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Abstrakt

Cílem práce je  popsat  a částečně analyzovat  současné prostředí  tzv. 

neviditelného webu.  Jsou zde definovány základní  pojmy a jednotlivé 

druhy  webu  s důrazem  na  jejich  zpracovatelnost  ve  vyhledávacích 

nástrojích.  Část  je  věnována  problematice  prezentace  informací 

v internetovém prostředí  od historie  internetových protokolů  a služeb 

používaných v internetu do současnosti. Popsány a porovnány jsou dva 

základní nástroje pro vyhledávání na internetu - předmětové katalogy a 

webové  vyhledávače.  V další  části  práce  je  podrobněji  rozebrána 

problematika neviditelného webu, jeho rozsah a rozčlenění na jednotlivé 

typy,  vývoj  v posledních  několika  letech  a  současné  trendy.  Další 

kapitola  se  zabývá  možnostmi  vyhledávání  informací  skrytých 

v neviditelné  části  webu,  od  triviálního  ručního  přístupu  po 

specializované  nástroje.  V praktické  části  práce  jsou  představeny 

možnosti  rozčlenění  neviditelného  webu  podle  dvou  hledisek  spolu 

s konkrétními příklady a dále tři zajímaví zástupci „bran“ neviditelného 

webu. 
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Předmluva
S  pojmem  „neviditelný  web“  jsem  se  poprvé  seznámila  na 

přednáškách  při  svém  studiu  na  ÚISK  FF  UK.  Představa,  že  velké 

množství  hodnotných  informací  není  dostupné  při  použití 

nejrozšířenějších webových vyhledávačů mne zaujala, proto jsem se o 

problematiku začala hlouběji zajímat a zvolila jsem si ji jako téma pro 

diplomovou práci.

V první  kapitole  své  práce  se  pokusím  stručně  definovat  dále 

používané  pojmy  a  jednotlivé  druhy  webu,  s důrazem  na  jejich 

zpracovatelnost ve vyhledávacích nástrojích. 

V druhé  kapitole  se  zaměřím  na  problematiku  prezentace 

informací v internetovém prostředí, s důrazem na metody vyhledávání. 

Stručně  popíši  historii  internetových  protokolů  a  služeb  používaných 

v internetu od 90.  let  20.  století  do současnosti  a používané metody 

vyhledávání. Pro vyhledávání v rámci webu popíši dva základní nástroje 

–  předmětové  katalogy  a  webové  vyhledávače.  Porovnám  jejich 

charakteristické  vlastnosti  a  představím  jejich  typické  zástupce, 

s důrazem na momentálně dominující vyhledávač Google. S tím souvisí i 

oblast optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO). 

Ve třetí kapitole se budu podrobněji zabývat vlastním neviditelným 

webem, jeho rozsahem, rozčleněním na jednotlivé typy a důvody jejich 

neviditelnosti.  Dále  nastíním  vývoj,  který  se  odehrál  v oblasti 

neviditelného webu v posledních několika letech, jaké události a nové 

technologie  měly  vliv  na  tuto  problematiku.  Pokusím  se  popsat 

současné trendy, které by mohly mít vliv na oblast neviditelného webu 

v blízké budoucnosti. 

Ve čtvrté kapitole blíže rozeberu možnosti vyhledávání informací 

skrytých  v neviditelné  části  webu,  od  triviálního  ručního  přístupu  po 

specializované  nástroje.  Popíši  přístupy  „federated  search“  a 

„metasearch“ a představím vyhledávače používající tyto metody.



V další  části  práce  se  budu  zabývat  rozčleněním  neviditelného 

webu jednak podle tematických kategorií, a také podle typu informací, 

které  obsahují.  Pro  tematické  rozdělení  stránek  neviditelného  webu 

použiji  kategorie  navržené  v publikacích  o  neviditelném  webu.  Pro 

kategorie navržené Ch. Shermanem [Sherman, 2001] uvedu zástupce, u 

kterých jsem ověřila, že opravdu patří do oblasti neviditelného webu.

Na  závěr  představím tři  zajímavé  příklady  „bran“  neviditelného 

webu  –  katalogů  internetových  informačních  zdrojů,  které  obsahují  i 

odkazy  na  stránky  neviditelného  webu.  Zanalyzuji  poskytované 

možnosti  vyhledávání,  jejich  silné  a  slabé  stránky  a  uživatelskou 

přívětivost.

Formální struktura práce byla zpracována na základě požadavků 

ÚISK FF UK. Zdroje, které byly při zpracování diplomové práce použity, 

jsou citovány podle normy ISO 690 a ISO 690-2. Citované zdroje byly 

uspořádány abecedně dle záhlaví. 



1. Úvod

Rozšíření používání osobních počítačů od 80. let 20. století a s ním 

spojený rozvoj internetu od poloviny 90. let ovlivnilo život a pracovní 

náplň většiny lidí žijících ve vyspělých zemích světa. Internet poskytuje 

nové  komunikační  možnosti  neomezené  vzdáleností  a  zpřístupňuje 

svým uživatelům obrovské množství informací ze všech možných oborů.

Nejobvykleji  používanou  službou  internetu  je  World  Wide  Web, 

obrovské množství vzájemně provázaných hypertextových dokumentů 

zobrazovaných softwarovým webovým prohlížečem. Množství informací 

zpřístupněných  na  webu  je  obrovské,  neustále  prudce  roste,  a  jeho 

uživatelé  tak  pro  nalezení  požadovaných  informací  musí  používat 

webové vyhledávací nástroje.

V začátcích webu, kdy počet webových stránek nebyl  tak velký, 

byly  oblíbené  předmětové  katalogy  –  seznamy  odkazů  na  webové 

stránky  roztříděny  podle  témat,  kterými  se  zabývaly.  Pokročilejší 

metodou  byly  webové vyhledávače  –  indexováním obsahu  webových 

stránek  umožňovaly  přímé  fulltextové  prohledávání  obsahu  známého 

webu.  S rostoucím  počtem  webových  stránek  se  katalogy  stávaly 

nepřehledné,  a  webové  vyhledávače  se  díky  snadné  možnosti  najít 

webové stránky podle jednoduše zadaného dotazu staly dominantním 

způsobem vyhledávání na webu.

Webové  vyhledávače  ovšem nejsou  dokonalé  –  určité  množství 

webových stránek se z různých důvodů nedostane do jejich indexů a 

není je tedy možné objevit ve výsledcích vyhledávání. Tak vznikl pojem 

„neviditelný web“ – zahrnuje všechny stránky, které z nějakého důvodu 

nejsou indexovány a prohledávány webovými vyhledávači. 

Běžní  uživatelé  o  tomto  omezení  často  ani  netuší,  a  spokojí  se 

s výsledkem poskytnutým oblíbeným webovým vyhledávačem, protože 

většinou jim poskytne dostatek potřebných či zajímavých informací. Pro 

informačního profesionála, či kohokoli kdo požaduje relevantní a úplné 



informace, je však nezbytné být si vědom limitů běžných vyhledávačů, a 

najít  si  vlastní  specializované  zdroje  a  vyhledávače  informací  pro 

požadovanou oblast zájmu.



2. Definice a vymezení pojmu

2.1. Internet a web

Ačkoli mnoho lidí zaměňuje termíny „internet“ a „web“, nejsou to 

zdaleka  synonyma.  Internet  je  celosvětová  síť,  propojující  počítače 

nejrůznějších  typů  za  pomoci  de-facto  standardních  protokolů  rodiny 

TCP/IP. Zárodkem pozdějšího internetu byl ARPANET, experimentální síť 

ministerstva  obrany  USA,  která  poprvé  implementovala  techniku 

přepojování  paketů.  Základní  architektura  protokolů  TCP/IP  vznikla 

koncem 70. let 20.  století  na univerzitách ve Stanfordu a v Londýně. 

Začátkem  80.  let  je  zaveden  TCP/IP  jako  standard  v síti  ARPANET, 

odděluje se síť ministerstva obrany USA, a do sítě se začínají připojovat 

univerzity,  vědecká  centra  a  vládní  organizace.  V roce  1987  je  v síti 

zapojeno  asi  27  000  počítačů  a  začíná  se  pro  ni  používat  výraz 

„internet“.  V 90.  letech  následuje  explozivní  rozvoj  internetu,  počet 

připojených  počítačů  dosahuje  1  milionu  (v  roce  1992).  Klíčovými 

událostmi pro další rozvoj internetu a jeho zpřístupnění širším skupinám 

uživatelů  jsou  definice  a  využití  protokolu  HTTP  a  jazyka  na  psaní 

hypertextových  dokumentů  HTML.  První  návrh  protokolů  publikoval 

v roce 1990 Tim Berners-Lee,  programátor  švýcarského CERNu, který 

také napsal první prohlížeč a spustil první WWW server. 

 WWW (World Wide Web, zkráceně jen web) je služba běžící nad 

základním síťovým protokolem TCP/IP, která dovoluje uživatelům pomocí 

softwarového  prohlížeče  snadný  přístup  k souborům  uloženým  na 

internetových serverech.   Základním typem zobrazovaných dokumentů 

je hypertextový formát HTML, který může obsahovat odkazy na jiné typy 

souborů  (obrázky,  audio,  video).  Jednotlivé  hypertextové  dokumenty 

jsou provázány vzájemnými odkazy.



2.2. Povrchový (otevřený,viditelný) web

obr. č. 1: grafické znázornění povrchového webu

Povrchový  web  (anglicky  visible,  surface  web)  je  „veřejně 

indexovaný“ – jedná se o webové stránky, které jsou volně přístupné 

uživatelům  i  vyhledávačům.  Jejich  obsah  je  zaindexován  webovými 

vyhledávacími  nástroji  a  s jejich  pomocí  je  možné  povrchový  web 

prohledávat.

2.3.  Neviditelný web (invisible, deep web)

obr. č. 2: grafické znázornění neviditelného webu



Neviditelný  web  (anglicky  invisible  nebo  deep  web)  označuje 

oblast  internetu,  která  není  z nějakého  důvodu  indexována 

internetovými  vyhledávači,  tudíž  se  nemůže  objevit  ve  výsledcích 

vyhledávání. Jedná se například o informace obsažené v databázích, ze 

kterých  se  výsledné  stránky  generují  dynamicky  v závislosti  na 

uživatelem  zadaném  dotazu.   Vyhledávače  mohou  indexovat 

domovskou  stránku  takovéto  databáze,  ale  nedostanou  se  již  ke 

konkrétním  záznamům,  které  jsou  v databázi  uloženy.  Tak  dochází 

k tomu,  že  obrovské  množství  kvalitních  a  relevantních  informací 

zůstává skryto běžným vyhledávačům, a tím pádem  do značné míry i 

uživatelům.

Zdroje, které tvoří neviditelný web, jsou typicky značně kvalitnější 

než materiál, který je běžně k nalezení v povrchovém webu.

Dle  průzkumu,  který  zveřejnila  nezávislá  výzkumná  společnost 

MORI Research [Pedley, 2001], 97% uživatelů věří, že na webu lze najít 

mnoho užitečných informací.  Nicméně, jeden z pěti  má pocit,  že jeho 

vyhledávání  není  úplné,  že  někde  musí  být  ještě  relevantnější 

informace. Ale neví, jak se k nim dostat.

Vzhledem  k tomu,  že  denně  vznikají  miliony  nových  webových 

stránek,  uživatelé  mají  čím dál  složitější  podmínky k tomu,  aby našli 

opravdu relevantní informace.

2.4. Neprůhledný web (opaque web)

Pod  pojmem  neprůhledný  web  se  ukrývá  množství  webových 

stránek, které by sice technicky mohly být indexovány a prohledávány 

webovými vyhledávači, ale z nějakého důvodu se tak neděje. Je to jedna 

z významných částí neviditelného webu jako celku. Je mnoho důvodů, 

proč stránka není zaindexována webovým vyhledávačem. Nejobvyklejší 

je  nějaký  druh  omezení  vyhledávacího  nástroje,  například  nastavení 

maximálního  počtu  stránek  webového  sídla,  které  mohou  být 



indexovány,  nebo  omezení  hloubky  procházených  odkazů  v rámci 

webového sídla.  Častým problémem je  také  dočasné nezaindexování 

nově  vzniklých  nebo  změněných  stránek,  protože  intervaly  mezi 

kontrolami,  které  vyhledávací  nástroje  automatizovaně  provádějí, 

mohou být v řádu několika dnů i týdnů.

2.5. Mizející web (vanishing web)

S problematikou  neviditelného  webu  souvisí  i  pojem  „mizející 

web“. Označuje stránky, které z nějakého důvodu přestaly být dostupné 

v prostředí  WWW, nebo se přesunuly na jiné místo (změnilo se jejich 

URL).

2.6. Chráněný web (private web)

Chráněný  web  zahrnuje  stránky,  které  k přístupu  vyžadují 

identifikaci  uživatele  jménem a  heslem,  popř.  digitálním  certifikátem 

nebo jiným způsobem. Registrace uživatele může být bezplatná nebo 

zpoplatněna paušální částkou či platbou za využití konkrétní služby.

2.7. Specializovaný web

Specializovaný web zahrnuje stránky typicky velkých firem, které 

jejich prostřednictvím poskytují podporu svým zákazníkům a pro přístup 

vyžadují  vyplnění  registračního  formuláře.  Ačkoli  je  registrace  často 

bezplatná,  webový  robot  indexující  stránky ji  není  schopen  vyplnit  a 

takové stránky nezaindexuje – jsou tedy součástí neviditelného webu.



3. Prezentace informací a vyhledávání 
v prostředí internetu

Ačkoli  vývoj  technik  pro  organizaci  a  vyhledávání  informací 

v počítačovém  prostředí  začal  už  koncem 50.  let  20.  století,  byl 

zpočátku  omezen  na  uzavřené  systémy velkých  firem nebo  vládních 

organizací.  Vyhledávací  nástroje  byly  používány  lokálně,  pro  data 

s přesně  definovaným  formátem  a  způsobem  uložení.  V prostředí 

vznikajícího internetu, který propojoval množství počítačových platforem 

a zpřístupňoval data uložená v různých formátech, bylo nutné vyvinout 

specializované vyhledávací nástroje.

3.1. Začátky internetu

Získání  souboru  ze  vzdáleného  počítače  pomocí  internetu  se 

skládalo ze dvou úloh.  Nejdříve bylo nutno navázat spojení  s cílovým 

počítačem pomocí programu Telnet, který emuluje terminálové připojení 

ke vzdálenému serveru. Pomocí terminálových příkazů bylo třeba zjistit 

umístění  požadovaného  souboru  v adresářové  struktuře  cílového 

serveru.  Pak už bylo  možné využít  klienta  FTP k přenosu nalezeného 

souboru.  Bylo  tedy  nutné  předem  znát  adresu  cílového  počítače  a 

umístění  požadovaného  souboru,  v té  době  ještě  neexistovaly 

vyhledávací  služby  jak  je  známe  dnes.  Informace  o  souborech 

dostupných  na  jednotlivých  internetových  serverech  se  šířily  mezi 

uživateli pomocí emailů a diskusních skupin.

Prvním  usnadněním  pro  uživatele  bylo  zakládání  FTP  serverů, 

často s anonymním přístupem – každý uživatel  se  mohl  přihlásit  pod 

účtem „anonymous“ a bez nutnosti zadávat heslo. Soubory na těchto 

serverech  byly  uspořádány  v hierarchickém  systému  adresářů,  a  tak 

byla usnadněna orientace uživatelů. FTP klienti byli zdokonaleni, takže 



umožňovali  zobrazování  obsahu  adresářů  a  navigaci  v nich  pomocí 

příkazů převzatých z Telnetu. 

3.1.1. Archie – první internetový vyhledávač

Rozšíření  anonymních  FTP  serverů  a  nesnadnost  vyhledávání 

souborů  v systému  adresářů  podnítilo  v roce  1990  vznik  prvního 

internetového  vyhledávacího  nástroje  nazvaného  Archie.  Archie 

prohledával  předdefinované  internetové  FTP  servery  s anonymním 

přístupem,  získával  z nich  seznamy dostupných  souborů  a  ukládal  je 

v centrální  databázi.  Vyhledávání  v centrální  databázi  bylo  původně 

realizováno  unixovými  příkazy,  později  byly  vytvořeny  klientské 

programy  pro  vzdálený  přístup.  Přes  jednoduchost  databáze  a  malé 

možnosti vyhledávání si systém získal velkou popularitu a ukázal cestu 

dalším vyhledávacím systémům.

3.1.2. Gopher 

Alternativou k systému Archie a předchůdcem WWW byl systém 

Gopher.  V podstatě to byla kombinace použití  protokolů Telnet a FTP 

doplněná  o  možnost  definice  struktury  provázaných  menu.  Hlavní 

výhodou  bylo  snadné  ovládání,  uživatelé  mohli  procházet  nabídku 

souborů na serveru snadno postupným výběrem položek v nabídce, bez 

nutnosti  vypisovat  příkazy.  Gopher  byl  navržen  v roce  1991  na 

Minnesotské univerzitě a díky snadné implementaci se rychle rozšířil po 

celém světě. Jeho nevýhodou bylo pouze lokální vyhledávání souborů 

v rámci  jedné  lokality.  To  podnítilo  v roce  1992  vznik  vyhledávacího 

nástroje  Veronica,  který  podobně  jako  Archie  pro  FTP  nabízel 

centralizované vyhledávání souborů zpřístupněných v systému Gopher. 

V roce 1993 další vyhledávací nástroj Jughead přidal vyhledávání podle 

klíčových slov s možností použít booleovské operátory.

3.1.3. WAIS

Dalším důležitým vyhledávacím protokolem vyvinutým na přelomu 

80. a 90. let 20. století byl WAIS (Wide Area Information Servers). WAIS 



byl  textový  vyhledávací  systém  založený  na  ANSI  protokolu  Z39.50, 

vyvinutý firmami Thinking Machines, Apple, Dow Jones a KPMG. Lokálně 

běžící WAIS klient umožňoval prohledávání vzdálených serverů zadáním 

textového dotazu v běžném jazyce. Dotazovaný server byl zodpovědný 

za vyhodnocení dotazu a vydání odpovídajících výsledků. Uživatel tedy 

nemusel znát podrobnosti  uložení  dat na dotazovaném počítači  a ani 

způsob jejich prohledávání.

3.2. Vznik WWW

Koncept hypertextu nebyl na začátku 90. let ničím novým. Základy 

konceptu  počítačem  zpracovávaných  hypertextových  dokumentů 

vznikaly v 60. letech, například projekt Xanadu od Teda Nelsona a oN-

Line  System Douglase  Engelbarta.  Oba vycházeli  z pionýrských esejů 

Vannevara  Bushe,  který  v roce  1945  navrhl  systém  „MEMEX“  - 

elektronický  systém,  který  by  uměl  zpřístupnit  knihy  uložené  na 

mikrofilmech a automaticky následovat odkazy mezi jednotlivými texty. 

V 80. letech byl hypertext používán na počítačových systémech lokálně 

pro usnadnění orientace v rozsáhlých souborech dokumentů. Příkladem 

mohou být např. systémy Electronic Document System a Intermedia.

Autor  systému  WWW,  Tim  Berners-Lee,  se  myšlenkou  na 

hypertextovou organizaci informací zabýval už od 80. let. Tehdy vytvořil 

systém ENQUIRE,  osobní  databázi  textových dokumentů,  propojených 

hypertextovými  odkazy.  Na  konci  80.  let  pak  reagoval  na  potřebu 

uživatelů  ve  švýcarském  CERNu  na  vytvoření  systému  pro  efektivní 

sdílení  informací  a  jejich  organizaci  v heterogenním  počítačovém 

prostředí.  V roce  1989  navrhl  a  za  pomoci  Roberta  Cailliau 

v následujícím  roce  publikoval  návrh  systému  WWW  založeném  na 

použití  jazyka  HTML  pro  vytváření  hypertextových  dokumentů  a 

protokolu  HTTP  pro  jejich  přenos.  Součástí  návrhu  byl  i  způsob 

odkazování  na  jednotlivé  dokumenty  v prostředí  internetu  –  URL 

(Uniform Resource Locator). Jazyk HTML (HyperText Markup Language) 



vznikl  výrazným zjednodušením standardního  jazyka  pro  formátování 

textů SGML (Standard Generalized Markup Language). 

Tim  Berners-Lee  na  podzim  roku  1990  naprogramoval  první 

jednoduchý webový prohlížeč, který fungoval také jako editor, a spustil 

první webový server. Následující rok strávil intenzivní snahou o rozšíření 

systému  a  převod  webových  aplikací  na  co  největší  množství 

počítačových  platforem.  Používání  webu  se  začalo  rozšiřovat  mezi 

vědeckými pracovišti a univerzitami. Důležitou událostí pro další šíření 

webu byl vznik grafických webových prohlížečů, které poskytovaly vyšší 

komfort obsluhy a multimediální možnosti, které byly do té doby možné 

jen  při  využití  CD-ROM.  Největší  popularitu  si  získal  prohlížeč  Mosaic 

vytvořený  na  univerzitě  v Illinois,  ze  kterého  později  vznikl  Netscape 

Navigator. Neméně důležité pro rozšíření webu bylo rozhodnutí CERNu, 

že nebude vyžadovat žádné licenční  poplatky za jeho využívání  –  na 

rozdíl  od Minnesotské univerzity,  která začala v roce 1993 vyžadovat 

poplatky za používání systému Gopher.

Ačkoli byl navržený systém v mnohém omezen oproti předchozím 

implementacím hypertextu v uzavřeném počítačovém prostředí, získal si 

rychle  velkou  popularitu.  Díky  relativní  jednoduchosti  se  snadno 

přenášel na nové počítačové platformy a operační systémy, také převod 

původně  textových  dokumentů  do  jazyka  HTML  byl  velmi  snadný. 

Nejdůležitější vlastností ale byla možnost propojování dokumentů nejen 

na  různých  místech  na  lokálním  počítači,  ale  na  kterémkoli  serveru 

připojenému  do  internetu.  Tak  začala  vznikat  jedinečná  celosvětová 

struktura propojených dokumentů kterou Tim Berners-Lee nazval „Web 

of information“ (informační pavučina) [Berners-Lee, 1999].

3.2.1. Navigace v raném webu 

Webové  servery  začaly  vznikat  po  celém  světě  a  bez  jakékoli 

kontroly  nebo  evidence.  Ačkoli  byly  dokumenty  propojeny 

hypertextovými  odkazy,  jejich  narůstající  počet  komplikoval  situaci 

uživatelům, kteří  zatím neměli  k dispozici  žádné vyhledávací nástroje. 

Informace o nových webových stránkách se šířily mezi uživateli formou 



emailů nebo online diskusních skupin. Na tuto situaci první zareagoval 

tvůrce  systému  WWW,  Tim  Berners-Lee,  když  vytvořil  stránku 

„Information  by  Subject“,  která  obsahovala  seznam  existujících 

webových  serverů  včetně linků.  Tak  vznikl  první  jednoduchý  zárodek 

předmětových katalogů.  Ostatní  aktivní  uživatelé se začali  přidávat a 

zveřejňovali  vlastní  seznamy  webových  stránek,  většinou  s názvy 

„What’s new” nebo “What’s cool”. Ale pro rychlé rozšiřování webového 

standardu se brzy ukázalo, že není v lidských silách udržovat aktuální a 

úplný index dostupných stránek. Bylo zřejmé, že bude nezbytné využít 

pro  shromažďování  obsahu  webu,  jeho  indexování  a  prohledávání, 

automatizované nástroje.

3.2.2. Indexování obsahu webu

Aby bylo možné prohledávat interaktivně dokumenty zveřejněné 

v systému WWW, musely se nejdříve všechny (nebo pokud možno co 

největší  část)  načíst  a  zpracovat.  Při  tom  se  objevuje  problém  jak 

lokalizovat všechny existující dokumenty, protože nikde není k dispozici 

jejich  seznam a odkaz  na  jejich  umístění.  Jedinou  možností  je  využít 

odkazy  obsažené  v HTML  dokumentech  pro  získání  umístění  nových 

dokumentů  i  celých  nových  webových  sídel.  Postupným  rekurzivním 

následováním  získaných  odkazů  je  možné  projít  všechny  zveřejněné 

dokumenty,  pokud  na  ně  vede  odkaz  z již  známých  stránek.  Tento 

princip,  pojmenovaný  „web  crawling“,  je  základní  metodou  získávání 

informací pro všechny existující fulltextové webové vyhledávače.

3.2.3. První webové vyhledávací nástroje

Základním  prvkem  webových  vyhledávacích  nástrojů  je 

inteligentní program – „webový robot“, který postupně prochází webový 

prostor, indexuje nalezené stránky a nalezené odkazy přidává do fronty 

pro pozdější zpracování.

První  podobný  program,  který  si  získal  pozornost  odborné 

komunity,  napsal  v roce  1993 student  MIT  M.Gray.  Nazval  jej  „World 

Wide Web Wanderer“ a jeho cílem bylo pouze projít  všechny webové 



stránky, aby zjistil velikost existujícího webového prostoru. Neprováděl 

žádnou analýzu procházených stránek, ani je neukládal do databáze pro 

pozdější  vyhledávání.  Nicméně  ukázal  cestu  pro  první  vyhledávací 

nástroje, které se začaly objevovat v roce 1994.

Prvním  z nich  byl  WebCrawler,  vytvořený  B.  Pinkertonem  na 

Washingtonské  univerzitě.  WebCrawler  procházel  stejně  jako 

WWWWanderer  postupně  webové  stránky,  ale  navíc  je  ukládal  do 

databáze, ve které bylo možné vyhledávat podle klíčových slov. Stačilo 

už  jen přidat  webové rozhraní  pro  zadávání  dotazů a výpis  výsledků 

vyhledávání a zrodil se první webový vyhledávací nástroj.

Do  konce  roku  1994  byly  spuštěny  další  webové  vyhledávače, 

největší  a  trvalejší  popularitu  z nich  získaly  Lycos  a  Yahoo!.  Lycos 

zejména pro velké pokrytí webových stránek v lednu 1995 vyhledával 

v 1,5  mil.  webových  dokumentů,  a  také  pro  vysokou  kvalitu 

vyhledávání.   Yahoo!  byl  a  dodnes  je  prototypem  kvalitního 

předmětového  katalogu.  Obsahuje  ručně  vybrané  odkazy  tematicky 

roztříděné do kategorií, a velkou oblibu si získal pro velký záběr témat a 

kvalitní editorskou práci při výběru a anotování odkazů.

V dalších letech se objevilo množství vyhledávačů, které získávaly 

větší či menší popularitu. 

3.2.4. Procházení a vyhledávání

Pro nalezení žádané informace v prostředí WWW se nabízejí dva 

základní  přístupy  –  procházení  (browsing)  a  vyhledávání  (searching). 

Procházení je proces postupného následování hypertextových odkazů ve 

webových  dokumentech.  Typ  informací  obsažený  na  odkazované 

stránce pozná uživatel z kontextu výchozí stránky. Tento proces je pro 

uživatele velmi snadný a intuitivní.

Vyhledávání je způsob nalezení relevantních dokumentů na webu 

pomocí  softwarového  nástroje  při  zadání  klíčových  slov  a  dalších 

podmínek určujících typ požadované informace. Efektivní vyhledávání, 



na  rozdíl  od  procházení,  vyžaduje  od  uživatele  jistou  znalost 

vyhledávacího nástroje a zkušenosti s jeho používáním.

Vyhledávací nástroje můžeme rozdělit  na dvě základní skupiny - 

předmětové katalogy a webové vyhledávače. 

3.3. Předmětové katalogy

Předmětové  katalogy  jsou  tvořeny  hierarchicky  uspořádaným 

seznamem  odkazů,  rozděleným  do  kategorií  podle  tematického 

zaměření.  Odkazy  jsou  opatřeny  krátkým  popisem,  který  uživateli 

pomůže  odhadnout  typ  informací  obsažených  na  cílové  stránce.  Na 

vrcholu  hierarchického  uspořádání  je  seznam  obecných  témat,  např. 

umění,  sport,  obchod.  Každá  podúroveň  pak  obsahuje  podrobnější 

rozčlenění  daného  tématu.  Uživatel  prochází  katalogem  postupným 

zpřesňováním vybrané kategorie, až nakonec získá seznam odkazů, ze 

kterých  si  podle  popisu  vybírá.  Pro  usnadnění  orientace  v rozsáhlých 

katalozích  (např.  Open  Directory  Project  obsahuje  přes  4.6  milionu 

odkazů v 590 tisících kategorií  [DMOZ, 2008])  obsahují  katalogy také 

vlastní fulltextové vyhledávací nástroje pracující v rámci katalogu.

3.3.1. Výhody a nevýhody předmětových katalogů

Použití  předmětových  katalogů  má  své  specifické  výhody  i 

nevýhody. Typickou vlastností předmětových katalogů je jejich omezená 

velikost, způsobená tím, že obsah je vytvářen ruční prací editorů a nikdy 

tak nemohou obsáhnout neustále rostoucí objem existujících webových 

stránek. Na druhou stranu jsou takto vybrané odkazy typicky kvalitnější, 

protože editor odpovědný za danou kategorii katalogu jednotlivé stránky 

prochází, hodnotí jejich obsah a vybírá jen stránky odpovídající určitému 

standardu. Výhodou je i anotace vytvořená ke každé položce katalogu, 

která obsahuje stručné shrnutí ověřeného obsahu odkazované stránky a 

tak umožňuje uživateli lepší představu o typu obsažených informací než 

automaticky  generované  popisy,  které  získá  při  použití  webového 

vyhledávače. 



Zásadní nevýhodou – či spíše vlastností – předmětových katalogů 

je  nemožnost  fulltextového  vyhledání  požadované  informace.  Ačkoli 

v současné  době  všechny  katalogy  obsahují  funkci  fulltextového 

vyhledávání  v rámci  katalogu,  výsledky  takového  prohledávání  jsou 

závislé na obsahu katalogu – zejména anotací k jednotlivým položkám. 

Výsledky se tak budou velice podstatně lišit  od vyhledávání  stejného 

dotazu fulltextovým webovým vyhledávačem.

 Další  nevýhodou  předmětových  katalogů  jsou  obecně 

nezveřejňovaná pravidla  pro  zařazení  odkazů do katalogu a také pro 

pořadí jejich umístění. Zejména katalogy vytvářené dobrovolníky mohou 

být  ovlivněny  názory  editorů  a  jejich  možnou  snahou  ovlivnit  názory 

uživatele výběrem jednostranně zaměřených webových stránek.  Také 

komerčně orientované kategorie mohou být ovlivněny snahou editora 

prosadit  spřátelenou  firmu  na  úkor  jejích  konkurentů.  Požadavek 

některých katalogů na poplatek za zveřejnění komerčního odkazu zase 

vede k omezení  úplnosti  daných kategorií,  protože  ne každá firma je 

ochotna do zalistování svých stránek investovat.

Další nevýhodou danou ručním vytvářením obsahu předmětových 

katalogů  je  jejich  frekvence  jejich  aktualizace.  Při  vzniku  nových 

webových stránek záleží na editorovi kdy je objeví, zhodnotí jejich obsah 

a kdy je konečně schváleno jejich přidání do katalogu.

3.3.2. Nejznámější předmětové katalogy

Nejznámějším  představitelem předmětového  katalogu  je  Yahoo! 

Directory, existující již od roku 1994. V současné době již katalog není 

hlavní možností vyhledávání na portálu, který vznikl kolem původního 

katalogu Yahoo!  - v roce 2002 bylo vyhledávání v katalogu nahrazeno 

fulltextovým  webovým  vyhledáváním.  Nicméně  katalog  je  stále 

k dispozici na http://directory.yahoo.com a je také stále atualizován.

 V současné  době  nejrozsáhejší  katalog  je  komunitní  neziskový 

Open Directory Project (http://www.dmoz.org), existující od roku 1998. 

Jeho obsah je vytvářen velkým množstvím dobrovolných editorů, údaj u 

http://www.dmoz.org/


roku 2007 uvádí celkový počet přispěvatelů na 75151 [Wikipedia, 2008]. 

Zajímavostí  je  volné  zpřístupnění  veškerých  informací  obsažených 

v katalogu  ve  formátu  RDF  (validní  XML).  Editoři  pocházejí  ze  všech 

koutů světa a katalog proto obsahuje skutečně reprezentativní  výběr 

informací  na  světovém  webu,  bez  omezení  na  stránky  v  angličtině. 

Kvalitu katalogu potvrzuje i to, že údaje z katalogu využívá Google ve 

své  službě  Google  Directory,  dále  AOL,  Netscape,  Lycos,  HotBot  a 

oficiálně dalších více než 200 internetových katalogů a portálů [DMOZ, 

2008].

BUBL  (http://bubl.ac.uk)  je  katalog  nekomerčních  stránek, 

určených  zejména  studentům,  provozuje  jej  univerzita  v  Strathclyde. 

Neobvyklá  je  klasifikace  podle  Deweyho  desetinného  třídění  a  pro 

studenty praktická možnost třídění odkazů podle země, které se týkají. 

Best of the Web (http://botw.org) je komerční předmětový katalog 

menšího rozsahu, obsahuje vybrané hodnotné stránky rozdělené podle 

témat a regionu. Katalog obsahuje komerční i nekomerční odkazy, ručně 

vybírané  a  hodnocené  placenými  editory.  Za  zveřejnění  komerčního 

odkazu jsou vybírány poplatky, a to jednorázový nevratný poplatek za 

ohodnocení kvality stránky a roční poplatek za zveřejnění. Díky kvalitě a 

dobrému jménu katalogu umístění v katalogu často znamená zlepšení 

pozice odkazované stránky ve webových vyhledávačích (např. Google 

PageRank). Tento katalog také jako první zavedl v roce 2005 kategorii 

blogů, která obsahuje výběr nejuznávanějších světových blogů.

Starting  Point  Directory  (http://www.stpt.com),  založený  v roce 

1995,  byl  jedním  z prvních  předmětových  katalogů  kombinovaných 

s webovým vyhledávačem. Neobvyklým přístupem byla tehdy možnost 

umístit na zalistovaných stránkách hlasovací odkazy, kterými uživatelé 

volili  nejoblíbenější  stránky.  Každý  měsíc  se  uživatelské  hlasování 

vyhodnocovalo,  vítězné  stránky  v jednotlivých  kategoriích  byly 

označeny titulem „Hot Site“ a zvýrazněny ve své kategorii. Na konci 90. 

let 20. století patřil tento katalog k nejoblíbenějším webovým stránkám. 

V současné době stránky obsahují webový vyhledávač využívající služby 

http://www.stpt.com/


Google  vyhledávače  a  ručně  editovaný  katalog  s poplatkem  za 

zalistování stránky.

3.4. Webové vyhledávače

3.4.1. Obecný popis činnosti

Webové  vyhledávače  se  dají  stručně  popsat  jako  rozsáhlé 

databáze obsahující  indexovaný  obsah  webových  stránek,  ve  kterém 

vyhledávají  na  základě  uživatelem zvolených  klíčových  slov.  Moderní 

vyhledávače  jsou  velmi  komplexní  systémy,  všechny  ale  obsahují  tři 

následující podsystémy:

• webový robot, který nachází a stahuje webové stránky

• indexovací  část,  která  analyzuje  texty  na  získaných 

webových stránkách a výsledný index ukládá do databáze

• dotazovací  část,  která  podle  zadaného  dotazu  najde 

v databázi seznam odpovídajících dokumentů

3.5. Webový vyhledávač Google

Google  je  v současné  době  bezesporu  nejvíce  používaným 

vyhledávacím  nástrojem  a  jeho  jméno  se  stalo  se  synonymem  pro 

webový  vyhledávač.  Vznikl  v roce  1998  jako  původně  akademický 

projekt  L.Page a  S.Brina  na  Univerzitě  ve  Stanfordu.  Rychle  si  získal 

velkou  popularitu  mezi  uživateli,  hlavně  pro  inovativní  systém 

hodnocení kvality webových stránek nazvaný PageRank, díky kterému 

poskytuje  relevantnější  odpovědi  na  uživatelské  dotazy.  Na  špičce 

webových vyhledávacích nástrojů se drží díky neustálé inovaci –  např. 

rozšiřování typů indexovatelného obsahu, stálé úpravy způsobu výpočtu 

PageRanku a rozšiřování přidaných služeb pro uživatele.



3.5.1. Architektura vyhledávacího systému Google

Podrobnosti o architektuře vyhledávacího systému Google nejsou 

veřejně dostupné, nicméně je pravděpodobné, že základní schéma stále 

odpovídá původnímu systému „Backrub“ L.Page a S.Brina [Brin, 1998]. 

obr. č. 3: struktura původního systému „Backrub“ L.Page a S.Brina 

Crawler  stahuje  ze  sítě  dokumenty  podle  odkazů,  které  mu 

předává  URL  server.  Crawlerů  běží  paralelně  větší  počet,  každý 

najednou  udržuje  stovky  otevřených  spojení,  aby  nebyl  zdržován 

čekáním  na  jejich  odpovědi.  Vzhledem  k velké  variabilitě  obsahu 

webových stránek musí být crawler velice robustní a pečlivě otestovaný. 



Store  server  dostává  stažené  dokumenty  od  crawleru, 

komprimuje  je  a  ukládá  do  repository.  Každé  stránce  je  přiřazen 

identifikátor docID (ten se generuje, kdykoliv je získáno nové URL).

Indexer má dva základní úkoly:

• analyzuje dokumenty a získává z nich tzv. hity – každý hit 

zaznamená výskyt slova v dokumentu společně s jeho pozicí, 

kapitalizací a relativní velikostí písma, jakým je napsáno. Hity 

jsou  ukládány  do  “zásobníků”  (barrels),  které  tak  tvoří 

částečně setříděný index

• z analyzovaných dokumentů také filtruje odkazy (anchors), 

které se ukládají do zvláštního souboru. U každého odkazu je 

záznam odkud a kam vede, a také textový popis odkazu.

URL  resolver  zpracovává  soubor  s  odkazy  na  URL  –  převádí 

relativní cesty na absolutní URL a na docID. Tyto informace ukládá do 

indexu dokumentů, který mimo jiné slouží jako zdroj dat pro URL Server. 

Texty odkazu také přidává do indexu k dokumentu,  na nějž  směřují. 

Informace o vzájemných odkazech se používají pro výpočet PageRanku.

Třídič (sorter) převádí index do zpětného indexu – hity místo podle 

docID  řadí  podle  wordID  (ID  slova,  které  se  používá  v  hitu).  Třídič 

zároveň vytváří  seznam použitých wordID a jejich četností,  z nichž je 

programem DumpLexicon vytvořen nový slovník (lexicon).

Vyhledávač (searcher) zpracovává uživatelem zadané dotazy a s 

použitím  slovníku,  zpětného  indexu  a  hodnot  PageRanku  generuje 

seznam výsledných stránek.

3.5.2. Typy souborů indexovaných vyhledávačem 
Google 

Vyhledávač  Google  začal  podobně  jako  ostatní  webové 

vyhledávače  s indexováním  HTML  souborů,  postupně  byla  doplněna 

podpora  dalších  rozšířených  datových  formátů.  V  současné  době 

indexuje  mimo  standardních  webových  HTML  dokumentů  následující 

typy souborů [Google, 2008]: 



Adobe  Portable  Document  Format  (pdf),  Adobe  PostScript  (ps), 

Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku), Lotus WordPro 

(lwp), MacWrite (mw), Microsoft Excel (xls), Microsoft PowerPoint (ppt), 

Microsoft Word (doc), Microsoft Works (wks, wps, wdb), Microsoft Write 

(wri), Rich Text Format (rtf), Shockwave Flash (swf), Text (ans, txt). 

3.5.3. Důležité rysy vyhledávače Google

PageRank je algoritmus pro ohodnocení kvality a důvěryhodnosti 

webových  stránek,  navržený  Larry  Pagem  a  tvoří  jednu  z  klíčových 

komponent vyhledávače Google.  Pro určení ohodnocení webové stránky 

je  důležitý  počet  existujících  hypertextových  odkazů,  které  na  ni 

odkazují,  což  je  považováno  za  doporučení,  připomínající  hodnocení 

vědeckých  prací  podle  počtu  citací.  Na  rozdíl  od  prostého  sledování 

počtu  citací  ale  dovádí  tento  princip  ještě dál:  hodnocení  stránky se 

nepočítá  z  prostého počtu  odkazů,  které  na ni  vedou,  ale  bere se v 

úvahu  i  ohodnocení  (PageRank)  odkazujících  stránek.  Výpočet 

PageRanku je tedy komplexní a iterativní proces.

Google  dance je  jev,  ke  kterému  dochází  při  aktualizování 

indexu, podle kterého probíhá vlastní vyhledávání. V letech 2000-2003 

byl index přibližně jednou za měsíc kompletně obměněn, a vzhledem 

k jeho velikosti trvalo jeho rozšíření po všech datacentrech Google 6-8 

dní.  Během  této  doby  některá  datacentra  používala  nový  index,  a 

některá stále ještě index předešlý. Docházelo pak k zajímavému jevu – 

výsledky stejného dotazu se lišily v závislosti na tom, které datacentrum 

dotaz  zpracovávalo.  Od  roku  2003  Google  aktualizuje  indexy  denně, 

takže aktualizace probíhají  mnohem rychleji  a změny při  vyhledávání 

nejsou pro běžného uživatele téměř postřehnutelné.

3.6. SEO, Sitemap a neviditelný web

3.6.1. Optimalizace webu pro vyhledávače (SEO)

SEO  (Search  Engine  Optimization)  je  přístup  k vytváření  a 

optimalizaci webových stránek, který má za cíl  jejich co nejkvalitnější 



zaindexování  a  ohodnocení.  V současné  době,  kdy  existují  miliardy 

webových  stránek  a  většina  uživatelů  používá  vyhledávače  k jejich 

nalezení, je to nezbytný postup pro dosažení dobré viditelnosti v SERP 

vyhledávače  (SERP  =  Search  Engine  Result  Page,  tedy  stránka 

s výsledky vyhledávání). 

Metod na získání kvalitního ohodnocení je celá řada a jsou v drtivé 

většině empiricky odpozorovány webmastery a SEO profesionály. Firmy 

provozující  webové  vyhledávače  vydávají  většinou  jen  obecná 

doporučení,  aby  se  vyhnuly  možnému  zneužití  vedoucímu 

k neodůvodněnému zisku výhodnějších pozic v SERP. Jak je vidět např. 

v článku „Google search engine ranking factors“, názory odborníků na 

SEO  na  vliv  jednotlivých  faktorů  nejsou  zdaleka  jednotné  [Fishkin, 

2007].

Nejčastějším  a  nejběžnějším  doporučení  je  triviální  -  kvalitní  a 

unikátní  obsah  webových  stránek,  nejlépe  pravidelně  aktualizovaný. 

Důležité je nicméně i dodržování dalších pravidel:

• správné  (normované)  použití  HTML  tagů  pro  nadpisy  a 

zdůraznění 

• definování titulků stránky a vhodných nadpisů obsahujících 

relevantní popis obsahu

• krátká a neměnná URL adresa stránek

• získávání zpětných odkazů z dobře hodnocených stránek

• vhodné použití Robots Exclusion Protocolu pro neindexování 

nevýznamných stránek

• nevytváření kopií stránek se stejným nebo velmi podobným 

obsahem

• definice  metadat  pro  stránky  (meta  description,  meta 

keywords)

Doporučeno je také používání definičního souboru Sitemap, které 

robotům usnadňuje procházení stránek.



3.6.2. Soubor Sitemap

Soubor  Sitemap  je  snadný  způsob  jak  informovat  robota  o 

stránkách,  které  jsou  k dispozici  pro  zaindexování.  V nejjednodušší 

podobě je to soubor v XML formátu se seznamem URL odkazujících na 

jednotlivé stránky, a dále přidaná metadata specifikující pro jednotlivé 

stránky  např.  datum  jejich  aktualizace,  jejich  relativní  důležitost, 

frekvenci  aktualizace.  Tyto  údaje  využívají  roboti  vyhledávačů  pro 

získání dodatečných URL mimo běžně získaných URL při analýze obsahu 

webových stránek.  Také se řídí  dodatečnými informacemi  o tom,  jak 

často  mají  stránku  navštěvovat  a  kontrolovat  její  změny.  Důležitou 

vlastností  používání  těchto  definic  je  jejich  nezávaznost  –  není  nijak 

garantováno, že robot zaindexuje všechny uvedené stránky, ani to, že 

bude  podle  uvedené  definice  kontrolovat  jejich  aktualizace.  Formát 

souboru  Sitemap je  otevřený  a  podporují  jej  všechny nejvýznamnější 

vyhledávače (Google, Yahoo!, MSN). 

3.6.3. Definice souboru Sitemap a neviditelný web

Využitím  souboru  Sitemap  je  možno  dosáhnout  „zviditelnění“ 

neviditelného webu, a to i webově zpřístupněných databází. K tomu je 

ovšem nutné definovat URL na všechny stránky, které mohou vzniknout 

jako  výsledek  dotazu  do  databáze.  Vzhledem  k velkému  množství 

záznamů v databázi to může představovat problém, který se do určité 

míry  dá  vyřešit  použitím  softwarových  nástrojů  pro  automatizované 

generování obsahu Sitemap.

Také stránky s ovládacími prvky v JavaScriptu nebo Adobe Flash 

formátu, ze kterých robot neumí získat odkaz na další stránky, je možné 

takto připravit pro zaindexování.

Omezením  protokolu  Sitemap  je  maximální  počet  odkazů 

uvedených  v rámci  jednoho  souboru  Sitemap  (50  000)  nebo  jeho 

maximální  velikost  (10  MB).  To  se  dá  obejít  vytvořením  indexu 

odkazujícího větší  počet souborů Sitemap - je povoleno maximálně 1 



000 existujících souborů.  Limit  je tedy na 50 milionů odkazů v rámci 

webového sídla.

Dalším  zásadním  problémem  je  negarantovanost  zaindexování 

všech  uvedených  odkazů  –  robot  může  zaindexovat  jen  část.  Takto 

zpřístupněná webová databáze by se tedy mohla dostat ze stavu „pravý 

neviditelný  web“  do  stavu  „neprůhledný  web“,  pokud  by  byla 

zaindexována pouze část uvedených URL.

Rovněž  další  uvedená  metadata  nejsou  závazná,  pro  robota 

znamenají jen doporučení a jejich aplikování není rovněž nijak zaručeno 

–  tedy ani  uvedení  frekvence aktualizace  neznamená,  že  robot  bude 

v daném intervalu stránky kontrolovat a indexovat.



4. Neviditelný web

4.1. Proč neviditelný web

Autoři studie BrightPlanet  [Bergman, 2001]  varují před termínem 

„neviditelný“ web, protože nevystihuje přesně jeho význam. Tato oblast 

internetu  není  neviditelná,  pouze  není  indexována  běžnými 

vyhledávacími  nástroji.  Namísto  toho  preferují  termín  „hluboký, 

hlubinný“ web (deep web), protože i když je informace „skryta“, je stále 

dostupná, pouze pomocí jiné, sofistikovanější technologie. Já se ve své 

práci přidržím termínu „neviditelný web“, protože důležitost webových 

vyhledávačů  v současném  internetu  je  taková,  že  stránky  jimi 

neindexované můžeme považovat za prakticky neviditelné.

4.2. Co je neviditelný web

Není obtížné pochopit důvody vzniku neviditelného webu, horší ale 

je definovat neviditelný web formálním způsobem. Ve zkratce lze říci, že 

neviditelný web zahrnuje obsah, který byl z nějakého důvodu vyloučen 

ze zpracování webovými vyhledávači. Neznamená to však, že by přístup 

k němu byl nějak pro uživatele omezen. Ale díky tomu, že jej nelze najít 

prostřednictvím běžně užívaných vyhledávacích nástrojů, je tento obsah 

pro uživatele obtížně přístupný, pokud neví přesně kde jej hledat – pro 

běžného uživatele se tak může jevit jako skrytý či neviditelný.

Jednou z  oblastí  neviditelného webu jsou stránky,  které by sice 

vyhledávací nástroj technicky mohl zaindexovat, ale z určitých důvodů 

byly ze zpracování vypuštěny. Důvodů může být řada – zaindexování 

stránek  mohlo  být  zakázáno  správcem  webu  za  použití  „robots 

exclusion“  protokolu.  Nebo inteligentní  robot,  který  stránky prochází, 

detekoval  nepodporované  vlastnosti  v kódu  stránky  a  její  zpracování 

ukončil,  případně  nebyl  schopen  přejít  na  další  odkazované  stránky. 



Dalším  důvodem  může  být  uložení  informací  ve  vyhledávačem 

nepodporovaném datovém formátu.

Další  a  nejdůležitější  částí  neviditelného  webu  jsou  webové 

stránky, které slouží jen jako brána pro zprostředkování údajů z databází 

nebo jinak uložených dat. Takové stránky vyžadují uživatelovu interakci 

(typicky  zadání  dotazu  pro  získání  požadovaných  informací),  a  tím 

znemožňují  webovým  vyhledávačům  přístup  a  indexování  uložených 

údajů.

Do neviditelného webu se řadí i stránky obsahující rychle se měnící 

údaje, jako jsou třeba aktuální kurzy měn, ceny akcií, stav počasí nebo 

hustotu  dopravy.  I  kdyby  je  bylo  technicky  možné  zaindexovat, 

vzhledem k frekvenci indexování by to nemělo smysl.

Obsah  neviditelného  webu  je  v čase  značně  proměnlivý, 

neviditelné  stránky  mohou  být  časem  objeveny  a  zaindexovány 

webovými  vyhledávači.  Jeden  možný  důvod  je  úprava  stránek  jejich 

správcem tak, aby byla umožněna bezproblémová činnost robota, který 

je prohledává. Další možností je úprava vyhledávacího systému tak, že 

začne podporovat  dříve  neindexované datové formáty,  nebo zlepšení 

práce robota s dynamickými prvky na webových stránkách.

4.3. Objem neviditelného webu

Určení objemu neviditelného webu je velmi náročný úkol vzhledem 

k velkému množství existujících webových sídel. Jednak je nutné získat 

seznam neviditelných webových sídel jejich odlišením od viditelných. A 

dále pak určit (nebo kvalifikovaně odhadnout) množství informací, které 

takové webové sídlo zpřístupňuje. 

Často citovaná studie BrightPlanet z roku 2001 uvádí následující 

údaje : neviditelný web zahrnuje 200 000 webových sídel, zpřístupňuje 

750 TB informací (oproti 19 TB viditelného webu) a obsahuje 550 miliard 

dokumentů (oproti  1  miliardě  viditelného  webu)  –  neviditelný  web je 

tedy  až  550x  větší  než  web  viditelný  [Bergman,  2001].   Sherman 



[Sherman,  2001]  s tímto  údajem  nesouhlasí,  protože  zahrnuje  i 

specializované  předmětové  katalogy,  které  jsou  bez  problémů 

indexovány vyhledávači, a také zahrnuje velké množství speciálních dat 

o počasí a vesmíru, které má velmi úzkou skupinu uživatelů, a uvádí 

vlastní odhad – velikost neviditelného webu je podle něj v rozsahu 2 – 

50ti násobku velikosti viditelného webu. Podle průzkumů K. Changa et 

al. se počet webových sídel spadajících do neviditelného webu v letech 

2000-2004  zvětšil  3-7x.  Jejich  odhad  pro  duben  2004  je  310  000 

existujících neviditelných webových sídel [Chang, 2004].

Počet ruských neviditelných webových sídel se pokusil v roce 2005 

zjistit D.Shestakov a došel k počtu 7 300 [Shestakov, 2007].

Je zřejmé, že přes obtížnost určení rozsahu tvoří neviditelný web 

velkou a významnou podmnožinu informací dostupných přes web.

4.4. Typy neviditelného webu

Obsah neviditelného webu můžeme rozdělit do několika kategorií 

podle  příčiny  způsobující  jeho  nezaindexování  ve  vyhledávacích 

nástrojích.

4.4.1. Neprůhledný web

Neprůhledný web je tvořen stránkami, které by vyhledávače byly 

schopny zpracovat a zařadit do vyhledávání, ale z nějakého důvodu se 

tak  nestane.  Je  to  velké  množství  stránek  na  pomezí  viditelného  a 

neviditelného webu, a představuje pro uživatele nepříjemný problém - 

vcelku snadno může přecházet z viditelného do neviditelného webu při 

změnách  konfigurace  webového  sídla  nebo  při  úpravě  algoritmů 

vyhledávače.

První a triviální částí neprůhledného webu jsou stránky, na které 

nevede  z žádné  jiné  stránky  odkaz.  Vyhledávací  systém  tak  stránku 

nemůže nijak nalézt a zaindexovat, tím pádem se nemůže objevit ani ve 

výsledcích vyhledávání. Přitom technicky by pro vyhledávač bylo možné 



stránku načíst. Tato situace má jednoduchá řešení – buď vznikne na již 

zaindexované stránce odkaz na tuto zatím neviditelnou stránku, a tím se 

umožní její dosažení a zaindexování vyhledávačem. Nebo tvůrce stránky 

může vyhledávací systém upozornit na nově vzniklou stránku použitím 

formuláře  „Add  URL“  (např.  u  Google  je  to  stránka 

http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl). Nicméně ohodnocení 

stránky, na kterou žádná jiná stránka neodkazuje, by bylo velmi nízké a 

pravděpodobně by se neobjevovala ve výsledcích vyhledávání.

Jednou z příčin  vzniku  neprůhledného webu je  omezení  hloubky 

prohledávání  (depth  of  crawl)  webových  stránek.  Ačkoli  je  snahou 

provozovatelů  vyhledávacích  systémů  zaindexovat  co  největší  část 

webu, aby mohli  uživatelům poskytnout nejlepší výsledky, ohromný a 

stále  se  zvětšující  objem  webových  dokumentů  je  nutí  k  mnohým 

kompromisům. Prohledávání  webového sídla je obvykle omezeno buď 

maximálním  počtem  dokumentů,  nebo  maximální  „hloubkou“  úrovní 

následovaných odkazů.  Bohužel  informace o aplikovaných omezeních 

jednotlivých vyhledávačů nejsou veřejně dostupné. V případě Google se 

předpokládá, že omezuje hloubku prohledávání podle aktuální hodnoty 

PageRanku. 

Dalším  důvodem  proč  se  stránka  může  stát  součástí 

neprůhledného  webu  je  vysoká  frekvence  jejích  změn,  případně 

časté generování nových stránek a zánik starých, neaktuálních stránek 

v rámci webového sídla. Přeindexování kompletního obsahu světového 

webu vyhledávačem je relativně dlouhodobý proces, v případě Google 

se čas kompletní obnovy indexu odhaduje cca na měsíc. To je ovšem 

pro neustále se měnící prostředí webu příliš dlouhá doba - je zřejmé, že 

všechny hlavní vyhledávače upravují frekvenci indexování jednotlivých 

stránek  podle  jejich  ohodnocení.  Stránky  s vyšším  hodnocením  jsou 

indexovány  častěji  než  stránky  s hodnocením  nižším;  je  také 

pravděpodobné,  že  vyhledávací  systém  detekuje  často  se  měnící 

stránky  a  zvyšuje  frekvenci  jejich  indexování.  Konkrétní  čas 

zaindexování  jednotlivých stránek lze zjistit  např. u Google ve výpisu 

vyhledaných  stránek  kliknutím  na  odkaz  „Archiv“  (v  anglické  verzi 

http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl


„Cached“) - v záhlaví uložené stránky se zobrazí čas jejího posledního 

zpracování vyhledávačem. Při  sledování těchto ukazatelů pro vybrané 

webové  stránky  na  konci  roku  2005  se  ukázalo,  že  např.  Google 

indexuje  28  z celkového  počtu  38  sledovaných  stránek  denně,  ale  6 

sledovaných  stránek  jevilo  nepravidelné  výpadky  indexování,  které 

dosáhly  až  54  dní  [Lewandowski,  2005].  Pokud  na  webovém sídle  v 

mezidobí  mezi  indexováním  vznikne  a  následně  je  zrušena  stránka, 

neobjeví se vůbec ve výsledcích vyhledávání. 

Všechny vyhledávací nástroje také omezují velikost dokumentu, 

který  indexují.  Důvody  jsou  praktické  –  hlavně  zvýšení  rychlosti 

zpracování,  úspora  místa  nutného  k uložení  nadlimitních  informací  i 

menší množství dat přenesených v průběhu indexování.  Limity nejsou 

veřejně  uváděny,  ale  podle  průzkumu  S.  Bondara  jsou  omezení 

následující – 210 KB pro Yahoo!, 520 KB pro Google a 1 030 KB pro MSN 

[Bondar, 2006]. Vyhledávače indexují jen začátek dokumentu uvedené 

velikosti,  zbytek  indexován  není  –  informace  za  touto  hranicí  už 

neovlivní vyhledávání.

Zvláštním jevem specifickým pro Google  je  relativně delší  doba 

mezi  zprovozněním  nových  webových  stránek  (nové  domény)  a 

okamžikem,  kdy  se  začnou  objevovat  ve  výsledcích  vyhledávání 

[Hurlbert,  2005].  Pro  tento  jev  se  mezi  webmastery  vžil  název 

„sandbox effect“. Pro nové stránky je po blíže nespecifikovanou dobu 

(odhady bývají v rozmezí 2 až 6 měsíců) téměř nemožné objevit se ve 

výsledcích  vyhledávání,  ačkoli  jsou  vyhledávačem  indexovány  a 

dosahují  kvalitního  hodnocení  (PageRank).  Důvodem  pro  takové 

opatření  je  hlavně  obrana  ze  strany  Google  proti  zneužívání 

optimalizace stránek k nezaslouženému dosažení  výhodných pozic  ve 

výsledcích vyhledávání a tím přilákání návštěvníků a generování zisku z 

reklam.  Pro  poctivé  webmastery  a  uživatele  vyhledávače  je  to  však 

nepříjemné omezení, neboť může trvat až několik měsíců než se nově 

založené stránky dostanou do výsledků vyhledávání.

  Je  celkem  běžné,  že  vyhledávače  udávají  pro  dotazy  často 

statisíce nebo i miliony výsledků, zvláště pokud je dotaz nedostatečně 



specifický.  Výpis  nalezených  stránek  je  ale  typicky  omezen,  např.  u 

Google  na  1  000  položek.  Vzhledem  k velkému  pokrytí  často 

používaných klíčových slov je pak těžké pro málo známé stránky se do 

výsledků  vyhledávání  prosadit,  bez  ohledu  na  kvalitu  a  relevanci 

poskytovaných informací.  Pro webmastera to znamená nutnost použít 

postupů SEO (Search Engine Optimization) na vhodné úpravy stránek 

tak,  aby  získaly  co  nejlepší  ohodnocení.  Pro  uživatele  vyhledávacího 

nástroje  je  nezbytná  znalost  fungování  vyhledávacího  nástroje  a 

používání pokročilejších funkcí vyhledávání.

Do  této  oblasti  neviditelného  webu  můžeme  zařadit  i  stránky 

obsahující  texty  zaměřené  proti  komunistickému  režimu  v Číně. 

Vyhledávače působící v Číně musí podle nařízení vlády omezit zobrazení 

stránek  s vybranými  zakázanými  klíčovými  slovy.  Místo  takových 

stránek se zobrazí jen varování, že v souladu s místními zákony je část 

vyhledávacích  výsledků  skryta.  Zakázaná  klíčová  slova  zahrnují 

například termíny demokracie, lidská práva, diktatura, jména disidentů 

a mnoho dalších [Wikipedia, 2008]. 

4.4.2. Chráněný web

Chráněný web zahrnuje stránky, které byly vyloučeny z indexování 

vyhledávačem z důvodu nastavení nějaké formy ochrany webmasterem. 

Základním postupem jak zamezit indexování stránky ve vyhledávači i 

přístupu  neoprávněných  osob  je  zabezpečení  pomocí  uživatelského 

jména a hesla, popřípadě využitím digitálního certifikátu.

 Další  možností  jak  zabránit  indexování  webové  stránky 

vyhledávačem je zákaz přístupu webovým robotům nastavený pomocí 

Robots  Exclusion  Protocolu nebo  v HTML  kódu  autorem  stránek. 

Robots Exclusion Protocol nastavuje povolení a zákazy přístupu robotům 

pro  celé  webové sídlo  prostřednictvím souboru  robots.txt  .  Je  možné 

rozlišovat mezi jednotlivými roboty (např. povolit přístup robotu Yahoo! 

a zakázat přístup robotu Seznamu) a přístup lze řídit na úrovni souborů 

a  adresářů  webového  serveru.  Použití  tohoto  protokolu  je  pouze 



doporučené,  ale  všichni  roboti  indexující  stránky  pro  vyhledávací 

nástroje je respektují.

Pro každou stránku zvlášť se dá indexování zakázat pomocí meta 

tagu „noindex“ v hlavičce stránky. I zde je respektování tohoto zákazu 

jen doporučené, robota nic nenutí jej respektovat.

Důvodem  pro  omezení  indexovatelných  částí  webového  sídla 

může  být  snaha  o  určitou  formu  ochrany  webu  –  ačkoli  je  volně 

přístupný, zakázané části se neobjeví ve výsledcích vyhledávání. Jiným 

důvodem může být snaha o omezení množství přenesených dat při příliš 

častém indexování, a tím snížení nákladů na internetové připojení.

Do  chráněného  webu  můžeme  zařadit  i  firemní  intranetové 

stránky,  které  jsou  většinou  dostupné  jen  z vnitřní  sítě  firmy  a  od 

internetu jsou odděleny firewallem. I kdyby robot objevil odkaz vedoucí 

na  intranetovou  stránku,  nemůže  přes  správně  nastavený  firewall 

proniknout.

4.4.3. Specializovaný web

Pod  pojmem  specializovaný  web  rozumíme  stránky,  které  od 

uživatele vyžadují  registraci, aby mu byl povolen vstup. Registrace je 

často  bezplatná,  provozovatelé  stránek  pouze  požadují  vyplnění 

kontaktních informací a souhlas s nastavenými podmínkami používání. 

Takový  postup  je  častý  u  například  u  webů  velkých  firem,  které 

poskytují touto formou podporu pro uživatele svých produktů; registraci 

vyžadují  jednak  pro  svoji  informaci  o  tom  kdo  a  jak  jejich  stránky 

využívá, pro volitelné automatické rozesílání informací a novinek a také 

často pro odsouhlasení podmínek použití poskytující jim určitou právní 

ochranu. 

Pro robota procházejícího webové stránky je nemožné vyplnit i ten 

nejjednodušší  formulář,  proto  tyto  specializované  stránky  nemůže 

oindexovat. Jsou tedy součástí neviditelného webu.



4.4.4. Pravý neviditelný web

 Pravý  neviditelný  web  obsahuje  informace  dostupné  pomocí 

webových  stránek,  které  vyhledávací  systém  neumí  procházet  nebo 

indexovat. 

První oblastí spadající do pravého neviditelného webu jsou stránky 

obsahující převážně nebo úplně soubory nepodporované vyhledávacím 

systémem.  Ačkoli  např.  Google  podporuje  indexování  většiny 

rozšířených textových formátů [viz kapitola 3.5.2.], pokud bude stránka 

obsahovat  pouze  obrázky,  nebude  možné  žádný  text  zaindexovat  a 

následně  vyhledávat.  Google  sice  zvláštní  službou  umožňuje 

vyhledávání  obrázků (http://images.google.cz/),  je  však při  indexování 

odkázán  na  informace  v  tagu  „alternative  text“  (ALT)  a  nedokáže 

analyzovat  skutečný  obsah  grafické  informace.  Totéž  platí  o  dalších 

multimediálních  typech  souborů  (audio,  video)  a  také  pro 

zkompresované, binární nebo archivní formáty (zip, tar, exe aj.). 

Také  dynamicky  generované  stránky  mohou  představovat  pro 

vyhledávací  nástroje  překážku.  Dynamická  stránka  se  vytváří  až  na 

základě požadavku uživatele programem běžícím typicky na webovém 

serveru, na základě parametrů předaných v URL. Oproti tomu statická 

stránka je soubor uložený na webovém serveru, má pevný obsah a je 

kdykoli k dispozici  pro zobrazení uživatelem. Teoreticky by dynamické 

stránky měly být indexovatelné, protože jsou dostupné prostřednictvím 

URL. Pro vyhledávače ale některé typy dynamických stránek představují 

problém  a  podle  určitých  pravidel  je  ignorují.  Robot  se  totiž  při 

procházení  takových  stránek  může  dostat  do  pasti  –  z dynamicky 

generované stránky může vést odkaz na další dynamickou stránku, z ní 

na  další  a  tak  dále.  Typickým  případem  je  procházení  dynamicky 

generovaného kalendáře – robot  by postupným následováním odkazů 

zbytečně  načítal  stránky  kalendáře  až  do  limitu  v programu,  který 

kalendář generuje. Dynamického generování stránek se dá také zneužít 

pro snahu o dosažení lepšího hodnocení, a tím i umístění ve výsledcích 

vyhledávání.  Pravidla  pro  indexování  dynamických  stránek 

http://images.google.cz/


vyhledávačem nejsou jasně určena, jsou dostupné jen obecné rady pro 

webmastery jak umožnit vyhledávači stránky zaindexovat. Doporučené 

je  zejména  používat  při  generování  stránek  co  nejméně  parametrů 

(Google udává dva parametry) a nepoužívat v URL identifikaci relace, 

která se mění při každém zobrazení stránky.

Nejzásadnější  částí  pravého  neviditelného  webu  jsou  stránky, 

které  zpřístupňují  rozsáhlé  kolekce  dat  uložené  v databázích,  typicky 

s vlastním sofistikovaným vyhledávacím systémem. Použití databází pro 

ukládání  dat má oproti  uložení  dat  v HTML formátu mnohé výhody – 

hlavně pevně danou strukturu dat, snazší aktualizaci a správu celkově. 

Robot  vyhledávacího  systému  zpravidla  nemá  problém  zaindexovat 

stránku s formulářem, který se používá pro prohledávání databáze. Ale 

k uloženým datům se již dostat nemůže, protože webová stránka s nimi 

se  generuje  dynamicky  na  základě  uživatelem  vyplněného  dotazu  a 

robot  není  schopen v tom uživatele nahradit.  Záznamy z databáze se 

tak  nedostanou  do  indexu  vyhledávače  a  pro  uživatele  jsou  tak 

neviditelné – jediný způsob jak se k nim dostat je znát adresu daných 

webových  stránek  a  zadat  ručně  dotaz  pro  vyhledání  požadované 

informace v databázi.

4.4.5. Mizející web 

Každý  den  z webu  mizí  nebo  se  stávají  nerelevantními  tisíce 

stránek. Každý, kdo si udržuje seznam oblíbených odkazů, brzy narazí 

na problém jejich neaktuálnosti. Může to být z mnoha důvodů, např.:

• stránka změnila adresu

• vlastník stránky ji přestal provozovat nebo aktualizovat

• firma přestala existovat nebo se přeorientovala na jiný obor

• stránka byla odstraněna provozovatelem

Všechny takovéto stránky můžeme souhrnně pojmenovat jako tzv. 

mizející web. 



Přístup ke zrušeným stránkám

Pokud je třeba získat informace ze stránky,  která byla zrušena, 

máme k dispozici několik možností:

• návrat  ke  kmenové  stránce  –  pokud  je  daná  stránka 

nedostupná,  zkusíme  postupně  odebírat  jednotlivé  úrovně 

URL až k nalezení fungující stránky. Na této fungující stránce 

se pokusíme nalézt nový odkaz k požadovaným informacím

• webový archiv  http://www.archive.org  - jedná se o největší 

světový archiv webových stránek.  Byl  založen v roce 1996 

jako veřejná nezisková organizace s cílem poskytnout přístup 

k historickým webovým stránkám, audio nahrávkám, filmům 

a sofware pro studenty a vědce. V současné době obsahuje 

85 miliard webových stránek

• Google  Cache  –  vyhledávací  nástroj  Google  ukládá  obsah 

indexovaných webových stránek. Jejich zobrazení je možné 

volbou odkazu Archiv (v anglické verzi vyhledávače Cached) 

na  stránce  s výsledky  vyhledávání.  Tak  se  dají  zpřístupnit 

stránky,  které  jsou  krátkodobě  nedostupné  a  nebo  byly 

nedávno zrušeny

4.5. Vývoj neviditelného webu a jeho 
budoucnost

4.5.1. Vývoj neviditelného webu v letech 2000-2008

Termín „neviditelný  web“ poprvé  použila  Dr.  Jill  Elsworth v roce 

1994  pro  označení  webových  stránek,  které  nelze  nalézt  pomocí 

webových  vyhledávačů.  Nejvíce  pro  popularizaci  neviditelného  webu 

udělala  studie  BrightPlanet  [Bergman,  2001],  zejména  jejich  odhad 

velikosti  neviditelného  webu,  který  činil  550-ti  násobek  velikosti 

povrchového webu.

http://www.archive.org/


Vývoj  neviditelného  webu  je  úzce  svázán  s vývojem  webových 

technologií  a  vyhledávacích  nástrojů,  protože  právě  schopnost 

vyhledávacího  nástroje  zaindexovat  webové  stránky  dělí  web  na 

viditelný  a  neviditelný.  Kolem  roku  2000  měly  webové  vyhledávače 

mnohá  omezení,  která  byla  jednou  z hlavních  příčin  existence 

rozsáhlého  neviditelného  webu.  Nejzásadnější  bylo  velmi  omezené 

indexování dynamicky generovaných stránek – v té době je podporoval 

jen  vyhledávač  Inktomi.  Ostatní  hlavní  vyhledávače  je  většinou 

neindexovaly vůbec, nebo jen do velmi omezené míry (omezený počet 

stránek nebo omezená hloubka odkazů). Pro mnoho z nich byl otazník 

v URL  znamenající  dynamickou  stránku  nepřekonatelnou  překážkou. 

Důvodem byla hlavně obava z pastí (spider traps) tvořících nekonečnou 

řadu odkazů v rámci webu. 

Další významnou příčinou existence neviditelného webu v té době 

bylo  to,  že  vyhledávače  nepodporovaly  zpracování  mnoha  běžně 

používaných typů dokumentů a  zaměřovaly  se pouze na  jednoduché 

textové formáty.  Typickým příkladem jsou soubory  formátu pdf,  dále 

formáty aplikací Microsoft Office a dalších kancelářských aplikací. 

Další vlastností vyhledávačů byl také dlouhý interval aktualizace 

jejich  indexů,  tento  čas  se  většinou  pohyboval  kolem měsíce  nebo  i 

déle. To způsobovalo problémy u často aktualizovaných stránek, např. 

se  zpravodajstvím.  Ještě v roce 2002 při  povodních  v ČR se v indexu 

Google objevily novinové články o tomto tématu až po měsíci.

Všechna  tato  omezení  znamenala  pro  uživatele  webových 

vyhledávacích  nástrojů  zásadní  omezení,  protože  velké  množství 

kvalitních a relevantních informací zůstávalo mimo jejich dosah, a bylo 

nutno  je  objevovat  jiným a  komplikovanějším  způsobem.  Společnosti 

provozující  webové  vyhledávače  si  toho  byly  vědomy,  a  protože 

spokojenost uživatelů je zásadní pro jejich úspěch, podnikly řadu kroků 

směřujících  ke  zlepšení  jejich  funkce.  Nejúspěšnější  v tom  byla 

společnost  Google,  která  svůj  úspěch  založila  na  orientaci  na  co 

nejkvalitnější  vyhledávání,  místo  lákání  uživatelů  na  další  doplňkové 

služby  portálového  charakteru.  Jako  jedni  z prvních  začali  indexovat 



soubory formátu pdf, a postupně přidávali další populární formáty, takže 

v současnosti podporují všechny zásadní souborové typy. To znamenalo 

první výrazné omezení objemu neviditelného webu.

Kolem roku 2003 také začal robot Google ve větší míře indexovat 

dynamicky generované webové stránky  [Google News Archive, 2003], 

ačkoli  dodnes  omezuje  hloubku  prohledávání  a  celkový  počet 

zaindexovaných stránek v rámci webového sídla.

Velké  investice  společnosti  Google  do  technické  infrastruktury 

(podle  odhadů  používá  v současné  době  asi  450  000  serverů 

rozmístěných  v datových  centrech  po  celém  světě)  umožnily  spolu 

s úpravami softwarového systému zásadní urychlení aktualizace indexů. 

Často aktualizované stránky jsou kontrolovány a indexovány několikrát 

denně.

Zásadním  přelomem  ve  „zviditelnění“  neviditelného  webu  je 

definice standardu pro soubory Sitemap společností Google v roce 2005. 

Další významné vyhledávače (Yahoo!, MSN) podporují tento standard od 

roku  2006.  Pomocí  tohoto  souboru  je  jednoduchým  způsobem 

umožněno  definovat  seznam URL,  které  má  robot  oindexovat,  a  tak 

zpřístupnit  pro  vyhledávače  prakticky  jakýkoli  neviditelný  web  –  za 

předpokladu,  že  je  tvořen  podporovanými  datovými  formáty.  Tento 

přístup  vyžaduje  od  správců  webových  stránek,  aby  tyto  soubory 

vytvořili  a  vyhledávačům zpřístupnili,  což  v případě  velmi  rozsáhlých 

webových sídel může být náročný úkol.

4.5.2. Budoucnost neviditelného webu

Ačkoli  v několika  uplynulých  letech  technologie  vyhledávacích 

systémů  značně  pokročila,  stále  zůstávají  významné  oblasti  webu 

nezaindexovány. Objem webově zpřístupněných informací je obrovský a 

dále rychle roste. I přes snižování cen HW a síťové konektivity budou 

vyhledávací systémy i v budoucnu omezeny v kapacitních možnostech 

jejich  indexování,  nadále  bude  pravděpodobně  omezován  počet 



indexovaných  stránek  v rámci  webového  sídla  i  hloubka  jeho 

prohledávání.

Zcela  jistě  lze  očekávat  další  vylepšování  schopností  robotů 

procházejících  webové  stránky.  Jednou  z aktuálních  novinek  je  jejich 

schopnost  zpracovávat  objekty  ve  formátu  swf  (Adobe  Flash). 

V současné době podporují práci se swf soubory vyhledávače Googe a 

Yahoo!. Protože společnost Adobe uvolnila specifikace formátu swf, je 

nyní možné z těchto objektů extrahovat a zpracovávat textové položky i 

získávat  URL,  která  jsou  z objektu  odkazovány.  Ačkoli  ještě  zbývá 

dořešit některé technické otázky, je to nadějný krok ke zviditelnění další 

zatím neviditelné části webu. 

Google  také  experimentuje  s robotem,  který  by  byl  schopen 

omezeným  způsobem  pracovat  s jednoduššími  typy  webových 

formulářů,  a  tak  získat  přístup  na  zatím  skryté  stránky  [Madhavan, 

2008].  Typicky  může  jít  o  formuláře  používané  pro  navigaci  na 

stránkách - např. roletové menu pro výběr verze webové stránky podle 

lokality  nebo  jazyka.  Na  vybraných  hodnotných  stránkách  se  robot 

dokonce  pokusí  zadat  do  textového  formuláře  slova  obsažená  na 

zdrojové stránce a zaindexovat výsledek. 

 Ve vzdálenější budoucnosti  můžeme očekávat vývoj a nasazení 

SW  nástrojů  pro  indexování  a  prohledávání  netextových  informací, 

zejména grafických souborů a zvukových záznamů. Problém je s velkou 

výpočetní náročností analýzy takových souborů, a otázkou je případná 

finanční  návratnost  takového  projektu  –  vyhledávače  jsou  komerční 

službou a jsou orientovány především na maximalizaci zisku.

Nejdůležitější  metodou  pro  zpřístupnění  neviditelného  webu 

vyhledávačům je a budoucnu jistě i zůstane definice souboru Sitemap. 

Zodpovědnost  za  kvalitní  indexování  stránek  se  tak  do  značné  míry 

přesouvá  na  správce  webových  stránek,  kteří  musí  tyto  soubory 

generovat a aktualizovat. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je obtížnost 

generování  těchto  souborů,  zvláště  pro  velmi  rozsáhlá  webová sídla. 

Problémy  nastávají  zejména  při  indexování  obsahu  rozsáhlých 



digitalizovaných  archivů  a  knihovních  katalogů,  které  často  soubory 

Sitemap  nepoužívají.  Navíc  společnost  Google  přestala  podporovat 

formát OAI-PMH [Mueller, 2008], který je rozšířeným popisem uložených 

informací založený na sběru metadat. 

Budoucnost  neviditelného webu je závislá nejen na vývoji  schopností 

vyhledávačů, ale také na budoucích metodách prezentování informací 

na webu a v internetu celkově. Formát HTML, zpočátku velmi jednoduše 

definovaný, prošel od svého vzniku řadou změn, zejména pro zlepšení 

uživatelského komfortu. Informace v něm jsou ovšem stále obsaženy ve 

formě  prostého,  nestrukturovaného  textu  obtížně  strojově 

zpracovatelného.  V budoucnu  pravděpodobně  dojde  k postupnému 

přechodu na strukturovaný, sémantický web, který přinese zcela nové 

možnosti využití a prohledávání.



5. Vyhledávání v neviditelném webu

5.1. Možnosti vyhledávání v neviditelném webu 

Jak plyne z vlastní  definice neviditelného webu,  pro vyhledávání 

informací  v něm  obsaženém  nelze  využít  fulltextové  webové 

vyhledávací nástroje, jako je Google, Yahoo! nebo MSN. Nicméně odkazy 

na vstupní stránky neviditelného webu vyhledávače indexují, a vhodně 

položeným  dotazem  je  možné  je  nalézt.  Další  možností  je  využití 

předmětových katalogů, které často obsahují mimo odkazů na viditelná 

webová sídla i záznamy pro zástupce neviditelného webu. Tak lze tedy 

nalézt úvodní stránky neviditelného webového sídla, které mají vlastní 

vyhledávací  nástroje  –  a  ty  je  nutné  využít  k hledání  požadovaných 

informací.

Přímou  cestou  k prohledávání  databází  zpřístupněných  přes 

webové rozhraní (nebo i jiné internetové protokoly) je metoda federated 

search. To znamená současné prohledávání většího množství databází 

na základě jednoho dotazu. Časté použití je v knihovnickém prostředí, 

kde se současně prohledávají katalogy většího množství knihoven.

Metasearch je přístup kombinující využití většího počtu webových 

vyhledávačů se stejným dotazem, a sloučení jejich výstupu do jednoho. 

5.2. Ruční vyhledávání

Každý uživatel používající webové vyhledávací nástroje intuitivně 

ví, že nejsou univerzálně použitelné pro nalezení požadované informace. 

Díky jejich textové orientaci je například nelze použít k řadě praktických 

každodenních  úloh  –  nalezení  dopravního  spojení,  nalezení 

požadovaného místa na online mapě nebo vyhledání telefonního čísla. 

Pro  vyhledání  tohoto  druhu  informací  na  webu  musí  nejdříve  přes 

webový vyhledávač nebo předmětový katalog nalézt stránku, která je 



schopna  tyto  informace  poskytnout  s využitím  vlastního  rozhraní  pro 

zadávání požadavků. Potom teprve může specifikovat svůj požadavek a 

získat výslednou informaci.

Takový  postup  je  typický  pro  vyhledávání  informací  na 

neviditelném webu, ať už jsou v textovém formátu nebo ne. Vzhledem 

k tomu, že vlastní informace není indexována webovým vyhledávačem, 

je  nutné  nejdříve  nalézt  databázi,  která  by  podle  popisu  mohla 

požadovanou  informaci  obsahovat  a  následně  pomocí  vyhledávacích 

prostředků  k databázi  dodaných  zadat  dotaz  a  prohledat  získané 

výstupy. 

5.3. Federated search

Federated search je současné prohledávání většího počtu databází 

na  základě  jednoho  uživatelského  dotazu.  Většinou  se  skládá 

z následujících fází:

• přeložení  dotazu  do  syntaxe  odpovídající  dotazovaným 

databázím

• odeslání dotazu na jednotlivé databáze

• spojení získaných výsledků vyhledávání

• generování  výstupu  pro  uživatele  v jednotném  formátu  a 

s vyloučením duplicit

• možnost dalšího třídění získaného výsledku

5.3.1. Výhody a nevýhody

Nástroje  využívající  federated  search  přináší  uživatelům  mnohé 

výhody.  Hlavní  předností  je  snadné  prohledávání  většího  množství 

databází z jednoho místa, v jednotném uživatelském rozhraní. Uživatelé 

nemusí znát umístění ani specifika jednotlivých databází, ani případné 

přihlašovací  údaje.  Rozsáhlejší  vyhledávače  nabízejí  také  výběr 

prohledávaných  databází  podle  témat  pro  získání  relevantnějších 



výsledků.  Jsou  dostupné  základní  booleovské  funkce  pro  specifikaci 

dotazu  a  odstranění  duplicit  v získaném  výstupu.  Možné  je  i  třídění 

výsledků podle data, relevance, názvu nebo jiných polí. 

Problematické  na  těchto  vyhledávacích  nástrojích  jsou  často 

podmínky  přístupu  –  vzhledem k tomu,  že  ne  všechny  prohledávané 

databáze bývají  volně  přístupné,  může být  služba  zpoplatněna.  Také 

vyhledávání  je  nevyhnutelně  omezeno  možnostmi  jednotlivých 

prohledávaných  databází  –  často  bývá  k dispozici  jen  základní  sada 

booleovských operátorů, bez proximitních možností vyhledávání a bývá 

omezen  i  počet  polí  databázového  záznamu,  podle  kterých  lze 

vyhledávat.

5.3.2. MetaLib

MetaLib  je  vyhledávací  systém  založený  na  principu  federated 

search vyvinutý firmou Ex Libris  Ltd.,  v současné době k dispozici  ve 

verzi 4. Jeho použití je široce rozšířeno mezi univerzitami a vědeckými 

institucemi, kterým umožňuje vzájemný přístup k informačním zdrojům. 

Je  schopen  pracovat  s mnoha  komunikačními  protokoly  (Z39.50, 

SRU/SRW,  http,  NISO  MXG)  a  také  podporuje  standardní  formáty 

záznamů (MARC, Dublin Core, MAB).    

5.3.3. Scitopia

Scitopia.org je volně použitelný vyhledávací systém založený na 

federated search enginu vyvinutém firmou Deep Web Tech. Umožňuje 

prohledávání  databází  21  připojených  subjektů  –  významných, 

především amerických vědeckých společností.  Prohledávané databáze 

obsahují  abstrakty  prací  vydávaných  participujícími  společnostmi  a 

prohledávají se také dokumenty o patentech registrovaných v USA, EU a 

Japonsku.  Při  prohledávání  se  dotaz  rozešle  na  připojené  databáze, 

z nichž každá vrací maximálně 100 odpovědí. Výsledky jsou sloučeny a 

řazeny podle relevance určené podle počtu a umístění hledaného výrazu 

v nalezeném záznamu [Scitopia, 2008].



5.4. Metasearch

Výrazem  metasearch  označujeme  druh  vyhledávání,  které 

kombinuje  výsledky  získané  pomocí  různých  internetových 

vyhledávacích nástrojů do jedné sady výsledků, obvykle s odstraněním 

duplicit. 

Metavyhledávač  je  jednou  z možností  jak  prohledávat  stránky 

neviditelného  webu,  které  obsahují  webové  vyhledávací  formuláře. 

Množství  současně  použitých  vyhledávačů  je  zpravidla  omezené  na 

nevelký  počet  vybraných  kvalitních  vyhledávačů  nebo  webových 

databází.

Metavyhledávače  kombinující  výsledky  několika  všeobecných 

webových vyhledávačů byly  populární  v počátečních  letech  existence 

webových  vyhledávačů,  které  v té  době  neměly  kvalitní  pokrytí 

webových stránek, a každý vykazoval v určitých oblastech lepší či horší 

výsledky. S rychlým vývojem webových vyhledávačů jejich kombinování 

metavyhledávačem  přestávalo  vykazovat  výraznější  výhody  a 

v současné době není příliš populární. Nicméně existuje a stále vzniká 

řada tematicky specializovaných vyhledávačů, které prohledávají větší 

množství webových stránek nebo zpřístupněných databází pro získání 

co největšího množství kvalitních informací v úzké specifické oblasti.

5.4.1. Dogpile

Dogpile  (http://www.dogpile.com)  je  metavyhledávač,  který 

kombinuje  výsledky  hlavních  webových  vyhledávačů  do  jednoho 

výstupu.  K tomu  využívá  služby  vyhledávačů  Google,  Yahoo!,  MSN, 

Ask.com, About.com, MIVA a LookSmart. Výsledky jsou zbaveny duplicit 

a seřazeny podle toho v kolika výsledcích vyhledávačů byly nalezeny a 

na jakém pořadovém místě.

5.4.2. Pipl

Pipl  (http://www.pipl.com)  je  vyhledávač  specializovaný  na 

vyhledávání  maxima  dostupných  informací  o  zadané  osobě.  K tomu 

http://www.pipl.com/
http://www.dogpile.com/


používá  unikátní  kombinaci  prohledávání  neviditelných  webových 

databází  i zdrojů na povrchovém webu pro získání maxima informací.

Většina  osobních  informací,  které  se  dají  na  internetu  najít,  se 

nachází  v databázích,  které  běžné  vyhledávače  neindexují.  Pipl 

prohledává např.: 

• americký telefonní seznam (White Pages)

• jiné webové vyhledávače (Lycos People, PeopleFinders.com, 

Yahoo! People, PeopleData)

• uživatelské profily internetových služeb (LinkedIn, FaceBook, 

ICQ, Amazon, Flickr, MySpace)

• veřejné  zdroje  (seznamy  zločinců,  pilotních  registrací, 

policistů)

• blogy,  mailing  listy,  osobní  webové  stránky,  zveřejněné 

publikace

Vyhledání je snadné – stačí zadat jméno a příjmení, volitelně pak 

město  a  stát.  Ve  stránce  s výsledky  vyhledávání  se  nejdříve  vypíší 

zjištěné kontaktní informace, a následně v blocích nalezené záznamy.

Kompletní seznam zdrojů dat není uveden, ale zkušební vyhledání 

náhodně  zvoleného  jména  naznačilo  impozantní  rozsah  vyhledávání. 

Vyhledávač  Pipl  je  zaměřen  primárně  na  americké  uživatele,  i  pro 

zbytek světa ale nachází množství zajímavých informací.



6. Kategorizace a strukturace 
neviditelného webu

Oblast neviditelného webu se dělí:

1/ podle tematických kategorií (oblastí)

2/ podle typů informací v něm obsažených

6.1. Dělení neviditelného webu podle 
tematických kategorií

Studie  BrightPlanet  [Bergman,  2001] definuje  tyto  hlavní 

tematické kategorie:

• Zemědělství (Agriculture) - 2,7%

• Umění (Arts) - 6,6%

• Obchod (Business) - 5.9%

• IT (Computing/Web) - 6,9%

• Vzdělávání (Education) – 4,3%

• Zaměstnanost (Employment) – 4,1%

• Inženýrství (Engineering) – 3,1%

• Vláda (Government) – 3,9%

• Zdraví (Health) – 5,5%

• Humanitní vědy (Humanities) – 13,5%

• Právo/Politika (Law/Politics) – 3,9%

• Životní styl (Lifestyles) – 4,0%

• Média (News, Media) – 12,2%



• Lidé, společnosti (People,Companies) – 4,9%

• Sport (Recreation, Sports) – 3,5%

• Referenční zdroje (References) – 4,5%

• Věda, matematika (Science, Math) – 4,0%

• Cestování (Travel) – 3,4%

• Nakupování (Shopping) – 3,2%

Autoři Chris Sherman a Gary Price [Sherman, 2001] rozlišují těchto 

18 tematických kategorií neviditelného webu:

• Umění a architektura (Art and Architecture) 

Příklady: 

SPIRO (Slide  and  Photograph  Image  Retrieval  Online) 

-http://www.mip.berkeley.edu/spiro/ –  veřejně  přístupný  online 

katalog  fotografií  s architektonickou  tématikou  provozovaný 

Univerzitou  v  Berkeley.  Databáze obsahuje  270 000  záznamů, 

které  lze  prohledávat  podle  historické  epochy,  lokality,  jména 

tvůrce,  názvu  objektu,  předmětového  hesla,  identifikátoru 

fotografie a zdroje fotografie

The State Hermitage Museum Digital Collection Russia - 

http://www.hermitagemuseum.org –  virtuální  katalog  muzea 

Ermitáž  v Petrohradě.  Sbírka  obsahuje  cca  3  mil.  záznamů 

(obrazy,  grafiku,  sochy,  aplikované  umění,  arecheologické 

předměty,  mince  aj.).  Katalog  kromě  klasického  prohlížení  a 

pokročilého vyhledávání umožňuje také vyhledávat obrazy podle 

barev  vybraných  z předdefinované  palety  nebo  na  základě 

uživatelem nakresleného tvaru. Tato technologie s názvem QBIC 

je produktem firmy IBM.

 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mip.berkeley.edu/spiro/


• Bibliografie a katalogy knihoven (Bibliographies and Library 

Catalogs)

Příklady:

Library of Congress Online Catalog - http://catalog.loc.gov  - 

katalog Kongresové knihovny ve  Washingtonu,  který obsahuje 

138  mil.  záznamů  (knihy,  audiální  dokumenty,  kartografické 

dokumenty,  mikrofilmy,  notové  záznamy,  filmy,  fotografie, 

plakáty,  obrazy  aj.).  Katalog  nabízí  2  možnosti  vyhledávání: 

jednoduché  a  pokročilé.  Režim  jednoduchého  vyhledávání 

umožňuje  zadat  dotaz  pouze  pro  jedno  pole  záznamu  (např. 

klíčové slovo, autor, název, LCC). Režim pokročilého vyhledávání 

umožňuje  spojovat  až  tři  pole  záznamu pomocí  booleovských 

operátorů.

COPAC  (Consortium  of  University  Research  Libraries)  - 

http://copac.ac.uk  -  veřejně  přístupný  souborný  katalog 

největších  britských  a  irských  akademických  a  národních 

knihoven. Katalog obsahuje 32 mil. záznamů především z fondů 

členů  UK  Research  Libraries  a  stále  vzrůstajícího  počtu 

specializovaných  knihoven.  Systém  COPAC  nabízí  3  způsoby 

vyhledávání: jednoduché – podle pole autora, názvu a klíčového 

slova; pokročilé – umožňuje limitovat dotazy např. podle místa, 

času, typu materiálu jazyka a knihovny, odkud záznam pochází; 

a  vyhledávání  v mapách,  kde  lze  využít  speciální  kritérium 

měřítko a také limitní operátory.

• Obchod a investování (Business and Investing)

Příklady: 

KOMPASS -  http://www.kompass.cz/ -  celosvětová  databáze 

firem.  Obsahuje  údaje  o  2,1  mil.  Firem  ze  70  zemí,  včetně 

30 000  firem  z ČR.  Databázi  lze  procházet  podobně  jako 

předmětový katalog podle jednotlivých odvětví činnosti a nebo 

http://www.kompass.cz/
http://copac.ac.uk/
http://catalog.loc.gov/


lze  využít  vyhledávací  formulář.  Při  použití  základního 

vyhledávání lze lokalizovat firmu podle vyráběného zboží nebo 

nabízených  služeb,  obchodního  jména,  místa,  vedoucích 

pracovníků a kódů. Pokročilé vyhledávání je přístupné pouze za 

poplatek  a  umožňuje  velice  detailní  popis  vyhledávaného 

subjektu.

European  Case  Clearing  House  (ECCH)  – 

http://www.ecch.com –  unikátní  zdroj  výukových  případových 

studií pro vzdělávání v oblasti managementu. ECCH je nezisková 

organizace.  Databáze  obsahuje  30  000  případových  studií 

většinou v angličtině, které pokrývají všechny aspekty národního 

i  mezinárodního  obchodu.  Pro  vyhledávání  lze  využít  režim 

rychlého  vyhledávání  podle  jednoho  parametru  nebo  složitější 

formulář  zahrnující  více  parametrů  a  využívající  booleovských 

operátorů.

• Počítače a internet (Computers and Internet)

Příklady:

Allwhois.com – http://www.allwhois.com – databáze informací o 

zaregistrovaných internetových doménách. Při zadání dotazu se 

automaticky  zvolí  odpovídající  whois  databáze,  nad  kterou  se 

dotaz provede.  Výsledkem je  zobrazení  veškerých dostupných 

informací  z databáze  a  provedení  testu  obsazenosti  dané 

domény.

Techweb Technology Encyclopedia –

http://www.techweb.com/encyclopedia/ - volně dostupný slovník 

pojmů z oblasti informačních technologií, obsahující více než 20 

000  pojmů.  Vyhledávání  pojmů  je  velmi  jednoduché,  stránka 

obsahuje pouze jednotextové pole pro zadání dotazu.

http://www.techweb.com/encyclopedia/
http://www.allwhois.com/
http://www.ecch.com/


• Vzdělávání (Education)

Příklady:

ERIC (Education Resources Information Center) -    

http://www.eric.ed.gov/ - online digitální knihovna zaměřena na 

problematiku  vzdělávání,  provozovaná  Institutem  vzdělávacích 

věd.  Cílem  projektu  ERIC  je  poskytovat  komplexní,  snadno 

použitelnou  a  prohledatelnou  databázi  bibliografických  a 

fulltextových  informací.  Vyhledávat  v knihovně  lze  dvěma 

způsoby: jednoduchým a pokročilým. V jednoduchém formuláři je 

k dispozici jedno textové pole pro prohledávání klíčového slova, 

názvu, autora, deskriptoru a identifikátoru ERIC. Ve formuláři pro 

pokročilé  vyhledávání  lze  kombinovat  rozšířený  výběr  polí 

pomocí  booleovských operátorů a také limitovat  výběr pomocí 

údaje  o  místu,  typu  publikace  a  úrovně  školy.  Také  je  zde 

možnost  vyhledávání  v tezauru  a  další  použití  nalezených 

deskriptorů pro vyhledávání.

College  Navigator  –  http://nces.ed.gov/collegenavigator - 

online vyhledávač vysokých škol v USA, provozovaný americkým 

ministerstvem  vzdělávání.  Pomocí  jednoduchého  formuláře 

vyhledává  školy  podle  zadaného  jména,  v definované 

vzdálenosti  od  zadaného  města,  podle  typu  školy 

(státní/soukromá)  a  podle  typů  nabízených  vzdělávacích 

programů.  Podrobnější  verze  vyhledávání  omezuje  vyhledané 

školy  dále  podle  výše  školného,  typu  ubytování,  školních 

sportovních týmů, náboženského zaměření školy atd.

• Zábava (Entertainment)

Příklady :

Internet  Anagram  Server - 

http://www.wordsmith.org/anagram -  online  aplikace  pro 

generování anagramů. Pro zadané slovo vytvoří  seznam všech 

http://www.wordsmith.org/anagram
http://nces.ed.gov/collegenavigator
http://www.eric.ed.gov/


slov vzniklých různými kombinacemi obsažených písmen. Je zde 

také  možnost  pokročilého  vyhledávání  s více  možnostmi  pro 

konkretizaci dotazu.

All  Music  Guide –  http://allmusic.com –  webová  databáze 

obsahující  velké  množství  informací  o  hudbě  všech  stylů. 

Jednoduché  vyhledávání  poskytuje  informace  podle  zadaného 

jména autora/skupiny, alba, písně nebo názvu klasické skladby 

(opery,  symfonie  atd.).  V režimu  pokročilého  vyhledávání 

můžeme formou postupného vybírání z nabídky volit konkretizaci 

dotazu. 

• Vládní informace (Government Information and Data)

Příklady:

Parline Database – 

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp -  databáze 

PARLINE  je  provozována  mezinárodní  organizací  IPU  (Inter 

Parliamentary Union) a obsahuje oficiální údaje o parlamentech 

členských zemí. Pro každou komoru parlamentu uvádí následující 

údaje  :  všobecné informace,  typ  volebního  systému,  výsledky 

posledních voleb, archivované výsledky předešlých voleb až do 

roku  1967,  podrobnosti  o  funkci  a  pravomocích  předsedy 

parlamentu,  informace  o  poslaneckých  mandátech  a  jejich 

privilegiích,  údaje  o  pravomocích  parlamentu  ve  vztahu 

k národní  vládě,  podrobnosti  o  parlamentních  komisích. 

V databázi je možno vyhledávat podle lokality nebo fulltextovým 

prohledáváním podle zadaného výrazu.

FIRST  (Facts  on  International  Relations  and  Security 

Trends) - http://first.sipri.se – volně přístupná informační služba 

pro  novináře,  politiky  a  vědce  zpřístupňující  data  o 

mezinárodních  vztazích  a  bezpečnostní  problematice.  Systém 

obsahuje informace dodané výzkumnými ústavy po celém světě, 

http://first.sipri.se/
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
http://allmusic.com/


které se týkají ozbrojených konfliktů, mírových jednání, produkce 

a obchodu se zbraněmi, státních výdajů na zbrojení, atomových 

zbraní  atd.  Vyhledávání  začíná  výběrem  z 54  tematických 

databází, které obsahují vlastní data. Dále je vyhledávání možné 

omezit  podle  zemí  nebo  teritorií,  případně  vytvořit  vzájemné 

srovnání až 6 zemí. 

• Zdraví  a  medicínské  informace  (Health  and  Medical 

Information)

Příklady: 

Alcohol and Alcohol Problems Science Database (ETOH) - 

http://etoh.niaaa.nih.gov/ -  databáze historických dokumentů o 

alkoholu a závislosti na něm z let 1972-2003, určená pro lékaře a 

vědce.  Provozovatelem  je  NIAAA  (National  Institute  of  Alcohol 

Abuse and Alcoholism).  Databáze obsahuje 130 000 záznamů. 

Jednoduché  vyhledávání  je  možné  v několika  polích  záznamu 

(autor,  název,  zdroj,  abstrakt,  deskriptory,  rok  vydání  nebo 

všechna  pole  najednou)  a  následně  tato  pole  kombinovat 

booleovskými operátory.  Pokročilé  vyhledávání  obsahuje oproti 

jednoduchému navíc pole typ publikace a jazyk.

Images from the History of Medicine – 

http://wwwihm.nlm.nih.gov/ -  rozsáhlý  systém zpřístupňující  na 

60 000 obrázků a fotografií z kolekce History of Medicine Division 

(HMD)  americké  Národní  lékařské  knihovny.  Kolekce  zahrnuje 

obrazy  a  grafiky  různých  žánrů  dokumentující  sociální  a 

historické  aspekty  medicíny.  Kromě  procházení  nabízenými 

dokumenty  je  k dispozici  vyhledávání  podle  zvoleného  jména 

autora,  předmětu  a  názvu  díla  zadávané  ve  třech  polích  a 

propojené booleovskými operátory. 

• Historie USA a světová historie (U.S. and World History)

http://wwwihm.nlm.nih.gov/
http://etoh.niaaa.nih.gov/


Příklady :

Picture Australia -   http://www.pictureaustralia.org – kolekce 

obrazů,  fotografií  a  map  se  vztahem  k Austrálii.  Jednoduchá 

forma vyhledávání  umožňuje  vyhledávat  podle  názvu objektu, 

autora nebo zdroje dat. Rozšířené vyhledávání přidává možnost 

vyhledání podle přesně zadané fráze, vyloučení  zadaných slov 

z vyhledávání a zvolení roku pořízení fotografie.

National Register of Historic Places – 

http://www.nps.gov/history/nr/research/nris.htm -  databáze 

informací o významných místech se vztahem k americké historii. 

Obsahuje více než 80 000 záznamů o budovách a místech. Ke 

každému záznamu je připojena fotografická dokumentace, mapy 

a  formulář  s podrobným  popisem.  Vyhledávat  v databázi  lze 

podle názvu, lokality, zdroje dat, předmětu a typu dokumentace.

• Právní informační zdroje a kriminalistika (Legal and Criminal 

Resources)

Příklady: 

Interpol Most Wanted - http://www.interpol.int/Public/Wanted - 

seznam  osob,  po  kterých  Interpol  vyhlásil  pátrání.  Cílem  je 

pomoc  národním  policiím.  Vyhledávat  v seznamu  lze  podle 

jména,  příjmení,  národnosti,  věku,  pohlaví,  barvy  očí,  barvy 

vlasů, typu zločinu, země, která vydala zatykač. 

United States Copyright Office Records – 

http://www.loc.gov/copyright/rb.html -  databáze  registrovaných 

autorských  děl  chráněných  copyrightem  od  roku  1978  do 

současnosti. Sbírka obsahuje 20 mil. záznamů o knihách, hudbě, 

filmech, zvukových záznamech, mapách, software, fotografiích, 

multimédiích,  časopisech,  novinách  aj.  K vyhledávání  můžeme 

http://www.loc.gov/copyright/rb.html
http://www.interpol.int/Public/Wanted
http://www.nps.gov/history/nr/research/nris.htm
http://www.pictureaustralia.org/


použít  jednoduchý  nebo  pokročilý  režim.  V jednoduchém  lze 

zadat pouze jeden parametr (název, jméno autora, klíčové slovo, 

číslo  registrace,  číslo  dokumentu).   V pokročilém  vyhledávání 

můžeme  zadat  dva  parametry  z rozšířeného  výběru  polí 

v záznamu a kombinovat je pomocí booleovských operátorů. 

• Zprávy a aktuální události (News and Current Events)

Příklady:

Newslibrary.Com –  http://www.newslibrary.com -  digitální 

knihovna článků z více než 2 000 novinových titulů vycházejících 

v USA  od  roku  1977  do  současnosti.  Knihovnu  lze  procházet 

podle  jednotlivých  států  v USA  nebo  využít  možnosti 

jednoduchého  nebo  pokročilého  vyhledávání.  V jednoduchém 

formuláři můžeme hledaný výraz omezit rokem vydání a zvolit 

možnost  nejnovějších,  nejstarších  nebo  nejrelevantnějších 

výsledků.  V pokročilém  vyhledávání  lze  kombinovat  tři  pole 

pomocí booleovských operátorů. 

Legacy.Com Newspaper Obituary Search – 

http://www.legacy.com – archiv nekrologů z více než 650 novin 

z USA, Kanady, Velké Británie a Austrálie. Vyhledávat v archivu 

lze  podle  jména a příjmení  a nebo v pokročilém režimu navíc 

podle  klíčového  slova  z textu  nekrologu,  státu,  data  a  jména 

novin, ve kterých nekrolog vyšel. Archiv lze také procházet podle 

státu v USA a v Kanadě.

• Lidé (Searching for People)

Příklady:

FamilySearch –  http://www.familysearch.org –  databáze 

provozovaná  Církví  Ježíše  Krista  Svatých  posledních  dnů, 

obsahující genealogické informace o více než 660 milionech osob 

http://www.familysearch.org/
http://www.legacy.com/
http://www.newslibrary.com/


s celosvětovým  záběrem.  Jejím  cílem  je  pomoci  zájemcům 

s pátráním po jejich rodinné historii.  Vyhledávat v databázi  lze 

podle  jména  a  příjmení  hledané  osoby,  typu  zaznamenané 

události (narození, sňatek, úmrtí), roku nebo rozsahu let a země.

Zlaté  stránky  –  http://www.zlatstranky.cz –  vyhledávač 

kontaktních  informací  pro  osoby  i  firmy  v České  republice, 

provozovaný společností  Mediatel.  Základní rychlé vyhledávání 

umožňuje vyhledávat podle dvou polí – jméno a příjmení hledané 

osoby a město nebo jeho část pro upřesnění dotazu. Podrobnější 

verze  zadání  dotazu  umožňuje  přesněji  specifikovat 

požadovanou  lokalitu  (kraj,  obec,  ulice  i  číslo  popisné  nebo 

jednoznačné PSČ).

• Záznamy veřejné správy (Public Records)

Příklady :

Federal Election Comission Financial Reports – 

http://www.fec.gov –  databáze  finančních  údajů  o  volebních 

kampaních  v USA,  a  to  jak  prezidentských,  tak  k volbám  do 

Senátu.  Kromě  sumárních  údajů  o  sponzorských  darech  na 

kampaně  pro  zvoleného  kandidáta  je  možné  v databázi 

vyhledávat podle identifikace dárce - buďto individuálního dárce 

nebo podpůrného spolku.

Automated  Regional  Justice  Information  System – 

http://www.arjis.org – webový systém pro podporu práce policie 

v Kalifornii.  Pro  veřejnost  poskytuje  statistické  údaje  o 

zločinnosti, informace o probíhajících vyšetřováních a hledaných 

osobách  a  hlavně  v USA  oblíbené  grafické  znázornění  úrovně 

zločinnosti v jednotlivých regionech, tzv. Crime maps. 

 

• Informace v reálném čase (Real-Time Information)

http://www.arjis.org/
http://www.fec.gov/
http://www.zlatstranky.cz/


Příklady:

Jízdní  řády –  IDOS -  http://jizdnirady.idnes.cz –  vyhledávání 

spojení a zobrazování jízdních řádů vlaků a autobusů v rámci ČR. 

Pro vyhledané vlakové spojení je možné sledovat aktuální polohu 

a  případné  zpoždění  vlaku.  Provozovatelem  systému  je 

společnost  MAFRA,  a.s.  a  dodavatelem dat  jsou orgány  státní 

správy a jednotliví dopravci.

Real-Time Airport  Status –  http://www.fly.faa.gov –  systém 

zobrazuje  přehledným  způsobem  ve  formě  mapy  situaci  na 

letištích  v rámci  USA.  Ve  formě  různobarevných  bodů  jsou 

znázorněny průměrné hodnoty zpoždění na příletech a odletech 

letadel. Pro zobrazení textových podrobností situace na letišti lze 

vybrat letiště podle oblasti, města nebo jeho názvu.

• Referenční zdroje (Reference)

Příklady:

Universal  Currency  Converter –  http://www.xe.net/ucc - 

univerzální převodník měn podporující vzájemné přepočty mezi 

více  než  180  měnami  z 250  lokalit.  V systému lze  přepočíst  i 

měny, které již neplatí.  Výpočet je založen na aktuální střední 

hodnotě kurzu na světových finančních trzích.

Lexical FreeNet – http://www.lexfn.com – online aplikace, která 

umožňuje  nalézt  vzájemné  vztahy  mezi  zadanými  slovy  nebo 

pojmy  anglického  jazyka.  Po  zadání  jednoho  nebo  dvou  slov 

můžeme  volit  typ  vztahu,  který  chceme znázornit:  související 

pojmy,  spojení  mezi  slovy,  rýmy,  slova,  která  se  vyslovují 

podobně,  odvozená slova.  Vztahy mezi  slovy  jsou  znázorněny 

grafickými symboly.

• Věda (Science)

http://www.lexfn.com/
http://www.xe.net/ucc
http://www.fly.faa.gov/
http://jizdnirady.idnes.cz/


Příklady :

Man and Biosphere Species Databases – 

http://ice.ucdavis.edu/mab/ -  rozsáhlá  databáze  obsahující 

informace  o  živočišných  a  rostlinných  druzích  žijících  ve 

světových  chráněných  oblastech,  provozované  UNESCO  a 

americkými  vládními  organizacemi.   Jsou  obsaženy  i  základní 

informace  o  chráněných  územích  (poloha,  rozloha,  počet 

chráněných druhů, rok založení). Seznam chráněných druhů je 

rozdělen na rostliny,  ptáky, plazy, savce, obojživelníky a ryby. 

Dále  je  možné  vyhledávat  v seznamu  zadáním  rodového  a 

druhového jména, nebo vypsat všechny zadáním klíčového slova 

„All“.

National  Institute  of  Science  and  Technology  (NIST) 

WebBook - http://webbook.nist.gov/ - obsáhlý katalog informací 

z oblasti  chemie,  přeložený  i  do  češtiny.  Obsahuje  např. 

termochemická  data  pro  více  než  7  000  sloučenin,  reakční 

termochemická data pro více než 16 000 reakcí, IR a hmotnostní 

spektra pro více než 16 000 chemických látek a mnoho dalších. 

Vyhledávání  je  přizpůsobeno  zaměření  katalogu  –  je  možné 

vyhledávat údaje o chemických látkách podle vzorce sloučeniny, 

jejího názvu, registračního čísla; pro chemické reakce se zadává 

jejich rovnice. Pro vyhledávání sloučenin je také možno zakreslit 

její  strukturu (java applet)  nebo odeslat definiční  MDL soubor. 

Dále je prohledávána databáze vědeckých prací podle autora a 

roku vydání.

• Společenské vědy (Social Sciences)

Příklady: 

U.S.  Census  Bureau  International  Database  (IDB)  - 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/ -  obsahuje  základní 

demografická  data  pro  226  zemí  a  oblastí.  Sledované  údaje 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/
http://webbook.nist.gov/
http://ice.ucdavis.edu/mab/


zahrnují  porodnost,  úmrtnost,  přírůstek  obyvatelstva, 

očekávanou délku života, celkový počet obyvatel a jejich složení 

podle  pohlaví  a   věku  (demografický  strom).  To  vše  včetně 

projekce do roku 2050. 

Data Query: World Development Indicators – 

http://devdata.worldbank.org/data-query/ -  rozsáhlá  databáze 

ekonomických  údajů  a  jejich  vývoje  pro  206  zemí  světa, 

provozovaná  Světovou  bankou.  Je  možné  získat  sledované 

ekonomické parametry pro  jednotlivé  země,  nebo využít  sadu 

předdefinovaných  reportů  podle  časových  nebo  oblastních 

kritérií.

• Doprava (Transportation)

Příklady :

Federal  Railroad  Administration  Safety  Databases  - 

http://www.fra.dot.gov –  informace  o  činnosti  amerických 

železnic  se  zaměřením  na  bezpečnost.  Shromážděná  data 

zahrnují  informace  o  nehodách  a  jiných  incidentech,  zranění 

pasažérů či zaměstnců drah. K dispozici jsou sumární reporty a 

graficky znázorněné statistické hodnoty.

Transborder Freight Data -  http://www.bts.gov/ntda/tbscd  - 

online  databáze s podrobnými  údaji  o  nákladní  přepravě mezi 

USA a okolními zeměmi (Kanada, Mexiko), obsahuje data od roku 

1993.  Data  zahrnují  množství  a  typ  přepraveného  nákladu, 

odkud  a  kam  přeprava  probíhala  (přístav,  letiště  atd.),  cenu 

nákladu,  typ  přepravy  (námořní,  letecká,  železniční,  pošta). 

Informace je možno prezentovat v předdefinovaných reportech, 

nebo také stáhnout kompletní zdrojová data.

http://www.bts.gov/ntda/tbscd
http://www.fra.dot.gov/
http://devdata.worldbank.org/data-query/


6.2. Dělení neviditelného webu podle typů 
informací

Podle studie  BrightPlanet hlavními typy informací, které můžeme 

nalézt v oblasti neviditelného webu, jsou:

• tematické  databáze  (Topic  Databases)  -  tvoří  54% 

z celkového  počtu  zjištěných  databází,  zahrnují  oborové  či 

předmětově  vymezené  databáze  (např.  bibliografické, 

fulltextové  nebo  faktografické  báze  lékařského  zaměření, 

patentové databáze, aj.)

• interní  sídla  (Internal  Sites)   -  13%,  reprezentují  databáze 

interních stránek velkých webovských sídel, jsou vytvářeny 

dynamicky na bázi technologií ASP, PHP, aj.

• publikace  (Publications)  -  11%,  databáze  aktuálních  nebo 

archivovaných článků (databáze plných textů)

• aukce/nakupování  (Auctions/Shopping)  -  5%,  interaktivní 

databáze informací z oblasti prodeje

• reklamy  (Classified)  -  5%,  databáze  s informacemi 

doprovázejícími obchodní transakce (reklamního typu)

• portály  (Portals)  -  3%,  reprezentují  rozsáhlé  portály,  které 

zahrnují více než jednu databázi z výše uvedených typů

• knihovny  (Libraries)  -  2%,  interaktivně  dostupné  katalogy 

fondů knihoven, hlavně akademického a univerzitního typu

• žluté a bílé stránky (Yellow and White Pages) - 2%, databáze 

s informacemi o lidech, firmách, společnostech apod.

• tabulkové  databáze  (Calculators)  -  2%,  ne  zcela  typické 

databáze   patří  sem  výkladové  a  hlavně  překladové 

slovníky, systémy na výpočet hypoték, aj.

• zaměstnání  (Jobs) -  1%, databáze s informacemi o volných 

místech, konkursech na pracovní místa, aj.



• zprávy nebo chatování (Messages or Chat) -  1%, databáze 

zpráv  např.  elektronických  konferencí  a  informace  ze 

systémů chatování

• databáze všeobecného vyhledávání (General Search) -  1%, 

interaktivní databáze s informacemi týkajícími se především 

internetu

Paul Pedley [Pedley, 2001] uvádí tyto typy informací:

• medicínské databáze (např. Medline)

• diskuzní fóra

• patentové databáze (např. esp@cenet)

• telefonní čísla, e-maily, adresy,…(např. Zlaté stránky)

• vládní databáze 

• vědecké databáze

• aukce

• právní databáze

• slovníky, tezaury,…

• katalogy produktů

Chris  Sherman a Gary Price  [Sherman,  2001]  rozlišují  tyto typy 

informací, které se vyskytují v neviditelném webu:

• Povinně  zveřejňované  firemní  informace  (Public  Company 

Filings)  –  v USA  i  dalších  zemích  musí  veřejně 

obchodovatelné  firmy  povinně  zveřejňovat  údaje  o  svých 

výsledcích  a  aktivitách.  Tyto  údaje  jsou  mimo  jiné 

zveřejňovány na mnoha místech, včetně webových stránek 

samotných firem. Existuje řada vyhledávacích služeb, které 



tyto  údaje  archivují  a  zpřístupňují,  např.  FreeEdgar 

(http://www.freeedgar.com),  10K  Wizard 

(http://www.10kwizard.com)  nebo  Sedar 

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

• Telefonní  čísla  (Telephone  Numbers)  –  existuje  řada 

webových   služeb  pro  vyhledávání  telefonních  čísel  firem 

nebo osob, většinou pro danou lokalitu nebo stát, např. Zlaté 

stránky  pro  Českou  republiku  (http://www.zlatestranky.cz), 

pro  USA  AnyWho  (http://www.anywho.com)  a  Switchboard 

(http://www.switchboard.com).  Některé  umožňují  i  reverzní 

vyhledávání  podle  telefonního  čísla  nebo  vyhledávání 

emailových adres.

• Mapy (Customized  Maps and Driving  Directions)  –  webové 

aplikace  pro  zobrazování  map  a  nalezení  optimální  trasy 

mezi  dvěma  místy  jsou  populárními  představiteli 

neviditelného  webu.  Pro  ČR  jsou  to  například 

http://www.mapy.cz nebo http://maps.google.cz.

• Testování  léků  (Clinical  Trials)  –  ve  formě  webově 

zpřístupněných  databází  jsou  zveřejňovány  i  informace  o 

testování léků a léčebných postupů pro vědce i pro zájemce 

o  zařazení  do  testů.  Příkladem  jsou  stránky 

ClinicalStudyResults  (http://www.clinicalstudyresults.org) 

nebo Partnership for Prescription (http://www.pparx.org). 

• Patenty  (Patents)  –  vzhledem  k velkému  rozsahu  dat  a 

nutnosti  použití  specializovaných  vyhledávacích  nástrojů 

nejsou  patentové  databáze  zpřístupněny  v indexovatelné 

podobě.  Příkladem  zpřístupnění  patentových  informací  na 

webu  jsou  Delphion  (http://www.delphion.com)  nebo 

bezplatná  stránka  FreePatentsOnline 

(http://www.freepatentsonline.com).  Také  Google  vytvořil 

vlastní  nástroj  na pro vyhledávání  patentových informací  – 

Google Patent Search (www.google.com/patents).

http://www.freepatentsonline.com/
http://www.delphion.com/
http://www.clinicalstudyresults.org/
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http://www.sedar.com/
http://www.10kwizard.com/
http://www.freeedgar.com/


• Publikace stažené z prodeje  (Out  of  Print  Books) –  existují 

speciální  vyhledávače  pro  knihy  mimo  běžný  prodej  a 

použité  knihy.  Příkladem  mohou  být  Alibris 

(http://www.alibris.com)  a   Bibliofind 

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

Katalogy  knihoven  (Library  Catalogs)  –  celosvětově  jsou 

online  zpřístupněny  tisíce  knihovních  katalogů,  s vlastními 

vyhledávacími  nástroji  např.  The  British  Library 

(http://www.bl.uk)  nebo  Národní  knihovna  v  Praze 

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

• Slovníky (Authoritative dictionaries) – do neviditelného webu 

spadá  i  řada  všeobecných  i  odborných  výkladových  a 

překladových slovníků zpřístupněných přes webové rozhraní. 

Z českých  zástupců  jsou  to  například  překladový  slovník 

(http://www.slovnik.cz),  slovník  cizích  slov 

(http://www.slovnik-cizich-slov.cz)  nebo  pravidla  českého 

pravopisu  (http://www.pravidla.cz).  Ze  světových  pak 

Cambridge Dictionaries Online

(http://dictionary.cambridge.org)  nebo  Merriam  Webster 

Online (http://www.merriam-webster.com).

• Informace o životním prostředí (Environmental Information) – 

mnoho  faktů  o  stavu  životního  prostředí  a  ukazatelů 

znečištění  je  zpřístupněno online,  například  na  stránce US 

Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov). 

• Historické údaje o akciových trzích (Historical Stock Quotes) 

–  shromážděné  údaje  o  vývoji  na  akciových  trzích  pro 

analýzy  trendů,  např.  BigCharts 

(http://bigcharts.marketwatch.com).

• Historické  dokumenty  a  obrázky  (Histrical  Documents  and 

Images)  –  kolekce  skenovaných  historických  dokumentů, 

obrazů  a  knih  kvůli  formátu  uložených  dat  také  nejsou 

http://www.epa.gov/
http://www.merriam-webster.com/
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http://www.slovnik.cz/
http://www.nkp.cz/
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indexovány  webovými  vyhledávači.  Příkladem  je  projekt 

American Memory založený The Library of  Congress,  který 

shromažďuje a volně zpřístupňuje množství mutimediálních 

dokumentů  z americké  historie.  Domácím  příkladem  může 

být Manuscriptorium, financované Národní knihovnou, které 

zpřístupňuje digitalizované vzácné rukopisy

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

• Firemní katalogy (Company Directories) – databáze s údaji o 

firmách  s vlastním  vyhledáváním,  např.  globalEDGE 

(http://globaledge.msu.edu).

• Předmětové bibliografie (Searchable Subject Bibliografies) – 

bibliografické informace jsou většinou uloženy v databázích 

ve formátech MLA nebo AP, a nejsou indexovány webovými 

vyhledávači.  Např.  EasyBib  (http://www.easybib.com)  nebo 

Česká  národní  bibliografie  Národní  knihovny 

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

• Ekonomické informace (Economic Information) – na webu je 

publikováno množství ekonomických dat; zdroje neviditelné 

webovými  vyhledávači  obsahují  většinou  kvalitnější  a 

ucelenější  informace.  Pro  USA  je  to  například  stránka 

Regional  Economic  Conditions 

(http://www4.fdic.gov/RECON) .

• Nositelé cen (Award Winners) – ačkoli informace o nositelích 

významných ocenění jsou většinou dostupné na povrchovém 

webu,  neviditelné  zdroje  poskytují  autoritativní  a  bohatší 

odpovědi, např. http://awardsdatabase.oscars.org je databází 

držitelů filmových Oscarů.

• Nabídky pracovních pozic (Job Postings) – speciální databáze 

volných pracovních pozic s vyhledáváním, u nás např. Jobs.cz 

(http://www.jobs.cz), v USA CareerBuilder

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

http://www.careerbuilder.com/
http://www.jobs.cz/
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• Informace  o  dobročinnosti  a  grantech  (Philantrophy  and 

Grant  Information)  –  existuje  množství  databází 

s informacemi  o  charitativních  projektech  a  vypsaných 

grantech.  Např.  Foundation  Center 

(http://foundationcenter.org)  s obsáhlými  seznamy 

vypsaných  grantů  a  jejich  poskytovatelích  a  Charities  Aid 

Foundation  (http://www.caf.org)  s informacemi  o 

dobročinných projektech.

• Překladové  nástroje  (Translation  tools)  –  webové  služby, 

které přeloží zadaný text nebo celou webovou stránku podle 

zadaného  URL.  Příkladem  je  např.  Yahoo!  Babel  Fish 

(http://babelfish.yahoo.com).

• Poštovní  směrovací  čísla  (Postal  Codes)  –  prohledávatelné 

databáze  poštovních  směrovacích  čísel,  např.  pro  Českou 

republiku http://www.psc.cz .

• Základní  demografické  informace  (Basic  Demographic 

Information) – databáze se statistickými údaji  o populaci a 

životní  úrovni.  V USA  stránky  American  FactFinder 

(http://factfinder.census.gov),  u  nás  veřejná  databáze 

Českého Statistického úřadu (http://vdb.czso.cz).

• Interaktivní  vyhledávače škol  (Interactive School  Finders)  – 

stránky  s detailními  informacemi  o  školách,  univerzitách  a 

jednotlivých  oborech   umožňují  zájemcům  o  studium 

orientaci  v nabízených  studijních  programech  a  jejich 

srovnávání.  Např.  Graduate  School  Search 

(http://www.petersons.com) v USA.

• Finanční  informace  o  volebních  kampaních  (Campaign 

Financing  Information)  –  databáze  s informacemi  o 

financování volebních kampaní v USA, např. CQ Money Line 

(http://moneyline.cq.com).
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• Informace  o  počasí  (Weather  Data)  –  pro  svůj  dynamický 

charakter  a  obsah  multimediálních  prvků  patří  stránky 

s informacemi o stavu počasí často do oblasti neviditelného 

webu. Příkladem mohou být například stránky AccuWeather 

(http://www.accuweather.com)  nebo  Weather  Underground 

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

• Katalogy produktů (Product Catalogs) – v současné době už 

nebývají součástí neviditelného webu, pro komerční sféru je 

prezentace  výrobků  na  webu  velice  důležitá,  a  tak  se 

zpravidla  snaží  o  to,  aby  jejich  stránky  byly  co  nejlépe 

indexovatelné. 

• Galerie a muzea (Art Gallery Holdings) – řada galerií a muzeí 

prezentuje  své  sbírky  na  webových  stránkách,  např.  Van 

Gogh  Museum  v Amsterdamu 

(http://www.vangoghmuseum.nl). 

http://www.vangoghmuseum.nl/
http://www.wunderground.com/


7. Brány neviditelného webu

Brány neviditelného webu vypadají na první pohled jako klasické 

předmětové  katalogy  (Seznam,  Yahoo!).  Obsahují  předmětově 

uspořádané odkazy zdrojů neviditelného webu seřazené do jednotlivých 

tematických  kategorií.  Většina  z těchto  bran  obsahuje  také  zdroje 

vyhledatelné  klasickými  vyhledávači,  nejenom  zdroje  neviditelného 

webu. Nicméně jsou cennou pomůckou a výchozím bodem při zjišťování 

důležitých a užitečných zdrojů neviditelného webu.

Pro  podrobnější  analýzu  jsem si  vybrala  3  hlavní  představitele: 

Librarian’s Internet Index, CompletePlanet a OAIster.

7.1. Librarian’s Internet Index (LII)

7.1.1. Co je LII

LII (http://www.lii.org/) je veřejně financovaný webový předmětový 

katalog provozovaný v Kalifornii, ale s celosvětovým záběrem. O nových 

položkách  v katalogu  LII  informuje  prostřednictvím  týdenního 

zpravodajství zasílaného emailem nebo prostřednictvím RSS. Katalog LII 

obsahuje  více  než  20  000  internetových  zdrojů,  rozdělených  do  14 

hlavních  kategorií  a  téměř  300  podkategorií.  LII  je  řízen  The  Califa 

Library Group a spolupracuje s dobrovolníky z více než deseti knihoven 

v Kalifornii, kteří se podílejí na tvorbě katalogu.

7.1.2. Všeobecné zásady LII

LII  se  snaží  poskytovat  přehledně  organizovaný  rozcestník 

odkazující na spolehlivé a objektivní zdroje informací. Webová sídla jsou 

hodnocena podle řady kritérií  a pro jejich zalistování musí splnit řadu 

podmínek. Informační zdroje musí splňovat následující podmínky:

• unikátní a významný obsah v co největším záběru informací

http://www.lii.org/


• obsahují zajímavé nekonformní názory na důležitá témata

• pokrytí aktuálních událostí a problémů zajímajících veřejnost

• uspokojují  informační  potřeby  knihovníků  i  uživatelů 

knihoven

• slouží i jinak opomíjeným skupinám uživatelů

• obsah vztahující se ke Kalifornii a k partnerským institucím

obr. č. 4: hlavní stránka systému LII



7.1.3. Pravidla pro uvedení stránek v LII

Následujících pět klíčových vlastností  tvoří  nezbytná kritéria  pro 

zařazení  do  katalogu  LII.  Webová  sídla  nesplňující  všech  pět  kritérií 

nebudou v katalogu uvedena, a pokud tam již jsou, budou odebrána.

• Bezplatná  dostupnost  -  základní  podmínka  pro  uvedení 

v katalogu LII.  Pokud je za  informace požadován poplatek, 

bude  stránka  zalistována  pouze  pokud  poskytuje  také 

množství kvalitních informací bezplatně.

• Důvěryhodnost - stránky musí poskytovat aktuální a přesné 

informace  o  tématu.  Autoři  by  měli  mít  odpovídající 

kvalifikaci a znalosti týkající se tématu.

• Kvalita textu - obsah stránek musí mít odpovídající odbornou 

úroveň a minimum gramatických chyb.

• Kvalita  odkazů  -  odkazy  vedoucí  ze  stránek  musí  vést  na 

přiměřené cíle a velká většina musí být funkční.

• Legálnost obsahu - autoři musí mít oprávnění k prezentování 

obsahu v rámci autorských práv.

LII hodnotí a řídí se podle dalších, méně formálních pravidel, aby 

položky  v katalogu  splňovaly  heslo  „Webové stránky,  kterým můžete 

věřit“. Dodržení těchto pravidel ovšem není striktně vyžadováno, pokud 

z nějakého důvodu problematické stránky obsahují  unikátní a důležité 

informace, v zájmu poskytování co největšího rozsahu informací.

Autorství 

• Je  možné  identifikovat  autora?  Obsahuje  text  kontaktní 

informace?

• Jaká je autorova reputace a kvalifikace v daném tématu?

• Uvádí autor zdroje informací?

• Účel stránek a jejich návštěvnost:



 Proč byly dané webové stránky založeny a jaké jsou jejich 

cíle – informovat,  zaujmout nebo přesvědčit? Je tento účel 

snadno rozpoznatelný? 

 Kdo daný web navštěvuje a jaké informace zde získává?

 Jak se web jeví ve srovnání s jinými podobně orientovanými 

stránkami?

Obsah

• Jak komplexně pokrývá web dané téma?

• Pokud stránka nabízí spíše názory než nezaujaté informace, 

je možné to snadno rozlišit?

• Doplňují obsažené názory vhodně to, co je již v LII obsaženo?

Design

• Je  web  přehledně  organizován,  se  snadnou  navigací  nebo 

vyhledáváním?

• Zobrazuje  se  správně  v nejrozšířenějších  webových 

prohlížečích?

• Je stránka neustále a bez výpadků přístupná?

Funkcionalita

• Pracují  důležité  funkce  webu  správně?  Zobrazují  chybové 

zprávy?

• Jak  rychle  se  stránka  nahrává?  Obsahuje  větší  množství 

reklam a pop-up oken?

• Požaduje web registraci uživatele? Kolik osobních údajů je při 

registraci požadováno? Případně co je dostupné anonymně 

bez registrace?



7.1.4. Vyhledávání v LII

Vyhledávání  v katalogu  LII  kombinuje  fulltextové  prohledávání 

 katalogových  záznamů  s přístupem  fasetové  navigace  (facet 

navigation) uplatněné na výsledky prohledávání.

První,  fulltextová  fáze  vyhledávání  má  za  cíl  vybrat  z katalogu 

podmnožinu  záznamů  na  základě  zadaného  dotazu.  Vyhledávač 

podporuje  standardní  booleovské  operátory  (AND,  OR,  NOT),  fráze 

(uvedené v uvozovkách), wildcards (*), stemming, kontrolu pravopisu a 

řazení  výsledků  vyhledávání  podle  relevance.  Relevance  je  určena 

počtem výskytů hledaných klíčových slov v záznamu. Výsledky je možné 

řadit  také  abecedně  podle  názvu  a  podle  data  přidání  do  LII. 

K vybranému výsledku je možné zobrazit podrobnější informace, které 

zahrnují  název,  URL,  kompletní  anotaci,  vydavatele,  přidaná  klíčová 

slova (přidaná LII pro usnadnění vyhledávání) a také datum zařazení do 

LII,  jméno  pracovníka,  který  záznam  vytvořil  a  datum  poslední 

aktualizace.

Vyhledávání  probíhá  defaultně  ve  všech položkách  záznamu,  je 

možné  je  omezit  na  položky  nadpis  (Title),  odkaz  (URL)  nebo  popis 

(Description).  Velmi praktická je možnost dále fulltextově prohledávat 

získané  výsledky,  a  tak  interaktivně  zužovat  výběr  prohledávaných 

záznamů. Další,  mezi  vyhledávači ojedinělou funkcí,  je  možnost takto 

postupně aplikované filtry postupně v libovolném pořadí vypínat (LII  ji 

nazývá  sideways  search),  a  tak  se  pohybovat  mezi  množinami 

vyhledaných záznamů bez nutnosti začínat vyhledávání znovu.

Další unikátní vlastností je tzv. fasetová navigace, která uživateli 

dovoluje  filtrovat  výsledky  fulltextového  prohledávání  podle  témat, 

zobrazených v levé části obrazovky. Zobrazena jsou pouze témata, ve 

kterých  byl  nalezen  nějaký  relevantní  odkaz  společně  s počtem 

nalezených záznamů. Aplikované tematické filtry se přidávají stejně jako 

fulltextové  filtry  do  okna  „Filters“  a  také  je  možné  je  odebírat  bez 

nutnosti návratu na začátek vyhledávání.



Obr. č. 5: výsledky vyhledávání v LII

7.1.5. LII – shrnutí

LII  je  pravidelně  aktualizovaný  předmětový  katalog,  který  se 

soustřeďuje  na  výběr  těch  nejkvalitnějších  zdrojů  na  webu,  ať  už 

povrchovém  tak  neviditelném.  Tak  pomáhá  uživatelům  odfiltrovat 

stránky  nekvalitní,  nerelevantní,  neobjektivní  nebo  jinak  rizikové.  Má 

propracovaný  systém  vyhledávání,  zvláště  fasetová  navigace  a 

sideways search jsou pro uživatele velmi praktické a usnadňují nalezení 

požadovaných informací. Nevýhodou pro uživatele mimo USA může být 

orientace LII na lokální informační zdroje se zaměřením na Kalifornii a 

USA, ty se často objevují na čelních místech při vyhledávání.

7.2. CompletePlanet

7.2.1. Co je CompletePlanet

CompletePlanet (http://www.completeplanet.com) je předmětovým 

katalogem soustřeďujícím pozornost na webově zpřístupněné databáze, 

http://www.completeplanet.com/


které  jsou  součástí  neviditelného  webu a  jiné  webové  stránky,  které 

obsahují  vyhledávací  formuláře.  Obsahují  více  než  70  000  odkazů 

zatříděných  do  více  než  600  kategorií.  Zajímavostí  je  plně 

automatizovaná  správa  odkazů  v katalogu  –  získávání,  zatřiďování  i 

generování anotace je plně automatizováno.

obr. č. 6: hlavní stránka systému CompletePlanet

7.2.2. Vyhledávání v CompletePlanet

Vyhledávání  v katalogu  CompletePlanet  je  jako  u  běžných 

předmětových  katalogů  založeno  na  fulltextovém  prohledávání 

anotovaných  záznamů  obsahujících  odkazy  na  informační  zdroje  na 

webu s jejich popisem. K dispozici je opět standardní sada booleovských 

operátorů  (AND,  OR,  NOT),  proximitní  operátory  (NEAR,  BEFORE, 

AFTER),  fráze  (uvedené  v uvozovkách),  wildcards  a  stemming  (je 

uplatňováno  automaticky)  a  řazení  výsledků  vyhledávání  podle 

relevance.  Relevance  je  určena  počtem výskytů  hledaných  klíčových 

slov v záznamu. Vyhledávat je možné v celém katalogu nebo ve zvolené 

kategorii.



7.2.3. Pravidla pro uvedení stránek v CompletePlanet

V podstatě jediným pravidlem pro uvedení stránek v katalogu je 

detekce vyhledávacích nástrojů v HTML kódu stránky. Automatizovaný 

systém  prochází  webový  prostor  (podobně  jako  robot  fulltextových 

vyhledávačů), u nově nalezených stránek provede sadu testů na detekci 

vyhledávacího  formuláře.  Pokud  je  nalezen,  stránky  jsou  přidány  do 

katalogu.  Anotace  k záznamu  je  generována  automaticky  z textu 

nalezeného na stránkách, i zařazení do kategorie je algoritmizováno na 

základě analýzy obsahu stránek.

Tento plně automatizovaný přístup je výhodný pro rychlou reakci 

na vznik nových stránek, nezávislou na lidském faktoru (editorovi). Také 

cena udržování takového systému může být nižší, díky úspoře za tým 

editorů aktualizujících katalog.

obr. č. 7: rozhraní pro vyhledávání v CompletePlanet



Bohužel nevýhody jsou také nemalé – veškerá funkcionalita závisí 

na kvalitě a nastavení  softwaru provádějícího klíčové funkce systému 

(detekce formulářů, generování anotace, zařazení do kategorie). Velmi 

diskutabilní je i kvalita a relevance takto nalezených stránek – software 

nemůže  v tomto  hodnocení  editora  nahradit,  a  pouhý  výskyt 

vyhledávacího  formuláře  není  nejvhodnějším  měřítkem  kvality.  Také 

úspěšnost zařazení stránek do kategorií je diskutabilní – již při letmém 

pohledu do katalogu je zjevné, že zatřiďování  položek do katalogu je 

prováděno  pouze  na  základě  výskytu  nemnoha  klíčových  slov 

definovaných  pro  danou  kategorii.  Tento  přístup  vede  často 

k nepřesnému  zatřídění  a  také  k vícenásobnému  výskytu  položek 

v různých nesouvisejících kategoriích u obsáhlejších různorodých textů. 

Odkaz se také může stěhovat mezi  kategoriemi v závislosti  na právě 

uveřejněném  textu  při  pravidelných  automatických  aktualizacích 

katalogu.

obr. č. 8: výsledky vyhledávání v CompletePlanet



7.2.4. Zhodnocení CompletePlanet

Na katalogu CompletePlanet je zajímavý automatizovaný způsob 

vzniku  a  údržby  a  také  soustředění  na  webové  stránky,  které  mají 

vlastní  vyhledávací  nástroje.  Zdá  se,  že  CompletePlanet  je  spíše 

vedlejším  produktem  komerčního  osobního  vyhledávače  Deep  Query 

Manager  firmy  Bright  Planet,  který  dokáže  všechny  shromážděné 

webové  stránky  z jednoho  místa  prohledávat  [BrightPlanet,  2008]. 

Ačkoli  má  díky  strojovému  generování  řadu  nevýhod,  v době  svého 

vzniku  poskytoval  řadu  kvalitních  záznamů  a dobré  pokrytí 

neviditelného webu. 

Bohužel již od roku 2004 neprobíhá aktualizování katalogu, a řada 

odkazů je již neaktivních, katalog je tedy zajímavý spíše z historického 

hlediska jako průkopník a popularizátor neviditelného webu.

7.3. OAIster

7.3.1. Co je OAIster

OAIster  (http://www.oaister.org)  je  univerzální  prohledávač 

digitálních  zdrojů  zaměřený  především  na  akademickou  a  vědeckou 

sféru.

Principem činnosti  vyhledávače  je  sběr  (harvesting)  a  následné 

prohledávání  metadat  od  dohodnutých  poskytovatelů  obsahu 

prostřednictvím protokolu OAI-PMH.

Digitalizované záznamy zahrnují následující typy dat :

• skenované knihy a články

• elektronické texty

• zvukové záznamy

• obrázky

• filmy

http://www.oaister.org/


• obecné datové soubory

Katalog  vyhledávače  v současné  době  obsahuje  přes  17  milionů 

záznamů od více než tisíce poskytovatelů.  Řada záznamů se nachází 

v oblasti neviditelného webu, podle rozsáhlého průzkumu z června 2008 

[McCown,  2006] jen  44%  obsažených  záznamů  je  indexováno 

vyhledávačem Google.

obr. č. 9: hlavní stránka systému OAIster

7.3.2. Vyhledávání v OAIster

Vyhledávání v OAIster má relativně omezené možnosti. K dispozici 

jsou tři  textová pole,  do nichž se zadávají  požadovaná klíčová slova. 

Jednotlivá pole jsou volitelně propojena booleovskými operátory (AND, 

OR, NOT). Více zadaných klíčových slov v jednom poli se vyhodnotí jako 

fráze. Pro každé z vyhledávacích polí lze nastavit oblast prohledávání – 



celý záznam, název záznamu, autor,  předmět a jazyk. Dále je možné 

prohledávání omezit jen určitý typ záznamu – text, obraz, audio, video 

nebo  datový  soubor.  Stemming  není  podporován,  lze  jej  částečně 

nahradit použitím wildcard znaku (*).

Pro výsledky vyhledávání je možné zvolit způsob řazení – abecední 

podle autora nebo jména záznamu, podle data vzniku objektu, jehož se 

záznam  týká  nebo  dle  relevance  –  počtu  výskytu  klíčových  slov 

v záznamu.

Výsledky  vyhledávání  obsahují  veškerá  pole,  která  záznam 

obsahuje, některé nejsou povinně uváděny.

obr. č. 10: výsledky vyhledávání v OAIster

7.3.3. OAIster a webové vyhledávače

Správci  katalogu  spolupracují  s největšími  vyhledávači,  aby 

umožnili  zaindexování  obsahu  katalogu.  Využívají  k tomu  soubor 

Sitemap,  který  podporuje  protokol  OAI-PMH.  Přesto  pouhých  44% 

záznamů je indexováno Googlem, Yahoo! má pokrytí lepší - na úrovni 

65%  [McCown,  2006].  V budoucnu  se  situace  pravděpodobně  zhorší, 



protože Google oznámil od května 2008 konec podpory protokolu OAI-

PMH, a dále bude podporovat jen XML verzi souborů Sitemap. [Mueller, 

2008].

7.3.4. Zhodnocení OAIster

OAIster je zajímavý katalog digitálních zdrojů založený na sběru 

metadat  od  poskytovatelů  obsahu  v otevřeném  formátu  OAI-PHM. 

Vytvořený  katalog  obsahuje  velké  množství  záznamů,  které  přes 

spolupráci  s provozovateli  webových  vyhledávačů  zůstávají  v oblasti 

neviditelného  webu.  Nevýhodou  pro  univerzální  použití  katalogu  je 

omezený přístup k některým dokumentům – je závislé na poskytovateli 

obsahu.



8. Závěr

Ve své práci  jsem se pokusila  shrnout  poznatky o neviditelném 

webu,  tedy  oblasti  webového  prostoru  nezpracovávané  běžnými 

vyhledávacími  nástroji.  Popsala  jsem  vývoj  prezentování  informací 

v internetovém prostředí, příčiny vzniku neviditelného webu a jeho typy, 

vyhledávání  ve  viditelné  i  neviditelné  oblasti  webu.  Dále  jsem  se 

věnovala  kategorizaci  a  strukturaci  neviditelného  webu,  pro  vybrané 

kategorie jsem uvedla a stručně popsala reálné příklady neviditelných 

webových  stránek.  Svou  pozornost  jsem  věnovala  i  třem  „branám“ 

neviditelného webu. 

Pojem neviditelný web se používá od roku 1994 a zpopularizovala 

ho zejména stále hodně citovaná studie firmy BrightPlanet z roku 2001. 

V roce  2001  vychází  také  knihy  o  neviditelném  webu  autorů  Ch. 

Shermana a G. Price [Sherman, 2001] a P. Pedleyho [Pedley, 2001]. V té 

době  byl  problém  neviditelného  webu  velmi  aktuální  –  webové 

vyhledávače  měly  mnoho  nedostatků,  které  limitovaly  jejich 

použitelnost  a  měly  za  následek  relativně  velký  objem neviditelného 

webu.  Další  významnou  příčinou  bylo  zpřístupňování  v té  době 

existujících  informačních  zdrojů  pomocí  webových  vyhledávacích 

formulářů,  které  vyhledávací  nástroje  nedokázaly  (a  stále  ještě 

nedokáží) zpracovat a uložené informace zaindexovat.

Od  té  doby  se  situace  v mnohém  změnila.  Technologie 

vyhledávačů  byla  v mnoha  aspektech  zdokonalena,  aby  podporovala 

např.  větší  množství  souborových  formátů  a  dynamicky  generované 

webové stránky. Frekvence indexování obsahu webových stránek byla 

zásadně zvýšena, zejména pro oblíbené a často aktualizované stránky. 

Nejvýraznější změnou je ovšem přesun snahy o co nejlepší zaindexování 

obsahu  webu  z provozovatele  vyhledávacího  nástroje  na  správce 

webových  stránek.  Došlo  k výrazné  komercionalizaci  webu,  jejímž 

základem  je  získání  co  největšího  počtu  uživatelů.  Protože  webové 



vyhledávače v jejich získávání hrají zásadní roli, zajištění co nejlepšího 

postavení ve výsledcích vyhledávání se stalo jedním z nejdůležitějších 

úloh správců webu. K tomu používají techniky SEO, což je v současném 

webdesignu velmi často zmiňovaný pojem. 

Přesto  stále  ještě  existuje  množství  stránek  s informacemi 

neindexovanými ve webových vyhledávačích, jak ukázal i můj průzkum 

v kapitole  6.  Častým  důvodem  je  netextový  typ  dat  na  stránce 

obsažených  –  obrázky,  zvuky,  videa  zatím  vyhledávače  zpracovat 

neumí.  Indexovat  nelze  ani  data  dynamicky  generovaná  na  základě 

uživatelského dotazu, který vyhledávače neumí napodobit. Ani správně 

využité SEO techniky, např. definování souboru Sitemap pro výpis všech 

stránek nezaručí 100% zaindexování webu.

Celkově lze tedy říci, že přes pokroky v technologii vyhledávačů a 

dostupnost  nových  možností  pro  přizpůsobení  webu  pro  lepší 

zaindexování,  zůstává  oblast  neviditelného  webu  stále  významnou  a 

rozsáhlou. Informační profesionálové musí brát při své práci zřetel na 

existenci takových stránek, a tedy omezení webových vyhledávačů, a 

používat specializované nástroje pro získávání  úplných a relevantních 

informací.
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