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Internet a zdroje
Vyhledávací služby a využití informačních

zdrojů Internetu
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Internetový vyhledávač – aplikace  která umožňuje na Internetu najít 

webové stránky, které obsahují požadované informace

• Jak vyhledávač pracuje

– procházení webových stránek

– vytvoření databáze výskytu slov

– indexování

– poskytování odpovědí na dotazy

• Procházení webových stránek → vyhledávací roboti (prohledávání 

WWW pomocí hypertextových odkazů)

• Indexování databáze →  urychlení vyhledávání

– Index je tvořený tak, aby poskytoval na prvních místech stránky s 

nejvyšší užitnou hodnotou (relevancí) 
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Internetové vyhledávače



• Booleovské (logické) operátory – rozšíření či zúžení rešeršního dotazu

– Unární

NOT/AND NOT → vyjadřuje logickou negaci (NE)

– Binární

AND → vyjadřuje logický součin (A), vhodný např. ke spojení 

významově odlišných pojmů

OR → vyjadřuje logický součet (NEBO)

XOR → vylučovací NEBO: vyhledaný záznam musí obsahovat pouze 

jedno ze zadaných slov
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• Pseudo Booleovské operátory

– + → +molekulární +biologie (bude vyhledán záznam obsahující obě slova)

– − → −horské kolo (bude vyhledán záznam obsahující slovo "kolo" a 

neobsahující slovo "horské")

• Proximitní operátory

– NEAR (Nn) → vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená 

určitým počtem (n) slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují

– FOLLOWED BY → vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova v pořadí, v 

jakém byla zapsána

– SENTENCE (S) → daná slova se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat 

ve stejné větě uvnitř téhož pole

– PARAGRAPH → daná slova se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve 

stejném odstavci

Alternativní zápisy pomocí: " " - ; : , → př. "Česká pošta" 
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• Sergey Brin a Larry Page → akademický projekt (Stanford)

– Test nového algoritmu PageRank (hodnocení důležitosti www stránek)

Google
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PageRank stránky a

Množina všech stran, které odkazují na a

Počet odkazů, které vedou z u

Normalizující faktor:

součet hodnocení je konstantní řešení RankSinku – zdroj ranku

Net worth: US $ 16.7 billion (2011)



•

Google a jeho schopnosti



• retrospektiva databáze: 1945–současnost 

• aktualizace: jednou týdně

Web of Science (WoS)

vyhledávací pole

Další možnosti vyhledávání; vyhledávání

časopisů v klastrech atd.

pokročilé vyhledávání

možnosti vyhledávání



• Hirschův index: kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, 

než je pořadové číslo článku (výsledky seřazeny podle citací) 

• Impakt faktor (IF): určité měřítko kvality vědeckých časopisů

– výpočet pro rok 2011

Web of Science (WoS)

suma všech citací ze všech článků v daném klastru za rok 2011
IF 

počet článků publikovaných v daném klastru za předchozí dva roky (tj. 2009-2010)


Autor=(panacek a)



Práce s klastry

Web of Science (WoS)



• Obsah informačního zdroje: více než 2000 titulů recenzovaných časopisů 

• Typ informačního zdroje: plnotextový

• Časové pokrytí: časopisy od r.1993–současnost

Science Direct



• Výhody: špičkové možnosti vyhledávání

• Nevýhody: běží na Javě = pomalejší, náchylný k „zamrznutí“

Scopus



Scopus, SciFinder, Scirus atd.



ACS, RSC, Springer apod.

http://link.springer.com/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.rsc.org/

http://link.springer.com/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.rsc.org/


• Proč a jak citovat?

– Citování je základní součástí vysokoškolských i vědeckých prací

– Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.)

– Při citování odkazujeme čtenáře na další literaturu a tím dáváme vlastní práci do souvislosti s pracemi 

jiných lidí

– Správným citováním také dokazujeme, že známe problematiku, o které píšeme

– Platné normy v ČR (.pdf volně ke stažení):

• ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2 (01 0197)

• Kdy mám citovat?

– Vždy, když ve své práci použijeme myšlenku někoho 

jiného (ať už jde o přednášky, Internet, odborný článek atd.)! 

Citování použitých zdrojů

Informace: www.infogram.cz



• Plagiátorství

– opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek či výsledků výzkumu a jejich vydávání za své 
bez uvedení původního zdroje

• Proč NE plagiátorství? 

– plagiátor porušuje etické standardy, vnitřní předpisy instituce a právní předpisy ČR

– plagiátorství poukazuje na nedostatečnou schopnost autora pracovat s odborným textem, 
nedostatečnou znalost zpracovávané tematiky, publikované literatury či autorů zabývajících se 
touto tematikou, nedostatečné interpretační schopnosti, popřípadě autorův nezájem o téma či 
jeho lenost

– editor i čtenář mají právo vědět, kde byla obdobná práce publikována a v jakém kontextu byl 
převzatý text uveden

Plagiátorství
Informace: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/plagiatorstvi/

Zdroj: http://blog.writingshield.com/index.php/2011/02/understanding-student-plagiarism/

http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/plagiatorstvi/
http://blog.writingshield.com/index.php/2011/02/understanding-student-plagiarism/


• Autor neocituje zdroje, ze kterých při své práci čerpal

• Autor cituje zdroje, které při psaní své práce nepoužil

• Autor cituje svá vlastní díla (vytváří tzv. autocitace), i když s novým 

dílem obsahově nesouvisí

• Autor vytváří nepřesné a neúplné citace, které ztěžují 

identifikaci zdroje, z něhož čerpal

Porušení citační etiky
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• Způsob zápisu citace musí být jednotný v celé práci

o Využití online reference managerů × vhodných offline aplikací

• Citace má být úplná – aby bylo možné původní zdroj informace nalézt

o Uvádí se co nejvíce dostupných informací

• Citujeme výhradně z primárních pramenů – citovat bychom měli pouze dokumenty, které 

jsme použili

• V citacích zachováváme jazyk zdroje, který citujeme. Údaje nepřekládáme s výjimkou 

fyzického popisu (počet stran, vydání,…)

Obecná pravidla citování



Online možnost citací

Citace.com (www.citace.com)
• Bez nutnosti registrace
• Nutnost znát všechny potřebné údaje
• Časově náročné
• Chybí propojitelnost s kancelářskými balíčky



• CiteUlike (http://www.citeulike.org/)

• Nutnost registrace

• Není nutné znát žádné údaje o článku =

= aplikace si je natáhne sama

Využití v Internet Exploreru/Firefoxu

Online možnost citací

http://www.citeulike.org/


• Využití reference managerů

• Placené
o EndNote

o RefWorks

• Zdarma
o JabRef

o Mendeley

Výhody a nevýhody

• Plugin v MS Office/OpenOffice → jednoduché vkládání citací (EndNote, RefWorks, 

Mendeley)

• Všechny citace mají jednotný formát

• Aplikace jsou přehledné, práce s nimi je jednoduchá 

×
• Nutnost vytvářet databáze 

o jednoduché v Mendeley

o Složitější – zbytek programů (nutnost registrace na WoS apod.)

• Reference manager může „zamrznout“ = restart aplikace/wordu

Citace – Software



• Free reference manager (http://www.mendeley.com/)

Citace – Mendeley

http://www.mendeley.com/


Citace – Mendeley



• Využití: OpenOffice, LaTeX, BibTeX

• Aplikace založená na Javě – podpora pro všechny operační systémy

Citace – JabRef



Kniha:
o HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.

o DE ALMEIDA, Hermione. Romantic medicine and John Keats. New York: Oxford University Press, 1991. 418 s.

Článek:
o HROMÁDKO, Jan, HROMÁDKO, Jiří, MILER, Petr, HÖNIG, Vladimír a CINDR, Martin. Technologie výroby biopaliv druhé 

generace. Chemické listy. 2010, 104(8), 784-790. ISSN 0009-2770.

o ŠÍCHA, Jan et al. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2

films. Plasma Processes and Polymers. 2011, 8(3), 191-199. ISSN 1612-8850.

Web:

• Monografie
o BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z MyiLibrary: 

http://lib.myilibrary.com?ID=86355

• Příspěvek:
o ČADA, Roman. Degree conditions on induced claws. Discrete Mathematics [online]. Elsevier. 6 December 2008, 308(23), 

5622-5631 [cit. 13.6.2011]. ISSN 0012-365X. Dostupné prostřednictvím Science Direct z: doi:10.1016/j.disc.2007.10.026

• Webové stránky:
o Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. Infogram: ©2011 [cit. 19.7.2011]. Dostupné z: 

http://www.infogram.cz/

Další ukázky na: https://sites.google.com/site/novaiso690/home (online)

http://e.citace.com/?page_id=28 (e.citace – offline)

Citace – ukázky

http://lib.myilibrary.com/?ID=86355
http://www.infogram.cz/
https://sites.google.com/site/novaiso690/home
http://e.citace.com/?page_id=28

