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Abstrakt

Tématem práce jsou internetové vyhledávače, zejména vyhledávače operující v prostředí 
volně indexovatelného WWW. Nejprve je přiblížena struktura internetových vyhledávacích 
systémů. Dále jsou rozebrány jejich jednotlivé části, zvláštní pozornost je věnována zejména 
crawleru. Hlouběji se práce věnuje také způsobům řazení výsledků a jejich možnému 
ovlivňování. V další části práce jsou pak popsány hlavní zahraniční a domácí vyhledávače a 
to nejen vyhledávající v prostoru www. Důraz je kladen na okolnosti jejich vzniku, použité 
technologie a jejich financování. Pozornost je věnována též osobám zakladatelů.

Klíčová slova:
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Poděkování
Za podnětné i kritické připomínky a za čas, který mi v souvislosti s touto prací 
věnoval, děkuji vedoucímu práce PhDr. Richardu Papíkovi, Ph.D.. Děkuji též svým 
rodičům a přátelům, kteří mě během mého studia podporovali a to nejen morálně.

Předmluva
S osobními počítači jsem pracoval od svých devíti let, tedy někdy od roku 1983. Byla 
to doba Basicu a robota Karla, s jehož kroky mě poprvé ve Stanici techniků Vyšehrad 
seznamoval Richard Papík. O pár let později jsem osobní počítače začal rozebírat a 
zase skládat. Byla to kouzelná doba, kdy tep procesorů (tehdy ještě převážně 
osmibitových) dosahoval jednotek megahertz a operační paměť RAM měla maximálně 
stovky kilobajtů. S Internetem jsem se seznámil v roce 1993, to již nastoupila éra PC. 
S počítačem, ve kterém byl procesor 386SX, 256 kB RAM a 60 MB pevný disk a s 
modemem o rychlosti 2400 baudů a uživatelským účtem, zapůjčeným kamarádem, 
jsem stahoval sharewarové programy z finských ftp archivů. V té době jsem propadl 
také komunikaci prostřednictvím BBS. Později se některé z těchto BBS napojily na 
Internet, zprovoznily elektronickou poštu a umožnily také využít dalších služeb (telnet, 
ftp či Gopher). V roce 1995 jsem si pořídil nový modem, takže jsem se připojoval 
rychlostí až 14 400 baudů. Za 1 Kčs jsem mohl být z domova po telefonu připojen 
neomezeně dlouho (a často jsem tak u PC proseděl celý den). Tedy pokud telefon 
fungoval -  šlo o skupinovou linku, sdílenou s dalšími devíti účastníky ve třech 
domech. BBS měla linek dvaatřicet a nás, uživatele, fascinovala možnost vzájemné 
komunikace. Pištivý svět bitů, ze kterých se skládaly na druhé straně telefonních drátů 
informace, mě fascinoval. Koncem roku 1995 padl monopol na datové služby a já  se 
připojil přes poskytovatele VideoOnLine plnohodnotně k Internetu (za měsíční paušál 
500 Kč a rychlostí do 28 800 baudů). Obsah WWW tehdy nebyl nijak omračující, co 
do množství stránek, ale svojí hypertextovou technologií a možností přesouvat se 
pouhým kliknutím z kontinentu na kontinent. Od této chvíle se stala práce s Internetem 
běžnou každodenní součástí mého života. Zažil jsem tedy komerční začátky českého 
Internetu, první katalogy a vyhledávače -  a to jak v českém prostředí, tak i v zahraničí, 
kde neměli ve využívání těchto nových technologiích o moc větší náskok, zatímco v 
používaném hardware byly rozdíly propastnější. Začala se totiž rýsovat malá



informační revoluce - data, informace a programy se více a více dostávaly do popředí 
zájmu.

Tvůrčí poznámka
Internet má i své slabší stránky. Zatímco tištěné dokumenty, často v mnoha 
exemplářích, zůstanou knihovnám, firmám, či domácnostem, obsah webu často končí 
v propadlišti dějin. Nové nahrazuje staré, původní obsah nenávratně mizí. V práci 
jsem se snažil používat jak tištěné zdroje, tak využít i zdrojů elektronických. V 
případech, kdy jsem vycházel z vlastních vzpomínek a zážitků, jsem se snažil doložit 
existenci pramenů, které by mé informace potvrdily. Díky společenským stykům, 
zejména pracovním (působil jsem jako novinář a nadále působím jako publicista), s 
mnoha důležitými osobnostmi českého Internetu, jsem se často dostal i k informacím 
nikde nepublikovaným. Jejich použití ve větší míře jsem se snažil vyhnout.

V době, během níž jsem shromažďoval podklady pro tuto práci, jsem publikoval 
několik rozsáhlých článků, které s tématem práce souvisely. Plně si uvědomuji, jak 
zrádné může být zpracovávat práci z vlastních publikací. Některá média však často 
přinášejí velice zkreslené informace, často se řetězí zpracování zpráv a postupně 
sdělení prochází degradací, až se z informací stává spíše dezinformace (všichni známe 
dětskou hru na tichou poštu).

Rozsáhlým zdrojem informací jsou dnes blogy -  přináší informace rychle, jsou dobře 
prohledatelné, ale jejich slabinou je někdy malá důvěryhodnost. Blogy si zřídilo 
mnoho společností, které vyhledávací systémy provozují, ale i přímo zakladatelé a 
zaměstnanci, aby rychle informovali své uživatele a příznivce. Jde tedy o informace 
„přímo od zdroje“.

Nesčetněkrát jsem se také setkal s problémem, že na adresách uvedených v 
informačních pramenech již nebyl přístupný původní obsah. Expirované domény 
změnily majitele, noví majitelé se snaží využít právě toho, že na domény směřují 
odkazy z důvěryhodných webů. Řešením někdy nebyl ani např. Webarchiv 
(www.archive.org), u kterého se ukázalo, že v počátcích jeho provozu docházelo k 
archivaci pouhých fragmentů webů, navíc s dlouhými intervaly.

Mnoho monografií se vybrané tématice vyhledávačů nevěnuje. Buď jde o klasické 
učebnice oboru „Information Retrieval“ (dále IR), které až zbytečně podrobně 
popisují matematické modely z pohledu IR. Druhým extrémem jsou populární knihy,
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např. The Google Story nebo The Search. Informace v nich jsou často tak 
zjednodušené, že se dostávají pod hranici využitelnosti.1 Navíc v tak dynamickém 
prostředí, jakým World Wide Web a vyhledávací služby jsou, je  kniha publikovaná 
před několik lety příliš stará.

1 Internetový expert Jiří Peterka se v recenzi knihy Google Story vyjádřil: „Stejně tak v ní [knize] neočekávajte 
žádné velké podrobnosti o hardwarovém a softwarovém řešení Googlu jako vyhledávače, či jiné technické 
detaily. Tyto věci jsou v knížce Google Story samozřejmě zmíněny, ale jen na „beletristické“ úrovni.“
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1. Úvod
1.1. Význam pojmu „internetový vyhledávač“

Pro výraz internetový vyhledávač (anglicky „internet search-engine“) je nabízen český 
ekvivalent vyhledávací stroj a indexační program. Česká terminologická databáze 
z oblasti knihovnictví a informační vědy [TDKIV] pak nabízí vysvětlení tohoto 
pojmu:

,Jeden ze základních typů vyhledávacích nástrojů na internetu2. Databáze 
vyhledávacího stroje je  budována na základě automatizovaného sběru dat. 
Vyhledávací stroj tvoří čtyři základní funkční části: roboty (jejich hlavním úkolem je  
sběr informací na WWW), indexační program (zpracovávající informace získané 
roboty), vyhledávací program (vyhledávací algoritmus a související programy) a 
grafické rozhraní (sbírá dotazy od uživatele, předává je  vyhledávacímu stroji a 
zobrazuje výsledky hledání uživateli).“

S výkladem tohoto hesla lze v zásadě souhlasit, až na malou polemiku s tím, že 
hlavním úkolem robotů by snad měl být „sběr informací na WWW\ Naštěstí 
vymezení hlavního úkolu neznamená nemožnost úkolů vedlejších. Tato polemika je z  
mého pohledu důležitá pro vymezení obsahu této diplomové práce. Prostor WWW, 
resp. služby, používající protokolu http, který je s webem neodmyslitelně spjat, je 
pouze pouhou podmnožinou Internetu. V běžné mluvě a někdy též i v médiích se 
často pojem WWW a Internet zaměňují. S postupným vývojem technologií se staly i 
některé protokoly zastupitelnými. Příkladem může být stahování (download) souborů 
ze serverů pomocí webového prohlížeče a protokolu http, které již vytlačilo dřívější 
distribuci souborů pomocí protokolu FTP.

Byly to ale právě služby, jako je  dnes již zapomenutý (a pro novější generaci uživatelů 
již zcela neznámý) Gopher a stále méně využívaná služba FTP, které podnítily vznik 
prvních vyhledávacích nástrojů a služeb.

V posledních letech vyhledávače začaly nabízet vyhledávání v datech, která mají s 
webem pramálo společného a v jistých případech dokonce nemají zdánlivě spojitost 
ani s Internetem. Pokud bychom je ovšem do skupiny internetových vyhledávačů 
nezařadili z důvodů, že přístup ke službám, které tato data zprostředkovávají, se děje

2 TDKIV uvádí heslo internet s malým „i“. Zastávám odlišný názor, kterým bych rád podpořil používání 
výrazu Internet ve své diplomové práci. Vidím rozdíl mezi Internetem a internetem.- DOPLNIT proč, 
případně při časové krizi se teda na to vysrat, holt nedostanu Nobelovku ;-)

14



prostřednictvím Internetu resp. služby WWW. Pak bychom mohli mít další pojetí 
termínu „internetový vyhledávač“. Mezi takové služby patří vyhledávání v mapových 
podkladech (např. Google Maps, či Mapy.cz z dílny Seznamu) nebo v tištěných 
knihách (např. služba Google Book Search). Tištěné knihy, které prošly procesem 
digitalizace, nikdy nebyly umístěny na webu/Intemetu, ale jejich obsah je dnes 
indexován a nabízen vyhledávačem Google vedle výsledků z prohledávání webu. Další 
skupinou zpracovávaných informací mohou být např. patentové dokumenty, jejichž 
prohledávání nabízí služba Google Patents.

Web a další informační zdroje, umisťované na Internet lze přirovnat k Vesmíru, pokud 
přijmeme hypotézu, že Vesmír se od svého vzniku stále rozpíná. Jako my, lidé, nejsme 
schopni spočítat a popsat všechny objekty ve Vesmíru, před vyhledávači stojí podobné 
problémy -  nikdy neobsáhnou všechny informace, byť si takový cíl mnohdy jejich 
tvůrci vytyčili3.

1.2. Vymezení obsahu práce

Jakkoliv se zdá být web nekonečný, tato práce musí být konečná. Kterým službám je 
tedy v práci věnováno místo? Jelikož některé dnešní fulltextové vyhledávače v 
počátcích svého působení fungovaly pouze jako katalogy (což se týká i českého 
Seznamu a amerického Yahoo!), jsou popsány i tyto etapy, přestože funkce indexace 
webu a plnotextové vyhledávání webových stránek byly ke službám doplněny až 
později.

Z hlediska územního působení se v první řadě diplomová práce zabývá největšími 
globálními vyhledávači, které nabízejí služby celosvětově a indexují webové stránky 
nezávisle na použitém jazyku a nezávisle na lokalitě, kterou můžeme chápa podle 
geografického umístění zdrojů či podle domény nejvyšší úrovně -  „top level domény“ 
(TLD). Nejde o vyhledávače nutně provozované společnostmi ze Spojených států, 
odkud je např. jednička trhu, vyhledávač Google. V práci je věnován prostor i 
francouzskému systému Exalead, jelikož velikost jeho indexu jej bezpochybně řadí 
mezi špičku.

3 Např. společnost Google uvádí: „Google's mission is to organize the world's information and make it 
universally accessible and useful.“, tedy posláním  společnosti Google je  organizovat informace z celého 
světa a učinit je  univerzálně přístupnými a užitečnými , tvůrce systému WAIS hovořil o „ Universal Access 
to all Knowledge", tedy „ Univerzální přístup ke všemu vědění“.
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Z českých vyhledávačů samozřejmě nechybí největší Seznam.cz, dále pak další hlavní 
české vyhledávače. Věnuji se ale i předchůdci Seznamu, serveru U zdroje, jelikož je 
rozšířeným omylem, že Seznam.cz byl u nás prvním katalogem.

Pozornost věnuji též systémům, které byly historicky prvními zástupci, byť se 
nevěnovali indexaci webu, ale již výše zmíněnému FTP či Gopheru, neboť právě tyto 
systémy byly postaveny před technicky nové typy úloh, které některá technická 
specifika Internetu přinesla.

Práce si rozhodně neklade za cíl podat ucelený přehled o všech vyhledávačích a 
popisovat zevrubně jimi nabízené služby. Práce si ani neklade za cíl popisovat do 
podrobná historii vyhledávačů. Práce se ohlíží po technických a ekonomických 
aspektech provozu vyhledávačů, které se mi jevily jako přínosné i z pohledu našeho 
oboru. V oblastech technického vývoje a ekonomiky provozu j e v  práci kladen důraz 
na použité technologie (hardware, software, patenty), ekonomický pohled přináší 
především odpověď na otázky, odkud zakladatelé vzali finance na založení a 
financování firem v ranné fázi.

Naopak nejsou vůbec zmiňovány srovnání firem např. z hlediska obratu nebo počtu 
návštěvníků, neboť bych srovnával nesrovnatelné. Většina vyhledávačů poskytuje 
kromě vyhledávání též další služby, které jsou pro ně rovněž zdrojem příjmu. Nelze 
tedy přesně stanovit nejen výnosy, ale ani přesné náklady na vyhledávací služby. Obojí 
se rozpustí v souhrnných údajích.

Zvolením tohoto tématu práce jsem si vzal na svá bedra zbytečně rozsáhlé téma. 
Možná i práce, věnovaná vyhledávačům českým, světovým, třeba jen z pohledu 
technického nebo možná i jedinému vyhledávači by pořád naplnila rozsah samostatné 
diplomové práci. To bylo mým nej větším zklamáním -  dnes vím, že jsem měl zcela 
jistě volit méně obsáhlé a časově náročné téma, které by šlo rozebrat více do hloubky a 
kde by byla možnost využít všechny zdroje informací a vměstnat tyto poznatky do 
diplomové práce.

Dalším, poněkud skrytým a v zadání práce neuvedeným tématem, které vystupuje na 
povrch napříč celou prací, jsou lidé. Osobnosti, které významným způsobem přispěli 
ke vzniku a úspěchu vyhledávacích služeb. Ať již tím, že stáli u jejich zrodu, nebo se 
připojili a přispěli svým kapitálem (znalostním, finančním...) v průběhu těchto 
fascinujících dnů, které neodmyslitelně patří k historii informačního průmyslu.
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Tento kombinovaný pohled mi přišel zajímavý z následujících důvodů. Jde o 
nejrozsáhlejší systémy pro zpracování dat, které si vůbec můžeme představit. Největší 
vyhledávače pracují s pebibajty4 dat, zpracovávaných podle odhadů na stovkách tisíc 
počítačů. To přináší nutnost použití inovativních řešení. Služby jsou poskytovány 
stovkám milionů uživatelů ze všech koutů světa, každý den non-stop. Další 
zajímavostí pak je, že služby vyhledávačů jsou uživatelům poskytovány zcela zdarma 
(ve smyslu nulových přímých finančních plateb od uživatele informačních služeb k 
provozovateli vyhledávací služby). Zároveň však výjimečnost služeb najdeme i v tom, 
že služby nejsou financovány ani z příjmů z poplatků za internetovou infrastrukturu, 
ani nejsou financovány státem. Jde o výhradně komerční subjekty bez veřejných 
dotací5.

4 Nově je jednotka PB petabajt brána v desítkové soustavě jako 1,000,000,000,000,000 bajtů—  10005 nebo 
1015 a PiBpebibajt dvojkově 1125899906842624 bajtů— 10245 nebo250. Práce se snaží přinášet přesné 
informace, ale někteří autoři stále nezohlednili tuto vcelku nedávnou změnu v používání jednotek. Lze jen těžko 
zjistit, zda se např. zkratkou MB nemyslí právě nová SI jednotka MiB. Velikostní rozdíl však není v této práci až 
tak podstatný.
5 Pokud odmyslíme drobné subvence či granty, poskytnuté v případě někteiých projektů v jejich počátcích. I z 

tohoto pohledu jsou tyto služby výjimečné.
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2. Technologie a struktura webu
2.1. Technologický pohled na web

Pro účely této diplomové práce a ve vztahu k problematice vyhledávačů se můžeme 
pokusit popsat web takto:

Současný World Wide Web (zkráceně Web či WWW) je heterogenní a nestálá 
množina mnoha miliard datových souborů (dokumentů jako jsou např. www 
stránky, dokumenty ve formátu PDF). Některé tyto dokumenty mohou být 
(technicky jim je umožněno) a jsou (existuje ono spojení) hypertextově propojeny 
tzv. hyperlinky/odkazy, umožňujícími odkazovat z dokumentu na jiný dokument. Tak 
se děje za účelem navigace a citování.

Webové stránky jsou tvořeny (též používáme výrazu jsou napsány) a jejich navigační 
struktura a vizuální forma jsou řízeny speciálním umělým značkovacím jazykem 
(H)TML a pomocí stylů CSS, případně značkovacím jazykem XML (tyto jazyky 
existují v několika verzích). Vlastní obsah (sdělení) je pak většinou tvořen 
přirozeným jazykem, technicky kódovaným pomocí některého z kódování a 
prezentovaným ve formě textu.

K bezproblémové interpretaci -  zobrazení k tomu určenými programy, tzv. prohlížeči 
(„ browsery “) obsahu napomáhá použití rozličných kódování příslušných přirozených 
jazyků. Webové stránky se přenášejí Internetem pomocí http („hypertext transfer 
protokol“ -  protokol pro přenos hypertextu), který je nej svrchnější aplikační vrstvou, 
pod kterou se ukrývají další protokoly, které nás (naštěstí) příliš nemusejí zajímat. 
Stránky jsou uložené jako soubory na serverech či jsou na serverech generovány právě 
v okamžiku jejich vyžádání. Vyžádané stránky jsou zpracovány prohlížeči (browsery) 
uživatelů (klientů) a zobrazeny uživatelům v multimediální podobě 
(text/obraz/video/zvuk). Součástí kódu mohou být takové části kódu (např. JavaScript, 
FLASH), který je potřeba vykonat na lokálním počítači. Výstupem tohoto kódu může 
být textový obsah, který je pak prohlížečem též zobrazen, případně obrazové soubory, 
které též nesou sdělení (např. grafy), včetně sdělení ve formě textu.

Na cestě mezi serverem a klientem mohou být stránky rovněž ukládány do tzv. cache 
(rychlá vyrovnávací paměť - např. na proxy-serverech), nebo mohou být z různých 
důvodů obsahově filtrovány (např. ťirewally, fitry pro „morálně závadný“ obsah ve

18



školách či dětských knihovnách, politický motivovaná filtrace v nesvobodných 
oblastech světa). Uživatelé tedy mohou v těchto speciálních případech obdržet rozdílné 
dokumenty, než v jaké podobě jsou tyto dokumenty uloženy na zdrojových serverech.

Během komunikace mezi prohlížeči a servery mohou být uživatelé do jisté míry 
identifikováni např. podle IP adres, popř. lokálně uložených souborů, tzv. cookies6.

Systém je decentralizovaný a z technického pohledu nemá žádné řídící, ani 
administrační sídlo či ústřední řídící a dohledový orgán. Při dodržení technických 
protokolů a zákonů7 se může připojit kdokoliv. A to v roli konzumenta, čtenáře a 
uživatele i jako producent a přispěvatel/publicista.8

2.2. „Motýlková struktura“ webu

Studiem struktury webu v roce 2000 došli experti9 k závěru, že nejde o zcela 
propojenou síť, jak se předpokládalo. Studie popisuje šanci, že můžeme surfovat mezi 
dvěmi náhodně zvolenými stránkami, menší než jedna ku čtyřem. Analýze bylo 
podrobeno 200 milionů webových stránek s 1,5 miliardy odkazů.

Jádro, které vidíme ve středu grafu, obsahuje stránky, shluk stránek „IN" reprezentuje 
stránky, které odkazují na stránky z jádra, ale nemohou z něj být dosaženy. Shluk 
„OUT1 jsou stránky, které mohou být dosaženy z jádra, ale na jádro neodkazují (např. 
firemní stránky, odkazující jen samy na sebe a nikoliv vně prezentace). Tendrils a 
tubes též neodkazují do jádra, ale propojují stránky IN a OUT. Dále zůstavají zcela 
nepropojené, izolované stránky či jejich skupiny (disconnected components).

6 Proměnné uložené v prohlížeči, sloužící pro pozdější využití.
7 Ačkoliv je Internet považován za patrně nejsvobodnější médium, rýsuje se jistá regulace. Internetové služby 

se mohou díky své technické podstatě dotknout i značně rozdílných legislativ několika států zároveň.
8 Tuto definici jsem vytvořil vlastními silami, s ohledem na téma práce. Později se mi dostala do rukou 

publikace Mining The Web [CHAKRABARTI], kde se vyskytuje podobá definice menšího rozsahu.
9 Jednalo se o výzkumníky tří kalifornských skupin -  z firmy IBM (Almaden Research Center v San Jose), 

vyhledávače AltaVista (San Mateo) a Compaq Systems Research Center (Palo Alto). Své výsledky pak prvně 
prezentovali na 9. World Wide Web konferenci v Amsterodamu.
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Region: s e e IN OUT Tendrils Disconnected Total

Size: 56,463,993 43,343,168 43,166,185 43,797,944 16,777,756 203,549,046

FIGURE 7.21 The Web as a bow tie [2Bj.

Obr. 1 Tzv. „bow-tie“ graf struktury webu z hlediska propojení, pojmenovaný podle tvaru, připomínajícího 
motýlka. Graf se poprvé objevil v roce 2000 v časopise Nature10, tento je přetištěn z [CHAKRABARTI, 
s. 247]

2.3. Regionální působnost a překryv vyhledávačů

Žádný z vyhledávačů nezpracovává úplně celý prostor WWW. První vyhledávače se 
soustředily na zpracování stránek v doméně .com. Stránky v doméně .com zprvu 
přirozeně obsahovaly většinu obsahu celosvětového webu. Rovněž první z českých

10FIGURE 1. The web is a bow tie From the following article: The web is a bow tie Nature 405, 113(11 May 
2000) doi: 10.1038/35012155 http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6783/iull/405113a0.html
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fulltextových vyhledávačů (a vyhledávačů i v dalších zemích mimo USA) věnovaly 
pozornost českým webům a informacím v českém jazyce. Tato specializace má však 
své úskalí. Jako český můžeme definovat především web v národní TLD .cz a v 
českém jazyce. I tak ale existuje mnoho webů v českém jazyce, ale mimo doménu .cz. 
Aby mohl vyhledávač zpracovat všechny české stránky, musel by zkoušet načíst 
stránky, na které směřují odkazy ze všech stránek, a mít pro tento účel přehled o celé 
struktuře webu a minimálně metadata o všech stránkách, což je technicky 
neproveditelné11.

Vyhledávače zpracovávají ty stránky, které samy objeví. Byť lze vyplněním webového 
formuláře většinu vyhledávačů upozornit na adresu nových stránek, případně stránek, 
které nejsou vyhledávačem zpracovány, mnozí tvůrci tak neučiní. Není to povinné a 
mnozí z nich o této možnosti ani nevědí.

České vyhledávače tedy vznikaly v dobách, kdy místní weby stály stranou zájmu 
zahraničních služeb, např. systému AltaVista. Důvodem mohlo být i to, že např. český 
jazyk byl používán v několika kódováních a implementace by byla složitější (stejně 
jako u desítek dalších světových jazyků) bez jazykových specialistů. Dnes již globální 
služby zvládají zpracování světových jazyků, u vyhledávače Google jde o více než 100 
jazyků. Budování jazykově a teritoriálně lokálních vyhledávačů je tedy z výše 
popsaných důvodů technicky nesmírně složité a jejich provoz náročný zejména z 
hlediska nutnosti volit kompromis ohledně rozhodnutí, které stránky načíst, pokud je 
vyšší pravděpodobnost, že např. stánka nebude v českém jazyce.

Katalogy typu Yahoo! či Seznam.cz pokrývají jen malou část webových zdrojů. 
Odhaduje se, že toto pokrytí činí pouhé procento všech existujících webových stránek 
[BAEZA-YATES], což se může jevit jako velice malý podíl. Pokrytí fulltextových 
vyhledávačů není též stoprocentní, ale dosahuje jen desítek procent pro jednotlivé z 
vyhledávačů.

Též překryv vyhledávačů , tedy množina stránek, které jsou zpracovávány více 
vyhledávači, dosahuje nízkých hodnot. První studie z roku 2005, která se týkala 
vyhledávačů Google, Yahoo!, MSN a Ask.com, zjistila, že 84,9 % výsledků 
vyhledávání bylo unikátních projeden daný vyhledávač (t.j. nebylo nalezeno ostatními

11 Národní knihovna by též neměla všechny v Česku vydané knihy, pokud by musela sama vyslat akviziční 
pracovníky do knihkupectví po celém světě, protože by např. některé knihy v češtině vycházely v zahraničí a 
neexistoval by povinný výtisk.

21



vyhledávači). Pouze v jednom procentu případů vyhledávání byly výsledky na první 
straně výsledků vyhledávání stejné u více vyhledávačů [STERLING].

Další příčinou pouze částečného pokrytí je skutečnost, že mnoho stránek není 
konvenčním fulltextovým vyhledávačům přístupno, jelikož se nacházejí v zóně tzv. 
neviditelného či hlubokého webu („invisible web“, „deep web“). Jako jeden z 
příkladů můžeme uvést např. nejrozsáhlejší světový webový archiv www.archive.org. 
který obsahuje miliardy stránek, které jsou přístupné jen v případě, že známe URL 
zdroje, jehož archivní kopii chceme vyhledat. Systém neposkytuje možnost 
fulltextového vyhledávání vlastního obsahu a není integrován do žádného 
vyhledávače. Nemožnost fulltextového vyhledávání na stránkách archivu je dána tím, 
že se jedná o pouhé úložiště webových stránek, data nejsou indexována.

2.4. Speciální webové technologie

2.4.1. Technologie AJAX

AJAX (akronym z Asynchronous JavaScript and XML) je označení, zastřešující 
technologie, které jsou používané pro vývoj interaktivních webových aplikací. 
Aplikace umožňují měnit obsah prohlížených stránek bez nutnosti jejich znovunačítání 
prohlížečem. Aplikace s použitím AJAX poskytují uživatelsky přívětivější prostředí 
(např. vysoce interaktivní vyhledávací rozhraní), na druhou stranu ale vyžadují použití 
moderních webových prohlížečů. AJAX není doslova separátní technologií, ale jen 
označením souběžného použití několika technologií, které se při vývoji internetových 
aplikací používají již léta. AJAX je úzce spjat s tzv. „Web 2.0“, některými odborníky je 
použití AJAXu považováno za jeden z hlavních atributů. Za lídra v používání AJAXu 
je pak považována společnost Google [ASLESON, s. 259].

U tradičních webových aplikací interakce se serverem spotřebovává čas a přináší 
prodlevu při následném znovunačítání stránek. Uživatel např. vyplní formulář, 
klepnutím na tlačítko provede iniciaci odeslání dat z formuláře na server, a čeká na 
načtení odpovědi ve formě celé nové webové stránky. Načtená stránka však mnohdy 
obsahuje pouze změnu ve velice malé části.

Pozitiva tradičních aplikací, bez využití AJAX:
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• vyšší stupeň kompatibility se staršími a minoritními prohlížeči a mobilními 
zařízeními.

•  snadná implementace za použití standardního HTML (stačí tedy i 
nejobyčejnější prohlížeč)

Negativa tradičních aplikací:

•  tok informací j e stále přerušován znovunačítáním stránek

• přenosové pásmo se využívá neefektivně, načítají se i části stránek, které se 
nezměnily

Pozitiva AJAX aplikací:

•  hladká a nepřerušovaná uživatelská práce

• šetří přenosové pásmo tím, že přenáší pouze nová data

•  vytváří příležitost pro zcela nový typ uživatelských rozhraní, která tradiční 
model nemůže nabídnout

Negativa AJAX aplikací:

•  nízká kompatibilita se starými prohlížeči a některými mobilními zařízeními 
(PDA, mobilní telefony)

•  složité pro implementaci standardů uživatelské přístupnosti (standard WAI12 
atd.)

2.4.2. AJAX aplikace z hlediska vyhledávačů

Z pohledu vyhledávačů je použití AJAX poněkud dvousečné. Při využívání 
technologie v uživatelském rozhraní aplikace vyhledávače dokáže zpříjemnit 
uživatelský prožitek. Formuláře pro zadání rešeršního dotazu např. mohou interaktivně 
reagovat na již napsanou část dotazu a nabízet vodítko (jde o tzv. „našeptávače“), 
případně aplikace může snáze poskytovat automatickou kontextovou nápovědu. Může 
též zobrazovat náhledy cílových stránek, nad jejichž odkazem se uživatel zastaví na 
stránce výsledků vyhledávání s kurzorem13.
12 Web Accessibility Initiative (WAI) viz http://www.w3.org/WAI/
13 Např. služba Snap.com, která každou vteřinu poskytuje náhledy stránek více než 100 uživatelům. Službu 

založil Bili Gross, zakladatel společnosti Overture, o které bude pojednáno dále.
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Problémy aplikace vytvořené s využitím AJAX technologií způsobují vyhledávačům v 
okamžiku, kdy má být obsah stránek stažen, zpracován a indexován. Obsah stránek se 
uživateli skládá až na lokálním počítači v prohlížeči, který provádí vykonání 
programového kódu. Vyhledávače však neprovádějí během zpracování tuto následnou 
interpretaci kódů stažených stránek. U některých aplikací tak důležité části stránek 
mohou uniknout zpracování. Běžný uživatel data vidí zobrazena v prohlížeči, ale 
fulltextový vyhledávač tuto schopnost nemá. Toto platí nejen pro texty, ale např. též 
pro odkazy, které se mohou stát pro vyhledávače „neviditelné“14.

Řešením není ani poskytování odlišného obsahu robotům vyhledávačů, např. na 
základě vyhodnocení přístupové IP adresy jako adresy robota vyhledývače, neboť tyto 
praktiky jsou považovány za tzv. „cloaking“, spadající do sféry tzv. ,J5lackHat SEO“15 
a jsou zapovězeny a vyhledávači penalizovány. Je možné, že některé vyhledávače v 
budoucnu začnou kód na některých stránkách zpracovávat, což si však vyžádá značný 
dodatečný výpočetní výkon. Vlivem JavaScriptu (jedné z podstatných součástí 
AJAXových aplikací) na vyhledávače se zabývá studie „The influence that 
JavaScript™ has on the visibility o f  a Website to search engines - a pilot study“16 
[WEIDEMAN]. U vyhledávače Google se však v dubnu 2008 objevily zprávy, že 
vyhledávač začal získávat odkazy i z jednodušších částí javascriptových kódů, což 
tedy znamená, že určitý kód je již za určitých okolností zpracováván.

14 Výhodný z pohledu vyhledávačů je však tento princip pro všechny reklamní texty, které jsou výsledkem 
vykonaného javascriptového kódu, např. reklamy v rámci systému AdSense, popsaného dále. Jejich text není 
crawlerem stažen a tím pádem ani dále indexován. Oproti tomu např. výměnná síť odkazů TextLinkAds proto 
využívá jiných technologií (vkládání na straně http serveru), takže odkazy vyhledávače zpracovávají a nemají 
možnost odhalit, že jde o placené komerční odkazy, používané zejména v rámci SEO (o této problemati bude 
též pojednáno dále).

15 Termín „cloaking“ nemá český ekvivalent. V principu jde o „převlečení“ při vyžádání stránek roboty 
vyhledávače a podsunutí jiného obsahu vyhledávači a jiného uživateli. „BlackHat SEO“ jsou pak praktiky v 
oblasti SEO, které jsou vnímány jako neetické a provozovateli vyhledávačů jsou zakázané.

16 V překladu „Vliv, který má JavaScript na viditelnost webu vyhledávačem -  pilotní studie“ Weideman and F. 
Schwenke, The influence that JavaScript™ has on the visibility of a Website to search engines - a pilot study, 
e-Innovation Academy, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa, Vol. 11 No. 4, 
July 2006. ISSN 1368-1613.
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3. Architektura vyhledávačů
Vyhledávací stroje jsou složité informační systémy, skládající se z mnoha částí, které 
jsou navzájem propojeny. Jednotlivé části též komunikují s okolím. Publikace

r
[SKLENAK, s. 260] uvádí, že vyhledávací systémy tvoří tyto tři hlavní komponenty:

1. robot (crawler)

2. index

3. vlastní vyhledávací stroj

Obr. 2. Schéma architektury vyhledávacích strojů. Převzato ze [SKLENÁK, s. 260].

Teminologická databáze TDKIV u hesla „vyhledávací stroj“17 hovoří dokonce o 
čtyřech základních funkčních částech a vymezuje jejich činnosti takto:

-  roboty (jejich hlavním úkolem je sběr informací na WWW)

-  indexační program (zpracovávající informace získané roboty)

-  vyhledávací program (vyhledávací algoritmus a související programy)

-  grafické rozhraní (sbírá dotazy od uživatele, předává je vyhledávacímu stroji 
a zobrazuje výsledky hledání uživateli).

17 Jako autor hesla „vyhledávací stroj“ je uváděn Vilém Sklenák, tedy stejný autor, který v [SKLENÁK et. al. s. 
260] hovoří o třech částech. Abych však autorovi nekřivdil, jako zdroj je u hesla uvedena publikace [HOCK, 
1999] HOCK, Randolph E. The extreme searcher's guide to Web search engines : a handbook for the serious 
searcher. Medford : CyberAge Books, 1999. xxiii, 212 s. ISBN 0-910965-26-9.
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Na uživatele vyhledávačů ale můžeme pohlížet ze dvou hledisek:

1. Jako na uživatele, který vyhledává, tedy používá vyhledávač pro vyhledávání 
informací (samozřejmě k tomu potřebuje internetový prohlížeč, ve kterém se 
realizuje vyhledávací rozhraní jako mezičlánek („interface“) pro komunikaci 
mezi strojem a člověkem).

2. Uživatel ale může být i tvůrcem, podílejícím se na WWW a do jisté míry 
ovlivňující budoucí chování vyhledávacího systému. Graf by tedy mohl 
obsahovat i další spojení Uživatel - WWW.

Jedním z prvních rozsáhlejších odborných materiálů, které se věnují podrobně 
architektuře moderních webových vyhledávačů, je článek [BRIN, PAGE] „The 
Anatomy o f a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine“18 autorů Brina a Page, 
dvojice, která stála u zrodu vyhledávače Google. Page s Brinem se nepouští do dělení 
na jednotlivé části, hovoří spíše o aplikacích stroje a vymezují tři hlavní: „crawling, 
indexing, and searching“.

Obr. 3. Schéma moderního vzhledávače v podání Page a Brina [PAGE, BRIN].

18 V překladu „Anatomie hypertextového vyhledávacího stroje velkého rozsahu“ Zveřejněný v In Proc. of 
WWW, pages 107-117, Brisbane, Australia, 1998.
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Uživatel by byl nejblíže části „Searcher “ a „Crawler“ by byl nejblíže zpracovávaným 
dokumentům, nacházejících se v prostoru WWW. Vidíme tedy, že rozdělit vyhledávač 
na části není jednoduchý úkol a že názorů na takové rozdělení můžeme najít hned 
několik.

Až na dvě části však můžeme na vyhledávače pohlížet jako na „černé krabice“, které 
jsou s okolím spojeny dvěmi lehce analyzovatelnými částmi, kterými jsou:

-  vyhledávací rozhraní pro vstup /výstup dat od a pro vyhledávajícího uživatele

-  crawler pro vstup dat z prostředí WWW.

Struktura a chování nitra vyhledávače (tedy části označebé „index“ či „databáze“ pak 
není uživatelem z vnějšku jednoduše možné analyzovat. Ze strategických důvodů bývá 
jeho detailní struktura a technické řešení střeženy, neboť právě zde se koncentruje 
většina know-how, kterým disponují firmy, provozující vyhledávače.

3.1.1. Softwarová stavba vyhledávačů

Výhledávače jsou informační systémy, které jsou vyvíjeny na míru potřebám 
společností, které je věšinou následně též provozují. Použití softwarových komponent 
či hotových systémů od komerčních dodavatelů bývá minimální, využívají se spíše 
vývoj typu „in-house“, který je nej častěji založený na open-source technologiích 
(operačních systémech, databázových serverech). Pokud provozovatel nedisponuje 
patřičným know-how, historie ukázala, že kromě licencování patentů v řadě případů 
došlo přímo k akvizicím celých společností, které takovým know-how disponovaly. 
Často pak i vůdčí osobnosti a hlavní softwaroví architekti následně přešli do 
pracovního vztahu ke kupujícímu. Můžeme se však setkat s případy, kdy je použito 
formy outsourcingu výsledků vyhledávání po té, co provozovatelé vyhledávače z 
nějakých důvodů rezignovali na vývoj vlastních řešení. Například portál Yahoo! 
používal výsledky vyhledávání vyhledávače Google, stejně tak činil jistou dobu český 
Seznam, naopak v roce 2007 Seznam.cz už vlastnil svůj vyhledávací stroj, který 
poháněl vyhledávání na portálu Atlas.cz [NOVÁČEK, 2007].

Z ekonomického hlediska by nákup operačního systému pro několik set tisíc počítačů, 
které největší světoví hráči k provozu potřebují, znamenal pro zahraniční vyhledávače 
investici v řádu desítek milionů USD, pro tuzemské při počtu stovek počítačů pak 
milióny korun. V neposlední řadě by mohl takový nákup odhalit počty počítačů, které 
bývají u nej větších vyhledávacích služeb považovány za firemní tajemství.
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Mezi technické důvody patří zejména 100% kontrola nad zdrojovými kódy aplikací a 
možnost upravit a přizpůsobit např. i jádro operačního systému a dosáhnout tak 
maximalizace výkonu. Počítače, zaměstanené vyhledávacími aplikacemi nebo jejich 
dílčími úlohami spolupracují v takovém propojení, které si vyžaduje použití něčeho 
více, než jsou běžné a neupravené operační systémy.

3.2. Crawler neboli robot

Crawler19, robot či bot je jednou z klíčových částí každého vyhledávače. Jedná se o 
program, který stahuje z webu dokumenty, určené pro další zpracování. Program není 
algoritmicky příliš složitý (např. v porovnání s algoritmy pro výpočty relevace nebo 
efektivní práci s indexem, kdy se současně rohledává a přidávají se nové položky 
během provozu), ale je kritický z hlediska výkonu. Výkonné systémy pouštějí ke 
zpracování webu mnoho robotů současně (crawlery pak pracují paralelně). Page s 
Brinem [PAGE, BRIN] uvádějí před několika lety 300 spojení současně, které však v 
současné době byly u vyhledávače Google zcela jistě překonány.

Crawler bychom mohli přirovnat k akvizičnímu oddělení knihovny. Pokud nebudou 
dokumenty staženy, nebude se v nich moci následně zpracovat a poskytnout je při

v

vyhledávání. Žádná stránka, která by neprošla někdy v minulosti crawlerem, se 
nemůže jednoho dne objevit ve výsledcích vyhledávání.

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler crawler - lezoucí osoba či zvolna se pohybující osoba, lezoucí věc.

28

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler


Caching DNS 
(slack about 

expiration dates)

I

Async UDP 
DNS prefetch 

client

DNS
cache

Per-server
queues

P¡S

ix

DNS resolver 
client (UDP)

Text indexing 
and other 
analyses

Wait
Wait until Http
for Http send and -

DNS socket
available

receive

Text 
repository 
and index

OtS¿«
^  .3
ifi

M -a
¡3 «
jg .2

’5  ’S’S 2  tí SXi

Hyperlink
extractor and 

normalizer

Pago torching context/thread isPageKtwum?

Crawl
metadata

g
S ¿2T3 •

o
</s **¿1 

â ß
Ctr#
a

Load monitor 
and work-thread

manager

Persistent 
global work 

pool o f URLs
isUriVvited?

URL
approval

guard

FIGURE 2.2 Topical anatomy of a large-scale crawler.

Obr. 4 -  Typická vnitřní architektura crawleru, jak jí prezentuje [CHAKRABARTI].

Text repository and index -  úložiště textů a index. Caching DNS—kešování DNS pro rychlejší překlad adres. 
DNS cache -  mezipamět doménového systému DNS. Load monitor and work-thread manager -  
monitorování zatížení serverů, ze kterých jsou stahovány stránky. isPageKnown — komponenta, zjišťující, 
zda už systém stránku zná. Hyperlink extraktor and normalizer — komponenta, zjišťující odkazy ze stránek. 
URL approval guard—komponenta, povolující zařazení dokazů ke zpracování, bere v potaz např. robots.txt, 
případně hlídá, aby se roboti nezacyklily do smyček a pastí („ spider traps “). Crawl metadata -  nasbíraná 
metadata. Text indexing and other analyses -  indexování textů a ostatní analýzy.

Každé nově získané URL musí projít testem, zda již není v databázi známých URL 
(komponenta isUrlVisited?). Každé URL se dále zpracovává. Relativní adresy, 
vyskytující se v HTML dokumentech, jsou nejprve převedeny na adresy absolutní. 
Celá URL jsou pak znovu rozdělena na hostname (případně i s číslem portu, pokud se 
bude lišit od standamího portu č.80 např. www.example.com:8000) a cestu v rámci 
tohoto hostname. Pro obě části se pak vytvoří hashe, např. pomocí algoritmu MD5. 
Délka výsledného otisku je volena při projektování crawleru a závisí na celkovém
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počtu zpracovávaných URL. Cílem je pokud možno uchovat všechny hashe v paměti 
RAM, aby mohlo dojít k jejich rychlému porovnávání. Hašování zajistí, že pokud se 
shodují hashe, shoduje se i URL, stačí tak porovnávat právě hash, který i pro hodně 
dlouhá URL může mít např. jen 128 bitů20. Pro účely porovnání jsou navíc hashe 
uspořádány tak, aby vyhledávací algoritmy byly efektivní (tedy jsou organizovány 
např. pomocí B-stromů). Pokud jde o nové URL, které se v databázi nevyskytuje, je 
přidáno do databáze URL, která jsou určena pro sběr dokumentů [CHAKRABARTI, s. 
27].

Jakkoliv ale probíhá sběr dat z WWW automaticky, každý pokročilý vyhledávač 
umožňuje administrátorům systému též lidským zásahem činnost robotů v případě 
potřeby usměrňovat. Lidským zásahem je tak možné například některá URL z 
databáze URL vyřadit a některá naopak přidat.

K ručnímu vyřazení dochází např. při hrubém porušení pravidel v rámci neetických 
SEO praktik. Podnět k takovým praktikám může být opět získán buď algoritmicky 
nebo poskytnutím typu některou osobou (často konkurencí, která získá vyřazením 
stránek konkurenta konkurenční výhodu). Např. v roce 2002 byly z důvodů 
považovaných za nekalé SEO praktiky (konkrétně tzv. „doorway pages “) vyřazeny 
německé stránky automobilky BMW [LENSSEN]. Tato událost si získala patrně 
nej větší mediální pozornost, které se kdy vyřazení stránek z vyhledávače dostalo21.

3.2.1. Překážky pro robota

Roboty se při své činnosti mohou setkat s různými technickými překážkami, které 
jejich úkol komplikují. Mezi nejčastější můžeme zařadit:

-  stránky s technicky omezeným přístupem pro crawler -  přístup může být 
zakázán přímo robots.txt nebo metadirektivou NOINDEX22

20 Důvěra v hashování v oblasti kryptologie pomocí některých algoritmů a kratších otisků (např. MD5. SHA-0. 
SHA-11 klesla po té, co byly představeny způsoby, jak vytvořit stejný hash pro dvě různé zprávy 
http://en.wikipedia.org/wiki/Xiaovun Wang Zde je však možnost prolomení nepodstatná, neboť cílem 
aplikace hašování není zabezpečení, ale urychlení zpracování. Podsunout URL by vzhledem k jeho struktuře 
(např. nutnost použití domény první úrovně) bylo velice složité, teoreticky by tak šlo vyřadit ze zpracování 
URL, které by bylo načtěno jako druhé (což by nemuselo být právě to, ke kterému by bylo vygenerováno 
podvržené URL)

21 Značné pozornosti se však webu automobilky BMW dostalo díky medializaci tohoto případu nejen v 
tištěných médiích po celém světě.

22 Použití robots.txt k zákazu načtení stránek crawlerem tedy lze přirovnat k ceduli „Zákaz vstupu“ na 
nezamčených dveřích. Cedule může být omylem či úmyslně ignorována. Oproti tomu NOINDEX direktiva 
uvnitř kódu žádá o zákaz indexace již načtené stránky.
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-  stránky s omezenými přístupovými právy uživatele - vstup na stránku po 
registraci, přístup po zaplacení členství atp.

-  stránky generované na základě vyplnění formuláře (typicky např. databáze jako 
jsou stránky telefonního seznamu typu Yellow Pages nebo český Obchodník 
rejstřík)

-  stránka v jiném formátu, než dokáže vyhledávač zpracovat -  některé 
vyhledávače (na podzim 2007 ještě i např. český Seznam23) ještě neumí 
zpracovávat např. PDF, některé vyhledávače si neporadí ani s dokumenty z 
platformy Microsoft (.doc)

-  stránky generované dynamicky - tento typ stránek se často stává tzv. pastí 
(„ trap pokud se na nich crawler zacyklí

-  stránky, které jsou izolované a nepropojené s ostatními či jsou propojené jen s 
tzv. „ostrůvky“ (viz dříve uvedená motýlková struktura webu)

Crawler zůstává pod drobnohledem webmasterů a všech, pro koho je důležité, aby 
jejich weby stránky byly v databázích vyhledávačů zastoupeny co nej kompletněji a 
crawler j e navštěvoval co nej častěji.

V roce 1996 neměl nikdo za cíl být indexován vyhledávačem, download celého webu 
bylo často považováno za zneužití. Crawlování způsobovalo nadměrnou zátěž 
webových serverů [BATTELLE, s. 78]. V polovině devadesátých let minulého století 
byly totiž mnohé univerzity i firmy připojeny k Internetu rychlostí pouhých desítek 
kbps (často pomocí modemů napojených na pevné datové okruhy). Na serverech 
připojených těmito linkami se přitom nacházely i tisíce webových stránek. Při 
prohlížení stránek v rámci univerzity (na rychlé24 lokální síti) nevznikaly problémy. 
Problémy se však dostavily v okamžiku, kdy se robot některého z vyhledávačů pokusil 
„z venku“ všechny tyto stránky postupně stáhnout. Nyní vyhledávače stahují některé 
stránky i několikát denně a většina provozovatelů stránek je  za tyto návštěvy robotů 
ráda.

23 Při revizi textu v březnu již PDF byla fulltextem Seznamu zpracovávána.
24 Lokální sítě typu Ethernet umožňovaly přenosové rychlosti 10 Mbps, později 100 Mbps, dnes již dosahují 

rychlostí 1 Gbps i více. Naproti tomu někdy i celé univerzity byly připojeny do Internetu modemy pro pevné 
okruhy o rychlostech 9600 či 19200 bps, linky mezi 64 -  256 kbps byly na počátku devadesátých let 
považovány za rychlé.
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3.2.2. Omezení crawlingu plynoucí z legislativy

Crawling a následné indexování mohou v některých jurisdikcích hraničit s 
porušováním autorských práv. V Japonsku je zpracováním vyhledávačem z právního 
pohledu považováno za pořízení kopie. Autorské právo vyžaduje explicitní souhlas 
držitele autorských práv s takových technickým zpracováním. Paradoxně tato situace 
jde proti japonským společnostem, které by na japonském území chtěli provozovat 
vyhledávače. Proto vyhledávače, zacílené na japonské uživatele, operují ze zemí 
mimo Japonsko [SANCHANATA]. Japonsko se chystá změnit zákon, který by 
provozovatele vyhledávačů zprostil povinnosti mít pro zpracování souhlas [HIRANO], 
Nutnost poskytovat službu ze zahraničí zvyšuje provozovatelům vyhledávačů náklady 
na internetovou konektivitu, prodlužuje odezvu služby a může přinášet hrozbu 
soudních sporů.

Některé proběhlé spory v zahraničí dopadly ve prospěch vyhledávačů. Soudy dospěly 
k závěru, že je technicky možné, aby autoři vyjádřili přání obsah nezpracovávat (např. 
souboru robots.txt nebo direktivou NOINDEX). Jedním z takových příkladů, kdy se 
uchovávání kopií stránek v cache paměti vyhledávačů stalo na půdě Spojených států 
předmětem soudního sporu, je případ Field v. Google, ve kterém básník bránil své na 
webu zveřejněné dílo, které měl zaregistrováno u amerického úřadu Copyright office25. 
Zajímavý je také případ, týkající se archivace Usenet příspěvku s copyrightem 
chráněnou částí knihy - Parker v. Google No. 04 CV 3918 (E.D. Pa. 2006). Sám 
poškozený Parker pak na jednom z blogů vysvětluje své postoje [PARKER].

Ohledávače, které operují celosvětově, jsou tak nuceny zaměstnávat právní experty, 
aby pokud možno předcházely konfliktům se zákony. Zaměstnancem společnosti 
Goolge ve funkci „Senior Copyright Counsel“ je William Patry, který zastával funkci 
jako bývalý „copyright counsel to the U.S. House o f Representatives“.26 Globální 
prostředí, ve kterém vyhledávače působí, znamená, že provoz vyhledávače se v mnoha 
případech nutně dotkne legislativy několika států současně, v závislosti na tom, odkud 
je uživatel, kde jsou umístěny indexované stránky (země, kde je fyzicky umístěn 
Webserver) a kde dochází k jejich automatizovanému zpracování (kde jsou umístěny 
servery vyhledávače).

25 Podstata kauzy je podrobně popsána na www.benedict.com/Digital/Intemet/Field/Field.aspx.
26 O tom, že je profesor Petry opravdové eso mezi odborníky na copyright, svědčí i zhruba 5800 stránková 

publikace „Patry on Copyright“, kterou vydalo v roce 2007 nakladatelstva Thomson West. Na šířce 63,5 cm, 
které v regálu sedm svazků knihy zabere, se Patry věnuje např. všem důležitým soudním rozhodnutím 
ohledně copyrightu, které se v USA přihodily zejména za posledních 17 let.
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3.2.2.1. Právní situace v České republice
v

Situace v České republice je obdobná. Autor diplomové práce nenašel informace o 
žádném zásadním soudním sporu mezi provozovateli vyhledávačů a poskytovateli 
obsahu, ale podle některých právních rozborů není na speciální zacházení s autorskými 
díly, umístěnými na webu, v české legislativě pamatováno. Právník Aujezdský, 
zabývající se autorským právem ve vztahu k počítačovým programům, ve svém článku

r

[AUJEZDSKÝ] dospěl k názoru, že: „ [...] oprávnění k užití autorských děl ze strany 
provozovatele internetového vyhledávače nelze ani na základě smluvním ani základě 
zákonné licence dovodit. Je zřejmé, že tato situace v oblasti (nejen) českého 
autorského práva neodpovídá společenské potřebě a společenské realitě. “ Dopad 
zákona se tak projevuje nikoliv pouze u vyhledávačů, ale též u webových archivů. 
Český webový archiv (www.webarchiv.cz), provozovaný Národní knihovnou ČR, 
ke škodě všech, tak archivuje pouze díla, která má smluvně ošetřena s autory a 
provozovateli archivovaných webů [WebArchiv].

3.3. Index a databáze vyhledávače

Hlavním úkolem části, oynačené jako „index/databáze“ je na základě dotazu uživatele, 
předaného částí, která je  napojena na uživatelské rozhraní, sestavit na výstup -  pro 
zobrazení prostřednictvím uživatelské rozhraní, seznam relevantních dokumentů, 
vybraných na základě dotazu z množiny všech dokumentů, které byly načteny 
crawlerem a dále zpracovány.

Seznam dokumentů, vybraných z indexu, musí být nějakým způsobem seřazený. 
Všechny dokumenty jsou relevantní na systémové úrovni, jinak by nebyly vybrány. 
Důležitá je však míra relevance ve vztahu k uživateli - pertinence. Pro význam termínu 
relevance, jakkoliv jde o základní pojem informační vědy a oblasti information 
retrieval, existuje mnoho výkladů. V roce 1996 se pokusil Stefano Mizzaro 
[MIZZARO] pohlédnout na 42 stranách od prehistorie do roku 1996. V jeho práci 
citovaný Saracevic [SARACEVIC] dokonce považuje relevanci za důvod pro zrození 
informační vědy.

Dnešní vyhledávače směřují k tomu, aby poskytly takové výsledky vyhledávání, které 
uspokojí uživatele a pokud možno v něm vzbudí pocit, že daný vyhledávač je nejlepší. 
Položme si na tomto místě otázku - proč inženýři ve společnosti Microsoft vyhledávají
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v mnoha případech pomocí vyhledávače Google?27 Proč vyhledávačem Google 
vyhledávají i pracovníci dalších firem, které samy provozují vyhledávače?28

Každý zde popisovaný moderní vyhledávač řadí výsledky na stránku s výsledky 
vyhledávání (v anglické terminologii tzv. SERP - „search engine result page“)  podle 
rozdílných algoritmů.

3.3.1. Algoritmy pro řazení výsledků vyhledávání

Velikým omylem, se kterým se setkáme někdy i v odborné literatuře, je tvrzení, že 
vyhledávač Google řadí výsledky podle algoritmu PageRank a proto jsou jeho 
výsledky kvalitní. Algoritmus PageRank společnosti Google bychom totiž mohli 
zařadit k nejvíce odhaleným částem celého jejich know-how. Algoritmus byl 
mnohokrát velice dobře publikován a detailně rozebrán, počínaje např. původním 
materiálem [PAGE, BRIN], přes publikované patenty až po rozsáhlou monografii 
autorů Langvilleho a Meyera „ Google’s PageRank and Beyond: The Science o f Search 
Engine Rankings “ [LANVILLE, MEYER].

Ve skutečnosti je řazení výsledků u všech vyhledávačů mnohem složitější, než pouhé 
zpracování hlavními a v literatuře popsanými algoritmy, např. již zmíněným PageRank 
v případě vyhledávače Google. Literatura uvádí desítky až stovky parametrů, které se 
účastní procesu řazení výsledků [BATTELLE], [VOPĚNKOVÁ]. Děje se tak pomocí 
interního skóre.

Např. český vyhledávač Morfeo používá tzv. skóre „Q“, které je zobrazeno na 
seznamu s výsledky (SERP) u jednotlivých záznamů. Seznam pojmenoval algoritmus 
„S-Rank“, vyhledávač Jyxo má „Jyxo rank“. Pokud by se vždy výsledky řadily 
podle těchto hlavních algoritmů, pak by, díky jejich zveřejněnému či z chování 
odvozenému algoritmu, bylo pro každý z vyhledávačů mnohem snazší přiblížit se 
kvalitě nejlepších vyhledávačů na trhu. Navíc - známost algoritmů by přispěla k 
jednodušší cestě mezi přední pozice webů ve výsledcích vyhledávání. O takové pozice 
se dnes snaží většina majitelů či provozovatelů webových stránek a tato činnost dala

27 Leslie Lamport, pracující ve výzkumném oddělení společnosti Microsoft, je autorem článku Measuring 
Celebrity, který vyšel v časopise Annals o f Improbable Research 12, 1 (Jan/Feb 2006), 14 - 15. Popisuje v 
něm tzv. „Celebrity rank1, který ukazuje na příkladu vyhledávače Google. Článek je dostupný na 
http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/celebrity.pdf. Ačkoliv je zaměření celého časopisu možno 
shrnout termínem „vědecký Dikobraz“, článek stojí za zmínku, stejně jako další Lamportovy výborné práce.

28 Použití služby je zdarma, je tedy celkem logické uživatelské chování s využitím nejlepších řešení. Manažeři 
některých automobilek také jezdí často luxusními vozy konkurenčních výrobců, někdy jde i o vozy vyrobené 
mimo koncern. Najděme tedy takového provozovatele, kde největší počet zaměstnanců svobodně používá 
vlastní produkt a budeme blízko odpovědi na otázku, který vyhledávač je nejlepší.
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vzniknout celému sektoru podnikání v oblasti internetových technologií, tzv. SEO 
(Search Engine Optimization) -  optimalizaci pro vyhledávače.

Lze předpokládat, že detaily algoritmů jsou nejstřeženějším know-how vyhledávacích 
systémů a celkově jsou známy jen několika málo lidem. „ U každé stránky vyhledávač 
Seznamu vyhodnocuje na 50 kritérií a algoritmy se díky neustálému vývoji mění 
přibližně jednou měsíčně. Jde o střežené know-how a celý princip znají ve firmě jen  
čtyři lidé. “ Tolik prozradil ředitel společnosti Seznam Pavel Zima v září 2007 v 
rozsáhlém rozhovoru pro anglicky psaný ekonomický týdeník Czech Business 
Weekly [VOPĚNKOVÁ].

Zaměstnanci provozovatelů mohou sloužit též k ladění algoritmů, které ovlivňují různé 
nastavitelné proměnné. Ve společnosti Google přes dest tisíc interních zaměstnanců a 
zároveň uživatelů vyhledávače dává zpětnou vazbu a přispívá tak k neustálému ladění 
těchto algoritmů. Ve společnosti Seznam probíhá ladění též za běhu, neboť mnoho 
odborníků na SEO často sleduje u webů svých zákazníků znatelné výkyvy v umístění 
sledovaných webů, které pak diskutuje v odborné komunitě. V dubnu 2007, kdy 
proběhla další z velikých změn v algoritmech fulltextu Seznamu, byla na firemním 
blogu, věnovaném fulltextu, dána k dispozici odborné komunitě možnost porovnávat 
výsledky aktualizovaného algoritmu s algoritmem původním [ŠKROB 2008]. 
Výsledky testů vyvolaly hodně emocí, zejména kvůli náhlému vymizení některých 
webů z předních pozic SERP.29

V několika posledních letech též došlo k tomu, že u odkazů na stránce s výsledky je 
téměř všemi vyhledávači sledováno, který odkaz uživatel navštíví. Také tato data, 
sloužící pro poskytování lepších výsledků, jsou vyhledávači shromažďována a 
vyhodnocována.

3.3.2. PageRank algoritmus a související patenty

Larry Page a Serge Brin byli v době, kdy přišli s vynálezem technologie PageRank, 
studenty univerzity, takže patent přihlásila Standford University a následně se stala 
jeho vlastníkem. Stanford's Office of Technology Licensing dokonce kontaktovala 
několik internetových společností, aby zjistila zájem o tuto technologii, ale zájemce se 
nenašel. Později začala technologii využívat sama vzniklá společnost Google, když její

29 Komentáře uživatelů pod předmětným článkem - http://fiilltext.sblog.cz/2008/04/07/15
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zakladatelé Page s Brinem získali od univerzity dlouhodobou licenci. Univerzita 
získala díky tomuto důležitému patentu část akcií společnosti Google, které v roce 
2005 prodala za 336 milionů USD [GOOGLECRUMBS]. Page a Brin tak přispěli své 
alma mater k nebývalým příjmům z licencování technologií.30

3.3.3. Zrychlení algoritmů PageRank

Vědci John Tomlin, Andrew Tomkins, Jasmíne Novák a Arvind Arasu, v době 
prezentace následujících poznatků první tři ze společnosti IBM a poslední jmenovaný 
z Computer Science Department na Stanford University, prezentovali na 11. 
Mezinárodní World Wide Web konferenci práci pojmenovanou „PageRank 
Computation and the Structure o f  the Web: Experiments and Algoriíhms “. 3 1  Práce 
přinesla poznatky ohledně možnosti zefektivnit výpočet PageRanku, především 
možnosti dosáhnout uspokojivého výsledku menším počtem iterací a tím pádem 
výpočet časově zkrátit a dosáhnout při těchto výpočtech úspory systémových zdrojů a 
tím pádem i úspory finanční.

Tomlin, Tomkins a Arasu dne 25. dubna 2002 přihlásili a 8. srpna 2006 jim byl pak 
udělen US Patent č. 7089252 s názvem „System and methodfor rapid computation o f  
PageRank“32. Patent přihlásili pod hlavičkou IBM, posléze však John Tomlin a 
Andrew Tomkins začali pracovat pro společnost Yahoo! a Arvind Arasu se stal 
zaměstnancem Microsoftu.

3.3.4. Odkazy přirozené („organické“) vs. odkazy „umělé“

Pro vyhledávače není vůbec snadné pomocí techniky rozpoznat původ odkazů, které 
směřující ze stránek na ostatní weby. Běžně se vyskytují odkazy tzv. „přirozené“ 
(„organic links “) a vedle nich odkazy zaplacené cílovými weby, které tak činí za 
účelem manipulace a ovlivnění „ranku“ (umělé odkazy).

Umělé odkazy jsou často umisťovány do paty stránek nebo na další „hluchá místa“, 
kde tolik neruší vizuální vjem uživatele, kterým nejsou ani primárně určeny. Protože 
ale vyhledávače nezpracovávají CSS soubory, neznají tedy výslednou podobu

30 Mezi lety 1970 a 2006 univerzita získala licencováním práv k vynálezům přes miliardu USD. Společnost 
Google se podílela na této částce asi z 1/3. Z mnoha tisíc vynálezů však pouze kolem padesáti z nich přineslo 
příjmy přesahující milion USD.

3 lPageRank Computation and the Structure o f the Web: Experiments and Algorithms
http://www2002.org/CDROM/poster/173.pdf
32 V češtině „ Systém a metoda pro rychlý výpočet PageRanku “
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renderované stránky a grafické umístění jednotlivých prvků na stráce. Pata serveru se 
nemusí nutně vyskytovat na konci HTML kódu a může tak stránku uvozovat a 
využívat toho, že vyhledávače mohou začátkům textů přikládat větší váhu.

Proto u kvalitních vyhledávacích systémů probíhá neustálý vývoj algoritmů, se snahou 
zajistit co nejmenší ovlivnitelnost výsledků vyhledávání zevními faktory (tzv. „off 
page faktory“), mezi které se příchozí odkazy řadí. Konkurenční výhoda webů resp. 
stránek, postavených na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání (alespoň na 
prvních několika stranách výsledků vyhledávání, které uživatele zajímají), je tak 
veliká, že za docílení takových pozic se platí na trhu nemalé prostředky. Ty jsou 
úměrné konkurenčnosti daných frází a možnou návratností takto vynaložených 
prostředků -  tzv. ROI - „return o f investments“ (návratnost investic, v tomto případě 
vložených do reklamy). Odkazy se tak staly komoditou a jejich umístění je předmětem 
obchodu na specializovaných tržištích a aukcích. Např. v České republice se dají 
odkazy s GTPR 8 koupit za přibližně 8 - 1 0  tisíc rokun měsíčně za odkaz, odkazy na 
stranách s GTPR 3 - 4 již v řádu stovek korun měsíčně. Je tedy pouze na ekonomické 
síle zájemce, kolik může za úplatu získat zpětných odkazů ze stránek s vysokým 
PageRank, které např. následně ovlivní PageRank a umístění stránky, na kterou 
budou tyto zakoupené odkazy směrovat. Proto např. algoritmy vyhledávače Google 
nyní sledují i stáří doménového jména a historii obsahu. Podezřelé jsou pak stránky, 
které během krátké chvíle od svého vzniku získaly velikou popularitu, ale zároveň 
např. doposud nebyly vysoce navštěvované. Cenné jsou odkazy z webů na doménách 
.gov či .edu, jelikož není možné je jednoduše získat. Naopak některé domény, které lze 
získat velice levně, např. .cn nebo .info33, mohou být mírně penalizovány. Google 
získává též díky službě Google Analytics a vytěžením dat přes Google Toolbar 
(nástrojové lišty) data, jejichž analýza může k takovým odhalením přispět. Algoritmy 
se snaží odhalit cokoliv, co se vymyká přirozenému chování, za které je považován 
pozvolný růst počtu odkazů z ostatních tématicky relevantních stánek.

3.3.5. Nejdůležitější faktory ovlivňující pořadí výsledků

Komunita světových odborníků na SEO stojí za dokumentem Search Engine 
Ranking Factors [SEOmoz], který v roce 2005 přinesl deset nej významnějších

33 V zahraničí se dá doména .info a doména .cn registrovat za cenu pod 3 USD
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faktorů pro dosažení lepší pozice. "Vychází z praktických pozorování těchto expertů. 
Danými faktory jsou:

1. element/tag TITLE - 4.57 Title Tag

2. anchor text odkazů - 4.46 Anchor Text o f  Links

3. klíčová slova v textu dokumentu - 4.38 Keyword Use in Document Text

4. dostupnost dokumentu - 4.30 Accessibility o f  Document

5. vnitřní odkazy na dokument z téhož webu - 4.15 Links to Document from Site- 
Internal Pages

6. hlavní téma webu - 4.00 Primary Subject Matter o f  Site

7. externí odkazy na odkazující stránky - 3.92 External Links to Linking Pages

8. odkazová popularita webu v tematické skupině - 3.77 Link Popularity o f  Site in 
Topical Community

9. celková odkazová popularita webu -3.69 Global Link Popularity o f Site

10. spamování klíčovými slovy - 3.69 Keyword Spamming

V dubnu 2007 byla nová verze tohoto dokumentu sestavena již za účasti 37 SEO 
odborníků. První desítka nej významnějších faktorů se dočkala jen mírné obměny, nově 
se mezi prvními deseti objevily faktory:

- stáří webu - dřívej i registrovaná doména či déle provozovaný web mohou být 
považovány za o něco důvěryhodnější

- průběh přibývání nových odkazů na web v čase.
v  r ___

Článek byl tentokrát přeložen do češtiny a publikován serverem Interval.cz [MÁLEK, 
2007].

3.3.6. Atribut „nofollow“

Atribut nofollow vymyslel a zavedl Matt Cutts na počátku roku 2008, když ve 
společnosti Google vedl antispamový tým. Použití atributu v kódu stránky způsobí, že 
vyhledávač Google nebude při zpracování odkazu přenášet na cílovou stránku hodnotu
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PageRank z místa odkazu, opatřeného tímto atributem34. Atribut pak nasadila např. 
oblíbená internetová encyklopedie Wikipedia (www.wikipedia.orgV která byla často 
zneužívána, protože jde o web s vysokou hodnotou PageRanku.35 Dalšímy weby, které 
se do užívání zapojily, byly některé zpravodajské servery, kde se často vyskytoval tzv. 
„komentářový spam“, tedy příspěvky, jejichž hlavním cílem bylo odkázat na vlastní 
stránky ze zpravodajského webu s vysokým PageRankem, ale nikoliv přidat relevantní 
komentář.

Později se ke zpracování připojily též vyhledávače Yahoo! a MSN Search. Vyhledávač 
Seznam odkazy s rel="nofollow" dlouhou dobu zpracovával jako běžné odkazy. 
Přístup změnil až s nasazením nového robota v létě 2007.

3.3.7. Google bomby

Pojmenování „Google bombing“ si vysloužil jeden speciální způsob ovlivňování 
pořadí stránek ve výsledcích vyhledávání. Ten využíval jedné z přirozených vlastností 
některých vyhledávačů (včetně vyhledávače Google, ale nikoliv však výhradně 
tohoto). Vyhledávače totiž zařazují mezi výsledky vyhledávání i takové stránky, na 
nichž se přímo nevyskytuje hledaná fráze. Postačí výskyt této fráze v odkazech, 
směřujících na stránku, která se v případě bombingu stane cílem útoku. Google přijal 
opatření proti těmto útokům v lednu 2007. Stalo se tak opět díky týmu M atta Cuttse.

Několik Google bomb vzniklo i v České republice, např. dotaz /velký bratr/ vedl na 
osobní stránku tehdejšího ministra Stanislava Grosse. Princip bomby je postaven na 
použití nepříliš konkurečních frází, které se běžně v textech odkazů ani na stránkách 
neobjevují. Odkazy pak stačí umístit např. na blozích pouhých několika desítek 
uživatelů. Manipulace funguje ještě dnes i na vyhledávači MSN Searcb, kde v době 
psaní práce stále fungovala slovenská bomba /zloděj a kramár/ [Google bomb].

34 Neznamená však, že vyhledávač nebude hypertextový odkaz následovat, pro což slouží příkaz „nofollow“ v 
robots.txt. Následovanou stránku wšak Google neindexuje, pokud na ní nevedou odněkud další odkazy bez 
„nofollow“, ale pouze analyzuje další odkazy, zatímco Yahoo! i takovou cílovou stránku indexuje.

35 http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow
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3.3.8. Google Sitemaps

Jak již bylo uvedeno, pro řízení činnosti crawlerů vyhledávačů je využíván soubor 
robotx.txt. S narůstajícím objemem zpracovávaných stránek však vyvstala otázka, zda 
není tento způsob nehospodámý a technicky již nevyhovující. Nová technologie 
nazvaná Sitemaps, představená Googlem v červnu 2005, je vhodná zejména pro 
rozsáhlé weby či weby dynamicky generované, u kterých by se mohlo stát, že se 
crawler ztratí (např. internetové obchody, elektronické časopisy, rozsáhlé firemní weby 
atd.), případně kvůli nedostatečnému vzájemnému prolinkování některé stránky vůbec 
neobjeví. Při změně na webu stačí změnit XML soubor s mapou a dát tak vyhledávači 
na vědomí, které stránky je třeba nově indexovat. V případě robots.txt byl vyhledávač 
nucen stahovat přímo dokumenty (resp. jejich http hlavičku), aby zjistil, zda se obsah 
dokumentů změnil. Nové stránky, vzniklé po předešlém crawlování, musel vyhledávač 
získávat z odkazů v navigaci, odkazů uvnitř textů nebo z dalších webů.

Google Sitemaps zvyšují přesnost obrazu webu v indexu vyhledávače, čerstvost 
výsledků a dokáží ušetřit systémové prostředky jak samotnému vyhledávači, tak 
provozovatelům webů. Crawleiy zbytečně nemusejí stahovat ze serverů soubory, u 
kterých nedošlo ke změnám. To zmenšuje zátěž http serveru a šetří konektivitu (a to 
jak svojí, tak u poskytovatele obsahu) .

Zatím však jde o betaverzi, takže společnost Google upozorňuje, že vedle zpracování 
Sitemaps začleněné weby stále indexuje klasickou metodou. Weby využívající 
Sitemaps nepožívají zvláštních výhod, zrovna tak weby, u kterých technologie není 
nasazena, nejsou nikterak penalizovány. Google Sitemaps jsou poskytovány zdarma.

3.3.8.1. Podpora Sitemaps ostatními vyhledávači

V listopadu 2006 ohlásily společnosti Yahoo! a Microsoft, že přistupují k podpoře 
sitemaps a poskytnou plnou podporu tohoto protokolu v roce 2007 [MOSS]. V dubnu 
2007 se vyjádřil Michal Illich, hlavní tvůrce vyhledávače Jyxo, v odborné konferenci 
věnované SEO „sitemaps bych v Jyxu osobně podporovat chtěl“. Zástupce Seznamu, 
tehdejší produktový manažer pro fulltextové vyhledávání Dušan Janovský, na stejném 
místě napsal: „Až bude Seznam používat sitemaps (možná, snad, někdy), pak určitě 
bude akceptovat název souboru mapy uvedený v robots.txt“36. Podporu Sitemaps pak 
začal Seznam nabízet v listopadu 2007 [HONZA, 2007].
36 Tehdejší zaměstnanec společnosti Seznam.cz Dušan Janovský k SiteMaps v konferenci SEO na webu -  

http://seo.nawebu.cz/200704/0092.htm.
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3.3.8.2. Nástroje pro tvorbu sitemaps

Z technického hlediska není udržitelné, aby soubory pro sitemaps vznikaly ruční 
editací, jako tomu bylo u převážné většiny souborů robots.txt. Podpora sitemamps se 
již dočkala implementace do některých CMS systémů i systémů pro elektronický 
obchod. Pro ostatní provozovatele webů pak slouží on-line nástroje, např. Sitemap 
Generátor z www.xml-sitemaps.com.

3.3.8.3. Technická specifikace SiteMaps

Jednotlivý nekomprimovaný (je podporována gzip komprese) Sitemaps soubor nesmí 
překročit 10 MB nebo 50 000 URL. Při potřebě předávat informace o více URL nebo 
při větším souboru se může použít až tisíc jednotlivých souborů s mapami a tyto 
jednotlivé uvést ve zvláštním indexovém souboru. Toto by mělo postačovat i pro 
velice obsáhlé weby.

Google si ověřuje správcovství webu tím, že zájemci pošle e-mailem unikátní název 
souboru, který požaduje umístit na spravovaný web. Kontrolou přítomností tohoto 
souboru na daném webu pak dojde ověření oprávněnosti . Díky tomuto ověření může 
vlastní SiteMaps soubor být umístěn i na jiné doméně, než pro kterou obsahuje popis 
(tj. například na doméně a serveru použitého on-line generátoru). Google provozuje 
vlastní blog na http://sitemaps.blogspot.com. určený pro podporu SiteMaps

3.3.9. Google Analytics

Služba Google Analytics je volně (zdarma) poskytovaný on-line analytický nástroj s 
webovým uživatelským rozhraním, určený pro sledování a vyhodnocování 
návštěvnosti webových stránek a analýzu jejich efektivnosti. Jde o užitečnou aplikaci 
pro marketingové pracovníky i webmastery.

Služba byla původně nabízena za úplatu společností Urchin, jejíž odkoupení 
společnost Google oznámila v květnu 2005. Google za společnost zaplatil údajně 30 
milionů USD a v listopadu 2005 pak nabídl analytické služby jako on-line službu 
všem uživatelům zdarma (cena dříve dosahovala až 4995 USD pro jeden fyzický 
server).

Nebývalý zájem a převis poptávky posléze donutil zřizovat přístup k registraci na 
pozvánky (de facto šlo o zavedení pořadníku s čekací dobou několika měsíců). 
Pozvánky byly uvolňovány postupně s tím, jak byly Googlem doplňovány další
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servery, nutné pro provoz služby. S pozvánkami se postupně začalo obchodovat např. 
na aukčníím webu eBay, cena přesahovala i 100 USD37. V květnu 2007 pak byla 
představena přepracovaná verze služby, která byla rozšířena o další možnosti analýzy.

Uživatelům služby -  autorům, majitelům a provozovatelům webových stránek -  
služba přináší nejen informace o návštěvnosti a návštěvnících (např. jejich geografické 
umístění, zda jde o návštěvníky nové/vracející se), ale pomáhá odhalit, skrz jaké fráze 
a ze kterých vyhledávačů se uživatelé na analyzovaný web dostali. Technicky se 
služba realizuje tak, že se na sledované stránky vloží unikátní javascriptový kód 
poskytnutý službou GoogleAnalytics. Vyhodnotit lze též úspěšnost vyhledávacích 
frází. Nástroj umožňuje měřit tzv. „goals“, což jsou definované cíle - např. 
objednávka zboží, přihláška k odběru newsletteru a podobně. Pomocí sledování cílů 
pak lze sledovat i parametr ROI (návratnost investice) do jednotlivých druhů reklamy a 
propagace webových stránek. Zefektivněním webů může nakonec vydělat i společnost 
Google, protože řada uživatelů výdělečného programu AdSense si může nástroji 
GoogleAnalytics zlepšit weby a mnohdy i zvýšit příjem z umisťované reklamy (kde 
provize, závislá na ceně reklamy, zůstává Google).

Společnost Google začala nabízet zdarma službu, kterou konkurence nabízela za 
úplatu a to často s mnohem méně funkcemi. Sama společnost Google pak získala 
obrovskou výhodu v tom, že žádný z ostatních vyhledávačů podobný analytický 
systém neprovozuje a nemá tedy k dispozici data z provozu tak rozsáhlého souboru

v

webů. V České republice odvedla uživatele např. službě Navrcholu 
(www.navrcholu.cz), která byla používána pro jedny z mála dostupných odhadů 
tržních podílů vyhledávačů na českém trhu.

3.4. Vyhledávače a jejich uživatelé

V převažující většině vyhledávače nabízejí na hlavní stránce rozhraní pro jednoduché 
vyhledávání. Složitější možnosti nabízí až tzv. vyhledávání pokročilé, skryté mnohdy 
až za odkazem, umístěným většinou poblíž základního vyhledávacícho pole. Na první 
pohled skrytě též působí návody k použití, které dokonce u některých služeb chybí 
nebo zůstávají neaktualizovány po přidání nových funkcí [SEDLÁČEK, s. 47 -  49].

Změny funkcí, přidání funkcí nových provozovatelé vyhledávačů často vůbec 
neoznamují. Většinou na ně sami přijdou pokročilí uživatelé (tvz. „power users“) a

37 http://ebay.busmess-opportunities.biz/2006/05/17/google-analytics-invitations-selling-on-ebay/
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začnou o nich na webu diskutovat, popisovat je na svých blozích, případně zveřejňovat 
články v elektronických médiích.

Již dávno např. neplatí seznamy tzv. stop-words, krátkých nevýznamových slov, která 
nebývala indexována z důvodů jejich častého výskytu (a tím pádem enormní spotřeby 
místa v databázi) a veliká omezení v délce dotazu (množství slov). Zůstávají tak 
dlouho jen na stránkách neaktualizovaných učebnic vyhledávání.38

Jak vyplývá z následující podkapitoly, uživatelé jsou vesměs konzervativní a 
málokterý využívá pokročilých funkcí.

3.4.1. Frekvence používání výhledávačů uživateli

Analytická společnost Pew Internet & American Life Project39 [Pew Internet] došla 
ve svých výzkumech k závěrům, že vyhledávače patří mezi vysoce populární služby 
mezi uživateli Internetu. Hledání náleží k aktivitám, které uživatelé vyzkouší již v 
začátcích práce s Internetem. Uživatelé zároveň věří vyhledávačům jako zdroji 
informací bez šumu40.

Plných 84% uživatelů Internetu (někdy) použilo vyhledávač. V daný den, 56 % z těch, 
kteří byli on-line, použilo vyhledávač. Vysokých 92 % z  těch, kteří používají 
vyhledávače se vyjádřilo, že jsou přesvědčeni ohledně svých vyhledáacích schopností, 
52 % pak řeklo, že jsou velice přesvědčeni. Opět vysokých 87 % hledajících řeklo, že 
měli s vyhledávání většinou úspěšnou zkušenost, včetně 17 % uživatelů, kteří řekli, že 
vždy našli informaci, kterou hledali. 68% uživatelů tvrdí, že vyhledávače jsou zdroj 
informací bez informačního šumu, 19 % říká, že v tomto ohledu vyhledávačům nevěří.

Téměř všichni používají jeden nebo dva vyhledávače, používání tří a více je 
výjimečné. Následující přehled uvádí některá zajímavá statistická data:

50 % uživatelů říká, že by se mohly vrátit k ostatním cestám, jak vyhledávat,
32 % říká, že bez vyhledávačů nemohou žít,
17 % by se bez nich od zítřka obešlo,

38 Takže se můžeme radovat z půl miliardy stran, vrácených na dotaz [to be or not to be]
39 „Pew Internet & American Life Project“ report je založen na on-line průzkumech amerických uživatelů 

Internetu. Všechny číselné podklady byly shromážděny při telefonním interview, provedeným Princeton 
Survey Research Associates mezi 14.5 - 17.6.2004, mezi 2200 staršími 18ti let. http://www.pewintemet.org

40 Autor diplomové práce se však domnívá, že někteří uživatelé-začátečníci si v začátcích práce s vyhledávači 
plně neuvědomují, že vyhledávače jen zpracovávají cizí informace, a že neprovozují odkazované weby a 
neodpovídají za kvalitu informací, na které se ve výsledcích vyhledávání odkazuje.
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47 % nepoužívá vyhledávač více než 1 - 2x týdně,
35 % uživatelů používá vyhledávač alespoň jednou denně,
44 % říká, že pravidelně užívají jen jeden vyhledávač,
48 % používá dva až tři vyhledávače,

7 % používá více než tři vyhledávače.

3.4.2. Chování uživatelů při zadávání dotazů

Chování uživatelů vyhledávačů shrnuje Soňa Makulová [MAKULOVÁ]. Zmiňuje 
několik studií chování uživatelů vyhledávačů. Bernard Jansen, Amanda Spink a 
Tefko Saracevic [JANSEN et al.] v roce 2000 zjistili na vzorku cca 18 tisíc uživatelů 
vyhledávače Excite a z 50 tisíců dotazů, že uživatelé používají při vyhledávání velmi 
málo pokročilých vyhledávacích funkcí nebo booleovských operátorů. Dalším 
zjištěním bylo, že uživatelé zřídka prohlížejí jinou než první stránku výsledků 
vyhledávání [JANSEN]. K podobným závěrům došel též Silverstein [SILVERSTEIN]. 
Rozborem téměř miliardy dotazů položených během šesti týdnů vyhledávači 
AltaVista, ze kterého plyne, že uživatelé pokládají krátké dotazy, dívají se většinou 
jen na prvních 10 výsledků vyhledávání a zřídka modifikují dotaz.

3.4.2.1. Bezpečnostní rizika a hrozby na straně uživatelů

Lokální počítače uživatelů, připojené k Internetu, jsou velikým bezpečnostním 
rizikem. Jsou zde uchovávána citlivá data, jako např. adresy navštívených webů, 
včetně dotazů pokládaných vyhledávacím službám, které jsou jako parametry URL 
součástí navštívených míst v historii webového prohlížeče. Celé stránky s výsledky 
vyhledávání se pak často dají získat z cache paměti internetových prohlížečů 
[SCHULTZ].

Ve větších firmách či školách může být provoz monitorován a mohou zde být též 
použity vyrovnávací proxy-cache. Bezpečnostní riziko mohou představovat i aplikace 
pro lokální vyhledávání, kterO běží ve formě programu na počítači uživatele, např. 
aplikace Google Desktop. Mnoho uživatelů si však tato vnitřní rizika vůbec 
neuvědomuje.
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3.4.3. Průniky hackerů do vyhledávacích služeb

Prvním u nás více medializovaným průnikem byl průnik hackerů na server Seznam.cz 
během jednoho víkendu v únoru 1997. Neznámý hacker pod přezdívkou CzERT 
provedl průnik do systému a pozměnil domácí stránku vyhledávače Seznam.cz. 
[ZANDL]. Na hlavní stránku umístil obrázek smějící ho se čerta a titulek stránky 
pozměnil na: „Seznam cZeskeho Internetu“ [NOVÁČEK]41. K úniku citlivých dat 
pravděpodobně nedošlo, neboť Seznam tehdy poskytoval pouze vyhledávací služby a 
žádná taková citlivá data na serveru nebyla. Je však důležité uvést, že tehdy Internet 
nehrál tak významou roli. Data týkající se pokládaných dotazů tak stála mimo oblast 
zájmu. Podle Iva Lukačoviče šlo zároveň o poslední průnik který Seznam postihl 
[LUKAČOVIČ, 2008].

O mnoho let později, 7. dubna 2006, ve večerním zpravodajství odvysílala TV Nova 
zprávu o průniku do e-mailové služby poskytovaném společností Seznam.cz a získání 
desítek přístupových hesel k účtům elektronické pošty. Jak se však později vysvětlilo, 
byla pouze odposlechnuta hesla na lokální síti u uživatelů služby. Neštastné vyjádření 
tiskové mluvčí společnosti Seznam.cz pro zpravodajství však působilo jako přiznání 
průniku. Dne 13. dubna 2006 pak společnost Seznam i televize Nova vydaly společné 
tiskové prohlášení, ve kterém uvedly události na pravou míru.

v
V České republice e-mailové služby portálů zaznamenaly nejvíce bezpečnostních 
otázek, samy vyhledávací služby zůstaly stranou zájmu. Menší bezpečnostní problém 
byl odhalen i v červnu 2007 u e-mailové služby společnosti NetCentrum, když bylo 
možné číst texty jednotlivých cizích e-mailů, nikoliv však zcela proniknout do 
schránky [MACÍCH].

Velikou vlnu nevole způsobilo i dobrovolné zveřejnění dat z vyhledávače společností 
AOL. Ta 4. srpna 2006 na svých stránkách uvolnila pro výzkum 2 GB dat. Šlo o data 
dotazů pokládaných vyhledávači vybranými uživateli za období tří měsíců. Přestože IP 
adresy byly nahrazeny anonymnějšími ID, rozsah období byl natolik dlouhý, že z 
dotazů šlo vysledovat osudy jednotlivých uživatelů42[AOL search data scandal].

41 Viz též článek z časopisu Esquire NOVÁČEK, Libor reprodukce v příloze této diplomové práce
42 Technicky samozřejmě není možné zcela spolehlivě odhalit, zda si rešerši provádí uživatel pro sebe nebo 

např. pro své blízké, zda se jej vyhledávaná témata přímo týkají, či jsou jen předmětem jeho výzkumu. Přesto 
jde o velice citlivá osobní nebo dokonce i obchodní data, která mohou zpracovatele rešerše i nepřímo 
indetifikovat. Na trhu proto existuje několik programů a služeb (často však placených), které nabízejí 
anonymní možnost vyhledávání a posílení ochrany osobních dat.



3.5. Postavení vyhledávačů na trhu, srovnávání a měření

Zjisit přesnější podíly vyhledávačů na českém trhu je úkol nesnadný. Neexistuje totiž 
žádná spolehlivá metodika, která by přinášela přesné a statisticky přijatelné výsledky. 
Zásadní otázkou také je, co myslíme tržním podílem. Počet uživatelů, kteří využívají 
vyhledávání na předmětné službě? Počet rešeršních dotazů, které službě uživatelé 
položí? Nebo bychom snad mohli měřit, kolik která služba vydělala?

Měření mají svá úskalí. Zahraniční vyhledávače např. neuvádějí počty uživatelů z 
České republiky. České vyhledávače pak uvádí ve svých tiskových zprávách zejména 
údaje, které jim vyhovují především z marketingového hlediska. Čím vyšší číslo z 
některého průzkumu získají, tím lépe.

Jedním z principů měření podílů vyhledávačů je využití služeb, sloužících k měření 
návštěvnosti -  např. Navrcholu.cz43 nebo Toplist44. Tyto služby umožňují zjistit, ze 
které stránky přišli návštěvníci na stránku resp. web, pro který služba sleduje 
návštěvnost45.

Každá z těchto služeb ale z podstaty své funkce monitoruje jen určitou část webu, což 
výsledky zkresluje. Např. uživatelé globálních vyhledávačů (Google, Exalead), kteří 
hledají v cizím jazyce informace v zahraniční, na zahraničních a navíc cizojazyčných 
webech, nebudou v takovém průzkumu nikdy zachyceni.46 Naopak se do statistik 
dostanou např. vyhledávače používané slovenskými uživateli, pokud slovenští 
uživatelé hledané informace najdou na českých stránkách, monitorovaných zmíněnými 
službami.

Přestože je měření nedokonalé, přináší alespoň hrubý odhad, jak si které vyhledávače 
stojí. Nejde tolik o přesná absolutní čísla, ale spíše o rozdíly mezi jednotlivými 
službami a trendy v čase.

43 Služba www.navrcholu.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Vysoce 
navštěvované weby musí za zpracování statistik platit, což způsobuje, že služba měří zejména méně 
navštěvované servery/www „sídla“. Neměří např. veliké portály s návštěvností v řádu statisíc či milionů 
návštěv denně). Provozuje jej česká společnost Internet Info. Okamžikem uvedení služby Google Analytics 
provozovatelé webů získali mnohem lepší nástroj a to zcela zdarma.

44 Službu www.toplist.cz provozuje Pavel Francírek, který byl několik let zaměstnancem ve společnosti 
Seznam.cz.

45 Při návštěvě je vyhodnocován parametr referrer, získaný během http komunikace prohlížeče návštěvníka s 
cílovým www serverem, na kterém je součástí měřené stránky javascriptový kód, který službě tyto informace 
předá. V případě přístupu ze stránky výsledků vyhledávání je pak možné nejen určit, přes který z 
vyhledávačů uživatel přišel, ale i která klíčová slova v dotazech uživatel použil. Jednotlivé weby mají tyto 
statistiky k dispozici. Jedná se o cenný podklad pro oblasti analýz v rámci internetového marketingu.

46 Podmínkou pro zařazení stránek do služby Navrcholu.cz je, že stránky musí být v českém jazyce.
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3.6. Tržní podíly českých vyhledávačů

3.6.1. Tržní podíly českých vyhledávačů v roce 2004

Začátkem prosince 2004 zveřejnila společnost Internet Info, provozovatel měřící 
služby Navrcholu.cz, podíly vyhledávačů a jejich srovnání mezi únorem 2004 a 
listopadem 2004. Statistika dokonce rozlišuje mezi přístupy získanými z katalogů a 
přístupy získanými z výsledků fulltextových hledání.

Ručně zpracovávaný katalog odkazů Seznamu měl silnou převahu nad fulltextem, 
přišlo z něj téměř 37 % návštěvníků, 20 % hledáním v katalogu (metodou searching) a 
téměř 17 % procházením katalogu (metodou browsing). Fulltextové vyhledávání na 
webu mělo kolem 15 % návštěv. [Internet Info]

Je zajímavé, že Google dosáhl již v roce 2004 pozice dvojky na českém trhu, aniž by u 
nás vůbec aktivně působil. Neměl zde pobočku, neinzeroval v médiích a dokonce ani 
nebyl držitelem doménového jméně google.cz.

3.6.2. Tržní podíly českých vyhledávačů v letech 2005 - 2008

Statistiky vyhledávačů na webech monitorovaných službou Toplist jsou k dispozici 
na http://vyhledavace.chose.cz/. Následující graf přináší přehled o podílu 
vyhledávacích služeb za co nejdelší dostupné časové období -  od 20.3.2005 do 
21.8.2008. Jedná se o data ze všech kategorií, sledovaných službou Toplist.cz.

Graf vývoje podílu jednotlivých vyhledávačů za období od 20.03.2005 - 21.08.2008

Obr. 5 -  Graf vývoje podílu vyhledávačů 3/2005 -  8/2008 
V grafu jsou pouze vyhledávače, které dosáhly podílu alespoň 0,5 %
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I z nepříliš přesných statistik lze vypozorovat, že vyhledávač Seznam jasně vede, 
následován s velikým rozdílem vyhledávačem Google47. Ostatní české vyhledávače 
pak dosahují podílu pouze několika málo procent a jejich podíl se snižuje. Ze 
zahraničních vyhledávačů pak žádný další nedosahuje významného podílu.

Společnost eMerite (www.emerite.cz), která provádí zejména placené měření 
návštěvnosti, došla v jedné ze svých analýz, zveřejněných v srpnu 2005, ke zjištění, že 
u několika komerčních webů návštěvnost zprostředkovaná vyhledávači Atlas.cz a 
Centrum.cz tvořila dohromady přibližně jen pouhou třetinu návštěvnosti, kterou 
dokázal přinést webům sám vyhledávač Seznam.cz [EMERITE]. Cena za reklamu ve 
formě katalogových záznamů na portálech Atlas a Centrum přitom není úměrně nižší 
těmto výkonnostním výsledkům.

3.6.3. Tržní podíly podle unikátních návštěvníků

Zatímco výše zmíněné analýzy analyzovaly jednoznačně využití vyhledávacích funkcí 
vyhledávačů, statistiky prosté návštěvnosti vyhledávačů pracují prostým počítáním 
návštěvností webů vyhledávacích služeb. Zaznamenají tak i uživatele, kteří nakonec 

žádné vyhledávací služby nepoužijí, např. z  důvodu, že mají administrátorem sítě 
nastavený vyhledávač jako domovskou stránku prohlížeče, ale vyhledávací služby 
nepoužívají. Mezi služby, poskytující takové statistiky návštěvnosti, patří např. 
NetMonitor48 ('http://ww.netmonitor.czI NetMonitor bychom mohli přirovnat k auditu 
nákladů časopisů. Monitorovány jsou pouze weby, které se dobrovolně účastní. Ani v 
těchto průzkumech tedy nenalezneme zahraniční vyhledávače.

47 V grafech je též patrná akvizice domény google.cz v srpnu 2006, kdy se křivka google.com propadla strmě 
dolů a ihned prudce nastoupila křivka google.cz.

48NetMonitor je velmi rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu 
v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektuje SPIR. 
Realizátorem projektuje společnost MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A. - můžu 
sem dát PŘEKOPČENÝ TEXT Z WEBU NEBO DO UVOZOVEK Služba též využívá kódu v javascriptu, 
vloženého do měřených stránek. XLS na http://www.netmonitor.cz/outputs
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4. Vybrané aspekty reklamy u vyhledávačů

4.1. Právní aspekty kontextové reklamy

S příchodem kontextové reklamy vyvstaly mnohé spory, způsobené existencí 
ochranných známek, které mají přísná teritoriální omezení a povahou Internetu, který 
je zde využíván jako globální a celosvětově působící médium a platforma pro reklamu.

Společnost Google např. v minulosti prohrála soud, který započal v roce 2003 a 
musela zaplatit 360 000 EUR, jelikož umožnila používat v systému AdWords inzerci 
na ochrannou známku „Louis Vuitton“ inzerentům, kteří neměli licenci k takovému 
užití ochranné známky a nabízeli prostřednictvím vyhledávače dokonce padělané 
zboží. Louis Vuitton se obhajoval mimo jiné tvrzením, že více než vyhledávacím 
nástrojem pro jednotlivce je  Google reklamní službou pro firmy... Společnost Google
pak zpřísnila pravidla systému AdWords a byly nastaveny takové procesy, které 
umožňují na žádost vlastníků ochranných známek zamezit užití shodných klíčových 
slov jinými firmami na trzích, kde příslušné ochranné známky platí [ROBERTSON].

Je zatím technicky nemožné zamezit použití cizích ochranných známek neukázněnými 
inzerenty, kteří nedodrží smluvní ujednání služby AdWords. Tato ujednání vylučují 
použití klíčových slov pro cílení inzerce, pokud jde o ochranné známky a inzerující k 
nim nemá ošetřen smluvní vztah. Strojovým zpracováním lze těžko posoudit, pro 
kterou třídu výrobků a služeb je přesně slovo shodné s ochrannou známkou v kampani 
použito. Na řadu tak přichází možnost vlastníků známek nahlásit společnosti Google 
subjekty, které mají povolenou ochrannou známku v kampaních užít, případně se 
ohradit proti použití známek neoprávněným subjektem, kterému Google v použití 
nadále zamezí.

4.2. Certifikace AdWords profesionálů

Aby společnost Google mohla garantovat úroveň inzertních a poradenských služeb, 
které jsou poskztovány třetí stranou, tak zavedla pro firmy, které spravují kampaně 
AdWords svým klientům, dva certifikační programy. Prvním je Google AdWords 
Professional (GAP). Druhým pak Google AdWords qualified Company. Jako
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„Adwords qualified professional“ mohou vystupovat fyzické osoby, které splní 
následující podmínky:

1. Spravují alespoň jeden vlastní či cizí AdWords účet po dobu nejméně 90 dnů.

2. Utratí alespoň 1000 USD během této 90ti denní lhůty.

3. Složí úspěšně zkoušky „ Google Advertising Professional Exam “ u společnosti 
Google.

Pro firemní certifikát „ Google AdWords qualified company“ jsou pak pravidla taková, 
že společnost musí mít alespoň dva GAP a jistý obrat 100 000 USD za čtvrtletí. To je 
již natolik přísný požadavek, že v srpnu 2007 bylo ve Spojených státech amerických 
pouze 87 takových firem, ve Francii například jen osm. Účast na certifikaci je 
dobrovolná, nevzniká na ni automatický nárok. Je tedy možné, že více subjektů 
dosahuje požadovaného obratu, ale nemají potřebu nechat se certifikovat (např. 
utrácejí peníze jen pro vlastní kampaně). Certifikáty tak zůstávají především klíčovou 
výhodou pro firmy, které nabízejí služby správy PPC kampaní ostatním inzerentům. V
v

České republice na počátku 2008 existovaly asi pouze tři takto certifikované subjekty. 
Jednalo se o společnost Ataxo, divizi Dobrý web společnosti Internet Info a 
společnost H l.cz49.

4.3. Pay-per-Click systém Sklik systém vyhledávače Seznam.cz

Sklik (www.sklik.cz1 je systém kontextové reklamy, kterou zavedl vyhledávač Seznam 
a to právě až po vstupu společnosti Google do České republiky. Z hlediska funkčnosti 
i vzhledem uživatelského rozhraní se služba velmi podobá systém AdWords 
společnosti Google. Obhájci jednotnosti rozhraní, která je občas nazývána „více než 
inspirací“ a a obviňují Seznam z plagiátorství a vykrádání konkurence, vidí plus 
zejména v tom, že pokud někdo spravoval kampaně v prostředí AdWords, nebude mu 
práce se systémem Sklik činit problémy.

Před zavedením služby Sklik bylo nemožné provozovat reklamní kampaně na 
vyhledávači Seznam již v řádech stokorun. K dispozici byly jen dražší reklamní 
produkty, např. firemní zápisy, inzerce na klíčová slova na pevné období a bannerová 
reklama. Jak se ukázalo, tyto příjmy zavedení kontextové reklamy příliš neovlivnilo, 
což bylo proti původním předpokladům. „Když jsme Sklik spustili, očekávali jsme, že 
to bude kanibalizovat naše jiné příjmy, ale na zápisech u firem i platby za kliknutí

49 Seznam na http://www.whoisagap.com/companies/czech-republic.html dokonce uvádí pouze dvě společnosti.
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rostou," citovaly Hospodářské noviny zakladatele Seznamu Ivo Lukačoviče 
[CIZNER].

Inzerce v systému Sklik se objevuje na stránkách s výsledky vyhledávání na 
vyhledávači Seznam. Společnost Seznam je zatím opatrná a neumožňuje reklamy 
umisťovat na cizí obsahové stránky, jako nabízí služba AdSense.

V srpnu 2007 v systému 6500 aktivních účtů znamenalo 100 000 inzerátů v systému a 
přivedlo každý den na inzerované weby až 300 000 uživatelů. [VĚTROVSKÁ]. V létě 
roku 2008 se prostor, kde se zobrazují reklamy systému Sklik, rozšířila o některé 
zpravodajské weby. Reklamy se tak objevily i vedle článků například na webu 
Novinky.cz a Sport.cz.

4.4. Reklamní program AdSense

Společnost Google může vydělávat i prostřednictvím cizích stránek, přijmutých do 
programu AdSense, jejichž obsah neovlivňuje a kde tvorba a údržba Google nestojí 
nic, kromě provize, kterou majitelům webů účastních se programu AdSense vyplatí. 
Vždy jde o zaručenou tržbu pro Google, který platí provizi až z částek, které vybere od 
inzerentů. Pro majitele stránek už ziskovost platit nemusí, pokud mají vyšší náklady na 
údržbu stránek, než činí jejich příjem z programu AdSense. Mnohdy jde pro 
provozovatele stránek o jedinou možnost, jak mít z jejich provozu alespoň nějaký 
příjem. Technická jednoduchost nasazení AdSense zde též hraje klíčovou roli.

Pro Google je nákladem zejména provoz systému AdWords/AdSense, který také patří 
mezi složité technologie systému AdWords, postaveném na kontextových 
technologiích firmy Applied Semantics, kterou společnost Google koupila.

Smluvní podmínky účastníkům programu AdSense zakazují sdělovat třetím stranám 
údaje o úspěšnosti kampaní na svých webových stránkách (tedy sdělovat CTR, 
průměrnou cenu za proklik a podobně). Majitelé stránek ale mohou zveřejnit celkové 
příjmy.

Za čtvrté čtvrtletí roku 2006 společnost Google vyplatila partnerům programu 
AdSense 916 milionů USD. Tato data se pravidelně objevují ve firemních výkazech 
jako „ Traffic Acquisition Costs Dalších 60 milionů USD bylo za toho období 
proplaceno distribučním partnerům [KRYL].
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4.4.1. MFAweby

Nástup AdSense zaznamenal vznik mnoha webových stránek, označovaných jako 
„made for AdSense“ (tedy v překladu „vyrobeno pro AdSense“, označováno zkratkou 
MFA). Tyto weby neposkytují příliš zajímavý ani kvalitní obsah, jediným cílem je 
získat uživatele z vyhledávačů či pomocí reklam a nabídnout jim vedle těchto textů 
reklamy AdSense, případně jiné kontextové reklamy. Jelikož návštěvníka neupoutá 
obsah, často klikne na některou z reklam. Obsah je  ale tvořen tak, aby progrm AdSense 
dosazoval reklamy, kde je  pokud možno nadprůměrná odměna za proklik pro majitele 
MFA webu. Někteří provozovatelé MFA dokonce získávají návštěvníky svých webů 
inzercí prostřednictvím reklam v systému AďWords (tím pádem se zobrazují také u 
ostatních účastníků AdSense). \fybírají ale pro svou útratu levné fráze a klíčová slova 
(v řádu setin USD), patřící do tzv. „long tail“, zatímco na svých webech se snaží o 
zobrazování drahých reklam (s podílem odměny v desítkách centů až jednotek USD) 
tak, aby odměna za proklik pokryla jejich vlastní náklady na propagaci. Tato technika 
se nazývá arbitráží50. MFA weby jsou pro návštěvníky nudné až otravné, ale 
provozovatelům vyhledávačů v konečném důsledku přináší zisky.

Inzerenti a účastníci AdSense programu mohou MFA weby odfiltrovat, pokud jim 
nepřinášejí uživatele, na kterých nedosahují potřebnou míru návratu investice do 
reklamy (ROI). Tento „mlýnek na peníze“ tak tahá peníze z kapes inzerentů a 
rozděluje je programem AdSense mezi provozovatele MFA a Google [SLABOSZ]. 
Provozovatelé MFA mohou vydělat v některých případech až tisíce USD měsíčně. Na 
trhu jsou k dispozici návody i obsah pro tento druh webů. Lze tak např. koupit texty 
stovek článků na určité téma za několik málo desítek dolarů.

I made $9.127 In Adsense Adsense Articles
HowTo Make Money With Adsense! Fresh PrivateLabel Adsense Articles 
Download Free Exclusive 47Pg Report Less than 3 cents per article! 
'AWVvf.adsense-keys.com/ www.NichePrivateLabelArticIes.com

Obr. 6 - Ukázka inzerátů, které vyhledávač Google zobrazuje na rešeršní dotaz /AdSense/

Pro společnosti jako Google jsou samozřejmě MFA weby částečným problémem, 
neboť v případě, že se zobrazují jako relevantní na častěji hledané fráze, mohou

50 Ve smyslu „spekulace, která vychází z různých cen téhož zboží na různých místech“, zde cena reklamy za 
příchozí návštěvníky a zisk získaný po kliknutí návštěvníků na umístěnou reklamu
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uživatelé při vyhledávání dospět k dojmu, že jim nebyl poskytnut relavantní výsledek 
[MCFARLAND].

Na druhou stranu jsou ale pro Google i zdrojem reklamních příjmů. Rozdaná provize v 
systému AdSense se navíc společnosti Google částečně vrátí tím, že provozovatelé 
MFA utratí peníze i za sebepropagaci pomocí placené reklamy. Společnosti Google jde 
ale v první řadě o uživatelskou spokojenost a začíná proti MFA tiše bojovat 
[AGARWAL].

4.4.1.1. MFA v České republice
V ___ f

V České republice se ještě příliš MFA webů nevyskytuje [JERSAK]. Důvodem je 
momentální neexistence větší konkurence mezi inzerenty. Ti tak platí za reklamu 
poměrně málo, často jen sumu blízkou základní ceně, tudíž je malá i provize v 
programu AdSense a nevzniká příliš prostoru pro realizaci arbitráže.

4.4.1.2. Google AdSense for domains

Dalším z míst, kde se uplatňuje AdSense, jsou tzv. „zaparkované domény“ a program 
Google AdSense for Domains (http://www.google.com/domainpark/). Obsah stránek 
na těchto doménách je pak tvořen pouze z reklam AdSense. Často jde o lukrativní 
doménová jména, která čekají na zpeněžení. Svým způsobem je efekt reklam na 
těchto doménách podobný MFA webům. Návštěvnost se generuje díky spontánnímu 
zadání domény (tzv. „ type-in traffic “) do prohlížeče uživatelem. Někdy má doménové 
jméno též vliv na umístění na předních místech ve výsledcích vyhledávání 
(kterýchkoliv vyhledávačů, nikoliv nutně právě vyhledávače Google).

Program Google AdSense for domains není přístupný pro každého. Dříve byla na 
stránkách zveřejněna podmínka pro přijetí do tohoto programu 750 000 zobrazených 
stran měsíčně. Že jde o technicky mírně odlišnou záležitost dokazuje i to, že Google 
nabízí dodávání reklam v XML pro snazší implementaci na velký počet domén. 
Google AdSense for domains podporuje 25 jazyků, v češtině a České republice však 
není k dispozici.

4.4.1.3. AdSense v České republice

AdSense je v České republice k dispozici od zimy roku 2006. V době jeho spuštění na 
českém trhu již byly reklamí systémy, pracující na bázi Pay-per-Click (PPC), 
konkrétně eTarget.cz, AdContext, Billboard. Reklamní PPC kampaně
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zprostředkovávalo též reklamí tržiště Potenza. Všechny jmenované systémy ale 
poměrně přísně rozhodovaly, který web přijmou do své inzertní sítě. Oproti tomu 
Google otevřel cestu k výdělkům i méně navštěvovaným a méně rozsáhlým webům, 
např. i osobním blogům.

Po příchodu reklamních produktů typu AdSense stoupla motivace zvyšování 
návštěvnosti též majitelům nekomerčních tránek, neboť díky zmíněným reklamním 
produktům mohou získat provozováním stránek též příjem z reklamy, byť v našich 
podmínkách spíše v řádu stokorun měsíčně. Příkladem jsou např. již zmíněné osobní 
blogy. Na mnoha z nich se právě AdSense systém objevil a to i po jeho příchodu na 
český trh. Ostatní provozovatelé PPC systémů se do příchodu AdSense bránily 
spolupráce s blogy, patrně díky obavám z podvodných klikání (click-frauds), ke 
kterým by se mohli uchýlit majitelé webu v honbě za výdělky. Společnost Google si 
technicky velmi dobře hlídá, zda si majitelé webů neklikají na u sebe zobrazované 
reklamy a nekompromisně zasahují proti těm, které při takovém chování přistihnou.

4.5. Tzv. „Long Tail“ chování

Anglický termín Long Tail můžeme přeložit do češtiny jako „dlouhý chvost“ či 
„dlouhý ocas“. První použití tohoto termínu je připisováno Chrisu Andersonovi 
[Long Tail]. Jedná se však pouze o nové označení jevu, který vyplynul na povrch v 
souvislosti s digitalizací a prudkým nárůstem užívání Internetu, ale tento je znám z 
dřívější doby ze statistiky.51

51 Např. odvozené od distribuce jako Paretovo pravidlo známé jako „80/20“.
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Obr. 7 „Long tail“, graf je převzat z knihy The Search [BATTELLE, s. 28].

Termín je inspirován tvarem grafu (viz následující obrázek). Po krátkém „těle“ či 
„hlavě“ křivky na ose X následuje popisovaný „dlouhý chvost“. Osa X zobrazuje 
dotazy, na osu Y j e pak vynesena j ej ich četnost.

Výše uvedený graf získáme v případě, že se podíváme na četnost jednotlivých dotazů 
pokládaných vyhledávačům. Graf bude mít podobný základní tvar/průběh i při 
znázornění četnosti prodeje položek v internetových obchodech. Několik málo vysoce 
populárních položek dosáhne vysoké prodejnosti, zatímco v části „chvostu“ následuje 
veliké množství úzce specializovaných položek, ze kteiých každá dosahuje prodejnosti 
několika málo kusů [BRYNJOLFSSON]. Digitalizace přináší možnost většího výběru 
a posouvá jej směrem ke specializaci.
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Obr. 8 Tento graf znázorňuje, jak jsou vyhledávači pokládány vyhledávací dotazy. Horní procento dotazů tvoří
celkově 27,5 % všech položených dotazů.

Zdroj: Tuning Search: Analytics, Search Logs and Best Bets. Enterprise Search Summit 2006. 
http://www.searchtools.com/slides/ess06/tuning-search.html

4.5.1. Aplikace Long Tail na vyhledávače

Výše popsané rozložení dotazů má dopad i na technicko-ekonomickou stránku 
provozu vyhledávačů. Několik málo stránek, sesbíraných a indexovaných vyhledávači, 
bude mít počet vyhledání extrémně vysoký. Právě takové stránky, pokud se jejich 
obsah často mění, je pak důležité uchovávat aktuální a indexovat je často 
(zpravodajství, populární weby, stránky encyklopedií).

Vyhledávače jsou však od toho, aby uspokojily informační potřeby všech, nikoliv jen 
těch, jejichž dotazy spadají do „hlavy“ či „těla“ grafu. Právě poskytování informačních 
služeb z oblasti „chvostu“ umožnila digitalizace a snížení nákladů na zpracování. 
Současné vyhledávače indexují každou stránku, bez ohledu na to, jak významná je z 
hlediska následné potřeby jejího vyhledání.

Chování vyhledávače tak můžeme parafrázovat, že „bohatým bere a chudým dává“. 
Dotazy opakovaně pokládané vydělají na pokrytí nákladů na zpracování dotazů s
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malou frekvencí dotazování či dotazů naprosto unikátních (které ani případně nemusejí 
vést k zobrazení reklamy a provozovatelé tedy nevydělají na těchto konkrétních 
dotazech vůbec).

4.5.1.1. Cache u vyhledávačů

Tato cache slouží k obsloužení uživatelů, které zadají rešeršní dotaz, který již byl v 
nedávné minulosti vyhledáván. Po položení dotazu se tak výsledek odbaví z cache a 
není nutný dotaz do indexových databází vyhledávače. Např. u Seznamu se uvádí v 
březnu 2008 celkem 3,2 milionu dotazů za běžný den a účinnost cache 60 %. 
[ŠKROB]. Jde o dotazy, které se podle long-tail teorie vyskytují v oblasti „hlavy“, 
zatímco dotazy z oblasti „chvostu“ jsou vyřizovány kompletně s dotazem do hlavní 
databáze.

4.5.2. Long tail z pohledu inzerentů

Z pohledu inzerentů ve vyhledávačích je „long tail“ příležitostí, jak získat levnou 
možnost inzerce. Jelikož pro oblast „chvostu“ bude inzerentů na stejná klíčová slova a 
unikátní fráze málo, či dokonce konkurence nebude žádná, díky aukčnímu způsobu 
určování ceny zůstane cena za proklik blízko minimální vyvolávací ceně. Z pohledu 
vyhledávačů, např. v programu Google AdWords, pak rozložení může poukazovat na 
několik málo inzerentů s obrovskými reklamními rozpočty, které následují desetitisíce 
malých inzerentů, kteří utrácí za internetovou inzerci daleko menší sumy.

Tyto malé inzerenty je možno uspokojit díky automatizaci inzertních systémů. 
Zadávání kampaní si provádí uživatel sám a vše ostatní se děje automaticky, bez 
nutnosti zaměstnávat nákladnou lidskou obasluhu. Dobře zacílená kampaň, propagující 
např. velice specifické zboží či služby, může tedy dosáhnout velice nízké ceny, klidně
i v řádu pouhých dolarů denně..

Google přímo radí využívání long tail slov pro cílení kampaní. Správa kampaní se pak 
někdy sice stává pro inzerenta poněkud složitou na administraci, množina použitých 
klíčových slov a frází může dosahovat klidně i desítek tisíc položek, které však lze 
opět vygenerovat strojově za pomoci softwarových nástrojů.
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5. Globální a zahraniční vyhledávací služby
5.1. Globální vyhledávač Aliweb

Za první webový vyhledávač můžeme považovat ALIWEB. Název ALIWEB byl 
zkratkou pro „Archie Like Indexing for the WEB“. Autorem byl M artijn Koster. 
Vyhledávač byl uveden v listopadu roku 1993 zveřejněním příspěvku v jedné z 
elektronických konferencí. V květnu 1994 pak byla služba předvedena též v
v

Ženevském CERNu, na First International Conference on the World Wide Web 
[Aliweb].

Technologie Aliwebu se od jeho dalších následovníků lišila jednou podstatnou funkcí. 
Vyhledávač umožňoval správcům webů upozornit vyhledávací systém na soubor, do 
kterého uložili informace o svých webech a to včetně klíčových slov a popisu stránek.
v

Částečně se tím snižovaly nároky na přenosové pásmo. Crawler nemusel procházet 
web a stahovat celé dokumenty, ale pracoval jen s metadaty.

Aliweb však nikdy nedosáhl vysoké popularity. Počet zaregistrovaných serverů dosáhl 
54 a celkem 310 záznamů v databázi. Denně bylo provedeno 80 dotazů a použití přes 
W3 Catalog dosáhlo 8000 dotazů týdně52. Tato čísla je však potřeba posuzovat v 
kontextu tehdejšího rozsahu a návštěvnosti webu.

M artijn Koster se však významně podílel na standardu „Robots Exclusion Standard“, 
který položil základy řízení pohybu robotů vyhledávačů po webových sídlech, jak se 
dodnes provádí pomocí souboru „robots.txt“.

5.2. Nástroj WWW Wanderer a vyhledávač Wandex

WWW W anderer53 (označovaný někdy též jako W4) nebyl přímo fulltextový 
vyhledávač, jeho cíl byl odlišný. Sledoval růst tehdy mladého World Wide Webu. 
WWW Wanderer byl první aplikací, která vyslala do prostoru WWW robota, který 
sbíral stránky, aby z nich získával nové adresy stránek a počítal rozsah webu. Aplikaci 
napsal na jaře roku 1993 Matthew Gray, student MIT. Není zcela známo, jak se 
vypořádával s tím, že některé části webu nebyly navzájem propojeny odkazy. K 
metodologii, ze které vyplývá nedostižnost všech stránek, se pouze uvádí: „Ačkoliv

52 Archivní kopie materiálu, který byl prezentován v CERNu na zmíněné WWW konferenci 
http://web.archive.org/web/19961221055800/http://www.informatik.uni- 
stuttgart.de/menschen/sommersn_public/aliweb-paper.html

53 Anglický termín „wanderer" můžeme přeložit do češtiny jako tulák, vandrák či poutník.
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Wanderer zcela jistě  nedosáhne všech webů, byl provozován s konzistentní 
metodologií, která, doufám, poskytuje konzistentní data o růstu webu. “54. Aplikace 
byla napsaná v jazyce Perl.

R esults Summary

Month #  of Web sites % .com sites H osts per W eb server

6/93 130 1.5 13,000 |

12/93 623 4.6 3,475

6/94 2,738 13.5 1,095 1

12/94 i 10,022 18.3 | 451

6/95 23,500 31.3 270

1/96 | 100,000 50.0 94

Tabulka č. 1 - Výsledek pravidelných půlročních počítání rozsahu World Wide Webu 
Zdroj: http://www.mit.edu/people/mkgray/growth/

V roce 1994 Gray přerušil studium a založil společnost net.Genesis, která vyvíjela 
nástroje pro webové vývojáře. K dokončení studií se vrátil až později, magisterský 
titul na MIT obdržel až v roce 199955.

Na základech WWW Wandereru vytvořil Gray i fultextový vyhledávač Wandex. 
Autor k němu dnes dodává: ,J\íebyl moc dobrý, ale znovu, web byl malý. Během roku 
se objevilo množství lepších vyhledávačů. Ale, jsem pyšný, že jsem měl příležitost být 
první.ii. Tento komentář se objevil na Grayově osobním blogu, když na něm oznámil, 
že v únoru 2007 začal pracovat pro pobočku společnosti Google v americkém Bostonu 
[GRAY].

5.3. Globální vyhledávač FTP souborů Archie

\ýhledávač Archie je považován za historicky první internetový (nikoliv ale webový!) 
„search engine“. Sloužil pro vyhledávání souborů přístupných protokolem FTP (File 
Transfer Protocol). Tvůrcem je Alan Emtage (*1964) pocházející z Barbadosu, od 
roku 1987 student magisterského programu Computer science na McGill University 
v kanadském Montrealu. Emtage působil na univerzitě též jako systémový 
administrátor [Alan Emtage].

Aby nemusel procházet ručně seznamy FTP archivů, naprogramoval si několik skriptů. 
Scripty pak za něj zpracovávaly data z FTP serverů, zatím co spal. Jak se Emtage

54 Citace z http://www.mit.edu/people/mkgrav/growth/ zní v originále: „ While the Wanderer certainly did not 
reach every site, it was run with consistent methodology, hopefully yielding consistent data for the growth of 
the Web. ".

55 http://www.mit.edU/~mkgray/index.3 .html#about
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vyjádřil v roce 2007 pro časopis PC Magazín [METZ], vznikl vlastně tento systém v 
roce 1989 z jeho lenosti.

S pomocí kolegů z univerzity, Billa Heelana a Petera J. Deutsche, službu koncem 
roku 1990 zpřístupnil veřejnosti.56 Název služby Archie byl odvozen ze slova archive 
vynecháním „v“. Podle Emtage nebyla služba pojmenována po komiksovém hrdinovi 
Archiem, jak bývá v některých zdrojích uváděno.

Několik dnů po zpřístupnění veřejnosti služba dosahovala 20 - 30 dotazů denně. V 
roce 1993 šlo již o 100.000 dotazů denně. Ty vyřizovalo celkem 25 serverů, 
umístěných po celém světě [SEVETZ]. V červnu 1997 obsahovala databáze 
vyhledávače Archie jména více než dvou milionů souborů, posbíraných z více než 
tisíce anonymních FTP serverů.57 Vzhledem ke své velikosti dosahovala databáze 
obnovy zhruba po měsíci. Velikost souborů ze všech prohledávaných FTP serverů by 
tehdy dohromady čítala 170GB [HOLZBERG].

Seznam vyhovujících záznamů, které Archie vracel jako výsledek na vyhledávací 
dotaz, obsahoval názvy počítačů, na kterých se nachází soubor specifikovaný v 
rešeršním dotazu, velikost souboru, datum jeho poslední změny a adresář, kde se 
soubor na serveru vyskytuje. Servery Archie komunikovaly s uživatelem přes 
terminálové rozhraní (protokolem TELNET). Dělo se tak pomocí skupiny příkazů, 
nazývaných někdy jako „Árchiespeak“. Později existovalo i několik bran s webovým 
přístupem. K dispozici byla též aplikace WSArchie pro Microsoft Windows 3.1 a 
Windows95, která poskytovala přístup k několika americkým Archie serverům. Její 
autor, David Woakes, program ponechal jako freeware58. Klientský software pomáhal 
odstranit nekonalost původního terminálového Archie, kde bylo vlastní vyhledávání 
oddělené od následného stahování vyhledaných souborů. Klientský software již 
umožnil provázat výsledky rešerše s možností nalezené soubory pohodlně stáhnout 
rovnou pomocí odkazu.

56 Jako zajímavost lze uvést, že populární služba generovala více než polovinu mezinárodního internetového 
provozu v Kanadě. Několik let předtím, v roce 1986, byla McGill University teprve druhým místem v Kanadě, 
připojeným k Internetu.
57 Síření seznamu FTP probíhalo pro snadnější možnost přenosu po tehdy pomalých a nekvalitních linkách jeho 
rozdělením na dvacet částí. Příklad jedné z nich na http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/ftp/text/950731/partl.html 
Anonymous FTP: SitelistPart 1 of20 [01/20]
58[453] http://www.soft25.com/author.asp?ID=8625
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5.3.1. Webové a e-mailové rozhraní ke službě Archie

Existovalo též webové rozhraní ke službě Archie, které se jmenovalo "ArchiePlex". 
Označovalo se pokročilými funkcemi, umožňovalo např. poslat dotaz více Archie 
serverům najednou. Dotaz se pokládal prostřednictvím formuláře na WWW stránce a 
výsledek byl opět WWW stránka, navíc přímo s odkazem na umístění hledaného 
souboru, což znovu usnadňovalo následné stažení souboru.59 Jelikož služba Archie 
byla v základě službou s terminálovým přístupem, nemohlo ani zprovoznění e-mailové 
brány k této službě představovat žádný větší technický problém. Odesílání výsledků e- 
mailem bylo podporováno již ve verzi pro Telnet.

5.3.2. Pokus o komercionalizaci Archie

Emtage spolu s Deutchem založili v roce 1992 v Montrealu společnost Bunyip 
Information Systems. Posláním společnosti bylo podporovat nové verze služby 
Archie a přenášet své vize do nových internetových služeb. V říjnu 1992 pak 
společnost představila kompletně novou a již komerční verzi Archie. Filozofie, proč by 
měl někdo kupovat tento software, byla ta, že zahraniční internetová konektivita byla 
velmi drahá a mezinárodní linky operovaly s nižšími přenosovými rychlostmi. 
Společnosti poskytující připojení (ISP) tak mohly ušetřit, když umožnili uživatelům 
najít soubory na co nejbližším FTP serveru.

Ačkoliv zahraniční zdroje neuvádí cenu licence systému Archie, v diplomové práci, 
která popisuje vývoj českého systému (popsán v jedné z následujících kapitol o 
vyhledávači Nosey Parker), se hovoří v přepočtu o více než 100 000 Kč za licenci.

5.3.3. Archie a zpracování dalších zdrojů informací

Na webu je do dnes k dipozici historická e-mailová komunikace Emtageho s 
komunitou správců serverů, kde je  vyzývá ve zprávě, odeslané do několika 
mailinglistů dne 28. října 1993, k zaslání námětů k jeho myšlence uspořádat do 
katalogu další internetové zdroje -  služby, e-maily osob, obrázky atd. Tento plánovaný 
projekt s názvem Bunyip Internet Directory Project se už nikdy nedočkal realizace 
[EMTAGE].

59 Jiří Peterka Na Archieho také trochu jinak http://www.earchiv.cz/a95/a521kl40.php
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5.4. Veronica -  globální vyhledávač prostředí Gopher

Veronica byl vyhledávač pro zdroje zveřejněné v rámci sítě Internet prostřednictvím 
protokolu Gopher. Systém vznikl v roce 1992 na University o f  Nevada Reno. Autory 
byli Steve Foster a Fred Barrie.

Jméno se vykládá jako akronym pro "Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to 
Computer Archives"60. Uvádí se, že jméno Veronica bylo zvoleno jako reakce na 
pojmenování Archie a že se jednalo o jméno další postavy - Veronicy Lodge - z 
comicsu Archie Comics. Jak však uvedl zakladatel vyhledávače Archie, tento nebyl 
pojmenován po žádné comicsové postavě. [HOLZBERG]

Jednou z motivací k vytvoření služby byla stížnost obyčejných uživatelů systému 
Gopher, že služba s přívětivým užíváním by měla nabízet možnost vyhledat zdroje bez 
nutnosti vědět, kde se nacházejí. Podle Freda Barrieho našli program, jehož autorem 
byl Dennis R. Boone z Michigan State University, který sloužil k prohledávání Gopher 
serverů a byl určen pro jejich administraci61. Tento program modifikovali a začali 
prohledávat prvních 250 serverů. Pro indexování používali počítač NeXT se 
softwarem Digitial Librarian. Jako programovací jazyk byl použit Perl a autory 
služby Veronica byl poprvé použit právě v tomto projektu. Autoři zmiňují též použití 
software WAIS, ke kterému byly k dispozici zdrojové kódy [BARRIE].

Dne 17. listopadu 1992 večer bylo oznámeno veřejnosti a zároveň byla veřejnost 
požádána o komentáře. V oznámení zazněla velice důležitá výzva, aby adimistrátoři 
systému Gopher používali popisných titulů v položkách menu. Druhý den po tomto 
oznámení zaznamenali tvůrci 4700 přístupů. Program byl však hodně pomalý, některá 
vyhledávání zabrala i 20 minut. Po té, jak sami autoři v jednom rozhovoru přiznali, 
když si nastudovali literaturu o indexování, snížil se čas na 10 minut. V dubnu 1993, 
před akcí GOPHERCON ’93, pak snížili čas pro vyřízení jednoho dotazu na půl 
minuty. Veronica byla poskytována zdarma, avšak kód byl chráněn autorským právem. 
Sami autoři popsali licenci jako „Shareware with no fe e “. V červnu 1994 služba 
věděla o 5800 Gopher sites, ale v tomto čísle jsou zahrnuty i takové, které sloužili jen 
jako brány k FTP či Usenet archivům.

50 Lze přeložit jako „velmi snadný na hlodavce orientovaný celosíťový index počítačových archivů“. Hlodavec 
je slovní narážka na termín gopher, což je i druh hlodavce.

51 Konkrétní jméno programu zdroj neuvádí, není zmíněn ani v životopisu Booneho, který je k dispozici na 
webu - http://matrix.msu.edu/people/pdfs/boone.pdf a kde se jen uvádí obecně práce na software pro 
Gopher.
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5.5. Systém WAIS

WAIS je akronym pro Wide Area Information Servers. Český překlad „ informační 
služba v rozsáhlých oblastech“ se objevil v přeložené publikaci „A bůh stvořil 
INTERNET“ z roku 1996 [HUITEM].

WAIS byl systém pro vyhledávání textů z databází na vzdálených počítačích, 
postavený na architektuře klient-server. Jeho počátky lze datovat do konce 
osmdesátých let 20. století. Inciátory projektu byli Brewster Kahle (*1960)62, který 
vystudoval počítačové vědy a inženýrství na MIT a Bruče Gilliat, další z členů 
týmu Thinking Machines, kde byl projekt uskutečněn.

Mnohé zdroje hovoří o tom, že systém používá knihovnický protokol ANSI Z39.50. 
Clifford A. Lynch, specialista na digitální knihovny, však v roce 1997 pro časopis D- 
Lib poznamenal, že: „ [...] úloha Z39.50-1988 ve WAIS může být nejlépe popsána 
jako inspirativní, než jako standard. WAIS nikdy nespolupracoval s ničním jiným  
kromě WAIS a volně se odlišoval od Z39.50 [...] Je to čest Kahleho a jeho kolegů, že 
zvládli vyproduktovat něco užitečného a založeného na Z39.500-1988. “ [LYNCH]

Pro sytém WAIS byl využíván hardware firmy Thinking Machines z amerického 
Massachusetts, v jejíž laboratořích projekt WAIS vznikl. Jednalo se o společností 
produkované vysoce výkonné superpočítače Connection Machine CM-1 a CM-5 
(s RISCovými procesory a paralelní architekturou). Klientský software WAIS byl 
dostupný pro operační systémy Windows i UNIX a dokonce i pro platformu 
Macintosh.

5.5.1. Prodej AOL, založení Alexa Internet a webového archivu

Úpadek obchodních výsledků a špatné firemní vyhlídky pak vedli Kahleho k založení 
vlastní společnosti WAIS, Inc. Nástup Internetu ale znamenal i nástup vyhledávačů, 
postavených přímo na webových technologiích a systém WAIS začal upadat.63 V 
květnu 1995 byl prodán americké společnosti AmericaOnline (ÁOL) za 15 milionů 
USD. Brewster Kahle a Bruče Gilliat se následně podepsali pod konceptem, který 
využil internetový archiv, provozovaným neziskovou organizací The Internet Archive 
(služba „The Wayback Machine“ - web.archive.org), sídlící v San Franciscu ve

62 Kahle je též člen správní rady „Electronic Frontier Foundation“ a jedním z hlavních podporovatelů Open 
Content Alliance. Jeho proklamovaným cílem je „ Universa! Access to all Knowledge".

63 Pokud by snad čtenář chtěl vyzkoušet, lze ještě i dnes najít různé brány (WAIS gateway) mezi WAIS a 
WWW, jednou z nich např. http://www.sbt.ti.ch/cgi-bin/wwwwais_sbt.
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Spojených státech. Kahle a Gilliat též založili komerční společnost Alexa Internet, 
zaměřenou zejména na poskytování informací o provozu webových serverů. 
Společnost Alexa Internet pak v roce 1999 prodali společnosti Amazon.com za 250 
milionů dolarů v akciích společnosti Amazon.com.

5.6. Deja news

Deja News Research Service byla služba, umožňující fulltextové prohledávání 
webového archivu diskusních zpráv Usenet. Služba zvnikla v roce 1995, zakladatelem 
byl Steve Madere z Austinu v americkém státě Texas.

Díky službám Deja s webovým rozhraním a centrálním zpracování se ze špatně 
organizované komunikační platformy stala kvalitní databáze informací. Usenet byly 
před vznikem služby běžně zpracovávány čtečkami News, které byly součástí klientů 
pro práci s elektronickou poštou. Uživatelé tak mohli prohledávat pouze ty zprávy, 
které měli stažené u sebe na lokálním počítači. Takový výběr však nepokrýval celé 
spektrum diskusí kompletního Usenet archivu a nesahal do minulosti [Usenet].

V roce 1999 se služba k velikému údivu uživatelů Deja.com změnila na vyhledávač 
zboží v elektronických obchodech („shopping comparison“). Během změny se ztratilo 
z archivů mnoho zpráv, které se staly nedostupnými. Koncem roku 2000 společnost 
prodala tento vyhledávač zboží společnosti eBay. Pod taktovkou eBay byla služba 
začleněna do vyhledávače half.com.

V roce 2001 pak archiv zpráv Usenetu odkoupila společnost Google, aby z dat 
vytvořila službu Google Groups. Archiv Usenetu se podařilo rozšířit zpětně do roku 
1981. Podařilo se to jen díky pomoci mnoha jednotlivců, kteří umožnili využití svých 
archivů [Google groups].

Již tehdy ale Internet zažil jedny z prvních varovných momentů ohledně ochrany 
soukromí. V diskuzích se totiž často diskutovalo o druhých osobách za jejich zády. 
Tyto informace se ale následnou organizací v systému Deja staly dostupné širšímu 
okruhu uživatelů a mnohdy i nic netušícím osobám, které nevěděly, že o nich byly 
vedeny diskuse.
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5.7. Vyhledávače Inktomi a HotBot

Společnost Inktomi LLC64 založili na počátku roku 1996 v Kalifornském Berkley Eric 
A. Brewer65 (*1967), který přednášel o paralelních a distribuovaných výpočtech na 
University of California at Berkeley. Jeho společníkem se stal student Paul 
Gauthier (*1972)66. Gauthier, pocházející z Kanadské Nova Scotia, vystudoval obor 
Computer science na Dalhousie University v kanadském Halifaxu.

Společnost Inktomi se nevěnovala pouze vyhledávacím technologiím. Dodávala také 
software poskytovatelům připojení k Internetu (ISP), např. řešení pro distribuci obsahu 
a kešování (produkty Trafílc Server a Content Delivery Suitě). Z úzké spolupráce s 
ISP si zakladatelé uvědomovali vzrůstající oblibu Internetu a strmý růst jeho 
používání.

Paul Gauthier, který se ujal role technického ředitele (CTO), řekl, že společnost 
Inktomi by chtěla „Přijmout výzvu indexování Internetu tak, ja k  roste, s podporou 
rostoucího počtu uživatelů“ [WRIGHT], Nosnou myšlenkou při návrhu architektury 
vyhledávače bylo využití klasických pracovních stanic, propojených dohromady, místo 
několika málo superpočítačů, jak tehdy problém řešila firma Digital a její vyhledávač 
AltaVista. Jako ředitel společnosti byl najmut Dave Peterschmidt, bývalý manažer 
společnosti Sybase, která se zabývala databázovými produkty.

Tým vyhledávače měl mnoho velice vzdělaných členů. Článek z časopisu Forbes z 
listopadu 1998 [MOUKHEIBER] uvádí, že z 200 zaměstnanců mělo 20 titul Ph.D. 
Stejný zdroj odkrývá i technické vybavení, stojící za úspěchem vyhledávače. Ve 
čtyřech datových centrech (jedno v Hemdonu a tři ve městě Santa Clara) bylo 
umístěno 100 - 166 dvouprocesorových pracovních stanic Sun Ultra 2 (každá za 
28 000 USD), schopných vyřídit dotaz během 250 milisekund. Celkem indexovali 110 
milionů stránek, což byla tou dobou podle odhadů třetina webu67. Po vynásobení počtu 
počítačů cenou vychází cena výpočetního klastru mezi 11,2 - 18,5 milionu USD.

64 Vyslovuje se ‘ink-to-me’, jméno je odvozeno z mýtického pavouka
65 Na svých osobních stránkách http://www.cs.berkelev.edu/~brewer/ uvádí, že získal Ph.D. z EECS na 

Massachusetts Institute of Technology. Ohromující je řada jeho ocenění, např. "Global Leader for 
Tomorrow" od World Economic Fórum, časopis Industry Standard jej tituloval jako "most influential person 
on the architecture of the Internet", lnfo World jako j ednoho z deseti největších inovátorů a Technology 
Review jako jednoho z TOP 100 lidí s největším vlivem pro 21st století (the "TR100"). Na titulní staně 
časopisu Forbes se objevil díky jmenování jedním ze 12 "e-mavericks".

66 Paul Gauthier začal pracovat s počítači v jedenácti letech, konkrétně šlo o Commodore 64
67 Toto číslo odpovídá přibližně počtu stran, indexovaných českými vyhledávači v roce 2007
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Další technické informace poodhaluje firemní dokument „THE INKTOMI 
TECHNOLOGYBEHIND HOTBOT“6S, který je k dispozici již jen díky Webarchivu. V 
dokumentu je k dispozici porovnání superpočítače se sítí pracovních stanic, zde 
označenou jako „NOW“ (Network of Workstations). Všímá si zejména možnosti 
výměny dat mezi jednotlivými procesory, kdy superpočítačům stačí 10 mikrosekund a 
vnitřní šířka pásma je 20 - 200MB na jeden procesor, zatímco při použití sítě 
Ethernet 100 Base-T uvádí čas 500 mikrosekund. Proto je Inktomi provozován na 
výkonnější síti s vyšší propustností. Jedná se o technologii firmy Myrinet69, s šířkou 
pásma 160MB/sec a časem 12 mikrosekund.70 Zatímco zvýšení paměti a přidáním 
dalších počítačů do sítě se snadno zvyšoval výkon, za nejslabší článek řetězce byla 
považována komunikace mezi servery. Systém byl navržen jako „fault tolerant“ s 
použitím „hot-swap“ technologie. Disponoval tedy možností přesměrování úkolů při 
výpadku serveru a to bez přerušení poskytování služeb.

5.7.1. Vyhledávač HotBot

V květnu 1996 se dohodla společnost Inktomi na spolupráci se společností Wired 
Ventures, Inc. na vybudování vyhledávače HotBot. Touto dobou vévodil 
internetovému vyhledávání vyhledávač AltaVista. V červenci 1998 portál Yahoo! 
nahradil fulltextový vyhledávač AltaVista, který mu dodával výsledky vyhledávání, 
právě technologiemi společnosti Inktomi. „AltaVista není schopna takového 
rozšíření“ řekl při této příležitosti viceprezident společnosti Yahoo! Timothy Brady.
V prosinci pak společnost Yahoo! oznámila, že společnost Inktomi koupila za 235 
milionů USD v hotovosti.

Zde je na místě dodat, že o několik let později společnost Yahoo! získala jednou z 
akvizic i vyhledávač AltaVista. Ve společnosti Yahoo! se tak zkoncentrovalo několik 
kdysi navzájem si konkurujících významných vyhledávačů.

5.8. Vyhledávač AltaVista

Vyhledávač AltaVista byl projektem společnosti Digital (DEC), jednoho z nejstarších 
/ýrobců počítačů ve Spojených státech (firma byla založena v roce 1957).

>8 http://web.archive.Org/web/19970503071056/http://www.inktomi.com/whitepap.html 
¡9 Myrinet je produktem společnosti Myricom http://www.mvricom.com/mvrinet/overview/ se zvláštním

využitím právě pro spojení počítačů v oblasti supercomputingu. Firma uvádí, že k červnu 2005 141 t.j. 28.2
% superpočítačů z TQP500 supercomputers (http://www.top500.org/) wužívá její technologie. 

r0 Dnes si vystačí infrastruktura vyhledávačů již s „obyčejným“ Ethemetem. V době vzniku práce (2007/2008) 
byl nejvyšší používaný standard 10 gigabit Ethernet (dle IEEE 802.3-2005) a ve vývoji byl 100 Gigabit 
Ethernet. Experimentální Ethernet z roku 1972 pracoval s rychlostí 2,94 Mbit/s, 10 Mbit/s bylo 
standardizováno v roce 1982.
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Společnost Digital byla první z žebříčku firem Fortune 500, která měla webové 
stránky. V roce 1994 se pak podílela na vybudování webu města Paolo Alto v 
Kalifornii, kde měla sídlo. Ve Spojených státech se tehdy jednalo o první oficiální web 
města.

Byl to server Alpha 8400 TurboLaser, který stál u zrodu po mnoho let technicky 
nej vyspělejšího vyhledávače AltaVista. Louis Monier (*1956)71, držitel titulu Ph.D. z 
matematiky a počítačových věd, získaného v roce 1980 na Universitě de Paris, 
pracoval jako počítačový vědec ve Western Research Lab společnosti Digital. Na 
tomto pracovišti přišel v roce 1995 s nápadem na vytvoření fulltextového vyhledávače, 
který bude prohledávat celý web. Chtěl tím demonstovat schopnost nového serveru 
Alpha 8400 TurboLaser, který Digital uvedl na trh na jaře 1995. Připadalo mu jako 

výzva pracovat s dabází, která by svou velikostí pojmula kopii World Wide Webu.

Již v srpnu 1995 byly první práce na vyhledávači hotovy a umožněny první interní 
testy. V první fázi bylo crawlováno 10 milionů stránek s předpokladem, že web měl v 
té době 30 milionů indexovatelných dokumentů na více než 80 tisících serverech. 
Systém byl nejdříve dva měsíce testován desítkou tisíc vlastních zaměstnanců. Po 
méně než půl roce, 15. prosince 1995, s 16 milióny indexovaných dokumentů, se 
vyhledávač AltaVista představil široké veřejnosti. Hned první den vyhledávač 
obsloužil 300 000 vyhledávání. O devět měsíců později již vyřizoval 19 milionů 
dotazů denně [BYRNE].

AlphaServer byl sice extrémně výkonný, ale také extrémně drahý. Společnost Digital 
jej sice využila pro budování svého vyhledávače a propagaci svých výrobků, jak však 
dnes ukazuje historie, vývoj v oblasti vyhledávačů se obracel k použití obyčejných a 
mnohem levnějších počítačů, zapojených do klastrů, než k využití menšího počtu 
superpočítačů. Pro Digital byl vyhledávač marketingovou příležitostí, ale použití jeho 
technologií pro jiné tvůrce vyhledávačů by nebylo rentabilní72.

Jedno ze srovnání, ve kterém byla porovnána cena jednoho vyhledávání 
vyhledávačem AltaVista s vyhledávačem Inktomi přineslo závěr, že vyhledávání 
Inktomi je dokonce několikrát levnější, než vychází cena u vyhledávače AltaVista.

71 Louis Monier, „otec“ AltaVisty, tento vyhledávač opustil v roce 1999. V roce 2005 zakotvil u společnosti 
Google, kterou v srpnu 2007 opustil a odešel budovat nový vyhledávač Cuill.com, avšak opět pouze jako 
zaměstananec.

72 SHERMAN, Chris. Happy Birthday, AltaVista! December 18,2002 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2161421
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Srovnání proběhlo v dubnu 1998, kdy vyhledávač Inktomi obsluhoval 30 milionů 
vyhledávacích dotazů denně [WIGGINS].

5.8.1. Investice do domény altavista.com a prodej vyhledávače

V roce 1998 byla společnost Digital koupena společností Compaq a to včetně 
vyhledávače AltaVista. Jako demonstračnímu produktu pro servery se AltaViste v 
počátcích nedostalo vlastní domény, ale vyhledávač byl provozován na doméně 3. řádu
-  altavista.digital.com. Doménu altavista.com měla již od roku 1994 registrovanou 
společnost AltaVista Technology Incorporated (ATI). Společnost Compaq pak 
doménu v roce 1999, kdy byla služba povýšena na portál a dosáhla značné popularity, 
odkoupil od ATI za 3,3 milionu USD.

V červnu 1999 Compaq odprodal 81,5 % podíl ve vyhledávači technologické 
investiční skupině CMGI a to formou výměny za akcie CMGI. CMGI byla investiční 
skupina, která se orientovala na investice do internetových technologií. Společnost 
CMGI pak připravila primární emisiakcií (IPO) Alta Visty, ale kvůli krizi kolem 
internetových firem (nazývané též jako „splasknutí internetové bubliny“) k vlastnímu 
IPO již nikdy nedošlo. Přitom pomocí IPO se chystal úpis 2,7 miliard USD, tehdy 
čtmáctinásobku ročního obratu [DIGNAN].

V únoru roku 2003 pak Alta Vistu odkoupila společnost Overture Services. Ta byla 
následně v říjnu 2003 pohlcena společností Yahoo!. V srpnu 2004 pak Yahoo! začalo 
vyhledávač na adrese www.altavista.com zásobovat vlastními výsledky z technologie 
Yahoo! Search. Kromě zavedené značky AltaVista pak Yahoo! využilo pro svůj nový 
vyhledávací systém též akvizicí získané technologie a patenty.

5.9. AskJeeves / Ask.com

Základy fulltextového vyhledávače Ask Jeeves ('www.askieeves.cotn) byly položeny v 
roce 1996 ve Spojených státech v kalifornském Berkley. Zakladateli byli Garrett 
Gruener a David Warthen (*1957). Služba byla pojmenována po sluhovi Jeevesovi, 
literární postavě z knih P.G. Woodehouse73. Hlavním softwarovým architektem

73 Dělo se tak bez vědomí dědiců autorský práv po tomto slavném anglickém spisovateli. Práva používat 
postavu sluhy Jeevese byla získána až dodatečně v roce 2000, když se držitelé práv začali soudit (viz
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vyhledávače byl od jeho počátků v roce 1995 až do roku 200674 Gary Chevsky 
(* 1972), Ukrajinec, který přišel do spojených států v roce 1988.

Ask Jeeves byl koncipován tak, aby bylo možné pokládat vyhledávací dotazy v 
přirozeném jazyce. Touto strategií, odlišnou od zavedené konkurence, se podařilo 
získat pro projekt investory. Podle Dana Millera z investičního fondu Roda Group 
investovali do Ask Jeeves právě z důvodů, že: „Lidi děsilo obdržet 250 000 výsledků, 
což bylo to, co se tehdy dělo Jak z historie víme, vyhledávač se současným vedoucím 
postavením na trhu ještě ani neexistoval, přesto tehdy nebylo snadné získat investora 
pro další vyhledávač, který by se ničím podstatným neodlišoval od ostatních 
[ANDERSON, K.].

Zlepšené kvality výsledků vyhledávání bylo dosahováno analýzou dotazů. Pro často 
opakované dotazy zaměstnanci vyhledávače pečlivě vybráli relevantní výsledky. V 
rozhovoru s jedním ze zaměstnanců vyhledávače je zmíněna hranice opakování 
300 krát pro ruční úpravu výsledků.V říjnu 1998 služba vyřizovala 300.000 dotazů 
denně, o rok později již 2 miliony.75 AskJeeves vynikal relevantními výsledky a již 
zmíněnou možností dotazovat se přirozeným jazykem. Byl pomalejší v indexování 
některých nových webů, což paradoxně pomohlo vyvarovat se ovlivňování výsledků 
vyhledávání, způsobeným tzv. „linkspamem“. Později technologie umožnila zadávat 
dotazy v podobě pouhých klíčových slov, jak bylo běžně zvykem u ostatních 
vyhledávacích systémů.

Na webu je volně k dispozici jedna ze smluv [COMPAQ] mezi společností AskJeeves 
a společností Compaq, provozovatelem vyhledávače AltaVista, z října 1998. Smlouva 
se týká nasazení technologie AskJeeves Question Processing Engine. Dohodnutá 
cena činila 0,001 USD za pmí dvě miliardy kliknutí během jednoho roku a polovinu z 
této sumy za každé další. Dále se strany dohodly na rozdělení Answer Link Revenues v 
poměru 70:30 pro tu ze stran, jejímž přičiněním provize vznikne. Minimální plnění 
bylo dohodnuto na 125 000 USD čtvrtletně. Zajímavá je též klauzule, která 
umožňovala společnosti Compaq upravovat výsledky, pokud by se jí nebo jejím 
obchodním partnerům obchodně nehodily (například by šlo o odkazy na jejich 
konkurenty).

http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=3586231). Po akvizici vyhledávače společností IAC,
která proběhla v roce 2005, bylo od používání postavy Jeevese upuštěno. Služba již pokračuje pouze pod
značkou “Ask.com”.

74 Z Ask.com odešel do společnosti Symantec Corporation, známého producenta bezpečnostních produktů zn.
Norton.

75 http://alumni.ucsd.edu/magazine/vol3no2/features/jeeves2.htm
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V roce 1999, před tím, než proběhlo IPO76, společnost vyplácela své obchodní partnery 
vlastními akciemi (tehdy neobchodovatelnými) místo peněz. Např. v březnu 1999 za 
grafické služby zaplatila 2500 ks akcií, s odhadní cenou 4,33 USD. O měsíc později 
225 tisíc akcií s hodnotou 3,50 USD plus 700.000 USD v hotovosti společnosti 
Lumina Decision Systems, Inc. za produkty Personál Decision Engine a Analytica 
Decision Engine. Po IPO, v prosinci 1999 cena akcií dosáhla svého maxima 190,50 
USD (tedy na více než padesátinásobek ceny, uvažované při placení služeb akciemi), 
ze kterého pak hodnota spadla v červnu 2002 na pouhých 0,86 USD [ANDERSON, 
K.].

V polovině roku 2005 byl vyhledávač Ask Jeeves, tehdy pátý největší vyhledávač (po 
Google, Yahoo!, MSN a AOL), prodán za 1,85 miliardy USD mediálnímu holdingu 
IAC/InterActiveCorp [Ask.com].

5.10. Vyhledávač Google

5.10.1. Osobnosti zakladatelů Brina a Page

Sergey Brin (*1973) se narodil v Moskvě, dnešním Rusku, pod jménem Cepreň 
BpHH. Když mu bylo šest let, rodina emigrovala z Ruska a přesídlila do Spojených 
států. Brinův otec Michael Brin získal místo profesora matematiky na University of 
Maryland. Matka Eugenia Brinová se též věnovala vědecké činnosti v Goddard 
Space Flight Center, spadajícím pod NASA. Dokonce již Brinův dědeček získal titul 
PhD v matematickém oboru [MALSEED].

Lawrence Edward Larry Page (*1973) se narodil v Michiganu ve Spojených státech. 
Otec Carl Victor Page (+1996) působil jako profesor oborů Computer science a 
artificial intelligence na Michigan State University. Matka Gloria Page byla učitelkou 
programování, též na Michigan State University. Larry Page má bratra, který získal 
zkušenosti s podnikáním ještě dříve, než Larry založil společnost Google. Carl Victor 
Page junior byl spoluzakladatelem společnosti eGroups, kterou v roce 2000 koupila 
za 413 milionů dolarů společnost Yahoo!.77

76 ASK JEEVES prospekt k IPO http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054298/0000950149-99-001225.txt
77 Carl Victor Page junior se připojil ke společnosti eGroups v květnu 1997. V sípnu 2000 pak byla služba s 18 

miliony uživatelů koupena společností Yahoo! Za 413 milionů dolarů (v akciích Yahoo!), tedy téměř 23 USD 
za uživatele. Nelze však předpokládat, že C. V. Page závratně zbohatl. První ze zakladatelů Scott Hassan 
vlastnil v době akvizice podíl pouhých 5,7 %, tedy podíl v hodnotě cca 24 milionů USD. Brinův podíl nebyl 
zveřejněn, ale nelze předpokládat, že by byl vyšší.
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Na Page s Brinem tedy jejich rodiny měly značný vliv. Oba moc dobře díky rodičům 
znali, co jsou to citační rejstříky a způsob hodnocení vědeckých prací. Právě toto je 
inspirovalo ve vývoji technologií, kterými odlišili svůj vyhledávač od ostatních, které 
tehdy na trhu působily.

5.10.2. Hardware Googlu

Není přesně známo, kolik serverů využívá společnost Google pro svůj vyhledávač a 
další služby. Tyto údaje společnost ze strategických důvodů tají a na veřejnost se tak 
vždy dostávají pouze odhady, ve kterých bývá uvedena dolní předpokládaná hranice 
počtu serverů.78

Google používá infrastrukturu postavenou z obyčejných levných neznačkových PC, 
založených na x86 procesorové architektuře, se standardními pevnými disky 
(technologie s rozhraním IDE). A také se standardní spolehlivostí PC, která 
předpokládá jedno fatální selhání hardware během tří let. Aby bylo maximálně 
využito místa v datacentrech, jsou tato PC umístěna do speciálních stojanů. Inženýři 
společnosti se snaží promýšlet každý detail. Google např. drží patent na důmyslný 
způsob uchycení ethemetových kabelů. Způsob uchycení snižuje čas, potřebný pro 
výměnu součástí ve stojanu.

Kombinace těchto obyčejných PC společně se speciálním vlastním softwarem, který je 
fault-tolerant, je pro Google více cenově efektivní řešení, než kdyby bylo použito 
menšího počtu high-end serverů. Poměr cena/výkon a též energetická efektivita jsou 
jmenovány jako klíčové faktory ovlivňující návrh datových center. Spolehlivost je 
řešena softwarově, což umožňuje z běžných PC vybudovat spolehlivý high-end 
výpočetní klastr za velmi nízkou cenu [Web search for the Planet]. Současné odhady, 
známé v srpnu 2008, hovoří o 450 tisících počítačů, které jsou v někola desítkách 
datacenter po celém světě. Společnost Google dobře střeží konkrétní počet serverů i 
datacenter a k jejich počtům se nevyjadřuje.

5.10.3. GFS -  Google File System

GFS -  Google File System je optimalizovaný distribuovaný síťový souborový systém, 
který si ve společnosti Google vyvinuli pro potřebu zpracování velikých objemů dat 
(často v řádech TB), při potřebě zajistit jejich vysokou dostupnost, zachovat

78 Jako podklady k výpočtu často slouží firemní finanční výkazy (např. S-l Filing), ze kterých je použit údaj o 
firemních výdajích na hardware a z něj posléze odhadnut hrubý počet serverů, popř. jiná šedá literatura, 
zejména konferenční příspěvky některých inženýrů společnosti Google.
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propustnost dat a v neposlední řadě se vypořádat s tím, že je použita hardwarová 
infrastruktura z komoditních PC. Bylo třeba zajistit geograficky oddělenou replikaci 
dat pro případ, že některý z prvků systému selže (což se při jejich obrovském počtu 
děje pravidelně). Od systému se očekávalo, že bude též snadno průběžně rozšířitelný v 
okamžiku potřeby ukládání dalších dat. GFS navázal na systém BigFiles, který v 
začátcích vyvinuli Brin a Page. Systém je tedy zcela unikátní v porovnání s klasickými 
souborovými systémy.

5.10.4. Zpracování vysokých objemů dat pomocí MapReduce

Technologie společnosti Google nazvaná MapReduce, jejíž počátky sahají do února 
2003, slouží pro zpracování velkých objemů dat prostřednictvím distribuovaných 
výpočtů v rozsáhlých počítačových klastrech [DEAN]. Jedná se o programovací jazyk, 
spadající do kategorie funkčních jazyků (,functional language“). Implementace 
MapReduce je  provedena jako knihovna v jazyce C79.

Hlavním přínosem použití MapReduce je podpora distribuovaného zpracování úloh, 
vysoký výkon, úspora času při tvorbě kódu, snazší a přehlednější tvorba kódu (než 
kdyby byl program přímo napsán např. v C++). MapReduce je  navržena jako fault- 
tolerant, neboť se předpokládá provoz na obyčejných komoditních PC, kde je 
statisticky předpokládáno, že v průběhu dlouhých výpočtů dojde k drobným selháním 
některého z počítačů.

Od roku 2004 je technologie MapReduce použita např. pro tvorbu produkčního 
indexu webu (tedy hlavní index používaný vyhledávačem v ostrém provozu při 
prohledávání webu uživateli). Hojně je technologie užívána pro datamining či úlohy, 
využívající strojové učení (machine-learning).

Zjednodušeně můžeme na zpracování dat MapReduce pohlížet následovně. 
Programátor má k dispozici funkci Map, která zpracuje data na vstupu do mezihodnot 
a pak funkci Reduce, která zpracuje tyto mezihodnoty do výstupu. Úlohy, které jsou 
těmito postupy zpracovávány, jsou v mnoha případech komutativní a asociativní 
zároveň, což usnadňuje rozdělení takových výpočtů mezi mnoho navzájem 
propojených počítačů (výpočetní klastr). Na vstupech i výstupech nemusí jít nutně o 
textová data a data mohou být zpracována nejen ze souborů, ale např. i z databází či 
operační paměti.80

79 Do skupiny funkčních jazyků řadíme dále např. LISP (jehož první specifikace pochází z roku 1958) nebo 
novější Haskell

80 O jak výkonný nástroj jde, ukazuje následující příklad, převzatý z dokumentu MapReduce: Simplified Data
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5.10.5. Google App Engine

Od 7. dubna 2008 je infrastruktura společnosti Google k dispozici též pro vývojáře. 
Pod názvem Google App Engine byly uvolněny nástroje, které umožní využít 
infrastruktury a technologií společnosti Google pro vývoj vlastních hostovaných 
webových aplikací. Vývojářům se tak otevřela možnost využít technologie BigTable či 
GFS, které byly vyvinuty ve společnosti Google a kde jsou nasazeny i pro provoz 
fulltextového vyhledávače. S Google App Engine je možné vytvářet i aplikace velice 
náročné na objemy zpracovávaných dat a pro velmi vysoký počet uživatelů. Zároveň 
mohou být těmito aplikacemi využívány již založené uživatelské účty uživatelů 
Google.

Při představení byla nabídnuta zdarma pro odzkoušení datová kapacita 500 MB a 
výpočetní kapacita a připojení do Internetu pro aplikace s přibližně 5 miliony 
zobrazených stran měsíčně81. V budoucnu bude Google využití infrastruktury 
zpoplatňovat, ceny ale při představení nebyly zveřejněny. Nabídka vyzkoušet si 
Google App Engine byla ihned v prvním dni využita všemi z 10 000 zájemců, na 
které byla omezena. Opakoval se tedy převis poptávky po službách společnosti 
Google, stejně jako např. při uvedení služby Google Analytics. [NOVÁČEK, 2008]

5.10.6. Google jako magnet na talenty

Společnost Google získala v minulosti do svých zaměstnaneckých řad mnoho 
osobností, které jsou špičkami v oboru. Mezi nimi do společnosti Google přišel např. 
Andrew Morton, jeden z klíčových vývojářů jádra operačního systému Linux, Ben 
Goodger, softwarový inženýr vývojového týmu prohlížeče Mozilla Firefox, Guido 
van Rossum, autor programovacího jazyka Python (značně oblíbeného mezi vývojáři 
webových aplikací nejen uvnitř společnosti Google), Sean Egan, expert na instant 
messaging, Udi Manber, bývalý CEO vyhledávací divize A9 společnosti 
Amazon.com a Bram Moolenaar, autor populárního linuxového textového editoru 
Vim [CHITU].

Processing on Larpe Clusters. Implementace programu grep skenuje 10A10 testovacích záznamů o délce 100 
bajtů a hledá relativně vzácný tříznakový řetězec/vzorek, který se vyskytuje v 92 337 záznamech. Vstupní 
soubor je rozdělen do přibližně 64 MB částí (M=15000) a výstup do jednoho souboru. Celý výpočet trval 
klastru přibližně 150 vteřin, včetně zhruba minuty potřebné pro počáteční distribuci programu mezi 
jednotlivé počítače a počáteční načtení souborů pro zpracování, uložených v GFS.

81 Dle některých dalších zdrojů jde přesněji o 200 milionů megacyklů CPU a 10 GB dat z Internetu a do 
Internetu denně
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5.10.7. Google Co-op

Google Co-op umožňuje uživatelům zdarma si sestavit „vlastní vyhledávač“. 
"Vyhledávací technologie používá stroje a databáze vyhledávače Google, je však možné 
nastavit některé parametry dotazovací stránky a stránky s výsledky. Jde také určit, 
které weby má služba prohledávat. Službu tak lze použít např. pro indexování a 
vyhledávání ve firemních stránkách, i když pro tyto účely byl později nabídnut placený 
program Google Custom Search Business Edition.

Služba Google Co-op totiž zobrazuje u výsledků vyhledávání kontextovou reklamu ze 
systému AdWords/AdSense, která vadila firemním zákazníkům a mohla z jejich 
webů odlákat vyhledávající uživatele. Google Co-op bývá používán spíše pro 
vyhledávání v kolekci webů. Provozovatel Co-op získává od společnosti Google podíl 
z výtěžku, kterého vyhledávač dosáhne z umístěných reklam. Na Google Co-op lze 
však postavit i vyhledávač, který prohledává celý web, stejně jako www.google.com. 
Tohoto je využito např. na stránkách Blackle.com, který si zajistil vysokou publicitu 
jako údajně „ekologický vyhledávač“, který šetří energii tím, že na obrazovce 
zobrazuje více černé barvy (což na současných LCD téměř vůbec nevede k úspoře).

5.10.8. Google Custom Search Business Edition

Placenou vyhledávací službu ve formě pronajmutelné on-line aplikace pro podnikovou 
sféru s názvem Google Custom Search Business Edition rwww.google.com/enterprise/ 
csbe/) představil Google v červenci 2007. Služba navázala na popularitu Google Co- 
op. Jelikož jde o službu placenou, výsledky vyhledávání nejsou nijak zatíženy 
reklamou třetích stran. Cena Google Custom Search Business Edition pro weby o 
rozsahu do 5000 stránek byla při uvedení služby na trh 100 USD ročně, pro weby do 
50 000 stránek 500 USD ročně. Pro rozsáhlejší weby byla cena na vyžádání.

5.10.9. Obavy o ochrannou známku Google

Obliba produktů přispěla k tomu, že Google již přímo neskrývá své obavy o ztrátu 
ochranné známky „Google“ . Na firemním blogu Googlu se píše: „I když jsme potěšeni 
že tak mnoho lidí na nás myslí, když hledají na webu, musíme značku chránit, takže 
bychom si chtěli ujasnit, že byste měli používat „Google“ pouze v souvislosti se 
společností „Google“ a našimi produkty“ [KRANTZ]. Podobný problém řešili již 
majitelé obchodních značek, zvykli jsme si „xeroxovat“ či „luxovat“ i s jinými
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přístroji, než poskytují firmy Xerox a Lux82. Už i v Oxfordském slovníku se totiž 
objevil výraz „to google“, který v běžné řeči znamená vyhledávat internetovým 
fulltextovým vyhledávačem a to nikoliv pouze vyhledávačem Google [BYLUND]. I v 
češtině se již můžeme setkat s výrazy „vygůglil jsem si [něco] ... “ ve smyslu „použil 
jsem vyhledávač pro vyhledání nečeho“.

5.10.10. Vstup společnosti Google do České republiky

Služby vyhledávače Google byly v České republice dostupné prostřednictvím 
www.google.com od svých počátků, byť samozřejmě nebyly lokalizovány do češtiny. 
Aktivity v České republice pak byly několik let řízeny z irského Dublinu, kde má 
společnost Google jedno ze svých hlavních evropských zastoupení, které působí v 
oblasti vývoje i obchodně.

Velikým mezníkem pro společnost Google bylo získání domény google.cz v srpnu 
2006. Tato doména dlouho byla v držení Tomáše Schela resp. Občanského sdružení 
Google. Doménu se podařilo společnosti Google po několika letech vyjednávání a 
právních sporů odkoupit za nezveřejněných podmínek. Stalo se tak ve stejné době, kdy 
se začala budovat přímo pobočka společnosti Google v České republice, která pak 
začala aktivně působit v říjnu 2007 [NOVÁČEK, 2007]. Google se stal prvním 
zahraničním vyhledávačem, který založil na našem území obchodní společnost.83

Historicky prvním českým zaměstnancem společnosti Google v Irsku, kde začal 
pracovat na podzim r. 2004 a měl tehdy na starost podporu českých a slovenských 
inzerentů programu AdWords, byl Lukáš Morávek. Později působil v české pobočce 
jako Business Relationship Manager.™ Kromě magisterských studií na Masarykově 
univerzitě v Brně studoval na na soukromé univerzitě Bard College ve Spojených 
státech a absolvoval též v Budapešti na Středoevropské univerzitě magisterský obor 
Gender and Cultural Studies [MIKLÍK, 2006], Tři vysoké školy a pracovní náplň 
Lukáše Morávka ilustrují zaměstnaneckou politiku společnost Google. Ta si často

82 Jako další příklady můžeme uvést značky produktů, které daly pojmenování i předmětům konkurenčních 
výrobců - escalator firmy OTIS, walkman firmy Sony a jacuzzi firmy Jacuzzi.

83 Pokud nepočítáme globálního působení společnosti Microsoft, která má u nás pobočku již od roku 1992, ale 
u které není příliš zřejmé, kolik lidí a zda vůbec vyhledávací produkty v České republice personálně 
zajišťuje.

84 Při editování diplomové práce vešla ve známost informace, že Morávek ve společnosti Google končí. 
Morávek toto oznámil e-mailem některým novinářům (bez bližších podrobnostQ. Dle údajů z Obchodního 
rejstříku nyní působí coby jednatel a spolumajitel firmy s irským kapitálem, která se zabývá výrobu čerstvých 
džusů a poskytuje fřančízu dalším zájemcům o otevření džusových barů.
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vybírá zaměstnance s vysokým vzděláním a někdy se (patrně s nadsázkou uvádí), že i 
recepční ve firmě by měly mít minimálně bakalářský titul.

5.10.11. Skupování firem společností Google

Od roku 2001 do července 2008 je  u společnosti Google evidováno 53 akvizic různých 
společností. Jelikož mnoho z nich bylo zcela soukromými, nejsou k dispozici o těchto 
transakcích žádná financí data [List_of_Google_acquisitions].

Většina získaných společností pochází ze Spojených států. Výjimkou je např. čínský 
vyhledávač Baidu.com, ve kterém společnost Google získala podíl 2,6 % za 5 milionů 
USD. Mezi největší obchody patří služba pro distribuci on-line videa YouTube.com, 
získaná za 1,65 miliardy USD a v dubnu 2007 akvizice mediální společnosti 
Doubleclick za 3,1 miliardy USD. Další mediální firmu a zároveň firmu mimo USA, 
ruskou firmu Begun, společnost Google získala v létě roku 2008 za 140 milionů USD.

Na následujících řádcích je uvedeno jen několik málo příkladů, zejména těch 
společností, které držely zajímavé patenty, související s vyhledáváním.

5.10.11.1. Akvizice Outride Inc.

V září roku 2001 společnost Google oznámila akvizici společnosti Outride Inc. 
Akvizice zahrnovala převzetí intelektuálního vlastnictví předmětné společnosti, jako 
např. patentová práva, zdrojové kódy a ochranné známky.

Outride vznikla jako tzv. „spin-off“&5 společnost oddělením od Xerox Palo Alto 
Research Center (PARC). Založena byla za účelem aplikace špičkových technologií 
v oblasti model-based relevance. Technologie byly navrženy pro „zvýšení produktivity 
koncových uživatelů zjednodušením vyhledání správných informací ve správný čas“. 
Google tuto investici vysvětlil jako snahu o zvýšení relevance poskytovaných 
výsledků vyhledávání [GOOGLE].

Společnost Outride založil profesor Hinrich Schutze, odborník v oblasti komputační 
lingvistiky. Schutze je (mimo jiné odborné literatury) též jedním ze tří autorů základní 
anglicky psané učebnice Information Retrieval, odkazované též v této diplomové 
práci [MANNING et. al.]. Kromě toho je autorem či spoluautorem několika desítek 
patentů (přihlášených i udělených), a předseda sekce Teoretické komputační

85 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Spin-oif
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lingvistiky na Institutu zpracování přirozeného jazyka (Institute for Natural 
Language Processing). Některé patenty, které Google koupí společnosti získal:

US Pat. č. 5675819 - Vyhledávání informací v dokumentech za použití celkových 
vzorců společného výskytu.

US Pat. č. 6598054 - Systém a metoda pro shlukování datových objektů v kolekci 
dokumentů.

US Pat. č. 7089237 - Rozhraní a systém pro poskytování trvalé kontextové relevance 
pro komerční aktivity v síťovém prostředí.

5.10.11.2. Akvizice společnosti Applied Semantics

Soukromá společnost Applied Semantics vznikla v roce 1998, tehdy ještě pod názvem 
Oingo. Zakladateli byli Adam Weissman a Gil Elbaz, absolventi The California 
Institute of Technology. Zájmem zakladatelů bylo učinit počítače více „lidsky 
gramotnými“. Se svým týmem se proto zabývali komputační lingvistikou, přirozeným 
zpracováním jazyka, sémantickou analýzou či automatickou tvorbou metadat. 
Společnou platformou pro technologie je patentovaná technologie CIRCA. Klíčovou 
technologií pak pro společnost Google byla technologie AdSense, která umí rozpoznat 
klíčová témata na webových stránkách a tuto analýzou použít pro vysoce cílené a 
relevantní inzeráty (technologie založená na US Pat. č. 6453315 „Document 
information retrieval using globál word co-occurrence pattems“).

Ačkoliv společnost Google pro média ani v tomto případě nijak nekomentovala výši 
nákladů na akvizici, v reportu S-l/A se můžeme dočíst, že společnost Applied 
Semantics byla získána za 1 191 497 akcií Google (tehdy ještě veřejně 
neobchodovatelných) a 41,5 millionu USD v hotovosti86. V letech 2002 -  2003 
dosahovala společnost čtvrtletního obratu pouze v rozmezí cca 1 - 2  miliony dolarů. 
Google tedy při akvizici ocenil zejména know-how, dalším cílem společnosti Google 
bylo patrně vyvarovat se převzetí společnosti Applied Semantics společností Overture 
Services, Inc., přímým konkurentem, se kterým měla v době akvizice společnost 
Applied Semantics uzavřený kontrakt na poskytování služeb. Společnost měla 45 
zaměstnanců, zatímco Google v době akvizice zaměstnával již okolo 800 lidí [HANE].

86 Google ln e-S -l/A -O n  11/18/04 SEC File 333-117934 • Accession Number 1193125-4-199531. 
Dostupný na WWW http://www.secinfo.eom/dl4D5a.15DC7.a.htm
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5.10.11.3. Akvizice společnosti Kaltix

Koncem září 2003 společnost Google oznámila, že koupila společnost Kaltix Corp., 
což byl pouze několik měsíců existující malý start-up. Zaměstnával celkem pouze tři 
osoby - zakladatele. Firma vznikla v rámci projektu Stanford WebBase Project87 a 
věnovala se technologiím personalizovaného vyhledávání. Jedním ze zakladatelů 
společnosti Kaltix byl Sepandar David Kamvar (*1977), známý též jako Sep 
Kamvar. Kvůli podnikání zanechal doktorandských studií na Standfordu, ale později 
se vrátil a studia dokončil (v roce 2004 v oboru Scientific Computing and 
Computational Mathematics). Poté začal na univerzitě též přednášet v oboru 
computational mathematics. Kamvara doplňovala dvojice Taher Haveliwala a Glen 
Jeh. Z dostupných publikací je ale zřejmé, že Sepandar Kamvar a jeho společníci se 
ještě před akvizicí věnovali i dalším a pro Google využitelným technologiím - např. 
optimalizaci výpočtu PageRanku. [HAVELIWALA]

5.10.11.4. Akvizice společnosti Orion

V dubnu 2004 společnost Google koupila společnost Orion. Orion založil Ori Allon, 
izraelský Ph.D. student z australské University of New South Wales. Technologie 
Orionu, k níž byly podány přihlášky patentu, se týkala kontextového vyhledávání. Ori 
Allon po akvizici přesídlil do Kalifornie ke společnosti Google. [University Of New 
South Wales]

5.10.11.5. Akvizice společnosti Urchin Software Corporation

Společnost Google se ke službě dostala na jaře 2005 odkoupením soukromé (veřejně 
neobchodované) společnosti Urchin Software Corporation. Společnost Urchin 
Software Corporation poskytovala software pro analytické služby, určený pro instalaci 
přímo na servery zákazníků, s cenou od několika stovek USD až po 4995 USD (cena 
licence pro použití na všech webech jednoho datacentra).88

Společnost Google může prostřednictvím tohoto analytického nástroje získat i data 
(spadající do sféry competitive-intelligence) o konkurenčních vyhledávačích, zejména 
taková data, která se týkají pokládaných vyhledávacích dotazů a použitých 
vyhledávačů v případě, kdy uživatelé po vyhledávání přejdou na webové stránky, které 
mají nasazenu analytickou službu Google Analytics. Tato data mohou být pro

87 Stanford WebBase Project http://www-diglib.stanford.edu/~testbed/doc2AVebBase/ je projekt zaměřující se 
na technologie vyhledávání a archvaci Internetu.

88 Podrobné porovnání cen Urchin a Google analytics je k dispozici na http://www.actualmetrics.com/compare/ 
google-analytics/urchin-5-software/.
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společnost Google cennější, než finanční přínos v případě, kdyby služba byla placená a 
značně by se tím omezil počet uživatelů. Služba Google Analytics se stala 
nejpoužívanějším on-line analytickým nástrojem pro vyhodnocování návštěvnosti 
webů.

5.11. Katalog a vyhledávač Yahoo!

Počátky Yahoo!89 sahají do roku 1994 a klíčovou roli sehráli američan David Filo 
(*1966) a taiwanec Jerry Yang (*1968), v té době oba studenti doktorandského 
programu Electrical Engineering na Stanford University.

David Filo a Jerry Yang si založili společný seznam svých oblíbených odkazů, který 
nejdříve pojmenovali „Jerry  and Daviďs Guide to the World Wide Web“ . V únoru 
1994 čítal seznam 100 webů. V dubnu 1994 byl seznam odkazů přejmenován na 
„Yahoo!“, což byl acronym for „Yet Another Hierarchical Officious Oracle“ . Filo a 
Yang provozovali Yahoo! na svých studentských pracovních stanicích90 a třídění 
odkazů se věnovali více, než práci na disertacích. Návštěvnost se rekrutovala nejen od 
studentů Standford univerzity, ale známost Yahoo! přesáhla univerzitní campus. Na 
podzim Yahoo! dosáhlo milion hitů (hits), když obsloužilo téměř 100 tisíc unikátních 
návštěvníků. Tehdy si Filo a Yang uvědomili obchodní potenciál svého webu.

Dne 1. března 1995 tedy založili společnost Yahoo! Inc. a začali se poohlížet po 
investorech rozvojového kapitálu. O měsíc později se dohodli se společností Sequoia 
Capital na dvoukolovém financování. Za společnost Sequoia Capital se transakce 
účastnil Michael Moritz91. Později v roce 1995 Yahoo přidal prostřednictvím partnera 
možnost plnotextového vyhledávání katalogu. Jednalo se o technologii Open Text.

K nepřítomnosti plnotextového vyhledávání spoluzakladatel Filo dlouho namítal, že 
není možné před uživatele postavit vyhledávací okno a očekávat, že budou vědět, jak

89 Znak vykřičníku „!“ je nedílnou součástí obchodního jména i názvu služby YAHOO!, byť mnoho pramenů 
jej neuvádí. Jedním z důvodů, proč byl přidán byla skutečnost, že název „Yahoo“ již byla ochranná známka, 
používaná pro grilovací omáčky a nože společnosti EBSCO Industries a lidsky poháněné plavidlo společnosti 
Old Town Canoe.

90 Yang měl pojmenovaný počítač Akebono. Filo dal svému stroji jméno Konishiki. Oba po zápasnících sumo.
91 Brit Michael Moritz (*1954) se narodil ve Walesu. Vystudoval historii na Oxfordu. Velkou Británii opustil v 

sedmdesátých letech, když odešel hledat budoucnost do Spojených států. V roce 1978 obdržel titul MBA z 
Wharton School of the University of Pennsylvania. Poté se stal novinářem časopisu TIME. V roce 1984 
napsal knihu „ The Little Kingdom: the Private Story o f Apple Computer “ a založil společnost Technologie 
Partners, která pořádala odborné konference a vydávala odborné časopisy. K investiční společnosti Sequoia 
Capital se připojil v roce 1986. Tato investiční skupina investovala do několika internetových společností 
(Yahoo, Google), investice v tomto internetovém sektoru vedl právě Moritz.
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se zachovat [BATELLE, s. 60 - 61]. Yahoo! tedy bylo dlouho katalogem, který bylo 
možné j en ručně procházet.

5.12. Vyhledávač Excite

Společnost Excite byla založena v Kalifornii roce 1994 pod názvem Architext 
Software92 pěti studenty počítačových věd ze Standford University. Pětici ve složení 
Graham Spencer, Mark Van Haren, Ryan McIntyre, Ben Lutch a Martin 
Reinfried doplňoval šestý spoluzakladatel, Joe Kraus, který studoval na Standfordu 
politické vědy. Kraus působil jako CEO společnosti.

V červnu 1994 společnost získala první investici ve výši 100 000 USD a zároveň 
zakázku na vybudování on-line služby pro IDG od IDG Ventures SF, fondu 
rozvojového kapitálu, který spadal pod křídla skupiny International Data Group 
(IDG), nejvetší světové mediální skupiny v oblasti informačních technologií.93 IDG 
má dnes ve zhruba 200 firmách z oblasti informačních technologií prostřednictvím 
svých fondů investovanou částku v celkové výši přibližně jednu miliardu USD.

Společnost Architext Software pro IDG objevil Robert Cringely, vlivný sloupkař 
časopisu Info World (právě z dílny IDG), který upozornil rising executive Amandu 
Hixson z mateřské IDG. Stalo se tak na akci Demo 95, kde Graham Spencer a Joe 
Kraus předváděli koncept vysoce výkonného vyhledávače pro prostředí WWW.

V lednu 1995 Architext dostal dalších 500 000 USD od kalifornských investičních 
firem, působících v oblasti rozvojového kapitálu, Kleiner Perkins Caufield & Byers 
(KPCB) a Institutional Venture Partners (TVP) s příslibem dalšího milionu USD v 
případě, že předloží plány na dalších šest měsíců [PERKINS]. Jiný zdroj, encyklopedie 
Wikipedia, uvádí, že KPCB investoval v prvním kole 250 000 USD a 1,5 milionu 
USD běheme deseti měsíců a IVP přinesla do projektu 1,5 milionu dolarů. Za KPCB 
transakci dojednával její partner Vihod Khosla (*1955)94, který absolvoval Standford, 
stejně j ako zakladatelé Architextu [Excite].

92 Bývalý firemní web společnosti Architext http://www.atext.com dnes slouží pomoprůmyslu, firma po vlně 
akvizic byla přejmenována a doména zůstala ponechána svému osudu.

93 I u nás v České republice vychází česká mutace časopisů IDG - Computer World a PC World, IDG vlastní 
mediální magnát Patrick McGovern. Firemní stránky IDG VC - http://www.idgvsf.com/index.html

94 Khosla se narodil v Indii a vystudoval několik prestižních škol. HT Delhi, India (Bachelor o f Technology in 
Electrical Engineering ), Carnegie Mellon University (Masters in Biomedical Engineering), a Stanford 
Graduate School o f Business (MBA). Byl též jedním ze spoluzakladatelů společnosti Sun Microsystems 
(NASDAQ: SUNW) v únoru 1982, společně s Bechtolsheimem, McNealym a Joyem
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5.13. AlITheWeb

Společnost Fast Search & Transfer ASA (využívající aeronymu FAST) je Norská 
veřejně obchododavatelná společnost se sídlem v Oslu. Na poli fulltextových 
vyhledávačů se proslavila koncem devadesátých let minulého století vyhledávačem 
AlltheWeb.com, který byl jako jediný schopen konkurovat vyhledávači Google v 
počtu indexovaných stránek, když dokonce v některých okamžicích v tomto parametru 
Google převyšoval.

Celkem dlouhá historie společnosti a jejích zakladatelů sahá do počátku devadesátých 
let a začala na univerzitní půdě Norwegian School of Technology and Science 
(NTNU), kde John Lervik, Espen Brodin a Tor Egge pracovali jako PhD nebo 
magisterští studenti na problémech kolem vyhledávání a filtrování velikých objemů 
dat.

Výzkum přitáhl podnikatele a archeologa Hanse Gudea Gudesena, který chtěl pro 
své potřeby aplikaci pro prohledávání databáze registrovaných archeologických 
předmětů. Gudesen vlastnil společnost Opticom, která se zabývala vývojem materiálů 
pro ukládání dat. S investicí se kterou pomohli dva bývalí londýnští investičníbankéři 
Thomas Fussell a Robert Keith v červnu 1997 založili Fast Search & Transfer 
jako divizi společnosti Opticom. Trojici Gudesen, Fussell a Keith doplnili John 
Lervik a Espen Brodin. Společnost Opticom byla majoritním akcionářem s podílem 
ve výši 56 %.

Výkonným ředitelem Fast Search & Transfer se stal John Markus Lervik (*1969), 
tou dobou již držitel titulu Ph.D v oblasti tele-engineering z Norwegian University of 
Science anó TechnoJojpr óJdJJcJ vj?£>sskén? ¿něs/ě

Vyhledávač AIltheWeb.com společnost prodala v únoru 2003 společnosti Overťure a 
to za 70 milionů USD plus dalších možných 30 milionů USD během následujících tří 
let, vázaných na splnění určitých výkonostních podmínek. Do společnosti Overture 

přešlo po akvizici vyhledávače také 50 zaměstnanců. Společnost Overture později 
koupil portálový gigant Yahoo!.95

95 RYGH, Knut. EEG, Fredrik. ESPEGREN, Knut. Fast Search and Transfer ASA. 
14.5.2003 http://www.business.no/artikkel_fast_search.htm
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Společnost Fast Search & Transfer získala patent na speciální koprocesor, který byl 
navržený s ohledem na operace, které se provádějí při vyhledávání. Jedná se o US 
Patent č. 6587852 „A PROCESSING CIRCUIT AND A SEARCH PROCESSOR 
CIRCUIT“ autorů Svingena, Halaase a Birkelanda, přihlášený 5. září 2000 a udělený 
1. července 2003.

Společnost se soustředí na poskytování podnikových řešení v oblasti vyhledávání 
velikých textových databází. Technologie využívá na 1500 společností různých 
velikostí, např. portály CareerBuilder.com, FirstGov.gov, Knight Ridder, 
LexisNexis, Reed Elsevier, Reuters, telekomunikační operátoři T-Online, Vodafone, 
AT&T [LERVIK].

5.14. Vyhledávač Gigablast

Vyhledávač Gigablast (www.gigablast.com), provozovaný stejnojmennou soukromou 
a veřejně neobchodovatelnou společností, není tolik zajímavý z hlediska tržního podílu 
a počtu uživatelů, ale je  zajímavá z hlediska technologického. V době příprav 
materiálů k sepsání této práce v roce 2007 byla na domácí stránce informace, že 
indexuje 10 miliard stránek, což by jej stále řadilo ve světovém měřítku zcela jistě 
mezi první desítku nej větších vyhledávačů. Později byla tato informace odstraněna a 
vyhledávač nyní tyto počty neuvádí.

Za vyhledávačem a společností Gigablast, Inc. stojí M att Wells, absolvent 
bakalářského a posléze magisterského studia v oboru matematika na New Mexico 
Tech96. Wells byl od října 1997 po tři roky členem vývojového týmu vyhledávače 
Infoseek. Na svém vlastním vyhledávači začal pracovat sám v srpnu 2000. Jak později 
řekl v jednom z rozhovorů, ve společnosti Infoseek mu totiž nebyla k ničemu jeho 
vášeň pro vyhledávače, jako zaměstnanec nemohl prosadit a realizovat své sny. Jeho 
cílem bylo vyvinout vysoce výkonný software, schopný poskytnout zpracování až 200 
miliard stránek za nízkou cenu, s minimálními nároky na hardware (pro zmíněných 
200 miliard stránek jen se 100 000 počítači). Vlastní vyhledávač tedy Wells napsal sám 
od základů. Jako platformu zvolil C++ a zaměřil se na vysokou produktivitu kódu a co 
nejlepší sladění jednotlivých komponent systému, čehož bylo třeba, když se do tvroby 
zapojili další vývojáři.

96  O ficiálněplným  jm énem  W ewAfexíco /n sfflu fe qfA fin íng andTecňno/ogy 
Na stránkách univerzity je  článek z  července 2007 http://www.nmt.edu/mainpage/news/2007/! 9july01.html
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Dostupný technický popis nejde příliš do detailů, ale zajímavý je třeba popis 
multifunkčnosti používaných serverů. Pokud servety nevyřizují dotazy uživatelů, 
chovají se jako crawleiy. V tomto případě tedy dvě komponenty nemají vyhrazeny 
vlastní hardware, ale ten je sdílen aplikacemi podle momentální potřeby, s prioritou 
vyřizování uživatelských dotazů. Jelikož křivka využití, pokud je většina uživatelů z 
USA, má v průběhu dne značné výkyvy, ukazuje to na vysokou hospodárnost využití 
výkonu a např. linek do Internetu.97

V sekci firemních stránek vyhrazené pro novináře chybí aktuální informace, v září
2005 bylo pozastaveno přidávání tiskových zpráv. V článku z července 2007, který se 
objevil na Stánkách jeho alma mater, se však lze dočíst: „(...) v současnosti je  
[vyhledávač Gigablast] poháněn více než 400 počítači, vyřizujícími až 100 dotazů za 
vteřinu, indexuje 120 milionů stránek za den a obslouží mezi jedním a dvěma miliony 
dotazů denně.98 (...)“ Zmíněn je též obrat, který by měl dosahovat řádů miliónů dolarů. 
Počet zaměstnanců není zmiňován, pouze je  neurčitě uvedeno „několik“.

Gigablast si poradí vedle běžných stránek v html též s formátem doc, xls, ppt, PDF a 
XML (tedy např. RSS feed z blogu). Umí zpracovat stránky v netradičních jazycích, 
např. i čínštinu, japonštinu a hebrejštinu.

Příjmový model vyhledávače Gigablast není založen na reklamních příjmech. 
Výsledky vyhledávání jsou prosty jakékoliv reklamy. Společnost vydělává na 
poskytování vyhledávacích technologií firmám a vyhledávač Gigablast je jakousi 
výkladní skříní nabízené vyhledávací technologie. Výsledky vyhledávače používá 
např. známý metavyhledávač Mamma (www.mamma.com).

5.14.1. Vyhledávač herellare

Koncem roku 2006 se objevil vyhledávač hereUare (www.hereuare.com), 
provozovaný americkou společností hereUare Communications, Inc., se sídlem v 
Kalifornii a pobočkami v SRN a Vietnamu. Podle výsledků vyhledávání vyhledávač 
zaměstnává stroj vyhledávače Gigablast (vrací téměř totožné výsledky, občas jen 
mírně odlišné), velikost indexu je shodně uváděna jako 10 miliard stránek. Použitou 
technologii však pojmenovává oneEngine a na stránkách není zmíněna jakákoliv

97 Např. některé servery Seznamu mimo špičku zahálí, jak bylo uvedeno na blogu Sezná fulltextu.
98 Pokud bychom srovnali vyhledávač gigablast s konkurenčními, uváděná čísla počtu dotazů jsou cca 5x nižší, 

než kolik obsluhoval v době vzniku práce český vyhledávač Seznam. Naopak mnohem vyšší je velikost 
indexu a výkon robota. Uvedné údaje by tedy mohly podpořit hypotézu, že např. Google musí mít značný 
počet počítačů pro vyřizování uživatelských dotazů. Vlastní tvorba indexu se jeví jako nejméně náročný 
článek systému. Gigablast má přibližně stejný počet serverů, který uvádí Seznam. Vývojový tým Seznamu si 
též vystačí s „několika“ programátory.
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spojitost s technologiemi vyhledávače Gigablast. Na stránkách Gigablast též není 
zmínka o hereUare . Publicista Greg R. Notess zmiňuje ve svém článku [NOTESS, 
2006] jediný spojovací článek, tiskovou zprávu.

5.15. Exalead

Názvy vyhledávače a zároveň také francouzské společnosti Exalead S.A. jsou 
složeninou ze dvou částí slov -  exa, vyjadřující SI prefix čísla 1018"  a lead, v 
anglickém významu toho slovesa zde použito jako být veden (výsledkem 
vyhledávání). [Exalead] Exalead je benjamínkem mezi vyhledávači, www.exalead.com 
byl zprovozněn až na podzim roku 2004.

Společnost Exalead S.A. založil již v roce 2000 François Bourdoncle, PhD. [*1964], 
který působí zároveň od založení jako její výkonný ředitel a CEO. [Francois 
Bourdoncle] Exalead je soukromou akciovou společností, jejíž akcie nejsou veřejně 
obchodovatelné. Tato skutečnost se také odráží ve velice omezeném množství 
informací, které o svých finanční záležitostech či technologiích firma zveřejňuje. 
Přestože firma získala již několik investic od fondů rozvojového kapitálu, Bourdoncle 
však patřil ještě v polovině roku 2007 stále mezi významné akcionáře společnosti.

Bourdoncle vystudoval pařížskou École Polytechnique. Později, v letech 1990 -  
1992, studoval tamtéž doktorský program v oboru Computer Science. Téma disertační 
práce znělo: „Sémantiques des Langages Impératifs ď Ordre Supérieur et 
Interprétation Abstraite 100

Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří objektově orientované programování, 
kompilátory, návrh programovacích jazyků, automatické ladění programů (debugging), 
sémantika a information retirieval [EXALEAD]. François Bourdoncle není v oblasti 
vyhledávání nováčkem, již v letech 1996 -  1997 pracoval na technologii LiveTopics, 
nástroji pro upřesnění rešeršních dotazů („search refinemenť), použitém ve 
vyhledávači AltaVista.101 Dalším poluzakladatelem společnosti Exalead je manažer 
Patrice Bertin, který ve společnosti Digital na projektu AltaVista pracoval několik let 
[GAUTSCHI]. Jde tak o jeden z případů, kdy bývalí zaměstnanci vyhledávače patrně 
založili firmu, která vyvýjí vyspělejší produkty, než byly produkty bývalého 
zaměstnavatele.

99 Srovnání se nabízí s googol - 10100, po kterém byl pojmenován vyhledávač Google.
lOOPráce je dostupná on-line na http://www.exalead.com/Francois.Bourdoncle/these.pdf, autor též publikoval v 

roce 1993 knihu „Semantic Analysis of Interval Congruences“, ISBN 3-540-57316-X, Springer, London, UK.
101http://searchengineland.com/070321-005839.php
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V dubnu 2006 pro článek [FARBER] ředitel společnosti uvedl informaci o 50 
zaměstnancích (v září 2003 jich bylo jen 23), přiznal více než 50 firemních zákazníků, 
zejména v Evropě a obrat ve výši 3 miliony EUR za první čtvrtletí roku 2006. O rok 
později, v dubnu 2007, Bourdoncle na konferenci SES v americkém Bostonu uvedl, že 
společnost zaměstnává 80 zaměstnanců. Toto číslo je stále velice malé, ale veliký je 
relativní meziroční růst, když uvážíme, že vyhledávač Exaled dosáhl k 10. říjnu 2006 
velikosti indexu 8 miliard stránek. Počtem indexovaných stran se vyhledávač Exalead 
řadí na třetí místo za Google a Yahoo!, podle Bourdoncleho konferečního příspěvku je 
před vyhledávačem MSN a Ask.com. Vyhledávač umí pracovat s 54 jazyky. Na rozdíl 
od svých rivalů však nejsou k výsledkům vyhledání přidávány vůbec žádné reklamní 
prvky a služba tak nemá příjmy z reklamy.

5.16. Evropský vyhledávač Quaero

Quaero (latinský význam „Já hledám“) měl být novým vyhledávačem evropského 
původu. Vznik vyhledávače Quaero byl oznámen tehdejším francouzským 
prezidentem Chiracem na fřancouzsko-německé konferenci v Reims v dubnu 2005.

Loïc Meur (*1972)102, přední francouzský blogger a sériový podnikatel, poradce 
Nicolase Sarkozyho (ještě před nástupem do prezidentské funkce), zveřejnil rozsáhlou 
kritiku tohoto projektu a předložil v jednotlivých bodech následující argumenty, ze 
kterých jsem vybral a cituji pouze některé:103

„ Quaero je  zahalen rouškou tajemství, je  těžké najít někoho, kdo může odpovídat na 
otázky. Společnost Google, využívá možnosti nechat produkty testovat komunitou 
uživatel j iž  v betafázích (např. Gmail). Firmy by měly aplikace vyvíjet „s uživateli“ a 
nikoliv očekávat, že hotový projekt uživatelům zcela sedne. “

„Mnoho hráčů, kteří se však nepředvedli jako největší inovátoři webových aplikací. O 
ohlášených 260 milionů resp. 90 milionů (zdroje se různí) EUR se dělí 25 organizací. 
Ačkoliv jednotlivé organizace mají výbornou reputaci, nejde o hráče na poli Web 2.0 
aplikací, neúčastní se dění kolem něj. “

„ Ve skutečnosti není projekt evropský. Jacques Chirac představil Quaero jako 
německo-jřancouzskou inciativu, kde Deutsche Telecom již  vycouval jako hráč a

102http://en.wikipedia.org/wiki/Lo?c_Le_Meur
103 Jelikož byl text publikován pouze francouzský, což je jazyk, který neovládám, text jsem nechal automaticky 

přeložit on-line službou BabelFish (která je součástí vyhledávače AltaVista) z francouzštiny do angličtiny a 
teprve poté jsem jej zpracoval.
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zůstal jako pozorovatel. Převažují hráči z  Francie, což je  problém pro projekt, který 
byl představen jako německo-francouzský resp. evropský. “

„Start konkurence až po pěti letech, s padesátkrát menším rozpočtem. Microsoft 
investoval 1,1 miliardy USD do vyhledávače M SN  Search v roce 2005. Google měl 
příjmy 2 miliardy USD v posledním čtvrtletí [článek je  z  10. května 2006], Kde bude 
společnost Google, až bude spuštěn projekt Quaero?

„Není euro jako euro, záleží i na tom, kdo peníze poskytne. Business andělé ve 
Spojených státech, kteří investovali do společností Google či Yahoo!, poskytli kromě 
financí též kontakty, znalosti prostředí, zajistili publicitu v novinách atd. “

„ Uvnitř Google funguje mnoho skupin, které vyvíjí nové produkty a služby a které 
bychom mohli označit za start-upy. Proč raději neuplatnit místo přílišně centralizace 
stejný postup a nerozdělit stovky milionů EUR, vyčleněných na projekt, na vznik více 
start-up společností? “

Projekt se oproti předpokládanému spuštění v roce 2006 zpozdil. Evropská komise 
schválila finanční pomoc Francie ve výši 99 milionů EUR až 11. března 2008. 
[Evropská unie]. Od té doby (do srpna 2008) však nebylo v médiích o projektu vůbec 
výrazněji informováno.

5.17. Grub -  vyhledávač založený na open source

Výjimečný z hlediska výpočetní infrastruktury je nový vyhledávač Grub 
(www.grub.org). Tento vyhledávač se nespoléhá na infrastrukturu, kterou používají 
ostatní tradiční vyhledávače, ale buduje si infrastrukturu vlastní, s vlastní databází a 
pod open source. Infrastruktura je částečně založena na distribuovaném principu a 
počítá s dobrovolníky, kteří zapojí do zpracování dat zdarma své volné výpočetní 
zdroje a část kapacity připojení do Internetu. Vyhledávač Grub přenáší na 
dobrovolníky jednu z nejnáročnějších činností vyhledávače, a to sběr stránek. 
Klientský program tak plní především úkoly robota/crawleru, parseru a připravuje data 
pro indexování. Přejímá od centrálního serveru seznam URL adres, obsah www 
stránek pak stahuje a zpracovává a výsledek po zpracování odesílá zpět na server. 
Uživatel může v klientském programu nastavit, kolik ze svých zdrojů, tedy výkonu 
procesoru a připojení do Internetu, hodlá věnovat a může také určit časové rozmezí, 
kdy se tak bude dít.
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Distribuované výpočty řešené dobrovolníky jsou známy např. z projektu 
SETI@home104, patrně nejpopulámějšího projektu distribuovaného zpracování úloh v 
historii Internetu, který vyhodnocuje signály z vesmíru a uvádí 5,2 milionů účastníků a 
kolem 1,5 milionu aktivních v červnu 2007105.

Počátky projektu Grub sahají hlouběji do historie. Již v roce 1999 jej v Oklahoma 
City založila trojice Kord Campbell (*1967), Igor Stojanovski106, původem z 
Makedonie a Ledio Ago107. Archivní stránky projektu z října 2000108 věnované 
představení projektu investorům pak uvádí tyto zdroje financování:

-  prodej proužkové reklamy

-  poskytování výsledků vyhledávání ostatním vyhledávačům a portálům za 
úplatu

-  poskytování konzultací

-  úplatné poskytování „kolektivních zdrojů“ komerčním projektům.

Později intelektuální vlastnictví společnosti Grub, Inc. Koupila společnost 
LookSmart Ltd.(výměnou za vlastní akcie), vývoj uzavřela, tudíž přestal být open 
source. Technologii vyhledávače Grub v červenci 2007 odkoupila komerční
společnost Wikia od společnosti LookSmart, provozovatele vyhledávacích 
technologií.

Původní spoluzakladatel Kord Campbell v červnu 2007 v jednom internetovém 
diskusním fóru109 přislíbil, že projektu a společnosti Wikia pomůže svými 
konzultacemi. Vysvětlit také ideu distribuce jako cestu k vybudování lepšího 
vyhledávače a nikoliv úspoře nákladů: „Iťs not about making gobs o f  money offyour 
CPU/bandwidth - iťs about making better search fo r everyone.

Od odhadů z roku 2000 uplynulo již osm let, Internet se rozrostl a vyrostla i 
konkurence. Jestliže některé odhady hovoří o počtu 450 000 serverů či více u 
nej vyspělejšího vyhledávače Google, kolik by projekt Grub musel použít dobrovolníků 
dnes? Jakkoliv je nápad spolupráce dobrovolníků zajímavý, po téměř dvou měsících

104 SETI@home http://setiathome.berkeley.edu/
105 http://setiathome.berkelev.edu/forum thread.php?id=40299&nowran=true#589255
106 Podle profilu Linkedln softwarový inženýr ve společnosti LookSmart 

http://www.linkedin.eom/pub/0/14/BlA
107 http://www.linkedin.com/in/ledioago
108 grub.org - world's first distributed search engine http://www.grub.org/investors.html 
http://web.archive.org/web/20001209031600/www.grub.org/investors.html
109 30.6.2007 http://developers.slashdot.org/comments.pl?sid=257641&cid=20048441
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od znovuvzkříšení projektu se zdálo, že cíl není na dohled. Výkony systému byly 
celkově velice slabé, počet aktivních uživatelů nedosáhl v polovině září 2007 ani 
jednoho tisíce.110

5.18. Metavyhledávače a mash-up aplikace

První z předchůdců aplikací, které dnes nazýváme mash-up, byly např. 
metavyhledávače. Zpočátku metavyhledávače získávaly data z vyhledávačů data 
zpracováváním běžných HTML stránek s výsledky vyhledávání. Dělo se tak kvůli 
neexistujícím API. Problém nastal vždy, když se formát stránky s výsledky nečekaně 
odchýlil od předpokládaného formátu, např. po redesignu stránek. Metavyhledávače 
nepřinášely provozovatelům zdrojových dat žádný užitek.

Katalog ProgrammableWeb (www.programmableweb.conO obsahoval k 20. srpnu 
20007 celkem 79 mashup aplikací, které používaly Google Search API, 25 aplikací 
google AJAX Seach a 1059 aplikací, využívajících Google Maps API, ale např. pouze 
90 aplikací, využívajících mapy Yahoo!.

Mapy obecně přitahují tvůrce mashupů, protože jejich prostřednictvím mohou 
nabídnout přidanou hodnotu poskytnutím svých dat, které se vztahují k lokalitám. 
Běžné prohledávání webu nemá tolik alternativ, prakticky všechny mashup aplikace, 
využívající hledání, nabízejí setříděné shluky výsledků z jednotlivých vyhledávačů, 
doplněné o informace o nalezených webech, např. s náhledy stránek atp., ale těžko lze 
„přimíchat“ nějaká vlastní data.

Jako příklad mashup aplikace z oblasti fulltextového vyhledávání může posloužit 
vyhledávač 999-SEARCH. Ten umožňuje prezentovat současně výsledky vyhledávačů 
Google, Yahoo, MSN Search, Ask a Exalead.

llOAutor této diplomové práce se též zapojil do projektu Grub. Po osmnácti dnech se mu podařilo umístit se na 
142. místě v žebříčku podle zpracovaných URL. A to s běžným kancelářským PC, provozovaném pouze 
během dne, s vyhrazením cca 256 kbps do Internetu. Registrace proběhla zhruba po měsici od spuštění, 
přidělené pořadové ID bylo 2810 (statistika dostupná na http://www.gruh.org/html/users.php? 
op=stats&client id=2810") K 14.9.2007 bylo v systému jen 3019 uživatelů. Z toho však pouhých 537 bylo dle 
statistik aktivních v měsíci září 2007.

88

http://www.programmableweb.conO
http://www.gruh.org/html/users.php


6. České vyhledávací služby
6.1. Vyhledávač Nosey Parker

Nosey Parker (parker.vslib.cz) byl původní český vyhledávací systém souborů, 
umístěných na FTP serverech, jehož funkce byly podobné celosvětově působící 
vyhledávací službě Archie.
Na počátku devadesátých let minulého století byl pro české uživatele nejblíže server 
Archie umístěný ve Vídni. Pro přístup tedy bylo potřeba využít tehdy pomalé a 
nákladné zahraniční internetové konektivity. To se týkalo ale i opačné cesty -  když 
služba Archie ze zahraničí stahovala výpisy z FTP serverů umístěných v České 
republice. Čeští uživatelé tak stahovali zbytečně data ze zahraničí, jelikož se z 
nedostatku příležitosti k provedení rešerší pomocí služby Archie neměli možnost 
dozvědět o výskytu souborů na serverech v České republice. Licence pro zřízení 
českého Archie serveru tehdy stála více než sto tisíc korun, což činilo technologii pro 
akademické prostředí v první polovině 90. let minulého století finančně neúnosnou.

Autorem původního české vyhledávací služby Nosey Parker je J iří A. Randus 
(*1973). Systém Nosey Parker vznikl na Technické univerzitě v Liberci, kde byl autor 
již během studií zaměstnán. Po obhájení diplomové práce111 o vyhledávači Archie na 
škole působil též pedagogicky [RANDUS].

Služba byla představena uživatelům českého Internetu pomocí konference Usenet dne 
27. října 1993. Předností služby, zaměřující se na české FTP archivy, byla aktulizace 
databáze dvakrát týdně, což bylo častěji, než byl aktualizován vyhledávač Archie. Sběr 
dat z FTP serverů probíhal paralelně, čímž došlo k lepšímu využití výpočetního 
výkonu serveru, na kterém aplikace běžela. NoseyParker byl v České republice 
nasazen na jednom serveru parker.vslib.cz. Do provozu se časem dostaly i servery, 
mapující slovenské a francouzské FTP servery. Konkrétně se jednalo o nic.uakom.sk 
(od 12. května 1994) a parker.fiiet.fr (od 27. července 1994 ).112

Webový vyhledávač WebParker

Jiří A. Randus započal v roce 1997 práci na vyhledávacím systému, kterému dal 
název WebParker. Jak název napovídá, tento vyhledávač měl prohledávat WWW

111 V roce 1996 se Archie stal předmětem diplomové práce autora, ve které je do detailů celý systém popsán, 
včetně zdrojových kódů. Diplomová práce je k dispozici na osobních stránkách autora 
<http://jiri.randus.cz/>.

112http://kizi2.vse.cz/kizi/ISIS+NET/sluzby.sit95
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prostor. Systém však nikdy nebyl uveden do provozu, jelikož se ve světě objevily 
profesionální a mnohem dokonalejší vyhledávací systémy (např. AltaVista).

6.2. Služba U zdroje

Katalogový vyhledávač U zdroje www.uzdroje.cz je historicky prvním katalogem 
webových zdrojů českého Internetu. Jeho existenci předcházelo jen několik stránek s 
neutříděnými seznamy zdrojů [ANTOŠ, 1999]. S podtitulem „Český národní 
navigátor“ server U zdroje umožňoval vyhledávat ve svém ručně zpracovaném 
katalogu českých www stránek, byť jen metodou typu browsing a nikoliv fulltextovým 
prohledáváním katalogu [PAPÍK et al.]. Prvenství U zdroje, jako předmětově 
členěného katalogu, provozovaného nejříve na adrese uzdroje.cesnet.cz a posléze na 
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Obr. 9 -  Domácí stránka U zdroje z prosince 2006

samostatné doméně, bývá zastíněno často opakovanou nepřesností, že prvním 
katalogem českého Internetu byl Seznam.cz.113 Není tomu tak, byť Seznamu 
samozřejmě nelze upřít některá jiná, pozdější prvenství.114

113 Společnost Seznam.cz na stránkách věnovaných firemní historii http://firma.seznam.cz/cz/historie- 
firmy.html tvrdí následující: „Ivo Lukačovič zakládá Seznam.cz jako první katalogový vyhledávací server v ČR“
114v době, kdy byl spuštěn Seznam.cz, nebyl mezi funkcemi katalogu U zdroje a katalogu Seznam.cz z hlediska 
nakládání s českými zdroji rozdíl. V obou případech šlo o katalogy, s možností buď procházet strukturou odkazů 
metodou “browsing” nebo v databázi odkazů (nikoliv však v zaregistrovaných stránkách!) vyhledávat fulltextově 
-  (! '.ověřit pro jistotu ten fulltext u U zdroje).

http://www.uzdroje.cz
http://firma.seznam.cz/cz/historie-


Záznamy pro katalog U zdroje vytvořil, systém naprogramoval a poté provozoval Petr 
Prenghy115 (*1976), tou dobou zaměstnanec internetového poskytovatele CESNET, 
z.s.p.o.. Díky pochopení zaměstnavatele spustil katalog nejprve na doméně třetího 
řádu (uzdroje.cesnet.cz) a teprve až později na vlastní doméně druhého řádu s adresou 
www.uzdroje.cz. V patičce serveru bylo uvedeno „Copyright © 1995-96 U zdroje - 
český národní navigátor“. Uvedený roky 1995 tedy též poukazuje na uvedení U zdroje 
ještě před katalogem Seznam.cz.116 Petr Prenghy vlastnil živnost, ohlášenou ke dni 
29. listopadu 1995. Jelikož vložení záznamu do katalogu bylo bezplatné a 
provozovatel služby neměl příjmy z prodeje reklamy, nebyla živnost v počátcích 
patrně vůbec potřeba.

6.2.1. Fulltextový vyhledávač pavouk.uzdroje.cz

Pavouk.uzdroje.cz si kladl za cíl obohatit katalog U zdroje o fulltextový vyhledávač, 
zaměřený na český World Wide Web. Jeden z mála detailů o této službě, ještě před 
jejím spuštěním, přinesl časopis Mladý svět č. 26 z roku 1996 v článku „Kdo je  kdo, 
co je  co... aneb Proč novinář i ostatní potřebují INTERNET“117. Z dnešního pohledu se 
po přečtení popisu jeví technologie vyhledávače jako značně nedomyšlená.

Vyhledávací systém nebyl schopen rozpoznat několik tehdy používaných kódování 
češtiny a tak raději zcela eliminoval znaky s diakritikou: „ (...) Když budete hledat 
například slovo „hračka“, tak napíšete „hraka“ (...)“, uvedl v rozhovoru spoluautor 
systému, Jiří Tadeáš Pelech.118, který byl vedle Petra Prenghyho spoluautorem 
systému.

Autoři jmenovali jako svůj vzor vyhledávač Lycos s povzdechem, že know-how 
vyhledávacích systémů je firmami střeženo. Jako programovací jazyk byl zvolen Perl, 
podle autorů projektu kvůli jeho snadné práci při zpracování textů. Autorům však 
nevyhovovala nedostatečná rychlost programů napsaných v perlu, proto uvažovali nad 
jazykem C. "Vyhledávač plánovali provozovat na jednom vyhrazeném serveru typu 
PC. Petr Prenghy tehdy pro Mladý svět řekl: „Jak se bude báze jmenovat a kde bude 
uložena? ,JDruhý počítač připravujeme tak, že bude na adrese "pavouk.cesnet.cz'." Jak

115 Stránky autora dnes najdeme na httn://www.arenghv.org/. jakákoliv zmínka o projektu katalogu U zdroje na 
nich chybí [údaj k 10.7.2007]

116 Archivní stránka U zdroje s informacemi o copyrigtu v patičce stránky 
http://web.archive.Org/web/l 9961230033620/http://www.uzdroie.cz/

117Tento článek jsem našel v osobním digitálním archivu, autor nebyl uveden, zřejmě na něj tvůrce databáze 
internetové verze časopisu zapomenul. Na webu se již tento článek nevyskytuje vůbec.

118 Např. místo čočka bychom pak museli hledat oka. Slovo kůň by pak zřejmě vůbec nešlo vyhIedat.Takový 
vyhledávač by nebyl moc použitelný.
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vidno uvažujete o dvou serverech, takže počítáte s tím, že vaše databáze bude 
hojně navštěvovaná a využívaná? "To bude!"“. Je patrné, že k dokonalosti měl tehdejší 
systém opravdu daleko.

6.2.2. Snahy o znovuoživení projektu U zdroje

Z dnešního pohledu se dá konstatovat, že katalog U zdroje přišel na trh příliš brzy. 
Počet uživatelů U zdroje byl velice brzy zastíněn katalogem Seznam.cz a začal upadat 
v zapomění. V září 1999 se pokusily katalog U zdroje oživit společnosti Mobil server 
a Grafika On-line. Tyto společnosti provozovaly několik významných obsahových 
serverů, konkrétně www.mobil.cz a www.grafika.cz a také výměnnou reklamí síť pro 
reklamní bannerz. Právě prostřednictvím této sítě plánovaly službu propagovat. Ani 
tyto pokusy však nevedly k výrazným úspěchům.

Do třetice se provozovatelem U zdroje stala společnost Computer Press, významný 
vydavatel počítačové literatury a periodik, které vycházela též on-line. V září 2001 Jiří 
Hlavenka (*1964), předseda představenstva mediální společnosti Computer Press, 
sdělil médiím, že si od portálu neslibuje nic převratného: „ Portál zakládáme tak trošku 
z  radosti z  tvoření. Neříkám, že se to někdy nevyvine do nějakého velkého byznysu, ale 
nebude to určitě brzo a nyní to není ani nějaký velký záměr. “ [KACLOVÁ] Computer 
Press chtěl ze služby U zdroje vybudovat portál, mezi službami však chyběl 
fulltextový vyhledávač.119

Technologickou zvláštností mělo být tentokrát postavení aplikace na opensource kódu, 
který programátoři společnosti Computer Press uvolnili v očekávání, že komunita 
vývojářů bude v aplikaci hledat chyby a vylepšovat ji. Odborníci však tuto strategii 
zpochybnili již v samotném začátku. Proč by komerční firmě, byť ta deklarovala, že 
nechce z portálu dělat komerční záležitost, měl někdo pomáhat zdarma vyvíjet 
software, oponoval Jiřímu Hlavenkovi softwrový vývojář M artin H inner120. [KOPTA, 
2001, Aréna] Katalogu byla diskutujícími uživateli vyčtena i skutečnost, že se nechal 
tentokrát inspirovat záznamy z katalogu Seznam.cz121.

119U zdroje podle některých pramenů po jistou dobu (v roce 2002) používal vyhledávání prostřednictvím 
vyhledávače Emypreum

120 Vývojář opensource, domovská stránka na http://martin.hmner.info/
121 Tehdejší komentář zněl: "Na rozdíl od Centra je  Uzdroje věrno svému podtitulu a tvůrci nové verze očividně 
kladli důraz na jeho funkcijako kvalitního katalogu. V den uvedení byla databáze odkazů Uzdroje j iž  doslova
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Se čtvrtým pokusem vzkřísit projekt U zdroje přišel Tomáš Brabenec. 
Podle statistiky služby Navrcholu.cz byla v dubnu 2007 návštěvnost pouze kolem 400 
unikátních uživatelů denně, kterým se zobrazilo dohromady průměrně tisíc stránek. 
Portál U zdroje funguje spíše jen jako rozcestník, nedisponuje žádnými vlastními 
službami, jako je např. fulltextové vyhledávání nebo služby typu fřeemail. Z hlediska 
návštěvnosti i nabízených funkcí jej lze označit za zcela okrajový a nevýznamný. Jak 
současný provozovatel uvádí, bylo mu líto nevyužít doménu, která měla téměř 
desetiletou historii [U zdroje, 2007]. Je zajímavé, kolika stupňů „recyklace“ je schopen 
projekt projít. V květnu 2008 se doména uzdroje.cz objevila na serveru www.drazba- 
domen.cz s nabídkou k převodu za 250 000 Kč.

6.3. Portál a vyhledávač Seznam.cz

Seznam.cz, od roku 1996 český vedoucí portál, dnes silně zaměřený na vyhledávací 
služby, vznikl v roce 1996, tedy již před více než dvanácti lety. Na adrese 
www.seznam.cz tehdy začal jako internetový katalog, další služby pak brzy 
následovaly. Zakladatelem portálu Seznam.cz je Ivo Lukačovič (*1974). První krůčky 
mladého Seznamu jsou popsány hned v několika zdrojích, které jsou však někdy plné 
vzájemných rozporů.

Ivo Lukačovič byl v roce 1996 studentem na pražském ČVUT Fakultě 
elektrotechnické, kam přešel z ČVUT Fakulty strojní.122 S Internetem pracoval od 
roku 1995.

V jednom z nej starších článků, uveřejněném pro podnikatelský týdeník Profit a 
zmiňujícím začátky Lukačovičovy živnosti, uvádí publicista Jaroslav Winter 
[WINTER], že Ivo Lukačovič spolupracoval s firmou Infima a to konkrétně na 
vytváření www stránek. Jiný zdroj hovoří o tom, že Ivo Lukačovič financoval nákup 
serveru a jeho umístění z peněz, které vydělal ve firmě Infima jako správce sítě na 
poloviční úvazek [ZEMAN]. Další zdroj hovoří o modemu vypůjčeném od známého, 
penězích vydělaných na brigádách a zbytku peněz, potřebných k provozu portálu, 
půjčených od rodičů123. Na archivní stránce novinek Seznamu124 pak při příležitosti 
svých 23. narozenin Ivo Lukačovič napsal: „Afa jaře roku 1996, jsem začínal s 50 ti

přeplněná vším, na co si i zdatný brouzdal jen  mohl vzpomenout. Některé odkazy bohužel nezapřou svůj původ v 
aktuální databázi Seznamu, ale dá se to chápat i tak, že si Uzdroje jen  vyzvedlo svůj někdejší vklad i s úroky. ”
122 Lukačovič studium nedokončil a studia opustil, dal přednost rozvoji Seznamu.
123 Hospodářské noviny - 9. května 2006 - citace skrz PRblog Seznamu
124 http://web.archive.Org/web/19970426012622/http://web.seznam.cz/novinky.html
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tisíci, které jsem našetřil, 15 tisíci, které mi půjčil otec, s vypůjčeným HDD a 
modemem od kamarádů. Napsal jsem Seznam v jazyce Perl, pronajal si server na 
CESNETu a rozjel to. A hle ono to funguje. Lidé se tenkrát na začátku ptali kdo za tím

v
stojí. Cekali jméno nějaké velké firmy, ale já  jenom s úsměvem odpovídal: No přece 
já.".

Zdroje se však shodují na tom, že náklady na rozjezd firmy nebyly vysoké. Lukačovič 
často neopomíná zdůraznit v rozhovorech pro média, že v začátcích podnikal z ložnice 
svých rodičů. První kroky Seznamu tak v mnohém připomíná historii 
multimiliardových veřejně obchodovatelných společností, mezi které patří např. 
Hewlett-Packard. Pro tento typ firem se vžil název „garážové firmy“, jelikož 
podnikatelé začínali podnikat v garáži, bez vlastních kanceláří, tak říkajíc na koleně.

V některých internetových diskusích se spekuluje125 o tom, že katalog českých 
webových stránek měl být původně projektem firmy Infima, ve které si Lukačovič 
přivydělával při studiích. Firma Infima se zabývala distribucí software společnosti 
Netscape, mimo jiné i prohlížeče Netscape Navigator126, pro který provedla lokalizaci 
do českého jazyka. Ozývají se hlasy, že si Lukačovič některé blíže nespecifikované 
nápady přivlastnil a jednoho dne z firmy odešel a začal ve stejném oboru podnikat sám 
[ZANDL, 2004]. Byť jde o anonymní texty, Ivo Lukačovič se nikdy k celé záležitosti 
mediálně nevyjádřil. Dle autorského zákona se na pouhý nápady nevztahuje autorská 
ochrana, problematika by patrně spadala do oblasti podnikatelské soutěže.

Příprava, tedy naprogramování webové aplikace a zpracování odkazů, zabrala 
Lukačovičovi půl roku. Některé zdroje uvádí, že počáteční odkazy byly použity z 
katalogu U zdroje, který byl uživatelům k dispozici dřivě, než Seznam. „Na pohled 
připomíná známý vyhledávací program Yahoo!, používá podobný systém vyhledávání, 
jde však o původní produkt českého studenta. “, ohodnotil vzhled a funkce Seznamu 
publicista Jaroslav Winter [WINTER]. Katalog Seznamu při svém uvedení na trh čítal 
přibližně 2000 adres.127

125 Tyto komentáře jsou dosažitelné na rešeršní dotaz [Lukačovič Infima]
126 Prohlížeč Netscape Navigator měl v té době vysoký tržní podíl. Firma Infim má tedy přinejmenším zásluhu 

na počátečním rozvoji českého internetu, který byl díky české verzi prohlížeče přístupnější uživatelům bez 
znalosti cizích jazyků, zejména angličtiny.

127Hsková zpráva o spuštění slovenského Zoznamu íhttp://web.archive.orp/web/19970426012849/
web.seznam.cz/tiskove_zpraw/100397.txt'). ve které se uvádí, že při spuštění Zoznamu byl počet adres 
přibližně stejný, jako při spuštění Seznamu.
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Obr. 10 Domácí stránka Yahoo! a Seznamu v roce 1996 
zdroj: Jiří Peterka, http://www.earchiv.cz/b05/b0811002.php3

Pro získání domény seznam.cz bylo potřeba, aby Lukačovičova živnost také 
obsahovala dodatek „Seznam“. Toto vyžadovala pravidla pro registraci doménových 
jmen.128 Ivo Lukačovič tak živnost, kterou provozoval od 11. července 1994, nechal od 
4. dubna 1996 přejmenovat na IVO LUKAČOVIČ - SEZNAM. Službu naprogramoval 
Lukačovič v programovacím jazyce Perl, který byl včetně vývojového prostředí k 
dispozici zdarma.

Návštěvnost Seznamu je uváděna v začátcích přes 1000 návštěv denně, služby 
Seznamu nejdříve vyřizoval pouze jediný neznačkový PC server v ceně 30.000 Kč. 
Jako operační systém byl použit Linux s nulovými pořizovacími náklady na licenci.

128Většina dobře znějícíh doménových jmen v TLD .cz byla registrována až v zimě 1997, když se změnila 
pravidla pro registraci domén, která nově umožnila registrovat fyzickým i právnickým osobám obecné názvy 
v neomezeném množství (např. novinky.cz, hry.cz, spoluzaci.cz)
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Měsíční náklady na rychlé připojení serveru k Internetu umístěním serveru na páteřní 
síti CESNET byly 5000 Kč [LUKAČOVIČ]. Se zvyšující se návštěvností však už hned 
v počátcích docházelo občas ve špičkách i ke zpomalení odezvy serveru.129

Marketing internetových projektů v době uvedení Seznamu dobře fungoval ústním 
podáním od uživatele k uživateli a to i e-mailem, včetně zaslání upozornění do 
elektronických konferencí.130 Takto byl českým uživatelům představen i start Seznamu. 
Jako reakci na spuštění Seznamu pak poslal Petr Prengy do konference následující e- 
mail131

Date: Tue, 30 Apr 1996 15:01:06 +0200
From: petr prenghy <[log in to unmask]>
Subject: Re: Seznam tech nejlepsich WWW stránek u nas

Na tento email musim reagovat slovy - "Navštivte originál na adrese http://www.uzdroje.cz/, který tu je jiz pul 
roku a dostane se k vam nesrovnatelne rychleji"
On Tue, 30 Apr 1996, iVoS LuKaCoViC wrote:
> Dobry den
> > Předem se omlouvám za off-topic.
> > Velice rad bych všechny příznivce teto konference pozval na návštěvu
> Seznamu tech nejlepsich WWW stránek u nas.
> > http://www.seznam.cz > > S pozdravem >
> iVo Lukacovic

Jelikož bylo zajímavých služeb na českém Internetu poměrně málo, Seznam mohl 
těžit také z toho, že pokročilejší uživatelé, kteří zaučovali v práci s Internetem 
začínající uživatele, předvedli i vyhledávač Seznam.cz, případně uživatelům rovnou 
stránku www.seznam.cz nastavili jako domácí stránku v internetovém prohlížeči.

6.4. První léta fulltextových technologií v ČR

Prvních několik let na poli fulltexů bylo celkem poklidných. V kontextu doby je třeba 
připomenout, že český Internet ještě nebyl natolik komerční a u uživatelů převládalo 
používání katalogů (které ještě jejich provozovatelé byly schopni udržovat) nad

129Autor této diplomové práce má z roku 1996 osobní zážitek ze zakladatelem Seznamu. Pro firmu pořizoval 
na Seznamu reklamu a zmínil se Lukačovičovi, že se mu zdá server pomalý. Lukačovič toto vysvětlil 
nedostatkem operační paměti RAM. Slovo dalo slovo a Lukačovič s autorem práce vyměnil reklamu za 
paměť. Lukačovič v rozhovoru pro magazín Lupa popisuje tuto transakci jako první barterový obchod na 
českém Internetu.

130V této době ještě nebyla aktuální problematika nevyžádané pošty -  SPAMu, uživatelé, nejčastěji odborníci z 
oblasti ICT spíše vítali informace o každé nové službě i když zaměření konference bylo mírně odlišné

131 Zpráva je k dispozici v archivu Cesnetu na adrese http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa? 
A2=ind9604&L=csinfo-l&T=0&P=15652
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fulltextovým vzhledáváním. Seznam přivedl na trh fulltextovou technologii pod 
názvem KOMPAS až rok po svém spuštění v roce 2007. Měsíc před KOMPASem, 
přišel v dubnu 2007 na trh tehdy zcela nový vyhledávač Atlas.cz, tehdy ještě pod 
hlavičkou společnosti SPRINX. Atlas disponoval poměrně kvalitním ťulltexovým 
vyhledávačem. Konečně společnost NetCentrum představila na podzim 1999 též 
vlastní vyhledávač.

České vyhledávače měly při svém startu nad zahraničními výhodu v několika 
oblastech. Jednak dokázaly zabezpečit lepší pokrytí domény .cz, především tím, že 
indexovaly zejména weby, zařazené do svých katalogů a sledovaly odkazy z těchto 
webů. Svá specifika vyžadoval i český jazyk, neboť kolem roku 1997 se ještě stále v 
HTML dokumentech používalo několik různých kódování českého jazyka. Pro 
zahraniční vyhledávače byla navíc v jejich počátcích česká doména .cz poněkud 
stranou zájmu, neboť samy bojovaly s co nejlepším pokrytí zejména generických 
domén .com, .edu a .gov, které poskytovaly nejvíce obsahu, který zajímal tehdejší 
zahraniční uživatele. Tyto skutečnosti nahrávaly tuzemským vyhledávačům, pro které 
po několik málo let nebyly zahraniční vyhledávače velikou konkurencí.
v
Ze se vývoj dal stihnout během velice krátké doby Ivo Lukačovič připomíná v jednom 
ze svých příspěvků na osobním blogu [LUKAČOVIČ, 22.8.2007]132: „ Čas na vývoj se 
musel vejít do 14 dnů a tak jsme pracovali ve dne i v noci. Před začátkem prázdnin 
jsme se sešli a dohodli se, že Štěpán [Škrob] napíše indexer a vyhledávač a já  napíšu 
robota, který bude stahovat www stránky z  Internetu. Na kus papíru jsme pak rukou 
napsali, jak  si budou obě komponenty předávat data a komunikovat. Mám dojem, že 
teď se tomu vznešeně říká API. Na konci prázdnin jsme se opět sešli ve škole, přes 
telnet (ssh se tenkrát nepeklo) se připojili na server Seznamu, a první originálně 
vyvinutý český fulltext jsme spustili.

6.4.1. Fulltextový vyhledávače Kompas - kompas.seznam.cz

Fulltextový vyhledávač se stal součástí služeb Seznamu až 1. května 1997133 Byl 
naprogramován v jazyce C++ a Perl (crawler, naprogramovaný zakladatelem Ivo 
Lukačovičem) a obsahoval několik závažnějších nedostatků, systém např. narážel na

132 http://ilblog.sblop.cz/2007/08/22/521 Fulltextový tým má vlastní blog
1330známení Ivo Lukačovičem do konference http://listserv.cesnet.cz/cgi-binAva?A2=ind9705&L=csinfo- 

1&P=49
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omezení 2 GB velikosti jednotlivých souborů dané použitým filesysémem, takže již 
krátce po uvedení do provozu začal být pro indexaci obsahu domény .cz těsný. 
Systém dále např. neuměl vyhledávat fráze, též doba mezi indexacemi stránek byla 
velice dlouhá. Na druhou stranu se uměl vypořádat s různými kódováními češtiny, 
neboť v této době byly používáno několik rozdílných kódování, což obnášelo, že 
servery poskytovaly několik verzí stránek, které byly zahraničními vyhledávači 
indexovány v každé jejich kódové verzi.

Fulltextový vyhledávač však ustrnul a nestačil splňovat nároky, kladené postupem času 
na fulltextové vyhledávání. Seznam nabízel kvalitu především v rozsáhlém katalogu 
www stránek. Seznam nahradil svůj fulltextový vyhledávač v březnu řešením jiné 
firmy - EMPYREUMFulltext. 134

6.4.2. Nový fulltextový vyhledávač Seznamu

V dubnu 2005 společnost Seznam.cz oznámila, že do vývoje tohoto nového 
fulltextového vyhledávače (včetně technické infrastruktury) investovala již přes 8 
milionů Kč. Vývojový tým čítal minimálně 15 lidí. Ještě před spuštěním nového 
vyhledávání používalo hledání na Seznamu 433 tisíc uživatelů za den. Jeden uživatel 
zadal denně v průměru 6,75 dotazů a počet dotazů za den dosahoval 2,9 miliónu. 
Kromě celé řady vylepšení fulltextový vyhledávač disponoval zobrazováním náhledů 
stránek přímo ve výsledcích vyhledávání a funkcí „našeptávač“, která zobrazovala 
počty dotazů na jednotlivá slova již během psaní rešeršního dotazu [NOVÁČEK,
6.8.2007].

6.4.3. Hardware vyhledávače Seznam.cz v roce 2005

V zimě 2005 Seznam.cz a další přidružené projekty běžely na 260 serverech (o 
velikosti 1U a 2U), na které vzdáleně dohlíželo šest administrátorů. Celkový výpočetní 
výkon se zdvojnásobí zhruba každých 12 měsíců. Datový tok serverů přes 
poskytovatele net4net činil v provozních špičkách přibližně 800 Mbit/s [CENDRA].

Diskové kapacity je třeba zejména pro e-mailové služby. V roce 2002 tak byla disková 
kapacita 2 TB celkem na třiceti discích. Následně byly nahrazeny řešením od IBM za 
použití IBM FastT700 (DS4400) o kapacitě 4 TB. Jen od listopadu 2005 do dubna

134Tisková zpráva, 4. března 2002, e-komerce.cz
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2006 se zvýšil počet e-mailových schránek o jeden milion. V červnu 2006 již prostor 
dosahoval řádu desítek terabytů [HAMPLOVÁ].

6.4.4. Hardware fulltextu Seznam.cz koncem roku 2006

Seznam odhalil počty svých serverů ve článku „Seznam.cz: na většině serverů máme 
Debian“ [KRČMÁR]. K 3. listopadu 2006, kdy článek vyšel, technický ředitel 
Vlastimil Pečínka (*1975) uvedl tyto počty: v telehousu má Seznam.cz umístěno 
kolem 500 serverů. V sídle společnosti v Praze 5 pracuje přes 220 lidí, což obnáší 220 
pracovních stanic. V první fázi je také připraveno 200 serverů k instalaci v záložní 
lokalitě. Další servery jsou v kancelářích vyhrazené pro vývoj a interní aplikace. 
Celkem tedy Seznam provozuje zhruba tisícovku serverů. Na drtivé většině běží 
operační systém Linux Debian (distribuce Sarge a Woody135). Na desktopových 
stanicích v kanceláři Windows a MacOS, vývojáři a administrátoři používají i na 
desktopech Linux.

Ivo Lukačovič představil čtenářům svého blogu [LUKAČOVIČ] architekturu e- 
mailové služby a prozradil plány na vybudování záložní lokality. E-maily jsou uloženy 
v tzv. Eboxech, s disky s řadiči RAID, přičemž jeden Ebox pojme cca 200 tisíc e- 
mailových schránek, celkem je takových Eboxů třicet. Ebox obsahuje dva typy dat.

Pro vypořádání se s katastrofami jako je požár, teroristický útok, či výpadek elektřiny, 
který způsobí poškození hardware, společnost Seznam připravuje druhou serverovnu 
(datacentrum). Bude obsahovat přesnou kopii služeb v první serverovně a data se 
budou synchronizovat. Zapotřebí bude 400 serverů. Pokud dojde v prvním datacentru 
k problémům, budou uživatelé obsluhování ze druhého.

Záložní lokalita zdvojnásobí veškeré náklady na infrastrukturu (prostory, konektivitu, 
energii), což v peněžním vyjádření znamená zvýšení nákladů o 80 až 100 milionů Kč 
ročně. Seznam bude mezi českými portály první, kdo řešení s použitím záložní 
serverovny zavede.

135distribuce Debian Sarge byla uvolněna 6. června 2005, starší distribuce Debian Woody již 19. července 2002
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6.5. Vyhledávač Atlas

Atlas.cz se již od začátku snažil profilovat jako portál, hned při spuštění byl 
uživatelům nabídnut též fulltextový vyhledávač. Zakladatelem Atlasu byla skupina 
softwarových vývojářů, kteří byli společníky společnosti Sprinx s.r.o..

Společnost se věnovala vývoji na platformě Microsoft. Portál sloužil v době spuštění 
především jako dobrá reference. Později byl portál Atlas.cz vyčleněn ze společnosti 
Sprinx a byla založena společnost Atlas CZ, a.s.. V představenstvu se objevuje jeden 
z příchozích investorů, Pavel Sodomka, který dříve působil v pražské pobočce 
společnosti Microsoft. Jednalo se o syna vlivného pražského advokáta, 
specializovaného na právo duševního vlastnictví. Sodomka tehdy do Atlasu přinesl 
údajně jeden milion korun. S touto novou majetkovou strukturou pak portál získal 
úpisem nových akcií 104 miliony Kč . Akcie upsala společnost II. EPIC holding a.s., 
která je součástí evropské investiční a poradenské skupiny EPIC, sídlící ve Vídni 
(Rakousko). Skupina EPIC u nás vydávala tištěný deník Super, jehož vydávání 
pozastavila po té, co se kumulovaná ztráta vyšplhala na částku kolem 500 milionů Kč.

6.6. Fulltextový vyhledávač Sherlock

Český fulltextový vyhledávač Sherlock má své počátky též spojeny s akademickou 
institucí a to s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 136 Na 
počátku stála semestrální práce M artina Mareše ,37. K Marešovi se pak připojili 
vývojáři Pavel Machek a Robert Špalek.

V říjnu 1997 byl, ve spolupráci s časopisem Bajt138, vyhledávač nasazen do ostrého 
provozu.

136 Sherlock Holmes Search Engine http://www.ucw.cz/ho1mes/
137 Martin Mareš v červenci 2008 obhájil titul Ph.D. S disertační prací, která se týká teorie grafu. 
138Šéfredaktorem časopisu Bajt byl Ladislav Zajíček (*1957;+2001), který též působil jako předseda Svazu

uživatelů výpočetní techniky, který měsíčník Bajt vydával jako klubový zpravodaj. Svaz provozovatel též 
multilinkový BBS. Členům svazu bylo v rámci členského poplatku, kteiý činil několik set korun ročně, 
umožněno připojit se k některým službám Internetu (e-mail a IRC) již v roce 1995 a šlo o jedno z prvních 
míst mimo akademickou sféru, kde bylo možné získat alespoň omezený přístup ke službám Internetu.
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Typ dotazu: Hledat: Formát výsledků:
| Jednoduchý^] |ve  všech státech | normální

Hledat: 1 Hlttdei |

Tip: Zadejte -»Linux +Apache pro hledáni stránek o Linuxu a Apachovi. 

1 Nápověda 1 Kódování 1 Enalish 1 Českv 1

Vaše okno do východoevropského Webu

Umtstëno u ISP Vyhledávací systém Sherlock je částí projektu 
East European Internet Project 

podporovaného Onen Society Institute. 
E-mail: | Management | Author |

Obr. 11 -  Domácí stránka vyhledávače Sherlock

Vyhledávací systém byl finačně podporován organizací Open Society Institut (jako 
část projektu East European Internet Project), za kterou stál vlivný finančník George 
Soros. Dnes již nelze snadno dohledat, jak přesně byl systém financován. Vzhledem k 
tomu, že šlo o malý projekt, ten vyžadoval zejména časovou investici autorů projektu, 
věnovanou j eho programování.

Vyhledávač Sherlock byl v roce 1998 provozován na jednom běžném PC s 
mikroprocesorem K6/200 MHz, 128 MB RAM a 12 GB pevným diskem. Jako 
operační systém byl použit Linux. Jednalo se i na svou dobu o nikterak výkonný 
počítač, ale díky efektivní programátorské práci poskytl stroj požadovaný výkon i s 
tímto hardware. Technicky zajímavý byl způsob získávání adres ke crawlování. 
Sherlock používal seznam domén ze zónového DNS souboru139 s doplněním domény 
třetí úrovně www k získaným adresám [PETERKA, 1998].

Dnes je již tomu mnoho let, co nevychází časopis Bajt, nežije jeho šéfredaktor, ani 
není Shelock ve své původní podobě v provozu, který trval pouhých pár let. Sherlocka 
si totiž vybrala společnost NetCentrum v roce 1999 jako základ svého fulltextového 
vyhledávače a Martin Mareš se vývoji dále věnoval jako zaměstnanec ve společnosti 
NetCentrum. Přesto existují dvě verze vyhledávače, později přejmenovaného na

139 Soubor obsahuje seznam všech domén v TLD .cz, dnes však kvůli problému se sparném není možné zónový 
soubor jednoduše získat, je třeba smluvního vztahu se sdružením CZ.NIC, správcem národní domény. 
Možnosti použití těchto informací jsou navíc smlouvou přísně vymezené.
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Holmes140. Volně distribuovatelná verze pod licencí GPL a verze komeční. Právě 
komerční verze je nasazená na vyhledávači portálu www.centum.cz (konkrétně dnes 
pod značkou Morfeo -  www.morfeo.cz. Komerční verze je obohacena např. o systém 
page rankingu, obsahuje parser pro některé ne-HTML dokumenty. Komerční verze 
též bere ohledy na vysoké zatížení aplikace. Stránky projektu jsou stále k dispozici na 
www.ucw.cz/holmes/.

6.7. Vyhledávací služba portálu Centrum.cz

Společnost NetCentrum vznikla o několik let dříve, než na českém trhu představila 
portál Centrum.cz, jehož součástí byl i fulltextový vyhledávač. Společnost založili 
Ondřej Tomek (*1974), Oldřich Bajer (*1976) a Radek Šulc (*1974), studenti 
Univerzity Pardubice. Cílem bylo přinášet na český Internet zajímavé a přínosné 
inovace.

Ondřej Tomek se s Internetem setkal jako student kolem roku 1994. V polovině roku 
1996 odjel na několik týdnů do Spojených států. Po letech pro článek [PETERKA,
14.2.2007] Ondřej Tomek řekl: „Tam pro mě Internet teprve získal jasnou tvář a 
uvědomil jsem si, že to je  přesně místo, kde chci podnikat. Cestou do USA jsem měl 
kufr plný oblečení. Cestou zpět kufr plný časopisů, instalačních disket a propagačních 
materiálů různých výrobců počítačů. Měl jsem zavazadla tak "narvaná" dokumenty, že 
jsem překročil povolenou váhu a na letišti jsem musel několik časopisů nechat. “

Po návratu ze Spojených států, jako student čtvrtého ročníku, opustil Tomek práci u 
firmy Johnson & Johnson, a začal podnikat na živnostenský list se svým spolužákem,

v v
Radkem Sulcem. Živnost založená 20. srpna 1996 nesla dodatek obchodního jména 
„Česká informační společnost“ a prvním provozovaným serverem, vytvořenými v 
HTML editoru Microsoft FrontPage, se stal server určený studentům Univerzity 
Pardubice na drese http://www.netstart.cz141.

Firma neměla kanceláře, pracovalo se u Šulce doma. Server se aktualizoval pomocí 
diskety, která se nosila k ISP CZ Com (dnes již tento poskytovatel připojení 
neexistuje). Server, hojně navštěvovaný dokonce i studenty ostatních vysokých škol, 
zužitkovali k prodeji reklamy, kterou nabídli firmám k oslovení studentů s nabídkami 
práce. Doba si žádala firmám nejdříve vysvětlit, co je Internet, a až po té představit
140 K přejmenování došlo kvůli kolizi s názvem softwarového produktu společnosti Apple, která software 

jménem Sherlock nabídla v OS X od verze 8.5 - http://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_(software)
141Nejstarší dostupná archivní kopie podoby webu existuje k 12. prosinci 1998, k 16.5.2007 již doména nebyla 

registrována - http://web.archive.Org/web/19981212031333/http://www.netstart.cz/
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server NetStart. V roce 1996 takto firma dosáhla obratu zhruba 70.000 Kč. 
[PETERKA, 14.2.2007]

O rok později. 3.6.1997, založili společnost NetCentrum, s.r.o. se základním kapitálem 
100.000 Kč. Podíly v ní měli Ondřej Tomek 40 %, Radek Šulc 35 % a další přizvaný 
známý z organizace AIESEC, Oldřich Bajer, měl podíl ve výši 25 %. Studentský 
server přejmenovali na www.academica.cz. [NetCentrum Historie]

V roce 1998 společnost zorganizovala celorepublikovou roadshow o Internetu. V 
témže roce se také rozhodli, že zkusí, podle slov Ondřeje Tomka, udělat „Václavák na 
Internetu“. Jednali také s portálem Atlas.cz o kapitálovém vstupu a spolupráci, ale prý 
se nedohodli. Začali tedy pracovat na svém vlastním portálu a 7. září 1999 spustili 
Centrum.cz.

Centrum.cz nabídlo hierarchicky tříděný katalog odkazů, fulltextový vyhledávač, e- 
mail s webovým rozhraním (včetně bezpečnějšího šifrovaného přístupu https) a 
možnost umístění www stránek. Všechny služby byly pro uživatele zdarma.

Portál vypadal líbivě po designové stránce, uživatelské rozhraní bylo lepší, než měly 
ostatní domácí služby. Byla znát i marketingová zdatnost zakladatelů. Zakladatelé 
nebyli programátory, jako v případě Seznamu a Atlasu, ale studovali ekonomii, což se 
v tomto okamžiku, kdy již na trhu byly dvě dobře zavedené značky, hodilo.

Připomínky od uživatelů se tedy týkaly zejména technické stránky. Krátce po spuštění 
se např. objevila značně kritická reakce na článek na odborném serveru Lupa. Anonym 
(pouze neregistrovaný uživatel podepsaný jako Leo) publikoval příspěvek s titulkem 
„Je to šmejd“ následujícího obsahu:

„Protože vyhledavačům trochu rozumím, tak jsem  se kouknul na opevovane Centrum.cz.

Musím přiznat jedno, marketingové profesionální, technicky totální šmejd.

1) relevance se snad určuje náhodným generátorem

2) stránky s  malým poetem  termu se indexuji = >  spatna relevance

3) zadně clustery, shluky, C3M, redukce termu dotazu  

[...]
5) chybná indexace (stranka, která podle HTTP hlavičky nebyla menena snad od  roku 1998 se 

zaindexovala se spatným termem)
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[...]

7) relevance dlouhých a  krátkých textu se určuje stejne ja k o  tech "normálních"

Matin Mareš, programátor fulltextového vyhledávače, pak 16. září 1999 odpověděl142: 
výpočtu quality faktoru (relevance dokumentu) se toho samozřejmě ještě dá 

mnoho vylepšit (a pracuje se na tom), (...) Nevím o vyhledávači, který by měl funkční 
lemmatizátor pro češtinu. Ale doufám, že je j časem mít budeme. (...)“

Na vyhledávání byl kladen důraz při spuštění portálu, nadále pak patřilo dlouhodobě 
mezi klíčové služby portálu Centrum.cz. V květnu 2000, kdy Seznam udával 40 
milionů PV/m143 a Altas 30 milionů PV/m, mělo NetCentrum 21 millionů PV/m, na 
které dosáhlo za sedm měsíců své existence. V lednu 2007 jej využíval více než milion 
uživatelů měsíčně, denně šlo o více než 150 tisíc lidí. [NetCentrum, 2007]

V listopadu 2006 ve společnosti pracovalo přibližně 230 lidí, na Centrum.cz chodilo 
přes 2 miliony uživatelů měsíčně a v pololetí dosáhl obrat přes 220 milionů korun. 
Průměrný věk zaměstnanců v Centrum.cz byl 27 let, třetina byly ženy. Výsoký nárůst 
počtu zaměstnanců si vyžádal zpravodajský projekt Aktuálně.cz. [NetCentrum, 2006]

V lednu 2007 vyhledávač hledal již mezi 137 milióny stránek českého internetu. 
Vyhledávání také výrazně zrychlilo crawling stránek. Čtyři dny stačily na aktualizaci 
80 miliónů indexovaných stránek, v tomto ohledu se výkon ztyřnásobil oproti 
předešlému roku. Architekt vyhledávání portálu Centrum.cz Milan Kryl se vyjádřil: 
„Zrychlení indexace bylo provedeno tak, aby nemělo negativní vliv na zatížení 
žádného internetového serveru. Bezmála čtyřicetiprocentní nárůst počtu indexovaných 
stránek navazuje na zatím poslední rekord 100 miliónů stránek. Počet indexovaných 
stránek neustále zvyšujeme, abychom z nich uživatelům nadále mohli přinášet nejlepší 
výsledky vyhledávání na českém internetu.". [NetCentrum, 2007]

142Příspěvěk s kompletní odpovědí Marin Mareš http://www.lupa.cz/clanky/centrum-je-vzdy-u- 
zdroje/nazory/10313/

143 PV/m znamená „page views/month ", tedy zhlédnutých stránek měsíčně, což bylo v té době často používané 
měřítko velikosti internetových služeb
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6.7.1. Centrum Hardware

V polovině roku 2002 Centrum.cz běželo na třiceti výkonných serverech platformy 
Intel SR2200 a ISP 2150 G, s procesory Intel Pentium III 750 - 1000 MHz (převážně 
Hewlett Packard Netserver E60). Disková kapacita se pohybovala v řádech stovek GB. 
Použitá platforma byla Linux s jádry verze 2.4.x a 2.2.x (dále Apache 1.3.19, Ben- 
SSL/1.34, PHP 3.0.18 a 4.0). Zálohování systému a dat probíhalo jednou denně a to 
tak, aby paralelně vždy existovaly tři zálohy systému (denní, týdenní a měsíční). 
Zálohy se prováděly na Hewlett Packard SureStore DAT 24x6e. Datový tok serverů, 
umístěných v datovém centru společnosti Nextra, činil přibližně 60 Mbit/s [TOLAR].

V říjnu 2006 byly na firemních stránkách společnosti NetCentrum uváděny údaje, že 
Centrum.cz běží na zhruba 200 serverech na platformě Intel Xeon [NetCentrum, 
2006].

6.7.2. Software používaný portálem Centrum.cz

Centrum.cz používá převážně následující software: operační systém Debian Linux, 
Webserver Apache, databáze MySQL a PostgreSQL, PHP a další.
K vývoji vlastních aplikací používají programátoři Centrum.cz zejména následující 
programovací jazyky: PHP4, C/C++, Perl. Programátoři používají metody 
softwarového inženýrství s vlastní metodikou vývoje, která byla inspirována RUP 
[NetCentrum, 2006].

6.7.3. Investice zahraničního kapitálu do portálu Centrum.cz

Za účelem investice vznikla v nizozemském Amsterodamu holdingová společnost 
CENTRUM.CZ.HOLDINGS B.V.. Nizozemská daňová legislativa, dobře vymahatelné 
právo a zejména dobře fungující obchodní rejstřík přispěly k tomuto řešení. Společnost 
Intel Capital, investiční dceřinná společnost Intelu měla v době investice do NetCentra 
po celém světě portfolio 425 firem, do kteiých investoval 10.8 miliardy USD. Baring 
Communications Equity Emerging Europe (BCEE) vystupoval jako menší fond s 
kapitálem 80 milionů USD a specializoval se na regionální investice v sektoru 
Internetu, médií a telekomunikací. BCEE je soukromým fondem rozvojového kapitálu 
se zaměřením výhradně do oblasti telekomunikací, médií a Internetu ve střední a 
východní Evropě. Byl zřízen v prosinci 1997 a je spolufinancován Baring Private
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Equity Partners (člen ING Group) a Communications Equity Associates. BCEE 
investovalo 783 tisíc USD z celkového 1,5 milionu USD144, na Intel Capital tak 
připadlo 717 tisíc USD [BARING COMMUNICATIONS EQUITY].

6.8. Smluvní poskytování vyhledávacích služeb a outsourcing 
vyhledávacích technologií u českých portálů

Ve více než desetileté historii českých fulltextových vyhledávačů (jako první přišel na 
trh fulltextového vyhledávání Atlas v dubnu 1997) se vyhledávače často uchylovaly ke 
kroku zapojení cizích fulltextových technologií místo vlastních. Důvodem byla 
momentální technologická pokročilost technologií konkurentů, která mohla znamenat 
pro méně kvalitní poskytovatele vyhledávacích služeb odklon uživatelů ke konkurenci. 
Ohledávače tak, někdy ovšem jen dočasně, využívaly různým způsobem technologie 
konkurentů, zatímco samy vyvíjeli novější a kvalitnější.

Společnosti NetCentrum se navíc podařilo fulltextovou technologii prodat i do 
Maďarska, kde vyhledávací stroj poháněl maďarský portál Index.hu (www.index.hul 
v době transakce dvojku tamního trhu145.

Z historického pohledu je zajímavé, že dlouho neexistoval žádný dokument, který by 
komplexně mapoval využívání technologií portály od jejich vzniku do součastnosti. Při 
psaní této diplové práce autor napsal článek „Seznam přichází na Atlas, co bude dál? “ 
pro elektronický časopis Lupa.cz. Článek se věnoval velice překvapivému kroku, kdy 
trojka českého trhu, portál Atlas.cz, začal využívat vyhledávací technologii Seznamu 
[NOVÁČEK, 2007]. Součástí článku byla i následující časová osa, podávající přehled 
od roku 1997 do současnosti.

144Vizwww.bcee.net/pdfs/hungarian_bcee_brochure.pdf
145Diskuse autora diplomové práce pod jedním z článků z března 2001 na téma licencování technologií 

NetCentra do Maďarska, do které se autor diplomové práce zapojil, je k  dispozici na 
http://www.lupa.cz/clanky/klikni-idnes-cz-je-ostudou-mezi-katalogy/nazory/23344/vlakno/
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Fulltextové technologie používané u hlavních vyhledávačů/portálů v .cz v letech 1997 - 2007 
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Obr. 12 - Časová osa, znázorňující použití fulltextový technologií u čtyř hlavních českých portálů/vyhledávačů v

časovém období 1997 -  2007

Výjimečná a pozornost vzbuzující nasazení technologií nastala celkem třikrát. 
Fulltextový vyhledávač společnosti NetCentrum s názvem „WebFast“ byl v roce 2002 
nasazen na konkurenční portál Atlas. Portál NetCentrum byl tehdy v návštěvnosti až za 
Atlasem, ale šlo o přímé konkurenty. V roce 2003 nasadil Seznam fulltextovou 
technologii vyhledávače Google pro veškerá vyhledávání146. Seznam tehdy nevnímal 
Google jako vážnou konkurenci. V roce 2007 portál Atlas.cz, touto dobou již na třetí 
příčce za portálem Centrum, nasadil vyhledávací technologii společnosti Seznam. Po 
akvizici Atlasu portálem Centrum.cz a jejich sloučení pod jednoho provozovatele 
přetrvala, alespoň ještě v srpnu 2008, přítomnost vyhledávání od Seznamu na portálu 
Atlas.cz. Dá se však předpokládat, že Atlas bude časem používat technologii Morfeo.

6.8.1. Automatizované přebírání výsledků vyhledávání

Náklady na provozování fulltextových vyhledávačů jsou vysoké. V počátcích 
internetového vyhledávání na sklonku devadesátých let služby často tolerovaly, pokud 
byly výsledky vyhledávání bez náležitých smluvních vztahů s provozovateli 
automatizovaně přebírány jinýmy službami (např. metavyhledávači), dále upravovány 
a poskytovány koncovým uživatelům. Postupem Času byly tyto postupy považovány 
za paratizování a užívání výsledků bylo striktně omezeno na osobní a nekomerční 
použití, v opačném případě služby vyžadovaly smluvní vztah (placený).

1461 dnes, pokud není nalezen výskyt fulltextovým vyhledávačem Seznamu, případně má systém technické 
potíže a není schopen dotaz vyřídit, je takový dotaz předánk k vyřízení technologii Google.
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Např. u vyhledávače Google je bez smluvního vztahu se společností Google 
zapovězeno vytěžovat poskytované služby. Nej starší dostupná pravidla použití služby 
z října roku 1999 jsou na adrese http://google.com/terms_of_service.html147.

„Nesmíte přebírat výsledky z vyhledávání Google, měnit jejich formát a zobrazovat je, 
nebo překlápět domácí stránku či stránku s výsledky Google na svůj web, nebo 
automaticky posílat dotazy vyhledávači Google, bez předešlého povolení ze strany 
společnosti Google. Pokud chcete komerčně využívat vyhledávací služby Google, 
musíte vstoupit do smluvního vstahu se společností Google. “m

6.9. Prodej portálů Centrum.cz a Atlas.cz zahraničnímu kapitálu

6.9.1. Prodej společnosti NetCentrum

Počátkem prosince 2007 se uskutečnil prodej portálu Centrum.cz resp. společnosti 
NetCentrum Holdings CZ, nizozemské mateřské společnosti, americkému 
investičnímu fondu Warburg Pincus149. Většinu ze svých podílů prodali jak zakladatelé, 
Tomek a Bajer, tak investoři Intel Capital a Baring Communications Equity, kteří 
vstoupili do společnosti NetCentrum. Zakladatelům zůstal jen podíl v řádu jednotek 
procent, aktivně se přestali na činnosti společnosti podílet. Ondřej Tomek, spolu s 
fondem Intel Capital, bude též investovat menšinu ze získaných prostředků do 
internetových projektů v Rumunsku, neboť mu smluvní ujednání zakazuje určitou 
dobu podnikat v oblasti Internetu v České republice. [TOMEK]

Ohledně ceny prodeje společnosti existují pouze odhady a to ve výši 100 milionů 
EUR, což při tehdejším kurzu činilo přibližně 2,9 miliardy korun. Zakladatel Ondřej 
Tomek se tedy pravděpodobně stal korunovým miliardářem.

147Archivní verze dostupná na
http://web.archive.org/web/19991013103749/http://google.com/terms_of_service.html

148 “You may not take the results from a Google search and reformat and display them, or mirror the Google 
home page or results pages on your Web site, or send automated queries to Google's system without express 
permission from Google. I f  you want to make commercial use o f the Google Search Services you must enter 
into an agreement with Google to do so. Please contact bizdev@google.com for more information. “.

149 Fond Warburg Pincus http://Avww.warburgpincus.com/je v ČR známý investicí do farmaceutické 
společnosti, která (po přejmenování) nese název Zentiva. Tu společně s managementem získal fond v 
privatizaci a dovel ji až k úspěšné IPO na Pražské burze cenných papírů. Zisk fondu z této transakce je 
odhadován na přibližně 15 miliard Kč. V IT sektoru společnost vstoupila do systémového integrátora APP 
Group.
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6.9.2. Prodej portálu Atlas.cz

K prodeji společnosti ATLAS.CZ, a.s. došlo v únoru 2008. Informace o tom, že portál 
Atlas.cz je na prodej, kolovaly v odborných kruzích již několik let. Kupcem se stal 
opět fond Warburg Pincus, který již několik měsíců předtím získal portál Centrum.cz. 
Akvizice proběhla sloučením společnosti NetCentrum, s.r.o. a ATLAS:CZ, a.s. a 
následným přejmenováním NetCentrum na Centrum Holdings s.r.o. [TOMEK]. Cena 
transakce byla 39,8 milionů EUR, tedy něco kolem jedné miliardy Kč 
[ZAVADILOVÁ]

6.9.3. Spojení portálů Centrum.cz a Atlas.cz

Tím, že oba portály skončily v rukách jednoho investora, nastal proces slučování. 
Začátkem srpna 2008 ještě mnohé služby portálu fungovaly duplicitně na odlišných 
technologických platformách (e-maily, vyhledávání, chaty). Např. Altas.cz dokonce 
stále používal vyhledávací technologii Seznamu. Obě společnosti se však přestěhovaly 
do nových společných prostor. Obrovskou otázkou zůstává zachování značek do 
budoucna a též technologická orientace společnosti, neboť byly sloučeny společnosti s 
odlišnými platformami. Atlas.cz používal technologie společnosti Microsoft, kdežto 
Centrum.cz bylo postaveno na open-source technologiích. Směřování Centrum.cz se 
stáčelo k mediálnímu působení, projektem Aktuálně.cz. Na poli vyhledávání, měřeno 
podílem dle přístupu na vyhledávané weby, sloučené společnosti nedosahovaly ani 1/5 
českého trhu, kterému vévodily vyhledávače společností Seznam.cz a Google.
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7. Stručná analýza dosavadního vývoje

Nástup Internetu a jeho rostoucí nekomerční i komerční využívání k publikování 
informací prostřednictvím webu přineslo nové výzvy. V počátcích byli webem 
fascinováni vešinou lidé profesně spojení s výpočetní technikou, počítači a jejich 
programováním. Byli to právě oni, kdo se chopili této obrovské příležitosti a začali se 
zabývat utřiďováním a zpracováním informací, které se na Internetu (ftp, Gopher, 
www) začaly objevovat. Příležitost k tomu dostali často v akademické sféře, což je 
dáno skutečností, že právě tam Internet pronikl jako první.

Na tomto místě je třeba vyjádřit mírný údiv nad tím, že to nebyli třeba právě 
knihovníci, kdo si všiml nových informačních zdrojů, které by stály za zpracování. Z 
historického vývoje je místy znát, že programátorům chyběly znalosti z informační 
vědy, často i hlubší znalosti projektování IR systémů, které tou dobou samozřejmě již 
existovaly, např. v informačních databázových centrech. Proto někteří tvůrci prvních 
vyhledávačů dojeli na slepou kolej.

Jiným jedincům často chyběl i jakýkoliv financí motiv a ekonomický model jejich 
počínání. Byli zkrátka technicky zaměření, zajímalo je, jak vyzrát na obrovské 
množství dat a jejich zpracování. Nesoustředili se na způsoby možného financování 
těchto aktivit. Page s Brinem např. chtěli prodat práva na svůj vynález zajeden milion 
dolarů, ale žádný z konkurentů tehdy neměl zájem (nyní dva zakladatelé, jejichž jmění 
přesahuje dohromady 35 miliard USD, jsou za tento nezájem jistě velice vděčni). 
U nás zase Ivo Lukačovič viděl v Seznamu možnost, jak upozornit na své schopnosti 
ve tvorbě www aplikací. Dnes se přes technologie dostali k tomu, že objemem 
proinzerovaných peněz na svých webech se rovnají mediálním gigantům.

Finanční prostředky samotných zakladatelů byly velice omezené. Tato skutečnost 
vyplývala z jejich věku a postavení. Většinou se jednalo o vysokoškolské studenty 
nebo mladé absolventy. Byli bez výraznějších vlastních úspor. Jejich největším 
kapitálem byly znalosti, čas a zejména nadšení pro věc a v neposlední řadě nesmírná 
vytrvalost. Chybějící ekonomické znalosti a nedostatek kapitálu pro rozvoj byly 
obrovskou příležitostí pro jiné lidi -  ať již soukromé osoby nebo zástupce fondů, kteří 
měli nadšení pro technologie a smysl pro riskování. A hlavně peníze. Jejich investice
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tak pomohly proměnit malé týmy v začínající (start-up) firmy. Že zisk je risk, zde 
platilo dvojnásob, těmto investorům se jejich investice zaplatily až desetitisíckrát.

v

Ani v České republice žádný z významých hráčů nezůstal bez investic, bez jejichž 
pomoci by patrně nebylo prostředků na rozvoj a profesionalizaci infrastruktury, které 
tyto investice umožnily. Možná ke škodě naší země šlo o investice zahraniční, neboť 
jde o služby s vysokou přidanou hodnotou, jejichž plody v podobě dividend skončí též 
v zahraničí. Do kompletního vlivu zahraničních investorů se tak dostaly (dnes již 
sloučené) portály Centrum.cz aAtlas.cz. Vedoucí Seznam.cz je  v zahraničních rukách 
z 30 % a spekuluje se též o jeho prodeji. Bude tedy na nových zahraničních majitelích, 
kam bude směřovat technologie vzhledávačů v České republice.

V zahraničí jsme svědky obrovské dominance společnosti Google, která svým tržním 
podílem daleko převyšuje ostatní vyhledávače. Pokud sama nedisponuje patřičnými 
nápady, neváhá koupit menší společnost, která jimi disponuje. Bude však potřeba se 
zamyslet, zda není nebezpečné, když veškerou moc nad obrovským objemem 
informací bude držet jedna soukromá společnost.

111



8. Závěr

Pokud nám dnes přijde neskutečné množství dat, které nej větší vyhledávače 
uchovávají ve svých datacentrech, je to stejné, jako by někdo snad tušil v okamžiku 
uvedení prvních osmibitových počítačů v řádu jednotek kiB, že o dvacet pět let později 
budeme mít v cenově dostupném přenosném počítači poloviční velikosti k dispozici 
milionkrát(!) větší operační paměť a že pevný disk v našem počítači pojme obsah 
několik obrovských knihoven.

\^hledávací stroje nejsou ovlivňovány pouze informační vědou, ale nejvíce 
matematikou a fyzikou. Právě nejnovější poznatky těchto věd budou za dalších dvacet 
pět let běžně aplikovány při vývoji technických zařízení pro zpracování dat.

Vždy však budou vedle technologií též lidé, na které budou kladeny čím dál vyšší 
nároky všechny inovace vstřebávat. A vstřebávat též téměř nekonečné množství 
informací, které budou blíže, než byly kdykoliv předtím a to v množství nevídaném.

Dá se předpokládat, že vědci budou stále přicházet na nové způsoby a postupy, jak 
konstruovat menší, výkonnější a snad i energeticky úspornější zařízení. Zcela jistě 
dospějeme k cestám, jak efektivně, zejména v ekonomické a ekologické rovině, 
produkovat zdroje energie, potřebné pro všechny výpočty a uložení dat tak, aby byly 
dostupné všem během okamžiku.

Spíše filozofickou otázkou je, zda někdy dosáhneme bodu, kdy všechny lidmi - 
pomocí strojů - produkované informace budou nějaké další stroje schopné ihned 
zpracovávat (dozvědět se o jejich existenci, načíst je, zpracovat a nabídnout je 
ostatním k vyhledání). Zdá se, že technicky to bude možné. Otázka ale zní -  budeme 
toto opravdu chtít?

Další velikou otázkou zůstává např. strojové porozumění přirozenému jazyku 
a mluvené řeči a pokročilejší technologie, např. technologie tzv. sémantického webu. 
Řečová rozhraní jsou již u některých služeb v experimentálním provozu, ale jde jen o 
směšné pokusy. Před dvaceti lety jsme doufali, že v roce 2000 bude běžné s počítači 
komunikovat hlasově. Dnes doufáme, že jednou vyhledávače porozumějí informacím 
na webu a našim dotazům. Osobně jsem velice skeptický v otázce, zda se to jednou 
povede. Zda se ony tupé stroje (byť programované inteligentními bytostmi) dokáží
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přiblížit k možnostem spolehlivě řešit úlohy, které jsou zatím plně vlastní pouze 
lidskému mozku.

Jisté je ale jedno. My, kteří jsme studovali obor informační studia, snad budeme mít k 
daným tématům vždy co říci.

\
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eských wwvyhledavačů
Atlas, Centrum a Seznam -  je vůbec možné, aby český uživatel Internetu tyto služby někdy nenavštívil? Portály 
dnes patří na Internetu k nejnavštěvovanějším místům. Živě se o nich diskutuje také v souvislosti s investicemi, 
které nedávno získaly.

Atlas
Adresa:...............................
Start projektu: únor 1997  
Vedoucí projektu: Martin Bláha, Pavel Sodomka  
Shlédnuté strany/měsíc: 20 473 709  
Unikátní IP/měsíc: 152 910

Centrum
Adresa:
Start projektu: září 1999  
Zakladatelé: Oldřich Bajer, Ondřej Tomek 
Shlédnuté strany/měsíc: 10 872 674  
Unikátní IP/měsíc: 76  751

teznam
■ Adresa:_______________ _

Start projektu: květen 1996
Zakladatel: Ivo Lukačovič
Shlédnuté strany/měsíc: 36 502 782
Unikátní IP/měsíc: 192 628

(pcan. Údaje o návštěvnosti podle audilu spoteiinosii 
Taylor Nelson Soírss, červenec 2000)

Na přelomu let 1995 a 1996 došlo 
k razantnímu zlevnění vytáčeného při

pojení k Internetu na pět set korun měsíčně, 
což byl hlavní impuls k odstartování růstu, 
který trvá dodnes. Zvyšuje se počet uživatelů 
i nabízených služeb. Snad nikoho tehdy na 
počátku roku 1996, významného mezníku

Internetu v Česku, nenapadlo, jak dalece bu
de do našich životů zasahovat Internet v roce 
2000.

První český vyhledávací 
server
Pro mnoho lidí je vstupní branou do Interne
tu právě adresa......................... . Objevila
se v květnu 1996, kdy dvaadvacetiletý stu
dent Ivo Lukačovič zasel semínko budoucí
ho pavučinového úspěchu. Jeho tehdejší za
městnavatel neměl pochopení, když se mu 
svěřil se svým nápadem vytvořit vstupní 
bod do českého Internetu. Ve Spojených stá
tech měli uživatelé své Yahoo! či Altavistu 
a Lukačoviče napadlo, že nemá kam umístit 
odkaz na své české stránky, věnované Járovi 
Cimrmanovi. K rozjezdu vlastního katalogu 
internetových stránek pojmenovaného Se
znam mu stačilo pár desítek tisíc korun na 
zaplacení serveru připojeného k Internetu.
K tomu zbývalo přidat mnoho probdělých 
nocí, strávených zkoumáním internetových 
technologií a programováním.

Vyhledávací server Seznam řešil již krát
ce po svém uvedení v květnu 1996 potřebu 
financování provozu a rozvoje. Jeho majitel 
a tou dobou i jediný zaměstnanec začal pra
covat na tvorbě internetové prezentace, poz
ději musel sám obcházet firmy a nabízel 
jim možnost zviditelnění pomocí proužkové

reklamy. V tu dobu nikdo z vážených inze
rentů v našich zeměpisných šířkách pojem 
„bannery“ neznal, takže obcházel také re
klamní agentury. Propagovat musel jak sa
motný Internet, tak i možnost inzerce na 
Seznamu.

Konkurence útočí na pozici 
Seznamu
První vážná konkurence však na sebe nene
chala dlouho čekat. Jen pár měsíců po uve
dení Seznamu, v srpnu 1996, založili tři 
společníci společnost Sprinx, aby se zabýva
li zakázkovou tvorbou internetových aplika
cí. Jako jeden ze svých projektů, demonstru
jících možnosti softwaru Microsoftu, před
vedli v únoru 1997 vyhledávací službu Atlas 
(....................... ). Díky jeho velmi kvalitní
mu fulltextovému vyhledávači uživatelé ser
ver velmi pozitivně přijímali, protože služby 
české konkurence nebyly v té době na ta
kové výši.

Společnost Sprinx si na provoz Atlasu 
vydělávala zakázkovou tvorbou interneto
vých a intranetových aplikací. Měsíce ubí
haly a stále rostoucí počet českých uživatelů 
Internetu i počet webových stránek umožnil 
vzrůst návštěvnosti oběma firmám. Vyšší 
návštěvnost ovšem přinášela stále více prá
ce, noví uživatelé toužili po dalších služ
bách. Nabízet jim pouze vyhledávání již by-
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Pavel Sodomka, Michal Bláha -  Atlas.cz

ko demostrace možnosti softwaru 
Vlicrosoftu. V  říjnu 1999 spolupráce přerostla 
¿zahájení činnosti portálu msn.atlas.cz.______

lo málo. Přicházely tedy nové služby a Atlas 
i Seznam se pomalu proměnily v portály se 
vším všudy. Oběma hráčům zároveň začína
lo být z vývoje trhu jasné, že poptávka po 
internetové reklamě neporoste tak rychle, 
aby byla jediným zdrojem příjmů.

Zatímco Seznam byl stále provozován ja
ko živnost, samozřejmě již se zaměstnanci, 
vznikla v lednu 1999 akciová společnost At- 
las.cz a na ni poté v února přešel ze společ
nosti Sprinx provoz celého portálu Atlas. 
Novým akcionářem se stal Pavel Sodomka, 
který je dnes ve firmě Atlas.cz ředitelem pro 
strategický rozvoj. Před nástupem do Atlasu 
měl v české pobočce Microsoftu na starost 
marketing internetových produktů. Právě ty
to technologie již od začátku Atlas používá.
V říjnu 1999 pak spolupráce se společností 
Microsoft přerostla v zahájení činnosti por
tálu ______ ____ __

Nejmladší protivník je na 
světě
Zhruba v době, kdy se z Atlasu stala akcio
vá společnost a kdy Seznamu táhlo na tři ro
ky, začaly naplno běžet přípravné práce na 
projektu mladých východočeských absol

ventů Ekonomické fakulty Univerzity Pardu
bice a spolumajitelů společnosti NetCen- 
trum. Na rozdíl od spíše technologicky za
měřených osobností, které stály v počátcích 
vývoje konkurence, se Ondřej Tomek 
a Oldřich Bajer cítili silní zejména v marke
tingu. Promýšleli, co všechno by vybudová
ní služby a konkurence Atlasu a Seznamu
na internetové adrese...........................
mohlo přinést.

Pro ztvárnění svých představ si však při
brali zkušené vývojáře, protože sami progra
mátoři nejsou. Zdrojem nápadů se v jejich 
případě staly jejich dřívější projekty -  např. 
.Posviťte si na Internet“, během něhož puto
vali s obrovským stanem po naší republice 
a přednášeli o Internetu. Podle Oldřicha Ba
jera se tak seznámili s mnoha žurnalisty, což 
jim později pomohlo dát vědět světu o startu 
Centra. Hlavně však sledovali potřeby uživa
telů, se kterými se dostali při svém putování 
do osobního kontaktu. Paradoxně je učili 
pracovat s Internetem na službách své bu
doucí konkurence. Svůj „centrální stan“ de
finitivně rozbalili v Praze a v září 1999 spat
řil český Internet nový portál

Centrum, jako nejmladší ze třech portálo
vých hráčů, mělo po svém startu v návštěv
nosti co dohánět. Pro provozovatele Centra 
však nikdy nebyl počet stránek, kterým se 
tak ráda chlubila existující konkurence, jedi
ným měřítkem. Poukazují na to, že např. při 
napsání a odeslání e-mailů pomocí freemai- 
lové služby se u některé služby zobrazí šest 
stránek, jinde jen čtyři. Podle jejich slov te
dy cílem nejsou hity či pageviews, ale co 
největší počet spokojených a vracejících se 
uživatelů.

Portály hledají investory
U internetových odborníků vyvolalo údiv, 
že se na trhu portálů, který byl dlouhou do
bu rozdělen hlavně mezi Atlas a Seznam, 
objevuje nový hráč. Majitelům Centra bylo 
již dávno před zářijovým spuštěním jasné, 
že s investorskými penězi by mohl jejich 
byznys lépe růst. V tom se lišili od konku
rentů, kteří neměli moc velkou možnost 
předvídat ve svých počátcích vývoj českého 
Internetu, natož pak pozdější ochotu 
rizikových kapitalistů investovat do firem 
v našem regionu. Všichni tři budoucí konku
renti již v tento okamžik věděli, že investice

www.ebiz-mag.cz
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¿Blbá nálada“ na akciových trzích způsobila, 
ze IPO Spraye se zatím nekoná.___________

do jejich firem bude nevyhnutelná. Hledání 
investorů brzy přineslo výsledky. První byla 
oznámena investice do Seznamu v únoru 
2000. Odprodán byl údajně 30% podíl, ale 
celková výše investice švédské společnosti 
Spray International nebyla oznámena. Atlas 
ohlásil investici společnosti II. EPIC hol
ding, a. s., o dva měsíce později. Navýšení 
základního jmění z 2,25 na 3,41 milionu při
neslo Atlasu celkem 104,5 milionu korun. 
Oldřich Bajer z NetCentra říká, že možnost 
investice do jejich společnosti vyhlásili dva 
měsíce po startu Centra, v listopadu loňské
ho roku. V polovině května 2000 bylo ozná
meno, že do nejmladšího z českých portálů 
investovaly renomované společnosti Baring 
Communications Equity Emerging Europe 
spolu se společností Intel Capital.

Reklamní kampaně -  cesta 
k úspěchu
Protože vedle portálů vznikají stále další 
a další služby, nabídka proužkové reklamy 
se neustále zvyšuje, a to mnohem rychleji 
než poptávka po ní. Nevyprodanou proužko

vou reklamu pak portály používají také pro 
vlastní propagaci. Přitom internetovou rekla
mu sami pokládají za velmi efektivní. Mi
chal Bláha, technický ředitel Atlasu, k tomu 
říká: „Za dva miliony vykoupím český Inter
net na týden.“ Přesto jsme u Atlasu a Centra 
měli možnost vidět reklamu dokonce i v te
levizi. V případě Atlasu šlo zatím pouze
o sponzoring časomíry před zpravodajskými 
relacemi České televize Události plus 
a 21, a to v průběhu celého března 2000. 
Intenzivní „masírka“ TV reklamou Centra 
však pořádně rozčeřila klidné vody českého 
Internetu i reklamního trhu. Kampaň, kterou 
měla na svědomí agentura Leo Bumett, po
mohla nejen podstatně zvýšit návštěvnost 
Centra, ale i povědomí o této mladé značce 
mezi internetovou populací. Oldřich Bajer, 
marketingový ředitel Centra, tvrdí, že zazna
menali také růst obchodu a kooperací, 
a dodává: „Rozumbradové nám říkali, že 
jdeme s kanónem na vrabce. Nyní však ně
kde zaklepeme na dveře a manažeři nám ří
kají: „Ano, známe vás, vy dáváte konkuren
ci do těla!“

Tajnosti kolem investic
Vysoké investice, které v poslední době 
u nás přitekly nejen do portálových firem, 
jsou většinou zahaleny rouškou tajemství. 
Všechny zúčastněné společnosti si moc dob
ře hlídají, které informace vypustí na veřej
nost. Zatímco v USA je většina transakcí 
naprosto průhledná a mediálně prezentova
ná, u nás lze pouze spekulovat podle infor
mací z dostupných zdrojů. Protože jsou fir
my veřejně neobchodovatelné, mají možnost 
tajit vše, co jim neukládá zveřejnit zákon.

Stejně jako další, také Ivo Lukačovič ze 
Seznamu má se svým investorem podepsa- 
nou dohodu, ve které se zavazuje k mlčení.
Z posledních údajů v obchodním rejstříku 
však lze usuzovat, že navýšení základního 
jmění akciové společnosti Seznam z jedno
ho na 1,2 milionu korun přineslo firmě zhru
ba pětasedmdesát milionů českých korun. 
Lukačovič měl podle svých slov již během 
uplynulých let hodně nabídek rozvojového 
financování, ale odmítal je. Zájemci prý na
bízeli „málo peněz za hodně muziky“. Dů
vodem nadšení ze zájmu švédského portálu

Oldřich Bajer, Ondřej Tomek -  Centrum.cz
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Vývoj návštěvnosti českých vyhledávacích serverů podle unikátních 
IP adres za den

Vývoj návštěvnosti českých vyhledávacích serverů podle unikátních IP 
adres za měsíc
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Atlas O  Centrum 2droj: Taylor Nelson Sořres, iAudit, červen 1999 - červen 2000

Centrum: „Cílem nejsou hity či pageviews, ale co 
nejyětší počet spokojených a vracejících se uživa- 
telu.“_________________ ________________________

Spray byla plánovaná primární emise akcií 
(IPO) na trhu NASDAQ. Společnosti Spray 
by pomohlo mít podíl na internetovém dění 
v ČR pro následně vyšší hodnotu při IPO. 
Lukačovičovi stále zůstal majoritní balík ak
cií, který by mohl v budoucnu, jak sám říká, 
možná vyměnit za akcie Spraye. „Chtěl 
jsem zažít spíše to dobrodružství kolem 
IPO, než se stát přes noc korunovým miliar
dářem,“ prohlašuje s úsměvem Ivo Lukačo- 
vič. Nepřízeň osudu či spíše „blbá nálada“ 
na akciových trzích však způsobila, že IPO 
Spraye se prozatím nekoná.

Plány do budoucna
Každá z firem by chtěla být v budoucnosti 
jedničkou na trhu. Marketingový ředitel 
Centra, Oldřich Bajer, k tomu říká: „Cesta, 
kterou chceme jít, je cesta inovace.
Například možnost přihlásit se do e-mailu 
z titulní strany jsme jako první přidali my, 
ostatní ji pak od nás pouze okopírovali. Cen
trum je nejnastartovanější portál. Ukázali 
jsme cestu, jak jít dál, přestože nám všichni 
říkali, že to nedokážeme.“ Výše investice do 
Centra je také utajovaná a investice nebyla 
uskutečněna přímo do české společnosti 
NetCentrum, ale byla kvůli ní zaregistrová
na nová společná firma v Nizozemí. Mezi 
odborníky se však mluví o investici v řá
dech několika milionů dolarů. “Nemáme 
mánii, že v Česku působící firma může mít 
větší kapitálovou vybavenost než firma na 
větším trhu,“ prozrazuje Bajer. Další trhy se 
však dají obsadit a ani Centrum si tuto příle
žitost jistě nenechá ujít.

Podle Lukačoviče ale portálový byznys 
bez spojení s telekomunikačním operátorem 
nebo nějakým silným kamenným byznysem 
nemá moc šancí generovat významné zisky. 
Vysoká tržní kapitalizace internetových fi

rem naneštěstí neumožňuje, aby je kamenné 
firmy pohltily, a pokud je pohlcen kamenný 
obchod internetovou firmou, je zaděláno na 
problém. Důvodem je to, že internetové fir
my jsou tlačeny nabízet veliké slevy na zbo
ží a dotovat tak nákupy uživatelům Internetu 
ze svého (či z peněz investorů). Přitom 
další nemalé finance musejí virtuální firmy 
utrácet na budování značky.

Pavel Sodomka z Atlasu vidí spíše psy
chologické bariéry e-komerce: „Reklama na 
Internetu není o on-line nákupu. Devadesát 
procent lidí půjde vybírat auto na web, ale 
jakmile má vybráno, půjde k dealerovi. Na
víc lidé u nás nejsou zvyklí na katalogový 
prodej. Lidé si rádi četli katalogy zásilko
vých firem, ale nikoho nenapadlo objedná
vat. V Česku je katalogový prodej zdiskredi
tován.“ Osobně by prý na Internetu hlavně 
nakupoval audio, video a nápoje. Optimis
tičtější je Oldřich Bajer z Centra: „Hradec 
Králové má asi 100 tisíc obyvatel včetně ko
jenců a důchodců. My máme 150 tisíc větši
nou ekonomicky dobře vybavených uživate
lů. Ekonomika Hradce Králové je všechny 
uživí. Centrum je nyní potenciálně taková 
ekonomika. Teď se musíme pouze pořádně 
podívat, jak s takovou skupinou lidí praco
vat,“ uzavírá.

Uživatel se raduje
Nutno podotknout, že portálovým podnika
telům není v tuto chvíli co závidět. Investice 
směřují do firem na rozvoj služeb, nikoliv 
do kapes jejich zakladatelů. V případě Cen
tra je vidět, že nový hráč se může objevit 
nečekaně, a v případě Seznamu je patrné, že 
zrovna tak nečekaně se mohou rozplynout 
i naděje na IPO. Radovat se může přede
vším uživatel, který dostává stále nové a lep
ší služby. Proslýchá se cosi o tom, že na čes

ký trh se chystají další hráči, kteří se chtějí 
zúčastnit „portálové bitvy“. Zda se jim po
daří tah na branku a splní se jim sen být jed
ničkou, bude záležet jen na tom, jaké služby 
hodlají předvést a kolik kapitálu si na reali
zaci svých snů s sebou přinesou. Přežijí 
však jen dva nebo tři, kteří budou umět svoji 
práci dělat pořádně— ##

Ivo Lukačovič -  Seznam.cz
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<libor.nováček>. .natřete to.konkurenci
Elektronická pošta se přímo nabízí k reklamním účelům. Na rozdíl od bannerové reklamy lze totiž poměrně jed
noduše zařídit, aby se e-mail dostal do schránky konkrétní firmě nebo osobě, nebo uživateli s více či méně jas
ným uživatelským profilem.

[fast facts)
@ Nejčastěji s e  k e-mailovému marketingu využí

vají elektronické bulletiny a e-mailové konfe
rence.

§  Existují i specializované služby, které jsou ur
čeny pro direct e-mailing -  jejich uživatelé 
k přijímání určitých e-mailů svolili, nebo dokon
ce za  příjem reklamních mailů berou provizi od 
provozovatele služby.

§  Odeslání jednoho reklamního e-mailu stojí in
zerenta přibližně od 50 haléřů do 2 korun.

POUŽÍT K PROPAGACI ZBOŽÍ A SLUŽEB 
elektronickou poštu napadne nejedno

ho podnikatele, který má přístup na Inter
net. Vždyť v porovnání s jakoukoliv tiště
nou reklamou je zaslání jedné či tisíce e- 
mailových zpráv záležitostí několika vte
řin a maximálně pár desítek haléřů. Niko
liv však už pro příjemce -  kdyby mu kaž
dý z podnikavců poslal jeden reklamní e- 
mail týdně, nebude dělat nic jiného, než 
celé dny vybírat nevyžádanou poštu. Ro
zesílání nevyžádané pošty, nazývané 
spam, je na Internetu tabu a jde o jeden 
z velkých prohřešků proti síťové etiketě.

Pro chování na Internetu platí pravidlo
-  nikoho neobtěžujme elektronickou poš
tou, kterou si nevyžádal. Zejména to platí

p ro  p o štu  rek lam n íh o  rázu, k te rá  má cíl 
na co nejvíce náhodně vybraných adre
sách. Pokud si například majitel firmy 
Kolečka, s. r. o., vyrábějící kolečka ke 
kancelářským židlím, najde deset výrobců 
kancelářského nábytku a pošle jim elekt
ronickou poštou svoji nabídku či návrh na 
obchodní spolupráci, nebude se jednat
o spam. Výrobci nábytku budou možná 
nabídkou naopak potěšeni. Pokud si však 
pojišťovací agent najde na Stánkách uni
verzity e-mailové adresy studentů a začne 
jim nabízet životní pojištění, bude se jed
noznačně jednat o spam. Hranice mezi ne
vinným e-mailem a spamem je ostrá , ale 
ten k á . Ten, kdo nepsaná pravidla poruší, 
se může dočkat problémů u poskytovatele 
internetového připojení i zápisu na černou 
listinu -  např................... ..............

Souhlas lze i vynutit
Vraťme se však ještě na chvíli k letákům 
z domovních schránek. Jistě se při let
mém prohlédnutí občas někomu některá 
z reklam zalíbí a využije inzerovaných 
služeb nebo zakoupí prezentované zboží.

— •  freem ail -  server, který poskytuje uživatelům 
Internetu zdarma e-mailovou schránku. Ve světě  

; např. Hotmail.com, NetAddress, v Č eské republice 
Email.cz, Post.cz nebo portály typu Centrum.

I na Internetu se můžeme setkat s „legali
zací“ reklamních mailů. Ovšem pouze při 
splnění podmínky, že adresát a vlastník 
e-mailové schránky svoluje k rozesílání 
takovéto pošty. Povolení zasílat reklamní 
materiály e-mailem může být dvojího dru
hu -  dobrovolné nebo zčásti vynucené.

Řada firem chce být v častějším kon
taktu s uživateli svých internetových pre
zentací. Proto jim nabízí elektronické bul
letiny, vlastní e-mailové konference nebo 
pravidelné zasílání novinek. Návštěvník 
vyplní zpravidla do připraveného formulá
ře zcela dobrovolně svoji e-mailovou ad
resu a potvrdí, že má o zasílání zájem.
Bývá slušností na konci každé takto zasí
lané zprávy připojit návod, jak odběr pří
padně ukončit.

Druhou možnost za použití donucova- 
cích prostředků využívají hlavně některé 
IHWBBWI8B3 služby, které se snaží získat 
prostředky na provoz a zároveň poskyt-
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Nevyžádaná reklamní pošta je na Internetu tabu.
nout uživatelům přidanou hodnotu. Při 

J zakládání e-mailové schránky je uživate- 
| lům většinou sdělen fakt, že obdrží určitý 
| počet reklamních zpráv, schválených pro- 
j vozovatelem služby. Například u služby 

Email.cz musí uživatel při registraci po
tvrdit, že souhlasí se zasíláním informač
ních e-mailů do jeho schránky, jejichž pů
vodcem je provozovatel serveru nebo je
ho obchodní partner. Takováto aktivita 
není považována za spam, ale jedná se
o jakési nutné zlo.

Centrum na to jde chytře
Na dobrovolnější bázi pak funguje zasílá
ní reklamních e-mailů například u portálu 
Centrum, kde má při zakládání e-mailové 
schránky uživatel možnost zvolit kombi
naci některých z celkem osmi kategorií 
reklamních e-mailů. Volba je na uživateli
-  někoho může zajímat všechno, někdo si 
nebude přát dostávat absolutně žádnou re
klamní poštou a i v tomto případě mu bu
de vyhověno.

V případě Centra si zadavatel reklam
ního e-mailu může vybrat cílení podle 
zmíněných osmi oblastí a navíc například 
podle toho, jak aktivního uživatele chce 
oslovit. Přestože portály nesbírají žádná 
osobní data nad rámec zákona, lze dosáh
nout zacílení i podle některých dalších 
kritérií -  například věku. Podle Milana 
Bendy ze společnosti NetCentrum zada
vatelé nejčastěji využívají zasílání e-mai- 
lů s informacemi o výhodných nákupech 
na Internetu, cestování, pojištění, s infor
macemi o koncertech, kulturních akcích, 
a informace o finančních produktech. 
„Zadavatele přijde jeden oslovený uživa

tel na 65 haléřů až dvě koruny, podle to
ho, jakého cílení využije. Kampaně oslo
vují současně osm až dvacet tisíc uživate
lů,“ upřesňuje Milan Benda.

Firmy jsou s touto službou zpravidla 
velice spokojeny. Svědčí o tom například 
zkušenost společnosti SorcererWare, kte
rá zajišťovala reklamní kampaně v pro
středí Internetu pro projekt Power- 
Shop.cz. „Výsledek v mnohém předčil 
naše očekávání, e-mail si přečetlo více 
než čtyřicet procent oslovených uživatelů 
systému Centrum.cz. Na první e-mail rea
govala přibližně čtvrtina z nich, na druhý 
třetina,“ říká Jiří Rýdl ze SorcererWare.

Provize za reklamní e-mail
Freemaily nejsou jedinou cestou, jak se 
legálně probojovat do e-mailových schrá
nek uživatelů Internetu. Existují i specia
lizované služby, které jsou určeny pro di- 
rect e-mailing. Některé z nich dokonce 
motivují své uživatele tím, že jim za přijí
mané reklamní e-maily vyplatí část z pe
něz získaných od inzerentů. Nikdo z toho 
jistě nezbohatne, ale příspěvek na teleko
munikační poplatky by se hodil nejedno
mu uživateli. Otázkou zůstává, zda uživa
tel nemá pouze finanční motivaci a zájem 
není ve skutečnosti pouze předstíraný.

U služby Casmail (www. cashmai 1. czl. 
kterou dnes využívá přes sedm tisíc lidí, 
získá uživatel za příjem jedné zprávy od 
provozovatele pět haléřů a dalších pat
náct haléřů za kliknutí na odkaz ve zprá
vě. Další službou je Emailing.cz
(..... ... ...................._), která registruje na
dva tisíce uživatelů a zadavatel má mož
nost výběru cílové skupiny podle rozlič

ných kritérií za poplatek dvacet až pade
sát haléřů k ceně jedné zprávy. Odměna 
pro uživatele je až 80 hal. za návštěvu 
stránky inzerenta. Celkem 5 700 členy se
chlubí Dr.Kom (_________ ), která svým
členům poskytuje odměnu od třiceti halé
řů až do dvou korun podle dosažených fi
nančních výsledků.

E-mail marketing ve světě
Marketing pomocí direct e-mailů se u nás 
zatím příliš nevyužívá, zatímco například 
ve Spojených státech jde na straně provo
zovatelů o lukrativní byznys a špatně na 
tom nejsou ani někteří uživatelé. Vyprá
vět by mohlo i mnoho našinců, kteří re
gistrací v zahraničních službách a násled
ným odběrem reklamních e-mailů získá
vají v přepočtu několik set až tisíc korun 
měsíčně. Tisíce e-mailů ale často končí 
v jejich schránkách nepřečteny. Americká 
služba YesMail ( ____________ ) na
proti tomu registruje přes jedenáct milio
nů individuálních osob -  a to jim neplatí 
za přijímání e-mailů ani cent, jde čistě
o zájemce, kteří dokáží ocenit správnou 
informaci doručenou ve správný čas. Za 
loňský rok dosáhla služba YesMail obratu 
15,6 miliónu dolarů a v březnu 2000 byla 
dokončena akvizice YesMail společností 
CMGI, která vlastní majoritu i v populár
ním vyhledávači AltaVista— ##

L ibor N o v á č ek
je jednatelem společnosti NOVA Computers. 
Zabývá s e  projektovým managem entem a 
poradenstvím pro oblast Internetu a  e-komerce, 
lektorskou a publikační činností (šéfredaktor 
Detektiv.cz) *

------------------------ n ----------
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S Esther Dysonovou, prezidentkou společnosti Edventure Holding a významnou investor- 
kou do IT firem ve středni a východní Evropě, jsme hovořili u příležitosti druhého roční
ku konference E-business ve střední a východní Evropě, kde byla klíčovým řečníkem.

Obracejí se zájemci o investice osobně přímo na vás?
Kdyby to bylo tak jednoduché, dělali by to všichni a  pak by to už tak jednoduché určitá neby
lo. OdpovSď ale jednoduchá je -  berte to jako svoje děti. Každá dítá je jiné, m á rozdílnou mi
nulost a  přichází k vám různými způsoby. Ale ať už je to Rcman Staněk nebo někdo jiný, 
vždycky někdo přichází přes někoho jiného, není to tak, ž e  by mi lidé volali přímo domů.

Jak se ale dokážete vyvarovat toho, abyste měla každý den v poště stovky no
vých e-mailů s business plány?

Přesně tohle s e  snažím  říci. Přicházejí prostřednictvím přátel, nejenom Romana Staňka. 
Přesně jako si hledáte lékaře -  na doporučení přátel. Nabídky dostávám také často sam y od 
seb e . Zde záleží n a  situaci. Když mám hodně práce, odepíšu jim a  omluvím se , ž e  bohužel 
nem ám  ča s. Zvláště, pokud je  to něco, o co  opravdu nemám takový zájem. Prosté v ěd , které 
m ě nezajímají, jako například B2C. To jednoduše není moje pole působnosti.

Když už jste zmínila B2C -  jak se podle vašeho názoru bude sektor B2C, busi
ness to consumer, vyvíjet?

Spotřebitelé budou nakupovat po Internetu, to je  přece jasné.

Ale chtějí nakupovat levně a slevu v obchodech dnes dotují pomocí investic 
především akcionáři a investoři.

Kdybyste už měl skutečný byznys a  začal využíval Internet, abyste s e  dostal blíže ke spotře
bitelům, tak je to  rozumná věc. Takovým případem je třeba společnost Quelle. Ale pokud je 
model takový, ž e  chcete  jednoduše snížit náklady, jak s e  dostat ke spotřebitelům, tak máte 
pravdu -  zaplatíte někdo jiný.

Takže se domníváte, že giganti, kteří na začátku tak trochu zaspali, se probudí, 
udělají si stránky a obchody na Internetu a převálcují čisté dot.com obchody, 
jako je třeba Amazon?

Myslím si, ž e  ne, ž e  je  to komplikovanější. Kdyby na to byla jednoduchá odpověď, už by k to
mu takto došlo. Víte, dobré firmy to budou dělat dobře, špatné firmy to budou dělat špatně.
A jaký je  rozdíl mezi dobrou firmou a  špatnou firmou? Je  to tak magické a  jednoduché jako 
rozdíl mezi dobrou a  špatnou restaurací. Není tam žádné tajemství, v  dobré restauraci vědí, 
v e  špatné nevědí. V dobrá restauraci prosté dělají v ě d  dobře.

Většinu služeb a obsahu na Internetu využíváme zdarma. Co si myslíte o mo
bilním Internetu? Myslíte si, že mobilní operátoři jsou cestou ke zpoplatnění 
obsahu?

Co je  na mobilních věcech  cenného, je zařízení, člověk a  vztah účtování. Takže je pak jedno
dušší zpoplatnit služby. Netvoří to ale automaticky dobrý obchodní m odel. Stále potřebujete 
nějakou službu, za  kterou jsou lidé ochotni zaplatit.

......."" "... ’ ” ”
Tahle odpověď s e  vám nebude líbit, protoie to bude vypadat, ž e  vám opět neodpovídám. To 
je, jako když s e  zeptáte, které zvíře zvítězí -  zda kočky, psi nebo ryba. Budou existovat nadá
le. Ale nebudou existovat takové v ě d , jako pták b ez křídel, ty určitě nevyhrají.

Trochu osobní otázka -  nakupujete vy sama přes Internet?
Něco, ale ne mnoho. Nejsem m oc dobrý konzum ent Proto nemám ráda B2C -  prostě takový 
zákazník sam a nejsem . Já  jsem  dobrým zákazníkem pro aerolinky a  hotely.

A tyto služby si objednáváte přes Internet?
Většinou využívám služeb cestovní agentury.

Takže pres telefon?
Tyto v ě d  mi zařizuje sekretářka, ale sam a  
mám investid v  jedné Internetové službě za 
m ěřené na cestováni.

Když úspěšní lidé budou používat se
kretářky a ty pak budou používat te
lefon, e-business nedostane u úspěš
ných šancí.
Pokud to bude úspěšn é, bude to právě pro ta
kové lidi, kteří sekretářky nemají.

Možná jsme chudá země a proto zbý
vá využívání internetových služeb na 
ty finančně úspěšné lidi. Ti ale často 
nemají takové vzdělání, aby Internet 
plnohodnotně využívali.
S  tím nesouhlasím . Myslím, ž e  Informační gra
m otnost není problém. Problémem je  nedosta
tek příjmů, a le to je důsledkem nízké produkti
vity práce. Jakmile budou v a še  podniky pro
duktivnější, budou vyšší mzdy a  pak budou mít 
lidé víc peněz na utrácení i na  pořizování počí

tačů do domácností.

To je ale, zdá se, začarovaný kruh 
J á  s i a le myslím, ž e  je  to pozitivní kruh.

Za e-bíz s e  ptal Ubor N ováček

Esther D yson ová
absolvovala Harvadskouurwerzitu v  roce 1972  

s  bakalářským diplomem v  oboru ekonomie. 
S vé zkušenosti s  byznysem začala sbírat v  ro

ce  1974 jako reportérka časopisu Forbes. Dnes 
je nositelkou několik čestnýdi titulů a  mnoha 

ocenění. Obsadila např. dvanáctou příčku v  ž e 
bříčku Elitě 100 časopisu Upside, časopis For- 
■" tune ji uvedl mezi p a d esá to u  nejylivnějších 

žen  amerického byznysu. V Č eské republice je 
známa zejména Investicemi do několika ITspo- 
lečností.lnvestice Esther D yson do  sp o lečn o s

tí spjatých s  Č eskou republikou: APP Group, 
ASP1000, B2B Systems -  tržiště Intelligo, NetBe- 

ans, KeySystem, IT Global Source CZ ■

v_

Rozdíl mezi dobrou 
je jako mezi dobrou

a špatnou firmou 
a ” ’
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pokračování? konec?
'Portálu Globopolis.com odmítli dát 
investoři poskytnout další peníze libor-nováaek-pavel pospiil1
Víte, co je to v podnikání G-bod? Bod, kdy vám investor stopne další peníze. Přesto omezování aktivit firmy 
Globopolis.com nemusí být pro český trh výhradně špatná zpráva. Analyzujeme důvody, proč Globopoiis, „stře
doevropský portál volného času“, nebyl tak úspěšný, jak si jeho investoři představovali.

nabídky na koupi. Je možné, že nyní v 
jednotlivých zemích pojedou části projek
tu zvlášť.

Jenom málokdo byl k podnikatelským 
plánům Globopolisu od začátku ote

vřeně kritický. O kritice se většinou na
hlas nemluvilo; Globopoiis byla jedna 
z několika skutečně velkorysých interne
tových investic v tomto regionu a nikdo 
..to nechtěl pokazit“.

Mnoho z lidí, se kterými jsme mluvili
o problémech Globopolisu, nás přesvěd
čovalo, že na jeho konec je třeba se dívat 
z lepší strany. Dochází k pročištění trhu, 
nyní se budou posuzovat business plány 
mnohem přísněji a projekt, za kterým ne
budou vidět reálné peníze, nemá šanci na 
financování rizikovými kapitalisty. Není to 
konec českého internetového podnikání.

Na druhou stranu je pravda, že konec 
Globopolisu bude znamenat zmenšení 
důvěry zahraničních rizikových investorů 
ve středoevropský region. Pozornost pří
padu věnovaly i New York Times. Joanna 
James z Advent International v nich tvrdí, 
že Advent se se svým 200mil. USD fon
dem pro střední Evropu nyní zaměří více 
na firmy poskytující internetové služby 
klasickým, „kamenným“ společnostem.

V rozhovoru otištěném v září 2000 byl 
e-biz k Danu Muchovi z Globopolisu 
velmi vstřícný. Jsme si tedy vědomi toho, 
že když nyní v e-bizu tiskneme analýzu 
toho, proč Globopoiis selhal, může nám 
to vysloužit označení „generálů po bitvě“.

1. Byznys plán podle dot- 
comove vlny
Podle doby, kdy byla oznámena investice, 
musel business plán vznikat v době roz
květu Nasdaqu a nejvštšího dot-comového 
šílenství. Nepochybně tomu odpovídaly i 
představy o výši exitu a době, kdy se pro
jekt překlopí do černých čísel. Po půl roce 
provozu, který Globopolis.com stál polov
inu -  120 milionů Kč -  sumy přislíbené 
rizikovými kapitalisty (fondy Advent 
International a Kistler Associates) v

prvním kole financování, přestali investoři 
věřit, že za dohlednou dobu bude 
Globopolis.com v černých číslech a oni 
svůj podíl prodají.

Joanna James v NY Times uvádí, že 
fond se rozhodl zastavit přísun peněz ze dne 
na den. Otázka samozřejmě je, jak to bylo s 
průběžným plněním cílů; Globopolisu 
vytýkala málo návštěvníků a inzerentů.

2. Dlouhodobá návratnost
Globopoiis plánoval dlouhý a velkorysý 
rozjezd naráz v celém středoevropském 
regionu. Z toho pohledu byla výše spotře
bované investice oprávněná, tvrdí např.
Jiří Hlavenka na Živě. Je to názor i 
konzultantské firmy PwC, poradce při 
transakci. Otázka opět je, zda při rozjezdu 
došlo k plnění cílů investorů. Při investici 
v červenci 2000 bylo oznámeno 17 pokry
tých měst do konce roku 2000; na webu 
jich bylo možné napočítat jenom desítku.

Chip Schenck, jeden z majitelů, nám 
řekl, že Globopoiis se mohl dostat do 
bodu zvratu do poloviny nebo konce roku 
2002. Dan Mucha, další ze společníků, 
však v rozhovoru na E-konomu.com tvrdí, 
že černá čísla by je čekaly již za rok a 
stačilo by jim do té doby cca 60 mil. Kč.

Najde se jiný investor? Managementu 
Globopolisu se to zhruba zajeden měsíc 
nepodařilo a plánuje weby zavřít; i když 
např. na stránkách eBiz.cz se objevily

Proč končí?
. Na otázky, e-bizu odpovídá Chip Schenck,; společ- 
[hik''vGlobopblis.bo|T)::;| |: ; : í ; ! l |

Kdy vám  Investor oznám il, ž e  kon či s  financo
váním ? Oznámil to 20. prosince 2 0 0 0 ,s  poky
nem, abychom s e  snažili společnost okamžitě pro- 
dat. Vyjednávali jsm e s  investorem, aby i e  pokusil 
společnost financovat až do okamžiku prodeje, ale 

j5|Í0dosáj^
B udete pokračovat, byť v  om ezen ém  rozsahu, 
n eb o  stránky úp lně zavřete?  Budeme hledat ku- 
pce. Pokud nenajdeme, budem e s e  na základě 
rozhodnutí představenstva snažit odprodat maje
tek společnosti. Stránky všech  m ěst budou uživa
telům zatím dostupné, zanedlouho však budou 
z  webu staženy. Zatím jsm e nedospěli k rozhod
nutí, zda bude projekt pokračovat s  j'nou struktu
rou a která m ěsta by mohla zůstat v  provozu.
Kdy měl být projekt z isk ový?  V půli nebo kon- : 

: cem  roku 2002, v závislosti na zm ěně obchodního 
;;mocfelu||jE Wifliï;::;- :;l
i Kolik procen t z  c elk ových  výdajů š lo  na  mar
keting, kolik na tec h n o lo g ie?  Na marketing mé- 
ně než 30  %, na technologie 20-25  
J ste  s i  vědom i nějakých chyb? Co b y ste  udě
lali jinak; kd yb yste  m ohli? Sam ozřejmě existují 
věci, které bychom mohli udělat jinak a  bylo by 
bláznovství myslet si, ž e  jsm e neudělali žádnou 
chybu. Jsm e ale hrdi na to, co  jsm e dokázali.
V tomto obtížném regionu jsm e měli rychlejší roz
jezd než většina ostatních.
Kdo byli vaši b yzn ys an d ělé?  Skupina úsp ěš
ných internetových podnikatelů a soukromých in
vestorů z Atlanty, Londýna a Silicon Valley.
Věříte, ž e  b y ste  seh n ali v  červnu 2001 fin ance  
v e  druhém  kole fin ancován i?  Systém  uvolnění 
peněz byl tento: První polovina peněz při pode- 
psání dohody (červen 2000), druhá polovina měla ;| 
být k dispozici, jakmile vyčerpáme tu první. Pokud j  
s e  ptáte na n aše očekávání v době podepsání do
hody, samozřejm ě jsm e druhcu část peněz očeká
vali. My i náš investor jsm e podepsali právně zá 
vazný dokument, který investora k dokončení in
vestice zavazoval. . . .

G lob opolis.com  navštívilo denně zhruba půl 
třetího tisíce lidí. Prohlédlo si cca 17 tis. stránek.



irt_up> @ | profily | globopolis | rozhovor

3. Nejistý obchodní model
Globopolis.com měl žít z dodávání obsahu 
(taková partnerství byla dle managementu 
na spadnutí; podařil se RedBox), ale hlavně 
z provizí z prodeje cédéček, vstupenek na 
kulturní akce nebo rezervací hotelů. Něko
lik zdrojů nám potvrdilo, že provoz genero
vaný Globopolisem -  tedy i provize -  byl 
menší, než z mnoha jiných českých serverů.

Otázka je, zda pro tento obchodní 
model nebyl portál Globopolisu příliš 
„široký“. Kupř. z provizí za prodej lístků 
do kina by se teoreticky mohl uživit serv
er s programy kin apod.

4. Selhání marketingu
Na marketing v celém regionu šlo méně 
jak 35 milionů Kč. To je vzhledem k roz
sahu kampaně přiměřená částka. Otázkou

Řekli o Globopolisu
Dndřej Bartoš, FirstTuesday.cz: Není to konec 

ntemetového podnikání v  ČR, ale konec hurá 

nvestování do nejasných obchodních modelů.

Robin Jowitt, partner s p o lečn o sti Pricew a- 

lerhouseCoopers (firma byla poradcem  při 

Iransakci): Chyby nebyly v  implementaci, 

¡rcblémem je, ž e  místní trhy nejsou připravené 

»dlouhodobou a k u m u la c íh o d n ^
Oldřich Bajer, Netcentrum  (provozovatel 

Centrum.cz): V principu s e  takové investice 

ikclo nás odehrávají. Nicméně v  projektech,

;de je peníze „viděť v budoucích operacích, 

teznám business plán Globopolisu, ale jejich 

Jdoucí operace si ani nedokážu představit, 

lespíše prcto jejich investor další financování 

rcjektu stornoval. Utratit m ůžete tolik, kolik 

budoucnB;můŽété''yydělat.ÍI|S:í”:l̂ ^̂
avel Sodom ka, A tlas.cz: Je potřeba zvolit 

jrávný obchodní model, vyvážit náklady s  pří- 

#y a nedělat chyby v marketingu. Při m eziná-ÍlS;P  

dní expanzi je někdy m éně zem i lepší než ví- i míí:

). Při naší mezinárodní expanzi připravujeme 

aximálně 4 z e m | ’do’

ří Hlavenka, Computer P r e ss  (mj. provo- 

•vatel TravelGuide.cz): Uživit s e  z provizí? 

i cériéčka a vstupenky vyloučeno, za  rezervo- 

né hotely by to snad šlo, ale provizo by mu-. 

fa být dcst vyseká, tak 10  % a wob by musel 

'i skvělé cíleni (pravý opak Globopolisu). 

ichal R ostock , partner V enturelnves- 

rs.cz: Upřímně, pokud by mně Globopolis 

ib'dl místo recenzenta jazzových klubů pro 

ilast cd Berlína přes Záhřeb a Mnichov až po ; : 

idapešt s e  solidním platem, asi bych to vzal 

i rizikem, že  jaro Globopolis nebudu pracovat ; 

i konce

ovšem je, zda při plánování kampaně jed
noduše nezvítězila kreativita nad efektivi
tou (odborníky příznivě hodnocenou kam
paň připravila agentura Mark BBDO). 
První vlna kampaně komunikovala pouze 
prostřednictvím ikon adresu Globopo- 
lis.com. Teprve po nějakém čase se ob
jevily plakáty s komiksovou bublinou, 
vysvětlujícím textem a uvádějící adresu 
Globopolis.cz. Měla prý následovat třetí 
vlna, propagace v pražských klubech.

Doména globopolis.com byla ovšem reg
istrována 19. dubna 2000, slovenská pak v 
květnu a česká až 12. října 2000! (Přihláška 
ochranné známky byla podána už 5. dubna 
2000.) Tedy teprve před pár týdny manage
mentu Globopolisu došlo, že Češi si potrpí 
na české stránky, český obsah a vůbec svoji 
mateřštinu (srovnej dabing v TV) a přinesli 
stránky v doméně .cz.

5. Ignorování Internetu
Globopolis, pokud je nám známo, neměl 
reklamu na Internetu. Partnerství s dalšími 
subjekty se snažil uzavírat prakticky až od 
ledna 2001. Přitom internetový kanál si 
dnes nedovolí opominout skoro žádný 
z velkých inzerentů „staré ekonomiky“. 
Internetová firma na něj jednoduše zapom
něla. Právě on by mohl být účinným 
prostředkem, jak mimo imageovou reklamu 
generovat na serverech návštěvnost.

6. Málo návštěvníků
Špatný marketing přitáhl na portál málo 
návštěvníků. V boxu mimo tento text 
píšeme o návštěvnosti Globopolisu, která 
byla v celém regionu průměrná. Oldřich 
Bajer z Netcentra ale upozorňuje na to, že 
u stránek pro volný čas nikdo nemůže 
očekávat návštěvnost jako u všeobecného 
portálu. Manažeři hovoří o nadějném roz
jezdu, 400procentním růstu, 30 platících 
inzerentech a desítkách obchodních part
nerů. Jenže z nuly se roste snadno.

7. Hodnota produktu
Globopolis.com utratil mnoho peněz za 
personál. Přesto z důvěryhodných zdrojů 
víme, že například lublaňské restaurace 
recenzoval člověk, který v životě nebyl v 
Lublani. Jistě to není netypické. Je nám 
jasné, že mezinárodní rozjezd je těžký. Jak 
ale mohou takové stránky zaujmout místní 
publikum?

A ačkoliv například byly dobře pro
vázány recenze klubů s klubovými pro
gramy, stránkám Globopolisu scházela 
třeba jakákoliv interaktivita. Návštěvníci 
nemohli přidat pod recenzi restaurace nebo 
filmu svůj vlastní názor. Globopolis krátce 
po investici oznámil vývoj nových stránek 
americkou společností Pyxis. Oznámeny 
byly na září, ale podle všeho se termín pro
táhl.

8. Kulturní bariéra
Američané s americkým kapitálem ve 
střední Evropě selhali. Ze to není možné 
bez místní štiky, přesvědčil své americké 
partnery nejen Vladimír Železný. Ma
jitelé Globopolisu se pohybovali pouze v 
americké komunitě v Praze, která má k 
reálnému životu ve střední Evropě daleko.
Jejich obchodní partneři byli z větší míry 
opět Američané. Pokud návštěvník -  
nalákán reklamou -  na stránky Glo
bopolis.com vkročil, Čech nechápal, proč 
by ho měly zajímat kluby ve Varšavě,
Poláka nezajímalo, že se v Praze promítá 
nový film s Brucem Willisem. Proto 
úvodní stránka Globopolisu byla také 
poslední, kterou viděl. Možná, že takhle 
kosmopolitně v našem regionu žije a 
uvažuje právě pouze americká komunita 
(je to škoda, ale je to tak)— ##

Všední den na Globopolis.com
Podařilo s e  nám získat údaje o návštěvnosti z e  dne, 

který tě sn ě  předcházel prvnímu zveřejnění problému 

Globopolisu v  médiích. Globopolis.com s e  neúčast

nil ověřování počtu shlédnutých stránek v i-Auditu. 

P o če t n ávštěv  (v šech n a  m ěsta  a jazykové muta

ce ) za  den: 2 504. 53 % návštěv spočívalo ve  

zhlédnutí maximálně 2 stránek. 69  % návštěv netr

valo déle i i ® í !M n ů $ l p !iTO  
: D ohrom ady bylo  sh léd n u to  a s i 17 tis íc  stránek. 

Podobnou návštěvnost mají např. weby Patria.cz (fi

nance) nebo Doupě.cz (počítačové hry); cba české. 

Převažoval zájem  o  Prahu, Budapešť, Vídeň a Var- 

šavti. Až polovina zobrazených stránek s e  přítem tý

kala Prahy, Budapešť mohla čítat třetinu. Vedlo lo

kální publikum -  v  Praze byla až ze  dvou třetin na- 

;!!;;;^Štěy^áná péskáliÝerzSiiStránek̂ 1̂;-:;̂
Pokud lid é přišli diky vyhledávači, vedl Google 

s  Yahool a  byli to (celkem logicky) návštěvníci po

užívající jinou řeč než češtinu. Mezi vyhledávanými 

frázemi zaznělo „cheap hotel“, „pension“, „hostel“

-  tedy požadavky na levnější služby, z e  kterých by 

měl Globopolis, v  případě zprostředkování, jenom  

malou provizí.

2 6
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libor.nováčekledničkaz I ntemetu
Zatímco Internet ještě není „v každé ledničce“, 
nakupovat bílé zboží na Internetu jde
Málokterý z českých internetových obchodů se může pochlubit fyzickou přítomností ve dvou městech, sortimen
tem více než sta značek, nabídkou více než pěti tisíci položek a k tomu všemu měsíčním obratem dosahujícím 
bez pár desítek tisíc k rovným deseti milionům korun (listopad 2000). Obchodní dům.cz je z hlediska obratu nej- 
větší internetový obchod v prodeji konečnému spotřebiteli u nás.

/profil>)
Obchodní dům.cz

prodejce bílého zboží a spotřební 
elektroniky

sp o lečn ost: K. D. Marketing, s. r. o. 
společn íci: Roman Novotný (36),
Petr Šebek (35)
kapitál: soukromý osobní kapitál

zahájení prodeje: 1998 
m ísto: Mladá Boleslav, Brno

on-line obrat: 18 mil. Kč/1999,48  mil. Kč/2000 
zisk: neuvádí

technologie: MySQL, Linux Red Hat 
konektivita: GTS

naposled: on-line dobíjení Twist karet a 
Oskare!
příště: odvoz starých spotřebičů na eko
logickou likvidaci

R o m a n  N o v o t n ý  s  P e t r e m  Š e b k e m  

dnes společně vlastní společnost 
K. D. Marketing, která Obchodní dům.cz 
začala provozovat v roce 1998. Působili 
spolu již v předešlém zaměstnání ve firmě 
dovážející bílou techniku. Odtud pramení 
jejich znalost sortimentu a potřeb zákazní
ka. Koníčkem obou pánů byly informační 
systémy. Byli to právě oni, kdo se ve své 
minulé práci „šťourali“ v počítačích a sta
rali se o provázání byznysu se softwarem.

Technologie kamínkem  
v mozaice
„Nejsme technologicky zaměřeni, zajímá 
nás spokojenost zákazníka a nikoliv tech

nologie, na které nám běží obchod,“ vy
světluje Roman Novotný. Petr Šebek k to
mu doplňuje, že softwarové řešení a pro
voz aplikace internetového obchodu mají 
zajištěno externí firmou. Naprogramovat 
jde prý cokoliv. „Kdyby programátoři sa
mi tvořili náš obchod, možná by si leccos 
zjednodušili,“ podezřívá tak trochu pro
gramátory Petr Šebek, který je „spoluar- 
chitektem“ Obchodního domu.cz.

Také Obchodní dům.cz, snad jako 
všechny elektronické obchody s několika
letou historií, začínal se zcela jinou 
a funkčně méně vybavenou aplikací, než 
kterou využívá dnes. Na Internetu se obje
vil na konci roku 1998. Jeho majitelé 
však nechtěli příliš hazardovat a vrhnout 
se jen tímto jedním směrem. Novotný se 
Šebkem se domnívali, že nebude snadné 
uživit se pouze „přes Internet“. Původní 
rozhodnutí při založení firmy bylo tedy 
prodávat přes kvalitní barevný katalog 
a Internet mít pouze jako doplňkový pro
dejní kanál.

Zavolej mi do krámu!
Již od první verze internetové aplikace 
Obchodního domu.cz byla zřízena Zelená 
linka, na kterou mohl zákazník zdarma 
zavolat. Její nevyhnutelnou potřebu si ma
jitelé uvědomili během návštěvy Spoje
ných států v dubnu roku 1998. Čísla 
s předvolbou 1-800 tam na ně útočila do
slova ze všech stran. Dnes na lince dosta

nou návštěvníci obchodu odpověď buď 
přímo, nebo jim při složitějších a zálud
nějších dotazech zavolají pracovníci v do
hodnuté době zpět.

Pro zaměstnance Obchodního domu.cz 
působí linka velmi motivačně. Čím více 
informací bude k dispozici na webu, tím 
méně telefonátů se dá očekávat. Firma to
tiž musí hovory na zelené lince sama hra
dit za zákazníka. Proto se u zboží v inter
netovém obchodním domě setká zákazník 
nejen s podrobným a vyčerpávajícím výč
tem funkcí a parametrů, ale také s obráz
ky. To zatím nebývá standardem pro 
všechny internetové obchody, kterých 
i u nás stále vzniká několik denně.

Ačkoliv je Obchodní dům.cz jako stvo
řený pro ty, kteří se rádi sami rozhodují, 
mnohdy zákazníci sahají k telefonickému 
kontaktu „s prodavačem“. Láká je mno
hem osobnější přístup než prostřednictvím 
e-mailu. Ve většině případů pak váhavé zá
kazníky dokáže telefonní hovor naklonit 
tomu, aby objednali přes Internet.

Na rozdíl od kamenných obchodů má 
zákazník velice široký výběr značek a vý
robků. Nižší cena oproti kamennému ob
chodu je samozřejmostí, minimálně jde
o 10 % oproti doporučené maloobchodní 
ceně. Před loňskými Vánoceni však byly 
ceny ještě mnohem „akčnější“. Rovněž 
s každým dalším nákupem se připisují zá
kazníkovi bonusové body, které mají

18
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Roman Novotný a Petr Š ebek

v konečném důsledku vliv na možnost do
sažení ještě větších slev.

Zlomový rok
Již během roku 1999 se však sny o katalo
gu téměř rozplynuly -  v dobrém smyslu 
slova. Prodej přes Internet totiž předčil 
veškerá očekávání. Majitelé si tuto skuteč
nost uvědomovali již v průběhu roku, ale 
nechtěli na sebe nějak výrazně upozorňo
vat. Hodně se prodávalo díky referencím, 
zákazníci byli spokojeni a sdělili zkuše
nosti svým známým. „Nechtěli jsme být 
návodem pro konkurenci a hlasitě vykřiko
vat, že zejména prodej bílé techniky jde 
přes Internet velmi dobře,“ prozrazuje 
dnes Roman Novotný. Svůj tehdejší postoj 
vysvětluje tím, že čím více nepříliš kvalit
ních obchodů s obdobným sortimentem by 
v honbě za ziskem vzniklo, tím nižší by 
byla kvalita prodeje v tomto segmentu. To 
by mohlo vést zákazníka ke špatné zkuše
nosti s nákupem a na dlouhou dobu jej od
radit od úmyslu opakovat ho.

Podle Romana Novotného lze nově zří
zenou prodejnu na Internetu přirovnat 
k prodejnímu Stánku, umístěnému v hlu
bokém lese. Aby se z ní stal plně funkční 
internetový obchod, je třeba udělat ještě 
mnoho práce a hodně investovat. „Aplika
ce je jen jednou z nutných součástí systé
mu, důležité je dořešit celý systém obslu
hy zákazníka,“ tvrdí.

Logistika je základ
V Mladé Boleslavi a Brně se soustřeďují 
objednávky od zákazníků a informační sy
stém tvoří objednávky pro jednotlivé do
davatele. Tech jsou dnes již desítky. Zboží 
od dodavatelů putuje do skladu v Brně ne
bo Mladé Boleslavi, podle toho, ze které
ho města je to blíž k zákazníkovi. Sklady 
nemá Obchodní dům vlastní, ale také zde 
využívá outsourcingu -  s veškerým servi
sem, který k provozu skladu patří.

Ze skladů zboží odebírají řidiči a roz
vážejí ho od Aše až po Hranice na Mora
vě. Na své cestě stihne jeden řidič navští
vit až deset zákazníků. Protože se každá 
objednávka před dodáním telefonicky po
tvrzuje, dohodne se několik dní předem 
se zákazníkem i čas dodání. Zatím se 
standardně doručuje v pracovní dny, větši
nou odpoledne a večer, ale loni před Vá
nocemi se osvědčilo i doručování o víken
du. Lidé mají v těchto dnech více času 
a větší klid „na nákupy“.

Pojízdné reklamy
Právě množství zboží, které Obchodní 
dům.cz expeduje k zákazníkům, umožňu
je provozovat logistiku efektivně. Otázku 
bezproblémového doručení, které bývá 
často vnímáno jako částečná brzda elekt
ronické komerce, vyřešil Obchodní 
dům.cz raději Vlastní dopravou.

Proč Obchodní dům.cz používá vlastní 
rozvoz? V žertu by se dalo tvrdit, že pro
to, aby jejich vozy, polepené motýlkem 
(ten je ve znaku firmy), internetovou adre
sou a číslem zelené linky, vidělo na ces
tách co nejvíc lidí. Hlavním důvodem je 
ale spokojenost zákazníka. Běžná pře
pravní firma by doslova stěží nosila led
ničku či pračku třeba do pátého patra. 
Pošta takto objemné zásilky doručit až do 
bytu také neumí.

Řidič dodá zboží až do bytu, kde se po 
rozbalení spolu se zákazníkem společně 
přesvědčí, že je mechanicky v pořádku. Po 
kontrole potvrdí záruční list. Zákazník má 
tedy silnější pocit, že je o něj pečováno, 
než v případě, že by mu někdo jen předal 
balík a odporoučel se. V případě, že se zá
kazník rozhodl zaplatit v hotovosti nebo si 
pořizuje zboží na splátky, vybere řidič i pe
níze, popřípadě předá k podpisu leasingo
vou smlouvu a vybere první splátku. Lea
sing na zboží poskytuje dceřiná společnost 
provozovatele Obchodního domu.cz.

S kartami se nehraje
Vzhledem k nízkým obchodním maržím 
(sleva oproti maloobchodní ceně dosahuje 
vždy alespoň deseti procent) a vysokým 
bankovním poplatkům z karetních trans
akcí zatím v Obchodním domě.cz zákaz
ník kartou nezaplatí. Lze však platit pře
vodem přes eBanku, pomocí OK karty ne
bo JuicePay. I když při prvním nákupu za
platí v hotovosti, při dalších nákupech

fgjll @
© < ta! , ,  :

O bchodní dům .cz nabízí obdobně jako v „ka
menném světě“ několik oddělení s  různými druhy 
zboží od sekaček na trávu až po mrazáky. Dispo
nuje kvalitním vyhledávačem, fotografiemi jednot
livého zboží a několika způsoby platby. Nabízí do
voz až do domu po celé ČR i možnost financová
ní nákupu pomocí leasingu, který poskytuje dceři
ná společnost.

/ ? ? ? > )
—• n á k u p  b ez ob av  -  certifikát má zákazníkovi zaru

čit, ž e  on-line obchod udržuje standardní úroveň zá
kladních služeb a zveřejňuje pravdivé informace. 
Obchod podstoupil certifikaci Asociací elektronické 
komerce, což je oborové sdružení podnikatelů 
v e-komerci.

upřednostňují zákazníci bankovní převod 
a platbu předem. K důvěře napomáhá také 
skutečnost, že Obchodní dům.cz je držite- 
lem certifikátu WBHBIBKICTHWW. který
uděluje Asociace pro elektronickou ko
merci (__________ ).

Podle Petra Šebka jejich prodejní sy
stém disponuje solidním zázemím, tedy 
částí, kterou zákazník nevidí. Jde např.
o modul fakturace a objednávek. Mrzutá 
je však skutečnost, že dodavatelé či přímo 
tuzemští výrobci ještě neobjevili výhody 
elektronických systémů B2B. Objednává
ní zboží u dodavatelů tedy funguje „posta
ru“ telefonicky a faxem. Prý i komunika
ce elektronickou poštou není v některých 
firmách na počátku třetího tisíciletí stan
dardem. Znát aktuální stav skladu svých 
dodavatelů zůstává zatím nevyslyšeným 
přáním— ##

Dobrý obchodní model spojený s  kata
logovým prodejem. Vyřešená logistika 
s  distribučními centry na dvou místech 
ČR. Servis zákazníkům. .

Z atím  ch yb í např. m o žn o s t p la tit po m o c í 
karty. F irm a  za tím  tě ž í ze  své h o  
d o b ré h o  jm é n a , a vyv íjí je n o m  o m e z e n é  
m a rk e tin g o v é  a k tiv ity  sm ě re m  ven .
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1 +7 rad pro hledání na Internetu
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Než začnete č ís t ... 
TIP REDAKCE
Když chcete jít hned k cíli, vezměte to 
pres RedBox.cz (anebo Google.com, je

hož vyhledávací stroj RedBox po
užívá), který umí prohledat 

jak Česko, tak cizinu. Re
levance vyhledaných od
kazů je neuvěřitelná. 

mg Zpravidla přesně to, co 
hledáte, s e  skrývá hned 

mezi prvnínji třemi odkazy. 
Pokud ne, k duhu vám přijdou následující 
rady... v

1 Čím více, tím lépe
Kombinujte fulltextové vyhledávače. Kaž
dý totiž indexuje jen část webu. Čím více 
vyhledávačů použijete, tím větší díl webu 
celkově prohledáte. Přestože hledáte infor
mace v češtině, zkuste použít zahraniční 
služby. Najdou české stránky, skrývající se 
v doménách .com (a dalších „nečeských“). 
České služby hledají jen v doméně .cz.

2 Návod není vždycky 
pro kočku
Prostudujte si návody, abyste zjistili 
všechny nabízené funkce. Jedině tak do
stanete ze služby maximum. Syntaxe po
kládání dotazu nebývá vždy stejná. Vy
užívejte možností rozšířeného vyhledává
ní. To nebývá přístupné hned na domov
ské stránce služby, ale schovává se větši
nou až za odkazem.

3 K cíli oklikou
Netradiční metody hledání vyžadují cvik, 
ale výsledky stojí za to. Hledáte např.

Libor N o v á č e k  s e  zabývá 
projektovým m anagem en
tem a poradenstvím pro ob
last Internetu a e-komerce. 
Je autorem několika knih 
na toto téma, pravidelným 
spolupracovníkem e-bizu 
a zakladatelem serveru Po- 
hlednice.cz«

stránky všech burz na světě? Pokud znáte 
adresu české a newyorské, můžete napří
klad na AltaVistě dotazem „link: 
www.pse.cz AND link: www.nyse.com“ 
najít všechny stránky, které obsahují od
kazy na tyto dvě. A seznam i s odkazy je 
jednoduše na světě.

4  Za málo času málo 
muziky
Metavyhledávače, které dovedou prohle
dat zároveň více vyhledávačů, vám mo
hou ušetřit čas a práci, ale práce kvapná -  
málo platná. Pokud vás tedy netlačí čas, 
použijte raději služby jednotlivě.

5 Hledejte u odborníků
Snažte se najít speciální vyhledávače či 
portály, které se úzce specializují na 
okruh vašeho zájmu. K zahození nejsou 
ani stránky studentů nebo profesorů na 
vysokých školách. Ti si už za vás dali 
práci s hledáním hodnotných odkazů. 
Omezte pro tento účel vyhledávání na do
ménu .edu.

6  Zadarmo ani kuře...
Je mylné se domnívat, že na Internetu na
jdete úplně všechno a ještě zdarma. Vždyť 
pokud byste měli hodnotné informace, 
spěchali byste je vystavit na web? Mnoho 
kvalitních informací se ukrývá v profesio
nálních databázových centrech. Ta sice 
můžete navštívit po Internetu, za informa
ce však zaplatíte. Některé větší knihovny 
zprostředkovávají ze studoven přístup 
zdarma nebo vám udělají rešerše. Zvažte 
tam cestu například za množstvím plných 
textů článků z desetitisíců časopisů.

7 Víc hlav víc ví
Důvěřujte, ale prověřujte! Najděte si k té
matu více zdrojů a ty mezi sebou porov
nejte. Nezapomínejte, že na Internet může 
kdokoliv vystavit cokoliv— ##
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N e b o j t e  s e  
k o m u f t f k c v a t
s a r / i í  s o b ě

V ětšina článků týkajících s e  B2B, na  kte
ré narazím, na  m ě d ělá  dojem , ž e  jsou  
p sán y  v  „buď, an eb o “ stylu. Říkají: buď s e  
B2B prosadí, n eb o  ne, případně buď bu
d e te  dělat B2B, n eb o  nepřežije  
te . Mně s e  to  jeví trochu jinak.
Mám pocit, ž e  s e  tu neděje  nic 
víc a  nic míň, n ež  ž e  s e  rodí další 
zp ů sob  kom unikace s e  zákazní
kem . Takže je to, podle m ého  
soudu, s p íš e  „buď I n eb o“ situa
c e . To znam ená, ž e  m ožnost 
elektronického obchodu otevírá alternativ
ní způsob , jak komunikovat s e  zákazní
kem a  um ožnit mu iniciování obchodní 
transakce I jinak n ež  kom unikací s e  ži
vým, „reálným“ zástu p cem  dodavatele. Je  
to n ěco  podobného jako televize, která ta
ké kdysi nabídla alternativní zp ů sob  záb a
vy, při níž odpadla nutnost navštívit živé  
představení, v  případě, ž e  jsm e  pocítili 
touhu trochu s e  pobavit, a le nechtělo s e  
nám  z  dom ova.
Trik tudíž není v  tom , ž e  si nainstalujete 
B2B a  m áte vyhráno, nýbrž v  tom , jak ob
ratně d oved ete  vybrat ty c ílové skupiny  
zákazníků, pro které m ů že  tento  zp ů sob  
obchod ování zn am en at v  daném  okam ži
ku přínos. A také v  tom , jak efektivně je
o  tom  d ok ážete  přesvědčit. Mám p od e
zření, ž e  s e  najde jen m álo zákazníků, 
kteří budou chtít obchod ovat výlučně  
elektronicky, n eb o  naopak elektronickou  
m ožnost obchod ování „ze z á sa d y “ odmít
nou. Zato bu de rapidně růst p oče t zák az
níků, kteří budou využívat o b ě  m ožnosti 
podle toho, která z  nich s e  z a  daných  
okolností bude jevit jako optimální.
P otíže s  přežitím budou mít tudíž ty firmy, 
které budou vidět v  elektronické kom uni
kaci s e  zákazníkem  „nekalou“ konkuren
ci. Konkurenci zab ěh an ým  praktikám, 
v  nichž figurují jako prom inentní hráči s i
c e  živí lidé, jejich d u ševn í potenciál je  
o v šem  promrháván při výkonu banálních 
rutinních transakcí, které lze  digitálně 
uskutečnit n esrovn ate ln ě  rychleji a  p řes
něji. Tito lidé by mohli být daleko efektiv
něji využiti tam , kde sch op n osti digitál
ních technologií viditelně slábnou  -  v  bu
dován í m ezilidských vztahů s e  zákazn í
kem —  # #

Ivan B u r eš  je marketingovým expertem  
a  autorem několika knih o prodeji.
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y p ^ y m o lo c h ů
laký web mají největší firmy z žebříčku Czech Top 100?
/alitní webová prezentace už pro moderní firmu není „vychytávkou“ navíc, 
'ch firem, které se umístily na čelních místech v žebříčku Czech Top 100, 
ch a nejobdivovanějších?

ale nutností. Jak si stojí weby čes- 
tedy těch ve svých oborech nejlep-

) S ed m  w ebů jsm e v  S ezn am u  hledali mar
n ě . Záchranou bylo pou ze to, ž e  S ezn am  
spolupracuje s  katalogem  firem Inform ka
talog.

? Pokud návštěvník přichází pro konkrétní 
informaci, o cen í lokální vyhledávač. Ten 

: jsm e našli jen na 7  w ebech ; m apu stránek
■ pak na 9 serverech.
! Pokud prezentace obsahovaly  cizojazyč

nou verzi, byla to verze  anglická. D vě fir
m y navíc poskytují inform ace v  něm čině.
Tři prezentace byly naopak vyhotoveny  
p ou ze v  češtin ě.

' Zajímavé je  i (ne)použití jinde ča sto  vy- 
: zdvihovaných m oderních technologií. Po- 
1 stoj TO P25 např. k technologii Flash je  
velmi konzervativní.

#EDLE TEXTU TISKNEME TABULKU, KTE- 

f  rá hodnotí jednotlivé funkce a obsah 
lbových prezentací. Článek pak nabízí 
kolik postřehů k funkcím, které jsme 
važovali za důležité.

do hledá, najde
íivatelé používají nejčastěji dva způso- 
, jak se dostat na firemní stránky. Buď 
uitivně zadají přímo adresu ve tvaru 
w. firm a.cz nebo použijí vyhledávací 
ižby. Nejčastěji katalog, např. u nás 
¡populárnější Seznam. Sedm webů 
ne však v Seznamu hledali mamě. Zá- 
ranou bylo pouze to, že Seznam spolu- 
acuje s katalogem firem Inform kata- 
l, který se také prohledává a poskytuje 
¡bovou adresu. Giganti Inform katalogu 
unikli. Na Seznamu však např. v sekci 
obilní operátoři chybí největší ze tří -  
irotel.
Jak jsou na tom někteří další, které 
Seznamu nenajdeme? Akciová společ- 
st Čepro sídlí na těžko uhodnutelné ad

rese www, ceproas. cz. Velký problém je 
také u firem, které veřejnost zná spíše dí
ky jejich obchodním značkám. Kdo naku
puje v Hypemově, nemusí tušit, že ve 
skutečnosti nakupuje u společnosti 
Ahold. Hypemovu bychom hledali v Se
znamu mamě. Na
www, hvpernova. cz není také nic k vidě
ní, doména je  v (spekulativním) držení 
fyzické osoby. Kolik běžných uživatelů 
asi napadne adresa www.ahold.cz? Spo
lečnosti Unipetrol a Metalimex mohou 
být klidnější, pomůže u nich intuitivní 
způsob.

Pokud uživatel nehledá konkrétní fir
mu, ale firmu zabývající se jistým dru
hem činnosti či poskytující konkrétní pro
dukt, může hledat fulltextovým vyhledá
vačem. Prezentace Nové huti, OKD a Če
ských aerolinií jako jediné tři pomáhají 
s nalezením některým vyhledávačům tím, 
že v kódu svých stránek mají umístěná 
metadata (stručně řečeno -  popis obsahu 
stránek).

Dvě společnosti měly web společný -  
Moravia Steel a Třinecké železárny 
(www.trz.czl Společnost Agrofert
(www.aorofert.cz) měla web ve 
výstavbě.

P ohodlná navigace
Když už uživatel navštíví správnou adre
su, nemusí mít ještě vyhráno. Prezentace 
firem z naší TOP25 obsahují až stovky 
stránek. V takovém množství dokumentů 
není vůbec snadné se orientovat. Pokud 
návštěvník přichází pro konkrétní infor
maci, bývá někdy jednodušší použít

lokální vyhledávač. Ten jsme našli jen na 
sedmi webech.

Pokud nenabízí prezentace možnost 
vyhledávání, hodí se alespoň mapa webu. 
Tu jsme zaznamenali v devíti případech. 
Třináct prezentací však nenabízí ani ma
pu, ani lokální vyhledávání. Není tedy 
nic platné, že prezentace elektrárenské 
společnosti ČEZ (www. cez. cz) je bohatá 
na informace, když k nim není vůbec 
snadná cesta. Tato prezentace by si 
funkci prohledávání stoprocentně zaslou
žila, stejně jako lepší provedení navigace. 
Mnoho informací je  doslova utopených 
kdesi v hlubinách webu.

■IIP •...... - r ‘á Ó

Č SA  v á s  zvou na virtuální procházku po  
ruzyňském  terminálu

K olik  jazyků  znáš ...
Již dávno je zřejmé, že mezinárodním 
„esperantem“ se stala angličtina a náš 
průzkum to jen potvrzuje. Pokud prezen
tace obsahovaly cizojazyčnou verzi, byla 
to právě verze anglická. Metalimex 
a ČEZ navíc poskytují informace v něm
čině. Přesto byly tři prezentace vyhotove
ny pouze v češtině. U velkoobchodu

ijvětší pozornost věnují svým webum  firmy 
rýznamným podílem zahraničního kapitálu.

52
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akro (www.makro. cz) možná 
isence cizojazyčné verze tolik 

levadí (nicméně německá matka, 
společnost Metro, svůj web pre
zentuje i v angličtině).

Ale Česká společnost pro pla- 
;bní karty www.ccs. cz a Jiho- 
mravská energetika 

frww.1me.cz by mohly mít mezi
uživateli i cizince. Škoda Auto 
iiww.skoda-auto.cz máprezen-
aci v angličtině na samostatné 
loméně www.skoda- 
iuto.cz. Podobně je na tom
nadnárodní Siemens. Na 
iww.s~1emens.cz jsme hledali ci-

. *i":

smysl, informuje o struktuře 
svých akcionářů, uvádí např. 
největší z nich. Výroční zprávy 
mají v prezentacích také své mís
to. Zde však pokulhává aktuál
nost. Česká rafinérská 
(www.crc.cz) vystavuje poslední 
výroční zprávu za rok 1998. Zdá 
se nicméně, že web je u drtivé 
většiny firem vnímán jako místo 
pro zveřejňování tohoto druhu in
formací.

Žluté stránky Č e s k é h o  T eleco m u  s e  nám  n ak onec líbily nejvíc, 
čelo  startovního pole je a le vyrovnané

ojazyčnou verzi mamě, k dispozici ale 
pyl přehled zemí s odkazy na národní 
trže.

[ákladem je kám en
ršech pětadvacet zkoumaných společ- 
ostí je „kamenných“. Mají tedy skuteč- 
á sídla a provozovny, kde se odehrává 
Ětšina obchodů. U Škody Auto si tak 
nohou zákazníci najít nejbližší autosalon 
četně otvírací doby. Stejnou infomaci 
síti prodejen najdou i zájemci o mobil- 
í telefon Eurotel či Paegas. Kdy a kde 
atankovat u ÓMV lze na 
ww.omv.cz zjistit také.

Na druhou stranu společnosti využíva- 
řešení, která směle můžeme zařadit do 
olonky „e-business“. Patří sem pohodlné 
stavení škodovky na přání a následná 
jjednávka vozu přes internet, možnost 
ikoupit v internetovém obchodu mobil- 
telefon či přes internet dobít jeho kre- 
t Nová Huť nabízí hutní internetovou 
rodejnu eprode.ina.novahut.cz. Pří- 
mná je možnost samoodečtu elektromě- 
u Severomoravské energetiky 
w.sme.cz. Český Telecom umožňuje 
ocitat si na webu optimální tarif. Mo- 
lní operátoři se věnují na speciálních 
ebcch svým důležitým zákazníkům 
a.euroteV.cz. ka.eurotel .cz a$ww
paeoasnrofessional. cz).

Společnosti však používají e-business 
ejen směrem k zákazníkům — odběrate- 
¡m, ale i k obchodování s dodavateli, 
ápř. Siemens u nás provozuje vlastní tř
íště www.cl i ck2procure.cz pro nákup 
ižijního materiálu (např. kancelářských 
Dtřeb). Aukce pro nákup materiálu od 
)davatelů provozuje i Škoda Auto.

Formu komunikace, kterou můžeme 
povýšit na e-business, jsme zaznamenali 
celkem u jedenácti společností.

N abídka pracovních m íst
Nechce se věřit, že by hodnocené firmy 
nepotřebovaly získávat nové zaměstnan
ce. Přesto pracovní nabídky najdeme jen 
u devíti z nich. Pokud mají lidé zájem
o konkrétního zaměstnavatele, často jdou 
přímo na jeho webové stránky.

Pravda, některé firmy svěřují nábor 
pracovních sil specializovaným agentu
rám, ty pak využívají internetové pracov
ní portály. Stačí pak uvést odkaz na tako
vé místo z firemní prezentace. Alespoň 
takto to řeší např. Siemens -  přímým od
kazem na siemens. iobs . cz.

N ovinářský koutek
Novináři tvoří zvláštní skupinu návštěv
níků firemních prezentací. Patnáct pre
zentací na ně myslí a nabízí pro ně speci
ální sekci. České aerolinie mají vstup do 
této sekce pod heslem, ostatní přístup ne
omezují. Společnosti Siemens a Škoda 
Auto navíc nabízejí obrazový archiv. Ma- 

, kro také, ale je  to to jediné, co noviná
řům přichystalo. Horší je  situace s kon
takty na tisková oddělení či přímo na tis
kové mluvčí. Ty poskytuje méně než po
lovina společností. Pouhé tři pak na webu 
zveřejňují, co se o nich napsalo.

V ztahy  s akcionáři
V našem žebříčku jsou firmy mnoha ty
pů. Najdeme zde společnosti s ručením 
omezeným, podniky s účastí státu či pod
niky, s jejichž akciemi se obchoduje na 
burze. Většina firem, u kterých to dává

Kdo za  to  m uže
Je zajímavé, že pod většinou pre
zentací není podepsán konkrétní 

autor. Najdou se díla, u kterých by si au
tor svým podpisem udělal leda ostudu. 
Nejspodnější příčky z hlediska designu 
obsadily stránky vnKW~.1ps~.cz či 
www.novahut.cz. Tyto firmy s miliardo- 
vými obraty buď svěřily jejich tvorbu 
svým programátorům, nebo obětovaly 
maximálně pár desítek tisíc korun hodně 
špatně vybrané firmě.

Zajímavé je  i (ne)použití jinde často 
vyzdvihovaných moderních technologií. 
U malých firem občas vídáme celé pre
zentace ve Flashi. To ovšem neplatí
o hodnocených webech. Postoj TOP25 
k této technologii je  velmi konzervativní. 
Celkem jsme zjistili použití Flashe u pěti 
prezentací. Prezentace Českých aerolinií 
poskytuje ve Flashi interaktivní mapu ru
zyňského terminálu. Není jiná rozšířeněj
ší technologie, kterou by se taková mapa 
dala udělat tak pěkně. Tři další využití by 
se dala označit spíše za dekorativní. Spo
lečnost Čepro měla jednu z verzí webu 
kompletně ve Flashi. Paralelně však byla 
dostupná i verze v HTML. Tvůrci si zřej
mě uvědomují, jak neprostupné bývají

80 % webu má mnemotechnickou adresu, nejčastěji firma.cz

29 % webů jsme v Seznamu nenašli

29 % webů má lokální vyhledávač

37,5 ”/g  webů má mapu stránek

62 % webů má oddělení pro novináře

41 % webů obsahuje nabídku pracovních míst

12,5_%_webů mluví jenom česky

■ i
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o letech 
99/00

ta  s.
pTrarsgas, s. p. "jakolPS, a. s. *** shodný web s firmou Moravla Steel

i ¡sme +/- nalezli isme, ale cři;'márr,es výhradami ' • •. - ani s nejvyššim ús.tim se nám nepodařilo nalézt 5
averze n německá verze com mezinárodní stránky

iními partnery
tom, která společnost má lepší nebo horši web; Údaje znamenají pouze to, jak která společnost využívá různých možnosti webu pro 
nery a veřejností podle subjektivního názoru redakce e-bizu. Hodnoceno na přelomu srpna a záři 2001.

i internetové linky. Jak jinak si vy
pit, že „vývozní“ prezentace 

skoda-auto.cz Flashem vůbec 
ří? •

Iříci závěrem ?
; hodnocené společnosti patří k ab- 
í špičce z hlediska svého obratu, 

jch webových prezentací se to poznat 
L Rezervy jsou vidět zeména u firem 
isti těžkého průmyslu a obchodu se 
námi, které v minulosti vlastnil, či 

|l (spolu)vlastní stát. Z našeho průzku- 
: plyne, že největší pozornost vě- 

Isvým webům firmy s významným 
lem zahraničního kapitálu

Jak jsm e hodnotili?
Za nutné podmínky jsme považovali 
zavedení odkazu na firemní web v kata
logu Seznam, představení produktů 
a kontaktní e-mail pro zákazníky.
Lepšímu umístění výrazně pomáhala zák
ladní přehlednost stránek a snadnost navi
gace a také dobrá grafika. Přístupu k 
firemním stránkám pomocí mobilního 
telefonu přes WAP jsme přiznali zatím 
malou váhu.

Snažili jsme se dívat na web přede
vším jako na informační a marketingové 
médium, nikoliv jako na přímý prodejní 
kanál. Proto jsme se vůbec nesnažili do 
výsledného hodnocení započíst e-busi- 
nessové aplikace a použití technologie

Flash, kde je  situace značně nepřehledná 
a které by si zasloužily samostatnou 
metodiku.

Konstatujeme nicméně, že po sečtení 
hodnocených parametrů a vynásobení 
váhami odpovídá pořadí webů více či 
méně subjektivnímu názoru, který jsme 
při návštěvě stránek získali—  ##

L ib or  N o v á č e k  s e  zabývá  
projektovým m an agem en 
tem  a  poradenstvím  pro ob
last internetu a  e-kom erce. 
J e  autorem  několika knih 
na toto tém a, pravidelným  
spolupracovníkem  e-bizu  
a zakladatelem  serveru Po- 
hledn ice.cz»
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B2B Centrum připravilo 
virtuální tržiště Intelligo
Libor Nováček

i kciová společnost B2B 
/ I  Centrum vznikla v únoru 
IA roku 2000 a jejími zakla 
i  JL dateli jsou její ředitel Da 
¡bor Wijas, technický ředitel Lu 
bomír Brychta a nejmenovaný 
soukromý investor z Brna, který 
poskytl tzv. „seed money". 
Společnost v květnu oznámila 
úmysl vybudovat firemní tran
sakční systém, tzv. „e-market- 
place". Jde o tržiště business- 
to-business (B2B), umožňující 
firmám nákup nevýrobních 
zdrojů na jednom místě, což 
znamená pro nakupující i pro
dávající nemalé úspory.

V říjnu bylo toto tržiště před
staveno pod názvem Intelligo 
(www.intelligo.cz). Intelligo vy
užívá technologií Oracle a Sun 
Mircrosystems. Spolu se spuště
ním tržiště bylo oznámeno zís
kání start-up kapitálu od indivi
duálních investorů, mezi kte- 
lými jsou český podnikatel Ro
man Staněk a světově uzná
vaná americká expertka na in
ternetové podnikání Esther Dy- 
son, která již v české republice 
v minulosti do některých firem 
z oblasti IT investovala. Výše in
vestice ani získaný podíl nebyly 
zveřejněny. Investice však kro- 
mé financí přináší i zkušenosti 
investorů s managementem ús
pěšných start-up firem. Díky in
vestici získalo B2B Centrum fi
nance především na marketing,

V to f t«  na  • la k tro n tc fc im  t r f i i i í  (nteUtgo 
p r v n v t t  c«si<*cn •■m wN W píecet 

T«*o »Iwřoi !♦ o'»**« £k->
MM /«H "rwn trqwtw* IW" 9lM*»«run «k<F*43tin>

jehož působením za první měsíc 
provozu získalo kolem osmi set 
registrovaných zájemců. Proces 
vstupu na tržiště je náročnější -  
zájemci jsou prověřováni a mu
sejí o využívání tržiště s firmou 
B2B Centrum uzavřít písemnou 
smlouvu.

Jelikož je Intelligo prvním sy
stémem svého druhu v ČR, po
dle Dalibora Wijase na jejich 
společnosti leží také nemalý 
úkol vypořádat se s neznalostí 
uživatelů -  nyní se tak děje do- 
vzděláváním potenciálních uži
vatelů při firemních prezenta
cích systému Intelligo. Počet za
městnanců dnes čítá celkem 
patnáct lidí v brněnském sídle 
a pražské kanceláři, koncem ro
ku by se měl pohybovat kolem 
třiceti lidí. V tuto chvíli již spo
lečnost B2B Centrum vybírá po
radce pro uskute¿nění vstupu 
strategického partnera, který by 
měl do společnosti vstoupit za
čátkem příštího roku. ■

The premier Central and East European 
business to business e-comn
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Agresivní expanze CV-Online 
se neobejde bez investice
Libor Nováček

Počátky vzniku estonské 
společnosti CV-Online, 
která se zabývá on-line re- 
cruitmentem -  stučně ře
čeno párováním volných pra

covních míst s vhodnými za
městnanci a naopak -  se datují 
do roku 1996. Domácí i evrop
ská expanze společnosti se však 
začala uskutečňovat až loni. Za
kládání poboček není levnou 
záležitostí, i když jde o pobočky 
ve střední a východní Evropě. 
„Obrat měl v roce 1999 dosáh
nout kolem 200.000 USD, ale 
finance nutné pro expanzi jsme 
na podzim roku 1999 odhadli 
mezi půl až jedním milionem 
USD,“ prozradil spoluzaklada-

__

|  CV-Online Ce»Ki Co )« to CV-Onfaw?

B2B Centrum). Za první investici 
přibližně 600 000 EUR do CV- 
Online získali tito dva investoři 
na počátku letošního roku 35%  
podíl ve společnosti. Následo
valo založení CV-Online Česká 
republika, s. r. o., kde investice 
umožnila krátce po nástupu na 
náš trh odkoupení serveru Pro- 
fese.cz od společnosti Logos 
a tím posílení pozice na českém 
trhu. Estonská mateřská společ
nost dále obdržela od července 
do září další finanční injekci 
v celkové výši 800 000 EUR 
a momentálně se vedou jed
nání o vstupu investora, který 
by měl přinést do konce roku 
dalších 2,5 milonu EUR, čímž

Y o u r  p r o f e s s i o n a l  

p a r t n e r  in C e n t r a l  E;

- -
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CV-Online je. databáze v s tí Internet, jejímž účelem jr~  pomáhat. 
společnostem pfi hledání zaméstnanefl. Databáze slouží jak 
zamfatnavateiúm, tak i uchezečfim o zamistnárí

i
Zaměstnavatelé • mGžete značné zjednoduší a urychlit vyhledávaní 
nových idf pro V a li firmu. K  nelezení vhodného zamistnance zvole 
některou z kombinací nimi poskytovaných služeb, která nejlépe vyhowje 
Vafim potfebám ffVedalavaní stuiebV Pro získání přadstavy o obsahu 
nati databáze můžete již nyní zdarma použít n i l  pfedvádld vyhledávad 
nástroj h ltá n i • Ukázka katalog, abyste se uf»sti. že naie
databáze obsáhle kantfdáty odpovídající Valím požadavkem. V  tomlo 
pffpadi se Vám zobrazí kompletní životopisy, ovéem bez kontaktních ódajů. 
Chceta-fi využívat naiich služeb v plném rozsahu, aňoorte se k uživatelům 
dilitiíl_prow<jením rcaižtraca do sekce kliarrlú

Uchazeči e zaměstnání • představte se zaméstnawatelfim. NabWnéta jim 
své schopnosti Stačí jtn  provést tif liiia cL do  sekce uchazečO o p r id  a 
vlažit Váé ihrotopb s Cudným stavtm. MůŽate také navitMl n s ii stránku 
volných míst a vybrat si z nabídky pracovních pozic nabízených firmami 
Viechny skržby jsou Vám k dispozici bezpletné.

tel, předseda představenstva 
a nyní i hlavní vizionář společ
nosti CV-Online, šestadvaceti
letý Jůri Kaljundi. Koncem roku 
1999 dosáhli zakladatelé do
hody s přímými investory, které 
si vyhledali sami -  bez pomoci 
poradenských společností. Jed
ním z investorů se stal estonský 
venturekapitálový fond New 
Economy Ventures (www.nev- 
funds.com), druhým byla Esther 
Dyson (www.edventure.com) 
ze Spojených států (u nás inves
tovala také např. do společnosti

ale zakladatelé ztratí ve společ
nosti majoritu. Je ale zřejmé, že 
i zde funguje v poslední době 
často zmiňované „koláčové 
pravidlo" o tom, že majitel kou
sku velkého a chutného koláče 
je na tom lépe, než když má 
sám pro sebe celý malý koláček. 
Bez práce však nejsou koláče 
žádné a tak v osmi zemích Ev
ropy zaměstnává CV-Online 
přes sto lidí, z toho v Česku 
néco kolem deseti a i tato čísla 
s příchodem milionových inves
tic dále porostou.
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WEB 2.0
Jak  na (nejen) 
zahraniční kontakty
Ve » v i t i  b y zn y su  s e  kontakty p očítají 
k tom u n e jc en n ě jiím u . A f  Již sh á n íte  
odb orn íka, o b c h o d n íh o  partnera č i 
z a m ě stn a n ce , n e b o  s e  n aop ak  sam i 
c h c e te  n ech a t najit, | e  tu s lu ž b a  Línkedin  
w w w .lin ked in .com . Patři m ezi takzvaný  
so e lo w a r e  a  Je za m ěřen a  o b ch o d n é

Po vytvoření registrace a  profilu (což Je 
zcela  zdarma) s i m ůžete najít sv é  znám é, 
obchodní partnery £i bývalé spolužáky 

' á  propojit s e  s  nimi d o  tzv. „sociální s ítě”. 
Jednoduše pak poznáte, koho znají oni, jaké 
máte spo lečn é znám é a  koho nového a  zají
m avého diky nim dokážete oslovit Před  jen 
být nékým představen je  pň prvním kontaktu 
mnohem příjemnější n ež  rrékoho oslovovat 
jako „paní/pan Zcela Neznámý".

Pokročile vyhledávat lze  nejen podle 
klíčových slov, a le i podle státu, firmy, Skoty 
n ebo prům yslového odvětvi. S lužba pra
cuje i s  historií uživatelů, dozvíte s e  tedy,
I kterými firmami v  minulosti prošli, Línkedin 
je  také využíván headhuntery pfi hledáni 
zam éstnanců. V sociální síti tak m ůžete  
deka* třeba n a  lepSf zítřky u  některé z e  

i zahraničních firem.
V databázi línkedin je  mom entálně kolem  

sedm i milionů lidí z© všech  koutů světa. Sta
č í si najít r*éko!ík málo znám ých a  uvidíte, 
kolík kontaktů s e  vám diky nim naskytne. 
Půjde o  stovky nebo m ožná tisíce lidí! Do  
služby m ůžete Importovat kontakty např. 
z  poítovního programu Microsoft Outlook.

S o c io w a r e  -  je  softw are -  nebo aplikace 
na internetu -  pom oci kterého m ohou lidé 
v  on-llne sv ě tě  vystupovat pod svojí iden
titou, vytvářet vztahy, budovat s i  reputaci, 
tom unitovat, sdružovat s e  d o  skupin, sd í
let m yílenky (sp lněny by m ěly být váech ny  
lyto podmínky, aby š lo  o  sociow are, takže  
so d o w a re  nejsou  např. »pouhé* komuni
kační programy ICQ n eb o  Skype).

■  C ena
Zdarma, a le  pokud c h cete  využít pokro-

f|ile p í verzi; počítejte měsíčné s necelý- 
:í; jfii 20 USD a výfe (hodí se Mavné pra;
¡¡a masivní oslovování lidí mimo vlastni sít 

kontaktů, klidné s© bez placené verze 
obejdete)^

S  Jazyková  verze
'S iu ž b a  je dostupná pouzo v ai.yii.iW-.

■  K onk uren ce
Línkedin patří ke službám s rozíáhlcu síti 
kontaktů, včetné uživatelů z CR, ni* jeho 
konkurenci je např. plaxo

* www.plaxo.com. Podebne lungujicí 
siužba, orientovaná spíše pro vy'.v;<íeiii 
přátel a sdílení zajmu, je Orkut www, 
orkut.com {funguje r.a fclzl pozvánek, 
tudíž pokud nezra:o nikoho. k jo  j,. již 
uvnitřsítě, nemůi-:."' iiužbu pojziVat). 
Unkedm nemá pi iir.cu „čosky navořicí* 
konkurenční službu -  pod jtat.1 serveru 
totiž spočívá právě v možnosti propojit 

Jící z e  všech kontinentů.

O línkedin « na vztazích záleží B  Pokud si myslíte, že dobrou práci oženete 
jenom díky známostem, Línkedin vám to potvrdí Ja
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káeb i v různě skloňovaná formě.
Nevýhodou je, že se všechny čes

ky psané stránky do indexu takového

vyhledávač© věnují menší pozornost 
prostoru mimo .cz doménu. Tech-



ráti irmační ilnice
i jim hackeři nebo crackeři 
i počítačová „antiprofese" 
(je od doby, kdy se 
aly kurzory na obrazovkách 
i počítačových terminálů...

ivíak nemusí být jen hanlivé označení. 
Jmúie být nazýván i ten, kdo má na rozdíl 
iny běžných počítačových uživatelů 

j touhu přijít na kloub oněm 
i mašinkám, co stojí většině z nás na 
i stole, a nakouknout až pod spodní 

ĵejich systému. Hacker bývá často 
léraě inteligentní jedinec, který se 

■zlomků vteřin musí rozhodnout, jaký 
rok v jeho nezkrotné touze za poznáním 
sledovat. Škola ani práce ho moc nebaví, 
nější k životu už se přece dávno 

. Hedvábná kravata jako dárek ho asi 
dchne, zato potěší rychlý modem.

¡buje ani supervýkonný počítač, stejně 
inou používá pouze jako terminál pro 

ií připojení k nějakému většímu 
mu výpočetnímu systému. Hacker 

taje' nejčastěji z domova, kde má klid 
io, nemluvě o spoustě knih, výpisů 

my a obalů od hamburgerů. Je to jeho 
likrýS, místo, které nesmí nikdo znát, 
jl v případě prozrazení není pro hackera 
n ukrýt si všechno „nádobíčko" během 
i do taáky, přehodit si ji přes rameno 

n̂enávratně roha. Vždyť doménou hackerů 
íváni cizích systémů, a to může jejich 

e dost naštvat. A těžko jim bude někdo 
, že uspokojení hackera není 

ikce takového systému, ale prostě z toho, 
|dokizal. Poměřil svůj intelekt a schopnosti 

. vyhrál
internetu se dnes můžete stát hackerem 
|Najft si potřebné informace či se zapojit do 

e i dalšími počítačovými nadšenci 
.na téže pirátské lodi“ je otázkou 

l Ostatně hackerské stránky lze najít 
ií běžného vyhledávače, stačí jen zadat 

mý dotaz. Stejně tak se ke zapojit do 
leh skupin na toto téma, kde si denně 

Mují své zkušenosti a tipy ty největSÍ mozky

IbquUc.

ezert
digitálního včku. Před érou internetu to 
měli huckeři trošku složitější, neboť 
komunikovali spíše přes BBSky, na 
ktcrých byl obsah informaci omezený 
a jednotlivé systémy nebyly tak hustí 
propleteny, jako je tomu dnes právě díky 
informační superdálnici. Útokům 

hackerů se tak nevyhnou ani superservery NASA, 
CIA či FBI.

Hackeři, ha, ha
I v našich zeměpisných šířkách se z lidí stávají 
hackeři. Většinou jsou to mladíci, jejichž předním 
zájmem v pubertě nebyly ani tak Rychlé šípy jako 
rychlé čipy. Přesto si jeden z týmu „federálních“, 
česko-slovenských, hackerů říká Dusheen. Jestli se 
však jmenuje křestním jménem Mirek a nezná 
jediné sprosté slovo, to se už nedozvíte. Hackeři se 
totiž znají jen pod přezdívkami, těžko se vám někdo 
z nich bude představovat celým jménem a titulem 
jako magistr Jan Novák. Hackeři z CzERTu, což je 
zkratka pro CZech Emergency Response Team, 
často dokáží při své práci projevit i smysl pro 
humor. Počítačový magazín CHIP byl předělán po 
„hacknutf internetových stránek na magazín 
CHCÍP (včetně přidané fotografie Karla Gotta 
s komentářem „enjoy da best singer Karel Gott!“), 
Union Banka byla po nabourání přeměněna v Ruin 
Banku a proměny v dokonalou ruinu se dočkala
i kresba jejího sídla na úvodní webové stránce. 
Podobně byly stránky věnované softwarovému 
produktu WinProxy, známého produktu 
používaného pro připojování do internetu, pokřtěny 
na stránky o GinProxy, útokům dokonce podlehl
i server Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
Rozsáhlý archív těchto úlovků si můžete 
prohlédnout na adrese http://hysteria.sk/hacked/, 
administrátoři nabouraných serverů po zjištění 
toho, že někdo cizí řádil v jejich špatně chráněném 
revíru, sjednávají okamžitou nápravu. A většinou 
ani hackerům nepoděkují, že poukázali na 
nedostatky a díry v jimi spravovaných systémech. 
Holt nevděk světem vládne... Přitom by přesně 
věděli, kam se obrátit. Například skupina CzERT 
totiž umisťuje na svá díla jakýsi „punc“ v podobě 
loga „CzERT Made“ — které jako by z oka vypadlo 
značce kvality „Czech Made“.

Z hackera beránkem?
Když takový nadaný hacker slíbí, že už bude 
navěky hodný, otevře se před ním slibná kariéra 
počítačového experta. Pokud se ovšem rozhodne jít

i  «  i i i

2« padají a k c i*  Jednotlivých 
bank, J im *  »1 u i  zvyk li. A I* 
tohle?

RB
rUin banka,

Kdepak ty, p U ik u  chcípáíku, sídlo m i l í

pracovat na „druhou stranu barikády*. Už jen 
fakt, že se mu podařilo dostat do systémů, 
které hlídá nějaký „expert“, totiž znamená, že 
je prostě lepší ne2 on. To tedy může být i pro 
„experta“ důvod k vyhazovu a šance pro 
uplatnění toho, kdo slíbí, že už bude sekat 
latinu. A jde-li o choulostivá data, která ;■■■> 
mohou mít mnohamiliónové hodnoty, svěřili 
byste snad jejich osud někomu totálně 
neschopnému? Zboží v obchodním domě také 
povětšinou nehlídají slepí a hluší důchodci 
Někteří hackeři proto po pubertě, během niž 
se dostatečně vyřádili na cizích systémech, 
začínají žít „slušný“ život. I v počítačovém 
světě ovšem existují podlí udavači a bonzáci,

. kteří poté, co byli při neopatrném počínání 
lapeni třeba FBI, kápnou božskou a něco 
prozradí i na své nebohé hackerské 
kamarády; už jen proto, aby je samé pustili na 
svobodu nebo jim zmírnili trest Jenže... 
Opravdu si myslíte, že se chytiý a mazaný 
hacker někdy necháchytit?-------------------

Cracker není žádný sušenkář
Cracker je pro změnu člověk,’který se do..
systémů nabourává pouze ze zištných důvodů. 
Snaží se ukrást hesla, přístupové kódy, čísla 
kreditních karet. Tedy opravdový škůdce. 
Cracker se může zmocnit i nevyužitého 
výpočetního výkonu některých strojů a ty 
pak zneužít k dalším kombinačním výpočtům 
nutným pro proniknutí do dalších a dalších 
strojů. Jeho útočištěm bývají často velmi 
výkonné systémy bank či výpočetních 
středisek velkých společností, ve kterých si 
jako červík hledá své místečko a spouští tajné 
prográmky, které pracují pro jeho 
bezstarostný život. Práce je přece ten 
poslední způsob, jak přijít k penězům.

Crackeři jsou daleko uzavřenější 
než hackeři a pravděpodobně se 
g vámi o informace nebudou chtít 
dělit Možná je ale potkáte 
v bance, jak si v obleku 
vyzvedávají na falešnou občanku 
milióny, které si včera .vypůjčili“ 
z cizího konta, nebo jo v lepším 
případě vykouzlili z křemíkových 
destiček uvnitř computcrů.
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ling
lovo ncni žádná sprosťárno. Jo složeno zo 
Tazů — phonc a crocking — a vyjadřuje 
bání telefonních systémů za účelem 
i( spojeni bez nutnosti za ně platit, 
tem ale i různá maskováni 
lirovávání hovorů či klonováni 
ifch (mobilních) telefonů. Tyto činnosti 
možnost vystopovat, odkud kam se kdo 
e. Takže takto získané spojení se pak 
itaké pro spojení s internetem, BBSkami 
oiáiií na různé eroticko-zábavné linky, 
dé volání na tyto linky totiž jejich 
pratel dostává určitý podíl z provolané 
kterou v těchto případech zaplatí někdo, 
Dá tušení, že mu byl zneužit jeho
i účet Provozovatel služby přitom vesele
I peníze. U nás v Cechách a na Moravě 
idobu na tyto linky dokonce volalo 
nekonečných telefonních karet, které 
iké ručičky dokázaly vyrobit. Prakticky
i tak nabíhaly na účtech provozovatelů 
ch linek miliónové částky. Příslovečná 
tak jako by mávnutím kouzelného

ého proutku měnila ve víno. Nabídky 
nekonečných karet se vyskytovaly
i na internetu. Za nějakou dobu nato 
tán z telefonních budek přístup na 
u 0609 a upraven software veřejných 
bh automatů, které jsou dnes díky 
‘okům o mnoho chytřejší. Za časů zlaté 
ího ze systémů mobilních telefonů síté 
le byly noční můrou podnikatelů 
ponožkách pěticifemé faktuiy — někdo 
»val jejich číslo do svého přístroje 
volal kolem celé zeměkoule.

scéna
szu se točí kolem ilegálních kopií 
dho softwaru či nejnovějších 
fých her. Většinou je z původních 
A odstraněna kontrola licenčního 
iho klíče čije prostě jen přenastaven 
ti nelegální distribuce je pak takový klíč, 
zadání můžete program používat stejně 
e, jako když za něj dáte v obchodě třeba 
fc. Tisíce nelegálních uživatelů mohou 
teto sdílet jen jednu jedinou kopii. Pryč 
¡r, kdysi softwaroví piráti vyměňovali
i papírové krabičky s disketami či
i magnetofonové kazety plné podivných 

Dnes se takový software shromažďujo
í

na serverech snadno dostupných po internetu. 
Student bydlící na pražských vysokoškolských 
kolejích, kde má dnes na pokoji přístup 
k internetu skoro každý, tak během pár minut 
může získat novou verzi programu, jenž před 
pár hodinami někdo cracknul třeba na Ukrajině.
V Americe zatím nedočkaví zákazníci čekají na 
stejný program před obchody a jsou za něj 
ochotni zaplatit dost slušný balík dolarů... 
Digitální superdálnice skutečně nezná hranic. 
Proto je velmi složité s touto kriminalitou 
bojovat. Server s pirátskými kopiemi programů 
už zítra nemusí být tam, kde byl včera, 
a uživatel to přitom nepozná. Policie to však 
bude mít složitější. Pro plné využití tzv. tria! 
verzí programů, které slouží k vyzkoušení před 
zakoupením nebo pro shareware (programy za 
nízký poplatek, které do jeho zaplacení fungují

omezeně či pouze určitou dobu), existuje mnoho 
serverů, kde se vyskytují takzvané patche, jakési 
záplaty, které pomůžou takové verzi k tomu, aby 
fungovala, jako by poplatek byl zaplacen. 
Zvláštní kapitolou jsou servery obsahující 
komprimované soubory s muzikou v novém 
revolučním formátu mp3. Nač kupovat 
kompaktní disky, když po síti mohou proudit do 
vašeho počítače ty nejnovější superhity. Tyto 
pirátské kopie audio děl přitom zaberou díky 
zhušťovacím algoritmům necelou desetinu místa 
oproti klasickým cédéčkům, takže i váš počítač 
se může proměnit v jakýsi jukebox s desítkami 
titulů. Na trhu se už dokonce objevily kapesní

přehrávače těchto souborů, takže stačí data 
stažená z internetu nahrát přes počítač do 
těchto malých zázraků a máte hudbu i na cestu. 
Ovšem celé to má jeden háček — bývá to často 
nelegální.

Trochu binární hygieny neuškodí!
Za to, že se někdo hrabe ve vašem počítači, ať 
už v databázi dlužníků, či ve vašem digitálním 
deníčku, si můžete ve většině případů sami. 
Jako hesla si dáváte jména milenek, telefonní 
číslo tchyně či espézetku svého nového poreche. 
Pokud tomu tak není a máte vymyšlen 
důvtipnější password, třeba JBond007, pak ho 
nikdy nepoužívejte u více systémů! Pro hackera 
není nic snazšího než předpokládat, že jste 
nechtěli obtěžovat šedou kůru mozkovou 
pamatováním více hesel, a po rozlousknutí 
přístupového kódu k vašemu osobnímu diáři, 
který si na patnáct minut vypůjčil, když jste šel 
na oběd, zná hesla do všech vámi používaných 
systémů. Nenechávejte raději zapnutý diář či 
notebook, i když si jdete na pouhých pět minut 
zakouřit na WC. Chcete-li svým datům dopřát 
alespoň trochu toho soukromí, pamatujte, že co 
systém, to nové heslo, nejlépe nedávající žádný 
smysl (něco ve stylu gXr59vdLdl je nejlepší).
A hesla měňte pravidelně jako milenky. Nemusí 
to být sice tak často jako spodní prádlo, ale 
učiníte-li to alespoň jednou za měsíc, nic 
nezkazíte. A také si hesla nikdy nikam nepište! 
Ani za uši! Pokud také nechcete, aby se cizí lidé 
bavili čtením vaší elektronické korespondence^ 
naučte se posílat svoje zprávy kódovaní. Cesty 
e-mailů jsou spletité a nikdy nevíte, kdo si je 
bude prohlížet. Čtení cizích e-mailů lze jistě 
považovat za porušení listovního tajemství, ale 
chyťte někoho, když vám špehuje poštu a sedí 
si v klidu domova třeba někde v Číně.
Pokud platíte bankovní kartou zboží či služby 
přes internet, ujistěte se, že komunikace probíhá 
bezpečnou cestou. Většinou jste na přechod do 
takového bezpečného režimu upozorněni

browserem. Snad nic se nešíří 
mezi piráty rychleji než zcizená 
čísla bankovních karet naivních 
uživatelů. Během pár hodin by se 
vám mohlo stát, že váš účet 

. bude, když ne v mnohacifemých 
červených číslech, tak alespoň 
zcela prázdný. A někdo si bude 
baštit pizzu či prohlížet hanbaté 

r obrázky za vaše penízky.

\ Pokračováni na toto téma najdete 
na na&i inteme.U/vé adrese 
httpý/esquire.c%'0199/hack.htm

Cóm puterový nadšenec, k te rý  vn ik l do počítačového serveru 
arm ády a z recese tam  pozm ěnil In form ace, nebude 
p ravděpodobn i n ikdy odhalen. „Takoví lidé  za sebou umějí 
zam etat stopy,* m fn l odborný as is ten t skup iny počítačových 

'  s l t l  b rněnské Vojenské akadem ie Ladislav Hagara. U živate li, 
Jenž ( I  zvo lil přís lušnou Internetovou adresu, se na obrazovce 
počítače  ob jev il m ísto  In fo rm ac i m in is te rs tva  obrany nápis 
Leo *  fo to g ra fii dvou nahých žen. Pod snímkem byl nápis 

: .L id é  spěte klidně , nad vám i b d i Armáda České repub liky“ . 
Text pak upozorňoval na to , le na arm ádních stránkách lze 
n a jít in form ace o špionážních akcích, úp la tkářských aférách 
a výrobě sem texu. V tipá lek se podepsal jako  vo ják Švejk.
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Brian Cattell, Libor Nováček

Buna
Obchodování pomocí PC a telefonu z klidu 
domova může být v  době internetu rychlejší, 
levnější a účinnější než tradiční metody. 
Musíte ale vědět, jak na to...

okud nejste zrovna dospívající mladík, jisté 
vám z pamčti nevyprchaly neblahé 

I vzpomínky na postávání v nekonečných 
a téměř nehybných frontách na poště, kdy 

"jste žmoulal nervózně v ruce svoji kupónovou 
, knížku. Mnozí z nás tak naivně činili s vidinou 
I budoucích tučných zisků z dividend a v mysli už se 

irojížděli ve vysněném sportovním voze či si užívali pohádkové 
lovolené na Bahamách. Ale nakonec to dopadlo tak, že tam 
enoší někdo úplně jiný...
Kupónové vítězství se — tedy alespoň pro nás, drobné: ; 
nvestory — nekonalo. Ceny akcií splaskly po pár letech jako “ ; 
pouťový balónek tři dny po matějské... NaStěstí nadobro 
ikončila také železná opona, rozcupována na kousky ' 
irezavělých suvenýrů, a tak je čistě na nás, jestli budeme i při 
ludoucích investicích ležet doma na peci jako hloupý Honza .

»půjdeme do světa“.
Donedávna byl neprofesionální investor, běžný občan, odkázán 
u to, až vyjde denní tisk, aby zjistil, jak se daří anebo naopak

nedaří jeho investicím. Teprve pak se snažil radit s makléři, aby se 
zbavil prodělečných instrumentů. Často už bylo pozdě a on těžce 
prodělával. Ztrácel vždy nejvíce, jelikož byl mimo hru.
Dnes už však existuje cesta, která sice toto riziko obchodování 
neodstraní, ale může je podstatně snížit. Je řeč o dnes již 
nepostradatelném internetu. Obchodování pomocí PC a telefonu může 
být rychlejší, levnější a účinnější. Na světové síti můžete najít 
nejenom aktuální ceny akcií skoro všech burz světa, ale zároveň 
všechny důležité zprávy, které tyto tituly ovlivňují.
Nejlákavější na tomto způsobu obchodování je to, že i skromné

technické vybavení může 
téměř v reálném čase 
informovat o tom, jakou 
hodnotu mají vaše investice 
a za kolik je můžete prodávat. 
Ještě před pár lety byly 
takové kompletní informace 
přístupné pouze některým 
brokerům, správcům fondů - 
a bankám. Nyní, když zjistíte 
v noci na webových 
stránkách nějaké důležité 
informace týkající se vašeho 
portfolia, můžete okamžitě 
reagovat. Prodat nebo rychle 
nakoupit jiný cenný papír — 
a možná se tak vyhnout 
soukromému finančnímu 
peklu anebo naopak využít 

příznivě situace, dokud není příliš pozdě, 
a ztučnit své konto.

Pokud se rozhodnete pro tuto novodobou 
variantu obchodování, nemusíte ani 
opustit pohodlí svojí pohovky. Vlastní trh 
si můžete vytvořit třeba v obýváku. Stačí 
počítač, modem a přístup k internetu. 
Ostřílení dobrodruhové si vystačí sami, 
nováčci nebo opatrní investoři se mohou 
obrátit na odborníky.
Investovat doslova »po drátě“ u nás 
umožňuje například společnost Private 
Investore (http://www.pi.cz). Tato 
výhradně česká firma má jako jedna 
z mála společností devizovou licenci České 
národní banky a může pro vás uskutečnit 
požadované obchody přes internet a fax. 
Česká legislativa totiž (zatím) nezná nio 
takového, jako jo digitální podpis, takže 
konečný příkaz k zobohodování musíte 
atcjnd poslat faxem. Dónl na burze 

zpracovává společnost Přiváto Investora

..■ -Ií

http://www.pi.cz


Někteří

dobrodruzi chtějí 

sledovat děj na 

kapitálových  

trzích na vlastní 

pěst.

Bdů, které dostane každý jejich 
rostřednictvíra e-mailu — 
jjmě v češtině. To aby se mohli 
ti investoři rozhodnout, jak dál 
lse svými investicemi, 
lidé dají přece jen přednost 
Um a komunikaci v mateřštině,
i pro investování stojí za to 
| přehledech růstových či 
;ch portfolií — pečlivě vybraných 
.ly — jejichž vývoj lze sledovat rovněž přes webové

¡ý vfiak chce svěřit svoje úspory odborníkům. Někteří 
juzi chtějí sledovat děj na kapitálových trzích na vlastní 
(ba proto, že se cítí na to, že to zvládnou sami. 
plně se připraví o klidný spánek a spoustu volného

luxusního domu v Pařížské ulici, jeho pohodlné 
křeslo slouží jako velitelské centrum obchodních 
operací po celém světě. Člověk ale musí být 
ochoten něco obětovat. Když se ve střední Evropě 
spí, v Asii už denní boj na burzách vrcholí. A když 
už si evropští brokeři užívají v barech a klubech, 
na Wall Street a dalších amerických burzách 
byznys teprve začíná být zajímavý. .Jeden kurs 
ovlivňuje druhý,“ vysvětluje náš obchodník své 
ranní a noční hodiny strávené u počítače.

Záleží tedy čistě na vás, zda se připojíte k těm, kteří už vysypali 
peníze z matrace a ponořili se do »kapitálového dobrodružství“ 
prostřednictvím tuzemských makléřů, nebo zda se do toho pustíte 
sami s pomocí svých elektronických rádců. Od roku 1999 může mít 
totiž našinec podle devizového zákona vlastní účet s cennými 
papíry v zahraničí přímo — bez prostředníků. O

ito si dopřejí Četná 
ií z finančního 
ružství.
¡akový „domácí 
nik“, vstává každý 
lět hodin ráno. 
tuje to určitou 
[nu, ale stojí to za 
;á pětadvacetiletý 
■iter na volné noze. 
že loni vydělal 
sůl miliónu korun, 
rtáhl paty z domu, 
poněkud
vativně volenými 
ni papíry, zejména 
ihips“, jako jsou 
il Motors, Daimler- 
6i IBM. Všechny 
ly uskutečnil pouze 
uvedeným 
íním. Nikdy si 
bal poradit od 
řů nebo bankovních 
bů . .Nesnáším tyto 
idí,“ ušklíbno se 
; kreativec. Joho 
ce se jmenuje 
iet, jeho trh se 
zí ve druhém patf o
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LUPA
SERVER O ČESKÉM I NTERNETU

klikni.idnes.cz je ostudou mezi katalogy
Libor Nováček -  7. 3. 20016:00

Minulý týden spustila MAFRA, zbrusu nový katalog českého Internetu na adrese 
klikni.idnes.cz. Mnoho uživatelů, kteří se o spuštění dozvěděli a kteří mají v  ostatních 
internetových katalozích záznam, se vrhla prozkoumat, jak se Klikni vypořádalo s 
jejich stránkami. Většina z nich ale musela být zklamána, když ne přímo zděšena.

Skutečnost, že katalog Klikni [viz: http://klikni.idnes.cz ] vykazuje nadměrné množství 
chyb a nepřesností uz zjistil asi každý, kdo v  něm zkoušel něco vyhledat. Chybovat je 
samozřejmě lidské, katalog Klikni vsak obsahuje chyb a nedostatků tolik, že to až bije 
do očí.

Podívejme se podrobněji na druhy chyb, které se v  katalogu vyskytují nejčastěji:

1. Překlepy a pravopisné chyby

(navíc v  rušném pracovním prostředí). Překlepy a pravopisné chyby ale obsahují i 
zcela obyčejné kategorie. "Sexxshoj)" tak přijde o návštěvníky, kteří jej budou hledat 
jako sexshop, ale stavají se i horší věci.

2. URL zdroje často absolutně nesouhlasí s anotací či titulkem

Tuto chybu si můžeme ukázat dokonce i na záznamu (jednoho z mnoha) o našem  
serveru Lupa

Lupa [viz: http://www.hokejka.cz ]
Server o českém internetu. Obsahuje množství informací z různých oblastí života 
společnosti. Doménová centrála, zpravodajství.
Sekce: Internetové zpravodajství, Technické zpravodajství, Internet [viz:
http://kliknÍ2.idnes.cz/Nahled.asp?ids=i58o&idr= ]
www: http://www.hokejka.cz [viz: http://www.hokejka.cz]

Katalogizátoři pracovali se "slepou" databází URL a vše nasvědčuje tomu, že i s 
databází českých domén. Jak je vidět na příkladu s Lupou, v  dobe tvorby katalogu 
URL http://www.hokejka.cz [viz: http://www.hokejka.cz ] odkazovalo na Stánky Lupy, 
což nikomu z katalogizátorů při tvorbě záznamu nevadilo. I jinak jsou často záznamy s 

jedním  URL v  katalogu mnohonásobně, občas pak  zařazeny zcela v  neodpovídajících 
kategoriích.

3. Anotace obsahují zbytečné informace, důležité pak vůbec

Mnoho anotací začíná velmi popisným či přímo "vypravěčským stylem", např.: server 
obsahující informace... informace o... představení toho či onoho... ceník...

t v

http://www.lupa.cz/clanky/klikni-idnes-cz-je-ostudou-mezi-katalogy
http://klikni.idnes.cz
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informace".

Informace či adresu firmy spolu s e-mailem jistě očekává na WWW stránkách firemní

E
rezentace každý. Pokud by uvádění těchto informací bylo součástí metodiky tvorby 
at ' ................ ....  .............

na2
Katalog je prostě chudý na jména značek, které v jiných katalozích majitelé stránek ve 
svých záznamech potřebují prosadit a které ve svých popisech uvádějí. Navíc 
"vyprávěčský styl způsobuje, že mnoho záznamu obsahuje termíny v jiném pádě než 
prvním. Např. termm "opravna" tedy uživatel najde spíše jako "(stránky) opravny či 
(informace o) opravně", což činí navigaci pomocí fulltextového prohledávání katalogu 
značně složitější. U konkurenčních katalogových služeb se spíše setkáváme s popisem, 
který se ztotožňuje s prvními pády slov, které pravděpodobně uživatel spíše využije při 
vyhledávání.

Mravenčí práce
Pojďme se podívat, co by mohlo být příčinou tohoto nezdaru. Podařilo se nám

který si nepřeje být jmenován. Tvorba katalogu se odehrávala v  prostorách firmy 
PROFESSIONAL CALL CENTER SOLUTIONS, s. r. o. v  Čestlicích u Prahy. PCC 
Solutions, jak se občas sama zkráceně tato firma přezdívá, je též podle internetového 
obchodního rejstříku majitelem společnosti SHOPCENTER.CZ, s. r. o., která 
provozuje na stejnojmenné adrese SHOPCENTERJCZ [viz: http://www.shopcenter.cz ] 
elektronický obchoa. Tento obchod se z pohledu uživatele jeví, díky menu iDnes v  
horní a dolní části obchodu, jako integrální součást portálu iDnes. PCC Solutions je  
především telemarketingová firma a call centrum. V  minulosti již ale pro společnost 
MAFRA pomáhala zpracovávat např. jejich soutěž MOTYNKA.

3yi na

em
su přehodnocena a šéfové začali žádat kvalitu před kvantitou. Přesto však podle 

našeho informátora nebylo výjimkou, že brigádníci zneužívali připojení k Internetu 
poskytnuté k práci pro soukromé účely - vyřizovali si e-maily, posílali SMS. Aby pak 
tento čas nahnali výkonem, stávalo se, že navštívili stránku, zkopírovali některou ze 
stěžejních vět prezentace z domácí stránky a záznam byl pro ně hotov.

Katalogizátoři prošli - a někteří i několikrát - zaškolením. Je tedy s podivem, že
:h v e ln i

--------0------------------------------- j -----------------------------------~ profesioi j , .
knihovníky, kteří mají k problematice pořádání informací velice blízko. Na začátku

výsledek práce jednotlivých pracovníků je v  mnohých případech velmi špatný. 
Katalogizování Internetu není jednoduchá záležitost ani pro profesionály, např.

požadované tempo analyzy stránek a následné tvorby anotací lze z knihovnického 
¡hlediska označit za přímo vražedné.

Každý záznam ještě kontrolovala další osoba, náš člověk se domnívá, že nešlo o 
obyčejné brigádníky, ale o řádné zaměstnance. Pokud se jim záznam nelíbil, mohli jej 
buď změnit nebo zadat popisovanou adresu znovu do databáze určené ke zpracování.
[
Z hodinové mzdy brigádníků, pokud by dodržovali vysoké tempo 14 odkazů za hodinu, 
by se při uváděném počtu 100.000 záznamů dalo spočítat, že si brigádníci přišli na 
357.000 korun. PCC Solutions však brigádníci nepřišli na pouhou jim vyplácenou 
mzdu, agentuře vyplácející t̂ rto brigádníky musela zaplatit firma desítky procent 
bavíc. Navíc tempo 14 dokazů za hodinu je vražedné a další pracovníci se zabývali 
kontrolou. Zdarma není ani připojení k Internetu a provoz počítačů, koordinace 
projektu. Společnost se jistě do projektu pustila i kvůli zisku. Náklady na tvorbu takto

http://www.lupa.cz/clanky/klikni-idnes-cz-je-ostudou-mezi-katalogy
http://www.shopcenter.cz


rozsáhlého katalogu se pak celkově mohou hravě přehoupnout daleko přes milion 
korun.

ies.cz je ostudou mezi katalogy - LUPA http://www.lupa.cz/clanky/klikni-idnes-cz-je-ostudou-mezi-katalog>

Říká se, že kdo šetří, má za tři. Trojku by možná s odřenýma ušima dostalo Klikni v

na to, aby opravily záznamy uživatelu. Uživatelů, kteří budou mít to štěstí, že 
zaznamenají existenci tohoto nového katalogu a zjednají si vlastnoručně nápravu.

Samozřejmě nevíme, zda třeba veškeré reklamace nepadají na hlavu zpracovatele či 
zda se na tvorbě katalogu nepodílel ještě někdo jiný. Je škoda, že přestože společnost
MAFRA nedávno vstoupila do společnosti Mobil Media, která ještě nedávno sama 
jeden katalogový server provozovala, pustila se do tvorby katalogu zcela od začátku.

v /
lidé tak rádi používají 

log totiž v^ . Tento katalog totiž vznikal
převážně tíni způsobem, že záznamy do něj přidávali téměř od samého počátku 
Internetu sami majitelé stránek. A  jedině majitel stránky ví nejlépe, jak popsat jádro 
svých služeb. S tímto faktem v  budoucnosti málokdo něco udělá. A  přinutit tvůrce 
stránek, aby používali některý z rodících se standardů pro popis obsahu stránek

_________f _______________H  _______ I V / T _ J _______• __________________________t ________ i _________________v í ____ í í i ___pomocí meta informací (např. Dublin Core Metadata), se jeví v  příštích několika 
letech jako nereálné. Samy tyto standardy totiž mají daleko k dokonalosti. MAFRA se 
pustila do louskání tvrdého oříšku, navíc v  době kdy se zdá, že pro budování katalogů 
od nulyje už i ten náš český Internet přiliš rozjetý.

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v  oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Comguters. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s 
měsíčníkem e-biz, pro pobavení psal do pánských časopisů Playboy a Esquire. Je 
spoluautorem knihy "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace. 
Strategie vyhledávaní a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.
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UJPA
SERVIR O ČESKÉM INTERNETU

Bubliny u úst
Libor Nováček -  22.3. 20016:00

Musím konečně napsat Okénko, když jsem ho já hlupák "Lupákům" slíbil, říkám si. 
Dívám se ven z okna, je vysloveně hnusně. Alespoň tady v  Praze. Možná si teď říkáte, 
že počasí už má tady na Lupě jinou rubriku:-) Jak se tak ale dívám na padající 
sněhové vločky za okny a vznikající břečku na zemi, něco mě napadá...

Když se dívám z okna, vidím jen cosi, co se ihned rozplyne na chodnících a pod koly 
aut. Kdyby zima trošku přidala, máme tu možná znovu bílou, tentokrát už jarní, 
Prahu. Při pohledu z okna mě napadlo, že když se dívám ze svých počítačových 
"oken", vidím cosi padat také. Vidím padat akcie technologických firem a s nimi index 
trhu NASDAQ, barometr "internetove nálady". Vidím padat naděje mnohých 
amerických rodin, které investovaly peníze do technologicky zameřených fondů či 
přímo firem - a které si jiné rodiny zprostředkovaně vybraly při používání služeb, 
které byly a stále jsou "zdarma". Rodin možná i českých, spekulantů ze všech koutů 
světa. A  nlavně tu vidím analogii s tím pohledem z okna mé pracovny. Všechny ty 
peníze totiž patřily lidem. Do společností, které je investovaly, je nemohl nepřinést 
nikdo jiný.

Napadlo by někoho měřit sněžné dary nebe na počet vloček? Dnes nám spadlo 
78.123.475.813 vloček. Co na tom, že z nich nakonec nebyl ani centimetr sněhu, který 
by za něco stál. Ale tak nějak se stále měří "úspěch" na Internetu. Máme milion 
uživatelů! Protočili jsme dnes bambilión stránek! Máme toho či onoho o 20 % více než 
naše konkurence. Jen o obratech či dokonce ziscích (a ztrátách) se většinou mlčí.
Čísla, která se dozvídáme, jsou pěkně zasněžená. V  případě zahraničních veřejně 
obchodovatelných společností se už investoři probudili ze snu. Jen u nás v  ".cz", kde 
nejsou společnosti veřejně obchodovatelné, se jede stále ve staiých kolejích. Nikomu 
přece není nic do toho, jak někdo hospodaří se soukromými penězi. Portály se 
předhánějí v  zobrazených Stánkách, místo aby prozradily, kolik jim opravdu 
"nasněžilo". Zdůvodnění? "Nechceme plýtvat cisly" či "konkurence tam počítá i

polovina všech protočených Stánek, že statisíce e-mailových schránek na freemailech 
si, jak je rok dlouhý, nikdo nevybere a že polovina uživatelů hledá ve vyhledávačích 
jen porno a informace pro taháky do školy? Třeba to zatím nezjistili ani investoři.

Na úterní tiskové konferenci jsem se dozvěděl, že jeden nejmenovaný portál, který 
poskytuje možnost založit si zdarma internetový obchod (takže už stejně víte, kdo to je 
:-), má těchto obchodů více než konkurence - šest tisíc. Jenže už bezprostředně sami 
od sebe nedodali, že průměrný obrat jednoho obchoduje pod hranicí tisíce korun 
měsíčně. Představa obchodní třídy či tržnice, kde má obchod obrat pod tisíc korun za 
měsíc, mě děsí. Příští měsíc by totiž místo prodavačů musely ležet pod pulty kostry.

Na další dotaz - kolik obchodů je aktivních - jsem se dozvěděl, že je to asi polovina z 
nich. Sláva - ti aktivní se tedy mají hned dvakrát lépe. Zdůvodnění, že zřízení 
e-obchodu je i pro "babičku, která prodává domácí marmeládu", neberu. Nebo jsem 
byl doposud tolik naivní, když jsem se domníval, že k takovým obchodům mají sloužit
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internetové aukce? Když se o Internetu hovořilo jako o zlatém dole, obchodníci se 
vrhli a zakládali obchody. A  teď jsou "dole", po zlatu ani památky. A  někdo se chlubí, 
že když se rozdávalo zdarma, dovolilo si nabídnout šest tisíc v  prosperitu doufajících

Akciové bubliny splaskly, je na čase, aby splaskly i bubliny u úst samotných 
provozovatelů. Chlubí se někdo v  reklamě na vložky, kolik žen je používá? Nebo 
slyšíme v reklamě od McDonalda, kolik lidí se láduje hamburgery? Kolik lidí si už 
koupilo bezpečné Volvo? Podívejme se do médií na zprávy o internetových firmách 
(coz je v mnoha případech jejich jediná "reklama" mimo Internet) - i dnes se do médií 
dostane téměř jakákoliv internetová "hloupost". A  většinou zveřejňovaná čísla uvádějí 
právě počet "vloček".

Ostatně kdyby někdo ta Volva rozdával (jako se dnes rozdávají služby na Internetu), 
asi bychom stáli ve frontě skoro všichni:-). Proto se domnívám, že opravdu dobrá 
služba bude až ta, kterou si předplatí hodně lidí, protože jim  bude stat její kvalita za

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v  oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Computers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s

--------- -Tií™___ t__ _____ _________________ v j '  _ : Í A ' n L j . . _________

Strategie vyhledávání a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.

uire. Je 
ikace. 
Od roku
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LUPÁ
s e r v e r  o Če s k e m  iNTEiNETu

Internetoví nová(č)ci
Libor Nováček -  29. 3. 20016:00

Máte řidičský průkaz? Řídíte auto? Pak budete považováni za řidiče. Umíte hrát

jak moc se cítíte být

Ve včerejším Okénku [viz: http://www.lupa.cz/clanek.phtml?show=i448 ] se Petr Stránský 
zamýšlí na tím, zdaje vhodné mluvit o uživateli Internetu. Pokud poženu tuto úvahu 
do extrémů, tak vlastně žádný Internet neexistuje. Internet je tím, čím je např. papír 
- je to médium. Znalost čtení ještě neudělá z člověka čtenáře. Mnoho lidí, a nejen 
těch z nejnižších společenských vrstev, nevezme do ruky opravdu hodnotnou knihu, 
jak je rok dlouhý. Co je však horší, mnoho z nich si nedokáže vůbec vvhledatv 
tištěném jízdním řádu příslušný spoj. Mnoho dalších se málokdy podívá na ČT 2 - a 
nebo opačně - najdou se výjimky, které vůbec nezajímá "trojka" - televize n@va.
Přesto možná mají doma všichni televizní přijímač a umějí se na televizi dívat - při 
průzkumu bychom je tedy považovali za diváky? Umět pracovat s Internetem (což je 
mnohem složitější a komplexnější znalost než čtení) muže člověka přiřadit do 
skupiny jeho uživatelů, ale ještě z něj toho "pravého" uživatele neudělá.

Doba minulá, bublinová, způsobila, že většina "velkohubých byznysplánů" se snažila ^
nafouknout svoji cílovou skupinu na maximum. Přišli do místnosti s balónkem a ten 
se tam snažili nafouknout tak, aby vyplňoval všechny rohy místnosti a ještě koukal 
okny a vyčuhoval ze dveří. Všem těmto lidem hrál do karet co největší počet, který z 
průzkumů o počtu uživatelů Internetu vypadl.

nic za nic), existuje škála známek, kterou bychom mohli tuto znalost oznámkovat.
Děje se tak ve škole. Napadlo by vydavatele či nakladatele kalkulovat ve svých 
plánech s počtem lidí, kteří umí číst? Využití Internetu se na školách v širší míře 
nevyučuje (na rozdíl od hloupého plácání vlastních HTML stránek, které lze 
přirovnat k povinné výuce Karla a následně Pascalu, které jsem zažil na gymnáziu).
Většina dnešních uživatelů, mladých lidí, přišla ke znalostem spíše samostudiem. V  
mnoha případech, jak jsem si zjišťoval nejen pomocí ankety (podotýkám ale, že její 
vzorek nebyl reprezentativní), se lidé učí pracovat s Internetem od někoho.

Na otázku "Jak jste se naučil(a) pracovat s Internetem?" odpovídalo 7.168 uživatelů 
služby Pohlednice.cz v době od 19.1.2000 do 9.5.2000

Sám - bez jakékoliv pomoci - 78,9 % f
Někdo mi pomohl - 19,2 % i
Pomohly mi knihy - 1,9 %

Je zarážející, jak velice málo uživatelů získalo znalosti s podporou knihy. Přesto jsou 
jistě schopnými čtenáři.

http://www.lupa.cz/clanky/intemetovi-novacci/
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Mnoho lidí má pocit, že s Internetem pracovat umí, málokdo shodí své sebevědomí a 
přizná svému okolí, že mu něco není jasné. Tím se liší naše školství obecně od 
skolství na západ od nás. Pokud se u nás někdo ve škole ptal, býval často považován 
spolužáky za blbce. Jenže kdo se neptá, ten se nic nedozví.
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neopatrní při zacházení s tímto médiem. Vždyť bleskové a masové rozšíření viru 
ILOVEYOU na milióny počítačů bylo způsobeno nedostatečnou uživatelskou 
znalostí a vysokou intenzitou používání v  těch končinách a odvětvích, které vir 
postihl nejvíce. Neznalost byla hlavním katalyzátorem, jehož účinek se navíc násobil 
intenzitou používání elektronickéjaošty. I dnes nám denně do firmy chodí 
podobných virů desítky. Lidé, kteří dnes posílají firemní ceníky ve stokilových 
emailech s adresami všech svých zákazníků (což je často největší firemní poklad) 
uvedenými v položce To: či Cc: namísto Bcc: by se také měli pídit po tom, kde si 
doplnit své znalosti. Ani jejich šéfové často netuší, že firemní tajemství je pravidelně 
odesíláno na stovky či tisíce adres.

Sebelepší dostupné technologie^ mohou zůstat jako mrtvý kámen, pokud je nebudou 
umět uživatelé správně a hlavně efektivně využívat. Domnívám se, že spise něž 
ekonomická situace, na kterou se tak často ve výzkumech uživátelů agentury 
zaměřují, je důležitá obecná informační gramotnost. Zpráva ČTKz 22. února 1999 
říká: "Největší handicap občanů České republiky spočívá ve srovnání s vyspělými 
státy v aktivním přístupu k informacím, schopnosti informace vyhledávat, třídit, 
zobecňovat a kombinovat. Vyplývá to z Mezinárodního výzkumu funkční :
gramotnosti dospělých (SLALS)."

"Ovládání" Internetu je  mnohem složitější než stisk tlačítka na dálkovém ovladači 
televizoru. Jde rovněž o mnohem více, než umět spustit prohlížeč, kde je v horším

potře
přihlášení na chat Schválně, podívejte se či si spočítejte, kolik lidí chatuje na 
chatech a kolik lidí si čte některý z elektronických zpravodajských serverů nebo 
právě zadalo dotaz do vyhledávače. Některé stupidní dotazy v diskusních skupinách 
a konferencích či dokonce na chatech vypadají, jako by jejich autoři vůbec nevěděli, 
že se informace daií aktivně hledat. Možná je k tomu totiž doposud nikdo nevedl. On 
to totiž není tak lukrativní reklamní byznys, jako když uživatel skončí na chatu a 
neopustí služby implicitně nastavenéno portálu.

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Computers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s

Strategie vyhledávání a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.
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Ty ty ty, ty to budeš platiti!
Libor Nováček -  25.4.20017:00

Představte si svět, ve kterém jsou všechny tiskoviny dostupné zdarma. Jen v  nich je  
na každé stránce malý kousek vyhrazen pro reklamu (kterou častojzaujímá reklama 
na konkurenční titul). Reklama je i na výlohách novinových Stánků, u koutků v  
supermarketech... Ještě přidejte knihy a knihkupectví. Nyní to pojmenujte!

Každá sranda něco stojí, říká se. Na vlastní kůži to zažívají provozovatelé serverů, 
velkých řmalých. Ti velcí nyní často stojí před nelehkým úkolem sehnat finance na 
posilnění své infrastruktury, která musí zvládat miliony návštěv měsíčně á desítky 
milionů impresí, ze kteiých se díky situaci na trhu zpeněží jen pouhá část. Malí a 
nadšení tvůrci obsahu chodí s dotazy "jak vydělat" clo konferencí, kde je čeká 
probuzení "kýblem studené vody". Investoři s plnými kapsami peněz se už na akcích 
"kde to funguje" [viz: http://www.firsttuesday.cz ] příliš neobjevují nebo se tam maskují 
(narážka směruje na stránky First Tuesday, kde je již delší dobu nefunkční odkaz na 
zkrachovalý Globopolis.com pod nápisem "First Tuesday funguje"). Jediný, kdo má 
stále své peníze jisté, paradoxně díky obsahu úplně někoho jiného, jsou 
telekomunikační operátoři, kteří sem tam nějaký peníz přepustí poskytovatelům 
připojení k Internetu. Poskytovatelé obsahu, díky Kterým lidé na Internet chodí, ať se 
starají sami. Nejspokojenějsí ze všech je tedy uživatel -- užije si hodně srandy, která 
něco stojí -- nikoliv však jeho.

Na Internetu je ve většině případů zatím stále těžko myslitelné, že firma začne vybírat 
peníze za něco, co dává konkurence zdarma. A  tak vedle sebe existují služby, které 
uživatelé vysávají a vysávají. Rozetnout tento problém si může dovolit jen někdo, kdo 
má nad ostatními jasnou převahu. Prvním serverem, který u nás dosáhl takové 
popularity, že téměř nemel konkurenci, se stal server Nabit.cz [viz: http://www.nabit.cz ] 
sloužící k zasílání log na mobilní telefony Nokia. Jeho neohrozitelnájpozice mu 
umožnila, že začal za službu vybírat peníze. Jde o celkem směšné dve koruny pomocí 
mikroplatebního systému I LIKE Q [viz: http://www.ilikeq.cz ] . V  porovnání s další 
možností (i pro k Internetu nepřipojené) -- za téměř čtyřicet korun přes auditexové 
služby (začínající čtyřčíslím 0609) - je ona dvoukačka pakatel. Mladí jsou ale ochotní 
za tento kus "displejové legrace" dát mnohem více, EuroTel jistě ví moc dobře, proč 
nastavil cenu nové služby I0G0 [viz: http://www.eurotel.cz/eurotel/Site/ringtones/info.html ] 
někde mezi těmito sumami - na 14,90 Kč. Operátor prostě není charita — nikdo ho tak 
hlavně nikdy neměl možnost vnímat, na rozdíl od Internetu, kde je přece vždy vše 
zdarma. NaDit.cz měl přímé náklady na odesílání SMS zpráv, proto začal vybírat od 
uživatelů peníze a oni to, zdá se, pochopili. Ale copak ostatní servery nemají na svůj 
obsah (často nemalé) náklady?

Včera mě překvapila internetová verze Annonce [viz: http://www.annonce.cz ] . Ta 
přináší jak inzeráty z tištěné verze, tak i slibně se rozvíjející čistou on-line verzi.
Popisovat výhody pohodlného fulltextového vyhledávaní před listováním stohy
novinového papíru tujistě nemusím. Ještě donedávna mohl člověk z domova od stolu
dostat zcela zdarma plnohodnotnou náhradu za tištěnou verzi. Jaké mě však čekalo i
překvapení, když jsem včera našel u inzerátu poznámku: "Tento inzerát naleznete v
tištěné ANNONCI s datem 23.04.2001" s odkazem "Kontakt na inzerenta". Po kliknutí ;j
na odkaz se uživatel dozví, že pokud nemá mobilní telefon EuroTel, má smůlu. j
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Kontakt je možné získat pomocí SMS a to za cenu odeslané zpráw plus jednu a půl 
koruny bez DPH za zprávu přijatou — ta totiž bude obsahovat vyžádaný a na Internetu 
chybějící kontakt.

Že by ^rvní jarní vlaštovka ve světě, kde jsme slovo ZDARMA vídali s takovou 
samozřejmostí?

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Conrputers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s 
měsíčníkem e-biz, pro pobavení psal do pánských časopisů Playboy a Esquire. Je 
spoluautorem knihy "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace. 
Strategie vyhledávaní a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.
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Nový Seznam - údiv tam vzbuzuje nejeden záznam
Libor Nováček -  6. 6. 2003 6:30

Spuštění nového Seznamu očekávalo s napětím mnoho uživatelů. Nejen ti, kteří 
používají katalog Seznamu pro vyhledání informací, ale také majitele serverů a tvůrci 
webů a stránek - zkrátka obsahu, kterého se týká katalogizace. Změny, které se na 
Seznamu odehrály, však přinesly rozčarování oběma skupinám.

V  tiskové zprávě [viz: http://reklama.seznam.ez/tisk.html#20030513 ] akciové společnosti 
Seznam.cz z poloviny května jsme se mohli dočíst, že: "Na začátku června čeká
•  *  4  ^ ^ m V > ' _  ̂  m V A k I * .  .V/internetový portál Seznam.cz zásadní proměna. Chystané změny s 
významném rozšíření funkčnosti a uživatelské přívětivosti hlavníc 
představují největší inovaci v  hledání informaci na internetu od je 
dále sliboval "kvalitní výstup vyhledávání v katalogu nekomerčníc
m v  1 Vy « _ J H • W < vy « 1 a m v« v « « «

Nekomerční stránky je možné setřídit nejen podle abecedy, ale také podle jejich

pocivaji ve 
1 služeb portálu a 
10 vzniku." Seznam 
1 stránek.

, íosti
stránek a periodicitě aktualizace. Pro okamžitý přehled jsou u jednotlivých stránek k 
dispozici malé sereenshoty."

Po spuštění Seznamu se začalo v  odborných konferencích a mezi uživateli šuškat 
(napr. v  konferenci SEO.nawebu.cz [viz: http://se0.nawebu.cz/200306/ ] ) o tom, že s 
kvalitou nového katalogu to není tak žhavé. Mnoho odkazů se nachází v  kategoriích, 
kde zjevně nemají co dělat. Např. knižní nakladatelství Ekopress mezi vydavateli 
časopisů a novin, nakladatelství Vyšehrad mezi reprografickými službami, autobazaiy 
mezi prodejci nových vozidel, stránky televizního pořadu ESO komerční TV NOVA v  
sekci nekomerčních stránek, stejně tak jako se tam podařilo ukrýt webům 
farmaceutických společností, maskujících se za informace o zdraví atd. Přitom 
Seznam tvrdí, že: "Do katalogu WWW stránek mohou být zařazeny pouze stránky 
nekomerční (osobní stránky, informativní stránky). Firmy, společnosti, sdružení a 
instituce mohou být zařazeny pouze do katalogu firem a institucí." Pravidla pro tvorbu 
katalogového záznamu (titulku a anotace) pak uvádějí především vše, co odkaz 
obsahovat nesmí [viz: http://www.seznam.cz/facL_pravidla.html ] .

Seznam sám přiznal, že se při startu nového katalogu nepovedlo vše podlejeho 
představ. Na domácí stránce portálu se objevila tato informace: "Vážení uživatelé. V  
Novém Seznamu se dosud nezobrazuje 15 tisíc velice kvalitních odkazů. Na opravě 
chyby pracujeme." Samozřejmě nejjednodušší bylo se na některé věci zeptat někoho 
ze Seznamu. Odpověděl mi tiskový mluvčí a PR manažer společnosti Seznam, Tomáš 
Fiala.

Nejprve ještě uvedu Fialový řádové odhady vývoje počtu odkazů v  katalogu Seznamu:

1996 -1500 odkazů 
1999 ■ 50.000 odkazů
2002 - 260.000 odkazů
2003 - 340.000 odkazů
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Bádal jsem nad řazením podle kvality a data poslední aktualizace. Na paškál jsem si 
vzal již pár hodin po spustění sekci Časopisy a e-ziny o počítačích a sítích [viz: 
http://www.seznam.cz/Zpravodajstvi/Časopisy e zinv/Odbome/Technicke/0 _pocitacich_a_sitich/
] . Lupa se podle data poslední aktualizace [viz:
http://www.seznam.cz/Zpravodajstvi/Casopisy_e_ziny/Odbome/Technicke/0 _pocitacich_a_sitich/lastmo 
] zařadila blíže sté příčce než začátku výpisu, kde by člověk server, který ve všední 
den přináší několik cerstvých zpráviček, cekal spíše. Podle "kvality" se na prvním 
miste ve stejné kategorii nacházel nefunkční odkaz na:

Computrák
Na naší stránce najdete info o internetu, počítačích, recenze, hardwaru, softwaru a 
hrách.
http://computrak.wz.cz
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Libor Nováček (LN): Jakým způsobem se počítá aktualizace a kvalita stránek - je to 
jedno z možných třídících kriterií výsledku, přitom podle mnohých testů, které isem si

počítačích a sítích, před Živě, Lupou...

TomáŠ Fiala (TF): Výpočet kvality Stánek je založen na speciálním algoritmu, který 
jsme sami vyvinuli. Tento algoritmus zohledňuje několik faktorů, jako například míru 
shody hledaného výrazu nebo fráze s jednotlivými popisy a tituly stránek, jejich pozicí, 
URL, atd.

Vz 
P°
jako význam slova kvalita.

Řazení podle kvality Stánek nedávno zavedl ve svém katalogu i konkurenční Atlas.cz 
[viz: http://www.jyxo.cz ] , který vysvětluje (přímo na svých stránkách) kvalitu takto: 
"Jedná se o kvalitu stránky v  porovnání k ostatním stránkám v této kategorii. Odvíjí 
se mimo jiné od toho, jake množství dalších internetových stránek na daný web

t\a ™ 4-^a --------- a— a na internetu". V  sekci
Počítače a sítě-Sítě a

r server.

http://www.jyxo.cz] , doplněného o speciální algoritmy Atlasu.

Dovolím si vsuvku, knihovníci, informační pracovníci a pokročilí uživatelé knihoven a 
dalších informačních institucí mohou toto ctění vynechat.
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Internet přinesl převratnou změnu ve způsobu uspokojování našich informačních 
potřeb. Od stolu máme možnost vyhledávat v  nesmírném množství informací - to 
rostlo společně s množstvím uživatelů. Internet tak přinesl možnosti vyhledávat i 
publikovat obrovskému množství laiků. Dříve bylo vyhledávání informací doménou 
informačních pracovníků (např. v  knihovnách či dalších informačních institucích). 
Publikování byla starost zejména nakladatelů a vydavatelů. Samozřejmě jak k 
producentům, tak ke konzumentům informací můžeme zařadit i pilné studenty a 
vědce. Také oni museli zvládnout práci s informacemi, s jejich vyhledáváním a 
pořádáním. Měli však k těmto činnostem jistou průpravu. Stamiliony internetových 
uživatelů po celém světě dnes hledají spíše intuitivné, aniž by třeba chápaly základní 
aspekty práce s informacemi. Na Stánkách vyhledávačů a katalogů totiž naleznou 
technické vysvětlení ohledně booleovské algebiy, ale tím to většinou končí. Opravdu 
nechci čtenáře nudit knihovnami, ale právě v nich, již před staletími, začali řešit 
problematiku pořádání informací - á nemálo knihovníků strávilo výzkumem pořádání 
všeho lidského poznání celý profesní život . Každý dokument, který se dostane do 
knihovny, musí nejdříve vzít do ruky katalogizátor a na základě jeho obsahové analýzy 
(zjištění, o čem kniha, článek či jiný dokument je) provést jeho indexaci. Ten, kdo 
indexuje, přiřazuje^dokumentům znak či znaky tzv. selekčního jazyka*. Obyčejně mají 
tito lidé alespoň středoškolské vzdělání knihovnického směru, někdy i vysokou školu, 
často i školy dvě - jednu pro odbornost (např. inženýři chemie), dranou pro práci s 
informacemi (až včetně doktorátu z informační vědy). Jakkoliv se laikům indexace a 
ostatní zpracování informací může zdát lehké, není tomu tak. Stačí, aby knihovník 
knihu hodně špatně zařadil a uživatel pak při hledání nedostane na svůj dotaz tuto 
knihu mezi relevantními odpověďmi, přitom dokument se v  knihovně bude 
vyskytovat. Nebo věc zkomplikuje špatně zvolená pořádací soustavajpři projektování 
informační instituce. Do katalogu Seznamu si tvoří anotace a volí zařazení uživatelé, 
když se toto zařazení pracovníkům Seznamu nezdá, odkaz přesunou jinam. Vlastníci 
webu vnášejí do anotací často zcela nadbytečná slova (ať neúmyslně ci úmyslně - aby 
je našel uživatel, který hledal něco zcela jiného) a pracovníci Seznamu, zda se, 
přidávají zmatek při indexaci. Že by se hodilo označení laici a uspěchanci?

LN: Jaké je odborné vzdělání lidí, kteří tvoří strukturu katalogu a zatřiďují stránky do 
této struktury (t.j. provádějí vlastní indexaci)? Zejména mě zajímá, zda má např. 
někdo v  týmu vystudované školy knihovnicko-mformačního zaměření, procházejí 
brigádníci školením atd.? Případně spolupracuje na tvorbě nějaký odborný 
konzultant, např. vyslaný zahraničním akcionářem Seznamu?

TF: Struktura katalogu byla vytvořena na základě analýzy přehledu klíčových slov 
hledaných v  katalogu Seznam v  loňském roce. Tým, který má na starosti vytváření a 
struktury a zatřiďování stránek, zahrnuje jak zkušené lidi, tak stálé externisty a 
zaškolené brigádníky.

Pracovníci Seznamu tedy tvoří strukturu katalogu na základě analýzy dotazů 
uživatelů. Žádná knihovna ale nepořádá informace podle toho, jak kladou dotazy 
uživatelé. To uživatelé se musejí naučit hledat podle toho, jak knihovna pořádá 
informace. Vždy je na prvním místě obsah dokumentů, od kterého se musí pořádací 
soustava odvíjet. Jenže knihovny jsou určeny pro uspokojování informačních potřeb, 
katalog Seznamu pro vydělávání peněz svým akcionařům. A  co hledané slovo, to šance 
tento uživatelův dotaz prodat komukoliv, kdo má v  katalogu záznam a chce být lépe 
vidět a stojí mu zaplatit za přednostní pozici ve výpise.

LN: Jaké znaky musí website/stránka vykazovat, aby byly zaindexovány jako 
nekomerční a jaké pro zařazení do firem a institucí?

TF: Základní předpoklad je, zda subjekt provozuje dané webové stránky k výdělečným 
účelům či nikoliv. Existují samozřejmě výjimky. Například internetové obchody jsou 
zařazeny do nekomerčního katalogu jako samostatná sekce, protože patří mezi
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uživatelsky zajímavé služby, ale v  komerčním katalogu jsou uvedeni provozovatelé 
těchto obchodu, tedy podnikatelské subjekty.

Poznat, zda někdo provozuje webové stránky k výdělečným účelům či nikoliv vyžaduje 
hlubší obsahovou analýzu. Stejně tak zařadit záznam do správné sekce katalogu 
vyžaduje čas. Pojďme opět nahlédnout do knihovny. Napr. Daniel Kindl, který má v  
Národní knihovně ČR na starost tvorbu záznamů pro odborné články z oblasti práva, 
mi prozradil, že když stihne za směnu zpracovat 20 článků, dostává se již nad limit, 
který po něm zaměstnavatel požaduje. Bibliografický záznam, kteiý se v  knihovnách 
tvoří, sice obsahuje daleko více informací než záznam pro internetový katalog, ale 
přesto je  zde dána časová náročnost právě obsahovou analýzou (on na články jen 
nepodívá, on je musí přečíst). Ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví FF 
UK [viz: http://uisk.ff.cuni.cz ] , Richard Papík, Ph.D., pak např. nevidí nic divného na 
tom, že by obsahová analýza webu zabrala třeba i 15 minut. Brigádník, kteiý kdysi 
pomáhal s tvorbou katalogu klikni.idnes.cz (jeho kritiku jsem provedl v předloňském 
článku zde na Lupě s názvem "klikni.idnes.cz je ostudou mezi katalogy") se mi 
pochlubil, že záznamy vznikaly v hale plné brigádníků tempem jeden záznam - několik 
málo minut. Ono totiž uhlídat produktivitu externistů či brigádníků moc nejde a 
finanční motivace zajeden záznam jde spojit s kvalitou jen u opravdu pro věc 
nadšených jedinců a nikoliv lidí, kteří si přišli tvorbou katalogu vydělat peníze.

LN: Kolik uživatelů denně se na Seznam nyní obrací s tím, že s jejich odkazem není 
něco v pořádku? Můžete porovnat tento stav se starým katalogem?

TF: Katalog nového Seznamu jsme spustili tento týden a nyní probíhá wlaďování a 
opravováni chyb, kterým se u projektů takového rozsahu nedalo předejit. V  této 
situaci by proto nebylo správné srovnávat.

LN: Kolik lidí celkem na údržbě katalogu pracuje - kolik je pro projekt stálých 

kontroly?

TF: Na údržbě katalogu pracuje deset stálých zaměstnanců a řádově desítky 
brigádníků a externistů. Interní systém kontroly samozřejmě existuje.

LN: Jak jsou tvůrci katalogu odměňováni - za záznam či odpracovaný čas? Mají nějaký 
limit pro tvorbu či kontrolu jednoho záznamu, případně kolik tento limit činí?

TF: Systém odměňování je nastaven tak, aby byl pro pracovníky motivační, největší 
důraz však klademe na kvalitu zatřiďování, protože právě kvalita katalogu je to, čím se 
chceme odlišit od konkurence.

LN: Dělali jste před spuštěním nového katalogu nějaká pokusná sezení s uživateli 
(mimo vnitrofiremních testů), abyste prozkoumali, jak budou změny uživatelskou 
veřejností přijaty?

zohlednili i ve vývoji.

Můjnázor na celou věc je takový, že katalog je teď méně použitelný. Asi dokáže 
vydělat akcionářům Seznamu vetší peníze, což je komerční cíl provozovatele. Možná 
přijde o pár procent uživatelů, ale tržní podíl Seznamu, měřeny podle celkové 
návštěvnosti všech jeho služeb, to zřejme příliš neovlivní. Podle dnešního článku na 
e-commerce.cz Jak velký je propad Seznamu? [viz:
http://www.e-k0merce.ez/ec/ec.nsf/0/33CCC43215B69632C1256D3C002B5409 ] se však zdá, že 
některým provozovatelům serverů začalo chodit díky nezvládnutému přechodu na
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novou verzi katalogu už nyní viditelně méně uživatelů.

*Na závěr několik málo termínů z informační vědy (převzatá hesla jsou z České 
terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [viz: 
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/] ):

indexace
Proces vyjádření obsahu dokumentu pomocí prvků selekčního jazyka, obvykle s cílem umožnit zpětné 
vyhledávaní. Podle použitých metod se rozlišuje pojmová a slovní indexace, podle použitých postupů se 
rozlišuje intelektuální, automatická a poloautomatická indexace. Z hlediska použitých selekčních jazyků se 
rozlišuje prekoordinovaná indexace a postkoordinovaná indexace.

předmětový selekční jazyk
Selekční jazyk založený na abecedně uspořádaném systému hesel, popř. lexikálních jednotek. Podle 
charakteru lexikální ch jednotek se rozlisují předmětové selekční jazyky založené na použití klíčových slov 
(např. klíčová slova z názvu dokumentů, rotované rejstříky), předmetová hesla (jazyk předmětových hesel) 
a deskriptorové selekční jazyky.

relevantní dokument
Dokument, který odpovídá kritériu relevance, tj. jeho selekční obraz je formálně nebo věcně shodný se 
selekčním obrazem informačního dotazu.

pertinentní informace
Informace, které vyhovují subjektivním požadavkům uživatele na obsah informace nebo dokumentu.

Anketa
. Jaký máte dojem z nového Seznamu?

. Je tento obchodní model životaschopný?

Martin Kopta

Nelíbí se mi řeči o nové generaci vyhledavačů, které už nebudou hledat stránky na 
webu, ale přímo informace. Rád na webu jen tak browsdám a tenhle trend, zdá se mi, 
vede k tvorbě závislosti uživatelů na jednom jediném webu-portálu. Na druhou 
stranu, vznik obchodního katalogu vítám. Telefonní seznamy jsou nepoužitelné. 
Portály nepoužívám, takže neumím říci, jestli je řazení záznamů v  katalogu podle 
PageRanku dobiý nápad, nenapadá mě však lepší způsob. Z krátké zkušenosti musím 
přiznat, ze nově vytvořená struktura sekcí mi vyhovuje. Možná ty katalogy nejsou 
úplně k ničemu. Ostatní novinky na Seznamu jsem zatím bohužel ještě nestihl zažít.

Marek Prokop

Když jsem nový katalog Seznamu poprvé procházel, byl jsem doslova zděšen. Mnoho 
stránek je zatříděno do zcela neodpovídajících kategorií. K některým podkategoriím 
jsem dokonce nenašel vůbec žádnou cestu a objevil jsem je jen náhodou fulltextovým 
hledáním. Z pohledu informační architektury je tedy nový Seznam opravdu 
odstrašující příklad. Na druhou stranu pozoruji, že se obsah katalogu neustále 
proměňuje a předpokládám tedy, že většina problémů jsou jen dětské nemoci, které 
časem zmizí. Bohužel, nyní asi nedokážu rozlišit, co je jen dočasná chyba a co 
plánovaný záměr.

Obchodní model založený na zpoplatněné registraci do katalogu komerčních stránek 
nepochybně životaschopný je. Méně již ale věřím jeho hybridní verzi, kterou Seznam 
zřejmě zvolil. JJudou-li záznamy v  katalogu řazeny podle toho, zda jsou placené či ne, 
aniž by byly zřetelně odlišeny, těžko to uživatelům j>řinese něco dobrého. Nejraději 
bych ale nechal hodnocení na později. Význam zmen ukáže až to, kolik návštěvníků a 
jak dobře zacílených bude ze Seznamu chodit na konkrétní weby. Statistika, kterou 
jsem si rychle udělal za poslední tři dny, zatím žádné významné změny nenaznačuje.
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Petr Staníček

Špatný. Seznam jde zcela proti trendu maximálního zjednodušování (viz Google,
AltaVista). Kategorií je moc a nejsou moc srozumitelné. Světle šedé pidipísmo na 
bílém podkladu snad ani nemůže být určeno ke čtení. Rozdělení obsahu na dvě části 
se mi vůbec nelíbí. Když hledám konkrétní firmu, najdu si ji jinde jednodušeji - v  
katalogu Seznamu ale často nevím, co přesně hledám. Očekává-li Seznam, že budu 
hledat dvojmo, zklamu ho. Budu hledat jinde.

Nějakou dobu určitě. Setrvačnost Seznamuje díky jeho současné pozici obrovská.
Těžko ale říct, jak bude vypadat za pár let. Ne úplné levné roční poplatky asi ze 
Seznamu spláchnou řadu malých firem a drobných provozoven (pro tři největší firmy 
v oboru katalog nepotřebuji). Bude-li navíc relevance vyhledávání nahrazena výší 
bakšiše "inzerentů , jistá část uživatelů si časem najde efektivnější a přesnější

311žlvě
nenápadný. Podle mně autoři zapomněli na dvě základní premisy dobrého
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přesvědčen, že existují životaschopnější obchodní modely.

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v  oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Computers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval ňapř. s 
měsíčníkem e-biz, pro pobavení psal do pánských časopisů Playboy a Esquire. Je 
spoluautorem knihy "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace. 
Strategie vyhledávání a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.
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Tak trochu nová úterý
Libor Nováček -  12. 2. 2004 6:25

Každý, kdo se více zajímá o český ICT trh, už zjistil, že se skoro pravidelně první úterý 
v  měsíci schází několik stovek lidí, aby si vyměňovali zkušenosti s technologiemi. Jak 
je to vlastně s "firmou" First Tuesday, která setkání organizuje od roku 1999? Jaké 
změny nedávno proběhly a co nás čeká od letošního roku nejen v  úterý?

Píše se srpen roku 1999. Vlastimil Veselý provozuje z Brna Virtuální Informační 
Park [viz: http://www.park.cz ] , (který vznikl již v  roce 1995) a začíná rozjíždět neziskové 
sdružení CEO - Centrum pro elektronický obchod [viz: http://www.centrumeo.cz/ ] . 
Dostává nabídku od Julie Meyer [viz:
http://www.speakers.co.uk/Retro/SubPages/Speakers/5374.htm ] , jedné ze čtyř zakladatelů 
sítě First Tuesday [viz: http://www.firsttuesday.cq.uk ] , připojit se k první vlně evropských 
měst a pořádat setkání First Tuesday také v  České republice. V  Praze se věnuje jistý 
Ondřej Bartoš ve své poradenské společnosti Credo Int. zkoumání možností venture 
kapitálu (rizikového, ci spíše rozvojového kapitálu), spolu s Czech Venture Capital 
Associationjviz: http://www.cvca.cz ] spolupořádá na toto téma i konferenci. Vlastimil 
Veselý přijíždí do Prahy a nabízí Ondřeji Bartošovi, se kterým se již zná 
prostřednictvím emailuj a dále podnikatelům Danu Muchovi (později start-up 
Globopolis.com) a Douglasu Arellanesovi (firma Inicia) společné pořádání First 
Tuesday večerů v  Praze. Dan Mucha s Douglasem Arellanesem se však rozhodují 
věnovat spíše svým firmám. Zůstává tedy Ondřej Bartoš s Vlastimilem Veselým - ti 
dva, kteří stáli, a i dnes, byť s jistými změnami, které zmíníme dále, stojí za "firmou" 
First Tuesday CZ.

Talent hledá kapitál
Hlavním motem First Tuesday, "dot-comu", kteiý byl založen už v říjnu 1998, je heslo 
ve smyslu "Talent a znalosti potkávají kapitál" - tedy společná setkání perspektivních 
podnikatelů (bez peněz) s investoiy, kten mají chut investovat, ale nemají vlastní 
nápady. Slovo firma jsem dal v  předchozím odstavci do uvozovek záměrně, neboť First 
Tuesday je především značka a princip fungování sítě, rozprostřené celosvětově, 
spočívá v  licencování této značky. Neslo tedy nikdy v  pravém smyslu slova o firmu s 
vlastní právní subjektivitou, která by nesla toto jméno. Nositelem práv ke značce i ná 
našem území je First Tuesday Ltd. z Velké Británie. Ta dále poskytuje licenci k 
používání značky v  jednotlivých státech. Od roku 1999 do roKu 2002 drželi licenci pro 
Českou republiku Vlastimil Veselý a Ondřej Bartoš £jako dvě fyzické osoby), pak 
společnost Credo Int., spol. s r.o., a to jménem Ondřeje Bartoše a Vlastimila Veselého.

V  České republice se FT zadařilo
Během čtyř let se akce First Tuesday CZ opravdu pořádně rozjely. Celkem se akcí 
zúčastnilo ke konci roku 2003 přes pět tisíc lidí. Při nich vystoupilo cca 480 lidí 
(včetně mnoha zahraničních řečníku). Při počítání uspořádaných nebo 
spolupořádaných akcí se zastavíme u čísla 125. Mezi pravidelná úterní setkání časem 
přibyly např. středeční akce Wireless Wednesday, věnující se mobilním technologiím 
(za pravidelné účasti zástupců mobilních operátorů), několikrát do roka se konají i
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konference E-security Pulse, pětkrát proběhla konference Internet & Business Live 
[viz: http://www.FlRST.park.cz/iblive ] , zaměřená na trendy a strategie elektronického 
obchodování. Proběhly i čtyři semináře First Tuesday Academie [viz: 
http://www.FIRST.park.cz/academic ] , věnované spolupráci firemní sféiy a vysokých škol.
Již dvakrát se konal víkendový BootCamp pro podnikatele.

V  dobách největšího boomu (rozumějte dobu, které dnes říkáme internetová horečka 
či "před tím, než bublina .comů splaskla") mělo First Tuesday "pobočky" ve více než 
120 městech pěti kontinentů. V  současné době jsou podle Ondřeje Bartoše aktivní 
First Tuesday asi v  17 zemích, hlavně v  Evropě. Nejaktivnějšími jsou prý ve Švýcarsku,
Belgii, Lucembursku, Washingtonu, Kanadě a v Jižní Africe.

Rozštěpení FT od roku 2004
Život přináší neustálé změny. Něco již bylo naznačeno na posledním úterním setkání v  
prosinci, počátkem letošního roku jsme se na adrese www.firsttuesday.cz [viz: 
http://www.firsttuesday.cz ] mohli dočíst:

Na aktivity First Tuesday CZ od i. ledna 2004 navazují:

FIRST Innovation Park - http://first.park.cz [viz: http://first.park.cz/ ]
TUESDAY Business Network - http://tuesday.cz [viz: http://tuesday.cz/ ]

Počínaje lednem 2004 je tedy licence pro pořádání First Tuesday akcí rozdělena na 
Čechy, kde operuje spol. Creao Int. Ondřeje Bartoše, a na Moravu, kde operuje 
společnost VIP park.cz Vlastimila Veselého. Ten dále vysvětluje: "Naše dohoda s 
Ondřejem Bartošem spočívá v  tom, že já jsem se vzdal práv na setkání First Tuesday 
Praha, Wireless Wednesday, E-security Pulse a Ondřej Bartoš se podobně vzdal práv 
na First Tuesday Brno, Internet & Business Live a First Tuesday Academie. Na mé 
straně je přenechání práv na setkání First Tuesday Praha kompenzováno tím, že si 
ponechávám exkluzivní statut národního IST multiplikátoru (matchmaker, tráiner, 
consultant) pro projekty spolufinancované z fondů EU. Přínosy pro Seny FIRST 
Innovation Park plynou ze tří hlavních okruhů aktivit, z nichž pouze jeden tvoří 
pořádání akcí. To je ta hlavní změna na naší straně, lidé vnímají First Tuesday 
většinou jen jako akce. Jen ty mají silnější geograficky rozměr. Konzultace budou 
probíhat na celém území ČR a online služby nejsou vázané na místo."

A  v čem byly rozpory v  náhledu zakladatelů na budoucnost First Tuesday CZ, které 
vyústily v  toto rozdelení aktivit? Vlastimil Veselý chtěl pořádat méně akcí s užší 
specializací a měl obavy z příliš rychlého růstu firmy a nákladů. Také byl pro dřívější 
zpoplatnění členství, podle jeho slov viděl nutnost členství zpoplatnit již během roku 
2002. Rozdílné názory, které se objevily na jaře 2003, tedy vedly k rozhodnutí 
ponechat obě firmy a specializovat se na aktivity, které jsou každé z nich bližší. Kdyby 
názory "otců" First Tuesday CZ byly stejné, existovala by dnes právě jedna společná 
firma, která by byla nositelem licenčních práv.

"Bartošova" TUESDAY Business Network je podnikatelská síť zřízená ve formě 
občanského sdružení. Individuální členství je vázáno na uhrazení ročního poplatku 
1790 korun, firemní členství začíná na 19.000 korun.

Z čeho se financovalo First Tuesday do teď? V  některých případech mělo First
j------ 1------— -------------- r~~ -  obchodů uskutečněných za jeho přispění,

)-200i. Nicméně hlavními
příjmy byly příspěvky partnerů z řad silných společností, mezi které se za ta léta 
zařadily napr: IBM, Wnitlite & Case, CMS Čameron McKenna, Microsoft, Nextra, 
Accord Group, Deloítte & Touche, PriceWaterhouseCoopers a další. Od nich put 
do pokladny více než polovina příjmů. Dalšími zdroji byly především příjmy z
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realizace evropských projektů a také účastnické poplatky na pořádaných akcích. Podle 
Ondřeje Bartoše tak v roce 2003 dosáhl obrat českého First Tuesday zhruba devět 
milionů korun.

TUESDAY Business Network očekává, že minimálně třetinu obratu budou tvořit 
členské příspěvky, další třetinu příspěvky partnerů a zbytek poplatky za účast na 
akcích a další služby (studie, přehledy trhu apod.).

Mění se i m ísto
Vzhledem k tomu, že jedním z platinových partnerů TUESDAY Business Network se 
stala poradenská společnost PricewaterhouseCoopers, pravidelná setkání First 
Tuesday Praha se budou v  roce 2004 konat v  BusinessCommunityCentru v  Kateřinské 
ulici. Pro Wireless Wednesday byly zvoleny prostory pražského hotelu Andel's. 
Pamětníci starších akcí zažili pražská First Tuesday na Novotného lávce, na 
Václavském náměstí v  restauraci Fromin (později Duplex), v  době největší internetové 
horečky tak šlo zažít nefalšované "elevator pitch" [viz:
http://vcexperts.com/vce/libraiy/encyclopedia/glossaxy_view.asp?glossary_id=38 ] , právě cestou 
do restaurace, umístěné pod střechou. Později se dlouhou dobu setkání konala v  
hotelu Jalta.

Přicházejí další akce a novinky
Novinkou, o které zatím Ondřej Bartoš mnoho neprozradil, budou komornější akce 
TUESDAY Breakfast with..., které se budou konat v  pražském Golem klubu [viz: 
http://www.golemclub.cz ] . Chtěl by na ně zvát jako hosty zajímavé osobnosti, zejména z 
řad korporátních uživatelů technologií, případně zahraničních osobností. Vlastimil 
Veselý chystá pro členy preferenční pozvání na uzavřené workshopy (resp. diskusní 
stoly s brainstormingem pro cca 25 zvaných hostů s následnou tvorbou dokumentů 
typu white páper). Chystají se i pracovní obědy a večeře pořádané při příležitosti 
návštěv zahraničních hostů (zástupců Evropské komise, významných podnikatelů, 
konzultantů, investorů a manažeru) nebo představitelů státní správy. To je typ akcí, 
na kterých chce FIRST Innovation Park v  budoucnu stavět. V  tomto stylu naváže už 
teď v  březnu na již realizovaný workshop další. Tentokrát se zaměřením na 
administrativní bariéry vzniku a rozvoje technologických firem.

Novou službou TUESDAY Business Network je MatchMaking pro párování 
podnikatelských nabídek a poptávek. Jde o službu zpoplatněnou, každý člen však 
dostává při registraci několik kreditů, které umožňují zadat do systému poptávku. 
Osobně se domnívám, že tento systém párování lidí bude účinnější než lov 
obchodních partnerů na setkáních naslepo. Sám chodím na akce od roku 1999, a tak 
jsem poznal hodně lidí, i takových, kteří, když přišli mezi komunitu poprvé, se 
absolutně neorientovali v  tom, kdo je kdo - a s Kým by mohli dohodnout jaký obchod.

Zájem je  i za peníze
Tuesday Business Network měla k 6. únoru 240 individuálních členů a 15 členů 
firemních. Jde o stavpo zhruba deseti dnech od oficiálního spuštění TUESDAY 
Business Network a členové přibývají každým dnem. Plánem je 800 individuálních a 
30 firemních členů do konce roku. Brzy by se mělo objevit počítadlo členů na webu 
www.tuesday.cz. [viz: http://www.tuesday.cz ]

FIRST Innovation Park měl k 6. únoru deset firemních členů (členství stojí 18.000 
korun ročně) s cílem cca 25 firem do konce roku. Podle Vlastimila Veselého je takový 
počet rozumný k tomu, aby se na jedné straně projevily úspory z rozsahu, a na straně 
druhé aby dokázali rozpoznat jejich potřeby a preference, a byli jim tak schopni 
účinně pomáhat výběrem těch správných informací, kontaktu a dalších aktivit pro 
rozvoj podnikání. Vlastimil Veselý zároveň přiznává, že členské poplatky nebudou
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příjmům v prvním roce určitě dominovat. Důležitá je podle něj spíše změna modelu 
"from free to fee", což považuje za běh na dlouhou trat.

"V Brně budeme pořádat cca šest akcí ročně, dále asi tři v  Praze (v květnu 6. ročník 
konference Innovation & Business Live, mezinárodní NETIES konferenci o 
evropských projektech aj.). Alespoň jednu další akci ročně bychom rádi uspořádali i v 
dalších krajských městech, o kterých se možná v ICT médiích tolik nepíše, ale kde také 

odniká řada šikovných lidí, které trápí podobné problémy jako v  Praze a v Brně," 
oplňuje Vlastimil Veselý.

Napadlo mě položit Ondřejovi Bartošovi otázku, proč vlastně značku First Tuesday 
neopustili úplně (čímž by ušetřili nemalé peníze za její licencování) a jaké vidí výhody 
být součástí sítě First Tuesday oproti alternativě být prostě jen "Tuesday". "Byla to 
jedna z možností, ale nakonec jsme se rozhodli zůstat součástí sítě, a to z několika 
důvodů. Těmi nejsilnějšími byl určitý sentiment ke značce, kterou jsme v  Česku 
budovali poslední čtyři roky. Druhým byla pak skutečně užitečnost kontaktů s našimi 
zahraničními kolegy 
inspirace. O to všecr

Na tu samou otázku Vlastimil Veselý odpovídá: "Nevidím důvod, proč se vzdávat 
potenciálu, kteiý síť stále má. Ve spolupráci s našimi First Tuesday kolegy z Maďarska 
a Slovenska jsme např. podali s VIP park jako koordinátorem další evropský projekt."

Ukáže čas
V  tuto chvíli má licence ke značce First Tuesday pro Českou republiku platnost do 
roku 2006, s možností opce na dalších několik let. O udělení či neudělení licence na 
další období rozhoduje především aktivita zahraniční "buňky", a ta se té české nedá 
rozhodně upřít.

Nakolik se rozdělení aktivit mezi dvě samostatné firmy projeví v  činnosti First 
Tuesday CZ, můžeme sledovat v  budoucnu z aktivit Bartošovy TUESDAY Business 
Network a FIRST Innovation Parku Vlastimila Veselého. Jako pravidelný účastník 
většiny akcí věřím, že budu mít stále mnoho příležitostí poznávat zajímavé lidi, jejichž 
zkušenosti mi už mnohokrát profesně pomohly a mezi kterými jsem objevil i nové |
kamarády.

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v  oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Computers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s 
měsíčníkem e-biz, pro pobavení psal do pánských časopisů Playboy a Esquire. Je 
spoluautorem knihy "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace.
Strategie vyhledávaní a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.
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UJM
s e r v e r  o Če ské m  i n t e r n e t u

Apríl 2004 aneb hranice mezi reálnem a mystifikací je 
tenká
Libor Nováček -  2.4. 2004 6:30

Vývoj technologií jde kupředu mílovými kroky. Zprávy, které vypadají první aprílový 
den jako vydařeny žert, se za různě dlouhou (ci spíše krátkou) dobu ukáží jako 
uskutečnitelné. Někdy se tak stane hned druhý den. Asi nejvíc lidí z internetové 
komunity včera zaměnilo s vtipem zprávu společnosti Google. Ale ani obsah českých 
tvůrců nezklamal.

Internetovým aprílovým výtvorům se Lupa věnovala v  posledních letech pravidelně, 
sám jsem zde rozebíral žertíky v roce 2001. Když jsem si teď staré články pročítal, 
zastavil jsem se nad textem Nový firmware pro telefony Nokia [šlo o model 7110 - 
pozn. aut.] s HTML prohlížečem. Přidal jsem tehdy ke zprávě komentář: "Možná, že 
za pár let se dočkáme nejen u Nokií, kdo ví?". Už nějaký ten pátek nosím v  kapse 
Nokii 3650 s internetovým prohlížečem Opera [viz:
http://www.opera.com/download/index.dml?platform=symbian ] , který ie dostupný mobilům

V .  * / 1_  O  . XT •/

peti výrobců.

Google umí
Pojďme se nejdříve podívat za hranice země (i Země). Zastavím se u aprílového žertu, 
který se povedl společnosti Google. Nemyslím tím ovšem nový freemail Gmail.com 
[viz: http://www.gmail.com/ ] s kapacitou schránky l  GB, jemuž se dostalo pozornosti na 
nejednom [viz: http://www.pravednes.cz/my/fulltext.jsp?expressions=gmail ] českém 
zpravodajském serveru. Den po aprílu se totiž zdá velice pravděpodobné, že tento 
freemail vůbec není brán jako vtip. Google mínil jako aprílový vtípek jen stránky, kde 
nabízel pod titulkem Google Copernicus Center is hiring [viz:
http://www.google.com/jobs/lunarjob.html ] pracovní pozice na měsíční základně. Kdo by 
bral vážně informace: "(...) Na Googlunplexu bude 35 inženýrů, 27.000 web serverů, 
dva maséři a kuchař, který dříve sloužil u popové skupiny Hanson (...) Zájemcům 
musí být 1. dubna 2007 nejméně 18 let. (...)"?

Ale zpět ke Gmail.com. Například pod článkem na Živě [viz:
http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARl=115734 ] jsou diskutující nakloněni verzi, že 
jde o apríl. Osobně jsem zprávu nebral jako apríl ani vteřinu. Stačí si vzpomenout, že 
pouhé vyhledavače se proměnily v  portály i diky přidání ťreemailů. Email je více 
používanou službou Internetu, než je surfováni po webu, a surfování samo teprve 
obsahuje podmnožinu vyhledávání. Email tedy skrývá obrovský potenciál. Zejména

celou schránku jistě nezaplní.

Agentura Reuters vydala už 1. dubna večer (našeho času) zprávu Google: 'Gmail' No 
Joke, Lunar Jobs Are [viz:
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=topNews&stoiyID=4728894 ] . Mluvčí Google, 
David Krane, také přímo potvrdil, že v  případě Gmailu nejde o žert, pro článek v  
E-Commerce Times [viz: http://www.ecommercetimes.com/perl/story/33296.html ] .

t
il:
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Jistý Harry2 z blogu Search Engine Positioning and Web Marketing News? [viz: 
http://www.rugles.com/weblog/ ] se domnívá, že je jedno, jestli jde o vtip nebo ne. Pokud 
ano, lidem z Google se povedl, protože se zpráva dostala na hlavní stránky 
zpravodajství, a pokud to vtip není, tak speimlace pomohly zprávu rozšířit.

Efekt je stejný - zpráva přitáhla pozornost i v malé České republice, Google se 
celosvětove pořádně zviditelnil.

Dobře viditelní bloggeři a Euro off-line
Zvýšená aktivita blogerů částečně zachránila minimálně jeden povedený aprílový 
kousek. Blogeři se věnovali komentování a sbírání odkazů na aprílové kousky uz i. 
dubna ráno. Filip Rožánek [viz: http://blok.rozanek.cz/index.php?p=85o ] ve svém blogu 
napsal: "Husarský kousek se podařil online edici ekonomického týdeníku Euro. Jeho 
redakce vypustila zprávu, že Aleš Hušák končí ve všech funkcích v Sazce [viz: 
http://www.euro.cz/id/84p7xirzpg/detail.jsp?id=59952 ] . Text je včetně citací tak věrohodný, 
že málokdo na první pohledpoznal, že je to kachna. Euro tím spustilo lavinu 
telefonátů tiskovému mluvčímu Sazky. 'Je to nesmysl, kachna, apríl,' reagoval mluvčí 
Sazky Zikmund, když jsem se mu jako jeden z mnoha dovolal (...).

Lze však gratulovat také následné akci, kdy Euro vymazalo kus historie tím, že 
předmětný článek ze svého webu zcela stáhlo? Ve večerních hodinách i. dubna už 
odkaz směřoval pouze ke komentáři "Do této části prezentace Vám bohužel není v 
tuto chvíli umožněn přístup." Finanční skupině PPF, ke které má časopis Euro velice 
blízko ( popis personálních propojení [viz:
http://ipoint.fínancninoviny.cz/detail.php?article=9687 ] ), asi opravdu záleží na dobrých 
vztazích se Sazkou. Zřejmě kvůli sílící konzumaci reklamního času Sazkou na TV 
Nova, která patří pod křídla PPF. Každá legrace něco stojí.

Apríl mimo zpravodajství
Apríla si neudělaly jen zpravodajské servery, ale např. i webhostingová firma 
Explorer, která oznámila [viz: http://podporte.explorer.cz/ ] : "Vzhledem ke zvyšující se 
frekvenci vítězných soudních sporů vyvolaných komerčními subjekty a veřejnými 
institucemi, a na základě ustanovení zákona č.137/1995 Sb., o ochranných známkách, 
zvažuje společnost Explorer a.s. podání žaloby na výrobce nejrozšířenějšího webového 
prohlížeče Internet Explorer - společnost Microsoft". Prosba uživatelům o vyjádření 
názoru, zda se soudit ci nikoliv, skončila po hlasování přáním příjemného prožití 
zbytku aprílového dne.

WiFi E-shop [viz: http://www.wifishop.cz/inshop/ ] zařadil od 1. dubna do sortimentu 
WiFi lahůdkové párky - set pro výrobu antény. A to rovnou ve dvou základních 
provedeních, - plném za 120 korun a prázdném za 60 korun (včetně DPH, což bude 
jistě daň z párkové hodnoty). Prázdné balení však nabízí s poznámkou, že se dá 
objednat jen po obědě a dohodě s personálem obchodu. Pokud není WiFi váš obor, tak 
vězte (a párky jezte), že taková doma vyrobená anténa skutečně funguje a zmínka o ní 
se dostala až do oficiálních novin Prahy 9 [viz: http://www.praha9.cz/?c_id=555 ] . Osobně 
bych ale s nákupem počkal na květen, párky se nezkazí a DPH o něco klesne.
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Další aprílové články:
finance.centrum.cz: ČNB: Pětitisícovky končí! [viz: 
http://fmance.centrum.cz/clanek.phtml?id=83306 ] 
iDnes: Po pěvecké star se hledá PornoStar? [viz: 
http://revue.idnes.cz/lidicky.asp?r=lidicky&c=A04033i_i95338_lidicky_klu ]
Lidovky: Na Marsu byl objeven život! [viz: 
http://lidovky.centrum.cz/zajimavosti/clanek.phtml?id=250988 ]
Lidovky: Hypermarkety půjčují zákazníkům brusle [viz: 
http://lidovky.centrum.cz/zajimavosti/clanek.phtml?id=250999 ]
Marigold: Teslácké GDMA dostane šanci v CDMA2000 [viz: 
http://www.marigold.cz/zprava.html?cislo=277i8&rss=i ]
Technet: Spammer Aleš Slabý si v Praze otevřel železářství! [viz: 
http://technet.idnes.cz/n0vinky/majalives040401.html]
Technet: Nová technologie bezdrátového přenosu dat nevyžaduje elektřinu [viz: 
http://technet.idnes.cz/n0vinly/bezdrat040401.html ]

To nejlepší nakonec. Asi už to víte, ale opakování je matka moudrosti - firma 
RobertBorec.com [viz: http://www.seriozni-zizala.cz/prdy/ ] změnila majitele, ale to snad 
ani nebude apríl, protože tady [viz: http://lac0.bl0guje.cZ/0403archiv.php#33235 ] jsem to 
četl už 29. března.

Libor Nováček
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Lycos loni odkoupil pětinu Seznamu
Libor Nováček -  28 .4 . 2006 6:30

Ivo Lukačovič, majoritní vlastník a předseda představenstva Seznam, a.s. v roce 2003 
navýšením kapitálu zvýšil bez povšimnutí médií svůj akciový podíl v Seznamu ze 70 
procent na 90,32 procenta. Menšinový akcionář, investor z roKu 2000, se totiž úpisu 
nových akcií nezúčastnil. V roce 2005 pak opět v tichosti Lycos odkoupil 20,32% 
podíl v Seznamu.

Zajímám se o české i zahraniční vyhledávače po ekonomické i technické stránce ze 
studijních a profesních důvodů již mnoho let. Čeští provozovatelé portálů nejsou příliš 
štědří, pokud se týká poskytování ekonomických informací do Sbírky listin. Na 
serveru justice.cz [viz: http://www.justice.cz ] pak najdeme zdigitalizovanou pouhou část 
z toho, co bylo mezi listiny uloženo. Proto mě zaujala výroční zpráva [viz: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentDetail&vypisLií 
] Seznamu o 42 stranách, ve které se objevila informace, že se IVO LUKAČOVIČ podílí 
k 31. prosinci 2004 na základním kapitálu společnosti 90,3 procenta. Toto číslo bylo 
vyšší než 70 procent, které Lukačovicovi zůstaly v roce 2000 poté, co získal 
30procentní podíl švédskýjportál Spray. Zároveň jsem měl k dispozici výroční zprávu 
společnosti Lycos (ta později v roce 2003 pohltila Spray) za rok 2005, kde byl uváděn

P .
listin B 6493 u Městského soudu v Praze. V médiích se o těchto událostech zatím 
nemluvilo.

Jak Spray a Lycos k Seznam u přišly
Podívejme se trochu do historie a osvětleme si kapitálové účasti od úplného počátku. 
Seznam.cz [viz: http://www.lupa.cz/adresar/seznam-cz/ ] byl nejdříve živností fyzické osoby - 
Iva Lukačoviče. V roce 1999, tedy v době internetove horečky, projevil o Seznam 
zájem švédský portál Spray, se kteiým se Ivo Lukačovič dohodl a založili společně 
akciovou společnost. Pro začátek se základním kapitálem (tehdy se mu ještě říkalo 
„základní jmění”, v tomto textu však budeme nadale používat termín kapitál) jeden

pak upsal akcie o nominální hodnotě 990.000 korun a splatil je nepeněžitým vkladem 
(vklad podniku, oceněný podle znaleckého posudku z 21. ledna 2000 na 10.500.930 
korun) a 10.000 korun upsal Spray v penězích. Emisní kurz akcie byl 10.607 korun, 
nominální hodnota akcie 1000 Korun, 9607 korun pak bylo emisní ážio.

Brzy následovalo navýšení základního kapitálu o 200.000 korun na 1,2 milionu 
korun. Tyto akcie upsal podle akviziční smlouvy z 21. ledna 2000 Spray a tím získal 
další 200/1200 poctil na kapitálu. Předtím již 10/1000 měl, takže celkem zvýšil účast 
na 210/1200, t.j. 17,5 procenta na základním jmění. Za 200 akcií o nominální hodnotě 
1000 korun měl Spray zaplatit 200.000 korun + 74.989.930 korun (díky emisnímu 
ážiu, které činilo 374.949,65 Kč na jednu akcii). Celkem, zaokrouhleno na celé 
miliony, 75 milionů korun. Při takovém úpisu jde o získání kapitálu do firmy, tedy 
peníze jsou určeny přímo pro akciovou společnost.
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Záhada třiceti procent
Otázka vyvstává, jak Spray došel k 3oprocentnímu podílu, který se od začátku jeho 
vstupu do Seznamu v roce 2000 medializoval (viz např. článek NIKOLY RAFAJE 
Seznam: cesta do Evropy po Svédsku [viz: http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=9799 
] na serveru Živě.cz). Mechanismus založení akciové společnosti a navýšení kapitálu 
nás přivádí k číslu 17,5 procenta. Jednou z možností je, ze Ivo Lukačovič odprodal část 
do 30 procent, tedy 12,5 procenta akcií Seznamu, firmě Spray. Pak by již šlo o obchod 
mezi Ivem Lukačovičem jako vlastníkem akcií a firmou Spray. Nešlo by tedy o kapitál 
jdoucí přímo do akciové společnosti (což ale např. nevylučuje, aby akcionář peníze 
společnosti půjčil atd.). Tuto informaci však nelze zjistit ze Sbírky listin.

Pro další události nehraje způsob, jak se Spray dostal k 30procentnímu podílu, 
podstatnou roli -  tento podíl byl uváděn v mediích po několik let přímo zástupci 
Seznamu. Listiny o účasti akcionářů na valných hromadách ukazují, že 30 procent v 
Seznamu držel někdo jiný než Ivo Lukačovič. U akcií vydaných "na majitele" nemohou 
členové statutárních orgánů ani ostatní akcionáři vědět, kdo je v danou chvíli 
majitelem (držitelem) takových akcií, neboť se dají neomezeně převádět.

Práva spojená s akcií je oprávněn vykonat ten, kdo listinu předloží (např. na valné 
hromadě).

Neshody z roku 2000
Po vstupu Spray do Seznamu se spekulovalo o jistých problémech, které má Ivo 
Lukačovič se Švédy. Nikdy však nebyly zcela vysvetleny. Asi nejvíce se sám Ivo 
Lukačovič vyjádřil pro Newsletter 3 /2000  [PDF, 2,5 MB] [viz:
http://www.nordicchamber.cz/download.php?type=nordicNews&file=42fo767de45ba.pdf&title=nordic-news 
] The Swedish Chamber o f Commerce in the Czech Republic, str. 2 se dvěma články, 
nadepsanými dohromady IKEA’s smiling, Lukacovic is crying (IKEA se směje,
Lukačovič pláče):

"...Lukacovic confirms that Spray originally had an option to acquire a majority 
stake in Seznam, but that this option is no longer valid, since the Swedes failed to 
issue an IPO. On the other hana, the last word has not been said in this 
Czech-Swedish IT  relationship, and Lukacovic does not rule out future disputes. 7 
don't want to comment on this right now. All I  can say is that Spray, from a legal 
point o f view, has behaved fa r from  cleanly.' 'Does this mean Spray haven’t paid 
you for their stake?” “No, they have paid. But stop asking me questions, this is 
really all I  want to say.

"...Lukačovič potvrzuje, že Spray měl původně opci na získání většinového podílu 
v Seznamu, ale tato opce již  není platná od doby, kdy Švédi selhali s IPO. Na  
druhou stranu poslední slovo v tomto česko-švédském vztahu na poli IT  nebylo 
vyřčeno a Ivo Lukačovič nevylučuje budoucí spory. 'Nechci to teď komentovat.
Vše, co mohu říci, je, že Spray z právního hlediska nejednal čistě.' 'Znamená to, že 
Spray nezaplatil za svůj podíl?' 'Ne, zaplatili. Ale přestaňte se mě ptát, to je  
skutečně vse, co chci říct'..."

Spray se v době, kdy se zajímal o investici do Seznamu, chystal na IPO, to se ovšem 
nezdařilo. V článku Ivo Lukačovič: Seznam dělají neznámí lidé [viz: 
http://www.lupa.cz/clanky/ivo-lukacovic-seznam-delaji-neznami-lide/ ] se Ivo Lukačovič k 
době, kdy nevyšlo IPO, vyjadřuje: “"Byly to složité časy..."

Valná hromada, posílení celkového kapitálu nevalné
Přeskočme nyní několik let, během kterých Seznam rostl do prosperity a kdy se Ivo 
Lukačovič prezentoval v médiích jako 70procentní a majoritní vlastník a.s. Seznam 
(např. Výroční zpráva Seznam, a.s. za rok 2002 uvádí k 31. prosinci 2002 -
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70procentní podíl Ivo Lukačovič, u 3oprocentního podílu uvedeno - "není známo", 
protože tyto akcie byly na majitele) a zastavme se v roce 2003.

Dne 14. března 2003 je v celostátním deníku Právo [viz:
http://i.iinfo.cz/urs/6666pravo-optim-ii46i5c>333934i9.jpg ] zveřejněn termín mimořádné 
valné hromady, kterou svolává představenstvo Seznamu, a to na 15. dubna 2003. Na 
pořadu jednání je mj. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, přičemž 
jako jeden z důvodů navyšování kapitálu je podle bodu (a) posílení důvěryhodnosti 
společnosti ve vztahu k obchodním partnerům a bankám. Podle bodu (g) emisní kurz 
[akcií] bude roven jejich jmenovité hodnotě. Tedy toto navyšování nemohlo přinést 
firmě více kapitálu než je d n o tk y  milionů korun (nakonec to bylo 2,52 milionu korun), 
protože nebylo použito emisní ážio.

Na mimořádné valné hromadě pak byl přítomen [viz:
http://i.iinfo.cz/urs/6690vhi5042003prit0mni-iX46i5055577205.jpg] 15. dubna 2003 Z 
akcionářů pouze Ivo Lukačovič, s podílem 840/1200 (což souhlasí se 70 procenty). 
Rozhodný podíl pro odsouhlasení navýšení kapitálu byl 2 /3  (t.j. 66,66 procenta), 
takže se 70 procenty mohl Ivo Lukačovič odhlasovat zvýšení kapitálu sam. Akcionář se 
30procentmm podílem se této valné hromady nezúčastnil, stejně jako pak samotného 
navyšování kapitálu, čímž poklesl investorův podíl na základním kapitálu Seznamu 
pod deset procent (přesněji na 9,68 procenta). Ivo Lukačovič se z původního 
70procentního podílu dostal k podílu 90,32 procenta. Navýšení vlivu v Seznamu se v 
uplynulých letech nikde v médiích neobjevilo. Ivo Lukačovič vystupoval jako 
majoritní vlastník, což byl a bude se sedmdesáti i devadesáti procenty.

Spray je  minulost, teď  už je  Lycos
Dne 18. září 2003 byl Spray Network NV zcela sloučen s Lycos Europe NV. Dočteme 
se o tom ve zprávě na nemeckém serveru Lycosu [PDF, 1,4 MB] [viz: 
http://www.lycos.de/inc/content/startseite/cce/downloads/gbo3_e.pdf] - sloučení nemělo 
žádný dopad na složení akcionářů Lycosu, protože Lycos již měl v držení 100 procent 
podílu Spray Network N.V. Ve výroční zprávě Lycosu za rok 2003 se zatím nepíše ani 
slovo o kapitálové účasti v Seznamu, neboť ten byl v té době v držení soukromé 
společnosti Spray, a až po začlenění Spray do Lycosu přešel podíl přímo Lycos.

Už ve výroční zprávě společnosti Seznam za rok 2003 je uvedeno, že akcionář 
podílející se na základním kapitálu více než 20 procenty byl Ivo Lukačovič, a to s 90 
procenty, takže na bývalého investora zbývalo deset procent (zaokrouhleně). Když 
jsem ještě neměl tuto zprávu k dispozici, stejně jako několik set stran ze Sbírky listin, 
a neseděl mi podíl Lycosu v Seznamu v roce 2005 (uváděno 30 procent) a podíl Iva 
Lukačoviče ke konci roku 2004 (uváděno 90,3 procenta), zaslal jsem dotaz do Lycosu. 
INA J. KRUŠE z evropského PR oddělení mi 29. března 2006 potvrdila, že opravdu ke 
konci roku 2005 mel Lycos v Seznamu 30procentní podíl. Ohledně navyšování 
kapitálu v roce 2003 mě však posléze odkazala na PR oddělení Seznamu s tím, že se 
nebudou k věci vyjadřovat.

Proč tedy Spray a jeho vlastník Lycos dopustili, že pasivitou snížili svůj podíl v 
prosperujícím a perspektivním českém portálu, v hodnotě mnohonásobně vyšší, než 
kolik činily prostředky potřebné k účasti na navýšení kapitálu, je  jedna velká 
nezodpovezená otázka. Českým novinářům se odpovídá mlčením, mnozí akcionáři 
Lycosu, veřejně obchodované společnosti [viz:
http://finance.google.com/fmance?q=lycos+europe ] , pravděpodobně do problému, který 
překračuje několikeiy evropské hranice, příliš nevidí.

Rok 2005 -  Lycos kupuje část Seznam u
Ve Sbírce listin je uložena plná moc (strana 1 [viz: 
http://i.iinfo.cz/urs/6685plnamoci-H46i5i20485530.jpg], Strana 2 [viz:
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http://i.iinfo.cz/urs/6686plnamoc2-ii46l5i22i25435.jpg]), udělená l8 . Února 2005 
společností Lycos Europe N.V. advokátovi RADKOVI VÁŇOVI (z Advokátní kanceláře 
Allen & Oveiy -  ta uvádí Lycos i ve svých referencích [PDF, 1,2 MB] [viz: 
http://www.allenove1y.c0m/AOWeb/binaries/901.pdf] , aby:

a. "[se] účastnil valné hromady Seznamu dne 11. března 2005 a na této valné 
hromadě zastupoval společnost Lycos a vykonával veškerá práva společnosti 
Lycos, jako akcionáře Seznamu,

b. podepsal smlouvu o koupi akcií Společnosti [Seznam, a.s.] mezi společností 
Lycos jako kupujícím a panem Ivo Lukačovíčem jako prodávajícím a učinil 
všechny kroky nezbytne k jejímu vypořádání, zejména aby převzal převáděné 
akcie (756 (slovysedm set padesát sest) kmenových listinných akcii společnost 
znějících na majitele s pořadovými čísly 1201 až 1956 včetně), každá o 
jmenovité hodnotě 1000 korun odprodávajícího,

c. podepsal dohodu o narovnání mezi společností Lycos, panem Ivo Lukačovíčem 
a Společností [Seznam, a.s.], kterou smluvní strany uzavírají za účelem 
vyřešení všech sporných otázek plynoucích z akviziční smlouvy uzavřené 21. 
ledna 2000 mezi Spray International (2) N.V. a panem Ivo Lukačovíčem."

Radek Váňa pak substituční plnou mocí zmocnil 4. března 2005 advokátku MGR.
IVANU PETIROVOU, aby jej zastupovala v rozsahu jemu udělené plné moci, zejména co 
se týče bodů (a) a (b). Bod (c) už v této substituční plné moci nefiguruje (jestli už byla 
tou dobou dohoda podepsána či nikoliv, také nelze z veřejných zdrojů zjistit).

Na mimořádné valné hromadě konané dne 11. března 2005 byli přítomni za akcionáře 
Ivo Lukačovič s 3360 hlasy a Lycos s 360 hlasy byl zastoupen Mgr. Ivanou Petirovou.
Ivo Lukačovič tak měl 3360/3720 a Lycos 360/3720, což je v případě Iva Lukačoviče 
90,22 procenta.

Veliká otázka vzniká kolem ceny, kterou Lycos za akcie zaplatil.

V dokumentu určeném (nejen) akcionářům Lycosu, tedy veřejně obchodovatelné 
společnosti, nazvaném Interim Report 1/2005 [PDF, 374 kB] [viz: 
http://www.lyc0s.de/inc/c0ntent/startseite/cce/d0wnl0ads/LYC_QB1-2005_E.pdf] , stojí, že v 
prvním čtvrtletí roku 2005 bylo vyčleněno na pořízení dlouhodobých aktiv a pro 
dodatečnouangažovanost v Seznamu, kde je Lycos angažován od října 2000, celkem

' moci a poplatků za něj lze usuzovat,
, pro kterou je plná moc vystavena, 

přesahuje 300.000 eur. Ani tato suma však nedává skutečnou odpověď, kolik Lycos 
za akcie Ivu Lukačovičovi zaplatil.

Jako by se nic nestalo
Na řádné valné hromadě dne 15. června 2005 byli přítomni [viz: 
http://i.iinf0.cz/urs/669ivhi5062005prit0mni-H46i5i85494936.jpg] Ivo Lukačovič S  2604 
hlasya Lycos s 1116 hlasy (zastoupený opět advokátem Radkem Váňou), tedy 
rozloženi Ivo Lukačovič: Lycos bylo 70:30. Když se tedy podíváme na Seznam 15. 
června 2005 a v roce 2000, poté, co Spray investoval několik milionů dolarů, zdá se 
být vše stejné, jen Lycos nahradil Spray. Na stránkách s historií firmy Seznam [viz: 
http://firma.seznam.cz/historie-firmy.html ] však milník se snížením vlivu původního 
investora v roce 2003 a následným prodejem 20,32 procenta chybí.

li odkoupil pětinu Seznamu - LUPA http://www.lupa.cz/clanky/lycos-loni-odkoupil-petinu-seznamu

že odpovídal Ivo Lukačovič, předseda představenstva Seznamu. Zdržení odpovědí 
způsobila zaneprázdněnost Seznamu kvůli kauze „ tzv. hacknutí [viz: 
http://www.lupa.cz/clanky/seznam-vs-nova-kolotoc-zalob-a-lzi/ ]“ .
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Malá poznámka - v  otázkách je použito neformální tykání, které jsem započal s Ivo 
Lukacovičem před téměř deseti lety, když jsem poprvé využil inzertních služeb 
Seznamu.

Prošel jsem pečlivě zakladatelské dokumenty a vykládám si události tak, 
že při prvním úpisu á zvyšování kapitálu/základního jmění Seznamu z 
milionu na 1.200.000 korun nezískal Spray rovnou soprocentní podíl, ale 
jen 17,5% podíl (před úpisem jste měli podíly v poměru 990:10, poté 
990:210). Pak jsi ale Ty sám někdy musel Spray odprodal 12,5 procenta 
(150 ks akcií). To by znamenalo, ze peníze za ovládnutí 17,5 procenta 
kapitálu (díky emisnímu ážiu počítám, že přinesl Spray 74.989.930 
korun) šly rovnou do firmy, kdežto dodatečných 12,5 procenta už byl 
obchod mezi Tebou a Spray. Ve výsledku Ti přece zůstal ^oprocentní podíl 
a Spray měl 30 procent. Můžeš k tomu něco říci? Prodal jsi akcie a mel tak 
ze vstupu investora něco i sám pro sebe? Snažil jsi se aktivně, aby na 
mimořádné valné hromadě 15. dubna 2003 byli i akcionáři, kteří drželi 
zbylých 30 procent? Komunikoval .jsi v té době se Spray či Lycosem? Oni 
se nezúčastnili valné hromady, takže jsi pak navýšil kapitál ťirmv sám a 
Tvůj podíl se zvýšil mírně nad 90 procent. Proč vůbec Seznam sahl k 
navyšování kapitálu, když se akcie upisovaly za nominální hodnotu 1000 
korun, bez emisního ážia, a fakticky tak úpis mnoho kapitálu do firmy 
nemohl přinést? Podle plné moci, jejíž kopii mám k dispozici, a která je  
podepsána dne 18. února 2005 CHRISTOPHEM MOHNEM, CEO Lycos 
Europe N.V., jste měli urovnat spor s Lyčosem a také jsi jim měl odprodat 
756 akcií, vlastně tolik, aby se jejich podíl, který poklesl kvůli neúčasti na 
zvyšování kapitálu v roce 2003, opět navýšil z necelých deseti procent na 
30 procent. Můžeš se nějak vyjádřit k podstatě sporu, který jste 
urovnávali? Kolik Lycos v roce 2005 zaplatil za téměř 20procentní podíl v  
Seznamu?

“"Společnost Seznam.cz, a.s., je soukromou společností, jejíž akcie nejsou veřejně
obcnodovatelné. Nevidím tedy důvod, proč bychom měli informovat veřejnost
prostřednictvím médií o navyšování základního kapitálu, stejně tak o způsobu,
jakým jej navyšujeme. Ani v  budoucnu nic takového dělat patrně nebudeme."

V poslední Výroční zprávě za rok 2004 a jejích přílohách, které jsou 
zcugitalizované a onlme dostupné ve Sbírce listin na justice.cz, je vidět, že 
Seznamu se velmi dařilo a že disponoval na konci roku 2004 cca čtvrtinou 
miliardy hotovosti na účtech (především nerozdělený zisk z minulých let), 
tedy kapitálem překračujícím výši, kterou asi pro svůj provoz nutně 
nepotřebujete. Samozřejmě neznám výsledky za rok 2005, ale lze 
předpokládat, že jste na tom možná ještě lépe. Nechystá se Seznam k 
akvizici nějakého portálu?

“"Ne, nechystá."

A  jak pokračuje spolupráce na projektech, kterou jsi nastínil ve svém 
b lo g u  [viz: http://bl0g.lide.cz/ilbl0g/2006/01/02/224 ] , když jsi vyhlásil výzvu, že 
hledáte schopné technologické partnery a nabízíte financování vývoje 
služeb?

“"První projekty se již rýsují."

A teď, protože se blíží pětileté výroční, se vrátím k jedné události, která 
tehdy pobavila český Internet. Na jaře roku 2001 jsi oznámil, že se 
dočasně vzdáváš odměn. Dokud nebude Seznam opět v zisku, že si
nebudeš nic vyplácet [viz: http://www.protext.cz/news.php4?id=2ooio4i8ooo5 ] . Mnozí to 
vnímali především jako PR. Atlas se chopil příležitosti se také zviditelnit a 
vypsal dokonce sbírku, abys neumřel hlady. Ve Sbírce listin jsem našel 
dolcument Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 66a odst. 9
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ObchZ. [viz: http://i.iinf0.cz/urs/66920dmeny200i-H46i5246626294.jpg] z 28. Června 
2002. Tam je informace, že na základě mandátní smlouvy jsi v roce 2001 
měl odměny ve výši 2.294.107 korun. To jsi si ty dva miliony korun 
vyplatil před vydáním zprávy a pozastavením odměn, nebo se počítala 
ziskovost každý měsíc a když byl měsíc ziskový, byla výplata? A  jak to 
tehdy dopadlo s penězi, které na Tebe vybral Atlas? :-)

“"Ne, k výplatě této odměny došlo až na jaře v  roce 2002, kdy společnost 
Seznam.cz, a.s již vykazovala zisk."

“"Nevím o žádných penězích, které vybrali. Nyní jsem se koukal do Obchodního 
rejstříku na sbírku listin Atlasu a NetCentra, abych se podíval, zda jsou v  zisku a 
co jejich šéfové píší do "Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami".
Překvapilo mě, ze ačkoliv jim to ukládá Obchodní zákoník a Zákon o účetnictví, 
do Obchodního rejstříku neukládají žádné dokumenty. Nenašel jsem tam ani 
výroční zprávy, ani účetní závěrky za poslední dva roky a ani žádné zprávy o 
vztazích."

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v  oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Computers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s 
měsíčníkem e-biz, pro pobavení psal do pánských časopisů Playboy a Esquire. Je 
spoluautorem knihy "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace. 
Strategie vyhledávání a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.
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G o o g le  In c . z ís k a la  d o m é n u  g o o g le .c z
14.-8.-2006 21:32 - Libor Nováček

Americká společnost Google Inc. [viz: http://www.google.com/ ] získala od původního 
držitele Tomáše Schela doménu google.cz. Doména google.cz je od 10. srpna 2006 
registrována na Google Inc. (viz napr. WHOIS [viz:
http://nastroje.lupa.cz/whois/vysledek/?mode=o&objname=google.cz] na Lupě). Google se S 
původním mnohaletým držitelem [viz:
http://www.lupa.cz/clanky/jak-se-veci-maji-s-domenou-google-cz/ ] domény Tomášem 
Schelem mimosoudně dohodl najpřevodu. Další okolnosti převodu (zejména 
finanční) Tomáš Schel odmítl blíže komentovat. U domény si Google bude ještě 
muset změnit technického správce a DNS záznamy.

Google tak bude mít jednodušší vstup na český trh, o kterém se již nějaký čas 
spekuluje např. na zaklade poptávky po českých pracovnících [viz: 
http://www.lupa.cz/zpravicky/google-zrejme-otevre-v-praze-vyvojove-centrum/ ] , zvěřejňované 
na náborových stránkách společnosti.
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G o o g le  p ra c u je  lé p e  s  č e š t in o u , z a v e d l s te m m in g .
9.5.12:18 - Libor Nováček

Při svém rešeršování Googlem jsem nedávno objevil, že Google zavedly práci s 
českým jazykem tzv. stemming. Jedná se o zohledňování gramatických tvarů 
podstatných jmen, přídavných jmen i sloves, které je nyní funkční ve vyhledávání 
ceských výsledků na Googlu.

Lukáš Morávek z českého zastoupení Googlu, kterého jsem v této věci oslovil, mi 
sdělil: “"Naše implementace gramatiky je, na rozdíl od tradičních morfologických 
řešení ve vyhledávání, specifická. Je řešena tak, aby uživatel dostal co nejlepší 
výsledky vyhledávání. Znamená to, že na jedné straně pracujeme nejen s 
gramatickými formami jednotlivých slov, ale zahrnujeme i relevantní transformace 
typu podstatně jméno-přídavné jméno, sloveso-podstatné jméno."

Např. na dotaz doplněk k svatbě [viz:
http://www.google.cz/ search?hl=cs&q=dopln%C4%9Bk+k+svatb%C4%9B&btnG=Vyhledat+Googlem&lr= 
] ve výsledku najdeme i svatební doplňky. Dochází tedy k transformaci 
podstatného jména "svatba" na přídavné jméno "svatební".

“"Nesnažíme se hledat varianty, které by mohly zhoršit výsledky vyhledávání.
Například mnohé tvaiy sloves mohou přinášet nerelevantní výsledky. Pokud tedy 
Google nehledá některý tvar slov, dělá to záměrně, což vede k ještě lepším 
výsledkům vyhledávání v českém jazyce," vysvětlil Lukáš Morávek z českého 
zastoupení Google. Technologie byla nasazena do rutinního provozu nedávno, po 
období testování, které Google u většiny svých služeb vždy behem vývoje provádí na 
blíže nespecifikované skupině uživatelů.

Pokud hledáte tip na další příklady, zkuste např. dotazy semestr umělá inteligence 
[viz: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=semestr+um%C4%9Bl%C3%Ai+inteligence] nebo v  
rámci hrátek s Googlem zkuste položit dotaz dětské hraní [viz: 
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=d%C4%9Btsk%C3%A9+hran%C3%AD&lr= ] .
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K d o  v la s tn ě  k o u p il p o d íl v  S e z n a m u ?
Libor Nováček -  5.4. 6:30

Některá média v posledních dvou dnech přinesla zprávy o „vstupu japonských a 
amerických investorů do Seznamu“. Za 30% podíl měl prodávající Lycos inkasovat 65 
milionů eur, tedy cca 1,8 miliardy korun. Jednoduchá matematika pak svádí k 
výpočtu, že 70% podíl Iva Lukačoviče má hodnotu 151,6 milonu eur (tedy přes 4 
miliardy korun). Část informací však překvapený Seznam a některá média neuvedly 
přesně.

V  miliardovém byznysu jednoduchá matematika neplatí. Někdy může mít rozhodující 
jednoprocentní podíl cenu daleko vyšší než jednu setinu celku. A  třicetiprocentní 
podíl se může zdát téměř bezcenný.

Zhruba před rokem jsme přinesli zprávu [viz:
http://www.lupa.cz/clanky/lycos-loni-odkoupil-petinu-seznamu/ ], Že IVO LUKAČOVIČ v roce 
2005 převedl na Lycos 20% podíl v  Seznamu [viz: http://www.seznam.cz ] . Tento podíl

E
ředtim v tichosti sám pro sebe získal za částku v řádu milionů korun navýšením 
apitálu, kterého se minoritní akcionář, Lycos Európe [viz: http://www.lycos-europe.com/

1 , nezúčastnil. Chvíli tak byl Ivo Lukačovič zhruba 90% vlastníkem Seznamu.
Článkem jsme překvapili čtenáře, Ivo Lukačovič toto jako přímý účastník transakcí 
věděl, ale nechlubil se tím. Má pravdu, Seznam je čistě soukromá akciová společnost a 
není povinna veřejnost o takových krocích informovat.

Nyní však byl Lycosem překvapen i sám Ivo Lukačovič jako majitel (opět Jen“) 70% 
podílu v  Seznamu, společnosti s loňským téměř miliardovým obratem a předběžném 
(auditorem zatím neověřeným) ziskem 480 milionů. Lycos dohrál „šachy s akciemi“ a 
prodal za zády Iva Lukačoviče svých 30 procent za 65 milionů eur v  naší krajině 
neznámým investorům. Podle tiskové zprávy [viz:
http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/minoritni-akcionar-seznamu-prodal-svuj-balik-akcii/ ] vydané 
Seznamem 3. dubna zřejmě Ivo Lukačovič jako fyzická osoba (o tom zpráva nemluví) 
a zcela jistě společnost Seznam (jako právnická osoba) nebyli o transakci předem 
informováni (pozor -  z hlediskaj>rávní subjektivity Ivo Lukačovič nerovná se Seznam 
- jd e  o fyzickou osobu se 70% účastí na právnické osobě a do třetice je Ivo Lukačovič 
ještě předseda představenstva oné právnické osoby). “"O prodeji 30 procentního 
podílu byl Seznam informován společností Lycos Europe ve stejný den, kdy k prodeji 
balíku akcií došlo," konstatuje tisková zpráva [viz:
http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/minoritni-akcionar-seznamu-prodal-svuj-balik-akcii/ ]
Seznamu.

Společnost Lycos Europe ve výroční zprávě [viz:
http://www.lyc0s-eur0pe.c0m/Index-Eng/B-Invest0r-Rel-Eng/B-4-Fin-Rep0rts/B-4-6-Fin-Rep-2006/LYC-A 
] [PDF v  angličtině, 1,5 MB] akcionářům přiznává, že přestože drží 30% podíl na 
základním kapitálu Seznamu, nemá na Seznam žádný vliv, nemá zastoupení v  
představenstvu, neúčastní se tvorby firemní politiky, nemá se Seznamem žádné 
materiální transakce ani žádnou účast manažerů. Teď svůj podíl, se kterým nemohla v  
Seznamu nic ovlivnit, úspěšně prodala.

“"Pro Seznam.cz ani pro mne osobně se nic nemění. Došlo k výměně minoritního
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akcionáře, což nemá vliv na chod firmy," komentuje dále vzniklou situaci v tiskové 
zprávě Ivo Lukačovič. Pokud je nyní překvapen, znamená to, že ani neměl na tento 
minoritní podíl předkupní právo (pokud by měl, neměl by proč být překvapen).

Kdo však koupil málo vlivný podíl ve firmě, která bude vyplácet dividendy, až o tom 
rozhodne Ivo Lukačovič? Kdo utratil skoro dvě miliardy Korun, aby se jen díval, jak 
rozhodují druzí? V  originální zprávě [viz:
http://vww.lycos-europe.com/Index-Eng/C-Press-Relations-Eng.html ] na stránkách tiskového 
centra Lycosu se píše, že podíl se odhodlaly koupit (dokončení transakce se ve zprávě 
uvádí behem deseti pracovních dnů, takže ani není zřejmé, zda již Lycos peníze 
inkasoval a k dokončení operace skutečně došlo) společnosti Tiger Holding Four 
S.ř.r.l a Miura International S.ř.r.l. Ono „S.ř.rtl." je zkratka právní formy 
společnosti, používaná v Lucembursku. V  tiskové zprávě, kterou vydal Seznam a 
následně např. i ve článku Američané prodali třetinu Seznamu.cz za 1,8 miliardy, 
který vyšel ve středečních Hospodářských novinách, je uvedeno “"novým majitelem 
30 % akcií Seznamu se stala americká společnost Tiger Holding Four, Ltd. a 
japonská společnost Miura International Co, Ltd."

Jen že ja p o n sk á  sp o le č n o st  Miura International Co, Ltd. je veliký výrobce 
ohřívačů vody. Mezi "Miura International Co, Ltd.", citovanou médii podle tiskové 
zprávy Seznamu, a "Miura International S.ř.r.l." v  původní zprávě Lycosu je rozdíl v  
názvu (nejen ve zkratce formy společnosti, který je jeho součástí, ale i v  „Co“).
Původní zpráva Lycosu nic o japonském původu kapitálu neříká.

Požádali jsme proto 3. dubna Lycos Europe o bližší informace. SASCHA WITTLER,
Senior Financial Controlling Manager, ve stručné a pramálo odhalující odpovědi (z 
důvodů zachování mlčenlivosti) píse: “"Both companies are European subsidiaries of 
two New York based Finance Investors", tedy v naší mateřštině, ze obě společnosti 
Jsou evropské dceřiné společnosti dvou newyorských finančních 
investorů. Lucembursko je v  Evropě, to sedí. Japonský výrobce boilerů ale 
přece není newyorský finanční investor. Na webu Miura Group [viz: 
http://www.miuraz.co.jp ] , matky Miura International Co, Ltd., je poslední zpráva z 26. 
března a pojednává o firemní budově v  Osace.

Pokud dáme Googlu dotaz „ Miura International [viz:
http://www.google.cz/search?q=Miura+Intemational&ie=utf-8 ] “, na prvním místě se objeví 
firma Miura International Co, Ltd., výrobce boilerů, působící přes dceřinou 
společnost Miura International Co, Ltd. též v  Kanadě a Spojených státech (na 
severoamerickém kontinentu vyrábí ohřívače) . Jenže Miura je celkem běžné japonské 
příjmení. Asi tak jako např. "Johnson" ve Spojených státech nebo "Černý" v Česku.
Miura bylo i jméno jednoho modelu vozů Lamborghini z let 1963 -  1977. Miura je i 
název japonského města. V  Seznamu, překvapeném transakcí, patrně zkusili sami 
zjistit, kdo je kdo a z jedné místem nespecikované firmy se stala firma japonská.

DigiWeb ve webové verzi článku [viz:
http://digiweb.ihned.cz/c6-10053280-23155825-i00000_d-tricetipr0centni-p0dil-v-seznamu-pr0dan-za-65-1 
] už suverénně odkazuje na japonský „ohřívačový web“.

Pro tzv. ready made společnosti, využívané investory, se „cucají“ názvy z prstu. V  
Lucembursku se takových společností pro investory připravuje veliké množství.
Věříte, že by se společnost, která v  roce 1968 přišla s neslem Making the least 
expensive, highest quality boilers in the world, vrhla po skoro čtyřiceti letech do 
nového odvětví a hned poprvé zamířila do Česka? A  sama se tím ani nepochlubila?

JAN BERÁNEK a JAN CIZNER na DigiWebu píší [viz:
http://digiweb.ihned.cz/c6-10053280-20822500-i00000_d-seznam-chce-zustat-ceskym-p0rtalem 
] : “"i když se v pondělí přestěhoval menšinový podíl portálu Seznam za 1,8 miliardy 
korun do Spojených státu a Japonska, většinový česky majitel Ivo Lukačovič se o svou
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firmu nebojí."

Kdybych psal tento článek i. dubna, dovolil bych si spekulaci, že jpřes jmenované dvě 
firmy si 30% podíl koupil zpět sám Ivo Lukačovič, protože pro nej, jako držitele 
zbylého podílu, by měl nejvetší hodnotu. Za několik desetinásobků sumy, kterou v  
roce 2000 Seznam za 30% podíl na svůj rozvoj dostal od Švédů. Bohužel je ale dubna 
pátého a zamotanou hlavu mají všichni kromě Lycosu. Ten má příjemné „téměř dvě v  
ceských“ na stole.

0 vyjádření jsme požádali i japonskou společnost, jakmile obdržíme rozuzlení, 
zveřejníme podrobnosti.

Libor Nováček

Autor se zabývá konzultační činností v  oblasti e-commerce ve společnosti NOVA 
Computers. Věnuje se publikační činnosti, dlouhodobě spolupracoval např. s 
měsíčníkem e-biz, pro pobavení psal do pánských časopisů Playboy a Esquire. Je 
spoluautorem knihy "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace. 
Strategie vyhledávání a prezentace". S Internetem pracuje od roku 1993. Od roku 
1999 studuje na FF UK obor Informační věda a knihovnictví.

Lupa.cz (www.lupa.cz), server o českém Internetu. ISSN 1213-0702
Copyright © 1998-2007 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by Linux.
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S e z n a m  p ř ic h á z í n a  A tla s , c o  b u d e  d á l?
Libor Nováček -  6. 8. 6:30

Atlas minulý týden oznámil, že pro fulltextové vyhledávání nasadil technologii svého 
konkurenta - Seznamu. Média pak věnovala události poměrně velikou pozornost, 
hovořilo se dokonce o „spojení proti vyhledávači Google“. Zeptali jsme se 
zúčastněných na některe detaily a přinášíme i odpovědi na otázky, jaké bude 
vyhledávací Seznam API i jeho nový fulltext pod názvem „iG“.

Jyxo z Atlasu neodešlo úplně
Atlas [viz: http://www.atlas.cz ] si vybral Seznam [viz: http://www.seznam.cz ] v  řádném 
výběrovém řízení. Jak Lupě sdělil manažer marketingu Atlasu MARTIN BŘEZINA, 
tohoto řízení se zúčastnily, vedle Seznamu, též společnosti Google [viz: 
http://www.google.cz ] a Jyxo [viz: http://www.jyxo.cz ] , která dodávala technologii 
vyhledávání do konce čevence 2007. MICHAL ILLICH, majoritní vlastník Jyxa, však 
nevidí nynější pozici jako odchod z Atlasu. “"Jyxo dodávalo do konce července Atlasu 
pět služeb hledání: českých stránek, zboží, obrázků, databázových záznamů a 
slovenských stránek. Od počátku srpna dodává jen čtyři služby - všechny jmenované 
kromě hledání českých stránek," sdělil Lupě Michal Illich.

Jyxo, fungující přímo na adrese www.jyxo.cz a vyřizující nyní podlé Illichových slov 
“"řádově miliony vyhledávání měsíčně", předvedlo kdysi Ičvality svého fulltextu i na 
Seznamu, kde bylo nasazeno pro vyhledávání od prosince 2003, když vystřídalo 
Google, byť výměna neprobíhala zcela hladce (viz článek MARKA PROKOPA Seznam 
měm Google za Jyxo, Jyxo za Google [viz:
http://www.lupa.cz/clanky/seznam-meni-google-za-jyxo-jyxo-za-google/ ]). Na Seznamu se 
dodnes setkávají (oprava: 6. srpna, AlešMiklík) do 30. dubna 2006 uživatelé 
setkávali s technologií firmy Jyxo při vyhledávání zboží v  é-shopech a Jyxo je 
podepsáno i pod technologií pro seznamácký kontextový PPC (pay-per-click) reklamní 
systém Sklik.cz [viz: http://www.sklik.cz ] . Seznam není soběstačný ani při hledání 
obrázků, pro které využívá švédskou technologii Picsearch [viz: 
http://about.picsearch.com/ ] .

Technologická, či mediální firma?
České i světové vyhledávače, které si časem, jak na sebe nabalovaly další služby, začaly 
říkat portály, můžeme podle jistých atributů rozdělit do dvou skupin. V  první skupině 
jsou ty, které mají své vlastni vyhledávací technologie. Těch se drzí a do jejich vývoje 
investují nemalé prostředky. Z českých mezi ně patří dvojka našeho trhu, společnost 
NetCentrum [viz: http://www.centrum.cz ] , a její fulltextový vyhledávač Morfeo [viz: 
http://www.morfeo.cz ] , dřivě poskytovaný pod jménem WebFasť. Pro týdeník Euro, 
který vyšel 16. června 2003, rekl ONDŘEJ TOMEK z NetCentra, že každoročně budou 
investovat do dalšího vývoje Morfea částku pohybující se kolem deseti milionů korun. 
NetCentrum je dnes jediným českým portálem, který v  celé své historii používal jen 
vlastní fulltextový vyhledavač.

Při uvedení nového vyhledávače v  březnu 2005 Seznam oznámil, že do vývoje (včetně 
technické infrastmktury) investoval přes osm milionů korun. Vývojový tým čítal 
minimálně 15 lidí a vývoj mu trval jeden a půl roku, prozradil na svém blogu [viz:
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http://seznam.pr.sbl0g.cz/2005/03/15/171 ] IVO LUKAČOVIČ. Ze světových vyhledávačů, 
které mají v Česku významný tržní podíl, pak vlastní technologií disponuje vyhledávač 
Google, jehož investice do fulltextu lze těžko oddělit od jeho ostatních investic, ale s 
jistotou překračuje sto milionů dolarů ročně (samozřejmě včetně odhadovaných 
desítek až stovek tisíc přidávaných serverů každý rok).

Nejen Atlas, ale i Seznam v minulosti používal cizí vyhledávací technologii. Prvních

Ě
ět let to byla jeho vlastní fulltextová technologie Kompas. Jakmile Seznamu začal 
valitou konkurovat především WebFast a na výsluní se začal drát i Google, poohlédl 

se Seznam jinam a přesedlal na vyhledávací technologii firmy Empyreum (z té pak 
odešel zaměstnanec Michal Illich a začal pracovat na Jyxu). Společnost Yahoo [viz: 
http://www.yahoo.com ] , která je dnes velikým rivalem společnosti Google, kdysi 
používala vyhledávání právě od Googlu. Pak si Yahoo koupilo společnosti, provozující 
další kvalitní vyhledávače (akvizicí společnosti Overture se dostal i ke kdysi velice 
oblíbenému vyhledávači AltaVista).
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České portály (a Google) a jejich fulltexty na časové ose

Pro ty z portálů, které se časem začaly řadit spíše mezi „mediální společnosti“, však 
není používání cizích vyhledávacích téchnologií rozhodně tabu. Staví spíše na 
zpravodajském či zábavním obsahu a dalších službách. Ostatní společnosti, kteří se 
zařadily mezi „technologické“, stojí zejména na vlastních silných vyhledávacích 
technologiích a těch se drží, navíc je začaly poskytovat dalším. Příklon k technologické 
společnosti veřejně deklaroval Ivo Lukačovič, majoritní akcionář a hlavní vizionář 
Seznamu, během své červnové přednášky na Masarykově Univerzitě v Brně (609 MB 
videozáznam ke stažení ve formátu AVI je na http://video.fi.muni.cz/ [viz: 
http://video.fi.muni.cz/ ] ). Při přednášce Ivo Lukačovič navíc prozradil, ze v  Seznamu 
vyvinuli nový fulltext s pracovním označením 1G, který má indexovat ještě více 
stránek z domény .cz, doslova “"(...) indexovat miliardy stránek a skutečně chceme v  
Čechách mít naindexovanou každou pitomou diskusní skupinu" (jde o pasáž kolem 
59. minuty odkazovaného videa). Fulltextu však zatím stále chybí robot (crawler), 
kteiý by tyto miliardy stránek postahoval.

Mediální Atlas.cz
Generální ředitel společnosti Atlas.cz DAVID DUROŇ při ohlášení spolupráce se 
Seznamem prohlásil: “"Atlas si vybral cestu, která je postavena na kvalitních 
obsahových a portálových službách. Dosavadní služby Žena [viz: 
http://www.zena.atlas.cz ] , Pikant.cz [viz: http://www.pikant.cz ] , nově spuštěný e-mail 
[viz: http://email.atlas.cz ] či unikátní Amapy.cz [viz: http://www.amapy.cz ] jsou ukázkou 
toho, že se nám daří naši vizi plnit. Stejnou kvalitu chceme nabídnout i v  oblasti 
vyhledávání. Zde jsme zvolili cestu partnerské spolupráce, která našim uživatelům 
nabídne produkt, který je oceňován pro svou důvěiyhodnost. Jsem rád, že tímto 
krokem podpoříme český produkt a zároveň poskytneme našim uživatelům kvalitní 
vyhledávání." Martin Březina k tomu pro Lupu dodal: “"Na fulltext jsme si vybrali 
partnera se silnou značkou a důvěrou uživatelů. O důvěryhodnosti a kvalitě se dá 
usuzovat jak z absolutního, tak z vývoje relativního tržníno podílu jednotlivých 
technologií."
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David Duroň pak 2. srpna v  diskuzi na ČT24 [viz:
http://www.ct24.cz/vysilani/?id=i57i36&porad=&datum= ] zmínil,žetéměřpolovina 
uživatelů Atlasu využívala vyhledávání Seznamu. Atlas tedy může očekávat, že část z 
této poloviny si nebude muset "odskakovat" z Atlasu vyhledávat jinam. Naopak 
utečou ti (z druhé poloviny), kteří si oblíbili Jyxo, které jim může nadále posloužit 
mimo Atlas. Seznam, kromě peněz za poskytnutí technologií a posílení prestiže 
značky, získá zajímavý přehled o chovaní uživatelů svého konkurenta.

Za kolik je kvalitní vyhledávání?
Seznam nynější cenu, za kterou poskytuje služby Atlasu, považme za smluvní 
tajemství, čemuž se nelze divit. Nezúčastněným není známo, nakolik hrála cena roli 
pri výběru nového dodavatele. Kolik mohlo stát v  minulosti vyhledávání od 
společnosti Jyxo, však lze celkem kvalifikovaně odhadnout. Odhad můžeme získat, 
pokud se podíváme na tržby společnosti Jyxo a počet jejích zákazníků (technologie 
nedodával jen jednomu, ale i dalším, především menším portálům). V  internetovém 
obchodním rejstříku jsou dostupné nejčerstvější údaje pro rok 2004, kdy tržby 
společnosti Jyxo dosáhly 2,7 milionu Kč. Jde o období, kdy Jyxo poskytovalo 
technologii i Seznamu, který měl vždy řádově větší provoz, než kterého dosahovaly 
menší portály. Pokud je správný předpoklad, že cena roste s objemem provozu 
vyhledávání (takto stavěl před lety ceny např. Google), pak nám zhruba vychází, že u 
velikého zákazníka typu Seznam mohlo jít o maximálně 200.000 korun měsíčně.

Na počátku roku 2004 na Seznamu probíhalo cca 600.000 vyhledávání denně, nyní, v  
srpnu 2007, je to již přibližně 10 milionů denně. Atlas v červnu 2007 použilo dle 
NetMonitoru [viz: http://www.netmonitor.cz ] 542.602 uživatelů, když jich vyhledávalo 
41.698 denně. Konkrétní počty tak lze stěží odhadnout, patří mezi obchodní tajemství 
Atlasu. Kdyby ale každý uživatel vyhledával ískrát denne, dostává se dnes Atlas na 
provoz, který vyřizovalo Jyxo pro Seznam právě v  roce 2004, pro který jsme spočetli 
odhad. Samozřejmě tvorba cen je zcela tržní a nemůžeme srovnávat pouze podle 
dotazů, náročnější je spíše častá "sklizeň" a následná indexace webu, který za tuto 
dobu také značně povyrostl.

Nakročeno na vyhledávací API pro každého
S příchodem Seznamu na Atlas se liší i technické řešení. Zatímco technologie Jyxa 
mela více instalace - běžela separátně např. pro Atlas a pro vwww.jyxo.cz -, nyní bude 
Atlas přebírat pouze výsledky vyhledávání ze serverů Seznamu a k nim přibírat i 
reklamu Skliku. U té se pro inzerenty plánuje, že dostanou možnost vybrat si servery, 
na kterých se mají jejich inzeráty zobrazovat, kromě vyhledávání na Seznamu, kde se 
budou zobrazovat vzdy. Tedy možná časem půjde Sklik pro výsledky na Atlasu 
vypnout. K technickému řešení prostřednictvím tiskové mluvčí RITY GABRIELOVÉ ze 
Seznamu napsali: “"Aplikace se dotazují přes Internet pomocí metody HTTP GET. 
Výsledek pak dostávají jako XML dokument, který si aale zpracovávají. Rozhraní běží 
na stejných serverech jako náš hlavní vyhledávač, takže dostupnost služby i velikost 
databáze je prakticky stejná jako u našeho vyhledávání".

Jelikož jsem předem tušil, že má Seznam nakročeno k vyhledávacímu API, zeptal jsem 
se i na něj. Seznam byl s odpovědí celkem sdílný: “"Plánujeme vydat bezplatnou verzi 
Search API, která bude samozřejmě v  některých ohledech oproti 'proťi' verzi 
limitována, nicméně i přesto bude velmi vhodná pro weby s nižší návštěvností nebo 
nekomerční projekty". Jelikož Seznam nyní pracuje i na nové verzi fulltextu, uvidíme, 
kdy se API dočkáme. Nový „fulltext iG “ je podle Rity Gabrielové “"zatím stále ve 
vývoji, jde o celkově novou dimenzi vyhledávání a na té budeme ještě celý podzim 
pracovat".

Rozdíl ve výsledcích zde přeci jen je
Pozorní uživatelé však přišli najeden rozdíl. Na jednom z blogů zde na Lupě se v
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pátek objevilo ¡zjištění [viz:
http://intemet.bl0g.lupa.cz/0708/seznam-p0dvadi-s-vysledky-vyhledavani ] , že na Seznamu se 
pro některé dotazy (např. "reality") liší výsledky vyhledávání s těmi, které poskytuje 
Atlas. Seznam nad všechny přirozené výsledky vyhledávání dává nerozlišitelný odkaz 
na svůj projekt, pro zmíněně "reality" na Sreality.cz, pro slovo "autobazar" na Sauto.cz 
(viz autobazar na Seznamu [viz: http://i.iinfo.cz/urs/autobazar-seznam-n86335598o8832.png ] 
a autobazar na Atlasu [viz: http://i.iinfo.cz/urs/autobazar-atlas-ii8633557377502.png ]).

U několika webmasterů a lidí zabývajících se SEO občas panovaly pochybnosti [viz: 
http://www.lupa.cz/clanty/ivo-lukacovic-s-googlem-budeme-bojovat/nazory/175893/ ] , zda 
náhodou ti inzerenti, kteří utrácejí na Seznamu hodně peněz, nemohou být jaksi 
"popostrčeni" v  přirozených výsledcích fulltextového vyhledávání více nahoru. DUŠAN 
JANOVSKÝ (v Seznamu již od května 2007 jako zaměstnanec nepůsobí) ještě jako člen 
fulltextového týmu Seznamu svého chleboaárce hájil a tyto obavy rozptyloval [viz: 
http://www.lupa.ez/clanty/tana-le-moigne-chceme-bji:-nejoblibenejsim-vyhledavacem-v-cr/nazo1y/176561/A 
] .

Nutno podotknout, že když k podobnému sebepropagačního kroku sáhl Google a začal 
na vlastních stránkách na některé rešeršní dotazy propagovat vlastní projekty (a to 
dokonce vizuálně odlišitelně od přirozených výsledků vyhledávání -  viz napr. anglicky 
psaný příspěvěk Does Googleplay fair? [viz:
http://blogs.zdnet.com/micro-markets/?p=82i ]  včetně ilustrujících sereenshotů), uživatelé 
se ozvali tak hlasitě, že Google přestal takovou sebepropagaci praktikovat.

Manipulaci s fulltextovými výsledky a zvýhodňování někteiých firem, které “"Seznam 
podporují" (výraz použitý v  dotazu z publika),popřel i sám Ivo Lukačovič v již 
zmíněné přednášce (kolem 58. minuty). Jak vsak kdosi poznamenal v diskusi na 
odkazovaném blogu na Lupě, Seznam si může svým stránkám interně přidělit 
například zcela nadstandardní a maximální Srank, podle kterého se, mimo jiné, 
poradí výsledků vyhledávání řadí. I tak by ale šlo o manipulaci, protože by Seznam pro 
vlastní projekty obešel výpočetní algoritmus. Nadržoval by tak jen sobě, nikoliv 
platícím firmám, pro které takový krok nepřipouští.

Libor Nováček
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České Yahoo! ?
Doména yahoo.cz byla, po uvolnění poněkud přísných podmínek pro 
získávání doménových jmen, zaregistrována hned v počátku platnosti těchto 
nových pravidel společností Globe Internet. Jelikož Yahoo! myslelo na 
ochranu jejich ochranné známky i na území České republiky, věnoval se této 
spekulativní registraci blíže např. i Svět namodro

Výpis z databáze RIPE:

domain: yahoo.cz
descr: Globe.Internet, s.r.o.
descr: Praha ; .
admin-c: JD68-RIPE
tech-c: JP221-RIPE
zone-c: JP221-RIPE
nserver: ns.globe.cz ms.globe.cz
source: RIPE

Doména byla poté společností Globe Internet nasměrována na svojí 
"mateřskou" doménu yahoo.com. Děje se tak přímo záznamem v DNS pro 
doménu yahoo.cz, takže všechny přístupy na www.yahoo.cz končí rovnou na 
www7.yahoo.com (IP adresa 204.71.200.72)

A teď k jádru věci. Doména yahoo.cz je indexována fulltextovým 
prohledávačem KOMPAS firmy Seznam. Jelikož Yahoo! obsahuje tisíce 
odkazů, dostávájí se tak do databáze KOMPASu úplně zbytečně desetitisíce 
převážně anglických slov. KOMPAS podle dotazu "host:yahoo.cz" tvrdí, že z 
domény je zaindexováno úctyhodných 78780 dokumentů. Tato skutečnost 
tedy ztěžuje vyhledávání právě anglických termínů.

Uvěďme si jeden příklad:
Hledáme informace o vozech Lexus. Zadáme tedy jako dotaz pouhé jedno 
slovo, které je dostatečně rozlišující: Lexus. Už první várka výsledků v tomto 
případě ukazuje, že většina výsledku je "doma" na adrese yahoo.com.

Naše doporučení - pokud pokládáte v KOMPASu dotaz s anglickými 
výrazy, doplňte dotaz ještě navíc operátorem HOST, konkétně 
HOST:yahoo.cz", protože pak se budou výsledky z této domény ignorovat.

10-09-1998 - 20:00:10

Libor Nováček 
Libor.Novacek@detektiv. cz

Tento materiál je chráněn autorským zákonem a pochází z e  zpravodajského a informačního serveru DETEKTIV. 
http://www.detektiv.cz E-mail:detektiv@detektiv.cz

ISSN 1212-7310
©  1998 NOVA Computers

http://www.yahoo.cz
http://www.detektiv.cz
mailto:detektiv@detektiv.cz


Oblíbená AltaVista se už zabydlela

Na adrese www.altavista.cz už uživatelé Internetu najdou oblíbenou 
AltaVistu firmy Compaq (bývalý Digital), která od nepaměti byla doma na 
adrese http://altavista.digital.com. Doménu altavista.com do nedávná užívala 
společnost AltaVista Technology Inc. a doménové jméno Altavista se stalo 
předmětem obchodu v úctyhodné výši několika milionů dolarů. Compaq 
provozujcí AltaVistu kromě domény zakoupil i práva k ochranné známce 
Altavista, takže společnost AltavistaTechnology Inc. už od září musíme 
hledat na nové adrese PhotoLofit.com, neboť se přímo takto nyní jmenuje. 
Součástí dohody o prodeji domény byla i dohoda, že na AltaVistě bude odkaz 
na PhotoLoft.com. Ostatně odkaz na vyhledávač byl pro zbloudilé i před 
prodejem domény altavista.com, která svému majiteli přinesla nejdříve 
hodně názvem pomatených návštěvníků a později i pěkný ranec peněz.
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Nový seznam Mozek?
Hned na domácí stránce se můžeme dočíst, že "Mozek.CZ programuje, 
spravuje a tvoří MAREK SCHOŘ". Tedy, dalo by se říct - na jednoho člověka 
úctyhodná práce.

Jenže jak to tak vypadá, pokud se podíváme blíže na strukturu a popisy k URL 
adresám - JE TO POUHÝ PLAGIÁT. Ano, někdo je tak neskonale drzý, že si 
od Seznamu - toho pravého, červeného a s velkým "S" na začátku, vypůjčí více 
než inspiraci. I sám Ivo Lukačovič se kdysi při tvorbě Seznamu inspiroval 
slavným americkým odkazovačem Yahoo!. Avšak jistě uzpůsobil seznam 
kategorií Seznamu českým podmínkám, samotné americké odkazy mu v tomto 
případě byly stejně na nic. Jenže mozek.cz toho má společného se Seznamem 
nápadně mnoho - tedy hlavně z obsahové části.
Kdyby tomu tak nebylo a onen človíček by popisky a strukturu utvořil sám a 
neukradl je ze Seznamu, možná by tak Seznam získal dalšího konkurenta. 
Možná by ho to mohlo donutit snažit se přijít s něčím novým. Aplikace mozku 
(to zní divně:) mi některými funkcemi nepřijde špatná. Počítá například, 
kolikrát na který odkaz bylo kliknuto a z těchto počtů kliknutí pak sestavuje 
žebříček, Top 100 - Mozek CZ. Přel bych se, že jde o to "nejlepší", jak zní 
odkaz na domácí stránce, aleje to zajímavá funkce. A opět potvrzuje, že co do 
množství hledaných věcí v okazovačích vede zábava a erotika. To, že na 
prvním místě s celými 19 kliky uvidíte naší společnost NOVA Computers, je 
jen díky tomu, že mi prostě při testech této funkce jaksi "ujela myš". Pro 
nenechavce tak není problém naklikat se jako nej lepší, takže pokud taková 
funkce není ošetřena proti nenechavcům, stejně postrádá smysl. Kdyby byla 
dotažená do konce, líbila by se mi. České služby se totiž zrovna moc rády se 
svými výsledky - co kdo kdy a kde hledal, nechlubí.

• Počítače a Internet~ Software ~ Softwarové firmy

•  N O V A  Computers -  Software na zakázku, tvorba multimediálních a W W W  
prezentací &. technologie TouchS creen, informační kiosky.

Náš odkaz na Seznamu
~ Počítače a Internet -  Software ~ Softwarově tirmv

NÍ NOVA C om p u ters ■ Softw are na zakázku, tvorba m u ltim ed iá ln ích  a WWW prezen tací 
& te c h n o lo g ie  T o u ch S creen . in form ačn í kiosky.

&  T ouchW ARE P r o ie c t  ■ Hardware. softuuare. inte rn et, servis.

a úplně ten samý odkaz na Mozku... Uvidíme, jak se k celé věci postaví sám 
"autor", pan Schoř a jak se zachová Ivo Lukačovič (kterému jsem objevení 
Mozku oznámil včera). Rád bych však upozornil, že jeden případ plagiátorství 
Seznamu tu už v minulosti byl a vyřešil se snadno. Dotyčný raději "sbalil 
fidlátka". Ale o tom až někdy příště.
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"Mozková příhoda" podruhé

Mozek (rozumějte pan Schoř, který celou věc programuje, spravuje a tvoří) 
na celou situaci zareagoval tím, že vydal "tiskovou zprávu" a ta se všem 
příchozím včera objevila při pokusu na Mozek.cz vstoupit. Rozhodl jsem se 
okomentovat ji, červeně označené znaky jsou některé námi odhalené hrubky 
Mozek.CZ teamu, který je pod zprávou podepsán. To aby někomu 
nepřipadalo, že dnes jich je v našem článku nějak moc. Nemůžeme za ně, ale 
na druhou stranu, proč je opravovat:-). Na to možná nemáme licenci;-)

Tisková zpráva....naše první:-)
Je to na ní vidět!

Jak již si mnozí z Vás všimli, Mozek.CZ je katalogová služba obdobná 
serverům www.seznam.cz,www.atlas.cz .... Protože se nám zdá, že výše 
uvedené servery a jim podobné takzvaně "usnuly na vavřínech", chceme 
Vám nabídnout alternativu. Dynamický vývoj aplikace serveru, nové nápady 
(on-line registrace stránek, TOP žebříček nejúspěšnějších U R L...) a mnohá 
jiná překvapení, která Vás tu brzo čekají.
Nápad je silné slovo. Spíše možná nová funkce, to by padlo lépe. Je pravda, 
že z mnou vychválené ale i zkritizované funkce TOP žebříčku byl odstraněn 
nešvar započítávám reloadů, díky kterému bylo možno docela úspěšně 
švindlovat a vydobývat si tak úspěšnou pozici. Za obdobnost ale nelze 
považovat shodnost téměř všech dat:-)

Věc má ale takový malý háček. Až příliš jsme se staraly o vývoj vlas/ní 
aplikace, a z hlediska vlastní databáze (naplnění odkazy) jsme se spolehly na 
externí spolupracovníky (zejména studenty), kteří zatím v průběhu několika 
měsíců schromažďovali odkazy pro naplnění databáze.
Tohle není háček ale pořádný hák! Takže najednou neprogramuje, nespravuje 
a netvoří pan Schoř, jak doposud hlásal na stránce Mozku? Svedeme to na 
studentíky! Jistě všichni kradli o stošest a nikdo je předem neupozornil, jak 
mají při tvorbě popisů postupovat, nikdo pak po nich práci nepřekontroloval. 
A každý navíc kradl na úplně stejném místě.

Po upozornění ze strany serveru Seznam jsme musely zkonstatovat, že 
studenty dodaná data pro databázi jsou si zhruba z 90% podobná se serverem 
Seznam. Za tuto skutečnost se serveru Seznam a p. Lukačovičovi hluboce 
omlouváme. Článek o této skutečnosti si můžete přečíst na serveru Detektiv. 
Vsadím se, že na detektivní činnost ani nemají licenci...:-(
A  já se vsadím, že pan Schoř, pokud bude mít někdy cestu na Pankrác, se 
stejně nepřijde přesvedčit, co máme a co nemáme. A  pouze u omluvy Ivo 
Lukačovičovi to asi nezůstane, schválně co pan Schoř poví u výslechu.

... že to ale s tou dynamikou myslíme opravdu vážně, náš tým, který nyní čítá 
přes 20 (ano, opravdu více než 20) spolupracovníků a nadšenců ( tzv. editorů 
obsahu serveru) pro Vás během 24 hodin dal dohromady více než 3000 
odkazů. Z toho logicky vyplívá, že do 10 dnů budeme nej větší katalogový 
server na českém internetu...:-)
V Seznamu se také nestará o přidávání odkazů sám Ivo Lukačovič, u

http://www.atlas.cz


amerického NewHoo, o kterém jsme se už zmiňovali, je editorů obsahu 
serveru dokonce úctyhodných 4700. Největší katalogový server není takový 
problém udělat. Ale udělat nej lepší a nejpoužívanější, to už je mnohem těžší. 
Je totiž odkaz a "odkaz". Seznam má opravdu kvalitně udělané popisy k 
odkazům a to je výsledek toho, že než odkaz přidají, zkontrolují, co se na 
dané adrese nachází a jestli popis souhlasí. Nedochází pak k situacím, že 
obsah vůbec nesedí s popisem, jak se mi stalo po odkliknutí několika z oněch 
3000 (nových) odkazů, které byly do Mozku (na Mozek?) dány dohromady 
za 24hodin. Navíc s týmem více jak dvaceti lidí už se tu jedna firma o štěstí 
pokoušela, jak jsme psali zde. Takže logika jde stranou - někdy je totiž moc 
myslet (=používat mozek) na škodu. Navíc je podstatný rozdíl v kvalitě 
odkazů dodaných samotnými majiteli/správci přidávaných stránek a popisy 
tvořenými někým, kdo celý den sedí a browsí a vymýšlí. Z bleskové 
návštěvy webu si nelze odnést tolik poznatků, aby se dal vymyslet opravdu 
trefný popis. A platit špičkové browsiče, kteří budou vymýšlet přes 10000 
kvalitních popisů asi nemá pan Schoř z čeho. Pokud by měl, celou věc (s 
vykrádáním cizích seznamů) by předem jistě rozmyslel. Teď aby mu 
studenti, kteří kradli odkazy ze Seznamu, vrátili peníze, které za práci jistě 
obdrželi.

Hledáme další spolupracovníky, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci a 
chtěji administrovat jednotlivé sekce Mozku. Zájemci, mailněte sem.
Pošleme Vám bližší informace.
Váš Mozek. CZ Team 
Mozek.CZ proti monopolům...:-)
Možná Vám spousta věcí zní podivně, ale o naší velmi kvalitní práci se 
můžete sami přesvědčit.
A třeba pozdravit vlka a Karkulku v tiskové zprávě nechcete? :o)

Uvidíme, jak se celá věc dále vyvine. Samozřejmě vás budeme informovat.
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Kolik a komu sype každodenní dřina na 
českém Internetu?

S hospodářskými výsledky se české internetové firmy mnoho nechlubí. 
Výjimkou je společnost Mobil server, provozující zpravodajský server 
Mobil.cz. Ta zveřejnila, stejně jako minulý rok, podrobnou zprávu o svém 
hospodaření.

Ve článku se praví, že za rok 1998 společnost Mobil server, s.r.o. dosáhla 
obratu 2.881.885,- Kč a že 95% příjmů pocházelo z internetové reklamy, kdy 
společnost byla konečným příjemcem těchto peněz (= prodej vlastního 
reklamního prostoru). Částka za reklamu tedy vychází na 2.737.790,- Kč.

Podívejme se na finanční výsledky v souvislosti s údaji o návštěvnosti, které 
poskytuje nezávislý audit firmy DCCI. U společnosti Mobil Server je 
auditován server www.mobil.cz, ačkoliv společnost provozuje i některé další 
služby a servery. V úvahu jsou tedy brána data dostupná z auditu tohoto 
hlavního serveru. Za rok 1998 podle auditu byly zobrazeny celkem 
9.985.272 strany, což při jednoduchém vydělení tržby za reklamu tímto 
číslem dává průměrnou částku 27,41828 haléře na zobrazenou stranu.

zdroj: AUDiT DCCI http://auditdcci.cz graf: Detekiv.cz 
Graf shlédnutých stran na www.mobil.cz

Mobil server měl štěstí, že zvolil zaměření na velmi progresivní obor, ve 
kterém jsou tedy i vysoké výdaje na reklamu a jakkoliv to asi ze začátku 
nevypadalo, rotují dnes na serveru, kromě bannerů prodejců, také reklamní 
bannery samotných telefonních operátorů. Zároveň se v naší malé zemi zatím 
nenašla konkurence, která by na Internetu začala provozovat druhý server, 
který by se také věnoval mobilním komunikacím a vytvořil tak Mobil 
serveru konkurenci.

http://www.mobil.cz
http://auditdcci.cz
http://www.mobil.cz


Zajímavá otázka ohledně financí vyvstává u uživatelů, připojených přes dial- 
up, pomocí běžné telefonní linky. Pokud totiž takový uživatel bude číst 
zobrazenou stránku (článek) v on-line stavu (tedy stále připojený) průměrně 
3 minuty, bude ho stát toto přečtení 2,60 Kč (stav z roku 1998, denní sazba). 
Což je suma téměř desetinásobně vyšší, než kolik v průměru na reklamě z 
jedné stránky dle našich výpočtů utrží provozovatel - společnost Mobil 
server.

Už vám dochází, kdo na koho na českém Internetu vydělává a kolik to komu 
a hlavně odkud sype?
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Mají globální navigační služby opravdu šanci?

Český trh s vyhledávácími službami má své jasné favority. Máme tu 
odkazovače - Seznam, Atlas, Zmiji a full-texty Kompas, Atlas a Sherlocka, 
ostatní jsou v používání daleko za těmito trojicemi a jejich podíl na trhu 
nedosahuje významnějších čísel. Velmi oblíbená mezi českými uživateli je 
ale americká AltaVista, kterou, dle průzkumu agentury Median, použilo 
během posledních šesti měsíců dokonce více uživatelů, než použilo Seznam. 
Je pravdou, že i když zahraniční fulltextové vyhledávače nikdy nebudou 
obsahovat ani 75% všech dokumentů z domény .cz, je použití např. citované 
AltaVisty v některých případech přínosnější, než využití služeb našich 
českých.

Nová služba Orientation Czech Republic s adresou cz.orientation.com ie 
propagována proužkovou reklamou na některých velikých českých 
serverech, avšak samotný reklamní proužek nese pouze anglický text. Na 
serveru pak najdeme např. proužek propagující informace o počasí, kde je ale 
mylně psáno "Česká Republika" a i v některých jiných případech je použitá 
čeština mírně komická. Českou mutaci tohoto globálního serveru podle 
dostupných informací provozuje v licenci hong-kongské společnosti The 
Black Box Online Limited v Česku společnost Yellow Duck s.r.o (zapsána do 
Obchodního rejstříku dne 31.3.1999). Ostatně místo cz.orientation..com se 
lze na službu dostat i přes adresu www.vellow-duck.cz.

Osobně se domnívám, že nic nového pod sluncem k nám díky této službě 
nepřišlo. Užitná hodnota Seznamu a jiných známých českých vyhledávacích 
služeb v tomto případě velice převyšuje možnosti této nové služby (a to 
nejen počtem zařazených odkazů) a navíc ani ponuré černé pozadí nepůsobí 
příliš povzbudivě (i tak banální věc jako design dokáže hýbat s návštěvností). 
Jediné pozitivum služby vidím v tom, že zahraniční uživatelé Internetu 
naleznou i anglickou mutaci tohoto nového českého vyhledávače a tak se 
mohou bez znalosti českého jazyka aspoň zběžně orientovat na českém 
Internetu. Podobně toto nabízel i projekt Nazdar společnosti EIN, který už 
však činnost ukončil.
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Internetové Centrum

Výstižnou adresu www.centrum.cz si zvolily nové služby českého Internetu., 
které spatřily světlo světa dnes o půlnoci. Především jde o odkazovač a 
fulltextový vyhledávač, ale tím to spíše začíná. Je libo až 50MB e-mailovou 
schránku s rozhraním přes WWW a prostor pro stránky WWW zdarma? 
Počasí, program televize, aktuální zprávy a další zajímavosti?

Jako jednu z nich jmenujme systém kreditů, které dostáváte za používání 
služeb, pokud se ovšem registrujete. I při pouhém vyhledávání se vám pak 
střádají kredity, které můžete použít na získání slev či do různých soutěží. 
Součástí služby je i přehledný katalog internetových obchodů s rozmanitými 
možnostmi při vyhledávání.

Zkuste se sami přesvědčit na adrese www.centrum.cz. rozhodně to stojí za to. 
Systém vyniká vysokou mírou personalizace a řekl bych, že nastavil svým 
konkurentům - Seznamu a Atlasu - laťku hodně vysoko. Povedl se i design, 
který je líbivější než u konkurenčního Atlasu (a což není pouze náš 
subjektivní dojem, i někteří čtenáři se svěřili, že se jim grafika na Atlasu 
nelíbí). Teď záleží na tom, kolik uživatelů si služba získá. Předpokladem je 
kvalita služby a taje, zejména u fulltextového vyhledávače, o něco napřed 
oproti konkurenci. Navíc je zde lákadlo v podobě kreditů, které jistě dokáže 
být pro některé uživatele důvodem, aby opustili služby, které používali do 
teď.

Podrobnější testy a srovnání s konkurenčními službami přinese Detektiv 
později. Bežte si zatím nasbírat kredity, kdo jich jako první nasbírá 3333, 
toho čeká barevný televizor :-)
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U Zdroje nově

Pamětníci asi znají, čerství uživatelé Internetu do nedávná pravděpodobně 
vůbec. Odkazovač U Zdroje www.uzdroie.cz opět oživl, s novými odkazy, 
novým designem a držíc krok s ostatními odkazovači, alespoň díky některým 
z jeho funkcí. Není divu, že "pěrestrojka" byla na místě, neboť služba už 
oslaví příští rok neuvěřitelných pět let existence. Třeba plnému znovuzrození 
napomůže i skutečnost, že podle všeho se o reklamu na tomto serveru stará 
společnost Mobil Server, provozující zpravodajský server Mobil.cz. Jejich 
nastřádané bannery nyní intenzivně a viditelně propagují server U Zdroje 
prostřednictvím výměnných služeb.

Testy služby přineseme později, stejně jako v případě nového serveru 
www.centrum.cz
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Akciová společnost Seznam.cz už je na světě!

Akciová společnost Seznam.cz se už objevila minulý týden jako zapsaná v 
obchodním rejstříku. Dnem zápisu je 5. duben 2000, dnem založení je podle 
výpisu z Obchodního rejstříku 2. únor 2000. Tisková konference, konaná v 
klubu Radost FX, na které Ivo Lukačovič společně se zástupcem švédské 
společnosti Spray oznámil vstup této švédské firmy do vznikající akciové 
společnosti, se tak odehrála den po sepsání zakladatelské smlouvy -  3. února 
2000.

Předsedou předsavenstva nové společnosti je zakladatel Seznamu Ivo 
Lukačovič, místopředsedou představenstva dlouholetý kamarád a 
spolupracovník Iva Lukačoviče Petr Matoušek. Předsedou dozorčí rady se 
stal Lukačovičův otec Peter Lukačovič. Švédům zbylo jedno místo v dozorčí 
radě společnosti.

Jak však informujeme v jiném dnešním článku, Seznam nemá úplně vyhráno, 
neboť jeho největší konkurent Atlas se nyní také velice dobře finančně 
posílil, podle všeho o více jak 100 milionů korun. Výše Lukačovičovy 
transakce za odprodej 30% podílu v Seznamu však oficiálně nikdy nebyla 
zveřejněna, podle nepotvrzených zpráv se však zdá, že Atlas nyní získal pro 
svůj rozvoj financí více.

Podle nabídky pracovních míst firmy Seznam se dá předpokládat, že se 
Seznam chce stát též poskytovatelem připojení k Internetu, Atlas se s tímto 
plánem svěřuje přímo ve své tiskové zprávě. Rozhodně se dá očekávat, že 
oba přední vyhledávače se posunou technologicky o krok vpřed, což bude 
pro jejich uživatele jedině dobře.
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Portál Atlas získá přes 100 milionů korun 
na investice

Podle výpisu z obchodního restříku bude provozovatel portálu Atlas, akciová 
společnostATLAS.CZ, navyšovat základní jmění a to z 2.250.000,- Kč o 
částku 1.160.000,- Kč na 3.410.000,- Kč. Jelikož emisní kurs každé z akcií o 
nominální hodnotě 10.000,- Kč dosahuje výše 900.863,- Kč, tedy Atlas získá 
finanční injekci ve výši 104,5 milonů korun.

Podle tiskové zprávy, kterou společnost vydala, avšak ve které zatím 
neuvedla žádnou výši zmíněné investice, budou prostředky sloužit k 
plánované expanzi - pro rozvoj e-commerce služeb, služeb pro malé a střední 
podniky, služeb pro bezdrátové připojení k Internetu a další zkvalitnění a 
prohloubení stávajících služeb včetně zákaznické podpory.

Upisovatelem všech nových akcií je společnost II. EPIC holding a.s., která je 
součástí evropské investiční a poradenské skupiny EPIC, sídlící ve Vídni.

Jak se zdá, portál Atlas tak reaguje na vstup švédské společnosti Spray do 
nově vzniklé společnosti Seznacn.cz, a.s. Kdo v obou případech na 
transakcích vydělá snad budou, kromě investorů, zákazníci, kteří budou moci 
využívat v budoucnu lepších služeb, které tyto investice bezpochyby 
přinesou. Jak se ukazuje, i v České republice začíná být brán internetový 
business vážně a mnohé investice do několika internetových firem, které se v 
nedávné minulosti odehrály, to potvrzují.

Rozvoj, který by byl financovaný pouze z příjmů z proužkové reklamy, která 
bývá jediným podstatným příjmem provozovatelů služeb tohoto typu, už 
přestává stačit k tomu, aby se dal udžet krok se světem. Na řadu tedy 
přichází kapitál, v případě Atlasu hodně převyšující odhadovaný obrat 
proužkové reklamy v České republice v minulém roce.
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