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Abstrakt 

Tématem práce je poskytování služeb předních českých internetových portálů a cílem 

je analyzovat toto prostředí a poskytované služby.  

Práce představuje obecný vývoj, členění a strukturu portálů a dále se věnuje prostředí 

v České republice. Představuje situaci informačních technologií a připojení k internetu na 

základě statistických výzkumů, sleduje vývoj společností provozující portály, změny na 

českém portálovém trhu a analyzuje vybrané služby, které portály nabízejí. Nedílnou součástí 

je i představení měření návštěvnosti jako hlavního ukazatele úspěšnosti portálů a analýza 

reklam, které se na stránkách vyskytují. 

 

 

Klí čová slova 

portál, horizontální portál, vyhledávání informací, internet, world wide web, katalog, 

email, mapy, návštěvnost internetu, reklama  
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Předmluva 

 

Ve své práci se chci věnovat českým portálům a jako cíl jsem si stanovil popsat a 

analyzovat české portálové prostředí a služby, které uživateli nabízí. Téma českých portálů a 

jejich služeb jsem si vybral proto, že se v této oblasti pohybuji a rád bych zúročil své 

zkušenosti, které jsem nabral za dvou a půl leté působení na pozici analytika právě v jenom 

z českých portálů.  

Toto téma mi přijde zajímavé nejen z pohledu uživatele a jeho informačních potřeb, 

které od portálu očekává, ale také z pohledu trhu a společnosti, která se na něm pohybuje 

s cílem dosažení zisku.  

Právě na základě zkušeností s nasazováním a úpravami jednotlivých služeb, jsem ve 

své práci opustil od pouhého detailního popisu daných služeb, ale spíše jsem se zaměřil na 

přiblížení portálového prostředí, tak aby má práce posloužila jako celkový obraz trhu a ne 

jako strohý popis, který by v takto dynamickém prostředí rychle ztrácel svojí funkci. 

Jelikož trh internetových portálů v České republice nebyl do současné doby 

podrobněji analyzován a při jeho hodnocení je třeba pracovat s nejnovějšími daty, protože se 

velmi rychle mění, v průběhu práce jsem využíval zejména online odborné časopisy, firemní 

prezentace portálů, tiskové zprávy společností zabývajících se internetovým prostředím, 

zprávy z monitoringu trhu a vlastní zkušenosti. Teoretické části práce jsem zpracovával 

s použitím české i zahraniční literatury a cenné mi byly také rady, které mi poskytl vedoucí 

mé diplomové práce PhDr. Richard Papík  PhD., kterému tímto děkuji. Citování informačních 

zdrojů a strukturování bibliografických záznamů provádím v souladu s normami ISO 690 a 

ISO 690-2. Citované zdroje a použité pasáže z těchto zdrojů označuji číslem v hranaté 

závorce []. Toto číslo odpovídá číslu záznamu v seznamu použité literatury. Všechny údaje 

jsou platné k datu citace. 

Z počátku své práce, jako uvedení do tématu, ve stručnosti nastíním celosvětový vývoj 

internetu a www a dále se budu již podrobněji věnovat obecnému rozdělení a struktuře portálů 

a jejich celosvětovému vývoji, který ovlivnil a i na dále ovlivňuje vývoj u nás.  

Po všeobecných informacích se budu věnovat pouze českému prostředí a na úvod 

představím celkovou situaci v České republice s připojením na internet, vlastněním PC a jeho 

využíváním, abychom věděli o jakou cílovou skupinou české portály bojují.  
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V další části uvedu společnosti, které portály provozují a nastíním historický vývoj 

portálů. Největší část své práce budu věnovat analýze jednotlivých služeb portálů, kde se 

zaměřím na ty nejnavštěvovanější a z informačního hlediska nejzajímavější služby.  

Jako přední ukazatel úspěšnosti portálu je jeho návštěvnost, u které bych chtěl ukázat 

nejenom jak si jednotlivé portály stojí, ale také jaké hodnoty se při měření zjišťují a kdo a 

jakým způsobem onu návštěvnost měří. 

V poslední části své práce se zaměřím na vztah portálů a reklamy, bez které by nebylo 

možné zdarma takovéto služby nabízet. Popíši jednak reklamní formáty, které můžeme na 

stránkách vidět, snahy o jejich standardizaci a také ceny reklam a celkové výdaje na reklamu 

na internetu u nás.  
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1. Úvod 

Internet je obrovský fenomén, který se rozvíjí již několik desítek let a jeho celosvětový 

rozmach a rozšiřování využitelnosti neubírá na intenzitě. Jeho přední služba word wide web 

(www) nabízí uživatelům nepřeberné množství stránek a informací na nich obsažených.  

Portály pomáhají uživateli segmentovat a vyhledávat informace, které by rád na 

daných stránkách nalezl a dále působí jako centrální adresa, která sama poskytuje nejžádanější 

služby na internetu. Z tohoto důvodu patří portály k nejnavštěvovanějším adresám na 

internetu vůbec a jejich vliv na chování uživatele je obrovský.  

Internet byl od počátku vytvářen jako akademická síť přístupná komukoli a nabízející 

své informace zdarma. Tento koncept však nebyl vzhledem k zvyšujícím se požadavkům na 

rychlost, objem dat a náklady na obsahové části udržitelný. Proto se na stránkách začaly 

objevovat reklamní sdělení, které přinášely prostředky na další rozvoj služeb, aniž by uživatel 

přímo za služby platil.  

Český portálový trh ovládají tři zástupci – Atlas, Centrum a Seznam, kterým se chci ve 

své práci podrobněji věnovat. Jejich vývoj začal již před více jak deseti lety a tak se již 

nejedná o nějaké zkušební projekty, ale o vyspělé a zkušené společnosti. Během této doby 

vznikaly i jiné alternativy, ale nedokázaly se na trhu výrazněji prosadit. 

Má práce se zabývá výhradně českými portály a to i přes to, že se pohybujeme na poli 

globálního média, které nerozlišuje státní hranice. Tento výběr jsem zvolil proto, že i když 

internet je nadnárodní, stále uživatele ovlivňuje jazyková bariéra a ne každý člověk ovládá na 

pokročilé úrovni, či preferuje, nejrozšířenější jazyk - angličtinu. Česká republika je ke všemu 

výjimečná v upřednostňování právě českých portálů, kdy jsme jedna z mála zemí na světě, 

kde v hledání nevítězí celosvětově úspěšný vyhledávač Google, ale právě český portál.  
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2. Vývoj Internetu a www 

Historie Internetu sahá až do roku 1958 [19], kdy byla založena Americká agentura 

ARPA (Úřad pro pokročilé výzkumné projekty – Advanced Research Projects Agency) jako 

reakce na vypuštění Sputniku Sovětským svazem.  Agentura byla zaměřena na podporu 

vývoje a výzkumu a soustředila se na počítačové sítě a komunikační technologie. Zde vznikla 

myšlenka projektu počítačové sítě, která by umožnila komunikaci mezi jejími jednotlivými 

uzly. Jedním z hlavních požadavků byla absence hlavního bodu sítě tak, aby síť nemohla být 

lehce vyřazena v případě válečného konfliktu. Tak vznikla síť, kde si jednotlivé uzly byly 

rovny. 

Jako vznik Internetu je brán rok 1969 kdy byla celá síť tvořena čtyřmi uzly [20] na 

čtyřech amerických vysokých školách a pojmenovala se Arpanet. Postupně během dalších let 

vznikaly různé sítě se specifickým zaměřením, avšak pracující na stejném principu, tedy 

vzájemně slučitelné. V roce 1971 měla již síť patnáct uzlů [19], o rok později třicet sedm. 

Arpanet se již začal využívat také k elektonické poště a síť se rozvijí nevídanou rychlostí. V 

devadesátých letech se množství počítačů připojených na Internet každý rok nejméně 

zdvojnásobuje. V roce 1989 překonává 100 000 připojení [19]. Za rok počet připojených 

dosáhl 300 000 [19], atd. V roce 2001 se hovoří o miliardách. 

Skutečný rozmach internetu umožnilo až zavedení služby World Wide Web (WWW), 

která umožnila práci nejen s textem, ale i z obrazem, zvukem, videem a byla založena na 

hypertextu – dokumentu, který lze procházet pomocí systémů jednoduchých odkazů. 

 

služby Internetu jsou:   

• elektronická pošta (E-mail)  
– umožňuje přenos a doručování zpráv po síti ostatním uživatelům do schránek na 
poštovních serverech  
– dopisy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další přiložené soubory  
– každý uživatel musí mít na příslušném poštovním serveru přidělenou schránku 
(vyhrazené místo na disku serveru)  
   

• přenos souborů (FTP)  
– služba umožňující obousměrný přenos souborů mezi jednotlivými uzly sítě a práci 
se souborovým systémem vzdáleného počítače  
   

• elektronické konference (Mailing Lists)  
– služba umožňující výměnu názorů na určité téma, příspěvky jsou automaticky 
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rozesílány e-mailem všem přihlášeným účastníkům konference  
   

• diskusní skupiny (News)  
– služba také umožňující výměnu názorů na určité téma, ale jinou formou než 
konference  
– pro prohlížení příspěvků je potřeba speciální program  
– diskusní skupiny jsou hierarchicky uspořádány  

 
• vzdálené přihlášení (Telnet)  

– slouží pro interaktivní práci na vzdáleném počítači  
– umožňuje pracovat jako by uživatel seděl přímo u vzdáleného počítače 
   

• World Wide Web (WWW)  
– WWW stránky jsou dokumenty, které mohou obsahovat kromě textu a obrázků 
zvuky, videosekvence,...  
– stránky jsou většinou vytvořeny v jazyku HTML (HyperText Markup Language), 
jehož hlavní výhodou je využití hypertextu  

 
Jednou z nejvíce používaných služeb v prostředí Internetu je dens World Wide Web. 

Překládá se jako “celosvětová pavučina” [4]. Jde tedy o propojení dokumentů z celého světa. 

Základním prvkem WWW je dokument, většinou označovaný jako stránka. WWW dokument 

může kromě samotného textu obsahovat i jiné formáty jako je grafika, animace, video, zvuk 

atd. 

Jednou z hlavních vlastností webového dokumentu jsou obsažené odkazy, které 

uživatele navedou na jiný dokument, případně jinou část stejného dokumentu.  Tyto odkazy 

se nazývají hypertexty.K určení dokumentu v Internetu se používá  jednoznačná adresa, která 

se nazývá Uniform Resource Locator (URL).  

K prohlížení WWW dokumentů se využívá takzvaný prohlížeč neboli browser, který 

obsah stránek zobrazuje. WWW prohlížeč navazuje komunikaci s servery. Komunikace je 

většinou uskutečňována prostřednictvím protokolu HyperText Transfer Protocol (HTTP) a 

pomocí síťového protokolu Transmission Communication Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP). Většina webových prezentací  uvádí optimální konfiguraci pro zobrazení, tedy pro 

jaký webový prohlížeč a jaké rozlišení byla webová stránka napsána. 

Obsah stránky bývá většinou napsán v jazyce HTML (HyperText Markup Language). 

Prostřednictvím tohoto jazyka se definuje formátování textu a odstavců, umístění obrázků, 

tabulky, formuláře, odkazy na jiné dokumenty a další prvky dokumentu. Pro takovouto 

definice se používají symboly, kterým se říká tagy. 

Celá komunikace mezi prohlížečem a serverem je založena na principu architektury 

klient/server. Prohlížeč posílá požadavek na zaslání dokumentu, v podobě URL adresy, 

serveru a ten pomocí zasílá zpět požadovaný dokument. Takto získaný dokument je pak 
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zobrazen v prohlížeči. Do počítače se stahuje určitá šablona, jak danou informaci zobrazit.a 

tak se může stát, že se daný dokument zobrazí na různých počítačích různě například při 

zvolení jiného rozlišení stránky. [43] 

Aby se uživatelé mohli orientovat ve velkém množství webových stránek, začaly 

vznikat vyhledávací servery, které měly za úkol archivovat obsah internetové sítě a umožnit 

uživateli vyhledávat potřebné informace. Postupně se k této vyhledávací funkci přidávaly jiné 

a celý server tak začal rozšiřovat své pole působnosti a také okruh klientely. Vznikly tak 

multifunkční weby, kde uživatel nalezne velké množství informací na jednom místě a nemusí 

je složitě vyhledávat. Těmto webům se začalo říkat portály. 
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3. Webové portály 

3.1. Úvod 

Internetový portál lze definovat jako seskupení několika služeb pod společnou 

adresou.  

Jelikož množství serverů připojených k síti internet se neustále rozrůstá a tím se 

zvyšuje i počet vystavovaných dokumentů, nastává pro uživatele problém, jak daný 

dokument, respektive požadovanou informaci vyhledat když neexistuje žádná centrální 

správa, která by dokumenty třídila. Právě potřeba vzrůstajícího počtu uživatelů vyhledávat a 

nalézt požadované informace měla za následek vznik prvních vyhledávačů. Tyto vyhledávače 

vznikaly buď jako všeobecné a nebo jako specializované, zaměřené na určitou oblast, které se 

informace týkají v závislosti pro jaké uživatele byl vyhledávač vytvořen. Na takovéto 

vyhledávače se později začali nabalovat i jiné služby, které usnadňovali návštěvníkovi 

orientaci na internetu a tak vznikali první portály. Jednotlivé poskytované služby se liší podle 

toho jakým směrem a na jaké uživatele je daný portál zaměřen.  

Podle základního tematického rozdělení můžeme portály dělit na vertikální a 

horizontální. Původní portály se pokládají za horizontální protože byly určené pro širokou 

veřejnost. Dále se mohou portály členit na všeobecné portály, komunitní portály, vertikální 

průmyslové portály, horizontální průmyslové portály,  podnikové informační portály, portály 

e-trhů, personální portály, mobilní portály, informační portály a niche portály. Problém 

s jakýmkoli podrobnějším členěním je, že neustále vznikají nové kategorie.  [21] 

3.2. Horizontální portály 

Horizontální portály se zaměřují na široké spektrum různých služeb přesto že jejich 

obsah nebývá tak podrobný jako u portálů vertikálních. Vznikaly převážně z vyhledávačů, 

které postupně rozšiřovali nabídku svých služeb, tak aby se staly zajímavý pro co nejširší 

veřejnost a mohly tak těžit z jejich návštěvnosti. Často jsou jejich jednotlivé služby 

zabezpečovány vertikálními portály, které tak získávají větší návštěvnost a prodeje. Inzerent 

také může cílit u jednoho subjektu na různé skupiny. Hlavní výhodou horizontálních portálů 

je vysoká návštěvnost. To je důsledek nabídky různorodého množství služeb na jednom místě. 
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Dále je u nich zabezpečena široká diversifikace rizika. Tyto portály dosahují největší 

návštěvnosti ze všech subjektů na Internetu. 

Mezi poskytované služby patří denní zpravodajství, ekonomické informace, chat, 

přehled počasí, mapy, horoskopy, vtipy, kalendáře, vyhledávání firem, hry, elektronické 

obchody, free-mailové služby, bezplatný prostor pro publikování webových stránek atd. 

Naprostá většina nabízených služeb je pro koncového uživatele bezplatná díky ziskům z 

přítomné reklamy, která ovšem snižuje informační hodnotu daných stránek.  

3.3. Vertikální portály 

Vertikální portály se úzce věnují určitému tématu. Může se jednat o finance, cestovní 

ruch nebo například hry. Výhodou tohoto typu je poskytnutí širokého spektra informací a 

služeb. Uživatelé serveru jsou velmi dobře definovatelní, a proto i reklamní cílení je velmi 

přesné. Tyto portály většinou kompenzují nižší návštěvnost vyšší cenou reklamy. Ta je pro 

inzerenty vzhledem ke specializaci akceptovatelná. Jejich nevýhodou je právě jejich úzká 

specializace. Uživatelé musí pro jiné informace přecházet jinam a je možné, že se na stránky 

již nevrátí. V každé zemi se vždy utvoří úzká skupina portálů specializovaných na určité 

téma. Vstup dalšího subjektu je díky velkému pokrytí dané oblasti velmi složitý. Mezi 

úspěšné vertikální portály v České republice lze zařadit servery specializující se na finance a 

zpravodajství. Provoz některých vertikálních portálů zajišťují univerzity nebo jiná vzdělávací 

a výzkumná centra a bývají nevýdělečná. Jedná se většinou o vědecky orientované informační 

systémy. Bývají zaměřeny na informační technologie, finance, lékařství atd.  

3.4. Struktura 

Většina portálů se skládá z několika systémů, které buď nezávisí nebo závisí na 

chování uživatele. Činnost první skupiny uživatel nepozoruje, narozdíl od druhé, která je na 

uživateli závislá.  

Nezávislá systémy (roboti neboli spiders)  prochází dokumenty na Internetu podle 

předem nadefinovaných pravidel a obstarávají data. Dále sem patří programy, které získaná 

data zpracovávají, vytvářejí indexy nebo ukládají potřebné informace do databází a připravují 

pro využití. 

V části závislé na chování uživatele probíhá komunikace pomocí webového rozhraní a 

zpracovávají se požadavky uživatele.  
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Internetový portál můžeme také rozdělit podle možností, které nabízí svému uživateli 

do několika vrstev. Jednotlivé vrstvy se liší podle práv, které má uživatel přidělena. Pro to aby 

se mohly jednotlivá práva přiřadit danému uživateli je při přihlašování požadovaná 

autentizace (nepřihlášenému uživateli pochopitelně náleží ty nejnižší práva). 

Vrstva s nejvyššími právy je administrativní. Lidé s těmito právy zpravidla mívají 

daný portál, či jeho část, na starost a mohou zasahovat jak do struktury tak do funkcionalit 

celého systému a přidělují další práva ostatním uživatelům.  

V dalších vrstvách je určeno k jakým službám a informacím mohou uživatelé 

přistupovat. Uživatel většinou nemůže zasahovat do chodu systému, ale může nějakým 

způsobem editovat obsah portálů. Například vytvářet jednotlivé kategorie a měnit jejich 

strukturu, vkládat a editovat obsah. I zde můžou být tyto pravomoci rozděleny na několik 

podskupin, omezující druh práv nebo oblast kde je může uživatel použít. 

Jako poslední vrstva s nejužšími možnostmi pak náleží většině běžným uživatelům, 

kteří mají možnost prohlížení stránek a pohybu po neuzamčených částech portálu. [62] 

3.5. Vývoj portálů 

Webové portály začali vznikat na počátku devadesátých let. Jedním z prvních a 

dodnes nejúspěšnějším zahraničním portálem se stal Yahoo.com, který byl založen v roce 

1994 dvěma studenty, Davidem Fillo a Jerry Yangem [22] (ačkoli v dnešní době spíše 

stagnuje a pomoci mu má nově zvolený generální ředitel, kterým se stal právě Jerry Yang).  

Portály jsou stránky, které nabízejí různorodé služby a to převážně zdarma. Příjmy 

portálu jsou z reklam a zvyšují se úměrně s návštěvností daných stránek. Mezi stěžejní služby 

poskytované již od počátku portálů patří vyhledávání informací pomocí fulltextového 

vyhledávače nebo katalogu. Relevantnost předložených výsledků však také ovlivňují 

komerční výpisy, které portál na dané výsledky hledání či sekce katalogu prodává. Další 

velice oblíbenou službou je zdarma poskytovaná e-mailová schránka. Ačkoli samotná služba 

je většinou ztrátová a produkuje jen minimální výnosy portál si díky ní zajistí trvalé a 

pravidelné návštěvy uživatelů emailu. Ačkoli uživatel nemusí vůbec navštívit stránky svého 

poskytovatele a pomocí poštovního klienta došlé zprávy stáhnout, většina uživatelů pořád volí 

tradiční cestu přístupu do pošty přes stránky portálu. 

V posledních letech zažívají velký rozmach zpravodajské služby. Nabízení aktuálních 

informací si získalo u návštěvníků poměrně rychle velkou oblibu a tak dnes větší portály 
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zpravidla úzce spolupracují nebo sami vytvářejí online deníky, případně rovnou přejímají 

jejich články. 

Za většinu poskytnutých služeb návštěvník portálu neplatí, ale musí počítat s 

působením různých reklamních sdělení aniž by mnohdy rozeznal zda se jedná o reklamu či 

nikoli. Reklamy bývají různých typů a můžeme je rozdělit na 2 základní skupiny - reklamní 

bannery a sponzorované odkazy. Právě sponzorované odkazy, jsou v dnešní době na 

vzestupu, protože uživatel buď vůbec nezaznamená, že jde o reklamu a nebo mu připadá 

důvěryhodnější.  

Webové portály nabízejí možnost inzerovat pro velké množství návštěvníků, kteří 

portál navštěvují a tak hlavním cílem portálů je poskytovat takové služby, které budou lákat 

návštěvníky a zároveň budou atraktivní pro inzerenty. Čím více služeb bude portál nabízet tím 

více potenciálních uživatelů může získat a zároveň má k dispozici více reklamních ploch kam 

sdělení pro návštěvníky umístí. Cíl portálu je aby uživatel základní každodenní informační 

potřeby, zjistil bez toho, aniž by portál musel opustit. A dále, aby uživatel zůstal na portálu co 

možná nejdelší dobu, navštívil co možná nejvíce sekcí a tím pádem se zvýšila 

pravděpodobnost, že shlédne větší množství reklamy. Mezi jednotlivými svými stránkami se 

portál snaží najít logické propojení po kterých by mohl klient jednoduše jít a nebo přímo na 

reklamní plochy umísťuje reklamu na své jiné služby, které by jinak uživatele nemuselo 

vůbec napadnout navštívit a tak ho drží na svých stránkách co nejdéle. 

Na druhou stranu s každou službou má portál spojené určité náklady ať už se jedná o 

vývoj, grafické práce, nákup obsahu atd. a tak musí počítat jestli daná služba bude pro 

uživatele a inzerenty dostatečně atraktivní a její provoz se vyplatí. 

Na poli portálů a jejich poskytovaných služeb dochází k určitému sjednocování 

vzhledu a ovladatelnosti jednotlivých služeb. Tento vývoj je dán tím, že portály poskytují 

podobné služby a také tím, že se mění složení uživatelů od vysoce zainteresovaných po 

nováčky, kteří požadují jednoduché a intuitivní ovládání na které jsou zvyklí.  Pro uživatele je 

to na jednu stranu výhodné pro svou jednoduchost a lehké přizpůsobení se nové stránce, na 

druhou stranu si nemusí uvědomovat přechod mezi stránkami, protože jim chybí jednoznačná 

osobitost. 

Začátky sjednocování vzhledu a služeb můžeme vidět již při založení prvního českého 

portálu Seznam.cz kdy zakladatel společnosti Ivo Lukačovič jej tehdy vytvořil proto, že 

neměl kde zveřejnit své webové stránky. Když zkoumal zahraniční servery objevil americký 

portál Yahoo, podle kterého vytvořil první verzi stránek Seznam. [43] 
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4. Internetové prostředí v ČR 

Před tím, než se budu podrobněji zabývat analýzou jednotlivých portálů v České 

republice, bych rád na několika grafech a statistických údajích nastínil situaci v oblasti 

informačních technologií, připojení na internet, složení uživatelů internetu a jejich předních 

činnostech. Těmito údaji bych rád představil trh uživatelů o které, české portály bojují. Data 

jsem čerpal především z Českého statistického úřadu, který prováděl průzkumy v roce 2006 

na vzorku respondentů 16+ [23, 24, 28], dále pak průzkumy společnosti Factum invenio, 

provedené v srpnu 2006 na vzorku 15+ [25] a Netmonitoru z března 2007 [26]. 

Osobní počítač má doma 36 % domácností, připojení k internetu má 27 % domácností, 

z toho 57 % z nich vysokorychlostní.  

Největší podíl domácností s počítačem a připojením k internetu je v Praze (42% a 37 

%), nejmenší pak v Ústeckém kraji (25% a 19 %). 

 

Vybavenost domácností osobním počítačem, připojením k internetu celkově a 

vysokorychlostním připojení 

 

Český statistický úřad [23] 

 

56 % populace ve věku 16 a více let už někdy použilo osobní počítač. Počítače více 

používají muži než ženy a více mladších lidí než starších. 86 % uživatelů používá počítač 

alespoň jednou týdně. Nejvíce je využívají mladí lidé mezi 16 a 24 lety (84 % obyvatel v 

tomto věku jsou uživatelé PC) a vysokoškolsky vzdělaní (83 %). S přibývajícím věkem podíl 

uživatelů počítače v této věkové skupině klesá. 

 



 18 

Uživatelé osobního počítače celkem, podle pohlaví a podle věku 

 

Český statistický úřad [23] 

 

Fanoušky internetu a jeho používání jsou podle očekávání mladí ve věku 16-24 let a 

vysokoškolsky vzdělaní lidé, z obou skupin internet používá 78 %. Ze všech uživatelů 

internetu jej 81 % používá alespoň jednou týdně. 

 

Uživatelé internetu celkem, podle pohlaví a podle věku 

 

Český statistický úřad [23] 

Podle průzkumu Factum invenio [25], provedeného v srpnu 2006 na vzorku 15+, 

využívá internet 53% české populace. Nejčastější místo používání internetu je v domácnosti 

29% a v zaměstnání 24%. 

Internet lidé používají především ke komunikaci – v posledních 3 měsících použilo 

elektronickou poštu (e-mail) 84 % uživatelů internetu. 72 % z nich také vyhledávalo 

informace o zboží a službách, polovina služby v cestování a ubytování a 43 % prohlíželo a 
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stahovalo on-line noviny a časopisy. 59 % všech studentů používá internet k přípravě do 

školy. 

Nákup přes internet využilo 14 % lidí starších 16 let. Nejčastěji nakupovaným zbožím 

je elektronické vybavení, knihy, učebnice a časopisy, dále vstupenky a služby v oblasti 

cestování a ubytování. 

Zatím u nás výrazněji roste jak počet serverů v doméně .cz, tak i počet podniků, které 

se prezentují vlastními webovými stránkami. Tyto informace jsou důležité jak z pohledu 

prohledávání webu tak z pozice tvorby firemních katalogů, či prodeje prezentací, které 

odkazují na weby jednotlivých firem. 

 

Webové servery v doméně .cz 

 

 

Český statistický úřad [28] 

 

Podniky s vlastními webovými stránkami (v procentech) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Celkem 44,6 55,9 61,1 67,0 70,1 

Malé (10-49 zam.osob) 38,8 50,3 56,4 62,7 66,1 

Střední (50-249 zam.osob) 64,6 75,4 78,1 80,6 83,6 

Velké (250+ zam.osob) 76,6 85,8 87,8 90,9 91,9 

Český statistický úřad [28] 

 



 20 

Činnosti prováděné prostřednictvím internetu v rámci vyhledávání bezplatných 

informací a on-line služeb  

Vyhledávání informací o zboží a službách – 71,7% 

Stahování počítačových programů – 19,1% 

Prohlížení, stahování on-line novin a časopisů – 42,9% 

Hraní, stahování počítačových her a hudby – 28,2% 

Vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování – 50,1% 

vyhledávání informací v souvislosti se studiem – 17,6% 

Vzdělávací aktivity v souvislosti se zaměstnáním – 19,5 % 

Vzdělávací aktivity v souvislosti s osobním zájmem – 20,2% 

Hledání práce – 9,8% 

Hledání informací o zdraví – 15,1% 

Internetové bankovnictví – 21,9% 

Prodej zboží nebo služeb – 11,4% 

 

Stupeň znalosti práce s internetem - uživatelé internetu   

Žádné znalosti práce s internetem – 4,6% 

Základní znalosti práce s internetem – 55,6% 

Střední znalosti práce s internetem – 31,1% 

Pokročilé znalosti práce s internetem – 8,7% 

Český statistický úřad [24] 
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Porovnání sociodemografie běžné a internetové populace 

 

 

 

Netmonitor [26] 

Ze studie americké výzkumné společnosti Jupiter Research a marketingové firmy 

iProspectv [27] vyplývá, že většina uživatelů, kteří používají internetové vyhledávače, 

očekává, že naleznou to, co hledají, na první stránce výsledků.  

Zmiňovaná stude proběhla sice pouze ve Spojených státech na vzorku tamního 

obyvatelstva, nicméně si myslím, že vypovídá vývojovému trendu ve všech vyspělých 

zemích. 

Pokud nenaleznou uživatelé to, co hledají, na prvních třech stránkách výsledků, 

obvykle to vzdávají a dále nepokračují. Také se zjistilo, že třetina uživatelů považuje 

společnosti z první stránky výsledků za nejlepší značku. 

Ze studie dále vyplývá, že 62% respondentů kliklo na výsledek z první stránky. 

Zajímavé je, že 41% uživatelů změnilo vyhledávač nebo podmínky vyhledávání, jestliže 

nenalezli předmět hledání na první stránce s výsledky. 
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5. Vývoj portálů v ČR 

Jako nejstarší portál v České republice byl v roce 1996 založen portál www.seznam.cz 

[29]. Původně se mělo jednat pouze o vyhledávač a katalog odkazů. Ivo Lukačovič, zakladatel 

portálu, jako vtipnou historku uvádí, že za původním záměrem byla snaha někam umístit 

odkaz na jeho fanouškovské stránky Járy Cimrmana. Zjistil však, že podobná služba v České 

republice neexistuje a po zkoumání zahraničních stránek objevil server Yahoo!, kterým se 

nechal inspirovat. 

Seznam se v krátké době stal nejnavštěvovanějším WWW serverem v Čechách. 

Katalog Seznamu je tvořen manuálně s kontrolou obsahové a logické.  V současné době je to 

jeden z největších katalogů na českém Internetu. V květnu roku 1997 firma Seznam uvedla do 

provozu službu Kompas [29], která umožňuje fulltextové prohledávání WWW stránek 

českého Internetu podle klíčového slov, později využil vyhledávacích služeb fulltextového 

vyhledávače Google a v současnosti používá vlastní vyhledávač. O rok později nabídl svým 

uživatelům možnost zřídit si a provozovat e-mail zdarma pod názvem email.seznam.cz. 

O rok déle než Seznam byl založen firmou Sprinx internetový portál www.atlas.cz, 

který rovněž nabídl fulltextové vyhledávání [31]. O dva roky později byla založena 

společnost ATLAS.CZ, a.s., která dodnes portál provozuje [31]. Velmi zajímavá z pohledu 

portálu byla od roku 1999 spolupráce s firmou Microsoft. Těžištěm dohody byla 

marketingová spolupráce. Od okamžiku navázání této spolupráce se stal portál atlas.cz 

součástí světové internetové sítě microsoft - msn a začal fungovat na adrese msn.atlas.cz. Tato 

marketingová spolupráce pak byla ukončena v roce 2001[31]. 

Jako nejpozději, v roce 1999, byl společností NetCentrum, s.r.o. zprovozněn 

internetový portál www.centrum.cz [30], ačkoli určité internetové projekty se vyskytovaly již 

o dva roky dříve. Jednalo se například o propojení diskusního pořadu České televize "Na 

Hraně" s Internetem. 

Další společný znak, který mají tyto tři internetové portály je zahraniční investor a 

rovněž shodně si naplánovaly jejich vstup na rok 2000 [29, 30, 31]. Do společnosti Atlas.cz 

vstoupil strategický investor - II. Epic Holding, do společnosti NetCentrum investovaly 

kapitálové fondy společností Intel a Barings - Intel Capital a Baring Communications Equity 

a ve společnosti Seznam s přeměnou na akciovou společnost získala minoritní podíl firma 

Spray International (dnes Lycos). Od té doby stabilní oblast vlastníků akorát občas narušil 
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Atlas, o jehož prodeji se několikrát spekulovalo. Společnost nikdy nepopřela, že by nebyla na 

prodej, ale k reálným dohodám zatím nedošlo. Nejdále v jednání došly se společností Mafra 

a.s. (vydavatelství provozující také např. http://www.idnes.cz/), ale i tady skončily zatím bez 

dohody a v současné době se spekuluje o zájmu televize Nova. 

Nejčerstvější rozruch na poli portálů způsobil únorový rozhovor se švýcarským 

investorem Martinem Saidlerem, který řekl: "Za 24 měsíců bude český Internet pod kontrolou 

amerických internetových firem. Vedle nich tady budou ještě zastoupeny velké evropské 

země - Německo, Francie a Velká Británie. Bude existovat jen jeden český projekt, a to 

Seznam, pokud se ovšem pan IVO LUKAČOVIČ nerozhodne prodat svůj podnik. Já si ale 

těžko dovedu představit, že by Seznam mohl vydržet ten tlak" [32] 

Pan Lukačovič, jako reakci, vstup Američanů do českých internetových vod mírnil. 

Nicméně měsíc potom vstoupila do Seznamu velká americká firma. Newyorský Tiger 

Holding, která koupila 30% podíl od společnosti Lycos Europe [33]. Tento vstup by však 

neměl výrazněji ovlivnit další vývoj Seznamu, protože se má jednat o 30% podíl bez 

jakýchkoli práv nad rámec obchodního zákoníku. Navíc z předchozích aktivit společnosti 

Tiger se dá usuzovat, že se budou snažit své investice rychle zpeněžit. 

V posledních letech se český portálový trh vyvíjí bez radikálních zásahů či velkých 

vlastních inovací a většinou se jedná o úpravy na základě zahraničních modelů. Tímto 

postupem se ani nedají předpokládat nějaké velké změny v přesouvání návštěvníků. 

Nebezpečí pro české portály tak nehrozí od českých společností, ale spíše ze zahraničí. Jako 

největší hrozba v současnosti je vyhledávač Google, který od srpna 2006 spustil na doméně 

google.cz verzi českého vyhledávání [34]. Google sice nemůže plně zastoupit české portály, 

protože jeho síla je především v hledání, ale nabízí také např. freemail, organizátor fotek, 

mapy a další služby. Zajímavé také je, že Česko je pouze jedna ze dvou zemí v Evropě, kde 

má domácí portál větší podíl než Google. Základní model expanze služeb Googlu do dalších 

zemí spočívá v prostém překladu jejich rozhraní. Touto nenáročnou metodou se dokázal 

rozšířit všude po světě.  

Další možný zahraniční konkurent je společnost Microsoft a její vyhledávač Live 

Search na české doméně live.cz. Ten by měl přijít ve známost především díky propojení 

s Vistou. Live.cz zatím nabízí pouze hledání, ale brzy by měl přijít i přeložený freemail a 

další služby. 

Z českých portálů je zatím nejlépe připraven Seznam, který neustále investuje do 

inovací, zkvalitňuje většinu svých služeb a na své domácí konkurenty pořád nepatrně získává. 

Centrum se snaží vystupovat jako komunitní portál a na inovaci některých základních služeb 
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jako mapy trochu rezignuje. Jednoznačně pozitivně lze hodnotit velký úspěch zpravodajství 

v podobě Aktuálně.cz, které se podle Netcentra brzy stalo ziskovým projektem. Třetí 

v návštěvnosti, Atlas, se snaží dotáhnout na druhou pozici a inovuje některé své služby, ale na 

výrazný posun to zatím nestačí. Za zmínku stojí, že se mu opravdu podařilo stát se dvojkou 

českého internetu, ale to jen díky kontroverznímu započítání návštěvnosti serveru idos.cz, 

který v rámci spolupráce přesunul na čas pod svou doménu.  

V minulém roce se portály pustily do změny vzhledu titulních stránek. Jako první ji 

zveřejnil Seznam jehož proměna ovšem byla také nejméně radikální. Jeho nová domovská 

stránka získala lehce obměněný vzhled a několik drobnějších možností personalizace. 

Centrum a Atlas si za vzor vybraly titulní stránku Yahoo a poté se předháněly, kdo zveřejní 

svoji verzi dříve, aby upoutal více pozornosti. Z mého pohledu se vzhledově více zdařila 

titulní stránka Atlasu, která je také více personalizovatelná. Centrum přišlo s novou možností 

překlikávat mezi 5 odlišnými tématickými panely bez obnovování stránky, ale celkově působí 

poněkud přeplácaně a nepřehledně.  

Portály ani v tomto roce nezahálely a Centrum a Seznam připravili na podzim další 

verzi své domovské stránky. Seznam tentokrát už se zásadnějšími změnami potlačil svůj 

katalog, jehož okno zmenšil a odsunul na pravou stranu a dal více prostoru zprávám a to jak 

Novinkám tak Sportu a Super. Velmi zajímavé změny jsou v oblasti personalizace, kde může 

uživatel přesouvat a rušit jednotlivé boxy až do té míry, že mu zbude na hlavní straně pouze 

vyhledávací lišta a tou naprostou jedinečností je, že Seznam vypustil z hlavní strany veškeré 

reklamy a prozatím žádné neplánuje.  

Po roce přišlo s novou verzí také Centrum, které svojí stránku zúžil. Zmizelo levé 

menu, horní záložky, zpravodajství se posunulo níže a jeho místo zaujal přehled služeb. 

Celkově vypadá nový vzhled přehledněji a vzdušněji. 

Dalšími zajímavými projekty českých portálů je spolupráce s komunikačním 

programem Centrum – Skype a Atlas – ICQ. Atlas poskytuje ICQ propagaci, z jeho stránek 

lze stáhnout oficiální upravenou českou verzi tohoto programu, prodává reklamu uvnitř ICQ a 

uživatel, který si stáhne novou verzi ICQ má možnost si nechat nastavit Atlas jako 

domovskou stránku. ICQ poté inkasuje provize za prodané reklamy. Centrum má se Skypem 

mnohem volnější spolupráci a funguje patrně jen na marketingové bázi.  

V České republice vznikly i další portály, ale jejich návštěvnost nikdy neohrozila výše 

zmíněnou trojku. Vznikaly většinou na půdě telekomunikačních společností a tak i samotný 

portál byl spíše sekundární produkt.  
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Za zmínku stojí portál tiscali.cz [35], provozuje ho Tiscali Telekomunikace Česká 

republika s.r.o., která je součástí TISCALI S.p.A., se sídlem v italském Cagliari. Tato 

společnost kromě provozování portálu je předním poskytovatelem vytáčeného přístupu k 

internetu pro uživatele v domácnostech, poskytovatelem širokopásmového připojení k 

internetu a hlasových služeb a přední společností v poskytování internetových, datových a 

hlasových služeb firemním uživatelům. 

Další takovýto portál provozuje na doméně volny.cz [36] pod značkou Volný 

společnost Czech On Line, a.s. Volný je předním telekomunikačním operátorem v České 

republice, největším alternativním poskytovatelem internetového připojení u nás a nabízí také  

VoIP služby.  

V roce 2002 vstoupil na portálový trh Český Telecom se svým portálem Quick.cz. 

Ačkoli zahájil působení masivní kampaní a mohl využít i velký klientský potenciál nedokázal 

se na trhu prosadit. 

Dále za zmínku určitě stojí zpravodajský server idnes.cz [37], který svou návštěvností 

dokonce převyšuje Atlas, ale jelikož se nejedná o klasický portál nebudu se jím ve své práci 

zabývat. Server Idnes sice také poskytuje některé služby (např. auto, cestování, mapy ...), ale 

primárně vznikl a stále působí jako zpravodajský server, který provozuje vydavatelství  

Mafra, a.s. 



 26 

6. Přední české portály 

6.1. Atlas.cz 

6.1.1. Obecné informace  

Datum zápisu do OR: 26.ledna 1999 

Obchodní firma: ATLAS.CZ, a.s. 

Sídlo: Praha 3, Vinohradská č.p.: 1597, č.or.: 174, PSČ 130 19 

Právní forma: Akciová společnost 

Statutární orgán - představenstvo: 

předseda: Petr Toman, r.č. 730614/0116, Praha 4, V Štíhlách 1311/3 

člen: Ing. David Duroň, r.č. 740509/5544; Praha 10, Vršovice, Vršovická 1525/1D, PSČ 

10100; den vzniku funkce:  1.března 2006 

člen: Michal Bláha, r.č. 721019/2792; Mnichovice, Velenovského 648, okres Praha-východ 

Základní kapitál: 3 410 000,- Kč 

[38] 

6.1.2. Historie 

1997 - Internetový portál www.atlas.cz byl založen v roce 1997 firmou SPRINX. 

Krátce po svém spuštění nabídl službu fulltextového vyhledávání, která mu umožnila stát se z 

původně referenční stránky v důležitého hráče na trhu. 

1999 - Vznikla akciové společnosti - Atlas.cz, a.s. Zahájení marketingové spolupráce 

se společností Microsoft, která trvala do roku 2001.  

2000 - Vstoupil investor v podobě Epic Holding II.. Vstupem tohoto investora se 

otevřely nové možnosti rozvoje, které umožňují nabídnout uživatelům nejnovější technologie 

a služby. Expanze na Slovensko a Ukrajinu, kde byly založeny sesterské portály Atlas.sk a 

Atlasua.net. 

2002 - Na půdě Atlas.cz, a.s. vzniklo hned několik zajímavých projektů – například 

unikátní internetový autosalon Auto.atlas.cz. 

2003 - Nabídl Atlas.cz, a.s. svým uživatelům nový fulltextový vyhledávač plný 

výjimečných funkcí, změnil vzhled své domovské stránky i většiny služeb. Nabízí také 
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připojení k internetu přes modem a na sklonku roku zahajuje provoz vlastního obchodního 

oddělení v Brně. 

2004 - Společnost se zaměřila především na vylepšení svých produktů. Mezi přední 

služby patří mapy.atlas.cz, které prošly velkou proměnou, sekce pro ženy zena.atlas.cz. 

Službu Mail.atlas.cz začal chránit proti nevyžádané poště antispamový filtr, který dosáhl v 

nezávislém testování 99% úspěšnosti. Dále vylepšil zpravodajství a změna nastala i na službě 

auto.atlas.cz, kde nabízí zájemcům o nové auto jak vozy showroomové tak i skladové. Byla 

obnovena spolupráce s portálem MSN, pro který Atlas.cz poskytuje zpravodajský obsah, 

katalog stránek a firem, připojení a v neposlední řadě i mapy. 

2005 - Atlas.cz změnil tvář. Na návštěvníky čekala nová Homepage, v březnu byl pak 

uveden bezpečný mail, který nabídl neomezenou kapacitu emailové schránky a vylepšené 

uživatelské rozhraní. Dále společnost uvedla během roku několik dalších vylepšení svých 

služeb a také nové služby jako je např. Magazín zaměřený na společenské a kulturní události, 

dále Horoskopy a také Testy. Na podzim poté spustil velký komunitní projekt obsahující chat, 

diskuze, seznamku nebo hodnocení fotek, který pojmenoval Pokec. 

2006 - Začátkem roku byl spuštěn projekt „Restart“, který měl za úkol dodat celému 

portálu novou energii a posunout jej kupředu. Tento projekt znamenal např. počátek 

exklusivní spolupráce s IDOSem, největším poskytovatelem jízdních řádů v ČR, která ale již 

z větší části zkončila, dále také s ICQ, celosvětově nejrozšířenějším online komunikátorem a 

mnoho dalších spoluprací. Přinesl změnu grafické podoby loga portálu, novou Homepage – 

která nabízí na českém internetovém trhu pokrokovější možnosti personalizace; dále změnu 

grafiky a obsahu velkého množství služeb portálu.  

2007 – Společnost pokračuje v inovaci některých svých služeb, k nejvýznačnějším 

patří nové mapy, email a cestování. Atlas uvedl novou šestkovou verzi ICQ v češtině a 

překvapivým tahem byla změna vyhledávacího systému, který nyní poskytuje Atlasu 

společnost Seznam. 

Firma Atlas.cz, a.s. je současně také mateřskou firmou celého uskupení, které 

provozuje portál na Slovensku a na Ukrajině. Vytváří a řídí strategické záměry jednotlivých 

dceřiných společností. Akciová společnost  Atlas.sk, a.s. byla založená v říjnu roku 2000 a je 

100% dceřinou  společností české společnosti Atlas.cz, a.s. Poskytuje na slovenském trhu 

služby prostřednictvím portálu Atlas.sk. Atlas.UA, cjsc. je 100% dceřiná společnost české 

firmy Atlas.cz, a.s. Zajišťuje na Ukrajině provoz portálu atlas.com.ua, který svoji činnost 

zahájil v dubnu roku 2001.  

[31] 
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6.2. Centrum.cz 

6.2.1. Obecné informace 

Datum zápisu: 13.srpna 1997 

Obchodní firma: NetCentrum, s.r.o. 

Sídlo: Praha 5, Drtinova 557/10, okres Praha 5, PSČ 150 00 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: 

jednatel: Oldřich Bajer, r.č. 760619/0779; Praha 6, Koulova 1569/1, PSČ 160 00; den vzniku 

funkce:  13.srpna 1997 

jednatel: Ondřej Tomek, r.č. 740624/4142; Hradec Králové II, Gočárova 1209, PSČ 500 02; 

den vzniku funkce:  13.srpna 2001 

Společníci: CENTRUM.CZ.HOLDINGS B.V., Amsterdam , Nizozemské království 

Základní kapitál: 52 155 000,- Kč 

Obchodní podíl: 100% 

[39] 

6.2.2. Historie 

1997 - Ondřej Tomek a Oldřich Bajer společně založili firmu NetCentrum, s.r.o. a 

stanovili si jasný cíl: přinášet zajímavé a pro uživatele přínosné inovace českého internetu.  

1998 - Zorganizovali v té době největší osvětovou akci o internetu zaměřenou na 

širokou veřejnost, nazvanou Posviťte si na internet. NetCentrum také spolupracovalo na 

eCity, ve své době nejúspěšnější akci na poli internetové e-commerce.  

1999 - 7. září spustili portál Centrum.cz. Hned od začátku na něj začaly chodit tisíce 

lidí a jejich počet prudce stoupal. V té době už v Česku existovaly zavedené větší portály a 

rozjíždělo se několik dalších.  

2000 - Firma kupuje Xchat.cz, největší chatovací server v Česku a rozjíždí na 

Slovensku Centrum.sk.. Portál dostává několik nabídek na prodej a nakonec se rozhoduje 

vstup investora kapitálových fondů Intel a Barings - Intel Capital a Baring Communications 

Equity. Nadále ale oba zakladatelé mají rozhodující slovo ve strategickém směřování firmy.  

2001 - Centrum.cz ocenila Akademie českého internetu titulem Portál roku. Centrum 

spouští nové služby - auto, bydlení, reality, žena, finance.  
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2002 - Centrum.cz se stává českou dvojkou. s návštěvností služeb měsíčně více než 

600 000 registrovaných uživatelů.  

2003 – Spouští zpravodajskou službu Lidovky.cz ve spolupráce s Lidovými novinami. 

S Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem pro jazyk český vyvinulo 

vyhledávací technologii Morfeo.  

2004 - Měsíční návštěvnost přeskočila hranici 1,4 miliónu unikátních uživatelů 

2005 - Centrum.cz spustilo nový email se schránkou o kapacitě 2GB a nový systém 

prodeje reklamy na internetu AdFox. V listopadu pak Centrum.cz spustilo první internetový 

zpravodajský deník Aktuálně.cz,. Centrum.cz vytvořilo vlastní internetovou redakci v níž 

pracuje zhruba šedesát novinářů.   

2006 - Zpravodajství Aktuálně.cz má denní návštěvnost kolem 120 tisíc čtenářů.  

2007- Centrum poskytlo vyhledávací technologii Morfeo serveru Volny.cz. 

Centrum.cz koupilo Stahuj.cz, který je nejnavštěvovanější český vyhledávač software.  

[30] 

6.3. Seznam.cz 

6.3.1. Obecné informace 

Datum zápisu do OR: 5.dubna 2000 

Obchodní firma: Seznam.cz, a.s. 

Sídlo: Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00 

Právní forma: Akciová společnost 

 

Statutární orgán - představenstvo: 

předseda: Ivo Lukačovič, r.č. 740207/0203; Praha 6, Kopeckého 27; den vzniku funkce:  

16.června 2005; den vzniku členství v představenstvu:  16.června 2005 

člen: Nikola Lukačovič, r.č. 720908/0285; Praha 10, U Kombinátu 1; den vzniku členství v 

představenstvu:  9.prosince 2005 

člen: Pavel Zima, r.č. 750313/3242; Velké Poříčí, Náměstí 189, PSČ 549 32; den vzniku 

členství v představenstvu:  23.prosince 2005 

Základní kapitál: 3 720 000,- Kč 

[40] 
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6.3.2. Historie 

1996 - V květnu založil tehdy 22-letý student ČVUT Ivo Lukačovič firmu Seznam s 

cílem provozovat stejnojmenný katalogový a vyhledávací server (www.seznam.cz). Služba 

Seznam se v krátké době stala nejnavštěvovanějším WWW serverem v Čechách. Katalog 

Seznamu je tvořen manuálně s kontrolou obsahové a logické správnosti a právní přípustnosti 

zařazovaných stránek.  

1997 - V květnu roku 1997 firma Seznam uvedla do provozu službu Kompas, která 

umožňuje fulltextové prohledávání WWW stránek českého Internetu podle klíčového slova či 

slov. Firma Seznam dále rozšiřovala portfolio svých služeb. V říjnu roku 1998 Seznam 

oznámil překročení hranice 100 tisíc přístupů na hlavní stranu serveru Seznam za den.  

1998 - V listopadu firma Seznam nabídla svým uživatelům možnost zřídit si a 

provozovat e-mail zdarma pod názvem Seznam E-mail (email.seznam.cz).  Pro vyhledávání 

emailových adres vzniká služba Lidé.cz 

2000 – 2003 - V dubnu roku 2000 došlo ke změně právní formy Seznamu a 

transformaci na akciovou společnost s obchodním názvem Seznam.cz, a.s. Katalog byl 

rozdělen na komerční a nekomerční část, uživatelům se nabízí snadnější a rychlejší přístup ke 

strukturované informaci. Spuštěno online zpravodajství Novinky.cz, po třech měsících poráží 

konkurenční iDnes. Seznam jako první v ČR začíná využívat fulltextovou technologii Google. 

Na portále vzniká realitní server Sreality, později vydává také tištěný měsíčník „Sreality“. 

Emailová služba dosáhla 1 milion registrovaných schránek. 

2004 – 2005 - Kupuje doménu Email.cz, postupně ji integruje se svou freemailovou 

službou a zvyšuje schránkou na velikost 1 GB. Seznam kupuje majoritní podíl v projektu 

Spolužáci.cz, a spoští novou službu Spráce. Seznam dosahuje hranice 1 milion uživatelů 

denně.  

2006 -  Řízení firmy se ujímá po majiteli Ivo Lukačovičovi dosavadní technický 

ředitel Pavl Zema Návštěvnost Seznamu dosáhla přes dva miliony uživatelů denně. 

Společnost spouští nové služby Kinománia.cz pro stahování filmů a Encyklopedie.cz. Spouští 

se nová personalizovaná Homepage s možností nastavení vlastních zpráv, TV programu nebo 

počasí. Technologií Ajax inovuje mapy.cz a poprvé zobrazuje letecké snímky České 

republiky. Seznam kupuje další emailovou doménu, tentokrát Post.cz  

2007 – Seznam spouští prodejní systém typu PPC pod názvem Sklik, nabízí vlastní 

optimalizátory reklamních kampaní a realizuje prodej prostřednictvím své obchodní sítě. 

Seznam spouští novou verzi Katalogu s názvem Firmy.cz s regionálním rozdělením. Na 
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začátku února se počet zaměstnanců pohybuje kolem 440 lidí, obrat Seznamu za rok 2006 se 

poprvé blíží jedné miliardě korun. a zisk stoupá na 480 milionů korun za rok. 

[29] 
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7. Služby 

Uvedené portály nabízejí široké spektrum služeb a jejich portfolio je různorodé. 

Důvodem pro jejich zavádění bylo zejména zvýšení návštěvnosti, nový zdroj příjmů, lepší 

rozčlenění uživatelů podle jednotlivých služeb, nebo byla využita příležitost na trhu 

k výhodnému nákupu. Jednotlivé produkty jsou rozvíjeny zejména podle jejich přínosů, proto 

na portálech existují některé služby, které jsou inovačně mrtvé a nenabízejí uživatelům velký 

užitek, rozmělňují návštěvnost a ztěžují návštěvníkům orientaci v nabízeném portfoliu. Každý 

z portálů se soustředil na jinou vývojovou strategii. Zatímco Atlas nabízel od svého vzniku 

jako první velmi široké spektrum služeb, naproti tomu Seznam jejich počet postupně 

rozšiřoval a soustředil se zejména na maximální využití jejich potenciálu.  

7.1. Vyhledávání informací 

7.1.1. Úvod 

Internet představuje rozlehlý prostor a k usnadnění orientace v nepřeberném množství 

informací slouží různé vyhledávací služby. Základem úspěšného nalezení požadované 

informace je vědět, jak postupovat, kterou vyhledávací strategii a službu nebo nástroj zvolit.  

Čím dál více lidí se obrací na internetové portály, vyhledávače a vyhledávací služby, 

aby nalezli informace, které potřebují, ale ne vždy musejí být se současnými službami 

spokojeni. Nejčastějšími důvody nespokojenosti je rychlost vyhledávání informací, 

komunikační zpoždění, kvalita výsledků a formát v kterém dostává uživatel výsledky [1].  

Klíč k tomu aby byl vyhledávač nejpopulárnější a nejúspěšnější na světě, je vyvinout 

algoritmus pro rychlé vyhledávání hodnotných informací na webu. 

7.1.2. Nástroje pro webové vyhledávání 

Klasické algorytmy pro vyhledávání, vyvinuté pro isolované databáze, nebývají 

použitelné pro internetové aplikace. Dva největší rozdíly jsou počet uživatelů a počet 

dokumentů které jsou prohledávány. Počet uživatelů webového vyhledávače v jednom 

momentu nemůžeme předpovídat a mohl by zahltit systém. Počet webových stránek neustále 

roste a obsahují různé druhy formátů jako obrázky, grafiky, audio a video. Velice rozdílné je 
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také uspořádání dokumentů z pohledu databáze. V klasické databázi mohou být dokumenty 

různě roztříděny, organizovány a indexovány. 

Klasické vyhledávání na základě klíčového slova, zobrazí uživateli příliš mnoho 

výsledků, mezi kterými jen těžko hledá ty relevantní, existují ale i jiné techniky které by nám 

při vyhledávání mohli pomoct.  

• procházení hyperlinků 

• vyhledávání informací 

• metyvyhledávání 

• SQL 

• obsahově podobné multimediální hledání 

• ostatní 

 

hyperlink – hyperlinkem mohou být napříč propojeny příbuzné dokumenty a umožňují lehce 

přecházet z jednoho do druhého, hyperlinkem nám autor dokumentu říká, že on považuje 

odkazované dokumenty za tematicky podobné. 

 

vyhledávání informací – používáno webovými vyhledávači, které využívají zejména 

relevantnost a klastrování do tematicky příbuzných skupin 

 

metavyhledávání – vyhledávání v metadatech, bohužel na webu zatím nereálné 

 

SQL – využívání jazyka SQL k formování dotazů a prohledávání webu jako databázi 

 

multimediální hledání – vyhledávání také ve v různých multimediálních formátech jako je 

audio, video, obrázky, grafika. automatické indexování multimédií je ale velmi složité. 

 

ostatní – mezi ostatní možné metody by mohlo patřit vyhledávání na základě jazyka XML, 

nebo lepší využívání přirozeného jazyka [3] 

7.1.3. Vyhledávací strategie 

Podle Marchioniniho jsou dvě základní vyhledávací strategie. Jedná se o analytické 

vyhledávání a browsing [5].  
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Analytické strategie postupy, které používají profesionální pracovníci při jejich 

vyhledávání. Snaží být co nejvíce efektivní, ale zároveň se snaží minimalizovat náklady, které 

danou prací vznikají (u komerčních systémů). Jsou to strategie systematické a zaměřené na 

cíl. Toto vyhledávání předpokládá podrobnou znalost systému, jeho funkce a ovládání. Jde 

zde o znalost dotazovacího jazyka, znalost cen za jednotlivé služby v systému, ovládání 

pokročilých možností systému jako použití komunikačního softwaru. Tento styl vyhledávání 

lze využívat i při vyhledávání ve volně dostupných zdrojích na internetu.  

Browsing je neformální, interaktivní, heuristická strategie, kterou většinou na rozdíl 

od profesionálů požívá většina běžných uživatelů. Těmto strategiím se také říká intuitivní 

vyhledávání. Jedná se o přirozený přístup k vyhledávání, který koordinuje fyzické, 

emocionální a kognitivní zdroje člověka. Tato strategie je neformální a velmi závislá na 

informačním prostředí. Browsing závisí na vzájemných vztazích vyhledávacích faktorů, jimiž 

jsou: úloha, obor, nastavení, vlastnosti a zkušenosti uživatele, obsah a rozhraní systému. Pod 

strategii browsingu můžeme zahrnout prohlížení, pozorování, navigování a monitorování [5].  

7.1.4. Vyhledávací služby 

Hlavními vyhledávacími službami jsou vyhledávací stroje a předmětové katalogy. 

• Vyhledávací stroje indexují slova nebo termíny, které se vyskytují ve WWW 

dokumentech.  

• Předmětové katalogy klasifikují dokumenty nebo celé servery podle dané předmětové 

klasifikace nebo taxonomie.  

Tyto dvě služby se při praktickém využití u poskytovatelů stírají a jejich definice 

prolínají. Předmětové katalogy jsou vhodné v situacích, kdy je zapotřebí najít takové 

informace, které jsou svou povahou a zaměřením dobře klasifikovatelné. Například při 

hledání firem, které se zabývají určitou výrobou nebo poskytováním určitých služeb, jsou 

výsledky získané prostřednictvím katalogu velmi konzistentní a míra nepřesnosti je malá. 

Přesnost daného katalogu je dána použitými třídami a zařazením do nich. Do problémů se 

uživatel dostane v situaci, kdy jej zajímá téma, kterému neodpovídá přesně žádná z kategorií 

daného katalogu, potom nalezení odpovídajících informací nemusí být zrovna snadné. 

Nevýhodou předmětových katalogů je rovněž zřetelně nízká úroveň pokrytí [4]. 

 

Vyhledávací systémy tvoří tři hlavní komponenty  

• robot 
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• index,  

• vlastní vyhledávací stroj 

 

Robot pravidelně shromažďuje WWW dokumenty, ze kterých je potom vytvářen 

index. Hlavním cílem robota je, aby reprezentace WWW  dokumentů byla aktuální a co 

nejúplnější. Z obsahu WWW dokumentů robota zajímá typicky plný text, méně již obrázky, 

zvuky a jiné obtížně indexovatelné mediální formy.  

První z procesů, které musí vyhledávací stroj provést, je získání dokumentů. Získávání 

dokumentů probíhá tak, že autoři nastaví úvodní dokument. Z toho dokumentu vyhledávací 

stroj vyjde. Uloží si jeho kopii, získá z něj všechny hypertextové odkazy a celý proces se 

opakuje, až do splnění podmínky, kterou mu autoři zadali. Podmínky mohou být následující: 

• získání daného počtu dokumentů  

• čas pro získávání dokumentů  

• omezení na určitou doménu např. .cz  

• omezení na typ dokumentu (to platí spíše pro specializované VS)  

• omezení na jazyk získávaných dokumentů [6] 

 

Při tomto prohledávání by mohlo dojít k velkému zatížení počítačové sítě jak té, ke 

které je připojen tak těch z nichž jsou získávány dokumenty. K tomu přistupuje potenciálně 

velké zatížení strojů, ze kterých jsou dokumenty získávány. Řešením tohoto problému je 

střídání jednotlivých počítačů, ze kterých jsou jednotlivé dokumenty získávány. Tím se 

předejde jejich přetížení. Při zpracování indexují plný text dokumentů. Vyhledávací stroje 

tedy pracují jako plnotextové databáze. Ve webovém dokumentu lze definovat pomocí 

metatagů různé doplňující informace, ať již jsou to klíčová slova, autor, společnost apod. Při 

indexování jsou tato slova také indexována, pak jsou preferována při prezentaci výsledků 

hledání. 

Roboti neprohledávání WWW prostor na vyžádání v okamžiku, kdy uživatel zašle 

dotaz. Někteří roboti pracují nepřetržitě, jiní jsou spouštěni v pravidelných intervalech např. 

jednou týdně, jednou za měsíc atd. Zpracování velkého objemu dat pro potřeby jediného 

uživatele tak, aby vše proběhlo v reálném čase, by vyžadovalo intenzivní vytížení zdrojů a 

proto by bylo velmi neefektivní. 

Při vyřizování uživatelských dotazů uživatel komunikuje s počítačem (brána), který 

tvoří zprostředkovatele mezi počítači, které uchovávají index a uživatelem. Existují dvě 
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možnosti, co se děje po zadání dotazu. V prvním případě brána předá požadavek všem 

strojům, které udržují index. Ty pak vyhledají ve své části indexu dokumenty, odpovídající 

dotazu. Výsledek předají bráně. Ta je zpracuje, vybere z nich nejlepší a ty předá uživateli.  

V druhém případě brána ví, které počítače udržují index toho konkrétního slova a pak 

se dotazují přímo jeho. Pak opět počítače vrátí seznam dokumentů, ve kterých se slovo 

vyskytuje bráně. Ta z nich vybere nejlépe odpovídající a ty vrátí uživateli. [6] 

Stroj vyhodnocuje výsledky dotazu pomocí údajů z indexu. Nejčastěji se používá 

booleovský nebo vektorový model [4]. Booleovský  je založen na přesné shodě mezi slovem 

použitým v dotazu a slovem uvedeném v indexu. Pokud je v dotazu použito více slov, pak se 

výsledek odvozuje podle použitých operátorů. Jedním z problémů booleovského vyhledávání 

je, že neumožňuje kvantitativně ohodnotit nalezený dokument mírou jeho vhodnosti vůči 

konkrétnímu dotazu. Vektorové vyhledávání reprezentuje dokument jako vektor v 

mnohorozměrném prostoru, složkami vektoru dokumentu mohou být četnosti slov použitých 

v dokumentu. Pokročilejší vektorové přístupy pracují s váhami, které vyjadřují přínos slova k 

obsahu dokumentu. Při vyhodnocování dotazu vektorovým způsobem se vypočítává míra 

podobnosti mezi vektorem dotazu a vektorem dokumentu.  

7.1.5. Relevance dokumentů a její hodnocení 

Jako hodnotu informací pro daného uživatele bereme relevanci, která se definuje jako 

vztah mezi dotazem uživatele a jednotlivým dokumentem, který je mezi nalezenými 

dokumenty [4]. Výsledek vyhledávacího systému je soubor dokumentů, které jsou řazeny 

podle jakési interně vypočítané míry vhodnosti dokumentu vůči dotazu, to ale na hodnocení 

relevance nemá vliv. Relevance daného dokumentu vzhledem k zadanému dotazu, závisí 

jenom  na dotazu. Případné souvislosti a závislosti s dalšími nalezenými dokumenty se 

neberou v úvahu.  

Dokument je relevantní, pokud je jím uspokojena informační potřeba uživatele. 

rozhodnutí o relevantnosti učiní uživatel až po přijmutí dokumentu. Nalezené dokumenty jsou 

proto jen tzv. systémově relevantní. Algoritmy vyhledávacích systémů, vyhodnocují 

podobnost mezi zadaným dotazem a vyhledávacími obrazy dokumentů. Dále se posuzuje 

relevance jako subjektivní kategorie. Pro dva různé uživatele se stejnou informační potřebou 

nemusí být tytéž výsledky stejně relevantní. Relevanci lze asi nejlépe charakterizovat jako 

vhodnost a informačně dostačující vlastnost dokumentu.  
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Vědci narážejí, při vývoji vyhledávacích strojů na sladění tří hlavních hledisek, které 

nám odrážení množství vyhledaných dokumentů na internetu. Jsou to: Rychlost, Přesnost, 

Úplnost , kde: 

• Přesnost odpovídá počtu relevantních dokumentů dělený počtem vyhledaných 

dokumentů  

• Úplnost odpovídá počtu relevantních dokumentů dělený počtem všech relevantních 

dokumentů [1]  

 

Určení přesnosti výsledku jde poměrně snadno. S určením úplnosti je to obtížnější, 

problém spočívá ve stanovení velikosti množiny všech relevantních dokumentů. Pro určení 

její velikosti se při hodnocení efektivnosti systémů vyhledávání informací používají různé 

metody odhadu. Pro úspěšné vyhledávání je významná jak vysoká přesnost, tak úplnost. V 

ideálním případě by každý relevantní dokument uložený v databázi byl nalezen, a zároveň byl 

výsledek tvořen výhradně relevantními dokumenty. Taková situace ovšem nastat takřka 

nemůže. Přesnost a úplnost jsou navzájem protichůdné. Je–li dotaz formulován tak, aby 

poskytoval co nejúplnější výsledky, pak současně bude výsledek málo přesný. A obráceně – 

jsou–li výsledky díky vhodnému dotazu velmi přesné, je velmi pravděpodobná nízká úplnost. 

Zpravidla se výsledky vyhledávání pohybují mezi oběma extrémy.  

Vyhledávací systémy používají pro prezentaci nalezených dokumentů určitý způsob 

jejich řazení podle jejich vlastní vypočítané relevance a dokumenty jsou podle ní řazeny 

sestupně. Výpočet této relevance je složitý algoritmus, který má každý systém svůj a navíc je 

postupně upravují. Tyto faktory nejsou jedinými, které uživatelé uvádějí při nespokojenosti 

s vyhledáváním, dále to jsou: vstupní formát dotazu, výstupní formát zobrazující výsledky a 

kvalita nalezených informací [4]. 

Existuje sada kritérií hodnocení, každé má svoji váhu. Dokumenty, které navrátí 

stroje, které provádějí indexování, jsou podrobeny analýze. Při této analýze se podle daných 

kritérií vypočítá relevance dokumentů.  

Kritéria hodnocení jsou tato:  

• pozice slova v dokumentu  

• počet opakování slova  

• výskyt slova v url, především v názvu domény nebo serveru  

• existence slova v metatagu  

• zvýraznění slova v textu (např. kurzívou nebo velikostí písma)  
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Jako další aspekty se posuzuje frekvence slov v textu, unikátnost (ve víceslovných 

dotazech je slovo, které se vyskytuje ve velmi malém počtu dokumentů, ohodnoceno vyšší 

váhou při určování relevance dokumentu), dále se posuzuje délka dokumentu, protože pokud 

je délka ignorována, projevuje se u delších dokumentů tendence být více relevantní [6]. 

 Na druhou stranu je znalost těchto kritérií zneužívána. Proto většina robotů má 

zabudované mechanismy, které penalizují a snižují hodnocení dokumentů, které se snaží o 

zneužití těchto kritérií. Příkladem může být dokument v němž se stokrát opakuje jedno slovo 

za sebou. 

7.1.6. Tvorba dotazů 

Volba slov 

Nejjednodušší způsob vyhledávání je zadat několik klíčových slov a nechat takovýto 

dotaz vyhodnotit. Tento typ dotazu nabízejí víceméně všechny vyhledávací stroje a je 

označován jako jednoduchý dotaz. Přednost těchto dotazů, je právě v jejich jednoduchosti, 

uživatel si nemusí nic pamatovat a může takto vyhledávat v jakémkoli vyhledávači. Naopak 

nevýhodou je velká šíře vyhledaných dotazů a jejich nízká relevantnost. Nejdůležitějším 

faktorem při vyhledávání je volba klíčových slov. Narychlo volená klíčová slova, většinou 

vedou k velkému množství nerelevantních výsledků. Jednou z hlavních chyb při vyhledávání 

je nepoužívání nedostatečného počtu klíčových slov.  

Toto tvrzení (především v České republice) potvrzují i výzkumy. Podle agentury 

Navrcholu.cz většina českých uživatelů pokládá vyhledávačům dotaz o maximálně dvou 

slovech. Dvou slovný dotaz používá ve vyhledávání  38 procent uživatelů. Druhý 

nejvyužívanější požadavek je jednoslovný (31 procent případů). V pětině případů se objevila 

tři slova, ale čtyři slova byla zaznamenána už pouze v sedmi procentech hledání. Výskyt 

dalších víceslovných kombinací je zanedbatelný. Podle společnosti One Start, která prováděla 

tentýž výzkum v zahraničí je nejvyužívanější  sice opět dvouslovná fráze (téměř 30 procent), 

ale úspěšný je rovněž požadavek o třech (27,5 procenta) a čtyřech (16,2 procenta) slovech. 

Naopak zadáním jediného slova do vyhledávacího pole přistoupilo na web pouze 13,4 

procenta návštěvníků [7]. 
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Počet slov obsažených ve vyhledávaní 

Počet slov  Procento návštěv  

 Navrcholu.cz  OneStat.com  

1  31,04 %  13,42 %  

2  38,06 %  29,60 %  

3  19,80 %  27,55 %  

4  7,32 %  16,21 %  

5  2,40 %  7,58 %  

6  0,74 %  3,21 %  

7  0,28 %  1,34 %  

8 a více  0,37 %  1,09 %  

celkem  100,00 %  100,00 %  

Navrcholu.cz, OneStat.com [7] 

Z výsledků je patrné, že zahraniční uživatelé používají víceslovné příkazy pro 

vyhledání na internetu. Navrcholu.cz zkoumalo také počet slov obsažených ve vyhledávací 

frázi. (hledanou frází bylo myšleno jedno či více slov uzavřených do uvozovek). Tuto 

pomůcku, která umožňuje nalézt konkrétní slovní spojení, při svém vyhledávání používá 

minimum uživatelů – 2,6 procenta [7]. 

V dotazech se velmi často vyskytují slova jako jsou předložky, spojky nebo obecná 

slovesa. Taková slova se označují jako stopslova, jsou sice důležitá k vytváření větných 

konstrukcí ve volném textu, ale pro vyhledávání nemají informační přínos, a proto jsou 

obvykle vyhledávacími stroji ignorována, protože těmto slovům by odpovídalo velké 

množství výsledků, ačkoli tyto slova neobsahují žádný význam. Nemá proto ani žádný smysl 

používat stopslova při formulaci dotazu. Nejvhodnějšími slovními druhy pro dotaz jsou 

podstatná jména. Podstatná jména slouží ve slovní zásobě jazyka k přesnému pojmenování 

hmotných předmětů, konkrétních myšlenek nebo jiných objektů. Naproti tomu akční slova 

nebo modifikátory jsou velmi různorodé, snadno zaměnitelné a proto nejsou obecně vhodné 

pro popis. 

Zkracování 

Jedna z prvních chyb při formulování dotazů je používání pouze přesného znění slov, 

místo zkráceného zápisu. Pro zkracování se používá zástupný znak, který následuje za 

několika počátečními písmeny termínu, které by měly tvořit kořen. Nejčastěji se ve významu 
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zástupného znaku pro zkracování používá znak hvězdičky (*nebo?). Zástupný znak nahrazuje 

libovolný počet jakýchkoliv znaků. Když nevyužijeme možnost zkracování ochudíme se o 

všechny varianty slova (v češtině způsobené skloňováním a časováním, v angličtině třeba 

množné čísla a všeobecně odvozená slova se stejným kořenem. Zkracování má ovšem i slabé 

stránky. Slabinou je princip, že zástupný znak nahrazuje libovolný počet jakýchkoliv znaků. 

Takže z kořene nám mohou vznikat i cizí slova s úplně jiným významem. Při hledání 

konkrétní fráze je dobré celou tuto frázi dát do uvozovek. Poté vyhledávač vyhledá  přesně 

tuto frázi. Většina vyhledávacích strojů nebere v úvahu, zda je dotaz zapsán pomocí malých 

nebo velkých písmen či jejich kombinací. 

Pokročilé dotazy 

Pokročilé dotazy umožňují zadávat přesnější formulaci a tím efektivněji vylučovat 

nerelevantní výsledky. 

Booleovské operátory  

Logické operátory určují vztah mezi jednotlivými vyhledávanými slovy a dotaz zužují 

nebo rozšiřují - AND, OR, NOT (případně AND NOT) (dle priority NOT, AND, OR) 

1) AND (a také) - základní operátor, výsledek hledání zkrátí na stránky obsahující 

slova, mezi kterými se AND nachází.  

 

 

2) OR (nebo) - vyhledá stránky, které obsahují alespoň jedno klíčové slovo (keyword), 

které OR spojuje. 

 

3) NOT (ne) - vyhledá stránky, které neobsahují klíčové slovo za operátorem NOT.  

 

 

Operátory AND a NOT lze nahradit znaky + a -. 
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• AND (a současně) - tento operátor slouží pro zúžení dotazu tak, aby ve výsledku byly 

obsaženy současně všechny vyhledávané výrazy (ovšem nemusí být bezprostředně vedle 

sebe, tvořit sousloví apod., nezáleží ani na pořadí výskytu).  

• OR (nebo) - naopak od operátoru AND rozšiřuje OR dotaz, takže ve výsledku je obsažen 

aspoň jeden z hledaných výrazů, případně i všechny. 

• NOT (ne) - operátor zužuje dotaz tím, že odstraňuje z výsledku nežádoucí výraz. Ve 

výsledcích budou dokumenty, ve kterých se vyskytuje první slovo, ale ne druhé slovo. 

Dokumenty, ve kterých se budou vyskytovat všechna slova současně, databáze nevyhledá! 

Obdobou booleovských operátorů mohou být v některých databázích používané 

znaky: + & (and); - | (or); ! (not) 

 Složité dotazy - lze formulovat navíc ještě s využitím kulatých závorek: ( ). (Karel 

AND Čapek) NOT spisovatel - pokud se chceme ujistit, že výsledek bude obsahovat zároveň 

obě jména obsažená v závorkách, ale nebude se jednat o spisovatele Karla Čapka [14,16,4]. 

Proximitní operátory 

Operátory udávající vzdálenost mezi zadanými výrazy, nejsou univerzální, každý 

systém užívá jiné (např. ADJ, NEAR, WITH, N, W, L, S...) Slouží pro vyjádření omezení 

vzájemné pozice vyhledávaných termínů (např. mezi termíny nesmí být více než zadaný počet 

slov s ohledem na pořadí či v libovolném pořadí atd.) 

NEAR, ADJACENT (ADJ) a FOLLOWED BY, specifikují posloupnost a vzdálenost 

mezi dvěma vyhledávacími výrazy. Umožňují nalézt dokumenty, v nichž se hledaná slova 

vyskytují nedaleko sebe nebo v těsném sousedství. Vyskytují-li se slova v textu blízko sebe, 

je větší pravděpodobnost, že se dokument hledaným tématem zabývá, než kdyby tato slova 

sice obsahoval, ale na místech od sebe hodně vzdálených. 

• ADJACENT zkráceně ADJ, se používá k hledání slov, která se v textu dokumentu 

nacházejí vedle sebe, tj. sousedí spolu, ovšem nezávisle na pořadí 

• FOLLOWED BY bývá používán, je-li nutné zajistit vyhledání slov v přesném pořadí 

• NEAR znamená, že se hledaná slova musí vyskytovat v textu dokumentu v určité 

vzdálenosti od sebe 

Použití distančních operátorů při formulaci dotazu je výhodné například při hledání 

vlastních jmen nebo názvů. Totéž vyhledávání lze sice zpravidla zajistit příkazem, který 

umožňuje vyhledat zadaná slova jako frázi, někdy je však účinnější formulace dotazu právě 

pomocí operátoru NEAR. 
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• NEAR/x (poblíž) - udává, v jaké vzdálenosti od sebe mohou být klíčová slova 

maximálně vzdálena. X určuje maximální vzdálenost (vzdálenost se "měří" ve slovech 

a zapisuje se číslem) 

• FAR/x (daleko) - udává, v jaké vzdálenosti od sebe mohou být klíčová slova 

minimálně vzdálena. Dále je to jako u NEAR 

• ADJ/x (z angl. adjacent - přilehlý) - podobné jako u NEAR a FAR, jen nezáleží na 

pořadí slov a x označuje přesnou vzdálenost 

• WITH – záleží na pořadí 

• Within operátor (W) – nalezne slova v zadaném pořadí 

 

Další proximitní operátory:  

• PHRASE – vyhledání fráze; slova jsou vyhledána jako nedělitelný celek včetně jejich 

pořadí. Dodržování přesného pořadí a tvaru zadaných slov 

• SENTENCE – stejné jako NEAR/16 

• PARAGRAPH – stejné jako NEAR/64 

 

Numerické operátory  

používají se pro číselné hodnoty (např. =, >,<, ...) 

< menší než  

<= menší nebo roven  

> větší než  

>= větší nebo roven  

== rovná se  

~= nerovná se  

[15,4] 

Filtry 

Filtry jsou nezávislé na dotazu. Funkce filtrů spočívá v omezení prostoru dokumentů, 

ve kterém je vyhodnocován dotaz. Filtry můžeme dělit na: 

• filtr uzlu - Filtr uzlu umožňuje omezit prostor vyhledávání na jeden konkrétní uzel 

nebo na specifickou podmnožinu uzlů podle struktury jejich URL. 

filtr data - umožňují omezit vyhledávání na dokumenty vytvořené po určitém datu 

nebo v rozmezí ode dne–do dne [4] 
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filtrovací funkce 

Seznam filtrů může být různý a záleží pouze na daném stroji jaké příkazy akceptuje, 

seznam a použití daných filtrů nalezneme vždy v nápovědě, zde uvádím přehled 

nejpoužívanějších: 

• anchor – vyhledávají se dokumenty, které obsahují zadané slovo nebo frázi v textu 

hypertextového odkazu  

• domain – omezení vyhledávaných dokumentů pouze na řečenou doménu 

• host – slouží k nalezení dokumentů na určitém serveru  

• image – jsou vyhledávány dokumenty, které obsahují obrázek uvedeného jména 

souboru  

• link – vyhovují dokumenty, z nichž směřuje odkaz na specifikované URL 

• text – zadaný text se musí vyskytovat v textu dokumentu  

• title – slovo nebo fráze musejí být uvedeny v názvu dokumentu  

• URL – hledají se dokumenty, jejichž URL specifikace obsahuje zadaný text 

7.2. Hledání  

7.2.1. Úvod 

Vyhledávání je pro každou společnost poskytující tuto službu klíčovým produktem a 

v České republice podle dat Navrcholu.cz jej využívá čím dál více uživatelů. Je změřeno, že 

na takřka polovinu všech internetových stránek se uživatel dostal přes použití nějakého 

vyhledávání. Podíl Seznamu, jako největšího hráče na českém trhu, činil v říjnu 2007 62 

procent, Google se blíží k 29 procentům. Zbylí tři zahrnutí hráči - Centrum, Atlas a Jyxo - 

mají dohromady přes pět procent, přičemž všichni v tomto půlroce zaznamenali poměrně 

výrazný propad. Nepatrný pokles zaznamenal i Seznam zato podíl Googlu se pořád zvětšuje. 

[8, 64] 

 

Vyhledávač  VII.06 X.06 I.07 X.07 
Absolutní 
rozdíl 

Relativní 
rozdíl 

Seznam  61,10% 63,39% 62,53% 62,30% -0,23 -0,4 
Google  23,48% 23,85% 24,75% 28,87% 4,12 16,6 
Centrum  5,37% 4,72% 4,84% 3,39% -1,45 -30 
Atlas  2,86% 2,38% 2,58% 1,53% -1,05 -40,7 
Jyxo  0,79% 0,57% 0,42% 0,24% -0,18 -42,8 

 



 44 

 [8, 64] 

 

V tabulce je také uvedena změna od ledna 2007 v procentních bodech. Zatímco si 

Seznam pohoršil o 0,23 procenta, Google si polepšil o 4,12 procenta, Centrum ztratilo 1,45 

procenta, Atlas 1,05 procenta a Jyxo 0,18 procenta. Na špici žebříčku se tak nic zásadního 

neděje, ale Google pomalu roste a ostatní vyhledávače kromě Seznamu výrazně ztrácejí. 

Ačkoli pokles kolem procenta nevypadá nějak významně, když se podíváme na relativní 

pokles, ztrácejí od 30 do 43 procent..  

České portály vyhledávají zpravidla pouze domény první úrovně .cz. Pro zahraniční 

domény většinou využívají služby nějakého zahraničního vyhledávače. Oproti zahraničním 

službám by měly české portály nabízet lepší práci s českým jazykem – skloňování a časování 

slov (lemmatizace). Hlavní nevýhodou portálů je, že do výsledků vkládají placené odkazy a to 

buď na několik prvních míst výsledku hledání, nebo až na celou 1. stranu, čímž pochopitelně 

výsledky hledání velmi znehodnocují a uživatel mnohdy nerozezná co je ještě placená 

reklama a co už opravdový výsledek hledání. 

7.2.2. Jyxo.cz 

Jyxo je technologie pro zpracování rozsáhlého množství dat: sběr, analýzu, 

vyhledávání. S napojením na Internet je používána jako fulltextový vyhledávač. Přidáním 

dalších modulů je možné ji využít i pro prohledávání databází či čtení jiných formátů. Tomuto 

vyhledávači patří u nás mezi ostatními nástroji na vyhledávání 5. místo, ale jeho vyhledávání 

používá, i když už jen omezeně, také portál Atlas.cz. Kromě vyhledávání stránek nabízí Jyxo 

vyhledávání ve zboží, obrázcích, článcích a v oblasti video a hudba. Vyhledávání ve světě 

zajišťuje server www.google.com. Počátkem srpna 2007 Atlas oznámil, že na vyhledávání 

českých stránek bude používat technologii Seznamu a v ostatních službách hledání – zboží, 

obrázků, databázových záznamů a slovenských stránek, využívá stále služeb Jyxa [60]. 

Rozšířené hledání 

Povinný, zakázaný a volitelný výskyt 

Systém pracuje se třemi druhy podmínek. první je plus (+) psaný před slovem značí a 

znamená, že dané slovo se musí vyskytovat (takto systém pracuje standardně a je tedy 

zbytečné jej zadávat). Znak mínus (-) znamená, že dané slovo se nesmí v dokumentu 

vyskytovat a znak # znamená, že výskyt daného slova je výhodou, ale není nezbytně nutný. 

Tyto znaky se píší těsně před slovo - mezera se píše pře nikoli za. 
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• zeman -miloš  

• +raz +dva +tři  

• #seznam #atlas #centrum #redbox #quick #uzdroje  

Hledání fráze 

Pro tuto specifikaci se používají uvozovky a znamenají, že sousloví uvedené 

v uvozovkách se musí vyskytovat přesně v této podobě.  

• "Jak podnikat na Internetu"  

Omezení doménou 

Při použití operátoru domain: psaného před slovem, se mohou omezit výsledky jen na 

některou doménu a to druhé nebo vyšší úrovně. Stejně jako v jiných případech se může tato 

podmínka kombinovat se znakem -, tedy naopak zakázat některou doménu. Stejným význam 

mají také operátory host: nebo site:. 

• mp3 domain:mujweb.cz  

• Seznam -domain:seznam.cz  

• ADSL domain:lupa.cz  

Poziční operátory 

Vyhledávání se může omezit jen na některou část dokumentů přidáním operátoru title: 

nebo url: psaného před slovem. Budou pak prohledávány pouze titulky nebo adresa 

dokumentu. 

• title:sleva  

• url:linux  

• title:rozvrh url:cuni  

 

 

Formát a jazyk dokumentu 

Vyhledávání se může filtrovat jen na některé formáty dokumentů pomocí format:typ, 

kde typ je např. html, txt, pdf, doc. 

• cenik format:pdf  

• duchody format:doc  

Chce-li uživatel zobrazit jen dokumenty v určitém jazyce, je tu zápis lang:jazyk, kde 

jaxyk je např. cz (čeština), sk (slovenština), en (angličtina) a další. 

• java lang:cz  

• java lang:en  

Operátor OR 
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Použití operátoru OR znamená, že má být nalezeno jedno či druhé slovo. Tento zápis 

se dá i zkrátit na znak |.  

• václav klaus rodina OR děti OR manželství OR zdraví  

• václav klaus rodina|děti|manželství|zdraví  

Hledání zpětných odkazů 

Zajímá-li uživatele, kdo odkazuje na nějakou konkrétní stránku, lze zadat link:url, kde 

url je adresa cílové stránky. 

• link:example.com  

• link:jyxo.cz  

[9] 

7.2.3. Atlas.cz 

Společnost Atlas, jak bylo už zmíněno využívala jenom vyhledávač Jyxo, takže šlo 

používat všechny znaky zmíněné výše. Zajímavé je, že ačkoli uživatel měl poměrně široké 

možnosti pokročilého vyhledávání, nikde na stránkách Atlasu nebyly tyto možnosti popsány, 

takže se o nich uživatel nedozvěděl. Na Atlase můžeme hledat ve stránkách, firmách, 

obrázkách, zboží a ve zprávách. Od srpna na vyhledávání českých stránek používá nově 

technologii Seznamu, ostatní hledání zajišťuje pořád Jyxo. 

S příchodem technologie Seznamu zrušil Atlas formulář na rozšířené vyhledávání. 

7.2.4. Centrum.cz 

Společnost používá vyhledávací technologii Morfeo. Uživatel Centra může hledat ve 

stránkách, firmách, obrázcích, zboží, zprávách a v MP3. Dále nabízí formulář rozšířeného 

hledání, kde uživatel volí možnosti: všechna slova, některá ze slov, přesnou frázi, žádné ze 

slov, hledání v jazyce, na určitém místě na stránce, formát souboru, na doméně a stránky 

odkazující na. 

Dále Centrum  nabízí i širokou škálu operátorů a možností vyhledávání. 

Jednoduché vyhledávání 

• ? – uvádí se před každým slovem dotazu a systém vyhledá výsledky, které obsahují 

všechna slova nebo jen některá z nich. 

• "" - stránky, kde se vyskytuje text stejně jako je zadán v uvozovkách - jako fráze 
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• "tomáš * masaryk" - stránky, na kterých se vyskytují slova 'tomáš' a 'masaryk' blízko u 

sebe a mezi nimi může být další slovo nebo více slov; spolehlivě najde například 

stránky s textem 'Tomáš Garrigue Masaryk' 

• – - uvádí se mezi dvěmi slovy a vyhledá stránky, kde se vyskytuje slovo před 

znaménkem a nevyskytuje se na nich slovo za znaménkem 

• * - uvádí se po napsání části slova a systém vyhledá stránky, na kterých se vyskytují 

slova s tímto začátkem - je potřeba zadat alespoň tři písmena 

• title: - stránky, které obsahují slovo v titulku 

• ctitle: - stránky, které obsahují slovo v katalogovém titulku 

• cdesc: - stránky, které obsahují slovo v katalogovém popisku 

• hdr: - stránky, které obsahují slovo v nadpisu (H1 ... H6) 

• keywd: - stránky, které obsahují slovo jako klíčové slovo 

• alt: - stránky, které obsahují slovo v popisku obrázku 

• link: - vyhledá stránky, z nichž vede odkaz na uvedenou stránku 

[11,12] 
 

Pokročilé vyhledávání 

Pokročilé dotazy může uživatel zadávat uvedením znaku '!' na začátku dotazu. Systém 

umožňuje používaní Booleovských operátorů  AND, OR a NOT. Širokou škálu pokročilého 

vyhledávání uvádí Centrum v nápovědě. Jedná se např. o omezení na slova která se mohou 

vyskytovat, přidávání váhy jednotlivým výrazům, vyhledávání v popisku obrázku, titulku, ve 

zvýrazněných slovech, nadpisech klíčových slovech, odkazech atd. Vyhledávat stránky které 

odkazují na určitou adresu, stránky v doméně, omezení na určitý typ souboru, jazyk textu 

nebo stáří stránky.  

[11,12] 
 

Použití zkratek 

Pro vyhledávání specifických informací, jako jsou např. mapy nebo slovníky se 

mohou použít zkratky. Zkratka se píše před hledané slovo a je zakončena dvojtečkou. 

Příklady použití zkratek pro konkrétní vyhledávací služby: 

• mapy: - zobrazí zadaný výraz na mapách. 

• zbozi: - vyhledá výraz ve službě Zboží, tedy v nabídkách elektronických obchodů. 
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• slov ca: - přeloží slovo z češtiny (c) do angličtiny (a) pomocí služby Slovníky. Lze 

použít také pro překlad z češtiny do němčiny (n), francouzštiny (f), italštiny (i), ruštiny 

(r), nebo zpětně z těchto jazyků do češtiny použitím písmen v obráceném pořadí.  

• slevy:  - vyhledá zadaný výraz ve službě Slevy. 

• zprávy: - vyhledá zadaný výraz ve zprávách. 

• firmy: - vyhledá zadaný výraz v databázi Firmy Centrum.cz. 

• obr: - vyhledá zadaný výraz v databázi Obrázků. 

• svet: - vyhledá zadaný výraz v zahraničním vyhledávači. 

[11,12] 

7.2.5. Seznam.cz 

Společnost Seznam používá pro vyhledávání vlastní technologii. Uživatel může 

prohledávat stránky, firmy, zboží, obrázky, články a nebo v encyklopediích. Je zajímavé, že 

vyhledávání, které používá přes 60% českých uživatelů nemá žádné pokročilé vyhledávání. A 

pouze v nápovědě informuje o tom, že se dají použít uvozovky, pro vyhledání přesného tvaru 

slova a akceptuje operátor site: pro hledání na konkrétní doméně. Ostatní operátory či 

pomocné znaky vyhledávací systém nezná. 

7.3. Katalog 

Katalog je setříděný a evidovaný seznam odkazů. Jakýkoli subjekt na Internetu může 

zaregistrovat svoji internetovou adresu, zaměstnanci portálu provedou kontrolu vyplněných 

údajů a rozhodnou o jejím zařazení. Zakázány jsou registrace stránek odporující zákonům 

České republiky a etickým standardům. Dále se zde neobjeví stránky, které jsou pouhou 

součástí většího celku, který je již zaregistrován a samozřejmě i takové, které už jednou v 

katalogu jsou. Odkazy jsou roztříděny do kategorií a podkategorií, které jsou řazeny 

abecedně. Každý portál má jinou strukturu a jemnost rozčlenění. Jako omezení napříč všemi 

kategoriemi je zvolení kraje do kterého byl odkaz zařazen. Tento přehled pochopitelně 

neposkytuje úplný seznam všech odkazů, protože ho musí provozovatel stránek sám 

zaregistrovat a také nemusí být schválen provozovatelem portálu. Jeho obrovskou výhodou je 

roztřídění do jednotlivých kategorií, které zvyšuje jeho přehlednost a selekce odkazů zaručuje, 

že ve většině případů se nedostanou do seznamu stránky s nízkou informační hodnotou. 

Katalog má v sobě zabudované vyhledávání, které umožňuje rychlejší získávání potřebných 

adres. Z komerčních důvodů se portály snaží své katalogy co nejvíce plnit placenými 
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firemními prezentacemi. Firemní prezentace jsou potom řazeny podle zakoupené pozice, 

takže portály sice nabízí možnost vložit bezplatnou prezentaci své firmy, ale málokterý 

uživatel se k ní přes placené pozice prokliká. Uváděná velikost katalogů je poměrně rozdílná, 

ale většina uživatelů se bude orientovat podle logické struktury a správnosti zařazení odkazů 

než podle celkové velikosti katalogu. Seznam u velikosti katalogu uvádí 353 326 firem [41], 

Centrum 725 219 firem a ručně tříděných www stránek [42] a Atlas 200 tisíc zatříděných 

odkazů na firmy a www stránky [44]. Z těchto čísel je patrné, že velikost katalogu nemůžeme 

srovnávat protože každá společnost uvádí jiné údaje. Zatímco Seznam, který by měl mít 

nejrozsáhlejší katalog, prováděl jeho pročištění a udává nám pouze číslo zápisů firem. 

Centrum chce naopak ohromit vysokým počtem záznamů, ačkoli jejich hodnota není zdaleka 

taková. Seznam svou restrukturalizací dal jasně najevo komerční význam katalogu. Pod 

jednotlivými kategoriemi jsou odděleny zápisy firem a www odkazy, celý katalog umístil na 

doménu http://www.firmy.cz/  a prezentuje ho tak, aby každá společnost pocítila potřebu být 

v tom českém „největším“ katalogu zaregistrována. Pokud jde o umístění katalogu, je u všech 

třech portálů řešená podobně. Katalog má své místo na hlavní straně portálu, kde jsou 

vypsané některé hlavní sekce. Seznam a Centrum zobrazuje také písmena abecedy, podle 

kterých můžeme katalogem procházet. Na stránce Seznamu zaujímá katalog největší místo a 

nabízí nám nejvíce hlavních kategorií, přesto že od předešlé verze hlavní strany Seznam 

velikost katalogu již výrazně zmenšil. V současné struktuře hlavní strany Seznamu byl 

katalog přemístěn z tradičního středu na pravou stranu. Centrum věnovalo katalogu nejméně 

prostoru v dolní části hlavní strany. Na podobném místě, ale ve větším okně najdeme také 

katalog Atlasu. Po spuštění nové verze hlavní strany Atlasu, která přinesla větší možnosti 

customizace  bylo možno celé okno katalogu odsunout a nahradit ho jinými službami, ale 

pravděpodobně se společnosti neosvědčila možnost, aby zákazník odsunul jeden z hlavních 

zdrojů příjmů a tak byla tato možnost zrušena.   

 

Výhody a nevýhody hledání v předmětovém katalogu  

výhody  

• Obecné vyhledávání. Prostřednictvím hierarchických vztahů mezi kategoriemi, cestou 

od obecnějších ke specifičtějším kategoriím uživatel postupně svůj požadavek 

konkretizuje, až se na určité úrovni hierarchie katalogu dostane k seznamu hodnotných 

zdrojů k danému tématu.  

• Záruka kvality. Podíl ruční práce při přidávání nových odkazů do katalogu by měl 

zaručovat určitou minimální kvalitu zdrojů.  



 50 

 

nevýhody 

• Rozsah katalogu je velmi omezený.  

• Obecnost popisů.  

• Časová náročnost. Hierarchické uspořádání kategorií vyjadřuje určitý subjektivní 

pohled správců daného katalogu. Pokud se toto uspořádání nejeví uživateli jako 

přirozené, pak může při procházení katalogu strávit mnoho času, než narazí na 

relevantní podkategorii. 

• Platnost odkazů. Dokumenty jsou často přemisťovány nebo rušeny.  

 

Pro ještě rychlejší práci s katalogem a vynechání procházení struktury je možnost 

vyhledávání v rámci katalogu. Toto vyhledávání v katalogu je uživatelsky podobné jako  

klasické vyhledávání.  
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katalog - týdenní návštěvnost - průměr 40.-42. týden reální uživatelé a pageviews, 

interní zdroj Atlas.cz 

Za návštěvnost u Atlasu a Centra jsem bral sekci katalog, Seznam tuto informaci 

neposkytuje a proto byla vzata návštěvnost domény firmy.cz. Tato doména obsahuje pouze 

zápisy firem do katalogu a už nikoli návštěvnost katalogu webových stránek, ačkoli pro 

uživatele při procházení katalogu jsou tyto dvě části sjednoceny. Dále vidíme že rozdíly mezi 

portály jsou větší u pageviews, než u reálných uživatelů, to vypovídá o tom, že uživatelé déle 

procházejí katalog a předčasně ho neopouštějí. 
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7.4. Email 

Email tvoří jednu z nejčastěji používaných služeb jak na samotném internetu, tak 

pochopitelně i na našich portálech. Vlivem jejího působení také dochází k postupné 

deformalizaci korespondence. Oslovení se stávají méně formální a často chybí vůbec. Email 

sám o sobě představuje přenos textu a případně i přílohy jiného charakteru. To co nabízí 

portály je webové rozhraní pro práci s poštou. To umožňuje bez jakéhokoliv speciálního 

software pracovat s emaily. Tato rozhraní nenabízí stejné možnosti jako specializované 

programy, ale jsou jednoduchá a dostupná odkudkoli. 

Tato služba je velmi náročná na vývoj a provoz a příjmy jsou minimální. Je zde možný 

prodej bannerové reklamy nebo je možné uživatelům posílat cílenou poštu. Síla a důležitost 

této služby pro portál je v návštěvnících. Ačkoli je možné si poštu stahovat nebo nechat 

přeposílat do jiných aplikací, převážná většina návštěvníků chodí do své schránky přes 

stránky portálu. Tím si server zajišťuje pravidelnou a věrnou návštěvnost a pravděpodobnost, 

že návštěvníka na portálu zaujmou i jiné služby nebo si jednoduše zvykne na firemní grafiku 

a nemá potřebu portál opouštět. 

Marketingově zajímavý byl z pohledu freemailu rok 2004. Na jaře vydala společnost 

Google zprávu, že se chystá zpřístupnit schránku o velikosti 1GB, nedlouho potom vydal 

Seznam zprávu, že vyvíjí také schránku o velikosti 1GB a o den později vydalo tu samou 

zprávu Centrum [45]. Nakonec se tento souboj českých portálů podařilo vyhrát Centru, když 

začátkem roku 2005 gigovou schránku opravdu zpřístupnil a následovalo další navyšování 

kapacity schránky a zvětšování možných příloh. Všechny pokroky se těšily velkému zájmu 

jak u médií, tak uživatelů, kteří si představovali jak si budou s kamarády posílat hudbu a filmy 

a zapomínali na možnosti svého připojení. Možná z logické uvážlivosti, ale spíše 

z nedostatečného technického zázemí se do těchto soubojů nezapojoval portál Atlas, který tak 

tuto marketingovou bitvu prohrál. V současné době nabízí seznam standardně 10MB a po 

aktivaci 2GB, Centrum nabízí 20MB a po aktivaci 2GB a Atlas nabízí 15MB a po aktivaci 

1GB. Aktivace se shodně provádí zasláním autorizační SMS zprávy. 

Jedním z výrazných konkurentů českým portálům v poskytování emailové schránky 

byl server email.cz, ten však v roce 2005 [29] koupil Seznam (stejně jako u emailu post.cz), 

převedl je na své servery a sjednotil jejich vzhled i funkcionality s domovskými schránkami. 

V dnešní době si uživatel při zakládání emailového účtu na Seznamu může vybrat z domén 

seznam.cz nebo email.cz. 



 52 

Všechny tři portály poskytují přístup do schránky přímo z Homepage portálu. Mezi 

jejich hlavní nabízené možnosti patří roztřídění emailů na doručené, rozepsané, odeslané, 

odstraněné (koš),  a dále složka spam, do které server automaticky třídí poštu, o které si myslí 

že by mohlo jít spam. Na portále Atlas je potom ještě obdobná složka viry. Emaily, které 

podle nastavených filtrů jsou spamy nebo viry server do schránky nepustí vůbec. Schránka 

samozřejmě nabízí možnost odeslání emailu, správu kontaktů, a různé možnosti nastavení.  

Schránka na Seznamu nám kromě standardních funkcí nabízí také odesílat SMS 

zprávy, napsat si poznámku, která se zobrazuje jak na stránce emailu tak i na homepage 

Seznamu, přepnout se do služby chat a hledání v emailech a to jak jednoduché tak rozšířené. 

Dále je možné vytvářet si další složky a v menu nastavení si uživatel může modifikovat různé 

parametry schránky. Jde o změnu osobních údajů a vložení vlastního portrétu, změna 

celkového vzhledu podle nadefinovaného skinu, změna přístupového hesla, upozornění na 

email, a to buď zprávou na jiný emailový účet nebo pomocí SMS (jde o placenou službu), 

nastavení přesměrování a filtrů, zasílání informací z vybraných témat a další pokročilé 

nastavení zobrazování a psaní zpráv. 

Centrum kromě základních služeb nabízí uživateli zápisník, jednoduché a rozšířené 

hledání v emailech, vytvoření vlastních filtrů a nastavení. V nastavení může uživatel měnit 

heslo, vzhled stránky (zde se nejedná o grafickou úpravu jako u Seznamu, ale o uspořádání 

oken na stránce), parametry schránky, výběr kategorie zasílaných informací, správu složek, 

označování zpráv námi nadefinovanými štítky, nastavení spamového filtru, upozornění o 

emailu na mobil, definování uživatelských zkratek a nastavení čištění schránky. Zajímavou 

odlišností od konkurence, je že při zakládání schránky Centrum nabízí „graf bezpečnosti 

hesla“, nevypadá to sice na žádný složitý výpočet, ale alespoň to uživateli naznačí, že heslo 

z několika málo písmen není moc bezpečné.   

Atlas představil v červenci 2007 novou verzi svého emailu. Kromě standardních 

funkcí nabízí přepnutí do služby Pokec, editaci složek, osobní nastavení, změnu hesla a 

zajímavé je také propojení ICQ, které nabízí Atlas v češtině, s emailovým účtem. Dále nabízí 

jako ostatní portály definování odesílaných a přijímaných zpráv, změna vzhledu, kde je 

nadefinováno podobně jako u Seznamu několik barevných provedení, definice filtrů a 

nastavení spamového a virového filtru. Atlas ve své nové verzi nabízí také fulltextové 

vyhledávání, tato služba v současné době není standardně aktivní, ale musí si ji uživatel 

nejprve aktivovat a poté je přístupná do 24 hodin. Což je poněkud krkolomný krok Atlasu jak 

snížit počet uživatelů této služby a redukovat tak náklady s ní spojené. 
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Seznam jako jediný po přihlášení do emailové stránky umístí uživatele přímo do 

složky doručená pošta, zatímco ostatní dva portály mají jakousi úvodní stránku emailu, kde 

jsou nabídky na ostatní služby portálu. Seznam také na rozdíl od konkurentů má na stránkách 

minimum reklamních ploch. Vzhled je dle mého názoru až příliš strohý a neodpovídá 

příjemnému ovládání, které uživatel v dnešní době očekává, na druhou stranu schránka 

pracuje rychle a jednotlivé ovládací prvky jsou logicky dobře rozmístěny. Zajímavou 

možností je okno pro rychlou odpověď, které je umístěno pod každou zprávou, kterou čteme. 

Centrum nabízí zdařilejší grafiku než Seznam a nejrozsáhlejší možnosti vlastního nastavení, 

ale stránky emailu se pomalu načítají, což může při pomalém připojení znepříjemňovat práci. 

Atlas nabízí velice příjemnou a zároveň pro uživatele jednoduchou grafiku, kterou bych 

hodnotil jako nejzdařilejší, stejně jako Seznam nabízí okno pro rychlou odpověď. Za negativa 

vidím, že oproti konkurentům nabízí maximálně 1GB schránku a komplikovanější cestu k 

prohledávání emailů. Nabízí také méně vlastního nastavení a za negativum vidím také 

automatické neukládání odeslané pošty do složky odeslané. K této možnosti se musí uživatel 

proklikat v nastavení. 
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email - týdenní návštěvnost - průměr 40.-42. týden reální uživatelé a pageviews, 

interní zdroj Atlas.cz 

Zde vidíme jeden z největších propadů Atlasu vůči Centru ačkoli Atlas nabízí kvalitní 

emailovou schránku s velice příjemným grafickým rozhraním. Domnívám se, že je to 

způsobeno nedostatečnou marketingovou propagací z let minulých, o které jsem se již zmínil. 

Tato služba má z pohledu návštěvnosti tu vlastnost, že si drží stabilní počet uživatelů, protože 

i když někdo není spokojen s poskytovanou službou nechce se vzdát své adresy, kterou delší 

dobu používá.  
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7.5. Zpravodajství 

Poskytování zpravodajství je další významná služba, kterou portály nabízejí a těší se 

také velkému zájmu uživatelů. Ačkoli je tato služba velmi nákladnou a to jak ve formě 

nakupování obsahu, tak ve formě provozování vlastní redakce, je u inzerentů velmi žádána a 

díky své vysoké návštěvnosti patří k významným příjmům portálů. Obliba webových 

zpravodajských služeb roste a tomuto trendu se přizpůsobují i sledované portály. V zásadě tak 

přejímají úlohu zpravodajských serverů, či online verzí tištěných deníků.  

7.5.1. Seznam 

Seznam.cz pro svou zpravodajskou část využívá služeb serveru Novinky.cz, který 

vytváří Seznam s vydavatelstvím Borgis, s.r.o. (deník Právo). Byl spuštěn na počátku roku 

2003 [29] a během dvou měsíců se dostal na špičku v návštěvnosti. Server nabízí množství 

rubrik i rychlé reakce na aktuální informace prostřednictvím diskusí nebo anket, novinkou je 

Blog Novinek, který dává čtenářům šanci vytvářet i vlastní obsah zpravodajského serveru. Se 

stejným vydavatelem spolupracuje i na serveru Sport.cz, který se věnuje událostem ze světa 

sportu a v době konání významných sportovních akcí připravuje speciální přílohy. Na úvodní 

stránce Seznamu má toto zpravodajství vyhrazen prostor pod nabídkou služeb a po odsunutí 

katalogu zaujímá na stránce hlavní prostor. Zprávy jsou reprezentovány několika titulky a po 

kliknutí na příslušný hypertextový odkaz je uživatel přesměrován přímo na server 

Novinky.cz, kde si může celý článek přečíst. Jsou mu také k dispozici ostatní zprávy, které 

jsou rozčleněny do rubrik podle svého zaměření a které jsou uspořádány podle data 

uveřejnění. Dále je k dispozici v každé rubrice archiv článků s možností vyhledávání na 

základě zadání klíčových slov. Dostupná je také služba zasílání aktuálních článků z rubriky  

na uživatelův e-mail, přičemž si sám může zvolit okruh témat, která jej zajímají. Pod oknem 

zpravodajství má své místo také sport, který funguje na stejném principu, akorát na hlavní 

straně Seznamu má méně titulků než zpravodajství. 

Webový portál Seznam.cz také na svých stránkách nabízí články bulvárního online 

magazínu Super.cz, které opět prezentuje několika prokliknutelnými nadpisy na své 

Homepage. Seznam připravuje tyto zprávy spolu s vydavatelstvím Stratosféra, s. r. o., a nabízí 

zde zábavné online zpravodajství s množstvím společenských informací a bulvárních témat. 
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7.5.2. Centrum 

Webový portál Centrum.cz je jediným ze vše tří portálů, který si svou zpravodajskou 

část zajišťuje ze svých zdrojů, a to na adrese Aktuálně.cz. Tento projekt byl spuštěn 1. 

listopadu 2005 [30] a nahradil tak místo, které do té doby zabíral zpravodajský server 

Lidovky.cz, poté co Centrum přestalo s Lidovými novinami spolupracovat a každý se ubírá 

svojí cestou. Důvodem nahrazení a výstavby nového serveru bylo podle vlastníků portálu 

Centrum.cz zrychlení podávání informací, v co možná nejkratším čase a větší aktuálnost 

článků. 

 Centrum investovalo do svého projektu 35 mil. korun a obsah začalo tvořit na šedesát 

lidí [46], zahraniční zpravodajství zajišťuje ve spolupráci s agenturou Reuters.  

Struktura tohoto serveru se nijak nevymyká podobným projektům. Nalézáme zde 

úvodní stranu, zprávy z domova, ze zahraničí, ekonomiku, zprávy z kultury a sportu. Každá z 

výše zmíněných rubrik má i své podrubriky, čímž uživateli usnadňuje orientaci ve zprávách, o 

které má zájem. Kromě jednotlivých rubrik nabízí ještě servery cestování, zdraví a finance.  

Aktuálně, jako jeden z prvních, začalo také využívat video a audio zprávy. Kromě již 

zmíněných rubrik server Aktuálně.cz nabízí, podobně jako Novinky.cz, přehled krátkých 

nejaktuálnějších zpráv v horní části stránky a také blogy. Samozřejmostí je také možnost 

vyhledávání dle zadaných klíčových slov, která usnadňuje orientaci v archivu zpráv.  

Zajímavostí je, že ve spodní části hlavní strany je rubrika „Napsali jinde“, kde jsou 

odkazy na jiné české deníky, televize a rádia. 

Centrum nabízí rovněž bulvární zpravodajství, které je umístěné na adrese 

Bleskově.cz.  

7.5.3. Atlas 

Zpravodajské centrum portálu Atlas.cz prošlo v září 2007 výraznou změnou. Do této 

doby společnost drtivou většinu článků přejímala ze zdrojů ČTK (respektive od dceřiné 

společnosti Neris, s.r.o.). Vzhledem k absenci vlastního novinářského týmu byly tyto zprávy 

pouze přejímány bez další úpravy a řazeny do jednotlivých sekcí. Nejdříve byly zařazeny tři 

zprávy podle „důležitosti“ a následuje jejich výpis dle času zveřejnění. Chybělo zde  

především lepší vizuální zpracování, doprovod fotografií, videa,  atd. Byly zde sice všechny 

potřebné zprávy v jednoduchém strohém formátu, které mají garanci kvality ČTK, ale 

uživatel v dnešní době očekává od zpráv něco víc. Jelikož zpravodajství je žádaným 

produktem jak od uživatelů tak inzerentů a současný produkt Atlasu výrazně ztrácel na 
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konkurenci vznikla 3.9.2007 nová zpravodajská služba pod názvem aZpravy.cz. Dodavatelem 

zpráv je společnost Vltava – Labe – Press, která je největším vydavatelem regionálních titulů 

v ČR. Předností zpráv by měl být právě informační servis z krajů a měst. Dále Atlas založil 

vlastní zpravodajskou redakci, která by měla zveřejňování zpráv řídit a obohacovat zprávy o 

rozhovory, analýzy a komentáře. Zprávy jsou rozděleny do rubrik: z domova, ze světa, sport, 

počasí, rozhovory, které se dále člení na dílčí podskupiny. Ačkoli dle mého názoru udělal 

Atlas se změnou zpráv velký pokrok pořád se konkurenci rovnat nemůže. Zpravodajství není 

tolik bohaté, nabízejí jen základní rubriky a členění a chybí větší redaktorský tým, který by 

mohl vytvářet aktuální speciály. Z mého pohledu není ani grafické zpracování a rozvržení 

stránky příliš zdařilé. Zajímavostí je sekce ČRo 1, kde si uživatel může pustit zprávy jak z 

právě ukončené relace, tak i možností výběru z posledních dvanácti zpravodajských vstupů a 

také sekce Jinde, kde najdeme přehled zpráv z jiných zpravodajských serverů. 
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zprávy - týdenní návštěvnost - průměr 40.-42. týden reální uživatelé a pageviews,, 

interní zdroj Atlas.cz 

U zpravodajství jsem bral sekci zprávy u Atlasu, aktualne.cz pro Centrum a doménu 

novinky.cz pro Seznam. Zde je patrné, že Atlas, ačkoli si po spuštění nových zpráv polepšil, 

pořád je daleko za konkurencí a to především v pageviews kde zůstává na jednoho 

návštěvníka na cca třetinové hodnotě než konkurence. 
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7.6. Mapy 

Hledání v mapách, zobrazování informací o zajímavých objektech nebo postupné 

procházení zajímavých míst je pro uživatele velmi přínosnou službou. Její rychlost, 

přehlednost a užitečnost je potvrzována i obrovským množstvím uživatelů, kteří ji využívají. 

Tento produkt je tedy velmi přínosný z hlediska návštěvnosti. Problém je jeho přínos 

z pohledu příjmů. Uživatelé nejsou speciálně segmentováni. Zajímavé mohou být pro 

benzínové pumpy, prodejce aut, vybavení na cestu, restaurace, ubytovacího zařízení atd., kteří 

se zobrazují přímo v mapě. Nákup map a jejich technické řešení je velmi nákladná záležitost. 

Proto počet podrobně zobrazených měst, nových států či přidávání dalších informačních 

vrstev musí být velmi opatrně kalkulován. Výrazná restrukturalizace map u českých portálů 

proběhla v roce 2006.  

Začátkem roku představil novou verzi Seznam, jeho mapy jsou kopií uživatelského 

prostředí Google Maps. Ve výsledku jde o velice kvalitní službu, která umí vše, co se od 

moderních internetových map očekává. Zvláště za povšimnutí stojí různé druhy map. Kromě 

základní mapy je k dispozici i stínování, které dodá mapě plastičtější  obraz dále mapa 

letecká, hybridní mapa - tedy mapa, která kombinuje satelitní snímky s klasickými popisky 

ulic, turistická s turistickým značením a cyklostezkami a velice zajímavá historická mapa z 

poloviny 19. století, zobrazující česká města s jejich původními názvy. K již historickým 

mapám patří také letecké snímky z let 2002-2003, které může uživatel srovnávat 

s nejnovějšími záběry.  Mezi funkce na mapách patří plánovač tras, který nabízí užitečná 

nastavení, například volbu nejrychlejší či nejkratší cesty, alternativně i cesty s průjezdem přes 

konkrétní obec. K dispozici je i hlášení dopravních informací (dopravní stupeň, uzavírky, 

nehody, nadměrný náklad), či možnost hledání nejbližší banky, lékárny, restaurace, MHD, 

pošty apod. Další funkce jsou měření vzdálenosti, zobrazení GPS souřadnice, zobrazit odkaz 

na tuto mapu, poslat emailem, přidat vlastní ikonu nebo firmu. 

Jako další představil novou verzi map Atlas. Atlas měl vždy v minulosti v této oblasti 

velmi dobrou pozici a stále si zde udržuje náskok před Centrem, které jinak Atlas ve většině 

významných segmentů poráží. Jestli je tedy budoucností specializace na menší okruh služeb, 

jsou mapy pro Atlas logickou volbou. Uživatelské rozhraní je moderní a přehledné, přitom je 

ale graficky poměrně originální. V současnosti Atlas nabízí základní a letecké mapy a tak 

výrazněji chybějí hybridní mapy naopak nabízí podklady s turistickými mapami, cyklotrasami 

a vodáckými mapami. Atlas také jako jediný nabízí mapu celé Evropy s možností plánovačem 

tras a také mapu světa a to jak v základním tak leteckém pohledu.  
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 Jako služby nabízí Atlas také najdi nejbližší (bankomaty, informace, nákupy, pošty, 

restaurace, MHD ...), dále plánovač tras s podobným nastavení jako Seznam, měření 

vzdálenosti, GPS souřadnice, vkládání vlastních bodů do mapy, tisk mapy, poslaní emailem a 

novinkou je Dovolená v Chorvatsku a zimní dovolená v Čechách, Slovensku a Rakousku, kde 

jsou zobrazeny ubytovací zařízení. 

Centrum se svou starou verzí map výrazně zaostává za konkurencí. V současné době 

již od konce června 2007 testuje beta verzi nových map, takže nám nezbývá než čekat jestli 

nám nový produkt ještě nepřinese nějaké výraznější změny. Zatím poskytuje pouze základní 

podklad s možností zobrazení turistických a cyklo tras. Na mapách nabízí zobrazování 

určitých bodů jako ubytování, obchody, čerpací stanice ... či turistické zajímavosti a 

jednoduché vyhledávání tras. 

Celkově musím říci, že co se týče map má Seznam i Atlas velice kvalitní produkty, 

které jsou graficky velice přívětivé a nabízejí podrobné podklady s pokročilými funkcemi.  
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mapy-  týdenní návštěvnost - průměr 40.-42. týden reální uživatelé a pageviews, 

interní zdroj Atlas.cz 

Mapy jsou jedna z mála služeb, kde Atlas v počtu uživatelů předstihl Centrum. 

Zajímavé je, že v počtu pageviews je tomu naopak přes to, že dle mého názoru má Atlas lepší 

mapy a uživatelsky přívětivější. 
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7.7. Ostatní služby 

Webové portály dnes obsahují spoustu různých služeb a jejich nabídka se neustále 

rozrůstá a to z důvodu udržení uživatele co nejdéle na svých stránkách a tím pádem i zvýšení 

pravděpodobnosti, že shlédne připravenou reklamu. Portály se tak zaměřují na mnoho zájmů a 

potřeb z oblasti běžného lidského života, ať už se jedná o finance, nákupy, zdraví, zábavu, 

předpověď počasí, horoskopy atd. Portál má sice tu schopnost přilákat na jakoukoli službu 

velké množství návštěvníků, kteří by tuto službu samostatně nikdy nenašly, na druhou stranu 

se v podrobnosti jen těžko vyrovná specializovaným serverům. Proto je dobré vybírat do 

svého portfolia služby s širokým záběrem uživatelů a dobře kalkulovat náklady na tuto službu 

společně s předpokládanými příjmy (respektive zájmem inzerentů o takto segmentované 

návštěvníky). 

Služby dnešních webových portálů mohou být provozovány portálem samotným, nebo 

zde panuje provázanost s ostatními servery na internetu. Tento princip je oboustranně 

výhodný, protože umožňuje zviditelnění oběma stranám. Portál získá další nabídku a tedy 

další plus pro svého uživatele aniž by se musel danou rubrikou pravidelně zabývat a 

aktualizovat ji. Web, který nabídku poskytuje tak získá reklamu, která zvýší jeho návštěvnost 

a potažmo i prestiž. 

Jelikož nabízených služeb je velké množství, jejich struktura a označení je u každého 

portálu jiné a často se mění a jejich informační přínos je mnohdy minimální, nebudu se 

zabývat jejich podrobným popisem, ale pokusím se pouze srovnat jestli se určitá služba na 

portálu vyskytuje. Samotný výskyt služby je také subjektivní názor, protože nemusí být 

samostatně označena a její rozsah i náplň se může na každém portálu výrazně lišit. 

Služba Seznam Centrum Atlas 
Aukce ano ano ano 
Auto ano ano ano 
Bazar ano ne ano 
Bulvár ano ano ano 
Blog ano ne ano 
Bydlení ne ano ano 
Cestování ne ano ano 
Digitální technika ne ano ne 
Email ano ano ano 
Encyklopedie ano ne ne 
Film a kina ano ano ano 
Finance ano ano ano 
Fotosběrna ne ne ano 
Hledání ano ano ano 
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Horoskopy ano ano ano 
Hry ano ano ano 
Chat + komunity ano ano ano 
Jízdní řády ne ano ano 
Katalog ano ano ano 
Komunikační program ne ano ano 
Kultura ano ano ano 
Letenky ano ano ano 
Mapy ano ano ano 
Mobil ne ano ano 
Osobné web ano ano ano 
Platební nástroj ano ne ne 
Počasí ano ano ano 
Práce ano ano ano 
Připojení ne ano ano 
Reality ano ano ano 
Recepty ne ano ano 
Seznamka ano ano ano 
Slovník ano ano ano 
SMS ano ano ne 
Testy ne ne ano 
TV program ano ano ano 
Vtipy a videa ano ne ne 
Zprávy ano ano ano 
Zdraví ano ano ano 
Žena ano ano ano 

 

Jako celkové zhodnocení můžeme říci, že již od minulosti nabízí nejširší paletu služeb 

společnost Atlas, na druhou stranu jsou tyto služby mnohdy málo propracované, chybí jim 

kvalitní obsah a aktualizace. Oproti tomu společnost Seznam se snaží každou službu pečlivě 

připravit a přijít na trh až s kvalitním výrobkem. Centrum, které chce vystupovat jako 

komunitní server pro mladé má nejširší paletu služeb právě v této oblasti. 
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8. Návštěvnost 

8.1. Měření návštěvnosti 

Návštěvnost jednotlivých portálů tvoří ostře sledované hledisko jejich úspěšnosti. 

Vysoký počet uživatelů může přinést vyšší příjmy z reklamy, silnější vyjednávací pozici s 

partnery, větší potenciál pro prodej zboží a možnost ovlivňovat cenu na trhu. Na druhou 

stranu, čím více lidí využívá služeb portálu, tím více je zatěžován a musí být nakupovány 

další počítače, placeno více za připojení k Internetu a vytvářeno stabilnější softwarové řešení. 

Mít dominantní postavení na trhu (jako má v současné chvíli Seznam) umožňuje také snižovat 

cenu za jedno shlédnutí reklamy, při zachování celkových příjmů z reklamy nad úrovní 

konkurence.  

V současné době jsou za oficiální návštěvnost internetu považována data 

z Netmonuitoru [50], kam v průběhu roku 2005 přešly nejvýznačnější servery z iAuditu. 

Hlavním důvodem bylo, že zatímco iAudit byl v rukou soukromého provozovatele, který 

určoval podmínky měření, tedy co, jak a za kolik se bude měřit, výzkum provozovaný 

SPIRem (Sdružení pro internetovou reklamu) [51] by měl zajistit, že veškeré parametry 

výzkumu vzniknou na základě dohody všech zúčastněných, tedy jak poskytovatelů obsahu, 

tak zadavatelů reklamy. Cílem NetMonitoru je poskytnout informace o návštěvnosti internetu 

v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků. Zadavatelem projektu je SPIR 

[51]. Realizátorem projektu je společnost Mediaresearch, a. s. [52] ve spolupráci se 

společností Gemius S.A. [53].  

8.2. Spir 

SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu [51] je profesní sdružení subjektů 

působících v oblasti internetové reklamy.  

Sdružení se skládá ze dvou sekcí. Sekce médií – společnosti, které poskytují reklamní 

prostor a sekce zadavatelů reklamy – to jsou především mediální agentury a jiní inzerenti. 

Toto složení by mělo zajistit vyvážený přístup k reklamnímu trhu. Sdružení pro internetovou 

reklamu zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování 

internetové reklamy ČR. 
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8.3. Mediaresearch 

Mediaresearch, a. s. [52] je společností poskytující služby v oblasti marketingových 

výzkumů, analýz dat, informačních technologií a vývoje software.  

Od roku 2002 realizuje výzkumný projekt Elektronické měření sledovanosti televize 

metodou TV metrů v České.  

Od roku 2005 je Mediaresearch realizuje projekt NetMonitor na základě kontraktu se 

SPIR. V oblasti internetových výzkumů spolupracuje Mediaresearch se společností Gemius, 

největší agenturou specializující se na internetový výzkum ve střední a východní Evropě.  

Společnost Gemius S.A. se již od svého založení roku 1999 věnuje průzkumu 

internetového trhu. V průběhu necelých 5 let se stala největší agenturou zabývající se online 

průzkumy trhu ve východní Evropě. Veškeré výzkumy provádí v souladu s mezinárodními 

standardy Esomar. 

 

8.4. Gemius  

Od roku 2005 spolupracuje Gemius S.A. [53] s Mediaresearch na realizaci 

výzkumného projektu NetMonitor pro SPIR. Do projektu NetMonitor jsou zahrnuty vlastnosti 

produktů gemiusTraffic a gemiusAudience. 

Gemius poskytuje průzkumy internetu ve střední a východní Evropě. Zaměřuje se na 

informace o přístupech uživatelů k webovým stránkám (gemiusTraffic), profilu uživatelů 

internetu (gemiusProfile), a také údaje o efektivitě online reklamních kampaní 

(gemiusEffect).  

Gemius je členem skupiny Emerging Analysis Group. 

8.5. Metodika měření 

Měření návštěvnosti shromažďuje informace o všech návštěvnících serveru. Provádí 

se na straně měřeného serveru (site-centric). Systém funguje pomocí javascriptových kódů 

vložených do měřených stránek. To umožňuje získat nejen data o návštěvnosti, ale také 

například údaje zahrnující technické parametry prohlížečů a počítačů návštěvníků. Systém 

také umožňuje řešit některé technologické problémy (minimalizuje započítávání provozu 

způsobeného indexovacími roboty vyhledávačů a jinými automatickými stroji, eliminuje vliv 
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dočasného ukládání stránek do vyrovnávacích pamětí (cache, proxy apod.). Systém sbírá 

kompletní data o užití webových stránek. Eviduje všechna zobrazení všech návštěvníků dané 

stránky. Nejedná se tedy o vzorek internetových uživatelů, ale o všechny uživatele.  

Kromě měření typu site-centric existují ještě další metody.  

• user-centric - metoda založená na datech, která jsou generována na straně uživatele 

• browser-centric - metoda, která je jakýmsi "hybridem" dvou předešlých způsobů 

 

Výzkum sociodemografie návštěvníků se provádí na základě pop-up dotazníků 

emitovaných na straně měřeného serveru (site-centric) a dále je možnost měření aktivity 

uživatelů na straně internetového prohlížeče (user-centric). Výzkum poskytuje informace o 

sociodemografii návštěvníků internetu na základě vzorku návštěvníků. Systém zpracování 

měření se snaží odfiltrovat nepřesnosti vzniklé mazáním cookies a odvozuje počet skutečných 

návštěvníků (reálných uživatelů). 

Měřená média jsou takové internetové společnosti, které nabízí na svých stránkách 

placené umístění reklamy a jsou uvedeny SPIRem na seznamu reportovaných médií. Mohou 

to být  aktivně zapojené servery (mají smluvní vztah se SPIR) a pasivně zapojené servery 

(jsou měřeny metodou user-centric). 

Základní výsledky návštěvnosti se poskytují veřejně a detailnější údaje se poskytují 

pouze vlastníkovi dat, zpřístupňují se on-line přes rozhraní gemiusTraffic nebo v Online 

aplikaci NetMonitor. 

V podmínkách pro měření je, že měřený server je souhrn www stránek, které společně 

tvoří obsahový celek, a všechny běží na jedné stejné doméně druhého řádu. Dále se musí 

jednat o servery, které nabízejí prostor pro umísťování reklamy a měřící kód nesmí být 

umístěn ve stránkách, které se obnovují automaticky nebo do stránek které obsahují 

automatické přesměrování na jiné stránky  nebo se samy otvírají a všechny stránky 

příslušného serveru musí mít vložen měřící kód. [63] 

8.6. Návštěvnost českých portálů 

Jak jsem již napsal výše, oficiální měření návštěvnosti se přesunulo z iAuditu na 

NetMonitor a z tohoto důvodu je velice těžké dohledat data z dob kdy NetMonitor ještě 

nefungoval. Data návštěvnosti beru z interního systému ve společnosti Atlas.cz a jejich původ 

je ze zmíněných společností. Většina dat se dá dohledat ve veřejném přístupu v NetMonitoru 

[50], já jsem vycházel z placené služby, kterou NetMonutor poskytuje Atlasu. 
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vývoj týdenních unikátních uživatelů 

interní zdroj Atlas.cz 

Z dat, které máme od 2. čtvrtletí 2002 můžeme vidět vývoj zkoumaných portálů a 

serveru idnes.cz. Je vidět masivní nárůst Seznamu, dále propad Atlasu, který se na počátku 

zkoumaného období držel na druhém místě a v současnosti je trvale porážen jak Centrem tak 

serverem Idnes. Zajímavý je také pohyb návštěvnosti během roku, kdy masivní krátkodobý 

propad nastává v období Vánoc a další začátkem prázdnin, který ale trvá přes celé léto. V roce 

2006 můžeme vidět dvakrát nárůst Atlasu, který na okamžik dokonce předstihl i Centrum. 

Tento nárůst byl způsoben započítáváním návštěvnosti serveru idos.cz, který byl umístěn pod 

doménu Atlasu. Toto jednání však bylo SPIRem označeno za neetické a později bylo 

z návštěvnosti definitivně vyřazeno. 
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vývoj týdenních unikátních uživatel ů HP
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vývoj týdenních unikátních uživatelů HP 

interní zdroj Atlas.cz 

Ještě větší náskok Seznamu můžeme vidět na srovnání jejich Homepage. 
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% nárůst týdenní unikátních uživatelů (Ø 20.-25. tyden) 

interní zdroj Atlas.cz  

V tomto grafu uvádím nárůst návštěvnosti portálů. Za období beru průměrnou hodnotu 

z 20. – 25. týdne. Zde vidíme obrovský nárůst Atlasu v roce 2006, který byl ale opět způsoben 

pouze započítáváním serveru Idos a významný nárůst Seznamu v letošním roce. 
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reální uživatelé v 06/2007
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V tomto grafu můžeme vidět vývoj denních uživatelů na příkladu měsíce června 2007. 

Na tomto grafu je zajímavý propad o víkendových dnech kdy sobota se pohybuje kolem 60% 

uživatelů všedního dne. Nejsilnějším dnem potom bývá pondělí. 
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Na tomto grafu je patrný každoroční nárůst uživatelů internetu v České Republice, 

která v únoru letošního roku činila 5 304 064 uživatelů. Ačkoli je každoroční nárůst stále 

obrovský, dá se předpokládat jeho postupné snižování. Pro srovnání v roce 1998 se jednalo o 

pouhých 250 000 návštěvníků a v roce 2000 už 1 163 000 návštěvníků. Celkový počet 

uživatelů pochopitelně závisí na vývoji a dostupnosti (technické i finanční) IT a připojení. 

% měsíčních reálných uživate l ů ČR, kterí navštíví daný portá l (05/2007)
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% měsíčních reálných uživatelů ČR, kteří navštíví daný portál (05/2007) 
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Na tomto grafu bych chtěl ukázat obrovský význam portálů na chování uživatelů a 

jejich získávání informací. Kdy jen samotný Seznam navštívilo v daném měsíci takřka 

osmdesát procent všech uživatelů internetu. 
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9. Reklama 

Model Internetu byl od počátku postaven na bezplatném poskytování služeb a 

informací. Po přesunu z čistě akademické sítě bylo nutné najít způsob, jak financovat jeho 

rozvoj a vytvořit z něj zajímavý trh pro investory. Pokusy o zpoplatnění obsahu pro širokou 

veřejnost většinou ztroskotaly. Spojit obsah poskytovaný zdarma s příjmy bylo nejsnazší 

pomocí reklamy umístěné na stránkách poskytovatelů obsahu. Internetová reklamní kampaň 

má několik předností: je levná, lze jí flexibilně měnit a zákazníci ji nejsou natolik přesyceni 

jako v jiných médiích. Na druhou stranu jsou s ní spojeny určité problémy. Inzerenti mají 

ještě pořád lehkou nedůvěru v internetovou reklamu a její použití zpomaluje načítání stránek 

a jejich přehlednost.  

Hlavním problémem internetové kampaně je nalezení způsobu hodnocení její 

úspěšnosti. Ve standardních médiích je hodnocení postaveno na počtu možného shlédnutí 

reklamy, které dále vyvolá nárůst prodejů, povědomí o firmě a podobně. U internetové 

reklamy zde vstupuje jeden mezičlánek a to počet kliků na reklamu, tedy přesměrovaných 

zákazníků na stránky inzerenta. Hodnota úspěšnosti se měří pomocí tak zvané click rate, tedy 

na kolik ze všech zobrazení reklamy bylo uživateli kliknuto. Důvodem pro měření tohoto 

ukazatele je v prvé řadě existence aktivní reakce uživatelů na reklamu, která u klasických 

médií neexistuje. Druhým neméně závažným důvodem je to, že nejčastěji používaná forma 

internetové reklamy - banner je většinou velmi malých rozměrů a nelze na něj umístit celé 

sdělení. Tento problém bývá obcházen několika způsoby: pomocí trikového banneru, krátkým 

výstižným sdělením, animovanými obrázky, novými formami reklamy. Trikový banner 

zobrazuje text nebo obrázek, který v uživateli vzbudí zájem. Když na něj ale klikne myší, tak 

se zobrazí stránka, která neobsahuje přesně to, co uživatel předpokládal. Nebo dojde k 

záměně reklamy za část stránek nebo hru. Tento způsob propagace je velmi krátkozraký. Jeho 

efektem je prudké zvýšení návštěvnosti, ale uživatelé často po shlédnutí první stránky 

odcházejí. 

Největší nevýhodou sledování kliků u internetové reklamy je, že inzerenti považují 

jejich počet za jediný výstup z kampaně a zapomínají na jiné dopady reklamy známé z 

klasických médií. Například zvyšování povědomí o značce a výrobku. Z tohoto důvodu se 

reklama na Internetu, která umožňuje oslovit levně velké množství lidí, potýká z problémem  

přetrvávající nedůvěry inzerentů. Tato nedůvěra je také podpořena klesajícím počtem kliků k 
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zobrazení (click rate). Tento pokles je způsoben stále nižší účinností trikové, ale i klasické 

reklamy z důvodu jejich stále častějšího výskytu, často několik na jedné stránce. Prodejci se 

spíše než osvětou u inzerentů snaží tento problém řešit větším množstvím reklam na stránce 

za méně peněz a novými formáty, které zabírají velkou část obrazovky, v některých případech 

na chvíli i celou. 

9.1. Reklamní formáty 

Reklama lze rozdělit na několik druhů. Ačkoli každý portál je schopen připravit 

klientovi za zajímavý obnos takřka jakýkoli formát reklamy, standardní formy jsou na 

portálech podobné. 

9.1.1. Grafická reklama  

Bannery tvoří nejrozšířenější reklamu na Internetu, lze je rozdělit na klasické 

(standardní) zobrazující se na stránku a na klíčové slovo a nové typy (agresivní). Klasické 

bannery na stránku se zobrazují při načtení vybrané stránky. Lze tedy reklamní kampaň 

omezit přesně na místo a naplánovat její průběh v čase. Bannery na klíčové slovo se zobrazí 

pokud uživatel na stránkách vyhledává určité předem vybrané slovo. Cena za tento typ 

reklamy se liší podle žádanosti slova. Tedy podle toho jaký je zájem inzerentů  o dané slovo a 

kolikrát ho uživatelé za sledované období vyhledávají. Úspěšnost bannerů lze zvýšit vhodnou 

grafickou úpravou. Velmi vhodné je přizpůsobit reklamu stránkám, na kterých bude 

zobrazována. Bude pak působit jako součást stránek. Druhou možností je vytvořit velmi 

výrazný banner a strhnout zájem inzerenta pouze na tuto reklamu. 

Standardní bannery: zahrnují Full banner (proužky), Skyscraper (svislé pruhy po 

pravé straně), Squar (čtvercové bannery), Ahead (velké podélné pruhy na vrcholu stránky), 

Button (tlačítka, ikonky) atd. Jedná se o jedny z nejstarších reklamních formátů na Internetu a 

vyskytují se téměř na každé internetové stránce.  
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Agresivní bannery: jsou novější typ reklamy, používaný především na webech 

s velkou návštěvností, jako jsou právě portály či zpravodajské servery. Pro inzerenta jsou 

účinnější než klasické bannery, ale dražší a více omezují uživatele. Jedná se například o: 

• Sticky board: umístěn vespod stránky po celé její šíři s tím, že nemizí ani při jejím 

rolování 

• iLayer: na webové stránce je umístěn malý banner, při prvním načtení se banner 

roztáhne přes většinu stránky a to stejné se stane při každém dalším přejetím myši 

• Splash: full banner, který se roztáhne směrem dolů na trojnásobnou velikost a po 

několika sekundách se vrátí zpět 

• Out of the box: při načtení stránky se animace pohybuje po celé obrazovce, po určité 

době se vrátí na místo původního banneru 

• Interstitial: nejprve se načte stránka s reklamou, ze které je po pár sekundách 

návštěvník přesměrován na žádaný web 

• Pop-up a Pop-down: při načtení stránky se objeví nové okno, které je tvořené pouze 

ohraničenou stránkou bez lišt prohlížeče. Jedná se o menší okno, které obsahuje 

reklamu a nic jiného. Toto okno lze bez obtíží zavřít a pokračovat v prohlížení 

původní stránky. Samozřejmě že to určitou komplikaci pro uživatele přináší. Tato 

reklama je využívána ve velké míře na erotických serverech, kdy se uživateli při 

příchodu na stránku a hlavně při odchodu zobrazí velké množství pop up oken.  

• Superstitial: je jinou formou Pop up okna. Po zobrazení stránky, na které je prodána 

reklama, se začne postupně na pozadí načítat superstitial. Poté co je plně načten, tak se 

objeví okno stejného formátu jako pop up, ve kterém se zobrazí reklama. Výhodou 

této reklamy oproti Pop upu je, že se zobrazí až po úplném načtení všech dat a uživatel 

si ji proto spíše všimne než okno uzavře. 

 

Další typ grafické reklamy mohou být videobannery, které se zobrazí pouze 

uživatelům s rychlejším internetovým připojením, zvukový banner, který vydá při přejetí 

myší přes jeho plochu zvukový signál. Tento zvuk upoutá pozornost návštěvníka. Pravidlem 

je, aby po vzdálení kurzoru myši od reklamy zvuk skončil. Jinak by byl uživatel spíše odrazen 

od návštěvy stránky. 
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9.1.2. Textová reklama 

Jedná se jednu z nejstarších reklam na Internetu. Je řešena pomocí hyperlinkového 

odkazu. Jde o text omezené délky, na který lze kliknout. Návštěvník je poté přesměrován na 

stránku inzerenta. Tato reklama bývá levnější než například bannerová a pokud je text 

umístěn na vhodném místě, tak úspěšnost může být vzhledem k ceně vysoká. Návštěvník se 

také může domnívat, že je daný odkaz součástí navštívených stránek. 

Přednostní výpis na klíčové slovo: výsledek hledání upřednostní zaplacenou reklamu 

před řazenými výsledky podle relevance. 

Přednostní výpis v kategorii katalogu: zde funguje stejný systém upřednostňování 

podle zakoupené pozice. Reklama se prodává buď jako výpis při hledání v katalogu a nebo 

jako zaregistrování zákazníka do katalogu firem.    

Kontextová reklama: je navázána na určité slovo, které je provázáno linkem na 

reklamní sdělení. Platí se pouze za proklik, ne za zobrazení odkazu. Tento systém je 

označován PPC (pay per click). Nejpoužívanější reklamní systémy v ČR jsou eTarget, Sklik, 

adFOX, Google AdWords. 

Textový „banner“:   zobrazuje text místo grafiky, platí se za počet impresí (zobrazení) 

a dobu zobrazení. 

PR články:  užívají se v obsahových službách portálů nebo na odborných serverech. 

Článek může být reklamou, která pouze chválí vlastnosti určitého produktu či služby nebo 

může být napsán jako běžné hodnocení, recenze. Na rozdíl od tisku nebývá často PR článek 

na Internetu odlišován od jiných. 

Emailing:  zde je dáno zákonem, že adresát musí souhlasit s tím, že mu e-mail pošlete. 

Když si uživatel zakládá e-mailovou schránku na některém freemailu, může vyplnit o jaké 

informace má zájem a souhlasit se zasíláním informací k těmto tématům. Freemailové služby 

takto umožňují rozeslat sdělení přesně vytipované skupině. 

[61, 10, 11, 13] 

9.2. Výdaje na internetovou reklamu 

Internetová reklama je stále nejlevnějším způsobem propagace na jednoho osloveného 

potenciálního zákazníka, pokud budeme uvažovat standardní marketingová média, jako je 

televize, rádio, tisk nebo outdoor. Internetová reklama má navíc další pozitiva, jako je 

interaktivita, možnost měření účinnosti, schopnost vyvolat okamžitou reakci uživatele apod. 
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Podle výzkumu Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) Unie vydavatelů, která 

provedla průzkum v průběhu března 2007 [55] vyplývá, že placená reklama na internetových 

serverech v ČR v roce 2006 překonala hranici 2 miliardy Kč. Celkový hrubý obrat reklamy na 

serverech v roce 2006 dosáhl částky 2 028 milionů Kč. Odhady ukazují, že by v letošním roce 

měl nárůst představovat asi 15,9 %. Tím by celkový hrubý obrat internetové reklamy dosáhl v 

roce 2007 hodnoty přibližně 2 350 milionů Kč. 

Objem internetové inzerce pro rok 2006 a odhad pro rok 2007 byly stanoveny na 

základě informací o serverech, které představují více než 80 % internetového reklamního trhu 

a nezapočítávají se do něj bartery. 
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Objem internetové reklamy v letech 2000 – 2007 v mil. Kč, rok 2007 – odhad [55] 

 

Oproti předchozím létům byl v roce 2006 vzat nejen celkový objem bannerové 

reklamy realizované na reklamních pozicích, ale i další formy internetové reklamy jako je 

umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova atd., proto 

je vidět v grafu velký nárůst. Výnosy z nebannerové plochy rostou výrazněji než bannery a 

stále více zadavatelů plánuje své reklamní kampaně současně na bannerové formáty, textovou 

reklamu i přednostní místa v katalozích. Bannerová reklama dosáhla v roce 2006 objemu       

1 220 mil. Kč, což představuje nárůst proti roku 2005 o 20,8 %. 
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Na rok 2007, předpokládá skupina na základě odhadů provozovatelů nárůst o 12 %, 

což znamená objem 1 366 mil. Kč. To sice představuje proti roku 2006 určité zmírnění 

prudkého vývoje, ale je to způsobeno především tím, že rok 2006 byl bohatý na reklamní akce 

jako byl rebranding Eurotelu a Českého Telecomu na O2, mistrovství světa v kopané, 

rebranding Oskaru na Vodafone, velký rozvoj ADSL připojení atd. Na letošní rok se podobné 

události nepředpokládají. Přesto internet zůstane i v roce 2007 nejdynamičtěji rostoucím 

reklamním mediem, kdy odhad vývoje reklamy v ostatních mediích podle agentury OMD se 

pohybuje v intervalu 0 až 4%. Jedním z důvodů je, že i v tomto roce lze i nadále předpokládat 

nárůst počtu uživatelů internetu zatímco u významných televizí či rádií je již trh takřka celý 

pokrytý . 

Z hlediska zadavatelů reklamy (přímí klienti, mediální agentury, mediální zastupitelé) 

roste nejvíce podíl mediálních agentur a stejný trend je očekává i v příštím roce. I to je 

způsobeno tím, že internet je standardním reklamním mediem, které je zařazováno do 

mediálních plánů významných inzerentů. 

9.3. Standardy online reklamy 

Jelikož formáty reklam na internetu jsou velice různorodé, rozhodlo se Sdružení pro 

internetovou reklamu – SPIR [51] v květnu 2007 vydat standardy online reklamy a doporučit 

vydavatelům reklamní formáty, aby sjednotili a zpřehlednili reklamní trh na internetu. Jsou 

tak definovány standardy nejčastěji používaných a podporovaných reklamních formátů u nás. 

Vydaný dokument zpracovává základní formáty display, pop-up, textové a video reklamy, 

pojmenovává je jednotnými názvy, definuje jejich maximální datovou kapacitu a specifikuje 

spuštění zvuku, ovládací prvky atd. Tyto standardy ulehčí práci především zadavatelům 

reklamy, protože jim stačí jeden návrh, který budou moci prezentovat u všech hlavních 

provozovatelů a dále jim usnadní cenové srovnání různých provozovatelů stránek. 

Základní formáty jsou rozděleny na ty, které zasahují do struktury stránek a na ty co 

nezasahují.  
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Formáty zasahující do struktury 

Název Formát (ŠxV) Velikost souboru 
Leaderboard 745x100 30 KB 

Square Banner 300x300 30 KB 
Skyscraper 120x600, 160x600 30 KB 

Medium Rectangle 300x250 30 KB 
120x30 5 KB Button 

(do 14.000px) 120x90 10 KB 
234x60, 300x60 20 KB Banner / Rectagle 

(do 30.000px) 468x60 30 KB 
Rectangle 

(do 100.000px) 
120x300, 240x400 30 KB 

Rectangle 
(nad 100.000px) 

480x300 40 KB 

Formáty zasahující do struktury stránek [51] 

 

Formáty nezasahující do struktury 

Název Formát (ŠxV) Velikost souboru 
Rozbalovací - rozbalení iniciuje 

uživatel 
Libovolný reklamní prvek ve 

stránce 
Rozbalovací - automatické 

spuštění 
Libovolný reklamní prvek ve 

stránce 

40 KB 

Pop-up 300x250,  30 KB 
Floating Ads / overlayer - 

Landing Spots for Floating Ads jakýkoliv banner ve stránce 
40 KB 

Interstitial  800x600 30 KB 
Formáty nezasahující do struktury stránek [51] 

 

Dále jsou uvedeny standardy základní textové reklamy, které už nejsou pro inzerenta 

tak významné, standardy pop-up a audiovizuální reklamy. Audiovizuální reklama se může 

přehrát před vyžádaným obsahem, během videa nebo až po jeho skončení. Předpokládaná 

délka reklamy před a během videa činí deset vteřin. Limit u reklamy po zhlédnutí vyžádaného 

obsahu není stanoven. Přehrávač videa by měl být opatřen ovládáním přetáčení (start/stop) a 

hlasitosti (on/off). 

9.4. Ceny reklam 

Ceny jednotlivých reklam u portálů se dají těžko porovnat, protože každý portál velmi 

často obměňuje svoje ceníky, neustále nabízí několik výhodných balíčků, podle toho který 

produkt potřebuje v dané době podpořit, nabízí různé produkty a každý portál má jiný přístup 
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k dávání slev, které mohou pro mediální agentury dosahovat i více než 50% z ceníkové ceny. 

Největší procento příjmů portálu na jednotlivé služby tvoří hledání katalog. Ačkoli se jedná o 

jedny z nejlevnějších produktů, svým počtem předčí i mnohonásobně dražší bannerovou 

reklamu. Tyto produkty jsou určeny především pro malé a střední společnosti a jako doplněk 

reklamní kampaně pro velké společnosti. Ceny jednotlivých portálů jsem bral podle 

aktuálních ceníků dostupných na stránkách portálů. [56,57,58] 

Ve výpisech na klíčové slovo má nejširší nabídku společnost Atlas, která nabízí výpis 

na garantované 1. až 6. pozici a dále garanci první strany výpisu. Jednotlivá slova jsou potom 

rozdělena na šest pásem podle návštěvnosti. V nejdražším pásmu zažíná přednostní výpis na 

1. pozici  na 9 600Kč až 4 800Kč na 6. pozici a v nejlevnějším pásu se ceny pohybují od 

600Kč do 300Kč za měsíc. Garance 1. strany se potom pohybuje od 2 400Kč do 300Kč za 

jeden měsíc. V katalogu nabízí Atlas také 6 pozic ve třech kategoriích na hledání v katalogu a 

dále čtyři druhy zápisů do katalogu. Ty se pohybují od 11 680Kč do 1 890Kč na jeden rok. 

Centrum nabízí ve výpisech na klíčové slovo a to jak v hledání tak katalogu tři pozice, 

které nemají dané pořadí v sedmi cenových pásmech podle návštěvnosti a jejich cena se 

pohybuje od 13 333Kč do 3 667Kš za jeden měsíc reklamy. Ceny zápisů do katalogu Centrum 

nezveřejňuje ve svých cenících a stanovuje je dle balíčků na dotaz klienta.  

Seznam nabízí v hledání také tři přednostní výpisy, jejichž cena je rozdělena podle 

návštěvnosti do 14 pásem a pohybuje se od 28 500Kč do 1 200Kč za měsíc a ve firmách 

nabízí předností výpisy rozdělené podle návštěvnosti do 17 skupin s cenou od 28 500Kč do 

600 Kč za jeden měsíc a čtyři druhy zápisů v cenách od 17 900Kč do 1 900Kč za rok. 

U bannerové reklamy se prozatím nepodařilo sjednotit velikost formátů a i umístění 

reklam je různé. U reklamy se udávají hodnoty počet uživatelů a garantuje se shlédnutí 

reklamy a dále je uveden koeficient CPT neboli cost per thousand (cena za tisíc zobrazení). 

Například na hlavní straně v jedné třetině stránky prodává Seznam banner o rozměrech 

400*100 na týden s garantovaným počtem shlédnutí 10 000 000 a počtem oslovených 

uživatelů 2 500 000 za 500 000Kč kde CPT je 50Kč, Centrum prodává na podobném místě 

banner 425*230  s garantovaným počtem shlédnutí 5 000 000 a počtem oslovených uživatelů 

1 250 000 za 499 000Kč kde CPT je 100Kč a Atlas prodává banner 450*300  s garantovaným 

počtem shlédnutí 5 200 000 a počtem oslovených uživatelů 620 000 za 420 000Kč kde CPT je 

80Kč.  

Každý portál je schopen připravit za patřičný obnos takřka jakýkoli druh reklamy, 

který neuvádí ve svých cenících. 
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10. Finanční ukazatele portálů 

Co se týká celkových finančních výsledků portálů, jsou k dispozici jen omezené 

informace a to především za minulá období, způsobené malou sdílností jednotlivých portálů, 

kterou obhajují tím, že tržby portálu jsou stejně zavádějící, protože nemalou část představuje 

barterová reklama. Rozvoj portálů byl z počátku financován z prostředků zakladatelů a 

nejvíce pak vstupem zahraničních investorů a poměrně dlouhou dobu se jim nedařilo 

dosáhnout zisku. Podle nepotvrzených informací byl Seznam ještě v roce 2000, kdy výrazněji 

investoval do svého rozvoje a propagace ve ztrátě 8 milionů, přesto že, již v této době, byl 

suverénně českou jedničkou. V roce 2001 se mu již podařilo vykázat zisk, kterého jeho 

konkurenti dosáhli až později.Centrum ještě před dvěma lety hospodařilo s šestimilionovou 

ztrátou a Atlasu se letos podařilo vykázat zisk po deseti letech vůbec poprvé. 

Za minulý rok jsou k dispozici již konkrétnější informace, kdy Seznam uvedl, že jeho 

tržby byly kolem miliardy korun, následovalo Centrum s tržbami 368 milionů a Atlas 

s tržbami 204 milionu. Všechny tři vyhledávače skončily se ziskem. Seznam loni podle 

předběžných údajů vykázal zisk před zdaněním kolem 480 milionů korun z 267 milionů 

korun za rok předchozí, což představuje nárůst o 80 procent. Atlas vydělal 17,5 milionu a 

Centrum především díky serveru aktualne.cz 15,8 milionů. I z těchto čísel je vidět, že Atlas 

po deseti letech existence vykázal zisk necelých 9% z tržeb což určitě vzhledem k počátečním 

investicím není mnoho. [59, 65] 
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11. Závěr 

Cílem mé práce bylo zhodnotit české portálové prostředí a zaměřit se na poskytované 

služby.  

Na počátku práce jsem ve stručnosti připomněl vývoj internetu a www a přiblížil 

celosvětový vývoj portálů a jejich obecné rozdělení a strukturu. V další části jsem na základě 

údajů od Českého statistického úřadu a výzkumných společností nastínil situaci 

s informačními technologiemi, připojením na internet a jeho využitím v České republice. 

Z těchto údajů vyplývá, že české internetové prostředí má ještě velké možnosti růstu protože 

internet doposud využívá kolem 50% obyvatel, pouze 27% má připojení v domácnosti a své 

znalosti práce s internetem hodnotí většina uživatelů jako základní. Z toho vyplývá, že většina 

uživatelů bude požadovat jednoduché a intuitivní ovládání a příjemné grafické prostředí i na 

úkor technického řešení. 

Českému portálovému prostředí dominují tři společnosti, jejichž vývoj odstartovala 

v roce 1996 společnost Seznam, která zvolila taktiku pomalejšího zavádění kvalitnějších 

služeb a v současné době má suverénně nejvyšší návštěvnost. Jako druhý v pořadí je portál 

Centrum, který se zaměřuje především na komunitní služby a třetí v pořadí je Atlas, který 

začal jako první z portálů nabízet široké portfolio služeb, ale zatím se marně snaží dotáhnout 

na druhou příčku, ačkoli se v poslední době pomocí radikálních změn dostává znovu více do 

podvědomí uživatelů. 

Největší část své práce jsem věnoval analýze služeb jednotlivých portálů. Portály 

nabízejí širokou paletu rozličných služeb, kde se kromě dominantních sekcí nacházejí služby 

minimálního významu i návštěvnosti a samotný portál věnuje na jejich aktualizaci minimální  

čas a peníze. Na druhou stranu jsou uživatelsky zajímavé oblasti a jejich struktura a obsah se 

mění velmi rychle, aby se podařilo společnosti získat co nejvíce potenciálních návštěvníků. 

Z těchto důvodů jsem se zaměřil pouze na několik služeb, které jsem podrobněji popsal a 

ostatní jsem pouze zahrnul do výčtu daného portálů. Za nejvýznamnější službu, a to jak 

z pohledu návštěvnosti, tak z pohledu přístupu k informacím i z pohledu technického řešení 

považuji hledání. Zde jsem se věnoval i všeobecné teoretické oblasti vyhledávání informací, 

zejména tvorbou dotazů a posléze možností jejich praktického využití u českých portálů. 

Zajímavé je, že nejvyužívanější hledání Seznamu nenabízí možnost pokročilého vyhledávání 

a neakceptuje většinu operátorů a pomocných znaků. V této části se mi potvrdil již několikrát 
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zmiňovaný fakt, že se jedná o velmi dynamické prostředí a nabídku služeb portály často mění, 

když 2. srpna vydala společnost Atlas zprávu, že opouští vyhledávací technologii Jyxo a bude 

používat technologii Seznamu. Tuto technologii bude používat jen na vyhledávání českých 

stránek, v ostatních službách hledání – zboží, obrázků, databázových záznamů a slovenských 

stránek, využívá stále služeb Jyxa [60]. S vyhledáváním pomocí technologie Jyxo se uživatel 

může setkat na samotných stránkách Jyxa.  

Dále jsem se podrobněji věnoval katalogu, jakožto základní službě portálů, emailu, 

který je pro portál strategicky významný z pohledu návštěvnosti a mapám, které mají u 

uživatelů velkou oblibu, a ve kterých jako jedné z mála služeb předstihl Atlas Centrum. 

Z finančního hlediska problematické může být nabízení velkého množství různorodých služeb 

s garancí malé návštěvnosti a špatnou segmentací uživatelů. Na takovéto služby se jen těžko 

prodávají reklamy a tak tvoří pouze nákladovou položku bez garance příjmů nebo přilákání 

uživatelů.   

Následující kapitolu jsem věnoval návštěvnosti portálů, která je v současné době 

oficiálně zajišťována Netmonitorem. Hlavní ukazatelé návštěvnosti jsou reální uživatelé dané 

stránky a počet shlédnutí dané stránky. Pro porovnávání portálů, či jejich částí se používají 

většinou uživatelé. Na druhou stranu pro prodej reklamy se garantují shlédnutí, protože to 

nám vyjadřuje, kolikrát se daná reklama zobrazila. Pro hodnocení jednotlivých služeb je podle 

mého mínění nejlepší brát týdenní hodnoty, protože chceme znát uživatele, kteří danou službu 

pravidelně navštěvují a ne se na ní jednou za měsíc omylem dostanou. A dále porovnat 

uživatele a shlédnutí, kde nám tento ukazatel napoví jestli je daná služba oblíbená a uživatel ji 

postupně prochází nebo ji po návštěvě ihned opustí. Z jednotlivých grafů můžeme vidět 

neohrozitelnou pozici Seznamu a dostatečný náskok Centra před Atlasem na druhé pozici a 

také to, jak významné jsou portály u nás, když z celkového měsíčního počtu uživatelů kolem 

5 300 000 jich Seznam navštíví necelých osmdesát procent, Centrum 44 procent a Atlas více 

jak třetina. 

V další části jsem se věnoval reklamě na portálech, která tvoří většinu příjmů 

společností, jejími formáty a snahám o standardizaci, které zatím nejsou moc realizovány, 

takže se jednotlivé druhy reklam a jejich ceny dají jen z těží porovnat. Výdaje do reklamy na 

internetu každý rok stoupají a to rychleji než do ostatních médiích. Celkový hrubý obrat 

internetové reklamy by měl v roce 2007 dosáhnout hodnoty přibližně 2 350 milionů Kč. Ceny 

reklam na portálech ovlivňuje především Seznam, který si ze své pozice obrovské 

návštěvnosti může dovolit srážet cenu za shlédnutí reklamy.  
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V samotném závěru jsem se snažil nastínit finanční hospodaření společností, které se 

dlouhá léta opíraly o prostředky zahraničních investorů, ale kvůli malé informační otevřenosti 

jednotlivých firem nelze udělat podrobnější analýzu.  
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12. Terminologický slovník 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):  technologie umožňující vysokorychlostní 
připojení k Internetu přes standardní telefonní kabely. Využívá asymetrický tok dat, kdy v 
jednom směru (typicky download) postupují data rychleji, než ve směru opačném (upload)  
 
Arpanet:  prapředek internetu, síť vytvořená v 70.letech 20.století, používaná od začátku pro 
vojenské účely  
 
Banner: reklamní plocha 
 
Barter: směna, např. barterový obchod - směnný obchod, při kterém zboží příp. služba 
směňována za jiné zboží či službu a nedochází k finanční transakci 
 
Beta verze: zkušební verze programu, která je legálně šířitelná, ale není ještě uznána za 
definitivní 
 
CPT (cost per thousand): cena za tisíc zobrazení 
 
Chat: online komunikace na internetu v reálném čase webu 
 
Dial-up: připojení počítače k internetu pomocí telefonní linky  
 
Cookie: malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači 
uživatele, při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru, 
cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů a může sloužit i jako měřič návštěv 
 
Customizace: možnost přizpůsobení stránky uživateli podle osobních potřeb a zájmů a 
automatické uložení její definice 
 
Doména: adresa webových stránek, dělí se na několik typů: 
1.řádu – niky zemí nebo nadnárodních organizací (.cz) 
2.řádu – např. něco.cz 
3.řádu – např. něco.něco.cz 
4.řádu – např. něco.něco.něco.cz nebo něco.něco.cz/něco 
 
Domovská stránka / Homepage: hlavní stránka, obvykle úvodní stránka  
 
E-mailový klient / poštovní klient: program pro práci s elektronickou poštou 
 
Fulltext: způsob vyhledávání informací , které jsou obvykle předem naindexovány, aby bylo 
možno nalézt libovolné slovo (řetězec znaků) v nejkratším možném čase 
 
Freemail: e-mailová služba, provozovaná na serveru poskytovatele služby, který ji uživatelům 
nabízí zdarma, po registraci získává uživatel e-mailovou adresu a prostor na serveru  
 
FTP (File Transfer Protocol): služba pro přenos souborů (textů, obrázků, hudby apod.) 
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GUI / Grafické uživatelské: druh komunikace s počítačem mající podobu interaktivních 
grafických prvků 
 
Horizontální portál: webové sídlo, které poskytuje širokou škálu služeb a informací, naprostá 
většina nabízených služeb je pro koncového uživatele bezplatná 
 
HTML (Hypertext Markup Language): základní hypertextový značkovací jazyk v němž jsou 
napsány www stránky 
 
HTTP (Hyper Text Transfer Protokol): protokol umožňující komunikaci mezi počítači v síti 
Internet  
 
Hyperlink – aktivní odkaz: označená část textu či grafiky na internetové stránce, která po 
prokliknutí naviguje na jiné místo v textu nebo jinou webovou stránku 
 
Hypertext: text obsahující aktivní odkazy (hyperlinky) na další místo v textu nebo jiné 
dokumenty či www stránky 
 
Imprese: jedno zobrazení webové stránky nebo reklamního banneru 
 
Intranet: soukromá počítačová síť využívající technologii internetu 
 
IP adresa: jedinečný řetězec čtyř čísel, označující adresu počítače ve formátu xx.xxx.xxx.xxx, 
kde xxx je číslo z intervalu 0 – 255 
 
Online: připojen, připojeno k internetu, přímé spojení zdroje dat se vstupem počítače 
 
Rebranding: změna značky (přejmenování) 
 
RSS (Really Simple Syndication): technologie založená na formátu XML sloužící k přenosu 
informací o obsahu na zvolené webové stránce bez nutnosti zobrazit ji v prohlížeči. Obsah je 
v podobě XML souboru stahován ručně nebo automaticky do RSS čtečky nebo jiné aplikace. 
RSS nejčastěji využívají stránky s často aktualizovaným obsahem (blogy, zpravodajské 
stránky atd.), výhodou pro uživatele je možnost stahovat informace z řady stránek najednou. 
Search engine: vyhledávací stroj 
 
SPAM: nevyžádaný e-mail, nejčastěji se jedná o nabídky, informační a propagační materiály 
rozesílané různými firmami 
 
SQL / strukturovaný dotazovací jazyk: standardizovaný dotazovací jazyk používaný 
především pro práci s daty v relačních databázích 
 
TCP/IP: sada komunikačních protokolů sítě Internet, pojmenovaná podle dvou základních 
protokolů: síťový protokol IP (Internet Protocol) sjednocuje komunikaci pomocí datových 
paketů mezi technicky zcela odlišnými sítěmi a transportní protokol TCP (Transmission 
Control Protocol), který umožňuje vytvářet garantované oboustranné spojení na základě IP 
 
URL (Uniform Resource Locator): řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k 
přesné specifikaci umístění zdrojů na Internetu 
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Vertikální portál /vortál: specializovaný portál zpřístupňující informační zdroje zaměřené na 
určitou cílovou skupinu uživatelů, která může být vymezena např. geograficky nebo 
tematicky  
 
Web / website: soubor souvisejících webových dokumentů, které vytvářejí systém sloužící k 
prezentaci informací určitého subjektu v rámci služby WWW 
 
WWW (World Wide Web): „celosvětová pavučina“,  nejpoužívanější služba internetu 
 
WWW browser: prohlížeč webových stránek 
 
XML (eXtensible Markup Language): obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a 
standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích 
jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk je určen především pro 
výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu 
dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem 
dokumentu nebo jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje připojeným 
stylem 
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