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ANOTACE 

Tato práce se zabývá statistikami vyhledávání českých regionŧ a měst 

v internetovém vyhledávači Google. V teoretické části je zmíněna problematika preference 

lokalit, sociálního kapitálu a internetového vyhledávače Google. Následuje zmínka 

o statistickém nástroji vyhledávače Yahoo a Seznam. Hlavní zaměření je na aplikaci 

Google Insights, která zobrazuje statistiky vyhledávače Google. Popsány jsou vstupy 

aplikace, výstupy aplikace, moţnosti kvantifikace výsledkŧ, vytvořené veličiny. Další část 

práce se zabývá zpŧsobem dotazování na nástroj Google Insights a zpracováním výsledkŧ. 

Následuje prezentace a interpretace výsledkŧ dotazŧ na česká města a turistické cíle 

z několika odlišných hledisek. 

 

Klíčová slova: Google Insights, Google, statistiky vyhledávání, sociální preference 
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ANNOTATION 

This thesis deals with statistics of searching Czech regions and towns in the web 

search engine Google. The theoretical part includes explanations of preferences 

for localities, a social capital, and a concept and tools of Google. Short descriptions 

of Yahoo´s and Seznam´s statistical applications follow. The main topic of the thesis 

covers a tool Google Insights, which displays statistics of the web search engine Google. 

The tool´s inputs and outputs, a possibility of results quantification and created quantities 

are described. The following part is focused on a way of Google Insights questioning 

and a results processing. The next part contains a presentation and an interpretation 

of results for Czech towns and tourist destinations according to a several different point 

of views. 

 

Keywords: Google Insights, Google, searching statistics, social preferences 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

CD  Kompaktní disk 

CSV  Comma-separated values, souborový formát pro výměnu tabulkových dat 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ESRI  Environmental Systems Research Institute 

GI  Google Insights for Search, Statistiky vyhledávání 

Hl. m. Praha Hlavní město Praha 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

NIPOS  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 

POV  Přepočtený objem vyhledávání 

RHV  Relativní hodnota vyhledávání 

ROV  Relativní objem vyhledávání, výstup aplikace GI 

RSS  Really Simple Syndication, formát pro odběr novinek z webových stránek 

ÚIR-ZSJ Územně identifikační registr základních sídelních jednotek 

WWW  World Wide Web 
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ÚVOD 
Internet je pro dnešní dobu významným informačním prostředím. V šetření 

o informačních a komunikačních technologiích (ČSÚ, 2010) bylo zjištěno, ţe uţivatelŧ 

Internetu v ČR kaţdým rokem rychle přibývá. V roce 2005 pouţívalo Internet (minimálně 

jednou za 3 měsíce) 32 % Čechŧ ve věku nad 15 let. V roce 2010 to bylo jiţ 62 % Čechŧ.  

Pouţívání vyhledávačŧ pro získávání hledaných informací je stále populárnější. 

Vyhledávač Google, kterým se zabývá tato práce, volí podle odhadŧ 42 % českých 

uţivatelŧ. Tento vyhledávač je na druhém místě v ţebříčku českých vyhledávačŧ. Na první 

příčce je vyhledávač Seznam, který upřednostňuje přibliţně 58 % uţivatelŧ (Vyleťal, 

2011). Postupně rostoucí vyuţívání vyhledávačŧ odráţí přesněji zájmy o témata, která jsou 

uţivateli vyhledávána. Poskytovatelé vyhledávacích sluţeb evidují četnost dotazování, 

odkud se uţivatelé dotazují, jak se vyvíjí zájem v čase, protoţe takové informace lze 

vhodně vyuţít v marketingu. Samozřejmě mohou být takové informace zajímavé 

i pro sociology, kteří se zabývají preferencemi uţivatelŧ internetu.  

V této práci bude sledována oblíbenost českých regionŧ a měst. Je velmi 

pravděpodobné, ţe výsledky budou odráţet reálné zájmy lidí a trendy ve společnosti, které 

bychom těţko získali z jiných pramenŧ. S přihlédnutím ke stále zvyšujícímu se počtu 

uţivatelŧ internetu se jedná o cenný zdroj informací do budoucna. 

Od roku 2008 Google zpřístupnil statistiky vyhledávání dotazŧ prostřednictvím 

webové aplikace Google Insights (GI). Aplikace umoţňuje posoudit četnost vyhledávání 

jistého dotazu, především: vývoj vyhledávání v čase, místa častého vyhledávání a slovní 

spojení zadávaná s dotazem. Ze statistik je moţné posoudit oblíbenost jednotlivých regionŧ 

a měst, dŧvod zájmu a další skutečnosti, které jsou upřesněny v cílech práce. Výhodou je, 

ţe oproti jiným statistickým datŧm nejsou výsledky z aplikace GI zatíţeny nepravdivými 

nebo nepřesnými odpověďmi respondentŧ. Většina uţivatelŧ netuší, ţe jejich dotazování je 

evidováno a vyhledávají to, co je v danou chvíli zajímá. 
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1 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je zhodnocení moţností vyuţití statistiky vyhledávání dotazŧ 

z aplikace Google Insights pro posouzení, jaká témata lidé preferují při hledání regionŧ 

a měst ČR, jaké jsou pravděpodobné dŧvody tohoto hledání (v souvislosti s formulací 

dotazŧ a příbuzných dotazŧ), které regiony a města jsou více oblíbené a které naopak 

méně. Zda u konkrétního sídla převaţuje spíše vnitřní faktor (zájem obyvatel města) nebo 

vnější faktor (zájem obyvatel z jiných regionŧ). Ve kterých regionech je nejvíce 

populárních turistických cílŧ. Které turistické cíle jsou pro české uţivatele nejatraktivnější. 

Rovněţ se bude zjišťovat, nakolik preference dotazŧ měst souvisí s počtem obyvatel města. 

V práci bude hodnocen zájem pouze českých uţivatelŧ vyhledávače Google. 

Aby bylo moţné smysluplně odpovědět na všechny výše poloţené otázky bylo 

nutné postupovat podle úkolŧ zadaných pro tuto bakalářskou práci: 

1. Rešerše problematiky internetových vyhledávačŧ ve vztahu k sociálním 

preferencím lokalit 

2. Výběr cílŧ pro vyhledávání 

3. Studium moţností Google Insights, případně jiných nástrojŧ, moţnosti 

kvantifikace 

4. Návrhy analytických postupŧ pro vybrané prostředí, formulace otázek, 

ale zejména návrh pro správnou kvantifikaci výsledkŧ 

5. Vyhodnocení výsledkŧ, diskuse, jaká jsou omezení a návrh doporučení pro další 

výzkumné či studijní vyuţití 
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2 PREFERENCE LOKALIT A JEJICH PERCEPCE  

Máme-li zkoumat oblíbenost českých regionŧ a měst je nutné nejdříve provést 

výběr objektŧ, jejichţ preferenci budeme sledovat, tedy jaké cíle a města budou předmětem 

vyhledávání v prostředí Google.  

Regionální struktura České republiky mŧţe být posuzována z několika rŧzných 

hledisek. Regiony se liší velikostí, významem a funkčními vztahy. Ze sloţitosti uspořádání 

regionŧ vyplývá vznik hierarchie, definující vztahy mezi podřízenými a nadřízenými 

jednotkami. Tyto kategorie ovšem neplatí absolutně, je zde místo pro jistou 

nejednoznačnost a neurčitost (Siwek, Bogdová, 2007).  

Regiony mŧţeme definovat na základě řady rozličných kritérií. Kritéria 

pro vymezení regionŧ mŧţeme rozčlenit podle jejich větší či menší objektivity. Největší 

mírou objektivity se vyznačují fyzicko-geografické celky: povodí, pohoří. Spíše 

subjektivním základem disponují sociálně-geografické regiony: městské regiony, dopravní 

regiony (Siwek, Bogdová, 2007).  

Pro potřeby této práce budou pouţity jako regiony ČR kraje ČR, tedy 14 

administrativních jednotek NUTS 3. Je ovšem zřejmé, ţe vnímání regionŧ uţivateli je 

mnohem variabilnější a i při pouţití standardních jednotek zřejmě uţivatelé nepouţívají 

přesně vymezené hranice územních jednotek. 

Dalším krokem, který je třeba učinit je zamyšlení se nad rozdíly ve vnímání regionŧ 

a měst rŧznými skupinami lidí. Zásadním rozlišujícím faktorem je místo bydliště lidí, 

jejichţ vnímání ve studii popisujeme. Proto vznikly také odlišné odborné termíny 

pro vnímání místními lidmi a lidmi z jiných regionŧ. Siwek, Bogdová (2007): „Míru, ve 

které jednotlivé české regiony existují ve vědomí svých obyvatel, budeme povaţovat za 

míru jejich identity (vnitřní faktor) a míru určující existenci regionŧ ve vědomí ostatních 

obyvatel mimo sledovaný region za míru percepce (vnější faktor)." Tato práce popisuje 

oba faktory, jak vnější, tak vnitřní. V některých případech lze rozlišit, zda k vyšší 

oblíbenosti regionu či města více přispívá vnější faktor (turisticky zajímavá místa, centra 

obchodu) či vnitřní faktor (zapojení obyvatel ve správě, volnočasové aktivity). Jindy 

zvyšují zájem o danou lokalitu oba faktory rovnocenně.  

Vliv na vnitřní faktor (míru identity obyvatel) má zapojení se obyvatel do chodu 

města. V analýze sociálního kapitálu okresŧ České republiky (Pileček, Jančák, 2010) byla 

provedena analýza hlavních komponent, kde byly identifikovány tři hlavní komponenty. 

První komponenta se týká konzervatismu, vysvětluje 27 % z celkové variability souboru. 

Tato komponenta je sycena vysokým podílem počtu neúplných základních škol, vysokou 

volební účastí v komunálních a parlamentních volbách, vyššími podíly získaných dotací 

a niţší mírou kriminality. Druhá komponenta popisuje regionální rozvoj a vysvětluje 20 % 

z celkové variability souboru. Tuto komponentu navyšuje vysoký podíl domácností 

s připojením k internetu a vysoká kladná migrace. Třetí komponenta se nazývá občanská 

participace a popisuje 19 % variability souboru. Tato komponenta zahrnuje ukazatele počtu 

nestátních neziskových organizací, počtu registrovaných tělovýchovných jednot, volební 

účasti v komunálních volbách a ve volbách do poslanecké sněmovny. Nejvyšší hodnoty 

komponenty občanské participace nabývají venkovské okresy a také okresy, které oplývají 

kulturními a přírodními krásami. Turistické atraktivity mohou jistým zpŧsobem integrovat 

společnost a přispět ke společným aktivitám místních obyvatel (Pileček, Jančák, 2010). 

Komponenta občanské participace nám mŧţe napovědět, kde je vliv vnitřního faktoru 
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vnímání vyšší a kde naopak nízký. Mŧţeme srovnat územní diferenciaci komponenty 

občanské participace s výsledky statistik vyhledávání vyhledávače Google.  

Při zkoumání odrazu regionu ve vědomí obyvatel se pouţívá mentální neboli 

kognitivní mapa, která mŧţe být definována jako grafické vyjádření představ člověka 

o geografickém prostoru, většinou o jeho kvalitě a uspořádání (Siwek, Bogdová, 2007) 

nebo jako mentální prostorové představy resp. obraz regionu, krajiny, města ve vědomí 

člověka (Niţnanský, 2006). Mentální mapa je jádrem geografické percepce neboli 

podmnoţiny percepčních aktivit člověka. Díky pochopení geografické percepce mŧţeme 

lépe popsat nakládání s geografickou informací. Při geografické percepci dochází 

k interakci informací o krajině vnímané přímo, informací, které člověk obdrţel z rŧzně 

kvalitních zdrojŧ a informací, které si zapamatoval z map (Niţnanský, 2006). Pokud 

zkoumáme geografickou percepci u dostatečného mnoţství osob, získáme objektivní 

poznání percepce reality, pro dotazovanou populaci a časové období (Niţnanský, 1995).    

V této práci se budu snaţit získat a interpretovat specifickou formu percepce 

regionŧ a měst českými uţivateli vyhledávače Google. 
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3 INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE A STATISTIKY 
VYHLEDÁVÁNÍ 

3.1 Internetový vyhledávač Google 

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí. Počítače spolu 

komunikují pomocí protokolu TCP/IP. Počátky Internetu sahají do roku 1969, kdy byla 

vytvořena experimentální akademická síť ARPANET. Označení slovem „Internet“ je 

uţíváno od roku 1987. V současné době Internet vyuţívají miliardy uţivatelŧ z celého 

světa (Weisbauer, 2009). 

Nejznámější sluţbou, která je přístupná přes Internet, je WWW (World Wide Web). 

Jedná se o propojené hypertextové dokumenty. Na Internetu se vyskytuje velké mnoţství 

webových stránek, řádově to mohou být miliardy aţ desítky miliard. Kaţdý den milióny 

stránek vzniknou, změní se nebo jsou zrušeny. Uţivatel Internetu potřebuje z tohoto 

obrovského proměnlivého zdroje informací získat právě ty stránky, které se nejvíce týkají 

jeho zájmu. Nalezení vyhovujících výsledkŧ mu zajistí internetový vyhledávač popř. méně 

oblíbený internetový katalog (odkazy roztříděné do kategorií). Internetovému vyhledávači 

slouţí jako vstup dotaz zadaný uţivatelem, jenţ se mŧţe skládat z jednoho či více slov, 

oddělených mezerou nebo logickými operátory. Výstupem je seznam webových stránek, 

které jsou podle vyhledávače pro zadaný dotaz nejvíce relevantní (Iskra, 2008).   

Tato práce se zaměřuje na vyhledávač Google a statistiky vyhledávání evidované 

společností Google. Google se řadí mezi fulltextové vyhledávače, prohledává titulek, 

popis, obsah stránky a také odkazy na tuto stránku na jiných webových adresách. Jde 

o velice rychlý vyhledávač, který uţivateli předkládá kvalitní výsledky s odděleným 

reklamním obsahem. Google prŧběţně prohledává Internet a indexuje stránky, které mají 

souvislost s daným dotazem (Iskra, 2008), na opakovaný dotaz odpovídá pomocí načtení 

indexovaných stránek z databáze, tím se výrazně zvyšuje rychlost odezvy, podle Google 

(2011) jde o dobu kratší neţ pŧl sekundy. Díky pouţití technologie PageRank, která počítá 

pro kaţdou stránku hodnotu dŧleţitosti na základě počtu odkazŧ na jiných stránkách, je 

moţné seřadit výsledky od těch nejvíce relevantních stránek na předních pozicích po méně 

relevantní (Google, 2011).  

3.2 Internetové vyhledávače ve vztahu k sociálním 
preferencím lokalit 

Mezi českými uţivateli Internetu je nejvíce pouţívaným vyhledávačem Seznam.cz, 

podle článku portálu lupa.cz (Vyleťal, 2011) je téměř 58 % vyhledávání realizováno 

přes tento vyhledávač. Vyhledávač Seznam nabízí sluţbu, která zobrazuje absolutní 

hodnoty vyhledávání zadaného dotazu v posledních dvou měsících. Vyhledávač Google 

obsazuje druhé místo mezi vyhledávači v ČR s přibliţně 42 % z celkového počtu 

vyhledávání (Vyleťal, 2011). Od roku 2008 je společností Google poskytována sluţba 

Google Insights for Search (GI). Ostatní vyhledávače pouţívá pouze malý zlomek českých 

uţivatelŧ. 

Pomocí nástrojŧ statistik vyhledávání je moţné pokusit se o odvození sociálních 

preferencí lokalit. Kdybychom navázali na pojem geografické percepce, která je kombinací 
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informací o krajině získaných přímo, verbální formou nebo informací získaných z map 

(Niţnanský, 2006), a jejímţ hlavním vyjadřovacím prostředkem je zakreslení mentální 

mapy, mohli bychom připustit jistou podobnost s existencí geografických pojmŧ v mysli 

člověka, vyhledáním zájmových geografických pojmŧ v internetovém vyhledávači 

a vyjádřením oblíbenosti geografických pojmŧ pomocí statistik vyhledávání. Existuje zde 

ale řada odlišností, které je nutno zmínit. V mentální mapě je představa daného člověka 

zobrazena pouze jednou, oproti tomu ve statistikách vyhledávání jsou počítána všechna 

vyhledávání určité osoby. To vede ke zvyšování významu dotazŧ, které zadávají lidé 

opakovaně a také zvyšování vlivu osob, které vyhledávač vyuţívají častěji. V mentální 

mapě mohou být obsaţeny jen regiony a místa, jejichţ název a přibliţná poloha bývá 

dotazovanému známa, při vyhledávání internetovým vyhledávačem je cílem zjistit nové 

informace o místu a nutné je znát pouze název místa. Zvýrazňuje se tedy význam lokalit, 

o kterých se uţivatel snaţí dozvědět nové poznatky a sniţuje se význam jiţ známých 

skutečností (uţivatel u nich jiţ nepokračuje v dalším vyhledávání).  

Vnímání regionŧ a měst je rozlišováno na míru identity obyvatel, ke svému 

regionu nebo městu (vnitřní faktor) a na míru percepce osob pocházejících z jiných 

regionŧ a měst (vnější faktor). V prostředí statistik vyhledávání bychom mohli vnitřní 

faktor popsat jako dotazování se ve vyhledávači na bydliště uţivatele a vnější faktor lze 

charakterizovat jako vyhledávání míst, která nejsou bydlištěm uţivatele. Rozlišení 

vnitřního a vnějšího faktoru mŧţe být zaloţeno na nejčastěji vyhledávaných slovních 

spojeních, která jsou jedním z výstupŧ statistik.    

3.3 Statistiky vyhledávání vybraných vyhledávačů 

Tato kapitola je zaměřena na aplikace vyhledávačŧ, které poskytují informace 

o vyhledávání zadaných dotazŧ. Těmito aplikacemi disponují vyhledávače Yahoo, 

Seznam, Google a další. Hlavní zaměření je na vyhledávač Google a jeho nástroj Google 

Insights, protoţe je zatím ze srovnatelných produktŧ nejvyspělejší. Okrajově se zmíníme 

o aplikaci vyhledávače Yahoo a Seznam.   

Vyhledávač Yahoo nabízí sluţbu zabývající se prohledáváním zpráv novin New 

York Times, jeţ se zaměřují na témata a osobnosti americké a celosvětové politické scény. 

Tento projekt je ve fázi výzkumu, kdy se testují algoritmy vyhledávání zpráv. 

Pro zjišťování statistik vyhledávání českých regionŧ a měst tato aplikace nelze pouţít.   

Statistiky vyhledávače Seznam nepřináší tak komplexní pohled na vyhledávání 

daného hesla, jako aplikace Google Insights. Přínosem ale je zobrazování absolutních 

hodnot vyhledávání, které společnost Google nezveřejňuje. 

Aplikace Google Insights for Search (GI), v české verzi Google Statistiky 

vyhledávání, která je volně dostupná na webové adrese 

http://www.google.com/insights/search/, slouţí k porovnávání statistik vyhledávaných 

dotazŧ ve vyhledávači Google. Tento nástroj je určen především pro marketing, reklamu, 

ale také výzkumné účely. 

3.3.1 Vyhledávání v novinových článcích Time Explorer 

Nástroj Time Explorer, který je zaměřen na vyhledávání v článcích otištěných 

v novinách New York Times od roku 1988 do roku 2008, není moţné vyuţít pro zkoumání 

preferencí českých regionŧ a měst.  
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Aplikace Time Explorer je součástí projektu Living Knowledge. Tento projekt je 

pod záštitou vyhledávače Yahoo a zaměřuje se na testování algoritmŧ slouţících 

k procházení článkŧ. Na webové adrese http://fbmya01.barcelonamedia.org:8080/future/ 

je jako vstup zadán dotaz. Nejlepší výsledky vykazují osobnosti a témata americké 

a celosvětové politické scény. Výstupem jsou vyhledané články zobrazené na časové ose 

(Obr. 1), seznam osobností pojících se s dotazem a diagram zobrazující vztahy 

mezi osobnostmi (Obr. 2). Aplikace Time Explorer má podobné vyuţití jako vyhledávání 

v novinových článcích pomocí nástroje Google Insights (GI). GI pouţívá jako zdroj 

informací anglicky psaná periodika rŧzných ţánrŧ, není tedy zaměřen jen na politická 

témata jako nástroj Time Explorer.  

 

Obr. 1  Aplikace Time Explorer, levá část výstupu 

Poznámka: Dotaz Prague, 1. časová osa novinových článků, 2. vyhledané články 

 

http://fbmya01.barcelonamedia.org:8080/future/
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Obr. 2  Aplikace Time Explorer, pravá část výstupu 

Poznámka: Dotaz Prague, 1. seznam osobností pojících se s dotazem, 2. diagram vztahů mezi osobnostmi 

3.3.2 Statistiky vyhledávání dotazů vyhledávače Seznam  

Vyhledávač Seznam oproti vyhledávači Google zveřejňuje absolutní hodnoty 

vyhledávání a tím nám poskytuje přesnější představu o tom, kolik vyhledávání 

je realizováno. Nevýhodou tohoto nástroje je jeho orientace na poměrně krátký časový 

interval. 

 

Obr. 3  Vstup pro Statistiku dotazu vyhledávače Seznam  

Poznámka: Nahoře: zadání dotazu karlovy vary na hlavní stránce vyhledávače Seznam, dole: zvolení 

Statistiky dotazu ve spodní části stránky s výsledky vyhledávání 

Pro pouţití této funkce stačí vyhledat heslo na hlavní stránce 

http://www.seznam.cz/ (Obr. 3, nahoře) a po vyhledání v dolní části internetové stránky 

zvolit Statistiku dotazu (Obr. 3, dole).   

Statistika vyhledávání dotazu je členěna na tři části: rozšířená shoda, přesná shoda, 

nejhledanější dotazy. Rozšířená shoda zahrnuje vyhledávání, kdy uţivatel zapsal 

do vyhledávače dotaz obsahující dané slovní spojení a popř. i jiná slova. Přesná shoda 

zahrnuje pouze totoţné dotazy. Rozšířená shoda i přesná shoda má vykreslen graf výkyvu 

zájmu v posledních šedesáti dnech (Obr. 4). V tabulce jsou zapsány maximální, minimální 

a prŧměrné četnosti vyhledávání za den a týden pro sledované časové období šedesáti dnŧ. 

http://www.seznam.cz/
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Obr. 4    Výstup Statistiky dotazu vyhledávače Seznam 

Poznámka: Byl zadán dotaz karlovy vary. První část: graf a tabulka rozšířené shody, druhá část: graf 

a tabulka přesné shody, třetí část: nejhledanější dotazy 

Z Obr. 4 jsou dobře patrné denní cykly četnosti, základní trendy ve vývoji 

a samozřejmě i omezení práce na internetu o silvestrovské noci. 

Nejhledanější dotazy (Obr. 4) informují o nejčastějších slovních spojeních 

vyhledávaných se zadaným dotazem a k nim zobrazují četnosti vyhledávání rozšířené 

a přesné shody za posledních 60 dnŧ. 

Nevýhodou této funkce vyhledávače Seznam je orientace na krátké časové období. 

V případě srovnávání cílŧ, které jsou sezónně proměnlivé, nelze určit, který z dotazŧ je 
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obecně vyhledávanější. Dalším negativem je to, ţe nelze porovnávat více dotazŧ. 

Pro pouţívání tohoto nástroje by bylo moţné pravidelně ukládat prŧměrné hodnoty 

četnosti vyhledávání a grafy v intervalu šedesáti dnŧ, po dobu jednoho roku nebo více let. 

Výsledky by byly zřejmě podobné jako u nástroje GI. Zpracování by ale bylo velmi 

zdlouhavé a náročné, proto by bylo výhodné vytvořit automatizované ukládání statistik.  

3.3.3 Aplikace Google Insights, zadávání dotazu 

Aplikace Google Insights slouţí pro zobrazení statistik vyhledávání dotazu. Tato 

sluţba je dostupná od roku 2008. Ve statistikách se zobrazují hodnoty od ledna roku 2004 

do současnosti. GI neposkytuje absolutní hodnoty vyhledávání, pouze porovnává 

jednotlivé dotazy vŧči sobě. Aplikace, která vyuţívá stejná data jako GI, ale má méně 

pokročilých funkcí a tím i menší vyuţití ve výzkumné oblasti, se nazývá Google Trends. 

Nástroj GI je volně dostupný na adrese http://www.google.com/insights/search/# 

(Google Statistiky vyhledávání, 2011b). Typickým příkladem pouţití je odvětví reklamy, 

kdy se zjišťuje, ze kterých zemí světa se nejvíce uţivatelŧ dotazuje na zájmový produkt 

a následně se zesílí reklamní kampaň v těchto státech.  

Na Obr. 5 je zobrazeno nevyplněné zadávací okno. Abychom mohli plně vyuţívat 

sluţeb tohoto nástroje, musíme si zřídit účet Google, který mimo jiné slouţí pro uţívání 

Gmail a dalších sluţeb společnosti Google. Následně se přihlásíme pod svým 

přihlašovacím jménem a heslem (Obr. 5, odkaz 1). Bez přihlášení bychom nezískali 

relativní objemy vyhledávání (ROV) zadávaných dotazŧ.  

Nyní jsme přihlášeni a mŧţeme zvolit kritérium porovnávání (Obr. 5, odkaz 2). 

Máme na výběr mezi porovnáváním několika dotazŧ ve zvolené lokalitě a časovém období 

nebo srovnáním několika lokalit pro stejný dotaz a zvolené časové období případně 

srovnáním několika časových období pro zvolený dotaz a lokalitu.  

Pokud zvolíme kritérium „vyhledávané dotazy“ mŧţeme do volného pole zapsat 0 - 

5 dotazŧ (Obr. 5, odkaz 3). Pokud nezapíšeme ţádný dotaz, výsledkem bude statistika 

nejčastějších vyhledávání ve zvolené lokalitě a zvoleném časovém období. V případě 

volby kritéria „lokality“, je nutné zadat jeden vyhledávaný dotaz a mŧţeme zadat 1 - 5 

lokalit. Pokud zvolíme kritérium „časová období“ musíme rovněţ zadat jeden dotaz a 1 - 5 

časových období. 

Při zadávání dotazŧ je moţné vyuţít logické operátory. Základní zápis 

víceslovného dotazu s mezerami ostrava loutkové divadlo, započte dotazy, které obsahují 

všechna tato slova v libovolném pořadí. Pro logický operátor nebo je vyhrazen znak +, 

zadáním české budějovice+ceske budejovice sečteme výsledky pro zápis s diakritikou 

a bez diakritiky. Rozdíl reprezentovaný znakem - je uţitečný pokud chceme odečíst 

výsledky, které se týkají jiného významu slova. Např. dotaz tábor -letní -dětský bude lépe 

vyjadřovat statistiku vyhledávání města Tábor. Pokud chceme zjistit statistiku vyhledávání 

přesného slovního spojení, zapíšeme výraz do uvozovek "zoo dvůr králové nad labem" 

(Google Statistiky vyhledávání, 2011a).  

Jak jiţ bylo naznačeno, dotaz s diakritikou je povaţován nástrojem GI za zcela 

odlišný od stejného dotazu bez diakritiky. Velké a malé znaky nejsou rozlišovány; 

v případě zadání názvu s velkými písmeny je automaticky převeden na reprezentaci 

s malými písmeny. 

http://www.google.com/insights/search/%23
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Ve filtru oblasti vyhledávání (Obr. 5, odkaz 4) je moţnost volby mezi webovým 

vyhledáváním, vyhledáváním obrázkŧ, zpráv a výrobkŧ (pro ČR zatím jiná moţnost 

neţ webové vyhledávání nefunguje).  

 

Obr. 5  Nevyplněné zadávací okno nástroje Google Insights 

Poznámka:  1. přihlášení na účet Google, 2. volba kritéria porovnávání, 3. zadání vyhledávaného dotazu 

a volba počtu srovnávaných dotazů, 4. výběr z vyhledávání v internetových stránkách, obrázcích, zprávách 

nebo výrobcích, 5. volba země a podoblasti, 6. volba časového období, 7. volba kategorie vyhledávání 

(cestování, sport, věda, apod.) 

U nabídky lokality (Obr. 5, odkaz 5) lze zvolit započítávání vyhledávání učiněných 

uţivateli z celého světa, z jednotlivých státŧ světa a podoblastí státŧ světa. Česká republika 

je rozdělena na 7 podoblastí, které v současnosti odpovídají několika statistickým 

jednotkám NUTS 3 (Tab. 1). Jedná se o staré územní členění, pouţívané od roku 1960. 

Tab. 1  Srovnání podoblastí z nástroje GI se statistickými jednotkami NUTS 3 

podoblast ČR v GI odpovídající statistické jednotky 

Jihočeský kraj NUTS 3: Jihočeský kraj 

Jihomoravský kraj NUTS 3: Jihomoravský kraj, Jihlavský kraj, Zlínský kraj 

Severočeský kraj NUTS 3: Ústecký kraj, Liberecký kraj 

Severomoravský kraj NUTS 3: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj 

Středočeský kraj NUTS 3: Hlavní město Praha, Středočeský kraj 

Východočeský kraj NUTS 3: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj 

Západočeský kraj NUTS 3: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj 

Časové období mŧţe být definováno z přednastavených moţností (rok 2004 -

současnost, konkrétní rok, posledních 7 dní, aj.) nebo mŧţeme zadat interval od roku 2004 

aţ do současnosti s přesností na měsíce (Obr. 5, odkaz 6). Poslední volbou je kategorie 

(Obr. 5, odkaz 7), zde je moţno vybrat z 27 oblastí lidské činnosti (pro oblast ČR zatím 

nejsou kategorie zpřístupněny). 

3.3.4 Výstup aplikace Google Insights 

Po zadání dotazu aplikace vygeneruje několik výstupŧ. První částí je graf (Obr. 6, 

odkaz 1), popisující závislost objemu vyhledávání na čase. Maximální hodnota v grafu, 

relativní hodnota vyhledávání (RHV) je 100 %. Tato hodnota je přiřazena časovému 

okamţiku, ve kterém byl jeden z dotazŧ nejvíce vyhledáván. Ostatní časové okamţiky 

daného dotazu a porovnávaných dotazŧ získají relativní hodnotu vyhledávání (RHV) 

vztaţenou k maximální RHV, tedy jde o relativní vyjádření v % vŧči maximální hodnotě 

objemu vyhledávání prezentované ve výstupech.  
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Relativní objemy vyhledávání - ROV (Obr. 6, odkaz 2) reprezentují prŧměrné 

relativní hodnoty vyhledávání (RHV) dotazŧ za sledované časové období.  

Pro celosvětové vyhledávání je dostupná moţnost zobrazování předpovědi vývoje 

do budoucna a titulkŧ zpráv souvisejících s dotazem (Obr. 6, odkaz 3).  

 

Obr. 6  První část výstupu aplikace GI 

Poznámka: Vyhledávání dotazu karlovy vary a mariánské lázně, 1. graf zájmu v průběhu času, 2. relativní 

objemy vyhledávání dotazů, 3. možnost předpovědi a titulků zpráv 

Oblastní zájem (Obr. 7) hodnotí státy nebo podoblasti podle toho, jak velkou část 

z celkového vyhledávání ve státě nebo v podoblasti tvoří zadaný dotaz. Státu nebo 

podoblasti, která má maximální podíl vyhledávání dotazu z celkového vyhledávání je 

přiřazena RHV 100 %, ostatním je přiřazena poměrná část. V Obr. 7 je označen dotaz 

karlovy vary modře a dotaz mariánské lázně červeně. Největší podíl dotazŧ na Karlovy 

Vary pochází z ČR, RHV je rovno 100 %. Menší podíl dotazŧ na Karlovy Vary je 

na Slovensku, RHV je 4 %. V Estonsku a Maďarsku je RHV dotazu karlovy vary 2 %, 

v Litvě, Izraeli, Rusku, Rumunsku, Řecku a Německu je RHV 1 %. Dotazy na Mariánské 

Lázně jsou nejčastěji pokládány z ČR a zaujímají 18 % z maximálního mnoţství dotazŧ. 

Pro lepší představu je výstup doplněn mapkou státŧ nebo měst, jeţ ale nemá pro účely této 

práce velkou vypovídací hodnotu.   

 

Obr. 7  Druhá část výstupu aplikace GI 

Nejčastěji vyhledávané dotazy (Obr. 8, odkaz 1) vypovídají o slovních spojeních, 

která byla se zadaným dotazem nejčastěji vyhledávána. Nejvíce vyhledávanému dotazu 

je přiřazena relativní hodnota vyhledávání (RHV) 100 %. Ostatním nejčastěji 
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vyhledávaným dotazŧm je přiřazena poměrná část. Z příkladu na Obr. 8 je zřejmé, 

ţe nejčastěji vyhledávaný dotaz zněl hotel karlovy vary, o 45 % menší četnost měly dotazy 

karlovy vary festival, čtvrtinovou četnost proti 1. dotazu měly dotazy na kombinaci praha 

karlovy vary a pupp karlovy vary. 

Dotazy na vzestupu (Obr. 8, odkaz 2) jsou hesla, která v zadaném časovém období 

zaznamenala nejvyšší nárŧst vyhledávání. Výraz „prŧlom“ znamená, ţe dotaz zaznamenal 

nárŧst vyšší neţ 5 000 % (Google Statistiky vyhledávání, 2011a). Z příkladu je vidět, 

ţe prŧlom je u dotazŧ na karlovarský hokejový klub a místní kino. Narŧst přes 100 % 

se vyskytl u dotazŧ práce karlovy vary, sokolov, lázně karlovy vary, hc karlovy vary 

a knihovna karlovy vary.  

 

Obr. 8  Třetí část výstupu aplikace GI 

Poznámka: 1. nejčastěji vyhledávané dotazy, 2. vyhledávané dotazy na vzestupu 

Aplikace GI umoţňuje exportovat výsledky do formátu CSV. V exportovaných 

tabulkách jsou uvedeny relativní hodnoty vyhledávání (RHV) za kaţdý týden časového 

období, oblastní zájem státŧ a měst s RHV, formulace aţ padesáti nejčastěji vyhledávaných 

dotazŧ a formulace deseti dotazŧ na vzestupu. V souborech CSV se neukládá relativní 

objem vyhledávání (ROV) pro zadaný dotaz, graf zájmu v prŧběhu času ani mapka 

oblastního zájmu. 

3.3.5 Moţnosti kvantifikace výsledků z aplikace GI 

Nástroj Google Insights slouţí pro porovnávání dotazŧ. Nezjišťujeme konkrétní 

hodnoty počtu realizovaných vyhledávání, nýbrţ pouze porovnáváme rŧzná hesla 

a kombinace hesel a výstupem jsou relativní objemy vyhledávání - ROV (Obr. 6, odkaz 

2). Relativní objem vyhledávání (ROV) nástroj GI počítá jako prŧměrnou relativní hodnotu 

vyhledávání (RHV) dotazu za sledované časové období. 

Při jednom zpracování získáme výsledky pro maximálně 5 dotazŧ, 

coţ je nedostatečné pro sledovaný účel. 

Proto základním úkolem je nalézt vhodnou formu kvantifikace výsledkŧ, 

resp. přepočtu jednotlivých výstupŧ s vnitřními relativními hodnotami na společnou 

základnu, tak aby bylo moţné vŧči sobě porovnávat více dotazŧ neţ jen 5. Tento proces 

přepočtu na společnou kalibrovanou lineární škálu hodnot budeme označovat za kalibraci. 

Kalibrace je zaloţena na systému výběru vhodných etalonŧ označených jako srovnávací 

dotazy, vŧči kterým je posuzována (kalibrována) hodnota relativního objemu vyhledávání 

(ROV) zájmového dotazu. 
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Nejvíce oblíbeným místem u českých uţivatelŧ vyhledávače Google je Praha. 

Vŧči dotazu praha budou porovnávány všechny ostatní dotazy. Dotaz „praha“ je tedy 

základním etalonem. 

Do aplikace GI byl paralelně zadán dotaz praha a dotaz pardubice (Obr. 9). 

Výstupem dotazu jsou hodnoty relativního objemu vyhledávání (ROV) dotazu praha, tj. 79 

a relativního objemu vyhledávání (ROV) dotazu pardubice tj. 8 (Obr. 9). Podle hodnoty 

ROV 79 a ROV 8 mŧţeme usoudit, ţe se uţivatelé desetkrát častěji dotazují na Prahu 

neţ na Pardubice. Jak jiţ bylo řečeno, ROV nám umoţňuje porovnat dotazy v relativních 

hodnotách vŧči sobě.  

 

Obr. 9  Zadání dotazů praha a pardubice do aplikace GI 

Musely být nalezeny další etalony vhodné pro méně časté dotazy. Z těchto etalonŧ 

byla vytvořena stupnice. Pomocí stupnice bylo porovnáno 133 dotazŧ na česká města a 424 

dotazŧ na turistické cíle.  

 Stupnice zahrnuje dotazy: praha a pardubice, pardubice a poruba, poruba 

a mohelnice, mohelnice a radonice (Tab. 2). Místa, která byla zařazena do stupnice, musela 

splňovat podmínku názvu bez diakritiky pro jednoduchost zadávání, také měla splňovat 

podmínku sniţování zájmu na desetinu vyššího stupně a podmínku minimálního výkyvu 

zájmu v čase. Druhá podmínka týkající se sniţování zájmu na desetinu nebyla zcela 

splněna. Nebylo nalezeno místo s názvem bez diakritiky, které by mělo desetkrát menší 

ROV neţ poruba. Přibliţné poměry zájmu jsou zobrazeny v Tab. 2 v posledním sloupci. 

Poměr zájmu mezi dotazy vypočteme vydělením ROV dotazu a ROV etalonu.     

Tab. 2  Srovnávací stupnice, hodnoty ke dni 4. 1. 2011 

text dotazu text etalonu 
ROV 

dotazu 

ROV 

etalonu 

POV 

dotazu 

přibližný 

poměr zájmu 

praha    100 000  

pardubice praha 8 79 10 127 1:10 

poruba pardubice 8 80 1 013 1:10 

mohelnice poruba 37 76 493 1:2 

radonice mohelnice 6 58 51 1:10 

Poznámka:Pro každý z šesti dnů, kdy byly vyhledávány turistické cíle nebo města, byla zapsána stupnice 

podle aktuálních hodnot z GI. Odchylky hodnot v jednotlivých dnech jsou minimální a týkají se variability dat 

poskytovaných společností Google. Konkrétní hodnoty srovnávacích stupnic ve dnech vyhledávání jsou v 

Tab. 3. 
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Pro potřeby kalibrace byla vytvořena veličina přepočteného objemu vyhledávání 

(POV). Hodnota této veličiny se vypočítá pomocí relativních objemŧ vyhledávání (ROV) 

získaných z aplikace GI. Nejvíce vyhledávanému dotazu praha byla přiřazena hodnota 

100 000 přečteného objemu vyhledávání (POV). Číslo 100 000 bylo zvoleno záměrně jako 

základní bod stupnice, aby i nejméně časté dotazy, které aplikace GI zobrazuje, měly 

celočíselnou reprezentaci.  

V příkladu níţe je uveden postup výpočtu POV (přepočteného objemu vyhledávání) 

pro dotaz pardubice ze dvou známých ROV (relativních objemŧ vyhledávání), které nám 

poskytne aplikace GI (Obr. 9) a námi zvolené hodnoty POV 100 000 pro dotaz praha.  

 

Pomocí známé hodnoty POV pro Pardubice mŧţeme vypočítat hodnotu POV 

pro Porubu.  

 

Takto pokračujeme dále aţ po Radonice, jeţ mají hodnotu POV 51 (Tab. 2). 

Nejméně vyhledávané dotazy, které jsou ještě započteny do statistiky Google 

Insights, se srovnávají s Radonicemi. Hodnota POV nejméně vyhledávaných cílŧ 

je přibliţně 1.  

Společnost Google umoţňuje zobrazit statistiky vyhledávání jen pro dotazy, které 

překročily určitý práh počtu vyhledávání. Konkrétní hodnota prahu ale není zveřejněna. 

Mŧţeme se tedy jen domnívat, kolik uţivatelŧ musí daný dotaz zadat, abychom mohli 

zobrazit statistiku vyhledávání tohoto dotazu.  

Pro všechny dotazy včetně stupnice byla aplikace GI nastavena jako na Obr. 9: 

volba země - Česká republika, volba časového období - od listopadu 2004 do října 2010. 

3.3.6 Shrnutí pouţitých veličin 

Relativní hodnota vyhledávání (RHV):  

 Hodnota, kterou mŧţeme chápat jako procento zájmu. 

 Hodnoty od 0 % do 100 % 

 RHV se zobrazují v grafu v závislosti na čase z aplikace Google Insights, 

kde 100 % odpovídá maximálnímu vyhledávání v čase, ve kterém byl dotaz 

nejvíce vyhledáván. 

 RHV se také pouţívají v tabulce oblastního zájmu aplikace Google Insights. 

Zde hodnota 100 % reprezentuje stát, ze kterého byl realizován nejvyšší 

podíl vyhledávání daného dotazu vŧči všem dotazŧm z toho státu. 
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 RHV se nacházejí i v tabulce nejčastěji vyhledávaných dotazŧ. Hodnota 

100 % je přiřazena nejvíce vyhledávanému slovnímu spojení. Méně 

vyhledávaným slovním spojením je přiřazena poměrná část. 

Relativní objem vyhledávání (ROV): 

 Prŧměr relativních hodnot vyhledávání (RHV) za sledované časové období 

 Hodnoty od 0 do 100 

 ROV je zobrazeno ve výstupu aplikace Google Insights pro kaţdý zadaný 

dotaz. 

Přepočtený objem vyhledávání (POV): 

 Veličina, která byla vytvořena pro účely této práce. 

 Představuje přepočtený objem vyhledávání na společné, kalibrované 

stupnici, tedy kalibrované POV. 

 Vypočítá se pomocí vzorce:   

 

 Hodnoty od 1 do 100 000 

 Nejméně vyhledávané dotazy mají hodnotu přibliţně 1. 

 Dotaz praha má hodnotu POV 100 000, všechny ostatní dotazy mají POV 

niţší. 
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4 STRUČNÝ POPIS POUŢITÝCH ZDROJŮ 

4.1 RSO 

Registr sčítacích obvodŧ je jednotný databázový a geografický model 

administrativní struktury zahrnující: stát, území, oblasti, kraje, okresy, obce, části obce, 

městské obvody, katastrální území, územně technické jednotky, základní sídelní jednotky, 

sčítací obvody, budovy a další. Všechny geografické výstupy jsou vytvořeny 

podle nejniţších úrovní, tzn. podle sčítacích obvodŧ a budov. Registr sčítacích obvodŧ 

spravuje Český statistický úřad (ČSÚ). Pro RSO se vyuţívají mapy středních měřítek 

(Základní mapa České republiky 1 : 10 000 - ZM 10, Základní báze geografických dat - 

ZABAGED 2) a mapy velkých měřítek - mapy katastru nemovitostí (ČSÚ, 2011b).  

Pro účely této práce byla vyuţita geografická vrstva krajŧ, tj. vrstva statistických 

jednotek NUTS 3. 

4.2 ÚIR-ZSJ 

Územně identifikační registr základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ) je soubor 

databázových číselníkŧ jednotek územně správního, technického a sídelního členění státu 

do úrovně podrobnosti částí obcí, katastrálních území a základních sídelních jednotek. 

Zahrnuje názvy sídelních jednotek, kódy, vzájemné vazby, počet obyvatel a doplňující 

údaje. Od března roku 2004 náleţí ÚIR-ZSJ pod správu ČSÚ a byl sloučen s RSO 

(ČSÚ, 2011a). 

V této práci byla pro zjištění počtu obyvatel ve městech pouţita databáze ÚIR-ZSJ 

k datu 1. 1. 2010.  

4.3 ArcČR 500 

ArcČR 500 představuje digitální vektorovou geografickou databázi pro Českou 

republiku v měřítku 1 : 500 000. Podobá se databázím, jeţ byly vytvořeny firmou ESRI 

pro jiné státy. Účelem této geografické databáze je poskytnutí srozumitelných 

geoinformací o České republice. Nad daty, sestávajícími z grafické a atributové sloţky, 

je moţno provádět prostorové analýzy a připojovat jiná statistická data (Arcdata Praha, 

2007). 

Kulturní památky, přírodní cíle a jiné cíle byly lokalizovány pomocí geografické 

vrstvy z databáze ArcČR 500 SIDLAB. Přírodní cíle, jeţ jsou zároveň vrcholy hor, byly 

určeny pomocí vrstvy VYSKY. Města byla definována vrstvou obce_b. 
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5 POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ ZADANÉHO ÚKOLU 

5.1 Výběr vyhledávaných hesel 

Za regiony budou pro účely této práce povaţovány kraje (14 krajŧ, NUTS 3). 

Avšak nebudou vyhledávány přímo názvy těchto regionŧ, protoţe by to nemělo velký 

účinek. Předpokládá se, ţe lidé z ČR vyhledávají konkrétní cíle v regionech a jen v malé 

míře přímo daný kraj (nejspíše z dŧvodu pracovních, vyhledávání statistik, programŧ 

v kraji a přehledných informací o kraji). Za tohoto předpokladu bude oblíbenost regionu 

hodnocena vţdy na základě součtu oblíbenosti charakteristických cílŧ v jednotlivých 

regionech. 

Pro získání reprezentativního souboru hesel pro jednotlivé regiony a města České 

republiky se bylo třeba zamyslet nad tím, o co mají lidé v souvislosti s rŧznými místy 

největší zájem.  

První část zájmu se týká ţivota ve městě, dala by se přiřadit k vnitřnímu faktoru 

vnímání neboli míře identity obyvatel, zahrnuje zájem o úřady, práci, školu, nemocnice, 

kina, plavecké bazény. Nesmíme opomenout ani zájem obyvatel z jiných regionŧ, který 

bude u některých měst převaţovat. Při vyhledávání uţivatelé vyhledávače Google jistě 

pouţijí název města a konkrétní cíl, který je zajímá.  

Byl vytvořen seznam měst s počtem obyvatel nad 10 000. Omezení počtem 

obyvatel bylo zvoleno z dŧvodu ručního zadávání dotazŧ. Celkový počet dotazŧ na česká 

města byl 133. Jako zdroj seznamu měst nad 10 000 obyvatel byla pouţita databáze ÚIR-

ZSJ, k datu 1. 1. 2010.  

Druhá část zájmu je spojena s cestováním a kulturními a přírodními památkami. 

Jedná se o vnější faktor vnímání regionŧ neboli percepci. Turistické a kulturní cíle přitahují 

jak obyvatele vlastního regionu, tak osoby z ostatních regionŧ ČR.  

Jako zdroj seznamu dotazŧ byla pouţita kniha Procházka po krajích ČR (Sajda et 

al., 2001), kterou nechalo vydat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V této knize je krátce 

popsáno přibliţně 14 kulturních a 10 přírodních památek a 5 jiných zajímavostí pro kaţdý 

kraj. Kulturní cíle (Obr. 10) se týkají hlavně zámkŧ, hradŧ, náměstí, historicky 

významných měst. Přírodní památky zahrnují pohoří, hory, chráněná území, jezera, povodí 

řek, skály. Pojem jiné zajímavosti zastřešuje tradiční řemesla, festivaly, muzea, sportovní 

vyţití. Celkový počet dotazŧ na turistické cíle je 424.  
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Obr. 10  Ukázka z knihy Procházka po krajích ČR (Sajda et al., 2001) 

Poznámka: Čtyři kulturní cíle Moravskoslezského kraje (hrad Hukvaldy, zámek Hradec nad Moravicí, město 

Štramberk, lázně Karlova Studánka) 

5.2 Postup dotazování 

Tato práce je zaměřena na dotazy českých uţivatelŧ vyhledávače Google týkající se 

českých regionŧ a měst. Pokud bychom chtěli zjišťovat zájem uţivatelŧ z celého světa, 

narazili bychom na několik překáţek, z nichţ první by byly jazyky, ve kterých bychom 

dotazy formulovali. Těţko by bylo moţné daný cíl vypsat ve všech jazycích a také bychom 

pro české cíle nelehce hledali názvy v cizí řeči. Výstupy nástroje GI v relativních 

hodnotách jsou problematické pro zjišťování, odkud ze zahraničí se nejvíce uţivatelŧ 

zajímá o české destinace. V relativních hodnotách jsou české cíle nejvíce vyhledávány 

sousedními státy a evropskými zeměmi.  

Aplikace GI byla nastavena místně na Českou republiku a časově od listopadu roku 

2004 do konce října roku 2010, aby se zamezilo sezónním vlivŧm a byl vyuţit co nejdelší 

časový interval. Provádí se párové dotazování - paralelně jsou poloţeny dva dotazy, 

z nichţ jeden je zájmový a druhý etalonový pro srovnání (potřebný pro kalibraci).  
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Pro kalibraci byla vyuţita srovnávací stupnice (praha, pardubice, poruba, 

mohelnice, radonice) uváděná v kapitole 3.3.5. Dotaz byl srovnán s etalonem, který měl 

vyšší relativní objem vyhledávání (ROV). Upřednostňována byla niţší úroveň stupnice. 

Např. dotaz zlatá ulička+zlata ulicka s ROV 30 byl porovnán se srovnávacím dotazem 

radonice s ROV 38, neţádoucí by bylo srovnávat zlatá ulička+zlata ulicka, s vyššími 

etalony, z dŧvodu ztráty přesnosti.  

V některých případech, kdy sezónní výkyvy zájmu převyšují zájem o srovnávací 

dotaz, je nevyhnutelné pouţít vyšší etalon na stupnici. Sezónní změna zájmu totiţ změní 

ROV srovnávacího dotazu (Obr. 11).  

 

Obr. 11  Výstup aplikace GI 

Poznámka: Relativní objemy vyhledávání (ROV) a graf zájmu v průběhu času pro dotaz máchovo 

jezero+machovo jezero a poruba (nahoře) a dotaz máchovo jezero+machovo jezero a pardubice (dole). 

Sezónní výkyvy zájmu o Máchovo jezero způsobují snížení ROV dotazu poruba na hodnotu 41 (nahoře). Při 

zadání do statistik vyhledávání pouze dotazu poruba nebo při srovnání s dotazem s menšími výkyvy zájmu v 

čase, je hodnota ROV dotazu poruba 76. Dotaz máchovo jezero+machovo jezero musí být srovnán s vyšším 

etalonem ve stupnici, tj. s dotazem pardubice, u něhož se nemění ROV. 

Poţadavky na vyhledání statistiky dotazŧ na města s počtem obyvatel vyšším 

neţ 10 000 byly zadávány 3. 1. a 4. 1. 2011. Vyhledávání trvalo přibliţně tři hodiny. Ruční 

zadávání dotazŧ na turistické cíle bylo časově náročnější, zadávání bylo rozděleno do čtyř 

dnŧ podle krajŧ: Praha a Středočeský kraj (25. 12. 2010), Jihočeský, Plzeňský 

a Karlovarský kraj (27. 12. 2010), Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj 

(29. 12. 2010), Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj 



Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionŧ a měst uţivateli Google 

2011  21 

 

(1. 1. 2011). Celkově trvalo vyhledávání pro všechny kraje osm hodin čistého času. 

Díky velkému počtu poloţených dotazŧ byl odhalen limit, kterým je omezen účet Google 

pro uţívání aplikace GI (Obr. 12). Během jednoho dne má uţivatel moţnost získat 

statistiku vyhledávání zhruba 150 dotazŧ, další vyhledávání je umoţněno aţ za 24 hodin. 

Pokud uţivatel potřebuje statistiky vyhledávání více dotazŧ, musí si zřídit nový uţivatelský 

účet. 

 

Obr. 12  Chybové hlášení aplikace GI při zadání více než 150 dotazů  

5.2.1 Ukládání dat při dotazování 

Pro kaţdý den, kdy se provádělo zpracování statistiky, byly uloţeny čtyři CSV 

soubory potřebné pro kalibraci (obsahují hodnoty párových dotazŧ pro konstrukci 

srovnávací stupnice, tedy praha a pardubice, pardubice a poruba, poruba a mohelnice, 

mohelnice a radonice). Byly zapsány relativní objemy vyhledávání - ROV (Tab. 3) 

párových dotazŧ, ze kterých byly vypočteny přepočtené objemy vyhledávání (POV) 

párových dotazŧ podle vzorce z kapitoly 3.3.5.  

Z POV párových dotazŧ se následně počítaly POV měst a turistických cílŧ 

podle stejného vzorce. 
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Tab. 3  Zapisování POV pro srovnávací stupnici v jednotlivých dnech vyhledávání 

datum vyhledávání 25. 12. 2010 27. 12. 2010 29. 12. 2010 1. 1. 2011 3. 1. 2011 4. 1. 2011 

ROV praha 82 82 82 81 81 79 

POV praha 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

ROV pardubice (praha) 8 8 8 8 8 8 

POV pardubice 9 756,1 9 756,1 9 756,1 9 876,5 9 876,5 10 126,6 

ROV pardubice 83 78 82 81 81 80 

ROV poruba (pardubice) 8 8 8 8 8 8 

POV poruba 940,3 1 000,6 951,8 975,5 975,5 1 012,7 

ROV poruba 78 76 76 75 75 76 

ROV mohelnice (poruba) 39 39 39 38 38 37 

POV mohelnice 470,2 513,5 488,4 494,2 494,2 493 

ROV mohelnice 55 60 62 60 60 58 

ROV radonice (mohelnice) 5 5 6 6 6 6 

POV radonice 42,7 42,8 47,3 49,4 49,4 51 

ROV radonice 38 38 40 42 42 42 

Poznámka: Význam řádků tabulky: 1. řádek - datum vyhledávání, 2. řádek - relativní objem vyhledávání 

(ROV) získaný při zadání dotazu praha do aplikace GI, 3. řádek - konstantní objem vyhledávání (POV) pro 

dotaz praha, který je stanoven na 100 000, 4. řádek - ROV získaný při zadání dotazu pardubice s etalonem 

praha do aplikace GI (zápis v závorce je etalon), 5. řádek - POV dotazu pardubice vypočtený podle vzorce z 

kapitoly 3.3.5, 6. řádek - ROV dotazu pardubice získaný z aplikace GI.  

Dále bylo provedeno postupné zadávání jednotlivých hledaných dotazŧ vţdy 

s příslušným etalonovým dotazem do aplikace GI. 

Výsledky statistik pro města a turistické cíle byly ukládány do formátu CSV 

a zapsány do databáze se strukturou popsanou v Tab. 4 - 10. 

Tab. 4  Atributová tabulka DOTAZ 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_dotaz dlouhé celé číslo identifikátor dotazu primární ano 

Id_misto dlouhé celé číslo identifikátor místa, kterého se dotaz týká cizí ne 

Dotaz text (255) text dotazu ne ne 

Etalon text (255) text etalonového dotazu ne ne 

ROV_etal dvojitá přesnost relativní objem vyhledávání etalonového dotazu ne ne 

ROV_dotaz dvojitá přesnost relativní objem vyhledávání dotazu ne ne 

POV_etal dvojitá přesnost přepočtený objem vyhledávání etalonového dotazu ne ne 

POV_dotaz dvojitá přesnost přepočtený objem vyhledávání dotazu ne ne 

Dat_vyhl datum a čas datum vyhledávání ne ne 
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Tab. 5  Atributová tabulka MISTO 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_misto dlouhé celé číslo identifikátor místa primární ano 

Nazev text (255) název místa ne ne 

Popis text (255) popis místa ne ne 

Id_kraj text (255) kraj, ve kterém se místo nachází cizí ne 

Id_obec text (255) obec, ve které se místo nachází cizí ne 

Cíl ano/ne jedná se o turistický cíl ne ne 

Mesto ano/ne jedná se o město ne ne 

 

Tab. 6  Atributová tabulka KRAJ 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_kraj text (255) identifikátor kraje z databáze ÚIR-ZSJ primární ano 

Nazev text (255) název kraje ne ne 

 

Tab. 7  Atributová tabulka OBEC 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_obec text (6) identifikátor kraje z databáze ÚIR-ZSJ primární ano 

Nazev text (255) název kraje ne ne 

Poc_obyv dlouhé celé číslo počet obyvatel v obci k datu 1. 1. 2010 z databáze ÚIR-ZSJ ne ne 

Id_kraj text (10) identifikátor kraje, ve kterém se obec nachází cizí ne 

 

Tab. 8  Atributová tabulka MISTOKRAJ 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_misto dlouhé celé číslo identifikátor místa cizí ano 

Id_kraj text (255) identifikátor kraje cizí ne 

 

Tab. 9  Atributová tabulka MISTOOBEC 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_misto dlouhé celé číslo identifikátor místa cizí ano 

Id_obec text (6) identifikátor obce cizí ne 

 

Tab. 10  Atributová tabulka MISTOKLASIF 

název atributu datový typ význam klíč povinnost 

Id_misto dlouhé celé číslo identifikátor místa cizí ano 

Klasifikace text (255) identifikátor obce ne ne 
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5.2.2 Formulace dotazů na česká města  

Dotazy týkající se českých měst s počtem obyvatel nad 10 000 byly zadávány 

ve tvaru s diakritikou a bez diakritiky (české budějovice+ceske budejovice). Výjimkou 

bylo město Aš, kde byl zadán název pouze s diakritikou pro vyloučení záměny s anglickým 

slovem „as“. U názvŧ měst, která vznikla spojením dvou sídel jako Frýdek-Místek 

a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, byly vypsány varianty oficiálního názvu 

s pomlčkou, mezerou místo pomlčky, názvy dílčích částí a to vše s diakritikou 

a bez diakritiky: 

 frýdek-místek+frydek-mistek+frýdek místek+frydek mistek+frýdek+frydek+ 

místek+mistek  

 brandýs nad labem-stará boleslav+brandys nad labem-stara boleslav+brandýs 

nad labem stará boleslav+brandys nad labem stara boleslav+brandýs nad 

labem+brandys nad labem+stará boleslav+stará boleslav 

Město Dvŧr Králové nad Labem mělo při zadání celého názvu ROV 

několikanásobně niţší neţ při zadání dvůr králové+dvur kralove, proto byla zvolena tato 

kratší varianta. Dotazy na města s mnohoznačným názvem (synonyma) byla zapsána 

pomocí logického rozdílu v aplikaci GI (tj. pomocí znaku -), kterým byly vyloučeny 

z vyhledání odlišné významy slov v dotazu, aby zŧstaly pouze výsledky vyhledávání 

pro sledované město. K identifikaci slov odlišného významu, která se významně podílí 

na výsledku statistiky, byl pouţit seznam nejčastěji vyhledávaných výrazŧ:  

 zábřeh -ostrava 

 most -černý -cerny -wanted -karlův -karluv -nuselský 

 tábor -letní -dětský -koncentrační 

 hranice -smrti -čr -pozemku -věková -státní  

 slaný -dort -koláč -michal -závin 

 chodov -praha -obchodní -nákupní -oc -obchodni -hypernova -centrum -prague 

-park -mercedes 

 jičín -nový -novy -starý -stary 

Vyskytly se i případy, kdy nebylo moţné mnohoznačné výrazy odečíst, zde byl 

pouţit opačný mechanismus, logické sčítání nejčastěji vyhledávaných výrazŧ, které mají 

spojitost s daným sídlem. Město Ostrov bylo vyhledáváno pomocí výrazu ostrov nad 

ohří+ostrov nad ohri+kino ostrov+město ostrov+mesto ostrov. Tato neúplná kombinace 

hesel sniţuje relativní objem vyhledávání, s čímţ musíme počítat při interpretaci.  

5.2.3 Formulace dotazů na turistické cíle 

Seznam turistických cílŧ podle Sajda et al. (2001) čítá 424 hesel. Na kaţdý kraj ČR 

připadá zhruba 30 cílŧ. Výrazy byly zadávány s diakritikou a bez diakritiky. 

Proti zapisování názvŧ měst zde mŧţeme konstatovat větší variabilitu názvu 

destinace. Je velmi pravděpodobné, ţe uţivatelé nazývají cíl jinak neţ oficiálním názvem. 

Nejjednoznačnější jsou krátké a ustálené názvy jako čertovka+certovka, pravčická 

brána+pravcicka brana, apod. U cílŧ, které existují pod stejným názvem ve více 
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regionech, bylo doplněno místní určení. Při interpretaci je třeba pamatovat na skutečnost, 

ţe zpřesnění výrazu sníţilo výsledné relativní objemy vyhledávání (ROV): 

 národní divadlo praha+narodni divadlo praha 

 židovský hřbitov praha+zidovsky hrbitov praha 

 obecní dům praha+obecní dům praha 

 vinařství mělník+vinarstvi melnik+víno mělník+vino melnik 

 velká synagoga plzeň+velka synagoga plzen 

Hrady a zámky, jeţ nesou jméno obce či města, ve kterém se nacházejí, byly 

pro vyhledávání zapsány ve tvaru:  

 hrad rabí+hrad rabi 

 zámek kynžvart+zamek kynzvart 

 hrad frýdlant+hrad frydlant+zámek frýdlant+zamek frydlant 

Mnohoznačné názvy cílŧ byly rovněţ spojeny s věcným určením: 

 hrad kost 

 zámek kozel+zamek kozel 

Památky, které bývají nazývány jen vlastním jménem, byly takto zadány 

i pro statistiku vyhledávání, i přesto, ţe v některých případech se jejich název shoduje 

s názvem obce (výsledný relativní objem vyhledávání bude tedy započítávat i dotazy 

na danou obec): 

 karlštejn+karlstejn 

 kokořín+kokorin 

 křivoklát+krivoklat 

 tugendhat 

Některá místa nesou nejednoznačný název nebo bývají pojmenovávána více jmény, 

proto byly vypsány rŧzné kombinace, aby se ve statistikách vyhledávání projevil jejich 

vliv: 

 porta bohemica+brána čech+brana cech 

 muzeum kopřivnice+muzeum koprivnice+muzeum tatra 

 skanzen rožnov+skanzev roznov+muzeum v přírodě rožnov+muzeum v prirode 

roznov 

 kostel na zelené hoře+kostel na zelene hore+kostel sv. jana nepomuckého 

žďár+kostel sv. jana nepomuckeho zdar 

 sklárna chřibská+sklarna chribska+sklářství nový bor+sklarstvi novy 

bor+sklářství kamenický šenov+sklarstvi kamenicky senov 

Protoţe nástroj GI nedokáţe rozpoznat rŧzné tvary jednoho slova, ale povaţuje 

je za slova odlišná, byla část dotazŧ vytvořena takto: 
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 golf šilheřovice+golf silherovice+golfové hřiště šilheřovice+golfove hriste 

silherovice 

 důl michal+dul michal+areál dolu michal+areal dolu michal 

Rovněţ v tomto seznamu dotazŧ se vyskytlo krátké slovo říp, jeţ by mohlo být 

zaměněno za velmi často vyhledávané anglické slovo „rip“. Pro zajímavost anglické slovo 

je vyhledáváno přibliţné devětkrát častěji neţ hora známá z českých pověstí. Zde vidíme 

nespornou výhodu rozlišování diakritiky nástrojem GI.  

Pokud byl oficiální název příliš rozsáhlý jako např. bazilika Navštívení Panny 

Marie v Hejnicích, gymnázium J. K. Tyla, Velké náměstí v Hradci Králové, byly zadány 

kratší dotazy s nejvíce podstatnými hesly: 

 bazilika navštívení hejnice+bazilika navstiveni hejnice 

 gymnázium tyla+gymnazium tyla 

 velké náměstí hradec+velke namesti hradec 

V případě velkého zkreslení výsledkŧ kvŧli názvu cíle, podle kterého jsou 

pojmenovány firmy, obchody aj., bylo pouţito odečítání neţádoucích hesel. V dotazu 

aplikace GI mŧţe být zapsáno pouze 30 slov. Jako slova jsou počítány i logické výrazy, 

proto mŧţeme odečíst maximálně 14 nevhodných hesel: 

 vltava -rozhlas -mp3 -radio -smetana -press -hotel -3 -stores -knihy -online -

obchod -čro -burian -dvd 

Na přiloţeném CD v databázi je moţno si prohlédnout formulaci všech dotazŧ 

na turistické cíle a města. Databáze je nazvána "dotazy_mesta_cile.accdb" a znění dotazu 

je zapsáno v tabulce "DOTAZ" v atributu "Dotaz". 

5.3 Zpracování statistik vyhledávání pro města  

Všechny dotazy na česká města byly aplikací GI úspěšně vyhledány. Výsledky byly 

uloţeny do CSV souborŧ a do databáze. 

Ve výsledcích (statistikách) se zkoumaly 3 základní aspekty: 

A - pořadí města podle vyhledávání a podle počtu obyvatel. Pomocí Spearmanova 

koeficientu pořadové korelace byla posouzena závislost pořadí podle vyhledávání a pořadí 

podle počtu obyvatel. Poté byl vytvořen ukazatel, na základě něhoţ byla provedena 

interpretace (kapitola 6.1). 

B - závislost objemu vyhledávání na počtu obyvatel daného města. Předpokládá se, 

ţe mezi počtem obyvatel a objemem vyhledávání existuje přímá úměrnost. Tento vztah byl 

ověřen pomocí korelační a regresní analýzy. Anomální pozice města v regresním grafu 

naznačuje výjimečnou situaci z hlediska výsledku, který neodpovídá regresnímu modelu. 

Tyto anomálie byly popsány (kapitola 6.2). 

C - zkoumala se témata vyhledávání a pro vybraná města se zjišťovaly rozdílné 

dŧvody vyhledávání jejich názvu (kapitola 6.3). 
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5.4 Zpracování statistik vyhledávání pro turistické cíle 

Ze 424 dotazŧ na turistické cíle bylo aplikací GI úspěšně vyhledáno 288. 136 

dotazŧ se za sledované období nebo většinu sledovaného období dostalo pod prahovou 

hodnotu vyhledávání, v aplikaci GI jim byl přiřazen přepočtený objem vyhledávání (POV) 

nula. Dále byly zpracovány jen vyhledané dotazy s POV vyšším neţ nula. Vyhledané cíle 

byly roztříděny do čtyř skupin: města (lázeňská města, historicky hodnotná města a obce), 

kulturní památky (hrady, zámky, kostely, rotundy, náměstí, brány), přírodní cíle (botanické 

zahrady, parky, pohoří, povodí, jezera, arboreta), jiné cíle neboli cíle aktuálního dění 

(zoologické zahrady, muzea, festivaly, sportovní akce, výstaviště, divadla).  

Na přiloţeném CD je moţno si prohlédnout všechny vyhledané cíle rozdělené 

do čtyř skupin (ve sloţce "turistické cíle", v tabulce "vyhledane_cile.xls") a také 

nevyhledané cíle (ve sloţce "turisticke_cile", v tabulce "nevyhledane_cile.xls"). 

V rámci skupiny kulturních, přírodních a jiných cílŧ byly vyhodnoceny 

nejúspěšnější destinace (kapitola 7.2) a také kraje, které se pyšní nejvíce cíli daného typu 

(kapitola 7.1).  

5.5 Variabilita dat 

Z opakovaného pokládání stejného dotazu nástroji GI vyplynulo, ţe ve výsledcích 

se vyskytuje jistá nepřesnost. Dokládá to i sdělení na hlavní stránce Google Statistiky 

vyhledávání (2011b): „Smyslem sluţby Statistiky vyhledávání je poskytnout poznatky 

o obecných vzorcích vyhledávání. Pro výpočet těchto výsledkŧ se pouţívá několik 

aproximací.“   

Odchylka se projevuje proměnlivými relativními objemy vyhledávání (ROV) 

pro totoţný dotaz zadávaný v jiné dny. Aby bylo moţné zjistit, o jak velkou nepřesnost 

se jedná, po třicet dnŧ byly zapisovány ROV dotazŧ (praha a brno, praha a pardubice, 

pardubice a poruba, poruba a mohelnice, mohelnice a radonice). Dotazování probíhalo 

od 23. 11. do 24. 12. 2010, s výjimkou dvou dnŧ (15. 12. a 20. 12.). Z ROV byly 

vypočteny přepočtené objemy vyhledávání (POV) jednotlivých dotazŧ. Byla stanovena 

prŧměrná hodnota POV, směrodatná odchylka POV a variační koeficient POV. 

Podle variačního koeficientu mŧţeme porovnávat variabilitu souborŧ s odlišnými 

prŧměry. Variační koeficient pod 10 % vypovídá o malé variabilitě souboru, prŧměrná 

hodnota je typickou hodnotou v takovém souboru a spolehlivě soubor charakterizuje. 

V našem případě (Tab. 11) je variační koeficient POV velmi nízký od 0,6 % pro dotaz 

brno po 7,6 % pro dotaz radonice. Lze shrnout, ţe variabilita hodnot, které poskytuje 

nástroj Google Insights, je nízká a nemusíme přikládat velkou pozornost nepatrné 

proměnlivosti hodnot. V této práci budou pouţívány výsledky zjištěné z aplikace Google 

Insights v konkrétní dny, kvŧli nízké variabilitě nebude potřeba hodnoty upravovat. 

Tab. 11  Statistické ukazatele POV 

dotaz zadaný do GI brno pardubice poruba mohelnice radonice 

průměr POV 56932,5 9873,0 964,2 491,8 48,9 

směrodatná odchylka POV  364,3 73,7 30,0 16,4 3,7 

variační koeficient POV [%] 0,6 0,7 3,1 3,3 7,6 

Poznámka: Pro dotazy brno, pardubice, poruba, mohelnice a radonice 
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6 VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ MĚST 

6.1 Dotazy na města podle rozdílu pořadí 

Předpokládáme závislost mezi pořadím města podle počtu obyvatel ţijících 

ve městě a pořadím města podle vyhledávání ve vyhledávači Google.  

Byl vypočten Spearmanŧv koeficient pořadové korelace, jeţ popisuje závislost 

mezi pořadím dvou veličin. Výsledek Spearmanova koeficientu pro pořadí podle počtu 

obyvatel a pořadí podle přepočteného objemu vyhledávání je roven 0,81, přesněji 

v intervalu <0,72; 0,87> na 95 % hladině významnosti. Závislost mezi pořadím těchto 

dvou veličin je vysoká a přímá. 

Aby bylo moţné zjistit, která města jsou více popř. méně vyhledávaná, neţ by se 

dalo očekávat podle počtu obyvatel, byl uplatněn následující postup: Města s počtem 

obyvatel nad 10 000 byla seřazena podle počtu obyvatel. Nejlidnatějšímu městu byla 

přiřazena hodnota pořadí 1, nejméně lidnatému městu byla přiřazena hodnota 133. Města 

byla seřazena také podle přepočteného objemu vyhledávání (POV). Nejvíce 

vyhledávanému městu byla přiřazena hodnota pořadí 1, nejméně vyhledávanému městu 

byla přiřazena hodnota 133. Pořadí podle vyhledávání a pořadí podle počtu obyvatel 

pro konkrétní město byla od sebe odečtena. Výsledkem byla veličina rozdíl pořadí 

podle počtu obyvatel a podle vyhledávání.  

Pokud je hodnota této veličiny kladná, je město více vyhledávané. Kdyţ je hodnota 

záporná je město méně vyhledávané neţ by se dalo očekávat podle počtu obyvatel. Pokud 

je hodnota nulová, je město vyhledávané přiměřeně tomu kolik obyvatel v něm ţije.  

Pět měst s nejvyšší kladnou a zápornou hodnotou tohoto ukazatele je uvedeno 

v Tab. 12. Kladné hodnoty nás informují o velkém mnoţství vyhledávání při malém počtu 

obyvatel města. Dŧvodem vysoké kladné hodnoty mŧţe být turistický ruch nebo zájem 

obyvatel o své město a jejich zapojení do chodu města.  

U takto identifikovaných měst bylo dále zkoumáno, čím jsou odchylky zpŧsobeny. 

Zjišťovalo se, na jaká témata se uţivatelé v souvislosti se jménem města dotazují. Následně 

rozhodujeme, o jaký faktor vnímání se jedná, o vnitřní (míru identity obyvatel města) 

nebo vnější (míru percepce osob neţijících ve městě). Jediný zpŧsob, jak mŧţeme 

odhadovat, který z faktorŧ převaţuje, je posouzení nejvyhledávanějších slovních spojení.  

 Největší kladný rozdíl pořadí podle počtu obyvatel a podle vyhledávání má město 

Litomyšl. Nejvíce vyhledávané výrazy ve spojení s tímto městem jsou: smetanova litomyšl, 

zámek, nemocnice, školky, hotel, ubytování, město litomyšl, kotelna, pedagogická škola, 

kino, kraj, práce, knihovna, penzion. Je zřejmé, ţe dŧvodem vysokého mnoţství 

vyhledávání tohoto města bude vnější faktor. 

Další v pořadí je město Boskovice, které je pro uţivatele vyhledávače Google 

spojeno s dotazy: nemocnice, kino, westernové městečko, festival, zámek, hrad, lázně, 

minerva, ubytování. Stejně jako u Litomyšle bude převládat míra percepce. Český 

Krumlov je typickým zástupcem města, kde je vnitřní faktor zanedbatelný, vypovídají 

o tom hesla: ubytování, hotel, penzion, české budějovice, zámek, divadlo, hluboká, hostel, 

weather, festival, restaurace. V Jeseníku také převaţuje vnější faktor, ale i vnitřní faktor 

je znatelný. Podle článku o sociálním kapitálu Pileček, Jančák (2010) má Jeseník vysokou 
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hodnotu komponenty občanské participace, která vypovídá o vysoké volební účasti 

obyvatel a zapojení ve veřejných aktivitách. Zájem obyvatel o město mohl významně 

napomoci umístění na předních příčkách podle rozdílu pořadí podle počtu obyvatel 

a podle vyhledávání. Uţivatelské dotazy pro Jeseník jsou následující: lázně, ubytování, 

město, hotel, práce, hrubý jeseník, jeseník nad odrou, penzion, kino, úřad práce. U města 

Říčany mírně převládá vnitřní faktor. 

Největší záporný rozdíl pořadí podle počtu obyvatel a podle vyhledávání připadá 

na město Jirkov. Pouze tři nejvyhledávanější výrazy: chomutov, město a kino vypovídají 

o nízké míře identity obyvatel a téměř nulovém vlivu vnějšího faktoru. Další v pořadí, 

město Kralupy nad Vltavou nemá ve statistikách vyhledávání údaje o nejčastějších 

dotazech. Město Ostrov má mnohoznačný název, proto byl dotaz vytvořen sečtením hesel 

(ostrov nad ohří+ostrov nad ohri+kino ostrov+město ostrov+mesto ostrov). Tato 

formulace dotazu zpŧsobila nízkou hodnotu rozdílu pořadí (Tab. 12). U dotazu na město 

Orlová výrazně převládá míra identity. Uţivatelé pokládají dotazy související s ţivotem 

ve městě: karviná, havířov, město, gymnázium, nemocnice, kino, orlová lutyně, hc, bazén, 

vesmír, orfa. Stejně tak je tomu i u města Český Těšín, kde nejčastější dotazy zní: třinec, 

úřad, karviná, kino, práce, gymnázium, nemocnice, zš, knihovna. Tato dvě města jsou 

typickými zástupci, kde převládá vnitřní faktor.  

Tab. 12  Pět měst s největším kladným a záporným rozdílem pořadí * 

název města rozdíl pořadí * 

 

název města rozdíl pořadí * 

Litomyšl 68 

 

Jirkov -67 

Boskovice 65 

 

Kralupy nad Vltavou -59 

Český Krumlov 57 

 

Orlová -58 

Jeseník 49 

 

Ostrov -58 

Říčany 45 

 

Český Těšín -47 

* rozdíl pořadí města podle počtu obyvatel a pořadí podle přepočteného objemu vyhledávání 

Rozdíl pořadí podle počtu obyvatel města a pořadí podle vyhledávání města byl 

zobrazen v mapě (Obr. 13). Rozdělení do třídních intervalŧ rozdílu pořadí bylo provedeno 

s vyuţitím směrodatné odchylky, tzn. podle pravidel pro normální rozdělení. Normální 

rozdělení bylo ověřeno pomocí Pearsonova χ
2
 testu na 1 % hladině významnosti. 

Města zobrazená v mapě zeleně jsou více vyhledávaná a města zobrazená červeně 

jsou méně vyhledávaná neţ bychom očekávali podle počtu obyvatel. Ţlutě jsou vykreslena 

města, jeţ mají stejné nebo podobné pořadí podle počtu obyvatel a podle vyhledávání.  

Shluk málo vyhledávaných měst se nachází na severozápadě Čech a východě 

Moravy. Tyto regiony České republiky nejsou u uţivatelŧ Google oblíbené. Kdyţ 

porovnáme oblasti s výsledky z článku o sociálním kapitálu (Pileček, Jančák, 2010) 

zjistíme, ţe oblast severozápadních Čech se shoduje a má nízké hodnoty všech tří 

komponent sociálního kapitálu. Jednou z mnoha příčin nezájmu o tento region mŧţe být 

nízká úroveň sociálního kapitálu.  

Mezi méně vyhledávanými městy se vyskytovala sídla, jeţ jsou znevýhodněna 

svým dlouhým názvem. U těchto měst musíme připustit zkreslení výsledkŧ a omezit 

interpretaci. Naopak mezi více vyhledávanými městy se častěji nacházela města s krátkým 

jednoslovným názvem, který nelze do vyhledávače zadat v jiném tvaru. Města s krátkými 

názvy jsou proto zvýhodněna, na to musíme rovněţ pamatovat. 
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Lidnatá města ČR byla většinou středně vyhledávaná. Regiony, o které jeví 

uţivatelé Google největší zájem jsou střední, jiţní a východní Čechy a jiţní Morava.  

 

 

Obr. 13  Rozdíl pořadí měst podle počtu obyvatel a podle vyhledávání 

6.2 Rozdělení dotazů podle grafu závislosti přepočteného 
objemu vyhledávání na počtu obyvatel města 

U veličin přepočteného objemu vyhledávání (POV) a počtu obyvatel města bylo 

zjišťováno regresní analýzou, o jakou závislost se jedná (Graf 1). Nejvyšší hodnota 

koeficientu determinace byla vypočtena pro kubickou závislost, R
2
 = 0,966. Druhá nejvyšší 

hodnota byla pro kvadratickou závislost R
2
 = 0,952. A třetí nejvyšší hodnota pro lineární 

závislost, R
2 

= 0,936.  
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Graf 1  Závislost POV na počtu obyvatel města (regresní křivky) 

V práci Horák et al. (2009) byla zjišťována závislost mezi počtem zpráv o městě 

v RSS kanálu ČT24 a počtem obyvatel města. Po testování několika závislostí uvádí autor 

jako nejpřesnější kubickou závislost, druhou nejpřesnější kvadratickou závislost a třetí 

nejpřesnější lineární závislost s koeficientem korelace R
2
 = 0,752. Výsledky jsou velmi 

podobné jako pro závislost přepočteného objemu vyhledávání (POV) a počet obyvatel 

města výše. Pro grafické znázornění pouţil autor lineární závislost s 95 % intervalem 

spolehlivosti. Aby bylo moţné porovnat výsledky obou prací, byla pro interpretaci zvolena 

také lineární závislost s 95 % a 90 % intervalem spolehlivosti.  

Nejprve budou interpretovány výsledky pro závislost POV a počtu obyvatel města 

samostatně. Na základě umístění bodu města v Grafu 2 vŧči regresní přímce a intervalŧm 

spolehlivosti posuzujeme, zda je vyhledávání města uţivateli výrazně nadprŧměrné 

(nad horní mezí 95 % intervalu spolehlivosti), nadprŧměrné (mezi horní mezí 95 % a 90 % 

intervalu spolehlivosti), slabě nadprŧměrné (v 90 % intervalu spolehlivosti, nad regresní 

přímkou), prŧměrné (na regresní přímce), slabě podprŧměrné (v 90 % intervalu 

spolehlivosti, pod regresní přímkou), podprŧměrné (mezi dolní mezí 90 % a 95 % intervalu 

spolehlivosti), výrazně podprŧměrné (pod dolní mezí 95 % intervalu spolehlivosti). Třicet 

nejlidnatějších měst ČR je rozděleno do těchto sedmi skupin podle nadprŧměrnosti 

či podprŧměrnosti vyhledávání (Tab. 13). 

Brno se v Grafu 2, jeţ zobrazuje závislost POV na počtu obyvatel, odchyluje 

nejvíce ze všech měst od intervalu spolehlivosti. Brno je výrazně nadprŧměrně 

vyhledávané. Jde o dŧleţité univerzitní město, které přitahuje pozornost jak studentŧ, 

tak obyvatel z okolí, to dokládají nejčastěji vyhledávané dotazy: restaurace, hotel, divadlo, 
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olympia, práce, kino, vut, nemocnice, mhd, o několik příček dále masarykova univerzita, 

mu. Ostrava s podobným počtem obyvatel výrazně zaostává za Brnem. Zájem o Ostravu 

je slabě podprŧměrný. Příčinou bude nejspíš menší obliba tohoto města v ostatních 

regionech. Nejčastěji vyhledávané dotazy pro Ostravu jsou: cinestar, práce, hotel, 

restaurace, colours of ostrava, nemocnice, program, divadlo, zoo, mhd, futurum, o několik 

příček dále univerzita, všb. Olomouc je druhým městem, které je v grafu zobrazeno mimo 

95 % interval spolehlivosti. Hodnota zájmu je výrazně nadprŧměrná. Nejčastěji 

vyhledávané dotazy pro Olomouc jsou: cinestar, univerzita, olympia, nemocnice, flora, 

knihovna, kino, divadlo, sigma, o několik příček dále up, univerzita palackého.  

Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Zlín jsou slabě nadprŧměrně 

vyhledávaná města mezi uţivateli vyhledávače Google. Nejčastější dotazy pro Plzeň jsou: 

práce, plaza, cinestar, město, mhd, divadlo, hotel, zoo. Liberec je zadáván ve spojitosti 

s aquaparkem Babylon a zoologickou zahradou. Nejčastější slovní spojení zadávaná 

do vyhledávače Google s městem Hradec Králové jsou: pardubice, univerzita, cinestar, 

nemocnice, práce, mhd, knihovna. Pardubice jsou vyhledávány v souvislosti s hesly: 

univerzita, kino, hc, nemocnice, práce, mhd, cinestar. Největší zájem o Zlín zapříčiňuje: 

práce, kino, divadlo, nemocnice, o několik příček dále utb (Univerzita Tomáše Bati). 

Dotaz na město Most je prŧměrně vyhledávaný. Nejčastěji vyhledávaný dotaz se 

týká autodromu.  

U Prahy jako maximální hodnoty není vhodné vyvozovat závěry z polohy v grafu. 

Nejčastěji vyhledávané dotazy pro Prahu se zaměřují hlavně na městské části: praha 4, 

praha 6, praha 1, hotel, praha 5, praha10, restaurace, praha 2, mhd, praha 8, praha 3, 

praha 9, praha 7, mapa, metro, zoo. Havířov je podprŧměrně vyhledávaný. Jedná se 

o nepopulární město mezi uţivateli vyhledávače Google. Dotazy zadávané ve spojitosti 

s Havířovem jsou: kino, nemocnice, práce, město, hc, knihovna, čsad, hotel.  

Města Ústí nad Labem, České Budějovice, Kladno, Karviná jsou o trochu méně 

oblíbené neţ by se dalo očekávat podle počtu obyvatel. Podle Grafu 2 a Grafu 3 jsou 

klasifikovány jako slabě podprŧměrné.  V souvislosti s Ústím nad Labem jsou zadávány 

dotazy: teplice, úřad práce, mhd, děčín, masarykova nemocnice, krajský úřad. Nejčastější 

dotazy na České Budějovice zní takto: práce, nemocnice, cinestar, úřad, mhd, magistrát. 

Kladno láká uţivatele svým aquaparkem a hokejovým klubem. U Karviné se první tři 

nejčastěji vyhledávané dotazy týkají práce. To vypovídá o vysoké nezaměstnanosti 

ve městě. 
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Tab. 13  Klasifikace třiceti nejlidnatějších měst ČR podle Grafu 2 a Grafu 3 

výrazně 

nadprůměrné 
nadprůměrné 

slabě 

nadprůměrné 
průměrné 

slabě 

podprůměrné 
podprůměrné 

výrazně 

podprůměrné 

Brno 

 

Plzeň Most Ostrava Praha 

 
Olomouc 

 

Liberec  Ústí nad Labem Havířov 

 

  

Hradec Králové  České Budějovice 

  

  

Pardubice  Kladno 

  

  

Zlín  Karviná 

  

  

Karlovy Vary  Frýdek-Místek 

  

  

Jihlava  Opava 

  

  

Tábor  Děčín 

  

  

  Teplice 

  

  

  Chomutov 

  

  

  Přerov 

  

  

  Mladá Boleslav 

  

  

  Prostějov 

  

  

  Jablonec nad Nisou 

  

  

  Třebíč 

  

  

  Česká Lípa 

  

  

  Třinec 

  
V další části interpretace bude komentováno, nakolik jsou výsledky z publikace 

Horák et al. (2009) a výsledky této práce stejné či odlišné.  

Bod představující Prahu má podobné umístění v grafech obou prací. Brno je  

v grafu, který se zabývá počtem regionálních zpráv v RSS kanálu ČT24 (Horák et al., 

2009), zobrazeno na regresní přímce; je o něj prŧměrný zájem. Ale v Grafu 2 je Brno 

zobrazeno nad horním 95 % intervalem spolehlivosti; je o něj výrazně nadprŧměrný zájem. 

Větší oblíbenost Brna u uţivatelŧ vyhledávače Google mŧţe být zpŧsobena studenty 

brněnských univerzit. Oproti tomu redaktoři regionálních zpráv moravské metropoli věnují 

přiměřenou pozornost. Počet zpráv o Ostravě v RSS kanálu ČT24 je prŧměrný, ale zato 

zájem uţivatelŧ vyhledávače Google je slabě podprŧměrný.  

Zaznačení Olomouce v obou grafech je nad horní hranicí 95 % intervalu 

spolehlivosti. Regionální zpravodajství přikládá městu Olomouc stejnou dŧleţitost jako 

uţivatelé vyhledávače. Města Plzeň, Liberec, Pardubice, Karlovy Vary, Jihlava jsou v obou 

grafech nadprŧměrné, přesněji v grafu vyhledávání slabě nadprŧměrné a v grafu 

regionálních zpráv výrazně nadprŧměrné.  

Města Kladno a Prostějov jsou v obou zobrazeních slabě podprŧměrné. Havířov byl 

v obou pracích zobrazen pod dolní hranicí 95 % intervalu spolehlivosti. Jedná se o méně 

oblíbené město, jak pro uţivatele vyhledávače, tak pro tvŧrce zpráv ČT24. Poloha  

v příhraničí a vliv sousedního Polska mŧţe sniţovat zájem o toto město.  

Výsledky měst České Budějovice, Ústí nad Labem a Opava jsou v této práci a práci 

Horák et al. (2009) odlišné. 
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Graf 2  Závislost POV na počtu obyvatel města (lineární regrese) 
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Graf 3  Detail grafu závislosti POV na počtu obyvatel města (lineární regrese) 

6.3 Nejčastěji vyhledávané dotazy pro města podle předmětu 
zájmu uţivatelů 

Jedním z výstupŧ aplikace GI jsou nejčastěji vyhledávané dotazy pro zadané heslo. 

Pokud uloţíme výstup statistiky dotazu do tabulky ve formátu CSV, získáme aţ 50 

nejčastěji vyhledávaných dotazŧ. V Tab. 14 jsou nejčastěji vyhledávané dotazy pro město 

Český Těšín. Dotazŧ je pouze 9, protoţe město Český Těšín není příliš vyhledávané. 

Pro zpracování byla vybrána města: Český Krumlov, Mariánské Lázně, Brno, 

Ostrava, Český Těšín, Praha, Jeseník. Pro kaţdé město byla uloţena tabulka ve formátu 

CSV. 

Nejčastěji vyhledávané dotazy z uloţených tabulek byly rozděleny do osmi 

kategorií předmětu zájmu: cestování a ubytování, nákupy, volný čas, zdravotnictví 

a lázeňství, vzdělávání, bydlení, zaměstnání a instituce, ostatní.  

Výběr kategorií předmětu zájmu se odvíjel od moţnosti interpretace. Cestování 

a ubytování by mělo poukazovat na zájem z jiných regionŧ a měst ČR (vnější faktor). 

Bydlení, zaměstnání a instituce určuje zájem obyvatel města (vnitřní faktor). U nákupŧ, 

volného času, zdravotnictví a lázeňství, vzdělávání nelze zjistit, zda se jedná o zájem 

obyvatel města nebo zájem osob z jiných regionŧ a měst, avšak mŧţeme určit, 
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čím je město lákavé. Skupina ostatní je těţko interpretovatelná. Patří zde dotazy na: části 

města, jiná města, počasí, mapy, dopravu. Příklad rozdělení nejčastěji vyhledávaných 

dotazŧ pro město Český Těšín je v Tab. 14. 

 Kaţdý z nejčastěji vyhledávaných dotazŧ má uvedenu relativní hodnotu 

vyhledávání (RHV). Nejvíce vyhledávaný dotaz má RHV 100 %. Ostatní nejčastěji 

vyhledávané dotazy mají poměrnou část vzhledem k hodnotě 100 %.  

Tab. 14  Nejčastěji vyhledávané dotazy pro dotaz český těšín+cesky tesin 

nejčastější vyhledávání pro český těšín+cesky tesin RHV [%] předmět zájmu 

třinec 100 ostatní 

úřad český těšín 65 zaměstnání a instituce 

karviná 55 ostatní 

kino český těšín 40 volný čas 

práce český těšín 40 zaměstnání a instituce 

gymnázium český těšín 30 vzdělávání 

nemocnice český těšín 30 zdravotnictví a lázeňství 

zš český těšín 30 vzdělávání 

knihovna český těšín 25 volný čas 

Bylo provedeno sečtení relativních hodnot vyhledávání (RHV) podle jednotlivých 

předmětŧ zájmu. Např. pro vzdělávání byly sečteny RHV dotazu gymnázium český těšín, tj. 

30 (Tab. 14) a RHV dotazu zš český těšín, tj. 30 (Tab. 14). Výsledkem je součet RHV 

pro vzdělávání 60 (Tab. 15).  

Na základě součtŧ RHV byla určena část z celku v procentech pro kaţdý předmět 

zájmu. Např. 14,4 % nejčastěji vyhledávaných dotazŧ se týká vzdělávání (Tab. 15). 

Tab. 15  Součet relativních hodnot vyhledávání podle předmětu zájmu  

předmět zájmu součet RHV z celku [%] 

ostatní 155 37,4 

zaměstnání a instituce 105 25,3 

volný čas 65 15,7 

vzdělávání 60 14,4 

zdravotnictví a lázeňství 30 7,2 

cestování a ubytování 0 0 

nákupy 0 0 

bydlení 0 0 

Poznámka: pro dotaz český těšín+cesky tesin 

Výsledné hodnoty v procentech pro města a jednotlivé předměty zájmu jsou 

uvedeny v Tab. 16 a zobrazeny v Grafu 4. Podle grafu lze usoudit, ţe města Český 

Krumlov a Mariánské Lázně jsou velmi oblíbené turistické cíle, kolem 60 % dotazŧ 

je orientováno na cestování a ubytování. Ve vyhledávání těchto dvou měst tedy převaţuje 

vnější faktor. Naopak ukazatelem vnitřního faktoru jsou zaměstnání a instituce. Vysokou 

hodnotu vnitřního faktoru má město Český Těšín, tj. 25 % nejčastějších dotazŧ se týká 

zaměstnání a institucí.  
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Město Jeseník potvrdilo svou pozici známého lázeňského města, kdy se 46 % 

nejčastěji vyhledávaných dotazŧ týkalo zdravotnictví a lázeňství. Nákupy zajímají 

uţivatele ve spojitosti s Brnem. Volnočasové aktivity (kina, restaurace, sport) jsou 

vyhledávány ve spojitosti s Ostravou, jde o 40 % dotazŧ na toto město. Praha má nejvyšší 

hodnotu 70 % pro kategorii předmětu zájmu ostatní, kde převaţují dotazy na městské části.  

Zajímavá je podobnost lomené čáry v grafu reprezentující město Brno a Ostravu. 

Uţivatelé vyhledávače Google se na tato dvě města dotazují z podobných dŧvodŧ. Stejně 

tak tomu je u měst Český Krumlov a Mariánské Lázně, kde jsou lomené čáry téměř 

totoţné.   

 

Tab. 16  Nejčastěji vyhledávané dotazy podle předmětu zájmu v procentech  

předmět zájmu [%] Český Krumlov Mariánské Lázně Brno Ostrava Český Těšín Praha Jeseník 

cestování a ubytování 59,5 56,4 6,9 4,4 0,0 6,4 12,0 

nákupy 0,0 0,0 18,3 10,8 0,0 0,7 0,0 

volný čas 13,5 11,5 27,3 40,4 15,7 13,9 6,0 

zdravotnictví a lázeňství 1,5 2,6 4,2 5,3 7,2 0,0 46,0 

vzdělávání 0,0 0,0 6,6 4,4 14,4 0,0 1,0 

bydlení 0,0 0,0 8,1 5,6 0,0 4,3 2,0 

zaměstnání a instituce 3,0 3,8 16,2 16,4 25,3 5,0 14,0 

ostatní  22,5 25,6 12,3 12,9 37,4 69,8 19,0 
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Graf 4  Nejčastěji vyhledávané dotazy uživateli Google pro města podle předmětu zájmu 
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7 VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ TURISTICKÝCH 
CÍLŮ 

7.1 Kraje podle počtu vyhledaných turistických cílů 

Seznam turistických cílŧ byl čerpán z knihy Procházka po krajích ČR (Sajda et al., 

2001). Autoři této knihy zvolili pro kaţdý kraj v prŧměru 30 turistických cílŧ. Nejvíce cílŧ 

bylo vybráno pro Liberecký kraj, tj. 39 a nejméně cílŧ náleţelo Olomouckému kraji, tj. 22 

(Tab. 17). Při interpretaci musí být brán v úvahu rozdílný počáteční počet turistických cílŧ 

pro kaţdý kraj a také moţnost, ţe autoři knihy některé populární turistické cíle opomněli. 

Po vyhledání 424 turistických cílŧ v nástroji Google Insights byly vyřazeny ty cíle, 

které měly relativní objem vyhledávání (ROV) roven nule. Takové cíle jsou označené jako 

nevyhledané. Počet nevyhledaných cílŧ se vyšplhal na 136 (Tab. 17).  

Zároveň byl vypočten procentuální podíl vyhledaných cílŧ kraje z celkového počtu 

cílŧ kraje. Praha, Středočeský kraj a Jihočeský kraj mají nad 80 % vyhledaných 

turistických cílŧ z knihy Sajda et al. (2001). Je moţné, ţe některé populární destinace 

těchto krajŧ se do knihy nedostaly. Další interpretace zjednodušuje realitu a vychází pouze 

ze zmiňovaného neúplného seznamu turistických cílŧ (Sajda et al., 2001). 

Vyhledané turistické cíle byly roztříděny do čtyř skupin (Tab. 17): kulturní 

památky (97), přírodní cíle (104), jiné zajímavosti (47) a města (40).  

Výsledky ukazují, ţe krajem s nejvyšším počtem vyhledaných kulturních památek 

je Praha. Nachází se zde téměř čtvrtina kulturních cílŧ, tj. 24. Středočeský kraj se 14 hrady, 

zámky a jinými pamětihodnostmi obsazuje druhé místo mezi kraji. Kdyţ porovnáme 

výsledky se statistikou počtu návštěvníkŧ památkových objektŧ s placeným vstupným 

z roku 2009 (NIPOS, 2010), zjistíme, ţe jsme došli ke stejným výsledkŧm. Nejúspěšnější 

kraje, co do počtu návštěvníkŧ památkových objektŧ jsou kraj Praha s přibliţně 3,3 mil. 

návštěvníkŧ a Středočeský kraj s 1,9 mil. návštěvníkŧ za rok.  

Na vyhledávané přírodní cíle je nejbohatší Ústecký kraj s 12 záznamy. V těsném 

závěsu jsou Liberecký a Zlínský kraj s 11 přírodními dominantami. Jihočeský, 

Královéhradecký a Středočeský kraj se také řadí mezi kraje bohaté na přírodní krásy.  

Skupinu jiné zajímavosti, která by se dala také označit jako cíle aktuálního dění, 

ovládl Moravskoslezský kraj s 9 destinacemi. Nejvyšším počtem historicky hodnotných 

nebo jinak zajímavých měst, které zmiňuje Sajda et al. (2001), se pyšní Jihočeský kraj.  

Nejvíce vyhledaných cílŧ celkově se nachází v kraji Praha, následuje kraj 

Středočeský a Liberecký. Nejhŧře u uţivatelŧ vyhledávače Google dopadl Olomoucký kraj 

s 11 vyhledanými cíli (Tab. 17).   
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Tab. 17  Počty vyhledaných a nevyhledaných cílů v krajích 

kraj 
všechny 

cíle 

nevyhledané 

cíle 

vyhledané cíle vyhledané cíle 

[%] kulturní  přírodní jiné  města celkem 

Hlavní město Praha 36 3 24 3 6 0 33 92 

Středočeský 32 5 14 9 2 2 27 84 

Liberecký 39 15 7 11 4 2 24 62 

Jihočeský 27 4 5 10 2 6 23 85 

Zlínský 29 6 7 11 3 2 23 79 

Pardubický 30 8 8 7 5 2 22 73 

Ústecký 36 15 3 12 2 4 21 58 

Moravskoslezský 28 8 2 6 9 3 20 71 

Královéhradecký 37 18 5 10 1 3 19 51 

Karlovarský 30 12 4 6 4 4 18 60 

Plzeňský 27 10 7 3 3 4 17 63 

Jihomoravský 25 9 6 5 4 1 16 64 

Vysočina 26 12 4 5 1 4 14 54 

Olomoucký 22 11 1 6 2 2 11 50 

součet skupiny cílŧ 424 136 97 104 47 40 288  

7.2 Nejvyhledávanější cíle podle kategorií 

Vyhledané dotazy na kulturní, přírodní a jiné cíle byly seřazeny podle přepočteného 

objemu vyhledávání (POV). Prvních dvacet nejvyhledávanějších turistických cílŧ 

ze skupiny kulturní, přírodní a jiné bude v této části dále popisováno.  

Dvacet nejpopulárnějších cílŧ ale neodpovídá zcela přesně realitě, neboť byl pouţit 

nekompletní seznam turistických destinací (Sajda et al., 2001). Je nutné pamatovat na toto 

omezení a podle něj provádět interpretaci výsledkŧ. 

Jako první bude popsáno dvacet nejvyhledávanějších kulturních památek (Obr. 14). 

Téměř polovina z dvaceti nejvyhledávanějších kulturních cílŧ leţí v Praze. Hlavní město 

tím potvrdilo svŧj historický a kulturní význam. Druhý kraj, který se pyšní několika 

z nejpopulárnějších kulturních památek, je kraj Středočeský. Nachází se zde tři z dvaceti 

nejvyhledávanějších památek (Tab. 18).  

První místo mezi vyhledávanými kulturními památkami patří hradu Karlštejn 

ze Středočeského kraje. Nejčastěji vyhledávaná slova ve spojitosti s Karlštejnem byla: 

hrad, golf, castle, křivoklát, zámek, hotel, praha, konopiště, vinobraní. Druhé místo obsadil 

Vyšehrad, který nese totoţné jméno s praţskou městskou čtvrtí. Podle nejčastěji 

vyhledávaných hesel: praha, nakladatelství, letní scéna, sokol, divadlo, hotel, restaurace, 

hrad, mŧţeme usoudit, ţe část dotazŧ se netýkala hradu. Třetí místo zaujímá sídlo 

prezidenta ČR Praţský hrad. Ve spojitosti s tímto dotazem uţivatelé zadávali slova: 

výstava, mapa, vstupné. Podle NIPOS (2010) je Praţský hrad nejnavštěvovanější placenou 

památkou České republiky. Václavské a Staroměstské náměstí zaujímají čtvrté a jedenácté 

místo v ţebříčku kulturních cílŧ ze seznamu (Sajda et al., 2001). Václavské náměstí 

je povaţováno za centrum obchodu, u uţivatelŧ vyhledávače Google ale jde spíše 

o centrum knih: luxor, knihkupectví, neoluxor, squash, restaurace, hotel, knihy. 



Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionŧ a měst uţivateli Google 

2011  41 

 

Staroměstské náměstí si uţivatelé spojují s trhy. Praţský umělý ostrov Kampa se umístil 

na 5. místě. Vyhledáván byl s hesly: park, hotel, muzeum, group, restaurant, výstava. Hrad 

Křivoklát a Kokořín jsou dalšími dvěma zástupci úspěšných kulturních památek 

Středočeského kraje. Jihomoravský kraj se pyšní oblíbenými památkami Lednicko-

valtickým areálem a vilou Tugendhat. Zámek Hluboká nad Vltavou a budovy selského 

baroka v Holašovicích jsou kulturními památkami Jihočeského kraje, o které uţivatelé 

vyhledávače jeví největší zájem. Na území Královéhradeckého a Libereckého kraj 

se rozkládají pro uţivatele atraktivní památky hrad Kost a zámek Sychrov. 

Tab. 18  Dvacet nejvyhledávanějších kulturních památek 

pořadí kulturní památka POV kraj 

1 hrad Karlštejn 822,8 Středočeský  

2 Vyšehrad 626,9 Hl. m. Praha 

3 Praţský hrad 602,8 Hl. m. Praha 

4 Václavské náměstí 542,5 Hl. m. Praha 

5 Kampa 470,2 Hl. m. Praha 

6 hrad Křivoklát 409,9 Středočeský 

7 Karlŧv most 273,6 Hl. m. Praha 

8 hrad Pernštejn 243,9 Vysočina  

9 Lednicko-valtický areál 214,2 Jihomoravský  

10 vila Tugendhat 208,1 Jihomoravský  

11 Staroměstské náměstí 205,2 Hl. m. Praha 

12 hrad Kokořín 171,0 Středočeský  

13 zámek Hluboká nad Vltavou 136,9 Jihočeský  

14 hrad Kost 112,7 Královéhradecký  

15 Břevnovský klášter 94,0 Hl. m. Praha 

16 zámek Sychrov 75,1 Liberecký  

17 Holašovice 59,9 Jihočeský  

18 Obecní dŧm, Praha 59,8 Hl. m. Praha 

19 Strahovský klášter 59,8 Hl. m. Praha 

20 hrad Loket 52,7 Karlovarský 
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Obr. 14  Dvacet nejvyhledávanějších kulturních památek České republiky z knihy Sajda et al. (2001) 

Z přírodních cílŧ, které se těší největší oblibě uţivatelŧ vyhledávače Google, byl 

vytvořen seznam prvních dvaceti. Přírodní destinace jsou, jak je vidět na přepočtených 

objemech vyhledávání (POV) v Tab. 19, více oblíbené neţ kulturní (Tab. 18). Většina 

z prvních dvaceti přírodních cílŧ se nachází v okrajových částech ČR a kopíruje tak česká 

pohoří (Obr. 15).   

Libereckému kraji přísluší pět přírodních cílŧ ze seznamu dvaceti 

nejvyhledávanějších z knihy Sajda et al. (2001). Celkový počet vyhledaných přírodních 

cílŧ je v tomto kraji také vysoký. Z těchto dvou skutečností mŧţeme usoudit, ţe Liberecký 

kraj je, co se týká přírody, pro turisty velice lákavý. Pod Královéhradecký kraj spadají tři 

z dvaceti nejvyhledávanějších přírodních cílŧ a celkový počet vyhledaných přírodních 

památek je deset, jedná se také o kraj přitaţlivý svými přírodními krásami.  

Nejúspěšnějším přírodním cílem ze seznamu (Sajda et al., 2001) je pohoří Šumava. 

Nejčastěji vyhledávanými dotazy jsou: ubytování, hotel, penzion, np, národní park, kvilda, 

chata, u štěpána, počasí. Zájem o toto pohoří se týká hlavně ubytování, dalo by se tedy 

očekávat, ţe uţivatelé Googlu, kteří tato slovní spojení hledají, jsou zároveň budoucími 

hosty hotelŧ a penzionŧ. 

Druhé místo mezi přírodními cíli obsadila nejdelší česká řeka Vltava (Tab. 19), 

podle nejčastěji vyhledávaných slovních spojení mŧţeme odhadovat ve spojitosti s jakými 

činnostmi čeští uţivatelé Googlu název této řeky vpisují do vyhledávače: rozhlas, mp3, 

radio, smetana, press, hotel, půjčovna lodí, stores, knihy. Zde vidíme stejný problém 

jako u předních míst kulturních památek. Zkoumané cíle jsou tak známé, ţe jejich jména 

nesou rádia, vydavatelství, firmy, apod. Proto byl vytvořen dotaz (vltava - rozhlas - mp3 - 
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radio - smetana - press - hotel - 3 - stores - knihy - online - obchod - čro - burian - dvd), 

který odfiltroval část dotazŧ nesouvisejících přímo s řekou Vltavou. Nová 

nejvyhledávanější hesla zněla takto: půjčovna lodí, mapa, řeka, kd, skupina, cz, tour, cd, 

landa, restaurace, povodí, 2000, čr, river, kolej, kino, rádio, parník. U nového znění 

dotazu se jiţ polovina nejčastěji vyhledávaných hesel týkala přímo řeky Vltavy.   

    Na třetím místě se umístilo pohoří Krkonoše, které bylo zadáváno jako přírodní 

cíl dvou krajŧ Královéhradeckého a Libereckého. Většina nejvyhledávanějších hesel 

se týkala přímo pohoří: ubytování, hotel, hory, počasí, chata, mapa, penzion, špindlerův 

mlýn, pec pod sněžkou, lyžování, šumava, harrachov, sněžka, sníh. Podle těchto slovních 

spojení se dá čekat, ţe se uţivatelé chystají v regionu ubytovat nebo lyţovat. Beskydy jsou 

dalším vyhledávaným pohořím, lidé je vyhledávají s pojmy: ubytování, hotel, chata, 

penzion, chko, bílá, mapa, lyžování, jeseníky, pustevny, počasí, ski, chalupy, morávka. 

Pŧjde tedy jistě o centrum turistŧ a lyţařŧ. Páté místo mezi nevyhledávanějšími přírodními 

cíli obsadilo pohoří Jeseníky, dotazy byly podobné jako u předešlých pohoří, navíc 

se přidal zájem o lázeňství.  

Tab. 19  Dvacet nejvyhledávanějších přírodních cílů 

pořadí cíl POV kraj  

1 Šumava 1876,2 Jihočeský, Plzeňský 

2 řeka Vltava 1528,1 Středočeský, Jihočeský, Hl. m. Praha 

3 Krkonoše 1189,8 Královéhradecký, Liberecký 

4 Beskydy 1097,4 Zlínský, Moravskoslezský 

5 Jeseníky 975,5 Olomoucký, Moravskoslezský 

6 Lipno 875,5 Jihočeský  

7 Ještěd 713,9 Liberecký  

8 Český ráj 713,9 Liberecký, Královéhradecký  

9 Jizerské hory 475,9 Liberecký  

10 Praděd 429,2 Moravskoslezský  

11 Pálava 390,2 Jihomoravský  

12 Pustevny v Beskydech 390,2 Zlínský  

13 Orlické hory 363,2 Královéhradecký, Pardubický 

14 Máchovo jezero 356,9 Liberecký 

15 Sněţka 325,6 Královéhradecký 

16 České Švýcarsko 325,6 Ústecký 

17 Lysá hora 325,2 Moravskoslezský 

18 Klínovec 299,5 Karlovarský 

19 Krušné hory 265,3 Karlovarský, Ústecký 

20 Praţská botanická zahrada 247,9 Hl. m. Praha 

Vyhledávaným cílem je také největší vodní nádrţ ČR Lipno a její okolí. Tato oblast 

je vhodná pro zimní i letní rekreaci, dokládají to nejčastější dotazy: ubytování, lipno nad 

vltavou, hotel, ski, penzion, areál, frymburk, kemp, šumava, přehrada, lake, resort. Ještěd 

je první horou, která se umístila v ţebříčku nejvyhledávanějších přírodních cílŧ, uţivatelé 

zadávali slovní spojení: liberec, hotel, lanovka, ski, areál, lyžování, ubytování, vysílač, 

hotel. Region Český ráj, který je znám svými přírodními i historickými památkami, obsadil 

osmé místo. Uţivatelé vyhledávali pro tuto lokalitu hesla: ubytování, penzion, mapa, hotel, 
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turnov, chko, kemp, sedmihorky, prachovské skály, hrubá skála, výlety, trosky. Dalo by se 

tedy očekávat, ţe tento region navštíví hlavně pěší turisté. CHKO Pálava obsadila 

jedenácté místo, dotazy byly zaměřeny na: ubytování, mikulov, chko, víno, mapa, gumotex, 

penzion, kemp, pavlov. Statistiky vyhledávání potvrdily, ţe je tento cíl neodmyslitelně spjat 

s vinařstvím.  

Pro české uţivatele vyhledávače Google jsou nejvíce lákavým cílem pohoří, 

kde hledají hlavně ubytování a příleţitost k lyţování. Dále je zájem o plavbu na loďkách, 

koupání, lázeňství, vinařství a pěší turistiku.  

 

Obr. 15  Dvacet nejvyhledávanějších přírodních cílů České republiky z knihy Sajda et al. (2001) 

Jiné cíle zahrnují rozhledny, zoologické zahrady, muzea, festivaly, lázně, sport, 

výstaviště, divadla (Obr. 16). Hranice mezi jednotlivými kategoriemi se stanovuje obtíţně, 

proto byla tato kategorie pojata jako cíle momentálního kulturního, přírodního 

i sportovního dění. Seznam destinací byl opět vybrán z knihy Sajda et al. (2001), proto 

musíme pamatovat na to, ţe se jedná o dvacet nejvyhledávanějších cílŧ z této knihy. 

V ţebříčku dvaceti nejvyhledávanějších jiných cílŧ přísluší sedm příček Praze 

a z toho pět cílŧ je na předních pozicích (Tab. 20), coţ potvrzuje význam Prahy jako naší 

přední destinace. 

Na prvním místě mezi jinými cíli skončila ZOO Praha. Uţivatelé vyhledávali 

slovní spojení: zoo troja, botanická zahrada, zoo dvůr králové, zoo liberec, zoo brno, 

mapa. Další zoologické zahrady umístěné v prvních dvaceti cílech jsou ZOO Dvŧr 

Králové, ZOO Plzeň a ZOO Liberec. Obecně lze říci, ţe čeští uţivatelé vyhledávače 

Google mají velký zájem o zoologické zahrady i botanické zahrady, arboreta a parky, které 

byly přiřazeny do přírodních cílŧ.    
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Národní muzeum získalo druhou příčku. Dotaz byl vytvořen tak, aby bylo odečteno 

Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum. Nejčastěji vyhledávané dotazy 

obsahovaly dotazy na destinace, které si uţivatelé s Národním muzeem spojují: praha, 

národní galerie, národní divadlo, výstava, národní knihovna, knihovna, výstavy. Třetí 

příčka mezi jinými cíli přísluší Rudolfinu. Konají se zde výstavy a koncerty a tomu 

odpovídají i nejčastěji zadávaná hesla: galerie, program, výstava, koncert, dekadence, dox. 

Dalším cílem, který bývá zařazován mezi muzea a umístil se mezi prvními dvaceti cíli, 

je skanzen Roţnov pod Radhoštěm. V ţebříčku se rovněţ zařadila místa konání výstav 

a veletrhŧ brněnské Výstaviště a Výstaviště v Holešovicích.  

Vrch Petřín je čtvrtým nejvyhledávanějším jiným cílem. Uţivatelé zadávají slovní 

spojení: rozhledna, praha, lanovka, bludiště, prague, lanová dráha, hvězdárna, hill, tower, 

věž. Další pozici obsadilo Národní divadlo v Praze. Dotaz byl vytvořen tak, aby odráţel 

zájem jen o toto praţské divadlo. V nejvyhledávanějších slovních spojeních se ale objevily 

i jiné scény: opera praha, program, státní opera, národní muzeum, divadlo na 

vinohradech, divadlo na zábradlí, stavovské divadlo. Na přední pozice ţebříčku se zařadily 

lázně Teplice, Jeseník a Jáchymov. Uţ mezi přírodními cíli se projevil zájem o lázeňství 

mezi českými uţivateli vyhledávače Google, zde se tato tendence potvrdila.  

Tab. 20  Dvacet nejvyhledávanějších jiných cílů 

pořadí jiný cíl POV kraj  

1 ZOO Praha 1293,0 Hl. m. Praha  

2 Národní muzeum 587,7 Hl. m. Praha 

3 Rudolfinum 587,6 Hl. m. Praha 

4 Petřín 458,1 Hl. m. Praha 

5 Národní divadlo 324,8 Hl. m. Praha 

6 ZOO Dvŧr Králové nad Labem 288,0 Královéhradecký  

7 Velká pardubická 238,0 Pardubický  

8 ZOO Plzeň 213,9 Plzeňský  

9 ZOO Liberec 212,9 Liberecký  

10 lázně Teplice 204,8 Ústecký  

11 brněnské Výstaviště 181,2 Jihomoravský  

12 Výstaviště v Holešovicích 179,5 Hl. m. Praha 

13 lázně Jeseník 148,3 Olomoucký  

14 westernové městečko Šiklŧv mlýn 148,3 Vysočina  

15 Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 118,5 Karlovarský  

16 Masarykŧv okruh v Brně 115,3 Jihomoravský  

17 skanzen Roţnov pod Radhoštěm 98,8 Zlínský  

18 Jizerská padesátka 55,1 Liberecký  

19 lázně Jáchymov 51,3 Karlovarský  

20 Nuselský most 51,3 Hl. m. Praha 

Ze sportovních akcí je úspěšný dostihový závod Velká pardubická, u něhoţ 

je zřetelný sezónní nárŧst vyhledávání kaţdý rok v říjnu, nejvíce lidé vyhledávají 

informace o programu a vstupenkách. O Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 

je zvýšený zájem během června a července. Běţkařský závod Jizerská padesátka uţivatelé 

Google vyhledávají hlavně během ledna. 
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Obr. 16  Dvacet nejvyhledávanějších jiných cílů České republiky z knihy Sajda et al. (2001) 
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ZÁVĚR 

V aplikaci GI bylo úspěšně vyhledáno všech 133 dotazŧ na česká města a 288 

ze 424 dotazŧ na turistické cíle. 136 dotazŧ na turistické cíle nepřekročilo práh 

vyhledávání stanovený tvŧrci aplikace GI, tyto dotazy nebyly dále zpracovávány. Pomocí 

několika zpŧsobŧ hodnocení výsledkŧ byly naplněny cíle práce.  

V první části vyhodnocení bylo zjišťováno, zda existuje vztah mezi pořadím města 

podle přepočteného objemu vyhledávání (POV) a pořadím města podle počtu obyvatel 

(kapitola 6.1). Bylo zjištěno, ţe závislost existuje, je přímá a vysoká. Město bylo 

hodnoceno na základě rozdílu pořadí podle počtu obyvatel a pořadí podle vyhledávání. 

Projevila se města, která jsou málo vyhledávaná i přes poměrně vysoký počet obyvatel 

(Jirkov, Kralupy nad Vltavou, Orlová, Ostrov, Český Těšín). Shluk takových měst 

je v severních Čechách a v nejvýchodnější části Moravy, tyto oblasti jsou pro uţivatele 

Google nezajímavé a neoblíbené. Naopak města vyhledávaná více neţ by se dalo očekávat 

podle počtu obyvatel, jsou turistická centra nebo ţádaná sídla (Litomyšl, Boskovice, Český 

Krumlov, Jeseník, Říčany). Více vyhledávaná města převaţují v jiţních, středních 

a východních Čechách a na jiţní Moravě, tyto oblasti mŧţeme ohodnotit jako lákavé 

pro uţivatele Google.  

Další hodnocení se zabývalo grafem závislosti přepočteného objemu vyhledávání 

(POV) na počtu obyvatel města (kapitola 6.2). Bylo posuzováno zobrazení města v grafu 

vŧči regresní přímce a mezím intervalŧ spolehlivosti. Výrazně nadprŧměrné výsledky 

zaznamenalo město Brno, které je významným univerzitním městem a centrem jiţní 

Moravy. Druhým městem, které překročilo horní mez spolehlivosti a stalo se tak 

nadprŧměrně vyhledávaným je Olomouc. Brno a Olomouc řadíme k oblíbeným městŧm 

ČR. Za dolní mez intervalu spolehlivosti se dostalo město Havířov. Jedná se o nepopulární 

město mezi uţivateli vyhledávače Google. 

Součástí výstupu kaţdého dotazu v aplikaci GI jsou nejčastěji vyhledávaná slovní 

spojení zadávaná s příslušným dotazem. Pro 7 vybraných českých měst byly nejčastěji 

vyhledávané dotazy roztříděny do 8 kategorií předmětu zájmu (kapitola 6.3). 

Zájem o lázeňství a zdravotnictví převládá u dotazŧ na město Jeseník. Český Krumlov 

a Mariánské Lázně vyhledávají uţivatelé převáţně kvŧli cestování a ubytování. Z toho 

mŧţeme vyvodit, ţe převaţují dotazy od obyvatel z jiných regionŧ ČR, u těchto měst 

převládá vnější faktor. Naopak zájem o instituce a vzdělání je z vybraných měst nejvyšší 

u Českého Těšína, je zde výrazný vnitřní faktor, tj. zájem obyvatel města. Brno a Ostrava 

mají vysoké hodnoty pro volný čas a nákupy. Hodnoty obou měst jsou pro všechny 

kategorie předmětu zájmu velmi podobné. Uţivatelé vyhledávají tato města z podobných 

dŧvodŧ. Téměř totoţné rozloţení do kategorií mají nejčastěji vyhledávané dotazy měst 

Český Krumlov a Mariánské Lázně.  

Turistické cíle byly čerpány z knihy Procházka po krajích ČR (Sajda et al., 2001). 

Nevíme jistě, zda autoři některou populární destinaci neopomněli. Proto musíme 

interpretovat výsledky pouze jako vyhodnocení turistických cílŧ z této knihy. Nejprve byly 

turistické cíle roztříděny do skupin (kulturních, přírodních a jiných) destinací. První 

zpracování se týkalo počtu cílŧ v jednotlivých krajích (kapitola 7.1). Nejvyšší počet 

vyhledaných turistických cílŧ ze seznamu (Sajda et al., 2001) měla Praha a Středočeský 

kraj. Jedná se o nejvíce turisticky lákavé kraje. Praha vede ţebříček v počtu kulturních cílŧ. 

Nejvíce vyhledaných přírodních cílŧ má Ústecký, Liberecký a Zlínský kraj. 

Moravskoslezský kraj obsadil první místo podle počtu vyhledaných jiných cílŧ. Kategorie 
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jiné cíle vypovídá o aktuálním dění, zahrnuje festivaly, sportovní akce, zoologické 

zahrady, muzea a lázně.  

Druhým zpŧsobem posouzení turistických cílŧ (kapitola 7.2) bylo jejich seřazení 

podle přepočteného objemu vyhledávání (POV), coţ je číselné vyjádření míry vyhledávání 

dotazu. Nejvyšší POV měly přírodní cíle. Lze konstatovat, ţe přírodní destinace jsou 

u českých uţivatelŧ nejvíce oblíbené. Přední příčky ve skupině přírodních cílŧ obsadily 

Šumava, Vltava, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Lipno. Nejvyhledávanější přírodní cíle 

se koncentrují kolem hranic ČR a v Libereckém kraji. Ţebříček jiných cílŧ vedou ZOO 

Praha, Národní muzeum, Rudolfinum, Petřín, Národní divadlo, ZOO Dvŧr Králové, Velká 

pardubická. Podle vysokého počtu nejvyhledávanějších jiných cílŧ je Praha centrem 

aktuálního dění. Kulturní památky, o které jeví uţivatelé největší zájem, jsou Vyšehrad, 

Karlštejn, Praţský hrad, Václavské náměstí, Kampa a Křivoklát. Nejvíce vyhledávaných 

kulturních památek se podle očekávání nachází v Praze.  

Bylo potvrzeno, ţe statistiky z aplikace GI mají velmi hodnotná data o trendech 

ve společnosti a dokáţou vystihnout, co uţivatelé ve spojitosti s regiony a městy zajímá 

a jak je zájem vysoký. Význam nástroje GI bude vzrŧstat se stoupajícím počtem uţivatelŧ 

vyhledávače Google a vyrovnanější věkovou a vzdělanostní strukturou osob vyuţívajících 

Internet.  

Úskalí aplikace GI je ve formulaci dotazŧ na města (kapitola 5.2.2) a turistické cíle 

(kapitola 5.2.3). Problémy jsou s mnohoznačnými názvy jako je Tábor, Ostrov, Most, které 

nadhodnocují vyhledávání města. Částečným řešením je odečtení neţádoucích slovních 

spojení v zadávaném dotazu. Další nepříjemností je více názvŧ pro stejný cíl, jako tomu 

je u skanzenu neboli muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm. Při zadání pouze 

jednoho názvu by byla sníţena míra vyhledávání. Velkou nevýhodou nástroje GI je to, 

ţe neumoţňuje zobrazovat absolutní hodnoty vyhledávání. Pro popsání vyhledávání dotazu 

číselnou hodnotou byla vytvořena veličina přepočteného objemu vyhledávání (kapitola 

3.3.5).  

Zde jsou 4 náměty pro další výzkum. Prvním námětem je zkoumání vývoje zájmu 

o dotaz pomocí grafu závislosti objemu vyhledávání na čase. Je moţné sledovat cykličnost 

objemu vyhledávání nebo lze určit, ve kterém ročním období, měsíci nebo dnu v roce je 

nejvyšší zájem o daný cíl. Druhý námět na výzkum je vytvoření skupin měst, které mají 

podobné poměry nejčastěji vyhledávaných dotazŧ podle kategorií předmětu zájmu. Tím 

bychom odhalili, která města uţivatelé vyhledávají z podobných dŧvodŧ. Třetí varianta 

se týká sledování zájmu zahraničních uţivatelŧ o české regiony a města. Poslední nápad 

pro další výzkumnou činnost je porovnání výsledkŧ Google Insights a statistik 

vyhledávače Seznam. Pro zjednodušení srovnání by bylo vhodné pouţít automatizované 

zpracování. 

Seznam nejvyhledávanějších kulturních, přírodních a jiných cílŧ lze vyuţít v oblasti 

turismu. Výsledky ze zpracování měst mohou lépe vystihnout obraz měst ve vědomí 

obyvatel ČR a doplnit tak mentální mapy. Výsledky své práce hodlám publikovat ve formě 

článku nejlépe v časopisu Geografické rozhledy, který slouţí pro popularizaci geografie. 
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