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Abstrakt

Tato práce se zabývá problematikou hlubokého webu a ukazuje ho jako možný zdroj 

kvalitních informací v prostředí internetu. Popisuje různé typy informací hlubokého 

webu a na nich ukazuje nedostatky běžných vyhledávacích strojů. V práci popisuji 

vlastnosti  hlubokého  webu,  objem  jeho  dat,  kvalitu  informací  a  jejich  srovnání 

s povrchovým webem.  Možnosti  prohledávání  hlubokého webu jsou rozděleny na 

dvě oblasti: oblast specializovaných nástrojů pro hluboký web a oblast vyhledávání 

přes povrchový web. Práce se dále věnuje elektronickým informačním zdrojům a 

jejich  typologii.  Ukazuje  elektronické  informační  zdroje  jako  největší  oblast 

hlubokého webu s vysokou mírou kvality informací a k daným typům elektronických 

informačních  zdrojů  připojuje  konkrétní  relevantní  příklady.  Součástí  práce  je 

zpracovaná modelová rešeršní úloha, ve které jsou hledány informace o hlubokém 

webu v oblasti hlubokého webu [Autorský abstrakt].

Klíčová slova

hluboký  web,  neviditelný  web,  skrytý  web,  typologie  databází,  online  databáze, 

nástroje pro hluboký web, online rešerše
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Předmluva

Pojem hluboký web jsem poprvé slyšela na začátku studia INSK. Do té doby 

pro  mě  byl  nejlepším  nástrojem  pro  vyhledávání  na  internetu  vyhledávací  stroj 

Google.  Téma hlubokého webu mě  zaujalo  natolik,  že  jsem jej  zvolila  pro svou 

bakalářskou práci. Informace, které jsem do doby vzniku práce získala, byly spíše 

povrchní. Až teprve bližší poznání mi umožnilo plně pochopit danou problematiku a 

ohromný význam hlubokého webu.

Zde bych ráda uvedla citát od Lucia Annaea Senecy [Svoboda, 2007-2008]: 

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“ Kdysi byl 

tento  základ  poznání  pouze  v  knihovnách.  V dnešní  době  síťového  propojení  se 

knihy  mění  do  podob  elektronických  dokumentů  ukládaných  v  elektronických 

knihovnách, databázích a dalších zdrojích, které jsou součástí hlubokého webu.

Tato práce si  klade za cíl  analyzovat  hluboký web jako zdroj  informací  a 

popsat způsoby jak informace hlubokého webu nalézt. Cílem práce není analyzovat 

hluboký web komplexně, ale soustředit se především na největší a nejdůležitější část 

hlubokého webu, kterými jsou elektronické informační zdroje.

Úvodní kapitola je věnována obecnému popisu hlubokého webu, vysvětlení 

termínu a vysvětlení rozdílů povrchového a hlubokého webu. 

Druhá kapitola popisuje způsoby, jak nalézt informace v oblasti hlubokého 

webu. Především jde o oblast informací v databázích. Kapitola je rozčleněna do dvou 

důležitých oblastí, na vyhledávání z prostředí povrchového webu a na vyhledávací 

nástroje  pro  hluboký  web.  Dále  se  zde  vyskytují  informace  o  konkrétních 

vyhledávačích a portálech pro hluboký web.

Ve třetí kapitole je nastíněno několik možností, jak provádět třídění databází. 

Významnějším druhům databází  se tato část  věnuje podrobněji a uvádí relevantní 

příklady databází.

Čtvrtá kapitola popisuje modelovou rešeršní úlohu. Rešerše v hlubokém webu 

na téma hluboký web názorně na příkladu ukazuje, jaké jsou možnosti prohledávání 

hlubokého webu. 
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Bakalářská práce má 55 stran a 5 stran příloh.  V textu je použito citování 

pomocí prvního údaje záznamu a data vydání, které je specifikované v normě ISO 

690 a ISO 690-2. Seznam použitých zdrojů je rozdělen na online zdroje a portály a 

na ostatní zdroje. Uspořádání jednotlivých částí je v abecedním pořadí podle prvního 

údaje záznamu, na druhé úrovni jsou záznamy seřazeny podle data vydání.

Za  ochotu  a  rady  při  vedení  mé  bakalářské  práce  děkuji  Ing.  Martinu 

Součkovi, Ph.D. Zároveň bych chtěla poděkovat za podporu mých blízkých.
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1 Úvod 

Internetové  vyhledávací  stroje  poskytují  uživatelům  možnost,  jak  nalézt 

potřebné  informace  v  relativně  krátkém  čase.  Avšak  velké  množství  informací 

zůstává vyhledávačům skryto. Oblast těchto nevyhledatelných informací se označuje 

termínem „hluboký web“ (z angl. „deep web“), někdy také neviditelný web (z angl. 

„invisible web“) a „skrytý web“ (z angl. „hidden web“).

1.1 Základní pojmy

1.1.1 Hluboký web 

Termín  „neviditelný  web“  poprvé  použila  Jill  Ellsworth  v  roce  1994  pro 

označení skupiny webových stránek, které vyhledávače neregistrují [Hricko, 2002]. 

Řada kritiků poukazovala na to, že termín „neviditelný“ nevyjadřuje přesně danou 

problematiku. Informace totiž nebyly neviditelné, spíše bylo obtížné jejich nalezení.

V roce 2001 použil Michael Bergman [2001] ve své studii termínu „hluboký 

web“. Tento termín zachycuje problematiku přesněji a jeho opakem je „povrchový 

web“. Bergman přirovnává prostředí internetu k oceánu (viz. obrázek č. 1), kde jsou 

internetové  vyhledávače  přirovnány  k  rybářským  lodím  a  informace  k rybám. 

Vyhledávače  jsou  schopné  prohledávat  pouze  prostředí  povrchového  webu  („při 

hladině“).  Obrovské  množství  informací  je  však  ukryto  hluboko  pod  povrchem 

v oblasti hlubokého webu. 

 

obrázek č.  1: zobrazuje povrchový web, tedy část webu, která je vyhledávači indexována [převzato,  

Bergman, 2001]

Můžeme se  také  setkat  s  termínem „skrytý  web“  (z  angl.  „hidden web“). 

Tento pojem se však objevuje zřídka.  V současnosti  jsou používány oba termíny 

„deep web“ a „invisible web“.

V České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 

je odborný termín neviditelný web definován takto:

9



„Neviditelný  web  jsou  internetové  informační  zdroje,  jejichž  obsah  není 

dostupný  prostřednictvím  standardních  vyhledávacích  strojů.  Může  se  jednat 

o informace, které jsou uloženy v databázích a generují se dynamicky až na základě 

interakce uživatele se systémem (např. online katalogy knihoven nebo bibliografické 

báze dat) nebo o informace, ke kterým je přístup chráněn heslem a jsou dostupné 

pouze autorizovaným uživatelům, často pouze na komerční bázi (plné texty časopisů 

apod.).  Běžné  vyhledávací  nástroje  (vyhledávací  stroje)  nemohou  podobný  typ 

informací ve svých databázích registrovat, buď pro technická omezení nebo proto, že 

je jejich robotům vstup do těchto zdrojů zakázán. Vyhledávací služby sice poskytnou 

informaci  o  existenci  podobného  informačního  zdroje  (viz.  obrázek  č.  2),  ale 

nevyhledají informace, které jsou v něm obsaženy. Některé vyhledávací služby však 

již  tyto  informace  dokáží  zpracovávat  (např.  vyhledávací  stroj  Scirus  -  Elsevier 

Science).“ [Tkačíková, 2004]

obrázek č. 2: Vyhledávácí stroje naleznou vstupní stránku do databáze, nejsou však schopny vytvořit  

dotaz, který by dále databázi prohledával. Obrázek ilustruje toto proniknutí vyhledávacích strojů do 

oblasti hlubokého webu [převzato, Bergman, 2001]. 

1.1.2 Vyhledávací stroj

Vyhledávací  stroj  je  internetový  nástroj,  který  indexuje  obsah  webových 

stránek a na základě uživatelských dotazů v těchto stránkách vyhledává. Důležitou 

součástí pro sběr dat jsou roboti (pavouci).

10



„Vyhledávací  stroj  je  jeden  ze  základních  typů  vyhledávacích  nástrojů  na 

internetu. Databáze vyhledávacího stroje je budována na základě automatizovaného 

sběru dat. Vyhledávací stroj tvoří čtyři základní funkční části: roboti (jejich hlavním 

úkolem je sběr informací na WWW), indexační program (zpracovávající informace 

získané  roboty),  vyhledávací program  (vyhledávací algoritmus  a  související 

programy) a grafické rozhraní (sbírá dotazy od uživatele, předává je vyhledávacímu 

stroji a zobrazuje výsledky hledání uživateli).“ [Sklenák, 2004a]

„Robot  je  program,  který  je  součástí  vyhledávacího  stroje  a  který 

systematicky  vyhledává  a  shromažďuje  informace  zveřejněné  na  webových 

stránkách.  Předává  je  indexačnímu  programu  vyhledávacího  stroje  pro  jejich 

zařazení  do  invertovaného  souboru,  který  je  používán  pro  zpětné  vyhledávání 

informací.“ [Sklenák, 2004b]

1.2 Typy informací v prostředí hlubokého webu

Vyhledávací  stroje  nemají  takové  technologie,  aby  indexovaly  veškeré 

informace na webu. Informace, které vyhledávače nenaleznou se stávají hlubokým 

webem. Informace mají různý charakter a nejsou indexovatelné z několika různých 

důvodů. Typy informací v prostředí hlubokého webu a jejich dostupnost zobrazuje 

příloha č. 1 a 2. Následující typy informací jsou převzaté z práce Shermana a Price 

[2001].

1.2.1 Dynamicky generované stránky

Mezi  dynamicky generované  stránky řadíme  databáze,  katalogy knihoven, 

digitální  knihovny,  slovníky,  encyklopedie  a  další.  Informace  se  generují  až  na 

základě dotazu. Roboti vyhledávacích strojů nejsou schopni tyto dotazy tvořit, jediné 

co  zaindexují,  jsou  úvodní  stránky  databází.  Dynamické  stránky  tvoří  největší  a 

nejvýznamnější část hlubokého webu.

1.2.2 Nepropojené stránky

Webové  stránky  jsou  roboty  indexovány  na  základě  vzájemného 

hypertextového  propojení.  Stojí-li  nějaká  stránka  mimo  toto  propojení,  roboti  ji 

nenaleznou a proto jí říkáme nepropojená stránka.
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1.2.3 Soukromé stránky

Pro vstup na některé webové stránky je vyžadována registrace nebo heslo. 

Robot tak zaindexuje pouze vstupní stránku. Může jít také o databáze, do kterých se 

uživatel běžně dostane například až po registraci do systému.

1.2.4 Dočasná data

Rychle se měnící obsah stránek neumožňuje indexaci z důvodu jejich častého 

střídání. Data se objevují v reálném čase a při pozdějším vyhledávání již neexistují. 

Může se jednat o zprávy o počasí atd.

1.2.5 Kódované textové informace

Stránky  tvořené  za  pomoci  programu  Flash,  Shockwave  a  nebo 

komprimované  soubory  nejsou  indexovány.  Informace  v nich  obsažené  jsou  pro 

vyhledávací stroje nečitelné.

1.2.6 Multimediální informace

Informace  netextového  charakteru,  které  neobsahují  popis,  nejsou  součástí 

indexace.  Jde  o  obrazové  informace,  video-informace  a  informace  zvukové.  Bez 

dostatečného průvodního textu roboti nerozeznají, o co se jedná. 

1.3 Porovnání povrchového a hlubokého webu

Neviditelný  web  je  obtížně  měřitelný.  Výsledky  různých  studií  se  proto 

odlišují.  Objemem informací  ve  světě  se  zabývá  univerzita  v  Berkeley  [Lyman, 

2003]. V roce 2003 publikovala novou studii, která se mimo jiné zabývá objemem 

informací na internetu a do studie zahrnula i hluboký web. Ze studie můžeme získat 

představu  o  velikosti  hlubokého  webu  oproti  webu  povrchovému.  Vzhledem 

k rychlému  a  dynamickému  vývoji  internetu,  data  z  této  studie  již  neodpovídají 

skutečné velikosti.  Uvádím je zde alespoň pro srovnání rozdílu mezi  hlubokým a 

povrchovým webem. Podle studie byla velikost hlubokého webu 91 850 TB v roce 

2002, naproti tomu velikost webu povrchového byla pouze 167 TB [Lyman, 2003]. 

Společnost  BrightPlanet  v  roce  2000  vydala  studii  [Bergman,  2001],  která 

zkoumala hluboký web detailněji. Hlavními informacemi z oblasti hlubokého webu 

jsou tyto informace:
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• Objem  informací  hlubokého  webu  je  400  až  550  krát  větší  než  objem 

informací povrchového webu.

• Studie  odhaduje  velikost  hlubokého  webu  na  7500  TB  s  550  bilióny 

dokumentů, naproti tomu objem informací povrchového webu odhaduje na 

19 TB s jedním biliónem dokumentů.

• Kvalita informací hlubokého webu je 1000 až 2000 krát vyšší.

• Existuje  více  než  200 000 webových  domén  hlubokého  webu  a  100  000 

databází

• Hluboký web je nejrychleji rostoucí oblast s informacemi na webu.

• 95 % informací v hlubokém webu je přístupná bez poplatků

Hluboký  web  podle  Bergmana  tvoří  tématické  databáze,  interní  stránky, 

publikace,  informace o nakupování a aukcích, reklamy,  portály,  knihovny,  žluté a 

bílé  stránky,  databáze  typu  slovník  (pro  překlad,  pro  výpočet,  atd.),  informace 

o zaměstnání,  zprávy a  chatování,  databáze  pro všeobecné  vyhledávání  (viz.  graf 

č. 1).  Podle tématického  zaměření  stránek  hlubokého  webu  převažují  vědy 

humanitní, zprávy, média a informace o počítačích a internetu (viz graf č. 2).

graf č. 1: Graf znázorňuje poměry informací v prostoru hlubokého webu [převzato, Bergman, 2001].
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graf č. 2: Tématické rozložení informací hlubokého web. [zdroj pro zpracování, Bergman, 2001].

Společnost  BrightPlanet  se  pokusila  o  porovnání  kvality  hlubokého  a 

povrchového webu [Bergman, 2001]. Do 3 běžných vyhledávačů a 3 vyhledávačů 

hlubokého  webu  bylo  zadáno  5  dotazů  z  různých  oblastí.  Počet  výstupních 

dokumentů  byl  porovnán  s počtem relevantních  výsledků  na  daný  dotaz  a  tento 

poměr v procentech pak vyjádřil přesnost (kvalitu) vyhledávání (viz. tabulka č. 2). Ze 

získaných  výsledků  lze  vyčíst,  že  v  případě  hlubokého  webu  je  celkový  počet 

výsledků  o 10% větší  a  pravděpodobnost  získání  relevantních  výsledků  přibližně 

3 krát větší. 

Téma

Vyhledávacího dotazu

Povrchový web Hluboký web

Okno 1 Okno 2 Okno 3 Okno 1 Okno 2 Okno 3

Zemědělství 400 20 5,0% 300 42 14,0%

Medicína 500 23 4.6% 400 50 12.5%

Finance 350 18 5.1% 600 75 12.5%

Věda 700 30 4.3% 700 80 11.4%

Právo 260 12 4.6% 320 38 11.9%

CELKEM 2,210 103 4.7% 2,320 285 12.3%

tabulka č. 1: Porovnání kvality povrchového a hlubokého webu [převzato, Bergman, 2001]. Okno 1:  

Počet výstupních výsledků; Okno 2: Počet relevantních výsledků; Okno 3: Přesnost vyhledávání.
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V roce 2006 vyšla práce Dirka Lewandowského z Heinrich-Heine univerzity 

v Düsseldorfu  [Lewandowski,  2006],  která  kritizovala  Bergmanovo  měření 

hlubokého webu. Hlavních chyb, kterých se Bergman podle této práce dopustil, bylo 

počítání  velikostí  databází  v GB a ne v počtech dokumentů.  Nebral tak v úvahu 

rozdílnou velikost  u různých typů dokumentů (obrazové informace,  bibliografické 

údaje,  fulltextové  údaje,  atd.).  Výsledky pak byly  nadhodnocené.  Za další  chybu 

Lewandowski označil použití průměru namísto střední hodnoty.

Studie Lewandowského se dále věnuje vlastnostem akademického hlubokého 

webu (zdroje z vědecké oblasti). Velikost akademického hlubokého webu počítá na 

základě hodnot získaných od Gale Directory of Databases, velikost odhaduje na 20 

až 100 milionů dokumentů [Lewandowski, 2006].

K  přesným  údajům  o  velikosti  hlubokého  webu  nelze  kvůli  jeho  velikosti  a 

dynamičnosti dospět. Výzkumy o jeho vlastnostech se shodují v těchto bodech: 

1. Hluboký web je větší než web povrchový (rozmezí se pohybuje od 2 až 

500 krát).

2. Dokumenty hlubokého webu obsahují vysoce kvalitní informace ukryté 

v databázích.

3. Některé dokumenty lze nalézt pouze v oblasti hlubokého webu.
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2 Způsoby jak prohledávat hluboký web

Prohledávání hlubokého webu není věcí zase až tak složitou. Je potřeba znát 

prostředky,  které  povedou  ke  správným  cílům  a  výsledkům.  A  naším  cílem  je 

především  objevit  databáze,  které  budou  pokrývat  oblast  našeho  zájmu.  Běžné 

vyhledávací  stroje  hluboký  web  neindexují,  ale  i  přesto  mohou  být  užitečné  při 

vyhledávání vstupních bran hlubokého webu. Mimo to jsou zde i další způsoby, jak 

nalézt informace v hlubokém webu. 

Stručný  popis  toho,  jak  postupovat,  abychom  našli  to,  co  hledáme,  popsal 

systémový analytik  a učitel  knihovnických technologií  na Rutgers University Lee 

Ratzan:

Strategie pro vyhledávání v hlubokém webu: 

• Mějte na paměti, že hluboký web existuje. 

• Pro široké téma vyhledávání použijte běžný vyhledávač. 

• Vyhledané  databáze  použijte  k  cílenému  hledání  (cílené  dotazy  do 

databáze).

• Zaregistrujte  se  na  stránkách  se  speciálním zaměřením a  využívejte 

jejich archivů. 

• Poptejte se v referenčních centrech univerzitních knihoven, které si tyto 

služby  předplácejí  a  poskytují  bezplatné  vyhledávání  v  databázích. 

(pozn.  v  českém prostředí  je  možné  hledat  elektronické  informační 

zdroje i na stránkách univerzit)

• Prozkoumejte  webové stránky místních knihoven.  Knihovny nabízejí 

svým čtenářům zdarma vzdálený přístup ke komerčním a databázovým 

zdrojům. 

Zdroj [Ratzan, 2006]

V dalších kapitolách se hlouběji seznámíme s technikami popsanými v tomto 

návodu.
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2.1 Použití povrchového webu 

Je pravda, že běžné vyhledávací stroje hluboký web neindexují. Je však možné, 

použít  je  jako  nástroj  pro  nalezení  vstupu  do  databází,  které  tvoří  velkou  část 

hlubokého webu. 

Vstupní  stránky  databází  jsou  indexovatelné,  stejně  jako  stránky,  které 

o databázích  informují  (např.  stránky  knihoven,  univerzit,  vědeckých  institucí, 

stránky databázových producentů a další). Tento způsob vyhledávání však obvykle 

nevede k přímým výsledkům, ale pouze k cestě, která nás až po dalších zkoumáních 

dovede ke konečnému cíli. Nejprve nalezneme vhodnou databázi a poté v ní začneme 

vyhledávat.

2.1.1 Běžné vyhledávací stroje 

Běžné vyhledávací stroje se mohou stát počátečním bodem pro vyhledávání 

databází. Pokud chceme nalézt konkrétní informace, musíme se nejprve zamyslet nad 

oblastí vyhledávání, ve které se bude informace nacházet. 

Například  pokud  chceme  najít  relevantní  informace  o  živočišném  druhu 

tučňáka  císařského,  bude  oblast  našeho  prvního  vyhledávání  bude  směřovat  k 

obecnějším heslům. Do vyhledávače zadáme hesla jako databáze biologie, živočichů, 

ptáků atd.. Je však lepší jít od obecnějšího ke konkrétnějšímu, a proto bychom měli 

začít s hledáním databází biologie. 

Protože  se  na  stránkách  odborných  institucí  častěji  objevuje  termín 

„elektronický  informační  zdroj“  (EIZ)  než  termín  databáze,  použijeme  jej  při 

vyhledávání. K dotazu připojíme ještě slovo biologie. Dotaz je lepší ponechat bez 

uvozovek, aby se mohly vyhledat i jiné varianty slov (zdroj/zdroje, atd.). A následně 

provedeme rešerši (obrázek č. 1).

Další fází je procházení odkazů, které nám vyhledávač na náš dotaz nabídl. 

U seznamů databází, které instituce poskytují,  se často nachází i popis, ze kterého 

můžeme vycházet při výběru vhodného zdroje.
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obrázek  č.  3:  První  výsledky  při  vyhledávání  přes  vyhledávací  stroj  Google  [převzato  z  WWW,  

Google, 2008]

V našem případě bylo možné nalézt tyto databáze z námi vymezené oblasti. 

Pro tento případ zde uvádím dvě z nalezených databází.

Na stránkách knihoven Jihočeské Univerzity (JCU) např.  zdroj  Zoological 

Records,  s  tímto  popisem:  „Bibliografická  databáze  z oblasti  biologie  zvířat. 

Obsahuje kompletní tištěné ZR vydání,  včetně retrospektivních informací od roku 

1978,  celkem  1,2 milionu  záznamů  s ročním  přírůstkem  72 000.  Vychází  ze 

sledování  6 500  primárních  pramenů.  Pro  práci  s  databází  využijte  přístup  přes 

uživatelské rozhraní WebSPIRS 5.02 (nová verze).“ [Knihovny Jihočeské univerzity]

Na stránkách  Karlovy  Univerzity  (UK)  zdroj BioOne  FullText,  s  tímto 

popisem: „UK Kolekce  více  než  82  plnotextových  časopisů  od  53  vydavatelů  z 

oblasti biologie a ekologie. Tyto tituly jsou vydávané odbornými asociacemi a dosud 

byly  dostupné pouze v tištěné  podobě.  Články v elektronické verzi  jsou většinou 

přístupné dříve, než vyjdou tiskem“ [Portál elektronických zdrojů UK]

Konečná  fáze  vyhledávání  v  hlubokém  webu  přes  běžné  vyhledávače 

zahrnuje vyhledávání v konkrétních databázích. 

Databáze Zoological Records má přes 1400 záznamů o tučňácích, z toho se 

208 záznamů týká tučňáka císařského. Vyhledávání bylo provedeno v databázích od 

roku 1978 do současnosti (obrázek č. 4).
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obrázek  č.  4:  Vyhledávání  v  Zoological  Records,  výsledek  na  rešeršní  dotaz:  (aptenodytes  

forestri)OR(emperor penguin) [převzato z rešeršního rozhraní ISI Web of Knowledge].

Obecný  návod  pro  nalezení  informace  v  hlubokém  webu  pomocí  běžného 

vyhledávače by zněl takto:

1. Do  běžného  vyhledávače  zadejte  dotaz  „elektronický  informační  zdroj  + 

obecný popis oblasti zdroje (např. chemie, biologie, umění atd.)”

2. Projděte  několik  odkazů  a  na  základě  popisů  databází  vyhledejte  vhodný 

zdroj.

3. Až ve vybraných databázích formulujte konkrétní dotaz.

V případě vyhledávání v jiném jazyce, je postup stejný. Hesla pro vyhledávání 

vyměníme za jejich ekvivalenty v příslušném jazyce. 

2.1.2 Informace z portálů institucí

Instituce,  jako jsou knihovny,  univerzity,  vědecké  organizace,  si  často  platí 

vstupy do několika databází a na svých webových portálech zpřístupňují seznamy 

těchto  zdrojů.  Seznamy  mohou  zahrnovat  jak  placené,  tak  neplacené  zdroje, 

informují  členy institucí  o  možnosti  čerpání  informací  na  základě  členství  a  pro 

zkoumání hlubokého webu poskytují informace o existenci databází.

Například  v  Národní  knihovně  České  republiky  (NK)  (http://www.nkp.cz/) 

nalezneme tyto  zdroje  v sekci:  Katalogy a  databáze  -> Databáze  -> Licencované 

online databáze. NK zpřístupňuje 22 multioborových a 25 oborových databází, až na 
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několik výjimek s možností vzdáleného přístupu. Oborové databáze pokrývají oblast 

hudby,  literatury,  slavistiky,  knihovnictví  a  informačních  věd,  výtvarného  umění, 

designu,  přírodních  věd  a  techniky.  Přístup  do  databází  je  umožněn  pouze 

registrovaným uživatelům. V rámci NK funguje i Elektronická knihovna časopisů - 

EZB [Národní knihovna České republiky, 2006]. 

Služba  zpřístupňování  databází  a  zveřejňování  seznamů  placených  a 

neplacených  zdrojů  se  stává  v  knihovnách  běžnou  praxí.  Podmínkou  vstupu  do 

databází  je  obvykle  registrace.  Některé  knihovny nabízejí  pro nečtenáře  možnost 

časově omezeného přístupu za nějakých podmínek (např. vyplnění osobních údajů). 

Pokud  hledáme  databázi  z  konkrétního  oboru,  je  lepší  zaměřit  se  na  zdroje 

odborných knihoven.

Univerzity  si  obvykle  vedou podrobné  seznamy zpřístupňovaných  databází, 

součástí bývají doprovodné popisy databází.

Karlova  univerzita  spravuje  „Portál  elektronických  zdrojů  UK“ 

(http://pez.cuni.cz/). Jedná se o zdroje volně i licencovaně dostupné. Zdroje lze řadit 

podle abecedy, fakult a oborů. Vzdálený přístup je možný přes systém Onelog. Portál 

nabízí nespočet zdrojů, které oborově odpovídají výuce a výzkumu na jednotlivých 

fakultách UK. Přístup je pouze pro studenty a zaměstnance [Portál elektronických 

zdrojů UK].

Typickým znakem pro placené  zdroje  univerzit  je  jejich  pestrost  a  kvalitní 

výběr  oborových  zdrojů.  Do  informací  o  zdrojích  zahrnují  i  zdroje  neplacené. 

Některé obory informují  o oborových zdrojích i na svých domovských webových 

stránkách.

Informace  o EIZ vysokých  škol je  možné nalézt  na portálu,  který spravuje 

Asociace  knihoven  vysokých  škol  ČR  (AKVŠ)  (http://vs-eiz.zcu.cz/).  Umožňuje 

vyhledávat  podle vysoké školy (ve vyhledávání  je zahrnuto 20 českých vysokých 

škol), názvu EIZ, oboru a typu databáze [Elektronické informační zdroje ...].

2.2 Vyhledávací nástroje pro hluboký web

Na internetu se během posledních let objevilo několik nástrojů, které různými 

způsoby a v různém rozsahu registrují hluboký web. Některé fungují jako adresáře, 

tedy plní spíše funkci rozcestníků. Další fungují na principu vyhledávacích strojů, 
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kdy  se  zadává  dotaz  do  vyhledávacího  pole.  Častým  typem  je  kombinace 

vyhledávacích strojů a adresářů na jedné stránce. Uživatel si může zvolit, zda chce 

vyhledávat přímou (zadat dotaz) nebo nepřímou cestou (procházet adresářem).

2.2.1 Nástroje pro hluboký web v ČR

V České  republice  se  můžeme  často  setkat  se  seznamy zdrojů  hlubokého 

webu na stránkách knihoven a univerzit. Mimo tyto zdroje existuje i několik portálů, 

které poskytují informace o databázích. Mezi takové portály můžeme zařadit: 

Portál STM 

(http://www.portalstm.cz/) 

Portál  vznikl  jako  projekt  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy 

(MŠMT),  byl  určen  pro  nákup  a  zpřístupnění  elektronických  i  tištěných  zdrojů 

z oblasti  přírodních  věd,  techniky  a  medicíny  (odtud  zkratka  STM  -  Science, 

Technology,  Medicine)  v  letech  2001-2003 (obrázek  č.  11).  V letech  2004-2008 

vznikl další  grant na podporu projektu e zdrojů MŠMT. Portál STM odkazuje na 

české zdroje z oblasti vědy a výzkumu, licencované zdroje, volně dostupné zdroje 

z oblasti  STM,  profesionální  zdroje  (oborové,  firemní  literatura,  patenty,  normy, 

výzkumné  zprávy,  disertace  apod.),  další  služby  (databázová  centra,  služby 

s informacemi o informačních zdrojích) a na užitečné webové stránky (encyklopedie, 

slovníky,  registry,  portály).  Umožňuje  i  vyhledávání  v  katalogu  STM.  Při 

pokročilejším hledání je možné zvolit i typ zdroje a nosič. V katalogu je zahrnuto 

téměř  50  000  zdrojů,  z  toho  přes  30  000  zdrojů  je  online.  Záznamy  zahrnují 

informaci o institucích, které mají licenci pro vstup do zdroje [Portál STM, 2006].

IEEE Computer Sciences Digital Library 

IEEE  Computer  Society; Typ:  Plnotextová  databáze; Nosič:  Online; Licence: 

Masarykova univerzita - IEEE Computer Sciences Digital Library 

IEEE Computer Sciences Digital Library

IEEE Computer Society; Typ: Plnotextová databáze; Nosič: Online; Licence: České 

vysoké učení technické v Praze - IEEE Computer Sciences Digital Library

obrázek č. 5: Ukázka dvou záznamů z katalogu STM. Podle nich zjistíme vlastníky licencí[převzato  

z WWW, Portál STM, 2006]. 
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JIB 

(http://www.jib.cz/) 

Jednotná Informační Brána umožňuje využívat českých i zahraničních zdrojů 

z jednoho místa, zdroje jsou licencované i volně dostupné. Využívat volně dostupné 

zdroje  může  kdokoliv,  bez  ohledu  na  místo  pobytu  či  současnou  registraci 

v knihovně.  Licencované  zdroje  může  využívat  jen  ten,  kdo  je  registrovaný 

v knihovně,  která  konkrétní  licencovaný  zdroj  zpřístupňuje  a  zároveň  pracuje  na 

počítačích  z  povolených  IP  adres.  Registrovaní  uživatelé  mají  možnost  vytvářet 

vlastní seznamy zdrojů v sekci „Můj prostor“ a nastavit si služby portálu. V sekci 

„Nalézt  zdroje” je  možnost  vyhledávat  zdroje  podle  názvu,  poskytovatele  zdroje, 

kategorie,  jakéhokoliv  slova  a  typu  zdroje  (katalog  knihovny,  bibliografická 

databáze, atd.). Vyhledávání v sekci kategorie zahrnuje i podkategorie zdrojů a oborů 

(obrázek č. 6) [JIB, 2001-2007].

obrázek č. 6: Část vyhledaných zdrojů z oblasti umění a architektury [převzato z WWW, JIB, 2001-

2007].

EZB 

(http://ezb.nkp.cz/) 

Elektronická  knihovna  časopisů  vychází  z  projektu  německé  univerzitní 

knihovny  v  Regensburgu  a  zpřístupňuje  vědecké  plnotextové  články  z  38  400 

časopisů. Z toho množství je 17 000 časopisů volně dostupných a lze je prohlížet 
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v adresáři Directory of Free Access Journals (obrázek č. 7). Ostatní časopisy jsou 

dostupné  pouze  přes  licence  knihoven.  EZB  má  německou  a  anglickou  verzi, 

základní informace o knihovně a nápověda je v češtině [EZB, 2006].

obrázek č. 7: Časopisy z oblasti informační vědy. Ikona semaforu znázorňuje dostupnost. Zelená -  

volně dostupný titul, žlutá - volně dostupný titul v rámci knihovny, žlutá a červená - částečně dostupný  

titul (např. jen za určité roky), červená - nedostupné tituly [převzato z WWW, EZB, 2006].

Infozdroje.cz 

(http://www.infozdroje.cz/)

Portál  je  spravován  společností  Albertina  icome  Praha,  s.r.o.,  která 

zprostředkovává  zahraniční  elektronické  informační  zdroje  pro  vědu,  výzkum, 

vzdělávání a podnikání (obrázek č. 8). 

Projekt  si  osvojuje  tyto  cíle:  zpřehlednit  přístup  k  informačním  zdrojům 

z jednotlivých institucí, usnadnit zveřejňování informací o konsorciálních projektech, 

informovat uživatele o novinkách a pomůckách k jednotlivým informačním zdrojům, 

usnadnit správu rozsáhlých konsorciálních licencí a další. V sekci „Zdroje” je možné 

prohlížet  seznamy zdrojů uspořádaných  abecedně nebo podle oborů a vyhledávat 

pouze  podle  slov  z  názvu.  Pokročilé  vyhledávání  je  možné  na  stránkách  AiP 

(http://www.aip.cz/)  v  katalogu  produktů  (vyhledávání  i  podle  oboru  a  obsahu) 

[Infozdroje.cz, 2003-2007].
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obrázek č. 8: Seznam informačních zdrojů z portálu Infozdroje.cz [převzato z WWW, Infozdroje.cz,  

2003-2007].

2.2.2 Zahraniční nástroje pro hluboký web

Následující  seznam  zahrnuje  zahraniční  nástroje  pro  hluboký  web.  Pro 

vyhledání  těchto  zdrojů  jsem  čerpala  z  několika  dokumentů,  které  popisovaly 

nástroje pro hluboký web [OEDb, 2006-2007; WebLens, 1994-2007; Hupp, 2008]. 

Na  základě  těchto  dokumentů  jsem  provedla  výběr  vyhledávacích  nástrojů  pro 

hluboký web. Následně jsem jednotlivé nástroje prozkoušela a ty, které byly funkční 

a ty jejichž vrácené výsledky odpovídaly dotazům, jsem zahrnula do tohoto seznamu. 

U nástrojů  typu  adresář  bez  vyhledávacího  stroje  byly  vyzkoušeny  hypertextové 

odkazy na  databáze.  Průvodní  informace  o  jednotlivých  vyhledávacích  nástrojích 

jsem nejčastěji  čerpala  z  webových  stránek,  které  zajišťují  provoz vyhledávacích 

strojů.

Beaucoup

(www.beaucoup.com)

Stránka s vyhledávačem, který je schopný prohledávat volně dostupné zdroje 

hlubokého webu.  Zároveň slouží  i  jako  rozcestník  do  volně  dostupných  databází 

[Beaucoup, 2008]. 

Bubl

(http://bubl.ac.uk/)
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Katalog internetových zdrojů z akademické oblasti.  Zdroje jsou vybírány a 

katalogizovány.  Základní  dělení  zdrojů  je  organizováno  na  základě  Deweyho 

desetinného třídění [Bubl, 1996-2007].

CompletePlanet

(www.completeplanet.com)

S vyhledávácím nástrojem od společnosti BrightPlanet je možno se dostat do 

70 000 databází a adresářů hlubokého webu s širokým pokrytím. U každé stránky je 

uvedeno hodnocení její relevance [Complete Planet, 2000-2004]. 

DataMiningResources  

(http://www.DataMiningResources.info)

Stránky byly vytvořené Marcusem P. Zillmanem k monitorování zdrojů dat a 

stránek na internetu [Zillman, 2008]. 

 Deep Web Technologies

(http://www.deepwebtech.com) 

Firma  funguje  od  roku  2002  a  produkuje  komerční  software  Explorit™ 

Research  Accelerator,  který  byl  vyvinut  Abe  Ledermanem  pro  vyhledávání 

dokumentů  hlubokého  webu.  Program  je  možné  vyzkoušet  na  stránkách  firmy 

[DeepWeb technologies, 2002].

Dmoz

(http://www.dmoz.org/)

Zajímavý adresář databází, který je tvořen komunitou dobrovolníků [Dmoz, 

1998-2008].

E-Print Network

(http://www.osti.gov/eprints/)

Brána do světa vědeckých a technických informací. Vyhledává na více než 

28 000 stránkách a databázích s vědeckým obsahem a v 5 milionech elektronických 

výtisků. Informace jsou především z oblasti fyziky, chemie, biologie, přírodních věd, 

technických věd, energetiky, počítačových a informačních technologií a dalších věd 

[E-print Network]. 
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 FirstGov

(http://www.firstgov.gov) 

Informační  brána USA do světa  všech vládních informací.  Informace jsou 

komplexní a udržované. Stránky též fungují jako rozcestník do neplacených databází 

z mnoha oblastí [USAGov].

Geniusfind

(http://www.geniusfind.com/)

Rozcestník do tématických databází, specializovaných vyhledávačů a archivů 

[Geniusfind]. 

IncyWincy

(http://www.incywincy.com) 

Stránka  s  podnázvem The  Invisible  Web  Search  Engine,  jejíž  součástí  je 

i adresář s 100 000 databázemi. Vyhledávač nejprve identifikuje relevantní databáze 

k uživatelskému dotazu a následně ve vybraných databázích vyhledává [IncyWincy, 

2007].

 Infomine - Scholarly Internet Resource Collection

(http://infomine.ucr.edu) 

Virtuální knihovna internetových zdrojů z akademické oblasti. Odkazuje na 

databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy, nástěnky, katalogy knihoven a 

další [Infomine, 1994-]. 

Intute

(http://www.intute.ac.uk/)

Vyhledávací  stroj  z  oblasti  výchovy  a  výzkumu.  Zdroje  jsou  vybírány  a 

hodnoceny. Na portálu spolupracuje 7 univerzit.  Vyhledávat lze centrálně nebo ve 

4 specifických oblastech, které jsou rozděleny na oblast vědy a techniky,  umění a 

humanitní  vědy,  společenské vědy a na vědy o člověku a zdravotní  vědy [Intute, 

2006-2008].
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IPL - The Internet Public Library

(http://www.ipl.org/)

Portál zahrnující vyhledávací stroj a adresář. Vznikl jako studentský projekt, 

který započal na univerzitě v Michiganu a postupně se rozšířil ve spolupráci několika 

univerzit, které nabízejí obor informační studia a knihovnictví [IPL, 2008].

Librarians' Index to the Internet 

(http://lii.org)

Stránky  nabízejí  dvě  služby:  vyhledávání  nebo  prohlížení  souboru,  který 

obsahuje 20 000 kvalitních zdrojů (rozdělených do 14 hlavních skupin a následně do 

300 podskupin) a týdenní informační bulletin New This Week (počet jeho odběratelů 

je téměř 40 000), který informuje o kvalitních zdrojích na internetu. Záznamy jsou 

vybírány, tříděny a katalogizovány [Librarians' Internet Index, 2008].

List of Lists

(http://www.specialissues.com/lol/)

Seznam databází z různých oborů sestavovaný Gary Pricem od roku 1998. 

Později převzala správu seznamu firma Special Issues. Databáze obsahuje seznam 

periodického  tisku.  Uživatelé  mají  možnost  vyhledávat  v  neúplné  databázi.  Pro 

vyhledávání v plné bázi dat je nutná registrace [List of Lists, 1995-2008].

Martindale’s Reference Desk

(http://www.martindalecenter.com/)

Brána ke kvalitním informačním zdrojům z široké oblasti vědy. Funguje jako 

adresář.  Zahrnuje  i  kvalitní  sbírku  volně  dostupných  jazykových  slovníků 

[Martindale, 1994-2008]. 

OAIster

(http://www.oaister.org/)

Katalog  digitálních  zdrojů  s  téměř  17  miliony  záznamů.  Data  získává  za 

pomoci  protokolu  OAI-PMH.  Zahrnuje  záznamy  digitalizovaných  knih  a  článků, 

hudebních  souborů,  obrazových  souborů,  videosouborů  a  soubory  dat  [OAIster, 

2002-2008].
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Repositories of Primary Sources

(http://www.uidaho.edu/special-collections/iil.htm)

Seznam  více  než  50  000  internetových  zdrojů  odkazujících  na  knihovní 

sbírky  rukopisů,  archivy,  vzácné  knihy,  historické  fotografie  a  další  zdroje  pro 

vědecké výzkumy. Seznam je dělen podle geografických oblastí. Funguje pouze jako 

adresář.  Vyhledávání  je  možné  uskutečnit  až  v  odkazovaných  zdrojích 

[Repositories... ,1995-2008].

ScienceResearch.com

(http://www.scienceresearch.com/search/)

Portál zaměřený na vědecká témata. Vyhledává ve vědeckých časopisech a 

databázích. Zároveň funguje i jako adresář [Science Research, 2005].

Scirus

(http://www.scirus.com/)

Komplexní nástroj pro vyhledávání stránek. Indexuje 450 milionů stránek s 

vědeckým obsahem. Zahrnuje vědecké zprávy, články, patenty a jiné [Scirus, 2008].

SurfWax enabling knowledge

(http://www.surfwax.com/)

Vyhledávač  SurfWax  proniká  do  hlubokého  webu a  vyhledává  především 

zdroje a zprávy, mimo jiné také blogy [SurfWax, 2008].

Turbo10

(http://turbo10.com)

Vyhledávací stroj Turbo získal cenu od Londýnské obchodní komory za své 

technologické řešení.  Vyhledávací  dotaz zadaný tomuto  vyhledávači  je vložen do 

více  než  800  vyhledávačů  na  webu  a  jejich  výstup  je  poté  přehledně  zobrazen. 

[Turbo10, 2000-2008]. 
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The WWW Virtual Library

(http://vlib.org/)

Katalog internetových zdrojů, který je tvořen dobrovolníky z celého světa. 

Společnost sídlí  v Ženevě a katalog provozuje od roku 1991. Portál  funguje jako 

vyhledávač i jako adresář [The WWW Virtual..., 2005]
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3 Databáze on-line, jejich třídění a typologie

Většinu hlubokého webu tvoří databáze, které jsou významným informačním 

zdrojem.  V  60.  letech  20.  století  vznikají  první  databázová  centra,  která 

zprostředkovávají  přístup  k  databázím  on-line.  Nejprve  přes  profesionální  sítě 

Sprintnet,  Tymnet,  Nextel,  Datex-P  a  později  i  přes  internet.  Databázová  centra 

poskytují  tyto  služby:  provádění  rešerší  on-line,  zprostředkovávání  primárních 

dokumentů,  stahování  částí  vystavovaných  databází,  zasílání  zpráv  o  nových 

produktech,  službách  a  dění  v  databázovém  centru,  školení,  tvorbu  výukových 

programů,  tréninkových  databází,  helpů  a  popisů  databází.  Mezi  nejvýznamnější 

databázová centra patří:

• Dialog (http://www.dialog.com/) a DataStar (http://www.datastarweb.com/)1

• Questel Orbit (http://www.questel.com/)

• STN International (http://www.stn-international.de/)

• OVID Technologies (http://www.ovid.com/)

• EINS (http://www.eins.org/)

„Dnes má uživatel přístup k několika tisícům veřejně přístupných bází dat v několika 

velkých světových databázových centrech. Další stovky databází se nachází přímo na 

serverech producentů informačních zdrojů. Případně je možné obojí - databáze se 

nacházejí  jak  na  serverech  u  producentů  tak  i  v  mnoha  databázových  centrech.“ 

[Papík, 2002]

3.1 Definice pojmu databáze

Můžeme se setkat s různými definicemi pojmu databáze. Česká terminologická 

databáze TDKIV nabízí tuto:

„Databáze je systém sloužící  k modelování  objektů a vztahů reálného světa 

(včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných 

tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledávat, načítat do paměti 

a  provádět s  nimi potřebné operace -  zobrazení,  přidání  nových nebo aktualizace 

stávajících  údajů,  matematické  výpočty,  uspořádání  do  pohledů  a  sestav,  apod. 

1 Dialog i DataStar patří pod jednu společnost Dialog Corporation. 

30

http://www.eins.org/
http://www.ovid.com/
http://www.stn-international.de/
http://www.questel.com/
http://www.datastarweb.com/
http://www.dialog.com/


Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří 

množina  jednotně  strukturovaných  dat  uložených  v  paměti  počítače  nebo  na 

záznamovém  médiu,  jež  jsou  navzájem  v  určitém  vztahu  a  tvoří  určitý  celek 

z hlediska obsažených informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního 

programového vybavení - systému řízení báze dat.“ [Kučerová, 2003a]

„Online databáze je databáze umožňující uživateli přímý interaktivní přístup 

k datům v reálném čase.“ [Kučerová, 2003b]

Přímý přístup k datům se stal silnou zbraní databázových center vůči firmám 

CD-ROM. Dnes  už tyto  firmy postupně zanikají  a  nebo se stávají  databázovými 

centry, popřípadě jejich přidruženou částí.

3.2 Typologie s příklady databází

Online databáze  lze rozlišit  na základě  mnoha aspektů.  Neexistuje jednotné 

dělení. 

„Podle typu obsažených dat se rozlišují  databáze textové (mezi nimi lze dále 

vyčlenit  databáze plnotextové, bibliografické, referenční, faktografické), numerické, 

obrazové, multimediální. Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují  databáze 

umožňující  zápis  dat  (např.  firemní  transakční  systémy,  modul  katalogizace 

knihovnického systému) a databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat (např. 

databáze v databázových centrech, OPAC, datové sklady). Někteří autoři používají 

termín databáze v zúženém významu pro označení pouze datového obsahu databáze 

(datová základna) nebo pouze programu pro práci s daty (systém řízení báze dat).“ 

[Kučerová, 2003a]

3.2.1 Základní dělení

Databáze, které primárně registrují nějaký typ informací, lze hrubě rozdělit na 

databáze  bibliografické,  faktografické  a  fulltextové.  Dělení  podle  typu  informací, 

které databáze primárně registrují, lze považovat za základní.

Bibliografické databáze

„Databáze, jejíž datovou základnu tvoří bibliografické informace, vymezené 

obsahově,  typem  popisovaných  zdrojů  nebo  jejich  lokací.  Slouží  především 

k vyhledávání  bibliografických  informací;  může  být  propojena  i  se  systémem 
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dodávání  původních  dokumentů.  Obsah  je  uložen  v  jednotně  strukturovaných 

bibliografických záznamech, umožňujících vyhledávání podle hodnoty obsažených 

položek.  Pravidla  popisu i  jeho podrobnost  se  mohou v různých  databázích  lišit. 

Základní  typy bibliografických  databází  v současné době představují  elektronické 

katalogy knihoven a archivů, oborové databáze zpřístupňované databázovými centry 

a seznamy zdrojů internetu.“ [Kučerová, 2003c]

Příkladem  takovéto  bibliografické  databáze  je  databáze  The  Education 

Resources  Information  Center  (ERIC) (viz.  obrázek  č.  9).  Zahrnuje  dokumenty z 

oblasti výchovy a informací. O chod databáze se stará Institute of Education Sciences 

(IES), který spadá pod U.S. Department of Education. Databáze je volně dostupná 

(http://www.eric.ed.gov)  a  zpřístupňuje  1,2  miliony  bibliografických  záznamů, 

především  se  jedná  o  článkovou  literaturu.  V  případě,  že  je  dokument  volně 

dostupný, záznam zahrnuje odkaz na plný text [ERIC].

obrázek č. 9 : znázorňuje pokročilé vyhledávání v databázi. Při zadání těchto klíčových slov, systém 

nalezne 20 odpovídajících záznamů [převzato z WWW, ERIC].

Faktografické databáze

„Databáze,  jejíž  údajovou  základnu  tvoří  faktografické  informace.“ 

[Kučerová, 2003d]
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„Faktografická  informace  je  informace  vyznačující  se  tím,  že  reprezentuje 

konkrétní  údaje  (fakta).  Často  se  vymezuje  komplementárně  k  bibliografické 

informaci, která poskytuje pouze odkaz na zdroj informace.“ [Kučerová, 2003e]

Mezi  producenty  faktografických  databází  patří  National  Center  for 

Biotechnology Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Provozuje hned 

několik faktografických databází. Mezi nimi i bázi dat Genome Entrez, která je volně 

dostupná a zahrnuje záznamy genomů organismů (viz. obrázek č. 10). Z uvedeného 

záznamu (obr. č. 2)  je vidět jeho struktura.  Jedná se o fakta,  která se k záznamu 

vztahují [NCBI].

obrázek č. 10: Záznam z báze dat Genome Entrez. Obsahuje informace o prvním přečteném genomu  

Octomilky obecné [převzato z WWW, NCBI].
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Fulltextové databáze

Textová  databáze,  jejíž  datovou  základnu  tvoří  plné  texty  dokumentů. 

Obvykle se jako plnotextová označuje databáze umožňující plnotextové vyhledávání 

podle textových řetězců za pomoci invertovaného souboru. [Kučerová, 2003e]

Národní  knihovna  ČR  zpřístupňuje  článkovou  literaturu  plnotextově  (viz. 

obrázek č. 11). Přístup je omezen na čtenáře NK nebo po registraci na jeden den. 

Databáze je dostupná z (http://full.nkp.cz/) [Anl Full, 2000-2003].

obrázek  č.  11:Ukázka  jednoduchého  vyhledávání  ve  formuláři  plnotextové  databáze  Národní  

knihovny ČR. [převzato z WWW, Anl Full, 2000-2003]. 

S mnohem jemnějším dělením se můžeme setkat u typologie společnosti Gale 

Group  (http://www.gale.cengage.com/),  kterou  používá  ve  své  databázi  Gale 

Directory of Databases. V záznamech databáze se vyskytuje selekční údaj „type”, 

který zahrnuje těchto 14 typů databází:

Typ databáze (kód, anglický název)

1. databáze zvukových informací (A, Audio)

2. databáze bibliografické (B, Bibliographic)

3. databáze typu elektronických nástěnek (L, Bulletin Board)

4. databáze typu slovníků (D, Dictionary)

5. databáze typu adresářů (R, Directory)
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6. databáze úplných textů (F, Full-text)

7. databáze obrazových informací (I, Image)

8. databáze číselných informací (N, Numeric)

9. databáze vlastností (chemických a fyzikálních entit) (P, Properties)

10. databáze počítačových programů (W, Software)

11. databáze statistických informací (S, Statistical)

12. databáze časových řad (T, Time series)

13. databáze obchodních a finančních informací (T, Transactional)

14. databáze video-informací (V, Video)

zdroj [Bratková, 2007]

Následující typologický rozbor byl vytvořen na základě tištěného dokumentu Gale 

Directory of Databases [Gale Directory of Databases, 2003].

Databáze zvukových informací (audio)

Zahrnuje kolekci hudby nebo mluvené řeči.

Databáze bibliografické

Zahrnuje záznamy tištěných zdrojů (např. časopiseckých článků, výzkumných 

zpráv,  patentů,  disertací,  konferenčních  materiálů,  knih,  novinových  příspěvků). 

Záznam může být doplněn abstraktem. 

Databáze typu elektronických nástěnek

Veřejné  diskuze  obvykle  na  dané  téma  pro  výměnu  informací  a 

korespondence mezi uživateli. Tento typ může být použit k popisu online chatu nebo 

k popisu podobných zdrojů. 

Databáze typu slovníků

Zahrnuje soubor slovních definic, seznamy termínů zejména ze specifických 

oborů, specifických vědních disciplín nebo tezaurus.

Databáze typu adresářů

Kontaktní informace, které zahrnují popis profilů, osob, organizací, publikací 

nebo jiných entit.
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Databáze úplných textů

Zpřístupňuje plné texty původních dokumentů (např. časopiseckých článků, 

zpráv, novin, právních dokumentů) nebo původní texty uložené v takové formě, která 

umožňuje vyhledávání jednotlivých slov.

Databáze obrazových informací

Soubor  grafických  materiálů  zahrnující  grafické  pomůcky  projektů, 

fotografie, grafy, schémata, ilustrace, reprezentace uměleckých děl, map nebo textů 

v obrazové podobě (např. naskenovaná díla).

Obrazovou databázi popisuje i TDKIV:

„Databáze,  jejíž  datovou  základnu  tvoří  digitálně  zaznamenané  obrazy, 

zpravidla doplněné textovou informací využitelnou při vyhledávání. Podle použitého 

formátu  dat  se  rozlišují  digitální  databáze rastrové  a  vektorové.  Podle  možnosti 

manipulace s digitálními obrazy se rozlišují databáze, umožňující manipulovat pouze 

s textovou složkou (obrazy jsou uloženy v položce typu BLOB a jsou k dispozici 

pouze  pro  náhled),  databáze umožňující  digitální  zpracování  obrazu  a  databáze 

umožňující vyhledávat podle atributů grafické složky, příp. interpretovat její obsah.“ 

[Kučerová, 2003f]

Web  Gallery  of  Art  (http://www.wga.hu/)  umožňuje  vyhledávat  obrazy  a 

sochy vytvořené  v Evropě v období  1100-1850.  Databáze  je  opatřena  autorským 

rejstříkem  a  můžeme  v  ní  vyhledávat  na  základě  těchto  popisných  údajů:  jmen 

autorů, jmen obrazů, časových období, typů materiálu, oblasti znázornění a místa, 

kde  se  obraz  nachází  (galerie,  muzea).  Databáze  zahrnuje  20  300  děl,  jejichž 

reprodukce jsou uloženy ve vysokém rozlišení (viz. obrázek č. 12) [Web Gallery of 

Art].

Databáze číselných informací

Soubor číselných dat zahrnující  kurzy akcií,  kurzy cen a dalších číselných 

údajů. Nejedná se však o údaje vlastností, statické údaje a údaje časových řad. Ty se 

v těchto databázích nevyskytují.
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obrázek č.  12:  Výsledky  vyhledávání  maleb z období  1.  poloviny 19. století,  které vlastní  Louvre  

v Paříži [převzato z WWW, Web Gallery of Art].

Databáze vlastností

Číselná data reprezentující vlastnosti chemických a fyzikálních entit.

Databáze počítačových programů

Knihovny počítačových programů, zahrnující freeware programy, které jsou 

volně ke stažení a shareware programy,  které je možno vyzkoušet. Programy jsou 

určeny ke stažení pro lokální použití.

Databáze statických informací

Zde se jedná o soubor kvantitativních, číselných dat.

Databáze časových řad

Zahrnují  původní přehledy dat  a  nebo statisticky zpracovaná  data  za dané 

období.  Mohou to  být  například  údaje  o  měření  v  tunách nebo v dolarech  nebo 

statistický přehled výroby či expedice produktů.

Databáze obchodních a finančních informací

Informace  o  spotřebitelském  zboží,  burzovním  trhu,  a  jiné  zdroje,  které 

mohou uživatelé získávat elektronicky.

Databáze video-informací

Soubor video záznamů.
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3.2.2 Ostatní dělení databází

Databáze  lze dělit  i  podle  následujících  hledisek.  Tato  hlediska  významně 

napomáhají  uživateli,  při  rozhodování,  jaký  nejvhodnější  typ  databáze  zvolit  pro 

následné vyhledávání.

Dělení podle oblasti zaměření databáze

Specializované databáze

Jsou  to  takové  databáze,  jejichž  dokumenty  jsou  pouze  z  nějakého 

konkrétního oboru, popřípadě zahrnují i dokumenty z oborů příbuzných. Příkladem 

těchto  databází  mohou  být:  Manuscriptorium  (http://www.manuscriptorium.com), 

Biomedcentral  (http://www.biomedcentral.com),  Knovel  (http://www.knovel.com) 

nebo ChemBank (http://chembank.broad.harvard.edu)

Multioborové databáze

Tyto databáze pokrývají oblast informací z více oborů. Databáze se skládají 

z dílčích bází dat, které pokrývají jednotlivé oblasti. Producentem těchto databází je 

např.  INIST  (http://www.inist.fr)  s  databází  PASCAL  (zahrnující  medicínu, 

farmakologii,  biologii,  techniku,  matematiku,  fyziku  a  mimo  jiné  i  vědy 

o informacích)  a  databází  FRANCIS (zahrnující  humanitní  vědy,  sociální  vědy a 

ekonomii).  Dalším příkladem tohoto  typu  databáze  je  ISI  -  Institut  for  Scientific 

Information (http://isiwebofknowledge.com)

Dělení podle dostupnosti

Placené databáze

Aby  bylo  možné  využívat  služeb  databáze,  je  nutno  zaplatit  poplatek  na 

určitou  dobu.  Databázová  centra  se  snaží,  aby  byl  o  jejich  produkty  co  největší 

zájem. Setkáváme se zde proto s vysokou kvalitou informací. Databáze nabízí více 

selekčních  údajů,  což zlepšuje vyhledávání.  Obvykle se setkáváme s hodnocením 

dokumentů  a  s  propojením citovaných  a  citujících  děl.  Přidanou hodnotou těchto 

databází bývají bohaté rejstříky (autorů, klíčových slov/deskriptorů, atd.) a možnost 

kombinování  rešerší  nebo jejich zpřesnění.  Některá databázová centra neexcerpují 

veškeré dokumenty z dané oblasti,  ale pouze jejich výběr.  Tak je tomu například 

u americké firmy H. W. Wilson (http://www.hwwilson.com/). 
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Možnosti, jak se do těchto databází dostat, existují. Jedinou podmínkou je, 

být  členem instituce,  která  si  přístup do databází  platí.  Takovým typem instituce 

často  bývají  univerzity,  vědecké  organizace,  knihovny  atd..  Zdroje  obvykle 

tématicky korespondují se zaměřením institucí. 

Neplacené databáze

Do  těchto  databází  se  dostaneme  bez  omezení.  Je  dobré  předem  zjistit 

informace o producentovi a dále prozkoumat kvalitu informací a záznamů v databázi 

obsažených. Informace mohou být omezené v oblasti výběrů záznamů, propojení na 

plný text, možnostech vyhledávání atd.. Nelze však tvrdit, že neplacené informace 

jsou  méně  kvalitní.  Některé  tyto  databáze  vznikají  z  vládních  nebo  vědeckých 

projektů  a  jsou  placeny  z  vládních  finančních  zdrojů.  Kvalita  informací  je 

srovnatelná  s  placenými  databázemi.  Příkladem  je  BioMed  Central 

(http://www.biomedcentral.com) nebo NSCEP/NEPIS (http://www.epa.gov/nscep).

Databáze s omezenou dostupností

Zejména  se  jedná  o  verze  placených  databází,  které  jsou  zpřístupněny 

s omezenou  časovou dostupností  nebo je  omezen vstup pouze  do některých  částí 

databáze.  Výhodou  je  možnost  výjimečného  vyhledávání  v  databázi  bez  placení 

poplatků nebo otestování si databáze před jejím nákupem. Nyní např. firma Goliath - 

Business  knowledge  on  demand  (http://goliath.ecnext.com)  zpřístupňuje  na  7  dní 

databázi Business News, která má široký záběr 5 milionů článku z oblasti obchodu. 

Jiným příkladem je báze dat Národní knihovny ČR ANL FULL (fulltextové články). 

Tato báze je zcela  zpřístupněna čtenářům této knihovny.  Nezaregistrovaní  čtenáři 

mají omezený přístup do báze na jeden den po registraci do systému.

Dělení podle vědních oborů

Chceme-li informaci z konkrétního vědního oboru, je vhodné zvolit příslušný 

typ báze dat, která excerpuje informace z dané oblasti. Obory lze dále dělit. Jednou 

z možných  typologií  je  typologie  SIGLE.  Přepracovaná  typologie  SIGLE  od 

Asociace výzkumných organizací (AVO) [AVO, 1997-2008] je připojena v příloze 

č. 3. 
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Doplňkové dělení databází

Databáze lze dále dělit podle mnoha kritérií. Uvedu zde ještě několik dělení, 

které není potřeba obsáhleji rozebírat.

Podle  zdrojů,  ze  kterých  databáze  čerpá  (knihovny,  portály,  databáze, 

slovníky, časopisy, encyklopedie, atd.). 

Podle typu zpracovaných dokumentů (knihy, články, konferenční sborníky, 

patentové  dokumenty,  šedá  literatura,  normativní  dokumenty,  legislativní 

dokumenty, atd.). 

Podle  geografického pokrytí (globální,  lokální,  Evropa,  Severní Amerika, 

atd.). 

Podle jazyka vyhledávání nebo jazyka informací v databázi. 

Podle cílové skupiny, na kterou se daná databáze zaměřuje (medici, právníci, 

chemici, obchodníci). 

Podle kategorie koncových uživatelů (začátečníci, pokročilí). 
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4 Popis modelové rešeršní úlohy

Pro  rešeršní  úlohu  jsem  zvolila  téma  „hluboký  web“.  Na  konkrétních 

příkladech  bude  ukázáno vyhledávání  v  oblasti  hlubokého webu.  Pro  modelovou 

úlohu jsem zvolila 5 zdrojů z toho jsou 3 oborové databáze a 2 nástroje pro hluboký 

web.  Jednotlivá  vyhledávání  zahrnují  popis  rešeršních  dotazů  s  výsledky  rešerší. 

Celkový  počet  nalezených  záznamů  v  těchto  5  zdrojích  je  526  záznamů  z  toho 

344 záznamů v databázích oborových a 182 záznamů přes vyhledávácí nástroje pro 

hluboký  web.  Součástí  rešerše  je  i  ukázka  15  vybraných  záznamů  z  oborových 

databází.

4.1 Vymezení rešeršní úlohy

Téma

• Problematika hlubokého webu a vyhledávání v hlubokém webu

• Účel - informovat o dokumentech, které popisují hluboký web

Kritéria výběru záznamů

• časové  –  dokumenty  s datem  vydání  od  roku  1994  včetně  (vzhledem 

k prvnímu použití termínu v roce 1994)

• jazykové – dokumenty psané česky a anglicky

• teritoriální – neomezeno

• druhové - neomezeno

Při  zpracovávání  rešerše  budou  využity  následující 

deskriptory, předmětová hesla a klíčová slova: 

• hluboký web − deep web

• neviditelný web − invisible web

• skrytý web − hidden web
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4.2 Vyhledávání v oborových databázích

Pro ukázku  vyhledávání  v  oborových  databázích  jsem zvolila  dvě  databáze 

z oblasti knihovnictví a informační vědy [LISA, 2008; LLIS, 2008] a jednu z oblasti 

informačních technologií [IEEE Xplore, 2008]. Oba obory se zabývají hlubokým 

webem, na výsledcích je patrné, že každý z oborů trochu jiným způsobem. Databáze 

informačních věd schraňují především záznamy dokumentů, které popisují hluboký 

web jako informační zdroj. Kdežto databáze informačních technologií shromažďuje 

spíše dokumenty o technologiích,  které umí hluboký web prohledávat nebo jiným 

způsobem zkoumat. 

4.2.1 LISA

Library and Information Science Abstracts

Databáze LISA umožňuje vyhledávat v základním vyhledávání (Quick Search) 

a v pokročilém vyhledávání (Advanced Search). Vedle toho je zde možnost použít 

vyhledávací nástroje (Search Tools). Pro tuto modelovou rešerši se hodí konkrétní 

nástroj tezaurus (Thesaurus).

Nejprve nalezneme vhodný deskriptor v tezauru. V databázi LISA je nosným 

deskriptorem termín „invisible web“ (deskriptor odpovídá 28 záznamům). Rešeršní 

dotaz omezíme ještě na dokumenty s datem vydání od roku 1994 psané anglicky a 

česky.

Konečný  rešeršní  dotaz,  který  použijeme  v  této  databázi,  bude  vypadat 

následovně, rešeršní dotaz č. 1: DE=(“invisible web“) and LA=(English or Czech); 

omezení roku vydání dokumentů provedeme před rešerší v limitačním poli rozsah dat 

(Data range) zadáme data od 1994 do 2009.

Výsledkem rešerše č. 1 je 26 záznamů ze všech časopisů a z celkového počtu je 

17 záznamů z časopisů recenzovaných (Peer-Reviewed Journals).

Provedeme ještě jedno vyhledávání s tímto upraveným dotazem:

rešeršní dotaz č. 2: KW=((“invisible web“) or (“deep web“) or (“hidden web“)) and 

LA=(English or Czech) and not DE=(“invisible web“); opět s datem vydání od 1994 

do 2009
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Nalezneme tak zbylé dokumenty týkající se tématu hlubokého webu. Kód KW 

označuje selekční pole klíčová slova (Keywords), které zahrnuje slova z názvu (TI), 

abstrakt (AB) a deskriptory (DE). Jelikož výsledky rešerše č. 1 zahrnovaly deskriptor 

invisible  web,  budeme  nyní  vyhledávat  záznamy,  ve  kterých  se  tento  deskriptor 

nevyskytuje.  Důvod  je  ten,  aby  se  záznamy  z  rešerše  č.  1  znovu  neobjevily  ve 

výsledcích rešerše č. 2. Celkový počet záznamů na téma hlubokého webu by pak 

neodpovídal skutečnosti (některé záznamy by se započítaly dvakrát).

Výsledkem rešerše č. 2 je 54 záznamů ze všech časopisů a z celkového počtu je 

18 záznamů z časopisů recenzovaných (Peer-Reviewed Journals) (obrázek č. 13).

obrázek č. 13: Search History ukazuje výsledky obou rešerší. Výsledky lze v databázi LISA upravit,  

ukládat, kombinovat nebo obnovit [převzato z WWW, LISA, 2008]. 

Celkový počet záznamů na téma hluboký web v databázi LISA je 80 záznamů 

ze všech časopisů, z toho 35 záznamů z časopisů recenzovaných. Za více relevantní 

výsledky lze považovat výsledky rešerše č. 1. Rešerše č. 2 používá klíčová slova, což 

může  vést  i  k  takovým  záznamům,  které  se  tématu  hlubokého  webu  přímo 

nedotýkají. 

Zde  uvádím  několik  záznamů  z  rešerše  č.  1,  všechny  záznamy  jsou 

z recenzovaných časopisů. 

1. FORD, Niegel; MANSOURIAN, Yazdan. The invisible web : an empirical 
study of "cognitive invisibility". Journal of Documentation. 2006, vol. 62, no. 
5, s. 584-96. ISSN 0022-0418.

2. LEWANDOWSKI, Dirk; MAYR, Philipp. Exploring the academic invisible 
web. Department of Information Science. 2006, vol. 24, no. 4, s. 529-539. 
ISSN 0737-8831.

3. LUDWIG, M. Breaking through the invisible web. Library Journal. 2003, Net 
Connect Supplement Winter, s. 8-10. ISSN 0363-0277.

4. RU, Yb; HOROWITZ, E. Indexing the invisible web : a survey. Online 
Information Review. 2005, vol. 29, no. 3, s. 245-265. ISSN 1468-4527.
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5. SPENCER, Brett. Harnessing the Deep Web : a practical plan for locating free 
specialty databases on the web. Reference Services Review. 2007, vol. 35, no. 
1, s. 71-83. ISSN 0090-7324.

4.2.2 LLIS Full Text

Library Literature and Information Science Full Text

V této části provedu rešerši v databázi LLIS od společnosti H.W. Wilson, která 

do  svých  databází  ukládá  kvalitní  záznamy  a  provádí  výběry  záznamů  (obrázek 

č. 14). Databáze nabízí základní vyhledávání (Basic Search), pokročilé vyhledávání 

(Advanced  Search),  prohlížení  rejstříků  (Browse),  vyhledávání  v  tezauru 

(Thesaurus).

Hledání  v  tezauru  po  deskriptorech  invisible  web,  deep  web a  hidden  web 

ukázalo, že dané deskriptory se v databázi nevyskytují.

Rešeršní dotaz tedy provedeme za pomoci klíčových slov.

rešeršní dotaz č. 3: (“invisible web“ or “deep web“ or “hidden web“) <in> Keyword 

AND (english or czech) <in> Language of Document AND Date: between 1994 and 

2008

Výsledkem  rešerše  č.  3  je  52  záznamů,  z  celkového  počtu  jich  je 

18 recenzovaných a 4 dostupné v plnotextové podobě.

Použijeme-li  místo klíčových slov specifické  vyhledávání  All  Smart  Search, 

výsledky budou téměř stejné, získáme tak pouze jeden nerecenzovaný záznam navíc.

Rešeršní dotaz bude vypadat obdobně jako rešeršní dotaz č. 3.

Rešeršní dotaz č. 4: (“invisible web“ or “deep web“ or “hidden web“) <in> Smart 

Search AND  (english or czech) <in>  Language of Document AND Date: between 

1994 and 2008

Vybrané záznamy z recenzovaných časopisů v databázi LLIS

6. DIAZ, K. The invisible Web : Navigating the Web outside traditional search 
engines. Reference and User Services Quarterly. 2000, vol. 40, no. 2, s. 131-
134. ISSN 1094-9054.

7. HRICKO, Mary. Using the Invisible Web to Teach Information Literacy. 
Journal of Library Administration. 2003, vol. 37, no. 3/4, s. 379-386. ISSN 
0193-0826.
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8. LACKIE, Robert J. The Evolving "Invisible Web" : Tried-and-True Methods 
and New Developments for Locating the Web's Hidden Content. College and 
Undergraduate Libraries. 2003, vol. 10, no. 2, s. 65-71. ISSN 1069-1316.

9. MADEIROS, N. Reap what you sow : harvesting the deep Web. OCLC 
Systems and Services. 2002, vol. 18, no. 1, s. 18-20. ISSN 1065-075X.

10.MCKIERNAN, Gerry. The hidden Web. Science and Technology Libraries. 
2001, vol. 20, no. 4, s. 65-74. ISSN 0194-262X.

obrázek č. 14: Kompletní záznam dokumentu v databázi LLIS. Společnost H.W. Wilson dbá na kvalitní  

zpracování záznamů do databází [převzato z WWW, LLIS, 2008].

4.2.3 IEEE Digital Library

Computer Society Digital Library

Knihovna IEEE nabízí přístup do plnotextových článků z oblasti informačních 

technologií (obrázek č. 15). Systém umožňuje základní vyhledávání (Simple Search), 

pokročilé vyhledávání (Advanced Search), vyhledávání podle autora (Author Search) 

a vyhledávání podle konferencí (Proceedings Search). Ve vyhledávání není možné 

zadat více výrazů dohromady a omezit hledání na konkrétní jazyky. Rešeršní dotaz 

tedy proběhl následujícím způsobem.

Rešeršní  dotaz  č.  5:  Do  pokročilého  vyhledávání  byly  postupně  zadány 

3 dotazy,  všechny  s  omezeným  datem  vydání  od  roku  1994  do  současnosti  a 

vyhledávání  jednotlivých  slov proběhlo  v plnotextovém hledání.  Při  zadání  hesla 

“invisible  web“  systém  vyhledal  21  záznamů,  při  zadání  hesla  “deep  web“ 
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100 záznamů  a  při  “hidden  web“  90  záznamů.  Systém  dohromady  nalezl 

211 záznamů o hlubokém webu. Výsledek nemusí odpovídat skutečnosti, z důvodu 

výskytu více ekvivalentních termínů v záznamu. Pro vyhledání opravdu relevantních 

záznamů  je  potřeba  výsledky  projít  a  zkontrolovat  zda  abstrakt  koresponduje 

s tématem.

Vybrané záznamy z digitální knihovny IEEE:

11.LIN, King-Ip; CHEN, Hui. Automatic Information Discovery from the 
"Invisible Web". In International Conference on Information Technology:  
Coding and Computing (ITCC'02). S.l. : IEEE Press, 2002, s. 332-337. 
Dostupný také z WWW: 
<http://csdl.computer.org/dl/proceedings/itcc/2002/1506/00/15060332.pdf>. 
ISBN 0-7695-1506-1.

12.HANDSCHUH, Siegfried; VOLZ, Raphael; STAAB, Steffen. Annotation for 
the Deep Web. IEEE Intelligent Systems [online]. 2003, vol. 18, no. 5, s. 42-48 
[cit. 2008-08-06]. Dostupný z WWW: 
<http://csdl.computer.org/dl/mags/ex/2003/05/x5042.htm>.

13. JUNG AN, Yoo et al. Automatic Generation of Ontology from the Deep Web. 
18th International Conference on Database and Expert Systems Applications  
(DEXA 2007). S.l. : Springer, 2007, s. 470-474. Dostupný také z WWW: 
<http://csdl.computer.org/dl/proceedings/dexa/2007/2932/00/29320470.pdf>. 
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obrázek č.  15: Vyhledávácí  rozhraní systému digitální knihovny IEEE. Možnosti vyhledávání  jsou 

omezené pouze na několik údajů [převzato z WWW, IEEE Xplore, 2008].

4.3 Využití nástrojů pro hluboký web

Použití  nástrojů  hlubokého  webu  (v  tomto  případě  Science  Accelerator, 

Complete Planet) často nevedlo přímo k nalezení dokumentů, ale spíše k odkazům na 

další  elektronické  informační  zdroje.  Vyhledávání  v  těchto  zdrojích  má  oproti 

oborovým  databázím  omezenější  možnosti  vyhledávání.  Výsledky  proto  nemusí 

zcela odpovídat skutečnému počtu relevantních záznamů.

4.3.1 Science Accelerator

Vyhledávač,  který  je  součástí  vyhledávače  OSTI  umožňuje  základní  a 

pokročilé vyhledávání, hledání podle autora, názvu a údaje o roce vydání. Vyhledává 

především záznamy vědeckých konferencí a sborníků.

Rešeršní dotaz č. 6: V rozhraní pokročilého vyhledávání byla postupně zadána 

všechna 3 hledaná hesla v rozmezí data vydání od roku 1994 do současnosti. 

Výsledek rešerše č. 6: Systém nalezl 21 záznamů na termín “invisible web“, 

58 záznamů na termín “deep web“ a 66 záznamů na “hidden web“ Celkový počet 

nalezených  záznamů  o  hlubokém  webu  je  145  záznamů.  Velká  část  nalezených 

záznamů odkazuje na další zdroje. 

Přes  systém  Science  Accelerator  byla  nalezena  řada  kvalitních  dokumentů. 

K jejich  rychlému  nalezení  mezi  výsledky  rešerše  přispělo  hodnocení  záznamů 

[Science Accelerator].
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4.3.2 Complete Planet

Systém  nabízí  základní  a  pokročilé  vyhledávání  v  70  000  databázích. 

V pokročilém  vyhledávání  je  možné  vyhledávat  podle  názvu,  klíčových  slov  a 

popisu dokumentu. Lze časově omezit i datum vydání dokumentů, maximální časová 

hranice je začátek roku 1990 a konec roku 2004.

rešeršní dotaz č. 6: V rozhraní systému Complet Planet postupně provedeme 

3 rešerše s omezeným rokem vydání od roku 1994 do roku 2004.

Systém  nalezl  10  záznamů  na  termín  “deep  web“,  26  záznamů  na  termín 

“invisible web“ a 1 záznam na “hidden web“. Celkový počet nalezených záznamů 

o hlubokém webu je 37 záznamů.  Většina nalezených záznamů odkazuje na další 

zdroje [Complete Planet, 2000-2004].
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5 Závěr

Trendem  posledních  let  je  získávání  informací  ve  velice  krátkém  čase 

z jakéhokoliv  místa.  Díky volně dostupné  síti  internet  je  to  umožněno.  Uživatelé 

očekávají nalezení informace, která by uspokojila jejich informační potřebu, vyberou 

si tedy některý z vyhledávácích strojů a zadají svůj dotaz, aniž by tušili, že výsledky, 

které  dostanou  nejsou  kompletní,  ale  zahrnují  pouze  část  povrchového  webu. 

Informace, které mohou být kvalitnější a obsáhlejší jsou ukryty z dosahu běžných 

vyhledávačů v oblasti hlubokého webu.

Termín hluboký web byl popsán až na konci 20. století. Od té doby se řada 

vědců  snažila  popsat,  změřit  anebo nalézt  informační  bohatství  hlubokého  webu. 

Vzniklo také několik vyhledávacích nástrojů, které se snaží vyhledávat ve zdrojích 

hlubokého webu. Vyhledávací nástroje pro hluboký web jsou stále ve fázi vývoje, 

v dnešní  době  už  ale  nabízejí  možnost  vyhledávání  informací  hlubokého  webu 

prostřednictvím  jednoho  vyhledávače,  který  prohledává  a  pátrá  po  informacích 

v mnoha zdrojích.  Zatím však žádný z těchto  nástrojů nepojal  veškeré informace 

hlubokého webu a jeho vyhledávací možnosti jsou také omezené. 

Velikost  a  objem dat hlubokého webu nelze přesně změřit.  Studie,  které  se 

měřením objemu hlubokého webu zabývají, provádějí rozdílné výpočty na základě 

různých údajů. Spíše než o vypočítání skutečné velikosti jde o přibližné odhady, ze 

kterých  můžeme vycházet  při  představě o velikosti  hlubokého webu oproti  webu 

povrchovému.

Nejobjemnější částí hlubokého webu s vysokou mírou kvality informací tvoří 

databáze. Ačkoliv v nich vyhledávací nástroje hlubokého webu hledat umí, stále je 

lepším  způsobem  vyhledávání  a  zadávání  rešeršních  dotazů  v  rozhraní  dané 

databáze.  Je  tak  umožněno  vyhledávání  s  pokročilejšími  nástroji  databáze.  Pro 

vyhledávání konkrétního požadavku je nutno zvolit vhodný typ databáze, ve které lze 

požadované informace nalézt. Typologii databází lze popsat více způsoby na základě 

různých vlastností. Díky znalosti těchto vlastností jsme schopni zvolit správný druh 

zdroje,  ve  kterém  budeme  informace  hledat.  Nejdůležitější  je  zvolit  vhodný  typ 

informací v databázi a oborovou oblast.
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Hluboký  web  je  často  používán  vědeckými  organizacemi  a  jednotlivými 

vědci. Většinou ani netuší, že jde o oblast hlubokého webu. Pracují s databázemi, 

které si platí organizace v nichž pracují a přestup z povrchového webu do hlubokého 

není  nijak  patrný.  Běžný  uživatel  se  však  do  této  části  hlubokého  webu  vůbec 

nedostane.  Dalším  příkladem  hlubokého  webu  by  mohl  být  knihovní  katalog. 

Uživatelé  v  něm  mohou  vyhledávat  dokumenty,  ale  dané  dokumenty  už  běžný 

vyhledávač  nezaznamená.  Zároveň  existence  souborných  katalogů  dokazuje,  že 

vyhledávání  z jednoho místa  je možné.  Budou tyto  služby někdy nabízet  i  běžné 

vyhledávací stroje? Budeme se moci z jednoho místa dostat téměř kamkoliv? Určité 

tendence  lze  pozorovat  například  u  vyhledávače  Google,  který  do  svých  služeb 

implementoval službu Google Scholar (vyhledávač odborných textů), to vše je však 

teprve  začátek.  V  oblasti  prohledávání  hlubokého  webu  mají  vyhledávače  ještě 

hodně co dohánět. 

To že  je  hluboký web velice  důležitou  informační  oblastí,  která  se  velice 

dynamicky  rozvíjí  je  nadmíru  jasné.  Je  proto  potřeba  hledat  způsoby a  vytvářet 

nástroje, které povedou k snazší orientaci v hlubokém webu a stanou se průvodci na 

cestě k jeho informačnímu bohatství.
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Přílohy

Příloha 1

Typy informací hlubokého webu.

Převzato z WWW: <http://www.emeraldinsight.com/fig/2780620503001.png>
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Příloha 2

Rozdělení hlubokého webu do 4 oblastí podle dostupnosti.

Převzato z WWW: 

<http://bp3.blogger.com/_FLZLF5nuN2c/RbEA5NBwPYI/AAAAAAAAACk/fSIZ

KivD-YA/s1600-h/WWW+Layers.jpg>
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Příloha 3

Jedno z možných oborových dělení od AVO bylo vytvořeno na základě dělení 

SIGLE.

SPOLEČENSKÉ VĚDY
AA Filosofie a náboženství
AB Dějiny
AC Archeologie, antropologie, etnologie
AD Politologie a politické vědy
AE Řízení, správa a administrativa
AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG Právní vědy
AH Ekonomie
AI Jazykověda
AJ Písemnictví, mas-media, audiovize
AK Sport a aktivity volného času
AL Umění, architektura, kulturní dědictví
AM Pedagogika a školství
AN Psychologie
AO Sociologie, demografie
AP Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj

MATEMATIKA A FYZIKA
BA Obecná matematika
BB Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC Teorie a systémy řízení
BD Teorie informace
BE Teoretická fyzika
BF Elementární částice a fyzika vys.energií
BG Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
BH Optika, masery a lazery
BI Akustika a kmity
BJ Termodynamika
BK Mechanika tekutin
BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM Fyzika pevných látek a magnetismus
BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO Biofyzika

CHEMIE
CA Anorganická chemie
CB Analytická chemie, separace
CC Organická chemie
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CD Makromolekulární chemie
CE Biochemie
CF Fyzikální a teoretická chemie
CG Elektrochemie
CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DA Hydrologie a limnologie
DB Geologie a mineralogie
DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD Geochemie
DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF Pedologie
DG Vědy o atmosféře, meteorologie
DH Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
DI Znečištění a kontrola vzduchu
DJ Znečištění a kontrola vody
DK Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
DL Jaderné odpady, rad.znečištění a kontrola
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN Vliv životního prostředí na zdraví
DM Ochrana krajinných území

BIOLOGIE
EA Morfologické obory a cytologie
EB Genetika a molekulární biologie
EC Imunologie
ED Fyziologie
EE Mikrobiologie, virologie
EF Botanika
EG Zoologie
EH Ekologie - společenstva
EI Biotechnologie a bionika

LÉKAŘSTVÍ
FA Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC Pneumologie
FD Onkologie a hematologie
FE Ostatní obory vnitřního lékařství
FF ORL, oftalmologie, stomatologie
FG Pediatrie
FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI Traumatologie a ortopedie
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FJ Chirurgie vč. transplantologie
FK Gynekologie a porodnictví
FL Psychiatrie, sexuologie
FM Hygiena
FN Epidemiologie, infek.nemoci a klin.imunologie
FO Dermatovenerologie
FP Ostatní lékařské obory
FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR Farmakologie a lékárnická chemie
FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

ZEMĚDĚLSTVÍ
GA Zemědělská ekonomie
GB Zemědělské stroje a stavby
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GD Hnojení, závlahy, zprac. půdy
GE Šlechtění rostlin
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG Chov hospodářských zvířat
GH Výživa hospodářských zvířat
GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
GK Lesnictví
GL Rybářství
GM Potravinářství

TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JC Počítačový hardware a software
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF Jaderná energetika
JG Hutnictví, kovové materiály
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI Kompositní materiály
JJ Ostatní materiály
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JM Inženýrské stavitelství
JN Stavebnictví
JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP Průmyslové procesy a zpracování
JQ Strojní zařízení a nástroje

61



JR Ostatní strojírenství
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT Pohon, motory a paliva
JU Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV Kosmické technologie
JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY Střel. zbraně, munice, výbušniny, boj.vozidla
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