní zařízení. Už dnes je na světě  více 

mobilů než  počítačů a mnoho uživatelů sice nikdy nebude mít přístup k počítači, ale 

budou mít mobilní telefon, protože je pro ně finančně dostupnější. Je to technologie, která  

bude mít ohromný vliv na některé části světa. Například v Africe umožní mobilní telefony 

přístup k internetu velkému množství lidí. Budoucnost bude tedy samozřejmě zaměřena i 

tímto směrem a dojde v této oblasti k mnoha inovacím [13]. 

Social web 

Čtvrtým trendem v budoucnosti vyhledávačů je zaměření na takzvanou sociální síť. 

Web je už od počátků velice „sociální“ a i budoucnost ve vyhledávání bude zaměřena na 

čím dál větší množství aplikací zpřístupněných čím dál většímu procentu lidí. V 

rozvinutém světě, jsou informační technologie téměř všude a ve všem. Tolik oblíbené 

„sociální sítě“ mají celkem unifikovanou a jasnou podobu. Zde bude pokračovat rozvoj v 

těchto již položených základech. Další trendy v Evropě jsou zřejmé již  nyní. Je zároveň 

ale i kladen daleko větší důraz na soukromí, bezpečí a zabezpečení dat.Stále více se dělá 

pro to, aby k datům uživatelů neměl nikdo nepovolaný přístup. Bude to o to důležitější, až 

se doopravdy v plném rozsahu  zavedou  on-line aplikace a výše zmíněný cloud-

computing. Co se bezpečí týče, ráda bych zmínila v souvislosti se sociálními sítěmi 

novinku. V současné době například Google uvádí do provozu službu s názvem Google 

Latitude, která umožňuje uživatelům pomocí mobilních telefonů a dalších mobilních 

bezdrátových zařízení vzájemně sledovat své aktuální pozice. Latitude aktuálně funguje ve 
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27 zemích světa, mezi něž patří i Česká republika (obr.30). S touto novou službou se 

ovšem zvedla i vlna odpůrců a kritiků z důvodu možnosti zneužití a ztráty anonymity. 

Nebezpečí hrozí v první řadě v tom, že Google se tím dostane k velkému množství 

důvěrných dat, kterým musí zajistit ochranu, aby je nezískal ještě někdo jiný. Otevírá se 

tak cesta pro podrobné sledování pohybu zaměstnanců, partnerů, přátel, ale také lidí, kteří 

se znají pouze virtuálně a nepatřičně si důvěřují. Služba je to zcela dobrovolná, uživatelé se 

mohou sami rozhodnout, zda se do ní přihlásí a kdo z jejich kontaktů bude moci sledovat 

jejich pohyb (a jakým způsobem). Je nutno si ale uvědomit, že z těchto zdrojů lze získat 

jinak nedostupné osobní informace, prověřit kontakty osoby nebo analyzovat běžné 

společenského chování subjektu ve společnosti a pak tyto informace zneužít [13]. 

 

 
Obrázek 29: Google Latitude 

Zdroj: [http://www.itbiz.cz/files/google_latitude.jpg] 

Personalizace a individualizace vyhledávače  

Velké možnosti skýtá také hlasová komunikace s vyhledávačem. V USA je 

testován pokus GOOG-411, který umožňuje získat základní výsledky vyhledávání 

restaurací přes telefonický dotaz. Zavoláte a robot se vás zeptá, v jakém jste městě. 

Řeknete např. San Francisco. Nebo se můžete zeptat přímo: pizzeria v San Francisku. A 

systém požadavek analyzuje, dá vám na výběr z několika restaurací a s vybranou vás pak 

přímo spojí. Takže Google už s rozpoznáváním hlasu do budoucnosti rozhodně počítá. 

Účelem tohoto experimentu je získat dostatečný vzorek hlasů, aby vývojáři mohli 

vytrénovat systém pro rozpoznávání hlasu. Implementovat  toto do vyhledávání už pak 

není velký problém. Hlasová komunikace s vyhledávačem je tedy také jedna z cest kudy se 
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budoucnost vyhledávání rozhodně bude ubírat. V této souvislosti důležitý aspekt, ke 

kterému se takto dostáváme je personalizace. Čím více o vás vyhledávač ví, tím lepší 

výsledky vám nabídne. Pokud podle hlasu ví, že jste muž mezi dvaceti a třiceti, a ptáte se 

na American Pie, sám odvodí, že se jistě neptáte na film. A pak je tu, samozřejmě, 

zaměření na další vylepšení a zdokonalení v individualizaci přímo na uživatele. To se 

ovšem netýká jen vyhledávání, ale i dalších aplikací. (Nelson Mattos - Google Developer 

Day, Praha 2008) 
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7. Závěr 

Možnosti kudy se bude budoucnost vyhledávačů ubírat jsou široké a z několika 

příkladů, které jsem uvedla, je patrné, že na tomto poli vývoj rozhodně nestagnuje. 

S rozvojem nových technologií se uživatelům otevírají obrovské možnosti získávání 

informací, které ještě před několika málo lety byly pouze v oblasti sci-fi. Ve své práci jsem 

se pokusila představit alespoň některé z mnoha novinek z oblasti vyhledávání především 

netextových informací. Nové možnosti se otevírají ve vyhledávání videí, obrázků a zvuků. 

Dnes je již běžně možné díky novým technologiím vyhledávačů nahlížet například do 

vesmíru  či pod hladiny  moří,  procházet se virtuálně ve městě tisíce kilometrů vzdáleném, 

mít díky poslední novince přehled o přesném pohybu svých přátel. Nebude také trvat 

dlouho a vyhledávač bude schopen na základě rozpoznávání hlasu odhadnout z našeho 

hlasového požadavku bližší informace o nás (pohlaví, věk) a tím dopředu zanalyzovat 

přesnou specifikaci našeho požadavku a následně urychlit vyhledání toho správného 

odkazu. Brzy se také bude možno s  vyhledávačem dorozumívat  pomocí gest. Dnes již 

běžně můžeme komunikovat se svými přáteli pomocí virtuálního světa a vzájemně se při 

tom vidět. Díky novým mobilním technologiím nás již nepřekvapí, že pro práci na 

internetu nemusíme spěchat do kanceláře, ale můžeme se připojit odkudkoliv a to díky 

autentickým strojovým překladačům i v jakémkoliv jazyce. Stačí jen mít u sebe správně 

vybavený telefon. Díky nesmírně širokému spektru možností můžeme od vyhledávačů 

dostávat ještě daleko větší servis. Například nás upozorní na mnohá nebezpečí a to nejen 

pro naše computery, ale i pro nás. Dokáží nás díky tomu, že umí monitorovat situaci 

rychleji než dosavadní postupy, varovat před právě příchozími epidemiemi nemocí. Velká 

pozornost se stále více soustřeďuje na tzv. sociální sítě, které jsou hojně vyhledávané a 

používané především mladými lidmi a i dětmi. A to s sebou, samozřejmě, nese i mnohá 

nebezpečí v podobě ztráty soukromí a může vést  ke zneužití takto nabytých osobních dat. 

Vývoj v této oblasti jde doslova mílovými kroky a téměř každý měsíc vývojáři přichází 

s novými nápady. Jen těžko lze odhadnout jaké technologie budeme mít k dispozici za rok, 

natož za třeba deset let. Stále bychom ale měli, zároveň s vývojem nových technologií, 

držet  krok i v oblasti vývoje prostředků na ochranu osobních dat a nedopustit ztrátu 

soukromí a anonymity. 
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Pojmy  

Algoritmus  vyhledávače - složitý systém internetového vyhledávače, definující způsob 

vyhodnocování relevantnosti a popularity indexovaných www stránek vzhledem 

k zadanému dotazu [2] 

BTS - Systém základnových stanic je část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a 

příjem radiových signálů z mobilního telefonu [2] 

EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution je dalším vývojovým stupněm v 

technologii GSM po zavedení datových přenosů pomocí GPRS 

FTP - protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP  na principu klient - server [2] 

Fulltext - technické řešení vyhledávání , při kterém se prohledává veškerý textový obsah 

stránek [2] 

GPRS - General Packet Radio Service je mobilní datová služba přístupná pro uživatele 

GSM mobilních telefonů  

GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci  

HTML  - Hyper Text Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z 

jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci 

dokumentů na Internetu. [2] 

HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) - internetový protokol určený původně pro výměnu  

hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá obvykle port TCP/80, verze 1.1  

protokolu je definována v RFC2616. Pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli  

soubor, používá se společně s formátem XML pro webové služby  a pomocí aplikačních  

bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např. FTP nebo SMTP [2] 

HTTPS - nadstavba počítačového protokolu HTTP, která poskytuje zvýšenou bezpečnost  

před odposloucháváním či podvržením dat [2] 

Internetový robot (crawler) - častěji jenom bot je počítačový program, který pro svého 

majitele opakovaně vykonává nějakou rutinní činnost na internetu - obvykle sbírá data, 

odesílá a zpracovává požadavky na služby vzdálených serverů [2] 
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Internetový vyhledávač (browser) - služba, která umožňuje na Internetu najít webové 

stránky, které obsahují požadované informace [2] 

ODP - Open Directory Project je projekt otevřeného vícejazyčného adresáře, katalogu [2] 

PageRank - algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek [2] 

PDA - Personal digital assistant je malý kapesní počítač ovládaný obvykle dotykovou 

obrazovkou a perem. 

PDF - Portable Document Format – Formát pro přenositelné dokumenty je souborový 

formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, 

na kterém byly pořízeny. [15] 

Relevantní -  podstatný, závažný, důležitý, rozhodující, mající k něčemu souvztažnost [2] 

robots.txt   - textový soubor k zakázání nebo povolení přístupu některých Botů [2] 

SEO - Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače, metodologie vytváření 

a upravování webových stránek takovým způsobem, aby byly ve výsledcích hledání v 

internetových vyhledávačích zobrazeny na nejlepších místech [15] 

URL  - Uniform Resource Locator je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k 

přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na 

Internetu. Definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, 

kterým je možné zdroj zpřístupnit. [2] 

WWW  - World Wide Web, webové stránky  

XMLHttpRequest - je rozhraní umožňující webovým aplikacím komunikaci mezi 

serverem a klientem prostřednictvím http.  



Petra Bučilová: Internetové vyhledávače 

2009   40 

Seznam použité literatury 
[1] Smička, R.:Optimalizace pro vyhledávače SEO [online]. [cit. 2009-02-15]. Dostupné 

na WWW: <http://seo.jasminka.cz/seo-kniha.pdf>.  

[2] Encyklopedie Wikipedie [online]. [cit. 2009-02-15]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki>. 

[3] Webujeme: Jak na internetu najít přesně to, co hledáte [online] 12.2.2008 [cit. 2009-

02-15]. Dostupné na WWW: <http://technet.idnes.cz/webujeme-jak-na-internetu-

najit-presne-to-co-hledate-fyf-

/sw_internet.asp?c=A080211_194936_sw_internet_pka>. 

[4]   Roboti a crawleři aneb jak fungují fulltextové vyhledávače [online]. [cit. 2009-02-11]. 

Dostupné na WWW:  

         <http://www.ataxo.cz/info/vyhledavace/fulltextove-vyhledavace/>. 

[5] T-Mobile G2 s Androidem bude tenčí a bez klávesnice [online]. [cit. 2009-02-05]. 

Dostupné na WWW:   <http://palmare.idnes.cz>. 

[6] Google vylepšil vyhledávání obrázků [online]. 4.11.2008 [cit. 2009-03-15]. Dostupné 

na WWW:  < http://www.lupa.cz/zpravicky/google-vylepsil-vyhledavani-obrazku/>. 

[7] Google dnes spustil stránky YouTube v češtině [online]. [cit. 2009-02-15]. Dostupné 

na WWW:  

        <http://www.e15.cz/byznys/google-dnes-spustil-stranky-youtube-v-cestine-52952/>. 

[8] Flu trends [online]. [cit. 2009-03-15]. Dostupné na WWW: 

        <http://www.google.org/flutrends/>. 

[9] ISKRA, J.: Google-Vyhledávání,Gmail,Google Talk a další služby. Computer Press 

2004. 

[10] LAPÁČEK, J.: Používáme Internet s portálem SEZNAM.CZ. Computer Press, 2004. 

[11] Merrill z Googlu: Budoucnost patří vyhledávání [online].9.10.2007 [cit. 2009-02-05]. 

Dostupné na WWW:  <http://www.czechia24.cz/merrill-z-googlu-budoucnost-patri-

vyhledavani.html>. 

[12] Microsoft says proxy battle not worth it [online].[cit. 2009-02-05]. Dostupné na 

WWW:  <http://news.cnet.com/8301-13860_3-9935100-56.html>. 

[13] Adobe a ARM budou spolupracovat na vývoji mobilních webových technologií 

[online].18.11.2008 [cit. 2009-02-25]. 



Petra Bučilová: Internetové vyhledávače 

2009   41 

         Dostupné na WWW:  <http://www.itbiz.cz/adobe-arm-budou-spolupracovat> 

[14] Stáhněte si do počítače celý svět i vesmír. [online].8.2.2009 [cit. 2009-02-10]. 

Dostupné na WWW: <http://technet.idnes.cz/stahnete-si-do-pocitace-cely-svet-i-

vesmir-nejlepsi-mapy-on-line-ps8-software.asp?c=A090206_144444_software_NY > 

[15] Seznam encyklopedie [online].[cit. 2009-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://encyklopedie.seznam.cz/> 

[16] SEO Administrator: moderní analýza webu [online].21.5.2006 [cit. 2009-02-05]. 

Dostupné na WWW: <http://www.zive.cz/Clanky/SEO-Administrator-moderni-

analyza-webu/sc-3-a-128799/default.aspx >. 

[17]  Google zveřejnil podrobnou mapu celé ČR  [online].21.10.2008 [cit. 2009-03-05]. 

Dostupné na WWW: <http://technet.idnes.cz/google-zverejnil-podrobnou-mapu-cele-

cr-f02-/sw_internet.asp?c=A081021_224932_sw_internet_vse>. 

[18]  Google Earth umí poprvé nahlédnout i pod hladinu oceánů ČR  [online].3.2.2009 [cit. 

2009-02-05]. Dostupné na WWW: <http://technet.idnes.cz/google-earth-umi-poprve-

nahlednout-i-pod-hladinu-oceanu-pin-

/sw_internet.asp?c=A090203_112101_sw_internet_kuz>. 



Petra Bučilová: Internetové vyhledávače 

2009   42 

Seznam obrázk ů 

Obrázek 1: GOOGLE je prostě k vidění všude na světe........................................................3 
Obrázek 2: Vývoj podílů vyhledávačů v ČR ..........................................................................5 
Obrázek 3: Podíly vyhledávačů v ČR v roce 2008................................................................6 
Obrázek 4: Yahoo! – velké lákadlo pro Microsoft.................................................................7 
Obrázek 5: Lokální vyhledávání v Google............................................................................7 
Obrázek 6: Ukázka katalogového vyhledávání......................................................................8 
Obrázek 7: Lokální vyhledávání na Seznam.cz.....................................................................9 
Obrázek 8: Loga vyhledávačů .............................................................................................11 
Obrázek 9: Ukázka You Tube v češtině ...............................................................................17 
Obrázek 10:Ukázka fotografie v Google Picsearch............................................................18 
Obrázek 11: Zobrazení mapy v Google Earth.....................................................................20 
Obrázek 12: Fotografie Prahy v Google Earth...................................................................20 
Obrázek 13: Fotografie Prahy v Google Earth...................................................................21 
Obrázek 14: Koloseum v Google Earth...............................................................................21 
Obrázek 15: Náhled mapy moře v Google Earth................................................................22 
Obrázek 16: Ukázka vrstev v Google Earth........................................................................23 
Obrázek 17: Ukázka z NASA World Wind...........................................................................24 
Obrázek 18: WorldWide Teleskope.....................................................................................25 
Obrázek 19: Ukázka mapy v české verzi Google Maps.......................................................25 
Obrázek 20: Ukázka mapy v Google Maps.........................................................................26 
Obrázek 21: Náhled Gmail..................................................................................................27 
Obrázek 22: Náhled na Google Chrome.............................................................................28 
Obrázek 23: Telefon T-Mobil G1.........................................................................................29 
Obrázek 24: Fotografie v T-Mobil G1.................................................................................29 
Obrázek 25: Připojení ke Google z T-Mobil G1..................................................................30 
Obrázek 26: Třívrstvá architektura.....................................................................................32 
Obrázek 27: Cloud od Xcerion patří k nejlepším................................................................33 
Obrázek 28: Cloud – computing..........................................................................................34 
Obrázek 29: Google Latitude..............................................................................................35 
 



Petra Bučilová: Internetové vyhledávače 

2009   43 

Seznam p říloh 
Příloha 1: T-Mobile G1   

Příloha 2: Podíl vyhledávačů podle statistik Navrcholu v letech 2006-2008 

Příloha 3: Srovnání katalogového a fulltextového vyhledávání  

 



Petra Bučilová: Internetové vyhledávače 

2009   1 

Příloha č.1: T-Mobile G1  
 

T - Mobile G1 obsahuje: 

• Čipová sada Qualcomm MSM7201A 

• Výkonný procesor (528 MHz procesor, 192 MB operační paměti) 

• Velký displej úhlopříčky 3,2” (81 mm) s rozlišením 320 x 480 obrazových bodů  

• Podpora čtyř GSM a dvou UMTS pásem  

• Plnohodnotná pětiřadá QWERTY klávesnice pro rychlé zadávání textů  

• Integrované wi-fi i Bluetooth 2.0  

• Vestavěná GPS  

• Gravitační čip, digitální kompas, 3.2 MPix fotoaparát  

• Direct push  

Klady: 

• Rychlá odezva na pokyny uživatele 

• Podpora dotykových gest 

• Snadné přizpůsobení hlavní obrazovky (přesun zástupců aplikací, přiřazení 

fotografie) 

• Plná integrace Google doplňků (GMail, Google maps, Google search, GTalk) 

• Doplňková funkce Street view pro snadné 3D zobrazení dané lokality 

Zápory: 

• Diskutabilní retro design, vyšší rozměry 

• BT nepodporuje A2DP 

• Možno používat jen se SIM operátora T-Mobile 

• Lze prohlížet dokumenty vytvořené v MS Word a Excel, ale zatím bez editace 

• Podpora Direct push pouze pro GMail, synchronizace s MS Exchange zatím není 

možná 

• Chybí klasický synchronizační nástroj typu ActiveSync, WM Device Center (WM) 

nebo iTunes (iPhone), synchronizace probíhá bezdrátově přes webové rozhraní 

• VoIP klient Skype není doposud k dispozici 
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• Místo očekávaného 3,5 mm audio jacku jen HTCExtUSB 

• Chybí  plnohodnotný navigační SW (jen Google) 

• Neumí multi-touch 

Zdroj: [5] 
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Příloha č. 2: Podíl vyhledávačů podle statistik Navrcholu v letech 2006-
2008 
 

Vyhledávač 7/2006 10/2006 1/2007 10/2007 6/2008 10/2008 

Seznam 61,10% 63,39% 62,53% 62,30% 62,80% 60,85% 

Google 23,48% 23,85% 24,75% 28,87% 30,16% 32,61% 

Centrum 5,37% 4,72% 4,84% 3,39% 2,86% 2,61% 

Atlas 2,86% 2,38% 2,58% 1,53% 1,28% 0,97% 

Jyxo 0,79% 0,57% 0,42% 0,24% 0,16% 0,14% 

Centrum, Atlas, Jyxo 9,02% 7,67% 7,84% 5,16% 4,30% 3,72% 

Seznam a Google 84,58% 87,24% 87,28% 91,17% 92,96% 93,46% 

Podíl vyhledávačů podle statistik Navrcholu v letech 2006-2008 

Zdroj: [www.navrcholu.cz] 
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Příloha č. 3: Srovnání katalogového a fulltextového vyhledávání  

Kritéria pro srovnání: 

• Počet nalezených odkazů 

• Úspěšnost vyhledávání  

• Rychlost  

Vyhledávače postoupené analýze:  

• Seznam.cz - fulltext, katalog  

• Atlas.cz – fulltext, katalog  

• Firmy.cz - katalog 

• Heureka.cz - katalog 

• Google.cz - fulltext 

• Yahoo.com - fulltext 

Dotazy použité v anaýze: 

• kebek (obchodní firma, požaduji oficální stránky) 

• t 700 (mobilní telefon Sony Ericsson, požaduji oficiální stránky nebo cenu) 

• jezero most ( právě napouštěné jezero po uzavřeném dole u města Most, požaduji 

inormaci, kde se nachází) 

Dotaz: kebek  

Vyhledávač Počet nalezených 

odkazů 

Úspěšnost Rychlost vyhledání 

Seznam.cz 614 2.pozice - 

Atlas.cz 42 500 1.pozice - 

Firmy.cz 1 1.pozice - 

Heureka.cz 0 - - 

Google.cz 142 000 1.pozice 0,05 

Yahoo.com 195 000 4.pozice 0.29 

Tabulka: Srovnání katalogového a fulltextového vyhledávání pro dotaz kebek 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Dotaz: t 700  

Vyhledávač Počet nalezených 

odkazů 

Úspěšnost Rychlost vyhledání 

Seznam.cz 62 273 5.pozice - 

Atlas.cz 759 000 1.pozice - 

Firmy.cz 0 - - 

Heureka.cz 1 000 1.pozice - 

Google.cz 7 580 000 5.pozice 0,2 s 

Yahoo.com 21 400 000 1.pozice 0,15 s 

 

Tabulka: Srovnání katalogového a fulltextového vyhledávání pro dotaz t 700 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Dotaz: jezero most  

Vyhledávač Počet nalezených 

odkazů 

Úspěšnost Rychlost vyhledání 

Seznam.cz 188 000 8/10 - 

Atlas.cz 107 000 10/10 - 

Firmy.cz 0 0 - 

Heureka.cz 0 0/3 - 

Google.cz 1 200 000 10/10 0,38 s 

Yahoo.com 854 000 0/10 0,26 s 

 

Tabulka: Srovnání katalogového a fulltextového vyhledávání pro dotaz jezero most 

Zdroj: [vlastní zpracování]  

 

U této tabulky je úspěšnost dána pozicí odkazu na požadované stránky ve výsledku 

hledání. U hledání „jezero most“ je dána poměrem použitelných odkazů z hlediska dotazu 

a odkazů všech nabídnutých. Např.: 8/10 = 8 odkazů z 10 nabídnutých směřuje k informaci 

o „jezeru most“.   
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Obrázek: Podíl katalogů a fulltextového vyhledávání 

Zdroj: [http://programujte.com/] 

 


