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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je uvedení do problematiky neviditelného webu     

ve vztahu k ekonomickým aplikacím. V teoretické části práce jsou uvedeny 

definice neviditelného webu a důvody jeho existence. Pozornost je věnována 

především otázkám proč a pro koho je tato část webu neviditelná. Následně    

se práce v souladu se svým zadáním zaměřuje na obsah neviditelného webu     

a ekonomické informace v něm obsažené. Těžištěm práce je srovnávací 

analýza  databází Creditinfo – Firemní Monitor společnosti Creditinfo Czech 

Republic (http://www.cicr.cz/) a Prodata České tiskové kanceláře 

(http://www.ctk.cz), které obsahují informace o ekonomických subjektech      

na českém trhu a vyhledávače Google (http://www.google.cz). Výsledky 

analýzy jsou prezentovány v tabulkách s doplňujícím komentářem. 
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Předmluva 
Informace z prostředí internetu v současnou chvíli používá mnoho lidí 

nejen pro zkrácení volné chvíle, ale především pro svou práci. Objem 

informací zpřístupňovaných internetem narůstá každým okamžikem, a proto   

je nutné se v té záplavě informací neztratit. Přestože termín neviditelný web 

není příliš známý, skrývá se za ním nezanedbatelná část webu. A to právě       

ta část, která obsahuje hodnotné informace, jejichž využití je bohaté, nejen 

v ekonomické oblasti. 

Prostředí internetu se rychle rozvijí, rozvijí a mění se i používaná 

terminologie. Protože většina použitých zdrojů pro diplomovou práci byla 

vydána v průběhu cca. deseti  let, používají její autoři různé pojmy                

pro označení stejných dějů nebo mechanismů. Vybrala jsem tedy vždy jeden 

vyhovující, pokud možno nejnovější pojem. Ostatní možné verze uvádím 

v seznamu použitých pojmů umístěném na konci práce.  

Cílem  této  práce  je základně  analyzovat oblast, která  je  nazývána  

neviditelným webem,  a popsat její možné využití v hospodářské sféře. 

Vzhledem k šíři tématu  nebylo možné provést analýzu neviditelného 

webu příliš podrobně. Ze všech zdrojů využitelných v hospodářské oblasti byly 

pro příklad vybrány dvě hodnotné databáze a pro porovnání s možnostmi 

viditelného webu, byl zvolen jeden vyhledávač. 

Loga společností, které se podílejí na obou databázích, jsou převzata 

z webových stránek těchto subjektů a z estetických důvodů nejsou  opatřena 

popiskem.  

K vypracování praktické části práce jsem používala dvě databáze,         

a to Prodata společnosti ČTK a Creditinfo – Firemní Monitor společnosti 

Creditinfo Czech Republic, s.r.o. O existenci těchto informačních zdrojů jsem 

se dozvěděla během předmětu Speciální informační fondy, který jsem 

v průběhu studia navštěvovala. Tímto bych ráda poděkovala panu Ing. Miloši 

Kyselovi a Ing. Petrovi Němcovi za umožnění přístupu do výše uvedených 

databází. 
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Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové 

práce PhDr. Richardu Papíkovi, Ph.D. za jeho cenné rady, náměty a za pomoc 

s celkovou koncepcí diplomové práce.  

Odbornou literaturu jsem čerpala nejen z tištěných zdrojů,                   

ale i ze zdrojů volně dostupných  na internetu nebo z informačních zdrojů 

dostupných prostřednictvím univerzity, ústavu. Citace odborné literatury          

v textu i v bibliografickém soupisu uvedeném na konci diplomové práce jsou 

zpracovaná podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Ze tří základních 

metod citování, které specifikuje mezinárodní norma ČSN ISO 690, je v práci 

použito citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání, tato metoda 

bývá také nazývána „Harvardský systém“. Odkazy na literaturu v textu jsou 

uvedeny v hranatých závorkách.  U řady článků přístupných na webových 

stránkách, se mi nepodařilo zjistit stránkový rozsah. Z tohoto důvodu u nich 

není uveden. 
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1. Úvod 

To co si představí běžný člověk pod termínem „neviditelný web“ není 

zcela jednoznačné. Většinu asi napadne, že jde nejspíš o něco příliš 

technického, nebo jinak odborného, a protože o žádném neviditelném webu  

ani neslyšeli, jde určitě o nějakou jeho zanedbatelnou část. Ve skutečnosti        

to tak není. Všichni lidé, kteří používají internet pro práci, studium či jen      

pro zábavu, se setkávají s informacemi z neviditelného webu neustále.  

 Neviditelný web je vlastně ta část World Wide Web, která                    

je „neviditelná“ pro tzv. robota, který ve www prostředí vyhledává svému 

vyhledávacímu stroji dokumenty k indexování. Jde tedy o uzavřené systémy, 

do kterých vstupují uživatelé přes hesla, včetně oblíbené e-mailové pošty, dále 

o informace institucí či firem, ke kterým se dostaneme, jen díky našemu výběru 

z nabízených možností, a o veškeré informace z databází a databázových 

center. 

 Informace obsažené v databázích jsou často kvalitnější, ověřitelné,      

již setříděné a doplněné o další služby. Neviditelný web obsahuje informace 

důležité pro vědu, výzkum i komerční sféru. 

 Cílem práce je popsat neviditelný web, se zaměřením na důvody jeho 

existence. A následně pak provést srovnávací analýzu informačních zdrojů 

viditelného a neviditelného webu v ekonomické oblasti. 

Aby bylo možné v práci používat termín viditelný web je nutné mít 

konkrétní představu o tom, co se pod ním skrývá. Ve druhé kapitole se práce 

věnuje pojmu neviditelný web jako takovému. Je v ní uvedeno také několik 

definic tohoto termínu. 

Třetí kapitola podrobně popisuje důvody existence neviditelné části 

webu a ukazuje pro koho je opravdu neviditelná. Zmiňuje také všechny čtyři 

typy neviditelného webu. Oblast neviditelného webu má nejen své výhody            

ale i nevýhody, i ty jsou uvedeny ve třetí kapitole.  

Využití neviditelného webu v konkrétním prostředí je popisováno       

ve  čtvrté kapitole. Ta se zabývá informacemi v ekonomickém prostředí. Právě 
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hospodářská sféra hojně využívá údaje z prostředí neviditelného webu. 

Uváděny jsou jen některé zdroje, neboť při dané šíři není možné popsat 

všechny. 

Pátá kapitola se podrobně věnuje společnostem, které poskytují 

následně analyzované databáze. 

Hlavní částí diplomové práce je šestá kapitola, ve které je provedena 

analýza dvou zdrojů neviditelného webu a jednoho zdroje webu viditelného.  

Vybrané informační zdroje (dvě databáze a jeden vyhledávač) jsou 

analyzované především po obsahové stránce. 
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2. Obsah a vymezení termínu neviditelný web 

O pojmu neviditelný web  má ponětí jen úzký  okruh specialistů, 

přestože informace v něm obsažené jsou užitečné pro mnoho osob. Mnozí        

z vědeckých či odborných pracovníků, kteří denně pracují s informacemi, díky 

své neznalosti používají jen omezený výběr informačních zdrojů. Tento          

ne příliš kvalitní výběr relevantních informačních zdrojů a jednostranná 

inklinace k využívání internetových zdrojů vede k deformaci informačního 

chování. Uživatelé se často soustřeďují jen na prostředí internetu a na zdroje 

získatelné zdarma, protože neznají svět profesionálních a ověřitelných zdrojů. 

Místo s nejnovějšími informacemi a znalostmi pracují s informacemi jejichž 

kvalita a původ mohou být zpochybněny. Výběr vhodných relevantních 

informačních zdrojů je důležitý pro výzkum i praxi. 

 Neviditelný web (označovaný jako „invisible web“ nebo také „deep 

web") se tedy používá jako označení pro dokumenty v prostředí www, které 

jsou obtížně vyhledatelné. Jejich opakem je tzv. viditelný web neboli "visible 

web", (nebo také "surface web"), který označuje běžně dostupné stránky. 

Označení stránek jako "viditelných" nebo "neviditelných" je často 

problematické. Některé vyhledavače mohou najít pouze zlomek informací        

z prezentace nebo vstupní bránu k databázi, ale další obsah již nemohou 

prohledat. Proto jsou některé stránky, jejichž obsah není plně možné prohledat 

označována jako stránky neviditelné. 

Není těžké porozumět existenci neviditelného webu, ale je velmi složité 

jej přesně definovat. Obsah neviditelného webu byl z různých důvodů 

vyloučen z indexování běžnými vyhledávači. Na obsahu samotném tedy není 

nic „neviditelného“, ale není snadné ho najít, pokud přesně nevíme, kde jej 

hledat. 

Definice viditelného webu je o dost jednodušší. Je totiž tvořen HTML 

stránkami, které jsou indexovány běžnými vyhledávacími stroji. Tato část 

webu bývá označována jako viditelný web. 
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2.1 Definice termínu neviditelný web 

 Pro lepší orientaci zde uvádím několik definic termínů neviditelný        

a viditelný web: 

• Na www stránkách Univerzity Berkeley v Kalifornie nalezneme tuto 

definici Joa Barkera: Viditelný web je to, co se vám zobrazí                

ve výsledcích vyhledávání při použití běžného vyhledávače. Jde také    

o to, co vidíte v téměř všech adresářích (subject directories). 

Neviditelný web je naopak to, co se ve výsledcích nezobrazí [Barker, 

2006].  

• Chris Sherman a Gary Price zformulovali ve své knize podstatně 

podrobnější definici. Neviditelný web, to jsou textové stránky, soubory 

nebo jiné, často velmi kvalitní informace přístupné přes www, které 

běžné vyhledávače nemohou kvůli technických omezením či z různých 

důvodů nechtějí zařadit do svých indexů stránek. Někdy bývá chybně 

označován jako „hluboký či temný“ web [Sherman; Price, 2001,          

s. 392].  

• Soňa Makulová uvádí ve svém slovníčku pojmů, že neviditelný web 

tvoří stránky, soubory a další informace přístupné prostřednictvím 

WWW, které vyhledávače nedokážou (kvůli technickým omezením) 

anebo nechtějí zahrnout do svého indexu. Často se používají                  

i synonymní termíny hluboký či temný web [Makulová, 2002, s. 635].  

• Vilém Sklenák označuje neviditelný web jako množství dostupných 

dokumentů v prostředí www, které z různých důvodů nepodléhají 

standardním indexovacím postupům významných vyhledávacích strojů 

[Sklenák, 2001, s. 453]. 

• Paul Pedley definuje viditelný web jako ty webové stránky, které byly 

sesbírány a indexovány běžnými vyhledávači. Termínem neviditelný 

web označuje ty informace, které nemůže nebo prostě neindexuje 

[Pedley, 2001, s. 4]. 
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2.2 První použití termínu „neviditelný web“ 

 Tím, kdo poprvé použil termín „invisible web“, byla doktorka Jill 

Ellsworth v roce 1994. Označila jím materiál na internetu, který                       

je „neviditelný" pro běžné vyhledávací stroje [Menoušek, 2004]. 

2.3 Kdo se zabývá problematikou neviditelného webu 

 Gary Price velmi jednoduše definoval neviditelný web jako web 

neindexovaných dokumentů. Konstatoval, že pokud jednou přijde den, kdy 

obecné vyhledávače najdou vše, co bude na webu, nastanou skutečné potíže.  

 Chris Sherman a Gary Price jsou v současnosti nejuznávanějšími 

odborníky na oblast neviditelného webu. Společně se starají o Invisible-

Web.net [Krčmářová, 2002]. 

2.4 Proč se problematikou neviditelného webu zabývat? 

 Chceme přístupné aktuální nabídky firem, ale také  utajit své osobní 

údaje. Je zřejmé, že není možné veřejně zpřístupnit vše, co je na internetu.   

Ale mělo by být jasné, co a kde můžeme na „neviditelné“ části webu najít.  

 V současné chvíli probíhá několik projektů, které se snaží zachytit 

oblast neviditelného webu. Podle Wendy Boswell [Boswell, 2004]                     

je neviditelný web jednoduše přístupný pokud víte, kam se podívat. Naštěstí 

existuje už mnoho stránek, které jsou vytvořené jako „vstupní brány“ či portály 

k mnoha databázím a dalším částem uzavřeného neviditelného webu. 

 Jako příklad je možné uvést oficiální webový portál americké vlády – 

FirstGov.gov, který je velmi podrobný a je možné strávit mnoho hodin jeho 

procházením. Nabízí také mnoho různých služeb občanům, na příklad 

prodloužení řidičského průkazu. 



 14

3. Kategorizace a členění internetu s ohledem na tzv. 

neviditelný web 

3.1 Internet jako zdroj informací 

Je nutné si uvědomit, že internet je nejen zdrojem obrovského množství 

informací, ale i dezinformací. Objevíme-li nějakou informaci ve www 

dokumentech, ještě to neznamená, že je to pravda. Materiály na internetu 

publikují nejen firmy a organizace, ale i statisíce jednotlivců. Většina veřejně 

dostupných materiálů neprochází žádným vydavatelským procesem a díky 

tomu lze v prostředí internetu narazit na množství chyb, opomenutí a někdy      

i lží. 

Při vyhledávání informací na internetu je tedy nutné si dávat pozor.     

Na co je tedy dobré se zaměřit při zkoumání důvěryhodnosti nalezené 

informace [Sklenák, 2001, s. 371-400]: 

• Důvěryhodnost zdroje – jednou ze záruk legitimity zdroje, tedy              

i poskytnutých informací je umístění daného dokumentu ve www 

prostoru. Pokud je informace umístěna na serveru dané firmy               

či organizace, je to dobré znamení. Dostatečnou zárukou by tedy měly 

být stránky ministerstev, bank, státních institucí, univerzit či jiných 

zavedených organizací na našem trhu 

• Zastaralé informace – je dobré si všímat aktuálnosti údajů. Při množství 

dokumentů umístěných na internetu je možné, že nalezené dokumenty 

mohou být staré i několik let. Důvěryhodnost vyhledaných dat podpoří 

na stránce uvedené datum poslední aktualizace. Pokud jej stránka 

neosahuje a my nejsme z textu schopni přibližný vznik určit, je lepší 

nevkládat do daného textu přílišnou důvěru 

• Názory vydávané za fakta – internet je vhodným prostředím                 

pro prezentaci názorů, ať už jde o názory politické či recenze na různé 

produkty na trhu. I tyto informace můžou být užitečné, ale je nutné brát 

v potaz, že jde o subjektivní pohled autora 
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• Tendenční publikování a střed zájmů  - při posuzování online informací 

je důležitý jejich zdroj. Pokud tedy hledáme objektivní hodnocení 

nějaké skupiny produktů, nemělo by se nacházet na stránkách někoho 

z hodnocených poskytovatelů, ale spíše u nezávislého hodnotitele. 

Skrytý vliv na publikované materiály může mít i sponzorování 

• Chyby – pokud najdeme v textu příliš typografických chyb, různých 

opomenutí, chyb ve faktech, nedbalou úpravu či nefungující URL 

odkazy, je lepší hledat jiný zdroj pro námi požadované informace 

• Klamání – většina uživatelů přistupuje k využívání internetu slušně,    

ale stejně jako u tištěných médií, je třeba mít se na pozoru před velmi 

výhodnými nabídkami. I zde totiž platí, že vynikající myšlenku www 

služby, která umožňuje publikovat snadno, rychle a levně, je možné 

zneužít 

3.2 Historie a současnost vyhledávání informací na www 

 V počátcích služba www, přes své poslání, zpřístupňovala jen minimum 

informací. Pohyb v nich byl možný pouze pomocí hypertextových odkazů      

na jednotlivých stránkách, jistou šanci dávaly také osobní listy odkazů. Později 

se situace poněkud zlepšila, když vznikly veřejné rozcestníky a chvíli poté        

i první vyhledávače, které již dokázaly najít konkrétní informaci. Zde            

ale docházíme ke slabému místu, které mají i všechny současné vyhledávače, 

včetně Google. Všechny vyhledávače se totiž předhánějí v tom, nakolik          

je jejich systém efektivní, čímž míní jen to, kolik procházejí stránek a jak často. 

Prakticky nikdo se však nepřizná, že podle nejlepších odhadů vyhledávače 

míjejí takřka čtyři pětiny informací, obsažených dnešním internetem.  

 Současné vyhledávače indexují ty stránky, na které někde získají  odkaz 

nebo vodítko. Do indexů se však nedostanou určité typy stránek, například 

automaticky generované stránky, a informace obsažené v uzavřených 

databázích, což bývají často ty nejcennější, protože jsou ověřitelné. Kromě 

toho ne všechny vyhledávače dokáží indexovat jiné formáty než HTML, takže  
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ty údaje, které jsou zveřejňovány ve formátech MS DOC, RTF nebo v PDF,     

se do výsledků běžných vyhledávačů nikdy nedostanou.  

 Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že většina informací zpřístupněných 

prostřednictvím internetu je pro vyhledávače jako AltaVista, HotBot nebo 

Google neviditelná. Tyto nedostupné dokumenty tvoří tzv. "neviditelný web", 

jehož součástí jsou převážně obsahově bohaté databáze knihoven a univerzit, 

kulturních společností a obchodních firem, ale také státních institucí po celém 

světě. Je velmi obtížné změřit velikost neviditelného webu, počet dokumentů 

však není důležitý, mnohem důležitější je jejich obsah. Žádný vyhledávač není 

dokonalý, také nejsou všechny stejné, specializují se, a proto je důležité použít 

ten správný pro to, co hledáme. 

 Protože práce vyhledávače určuje viditelnost či neviditelnost informací 

umístěných ve www prostředí, je důležité vědět, jak fungují. 

3.3 Jak pracují vyhledávače 

 Program, tzv. robot (spider, agent nebo crawler), automaticky prochází 

web, děje se tak i v okamžiku, kdy není zadán žádný dotaz. Pokud nejsou 

stránky robotem dlouho, někdy i několik týdnů,  navštíveny, nedají                 

se vyhledávat. Programy indexují obsah stránek a ukládají je do databáze. 

Vyhledávací stroj zpřístupňuje svůj index na internetu a jeho rozhraní              

je v prohlížeči. Stránka s výsledky dotazu zobrazuje i příslušné linky. 

 Vyhledávače jsou velmi populárním a mocným prostředkem              

pro lokalizaci informací v prostředí internetu. Jsou navrženy tak, aby jejich 

používání bylo jednoduché [Sklenák, 2001, s. 260-269]. 

 Vyhledávače jsou tvořeny třemi hlavními komponenty: 

• Robot – robot a index spolu úzce souvisejí. Robot pravidelně 

shromažďuje dokumenty z www prostředí, ze kterých je potom index 

vytvářen. Hlavním úkolem robota je, aby reprezentace dokumentů byly 

aktuální a co nejúplnější. Z obsahu internetu se robot zaměřuje na plný 

text, méně již na obrázky a jiné obtížněji indexovatelné mediální formy  
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• Index – je způsob organizace údajů nashromážděných činností robota, 

která umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání  

• Vyhledávací stroj – nabízí uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel 

zadává dotazy. Ty jsou vyhodnocovány pomocí indexu a následně jsou 

uživateli předestřeny nalezené odkazy  

 

Obr. č. 1: architektura vyhledávacích strojů [převzato z Sklenák, 2001, s. 261]    

3.3.1 Robot 

 Robot je program, který podle určitého algoritmu prochází www 

servery a jejich jednotlivé dokumenty, analyzuje jejich obsah a pak se vydává 

dále. Ve skutečnosti je robot spuštěn jen na jednom počítači a se servery, které 

prohledává, komunikuje pomocí obvyklých www protokolů. Výsledky         

své práce robot předává svému vyhledávacímu systému, který vyhledané 

dokumenty zařadí do své databáze, díky tomu budou dokumenty vyhledatelné. 

Práce robotů je usměrňována souborem pravidel, aby informace, které 

nemají být veřejné či volně přístupné, opravdu nebyly. 
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3.3.2 Index 

 Problematika indexování a vyhledávání je bohatá a existuje řada 

různých variant. Problém vyhledávání spočívá v přiřazování relevantních 

dokumentů vzhledem k dotazům. 

 Život dokumentů v prostředí internetu má co se týče vyhledávání tři 

fáze. Nejprve jsou dokumenty nalézány pomocí robota, dále procházejí 

procesem indexování a nakonec jsou vyžívány při vyhledávacím procesu.  

Výsledkem indexování je index. Index přiřazuje klíčová slova 

k množinám www dokumentů podle toho, kde se vyskytují. Každé slovo, které 

se vyskytne alespoň jednou v souboru dokumentů, je položkou indexu. Během 

indexování se často provádějí některé transformace slov, které nejenže zvyšují 

úspěšnost při vyhledávání, ale i snižují velikost indexu. Jde na příklad              

o sjednocení velikosti písmen či vyloučení stopslov z indexu.  

Ke každému slovu, které je zaneseno v indexu, je připojen seznam 

odkazů na dokumenty. Zachycení výskytu slova může kromě identifikace 

dokumentů poskytovat ještě další údaje, např. přesnou lokalizaci slova 

v dokumentu.  

Vytváření a udržování indexu musí být trvalým procesem, protože 

neustále vznikají nové dokumenty, ty stávající mění svůj obsah a jiné zanikají. 

Kvalitu indexu určuje jak úplnost pokrytí tak platnost odkazů.  

3.3.3 Vyhledávací stroj 

 Když uživatel zadá dotaz, vyhledávací stroj provede pomocí údajů 

z indexu jeho vyhodnocení. Nejčastěji používaný model je boolovský nebo 

vektorový model. Boolovský model vyhledávání je založen na přesné shodě 

mezi slovem použitým v dotazu a slovem uvedeném v indexu. Vektorové 

vyhledávání reprezentuje dokument jako vektor v mnohorozměrném prostoru, 

složkami vektoru dokumentu mohou být četnosti slov použitých v dokumentu. 

Při vyhodnocování dotazu vektorovým způsobem se vypočítává míra 

podobnosti mezi vektorem dotazu a vektorem dokumentu.  
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3.4 Velikost neviditelného webu 

 V otázce velikosti neviditelného webu se odborníci úplně neshodují. 

Podle Michaela K. Bergmana jsou veřejné informace umístěné v „neviditelném 

webu“ v současné době 400 až 550krát větší než běžně nazývaný World Wide 

Web. V porovnáním s 19ti terabyty „viditelného webu“ obsahuje „neviditelný 

web“ 7.500 terabytů informací. Neviditelný web má téměř 550 mld. 

jednotlivých dokumentů ve srovnáním s 1 mld. webu viditelného. Existuje tam 

také v současnosti více než 200.000 webových stránek a šedesát největších      

z nich obsahuje okolo 750 terabytů informací, jsou tedy samy schopny předčít 

velikost viditelného webu čtyřicetkrát [Bergman, 2001]. 

3.5 Proč jsou některé stránky pro prohlížeče neviditelné? 

 Uvědomíme-li si velikost služby www, je zřejmé, že není možné 

zachytit veškeré existující dokumenty. Důvodem je nízké pokrytí stránek 

vyhledávači. Vzhledem k množství existujících www stránek (cca 2,5 mld.) 

nemohou vyhledávací stroje pokrýt veškeré stránky. Exponenciální růst stránek 

(cca 7,3 milionu nových stránek za den) zaručuje, že pokrytí tohoto prostoru  

se v budoucnu bude spíše zmenšovat než zvětšovat. 

 Dynamika vývoje v prostředí www (tj. rychlý nárůst dokumentů a jejich 

krátká životnost) také značně komplikují aktuálnost nabízených informací. 

 Existují dva hlavní důvody proč jsou některé stránky pro běžné 

vyhledávače  neviditelné. V první řadě jde o technické bariéry, které zabraňují 

přístupu a za druhé jde o rozhodnutí je z indexování vyloučit [Barker, 2006]. 

• Technickou bariérou pro robota je hlavně to, že neumí psát a není 

schopen dělat rozhodnutí, a protože program prochází web pomocí 

linků není schopen postupovat dále např. do databází, kde se začíná 

právě napsání správného dotazu. Do této kategorie patří hlavně           

již zmiňované databáze a dále stránky, které vyžadují pro vstup heslo 

nebo login  
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• Pro rozhodnutí vyloučit některé stránky z indexování nemusí být žádný 

technický důvod, může jít jen o politiku společnosti, která vyhledávač 

provozuje. Příkladem mohou být stránky jiných formátů než HTML  

 

3.6 Čtyři typy „neviditelnosti“ 

Existují nejen technické důvody, které způsobují neviditelnost 

některých informací umístěných na webu či webem zpřístupněných. Podle 

Shermana a Price existují čtyři druhy opravdu neviditelného webového obsahu. 

Jde o [Sherman; Price, 2001, s. 70-75]: 

• Temný web (opaque, neprůhledný) 

• Soukromý web (private) 

• Chráněný web (proprietary) 

• „Opravdu neviditelný web“ 

3.6.1 Temný web 

 Temný web obsahuje soubory, které mohou být součástí indexů 

běžných vyhledávačů, ale jednoduše nejsou. Existuje pro to několik důvodů. 

Hloubka do které jsou stránky indexovány, jeho četnost, množství 

zobrazujících se výsledků či nefunkční URL. 

• Roboti, kteří stránku navštíví, ji prohledávají jen do určité hloubky, 

takže v některých případech je indexovaná jen část stránky  

• Protože běžní roboti se vrací na stránku někdy dokonce až po několika 

týdnech, takže se mohla stránka od poslední návštěvy robota změnit  

• Obsah stránky je sice kompletně indexovaný, ale velikost stránky 

přesahuje limit (Google 101kB, Altavista 110kB, AllTheWeb vše)  

• Stránka byla v době, kdy ji chtěl robot navštívit nefunkční, a tak není 

indexovaná, až do příštího pokusu o indexaci [Lhoták, 2002] 
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3.6.2 Soukromý web 

 Tato část webu obsahuje indexovatelné webové stránky, které ale byly 

záměrně vyloučeny z tohoto procesu. Sherman a Price [Sherman; Price, 2001, 

s. 70-75] uvádějí tři způsoby, jak může webmaster zabránit indexování určitých 

webových stránek. 

• Ochrana stránky heslem. Robot nemůže vstoupit na stránku, která        

je chráněna uživatelským jménem a heslem. Obsah, který se tak skrývá 

pod zakódovanými stránkami, nemůže být prohledán anebo prohledán  

a zaindexován je, ale uživatel k němu nemá přístup 

• Použití souboru, který nedovolí robotovi vstoupit na požadovanou 

stránku 

• Použití meta značky „neindexovat“. Každá stránka může vyhledavači 

zakázat, aby ji indexoval (zaregistroval). Pokud budou tyto pokyny 

zapsány v hlavičce stránky, každý vyhledavač, který na stránku narazí, 

ji nebude zapisovat a ihned ji opustí 

 Tato možnost byla vytvořena pro stránky, které nemají veřejný 

charakter a tvůrce nemá zájem na jejich zveřejnění. Soukromé webové stránky 

tedy používají prostředí internetu k přístupu a přenášení informací, ale nejsou 

určeny pro osoby, které nemají oprávnění k jejich použití. 

3.6.3 Chráněný web 

 Vyhledávače nemohou vstoupit na stránky chráněného webu, protože 

jsou přístupné jen lidem za plnění speciálních podmínek. Obsah těchto stránek 

bývá zpřístupněn po zaregistrování se.  

Registrace je v mnoha případech zadarmo, ale žádný robot nemůže 

splnit tento požadavek, ani pokud jde o velmi jednoduchý postup registrace, 

neboť i ten nejjednodušší vyžaduje schopnost psát. Další část chráněného webu 

je zpřístupňována za poplatek. Nejde ale o tradiční databázová centra jako 

Dialog, Dow Jones či LexisNexis, která poskytovala své služby ještě před 

zavedením World Wide Webu. 
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3.6.4 „Opravdu neviditelný web“ 

 Některé webové stránky jsou opravdu neviditelné. To znamená,           

že existují technické důvody pro které nemůže vyhledávač indexovat materiál, 

který tyto stránky nabízejí. To co dělá tuto část webu neviditelnou se ale stále 

mění. Hranice neviditelnosti se totiž s vývojem webových vyhledávačů stále 

posouvá [Sherman; Price, 2001, s. 74].  

• Dynamicky generované stránky 

 Některé stránky vytvářejí svůj obsah teprve na základě požadavku 

uživatele. Tyto tzv. dynamické stránky jsou psány různými programovými       

a skriptovacími jazyky, které na základě vložených dat stránku vytvářejí. 

Každá takto vytvořená stránka je unikátní a již pravděpodobně nedojde            

k dalšímu zobrazení stránky ve stejné podobě. Typickým příkladem jsou různé 

databáze (dotazy v databázích), výpisy z ceníků nebo různé kalkulátory 

(konverze měn, výpočet tělesného tuku atd.). Takto generované stránky mají 

navíc ještě dynamicky generovanou adresu - např. .../cv.asp?PID=25152&UI, 

která je platná pouze pro tuto operaci a dále nebude platná.  

• Tzv. "samotáři" - stránky, které nemají odkazy na jiné, a na které 

také není nikde odkaz 

 Dnes se již tento problém vyskytuje méně často, ale pořád přetrvává. 

Na některé stránky neexistují odkazy z jiných stránek, které by je umožňovaly 

nalézt. To se týká i celých prezentací. Vyhledavač zpravidla sleduje různé 

odkazy ze stránek a tak nacházejí další stránky, které pak registrují ve své 

databázi. Stránky, na které nejsou odkazy, pak mohou být (ale také nemusí) 

nalezeny vyhledavačem.  

• Zvláštní typy dokumentů, které vyhledavače neumí prohledávat 

Formáty jiného formátu než HTML jsou pro většinu vyhledavačů 

nečitelné. Některé formáty (PDF, Postscript) některé vyhledavače sice umí 

prohledávat (např. AltaVista - PDF, Google - PDF, PS) ale jiné jsou zatím 

velmi tvrdým oříškem (formáty Macromedia Flash, skriptovací jazyky apod.). 
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Za tohoto stavu není možné získat úplné informace, které se na stránkách 

vyskytují.  

• relační databáze 

Informace umístěné v databázích není možné získat bez zadání dotazu. 

Roboti běžných vyhledávačů nejsou naprogramováni, aby porozuměli struktuře 

databáze či jejímu dotazovacímu jazyku, a proto jsou tyto informace při použití 

běžných vyhledávačů úplně neviditelné.  

3.7 Co ukrývá neviditelný web  

 Na neviditelném webu se nachází data opomenutá běžnými 

vyhledávacími stroji, tudíž, může obsahovat informaci, kterou hledáme, a která 

se nenachází na jiném místě. Nemarníme čas prohledáváním linků, které stejně 

hledanou informací neobsahují. Výhodné jsou zejména specializované 

databáze, kde nemusíme o kvalitě a tudíž hodnověrnosti uvedených informací 

pochybovat. Neviditelný web zahrnuje především: 

• Databáze 

placené i volně přístupné databáze z různých oborů  

• Informace z prostředí vlády a mezinárodních organizací 

vládní zprávy, mezinárodní smlouvy, studie, zákony 

• Ekonomické informace 

analýzy mezinárodních organizací, ekonomické ukazatele, informace   

o investičním prostředí, ekonomický vývoj jednotlivých zemí  

• Encyklopedie a referenční zdroje 

různé podoby všeobecných i specializovaných encyklopedií  

3.8 Jaké typy dokumentů se nachází na neviditelném webu 

 Dokumenty v rámci neviditelného webu jsou často označovány jako 

hodnotnější než dokumenty z webu viditelného. Důvodem jsou specializované
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typy dokumentů a jejich ověřitelnost – garance „pravdivosti“, jde především o:  

• Databáze  

- patrně nejhodnotnějším typem dokumentů jsou databáze. Jedná         

se o databáze určené odborné i laické veřejnosti. Velká část databází 

pochází z akademického prostředí nebo z oblasti odborných profesních 

organizací  

• Adresáře, specializované vyhledavače 

- především specializované zdroje je často obtížné lokalizovat. Adresáře 

a vyhledavače se specializují na jeden nebo několik málo oborů,        

pro které hledají specializované stránky. Nejrozšířenější jsou adresáře   

a vyhledavače pro oblast ekonomiky  

• Dokumenty v jiných formátech 

- v prostředí internetu se nevyskytují pouze stránky ve formátu HTML. 

Čím dál častější jsou dokumenty v jiných standardizovaných formátech 

- především PDF (Portable Document Format) a PS (Postscript).          

V těchto formátech se často publikují různé výzkumné zprávy a studie, 

příspěvky z konferencí, oficiální zprávy a další významné dokumenty  

3.9 Výhody a nevýhody neviditelného webu  

3.9.1 Výhody 

 Hlavní výhodou neviditelného webu je ukrytí neveřejných informací. 

Nejde jen o přísně utajované vládní či výzkumné projekty, ale i o zcela běžné 

osobní informace, které být umístěné na webu musí, nebo je výhodné, aby tam 

byly, ale v žádném případě nesmí být přístupnými pro všechny. Jde na příklad 

o osobní složky či poštu.  

 Skrýt můžeme chtít i firemní strategie, kontakty či ceníky online 

prodejen. Někdy můžeme také chtít obsah stránek zcela ostatním znepřístupnit, 

tak, aby nikdo nemohl neoprávněně využívat výsledky naší práce. 
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 Nejčastěji se ale za úmyslem informace znepřístupnit je široké 

veřejnosti jen tak, skrývá úmysl je prodávat. V tomto případě je zabránění 

volnému přístupu zcela nezbytné.  

3.9.2 Nevýhody 

 Největší nevýhodou je, jak už vyplývá z názvu „neviditelnost“ 

informace. Může se tedy stát, že uživatel vůbec nezjistí, že taková informace 

existuje. Nezjistí tedy ani kde ani za jakých podmínek je dosažitelná.  

 Jako další nevýhodu může být spatřována cenu, tedy spíše neochota 

platit za informace. Služby většiny databází a databázových center nejsou nijak 

levné, ale poskytují jedinečné informace, ke kterým se jinak nelze dostat, nebo 

by bylo jejich získávání velmi náročné časově a na konec tedy i finančně 

[Málek, 2002]. 

 

3.10 Jak najít neviditelný web 

 Jednoduše mysleme na „databáze“ a hledejme je. Můžeme najít 

vyhledatelné databáze a jiný materiál neviditelného webu při běžném způsobu 

vyhledávání v obecných adresářích. Zvláště cenné pro akademický výzkum 

jsou stránky [Barker, 2006]:  

 

• Librarians Index 

• AcademicInfo 

• Infomine /2/ 

 

 Při použití Google nebo jiného vyhledávače k nalezení vyhledatelné 

databáze pomocí hledání předmětného termínu a slůvka databáze. Pokud 

používá databáze toto slovo na svých vlastních stránkách, jistě je možné ji najít 

pomocí vyhledávače Google. Slovo databáze je také užitečné při vyhledávání 
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podle předmětu ve webovém katalogu Yahoo, protože Yahoo někdy používá 

tento termín k popisu vyhledatelných databází ve svých seznamech.  

Příklady pro Google a Yahoo [Barker, 2006]: 

• plane crash database  

• languages database  

• toxic chemicals database 

• plane crash database  

• languages database  

 Nesmíme ale zapomenout, že neviditelný web existuje, a  tedy navíc 

k tomu, co jsme nalezli za pomocí vyhledávače a většiny webových katalogů, 

jsou zde informace umístěné na neviditelném webu – té studnici informací,    

ke které ale musíme znát přesnou adresu.  

3.11 Proč jsou na neviditelném webu hodnotnější informace než 

na webu viditelném? 

 Osoba, která při vyhledávání informací používá jen běžné vyhledávače 

se ochudí o ty nejhodnotnější informace ukryté na neviditelném webu. Proč  

ale označujeme tyto informace jako hodnotnější? Důvodů je hned několik 

[Sherman, 2000]: 

3.11.1 Ověřitelnost 

 Informace, které zveřejňují provozovatelé databází a databázových 

center, jsou snadno ověřitelné. Obsahují všechny bibliografické údaje, nejde 

tedy o „anonymní dokumenty“ za jejichž pravdivost a aktuálnost nikdo 

neodpovídá. Vkladatel, pokud může text vložit do databáze sám, musí vyplnit 

velmi podrobný dotazník o sobě, instituci i vkládaném textu, které potvrdí jeho 

platnost. Také u informací zveřejňovaných na webových stránkách 

ministerstev, státních úřadů lze očekávat pravdivost a aktuálnost. 
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3.11.2 Přidaná hodnota informací 

 Především u informací zveřejňovaných prostřednictvím databází           

a databázových center nalézáme jakousi přidanou hodnotu. Může jít jen           

o doplnění klíčových hesel či abstraktů nebo o recenze článků či doplnění        

o plány nebo nákresy. Některá databázová centra dokonce sledují citovanost     

a umožňují propojování citovaných dokumentů mezi sebou. U chemických 

databází mohou být rejstříky s chemickými vzorcem, značkami nebo dokonce 

modely jednotlivých prvků a sloučenin, atd. 

3.11.3 Jednotné rozhraní a několik možností vyhledávání 

 Velikou výhodou při vyhledávání informací v databázových centrech   

je jednotné rozhraní pro přístup do všech zpřístupňovaných databází daným 

centrem. Pokud se tedy naučíme  vyhledávat v jednom systému, umíme 

pracovat se všemi databázemi, které toto centrum zpřístupňuje. Databáze 

mívají také velmi dobře propracovaná pokročilá vyhledávání a prohledávání 

(browsing) pomocí předmětových hesel. V databázovém centru je také možné 

použít vyhledávání ve více databází najednou (multi-file) nebo křížové 

vyhledávání (cross-file). Databáze a databázová centra bývají též vybavena 

podrobnou nápovědou, která poradí, jak se dostat k námi požadovaným 

informacím. 

3.11.4 Další služby 

 Především databázová centra a databáze nabízí další služby jako jsou 

alerty (upozornění na nové dokumenty), umožňují také často vytvoření 

klientského přístupu na míru nebo doručení požadovaného dokumentu v plném 

textu a další. 

 

3.12 Témata a jejich zastoupení na neviditelném webu 

 Neviditelný web je obsahově velmi bohatý a obsahuje  informace 

z rozličných oborů [Bergman, 2001]: 

• Cestování 3,4% 
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• Humanitní vědy 13,5% 

• Lidé, společnost 4,9% 

• Obchod, ekonomika 5,9% 

• Počítačová věda, web 6,9% 

• Posudky, odkazy 4,5% 

• Právo, politika 3,9% 

• Technika, inženýrství 3,1% 

• Umění 6,6% 

• Věda, matematika 4,0% 

• Vláda 3,9% 

• Vzdělávání, výchova 4,3% 

• Zábava, rekreace, sport 3,5% 

• Zaměstnanost 4,1% 

• Zdraví 5,5% 

• Zemědělství 2,7% 

• Zprávy, média 12,2% 

• Životní styl 4,0%  
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4. Prostředí neviditelného webu s ohledem                
na ekonomické informace 

4.1 Co se nachází na neviditelném webu s ohledem                      
na ekonomické informace 

 Internet jako takový je zejména pro oblast obchodu velmi užitečným 

zdrojem informací. Ale jak již bylo několikrát zdůrazněno informace, které    

se nachází na neviditelném webu jsou hodnotnější než ty, které je možné 

vyhledat za pomocí běžného vyhledávače. Hlavními důvody jsou ověřitelnost 

informací, přidaná hodnota, která je jim dána jejich zpracováním, výhodou     

je též možnost používání jednotného uživatelského rozhraní zejména při práci 

v databázovém centru a možnost využívání dalších služeb, které používaný 

produkt nabízí.  

Důležitý je při vyhledávání informací nejen správně zadaný dotaz,       

ale také použití toho správný zdroj. Neviditelný web nabízí spoustu možností, 

jak získat ten pravý aktuální výsledek na zadaný dotaz. Nejhodnotnějším 

druhem zdrojů jsou databáze. 

4.1.1 Databáze 
Databáze mohou být placené či volně přístupné. Mohou obsahovat 

informace z jednoho oboru nebo z více. Podle obsahu dále rozdělujeme 

databáze na bibliografické,  plnotextové a faktografické. Záleží na tom,        

zda obsahují pouze bibliografický záznam, kompletní text dokumentu nebo 

konkrétní zpracované údaje. Přístup do faktografických databází bývá 

nejdražší, neboť jde již o informace s vysokou přidanou hodnotou. Jako příklad 

mohu uvést databáze Prodata a Creditinfo – Firemní Monitor, které obsahují 

údaje o subjektech na českém trhu zpracované odborníky a získané z mnoha 

zdrojů, a které budou podrobněji popsány v páté kapitole. 

4.1.2 Další zdroje 
Dalším zdrojem ekonomických informací z prostředí neviditelného 

webu jsou informace z prostředí mezinárodních organizací, vlády, ministerstev 

a státních institucí. Může jít o vládní zprávy, zákony, mezinárodní smlouvy    

či studie. Tyto informace jsou většinou poskytovány bezúplatně, ale je nutné 
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vědět, kde je hledat. Pro lepší představu si uveďme několik takových to on-line 

zdrojů: 

• Webové stránky Českého statistického úřadu: http://www.czso.cz/ 

nabízejí mnoho cenných ekonomických informací, jako na příklad 

makroekonomické údaje státu, informace o zahraničním obchodu,     

o ekonomických subjektech, výši inflace či údaje o obyvatelstvu 

• Portál Ministerstva spravedlnosti ČR Justice: http://portal.justice.cz/ 

poskytuje mnoho užitečných informací pro komerční sféru, jako      

na příklad Obchodní rejstřík, evidenci úpadků, evidenci znalců           

a tlumočníků či přehled soudců 

• Úřad průmyslového vlastnictví na svých www stránkách: 

http://isdvapl.upv.cz/  umožňuje také přístup k cenným informacím, 

zejména pro určité obory; je zde možné vyhledávat na příklad 

v databázích patentů a užitných zdrojů či v právních předpisech 

týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví 

• Pro určitá odvětví bude zajímavý také server Tenders Electronic 

Daily, TED, který shromažďuje údaje o veřejných zakázkách uvnitř 

Evropské Unie: http://ted.europa.eu/, který je v současnou chvíli 

k dispozici ve 23 jazykových mutacích 

V současné době je dostupných čím dál více zdrojů informací, bohužel 

ale velké množství informací vede k zahlcení a neschopnosti učinit                

tak            na jejich základě správné rozhodnutí. Takže až schopnost informace 

interpretovat ve znalosti vytvoří konkurenční výhodu. Problematika 

vyhledávání, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací             

o firmách je nazývána Competitive Intelligence (CI).  

4.2 Competitive Intelligence 

Competitive Intelligence představuje oblast, kde se role nových médií   

a technologií velmi rychle projevila, tedy i role internetu. „Svým způsobem     

je CI ve své nejdokonalejší podobě týmovou prací, na které se nemusí podílet 
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jen expert ve vlastní sféře obchodu a marketingu, ale i lidé z výzkumu nebo 

informační specialisté.“ [Papík,1998, s. 23] 

„Definování CI není vždy jednoznačné, záleží na pojetí přístupu.          

V podstatě jde ale o práci zjišťování, sledování a vyhodnocování 

konkurenčního prostředí s cílem odhalit slabé a silné stránky konkurence, 

rozpoznat její strategické záměry.“ [Papík,1998, s. 23] Používá se někdy           

i termínu konkurenční zpravodajství.  

Do kruhu pracovních činností CI profesionála patří plánování, 

vyhledávání, sběr a shromažďování informací z určitého prostředí, dále jejich 

analyticko-syntetické zpracování, ukládání, samozřejmě také jejich předávání 

dál a v ideální podobě by se měla pracovníkovi ještě vrátit určitá odezva. 

Shromažďuje různé typy informací o konkurenci, které dohromady tvoří její 

ucelený obraz. CI profesionál rovněž sleduje informace z okolí daných 

subjektů, jako je trh, právo, legislativa či politické a demografické souvislosti. 

4.3 Druhy informací o ekonomických subjektech 

4.3.1 Kancelářské informace 

 Pod názvem kancelářské informace se skrývá soubor údajů, které 

charakterizují firmu, tak aby byla odlišitelná od jiných, a které umožňují 

navázat obchodní kontakt. Jedním z prvotních zdrojů informací o firmách jsou 

katalogy a rejstříky s kancelářskými informacemi. Využitelnost těchto zdrojů  

je dána jak množstvím poskytovaných údajů o jednom subjektu tak jejich 

počtem. Zpracovány bývají většinou z teritoriálního hlediska a cenné 

informace           se nacházejí v oborových katalozích. 

 Kancelářské informace tedy většinou tvoří tyto údaje [Babka, 1994,     

s. 23]: 

• Název, adresa, telefon, fax 

• Identifikační číslo 

• Obor činnosti 

• Popis činnosti 
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• Vedoucí pracovníci 

• Počet zaměstnanců 

• Rok založení 

• Roční obrat/zisk 

• Podíl exportu 

• Základní kapitál 

• Vlastníci (hlavní akcionáři) 

• Dceřiné či jinak přidružené společnosti 

• Bankovní spojení 

• Další vybrané ukazatele z roční bilance, resp. výkazu příjmů 

4.3.2 Kreditní informace  

 Označení kreditní informace zahrnuje všechny analyticky zpracované 

informace, které podávají ucelenou zprávu uzavřenou komplexním 

zhodnocením kvality daného podnikatelského subjektu, díky čemuž             

jsou využitelné prakticky pro všechny obchodní a investiční účely.                 

Již získávání podkladů pro kreditní informace není nijak jednoduché, natožpak 

jejich vyhodnocování. Poskytováním kreditních informací se proto zabývají 

kreditní agentury. Jde na příklad o agenturu Creditreform či Dun & Bradstreet. 

 Kreditní informace zahrnují převážně tyto údaje [Babka, 1994, s. 35]: 

• Základní identifikační údaje 

• Základní finanční charakteristiky 

• Nemovitosti v majetku společnosti/společníků 

• Aktiva 

• Pasiva 

• Platební schopnost, přehled plateb 
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• Kredit (např. výše maximálního kreditu, který lze poskytnout            

bez zvláštních záruk) 

• Zvláštní události (např. soudní řízení) 

• Celková bonita firmy (rating) 

• Očekávaný vývoj firmy 

• Doporučení či nedoporučení obchodního spojení 

4.3.3 Finanční informace  

 Finanční informace podávají přehled o finanční situaci daného subjektu. 

 Jde především o: 

• Rozvaha 

• Výkaz zisků a ztrát 

• Výkaz cash flow  

 4.4 Výhody a nevýhody neviditelného webu v oblasti 

ekonomických informací 

4.4.1 Výhody 

 Hlavní výhodou neviditelného webu je možnost ukrytí informací, které 

nejsou určeny široké veřejnosti, což je jistě přínosné zejména ve vztahu          

ke konkurenci. Je možné využít www prostoru pro sdílení firemních informací 

s pobočnou v jiném městě, a přesto je utajit před konkurencí. 

V současnou chvíli je velmi lukrativním obchodem zpřístupňování 

informací za úplatu. Jde na příklad o vydávání různých denníků, časopisů, 

zpřístupňování různých databází.  

 Díky tomu, že je možné skrýt informace, které nemají být zdarma 

k dispozici je možné kvalitně informace zpracovat, a výsledek pak prodat.     

To umožňuje použít při zpracování informací opravdové profesionály, jejichž 
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služby tak mohou využívat i osoby či subjekty, které by si jejich dlouhodobou 

spolupráci nemohly z finančních či jiných důvodů dovolit. 

 

4.4.2 Nevýhody 

 Největší nevýhodou zdrojů umístěných na neviditelném webu              

je neviditelnost. Může se tedy stát, že uživatel vůbec nezjistí, že taková 

informace existuje. Nezjistí tedy že je za určitých podmínek dostupná. Je tedy 

možné použít prostředky viditelného webu k vyhledání informací z webu 

neviditelného. Zejména při vyhledávání databází, rejstříků či registrů               

je ale vhodné při zadávání dotazu vědět, kdo by se mohl požadovaným 

tématem zabývat, slovo z názvu nebo určité specifikum obsahu. Na příklad 

pokud hledáme informace o přihlášených patentech a víme, že je poskytuje 

patentový úřad, můžeme pomocí běžného vyhledávače vyhledat webové 

stránky Úřadu průmyslového vlastnictví, kde již bez obtíží nalezneme databázi 

patentů  a užitných vzorů. 

 Další neopomenutelnou nevýhodu těch nejhodnotnějších informací 

nacházejících se na neviditelném webu je jejich cena. I když se tento přístup  

již  v určitých ekonomických oblastech mění, ještě stále panuje určitá neochota    

za informace platit. Na příklad banky již dnes využívají služeb mnoha 

bankovních i nebankovních registrů a databází, které poskytují nejen finanční 

údaje o ekonomických subjektech, aby tak chránily své investice. Služby 

většiny registrů, databází a databázových center nejsou nijak levné,                 

ale informace, které poskytují jsou jedinečné. 
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5. Představení informačních zdrojů neviditelného webu 

vybraných pro srovnávací analýzu  

5.1 Výběr informačních zdrojů 

 Pro praktickou část diplomové práce byla zvolena oblast ekonomických 

informací. Na našem trhu se touto problematikou zabývá mnoho firem.         

Pro analýzu budou použity dvě databáze, které jakožto zástupci 

nejhodnotnějších informačních zdrojů neviditelného webu poskytují svým 

uživatelům aktuální, ověřené a přehledně zpracované informace o subjektech 

na českém trhu. A výsledky budou následně srovnány s možnostmi, které 

poskytuje svým uživatelům viditelný web. 

 První popisovanou databází je Creditinfo – Firemní Monitor, kterou 

poskytuje firma Creditinfo Czech Republic, s.r.o., a základ tohoto produktu    

je na českém trhu k dispozici již od roku 1992. A druhou analyzovanou           

je databáze Prodata, kterou provozuje Česká Tisková Kancelář. Viditelný web 

bude v práci zastoupen jedním z nejpoužívanějších vyhledávačů v ČR, 

Googlem, neboť pokud vzpomeneme na definice viditelného a neviditelného 

webu uvedené v kapitole 2.1, rozdělují web na tyto dvě části právě možnosti 

běžných vyhledávačů. 

 Databáze, které poskytují informace o subjektech na českém trhu     

jsou velmi přínosné nejen pro banky či jiné finanční instituce. Všechny 

organizace ať už ziskové či neziskové a podnikatelské subjekty při své činnosti 

spolupracují s různými dodavateli, mají své odběratele, zákazníky či klienty     

a také konkurenci, o kterých je nutné mít přehled. Zejména v dnešní době,   

kdy úspěch často závisí na vhodně zvolených obchodních partnerech           

jsou takovéto informace velmi cenné.    

Rozhodnutí uživatele, který zdroj s ekonomickými informacemi           

je pro něj přínosnější než jiný není jednoduché. Jak již bylo zmíněno              

na českém trhu se najdeme v současnou chvíli více informačních produktů, 

které poskytují informace o hospodaření firem, a hodnocení takových to zdrojů 
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je problematické, neboť na konečné rozhodnutí má vliv mnoho různých 

faktorů.  

Na začátku rozhodování jaký informační zdroj pro vyhledání informací 

použít stojí správné posouzení informační potřeby. Je nezbytné si dopředu jaké 

informace opravdu společnost pravidelně potřebuje. Pokud by šlo                  

jen o jednorázovou záležitost, je jistě výhodnější, zadat práci odborníkům, kteří 

mohou využít celou řadu inforamčních zdrojů, než si zakoupit jeden produkt, 

který nebude dostatečně využíván.  

Při rozhodnutí se pro zakoupení nějakého informačního zdroje, který 

obsahuje data o ekonomických subjektech, je opět nutné situaci nepodcenit.    

Je nutné zjistit co nejvíce informací o jednotlivých společnostech, které          

se věnují této problematice, a pečlivě posoudit využitelnost jejich produktů    

ve své organizaci. Někteří poskytovatelé databází nabízí vážným zájemcům     

o koupi krátkodobé zpřístupnění databází, v takovém to případě je možné 

vyzkoušet vhodnost takovéhoto produktu přímo na pracovišti. Vybraná 

databáze musí uživatelům vyhovojat nejen z obsahového hlediska, ale také     

na příklad cenou, zpracování jednotlivých informací, možnostmi zadávání 

dotazu či možnými typy výstupů. 

5.2 Creditinfo - Firemní Monitor ČR  

Pod tímto názvem se skrývá komplexní databáze všech registrovaných 

firem a organizací v ČR, která podchycuje základní údaje o více než 2.300.000 

podnikatelských i neziskových ekonomických subjektech. Soustřeďuje          

tak maximum dostupných informací na jednom místě s komfortním obslužným 

programem, který poskytuje až 200 výběrových kritérií a rozsáhlou škálu 

výstupních formátů. Databázi produkuje firma Creditinfo Czech Republic, 

s.r.o. 

Creditinfo - Firemní Monitor je databáze shromažďující na 1 DVD, 

vybaveném výkonným ovládacím programem, maximum dostupných 

informací o všech českých firmách. Aktualizovaná je měsíčně. Kromě 

základních registračních a identifikačních údajů obsahuje na příklad            

přes 200.000 účetních závěrek doplněných o 60 poměrových ukazatelů včetně 
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grafů, detaily o dlužnících a firmách v úpadku, platební morálku cca 70.000 

firem včetně vývoje platebního chování. Vybírat firmy lze podle libovolné 

kombinace 200 kritérií, jakými jsou například obory a předměty činnosti, 

kategorie objemu exportu nebo importu, plátci DPH, roční obraty, počty 

zaměstnanců, finanční úřady a jiné registrační příslušnosti, atd. A to vše          

je zpřístupněno zákazníkům v jednotném prostředí, kde jim orientaci usnadňuje 

podrobně zpracovaný průvodce. 

Díky tomu může uspokojit rozmanité potřeby marketingu, finančního   

a strategického managementu, přípravy ekonomických analýz, sledování 

konkurence či činnosti v oblasti rizik. 

Databáze obsahuje[Creditinfo Czech Republic, 2007]: 

• Základní informace (kontaktní údaje, počet zaměstnanců,…) 

• Majetkové vztahy (vlastníci,…) 

• Personální údaje (statutární  orgány,…) 

• Základní fakta a zprávy  

• Finanční informace (poslení dostupná účetní závěrka,...) 

• Kreditní infromace (platební chování konkrétního subjektu i celého 

oddvětví,...) 

• Další zdroje (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES) 

Vlastníky firmy Creditinfo Czech Republic, s.r.o. (dříve PLATIN, 

s.r.o.), která provozuje databázi Creditinfo - Firemní Monitor ČR, jsou dvě 

společnosti poskytující profesionální informační služby: Creditinfo Group, Ltd 

(65%) a Albertina data, s.r.o. (35%). 
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5.2.1 Creditinfo Group, Ltd. 

 
5.2.1.1 Několik údajů z historie 

 Předchůdce společnosti Creditinfo Group, Ltd., Lanstraust hf., byl 

založen roku 1997 and od počátku byl hlavním poskytovatelem informacích    

o firmách na Islandu. V roce 1999 byl většinový podíl ve firmě zakoupen 

předními finančními institucemi na Islandu. Postupně byl obchod s kreditními 

informacemi rozšiřován a doplňován o další služby. Pro rozšíření firmy          

do zahraničí byla vytvořena dceřiná společnost Creditinfo Malta Ltd.  

A v roce 2003 založili vlastníci Lanstraust hf. společnost Creditinfo 

Group, Ltd., která se stala holdingovou společností, a také centrem                

pro poskytování služeb dceřiným společnostem  a klientům.  

5.2.1.2 Současnost 

Mezinárodní společnost se sídlem v Reykjavíku na Islandu. Velmi 

rychle expandující skupina, která se zaměřuje zejména na nové trhy. Nabízí 

služby v oblasti úvěrových registrů a poskytování finančních a kreditních 

informací. Nyní působí prostřednictvím svých dceřiných firem a partnerů       

ve více než 20 zemích světa včetně České a Slovenské republiky. Každá 

dceřiná firma zaměstnává zkušený tým místních pracovníků, což umožňuje 

upravovat chod firem v závislosti na místních podmínkách a odlišnostech. 

Současní vlastníci firmy [převzato z Creditinfo Group, 2007a]: 

jméno podíl 

Landsbanki Islands hf. 40% 

Reynir Gretarsson, CEO of Creditinfo Group 23% 

Scoresoft 18% 

další finanční instituce 18% 

klíčoví zaměstnanci firmy   1%  

Tab. č.  1: vlastnické podíly ve společnosti Creditinfo Group, Ltd.  [cit. 2007-02-20]    
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Společnost Creditinfo Group poskytuje informace, jež by měly být 

základním článkem při rozhodování o spolupráci či půjčce pro subjekty          

na trhu. 

5.2.2 Albertina data, s.r.o. 

 
5.2.2.1 Několik údajů z historie 

Již v roce 1991 založili hlavní představitelé společnosti Albertina data, 

s.r.o. firmu s názvem ALBERTINA Information Services, spol. s r.o., která 

vytvořila registr organizací na CD-ROMU. Společnost provozovala systém 

GOLEM. 

V roce 1995 se společnost rozdělila na dvě různé firmy. Na společnosti 

Albertina data, s.r.o. a ALBERTINA ICOME PRAHA s.r.o. Tyto dva subjekty 

si rozdělily pole svého působení na českém trhu. Albertina Data se zabývá 

sběrem, zpracováním a poskytováním informací o českých a zahraničních 

firmách a ALBERTINA ICOME PRAHA prodává zákazníkům v České 

republice přístup k renomovaným zdrojům informací dostupným v elektronické 

podobě, především prostřednictvím internetu. Tyto zdroje představují            

mj. kolekce odborné a vědecké literatury, články z odborného tisku, odborné 

knihy, zpravodajské a obchodní informace, informace z oblasti duševního 

vlastnictví, faktografické informace a další zdroje. Od roku 1995 také pořádá 

konferenci o elektronických informačních zdrojích INFORUM. 

5.2.2.2 Současnost 

Společnost Albertina data, s.r.o. je ryze česká společnost vlastněná 

třemi fyzickými osobami (Ing. Petr Němec - ředitel společnosti, Ing. František 

Šalanda - ředitel marketingu, PhDr. Michael Babka - ředitel vývoje) a je dobře 

známá na českém a slovenském trhu již od roku 1991. Zabývá se sběrem, 

zpracováním a poskytováním informací o českých a zahraničních firmách, 

které pokrývají dynamicky se měnící tržní prostředí v České republice              

i v zahraničí. 
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Hlavním produktem této společnosti je Albertina - Firemní Monitor 

ČR. Databáze vychází na DVD s měsíční aktualizací a je komplexní databází 

všech registrovaných firem a organizací v ČR. Podchycuje tedy základní údaje 

o více než 2.300.000 podnikatelských i neziskových subjektech, kumuluje 

maximum dostupných informací na jednom místě s komfortním programem. 

Databáze, která vychází bez přerušení již od jara 1992, poskytuje mnoho 

výběrových kritérií a rozsáhlou škálu výstupních formátů, slouží jako otevřený 

marketingový nástroj s možností doplňovat a vyhledávat vlastní údaje. 

5.2.3 Creditinfo Czech Republic, s.r.o. 

 
5.2.3.1 Několik údajů z historie 

Roku 2004 byla založena firma PLATIN, s.r.o., jež vznikla na základě 

smlouvy mezi českou společností Albertina data, s.r.o. a  islandskou Creditinfo 

Group, Ltd.. V roce 2005 byla tato nová společnost přejmenovaná                   

na Creditinfo Czech Republic, s.r.o. 

Roku 2006 zakoupila společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o. 

100% podíl ve firmě Anopress IT, a.s., která se věnuje monitoringu tisku. 

5.2.3.2 Současnost 

Služby nabízené společností  Creditinfo Czech Republic, s.r.o. slouží 

především k prověřování obchodních partnerů, k prevenci a řešení pohledávek. 

A můžeme je rozdělit do tří skupin:  

• Finanční a kreditní informace 

• Obchodní a marketingové informace 

• Monitoring médií a firem 
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Obr. č. 2: úvodní www stránka Creditinfo Czech Republic [cit. 2007-04-20]    

Produkty poskytující uživatelům finanční a kreditní informace jsou: 

• Creditinfo - Firemní Monitor – databáze obsahují maximum 

dostupných informací o všech ekonomických subjektech v ČR 

• Creditinfo - Firemní Lustrátor – internetová aplikace sloužící                

k prověřování bonity potenciálních či současných zákazníků nebo 

obchodních partnerů 

• Market Line Professional 3.0 – denně aktualizovaná databázová 

aplikace poskytující drobná aktuální data o jednotlivých 

podnikatelských  subjektech v ČR (obsahuje údaje o více než 420 000 

českých společnostech včetně jejich  manažerů a vlastníků a všech 

emisích cenných papírů) 

• Zpracování kreditních zpráv – poskytují podrobnější a aktuálně ověřené 

informace o českých firmách 

• Zpracování kreditních zpráv ze zahraničí - poskytují podrobnější          

a aktuálně ověřené informace o zahraničních firmách 

• Denní monitoring konkurzů a likvidací 
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• Účetní závěrky - umožňuje získávat účetní závěrky a některé další 

dokumenty ze všech Sbírek listin rejstříkových soudů v expresních 

termínech a ve strukturované podobě 

• Odvětvové analýzy - představují detailní, setříděné analýzy                    

v elektronické podobě o více než 500 nejvýznamnějších českých 

společnostech z nejdůležitějších oblastí ekonomiky 

• Nástroje pro prevenci pohledávek - databáze dlužníků, databáze 

platebních zkušeností, ochranné etikety  na vydané faktury, registr 

solventních firem nebo  systém řešení pohledávek NEFI Bohemia 

Produkty poskytující uživatelům obchodní a marketingové informace jsou: 

• Albertina - Firemní Monitor  - nejkomplexnější databáze českých           

a slovenských firem, dostupná ve všech podobách: na CD-ROM, DVD, 

na internetu, nebo formou individuálně zpracovaných výběrů 

• Profesionály zpracované rešerše – za použití vlastních,                       

ale i specializovaných databází partnerů 

• Direct mailing – kompletní zpracování 

Služby pro uživatele v oblasti monitoringu médií a firem jsou: 

• Online přístup - k rozsáhlým databázím plných textů článků z médií 

s možností si v nich vyhledávat cokoliv dle aktuální potřeby, nebo 

automatický výběr zpráv o vybraném tématu, který je zasílám 

prostřednictvím e-mailové pošty 

• Databáze na CD-ROM nebo DVD – poskytující výběr zpráv týkajících 

se zejména činnosti firem 

• Monitor internetu – monitorig internetových zpravodajských serverů, 

českých i zahraničních 

• Monitorig reklamních aktivit konkurence – v tištěných médiích, 

v rozhlase, televizi či na billboardech 

• Řešení na míru – konkrétní řešení speciálního požadavku 
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Poslání společnosti [Creditinfo Czech Republic, 2007]:   

"Creditinfo je progresivní a vedoucí firmou v oblasti finančních a kreditních 

informací o firmách v České republice. Creditinfo poskytuje produkty a služby 

pro správná obchodní rozhodnutí a podporu etiky v podnikání. Zaměstnanci 

firmy Creditinfo poskytují podnikatelské veřejnosti profesionální a spolehlivé 

služby." 

5.3 Prodata 
 Prodata je speciální ekonomická databáze s informacemi o více          

než 400.000 firmách. Tato databáze poskytuje rychlý přehled o dění 

v podnicích díky přístupu k aktuálnímu firemnímu zpravodajství ČTK. Prodata 

nabízí strukturovaný přístup k faktografickým firemním informacím, které 

dodává společnost ČEKIA, a.s. Součástí této databáze je také přístup k výběru 

aktuálních článků o firmách z českých médií od společnosti NEWTON IT, 

s.r.o. a obchodní věstník v elektronické podobě od společnosti Economia, a.s. 

Všechna tato data jsou zpřístupňována uživatelům v jednotném uživatelském 

prostředí Infobanky ČTK. 

 Informace z jednotlivých zdrojů jsou navzájem propojeny 

prostřednictvím identifikátoru IČO, jsou denně aktualizovány a historicky 

uchovávány. Aplikace je přehledná a intuitivní, takže i nezkušený uživatel 

velmi rychle najde vše, co pro svou práci potřebuje. 

Databáze Prodata je určena pro investory, analytiky, obchodníky 

s cennými papíry, marketingové pracovníky, obchodníky či pro novináře, tedy 

pro všechny, kteří potřebují nejaktuálnější informace o českých firmách.  

Databáze  obsahuje [Česká tisková kancelář, 2007a]: 

• Základní informace (kontaktní údaje, počet zaměstnanců, oborové 

členění, aj.)  

• Finanční výkazy (plné, zkrácené, dle CAS i IAS, konsolidované, 

auditované, cash-flow)  

• Valné hromady (programy, zápisy)  



 44

• Majetkové vztahy (vlastníci, majetkové účasti)  

• Personální údaje (statutární orgány, management, biografie                   

u vybraných osob)  

• Ostatní vztahy (likvidátoři, odběratelé, dodavatelé, nástupnictví, aj.)  

• Firemní události (akvizice, fúze, nabídky převzetí, významné zakázky, 

soudní spory, aj.)  

• Cenné papíry (emitované, portfolio)  

• Aktuální firemní zpravodajství ČTK  

• Výběr z dokumentů ČTK o profilech a vývoji firem  

• Historické informace  

• Tematický přehled ekonomických informací z tisku 

• Další zdroje (obchodní rejstřík, živnostenský registr, Český statistický 

úřad) 

 

Databáze Prodata je nabízena ve dvou verzích. Prodata komplet 

obsahuje informace o cca 400 000 firmách podnikajících v České Republice. 

Tyto informace jsou rozšířeny o kompletní firemní zpravodajství ČTK. Dále 

umožňuje vyhledávání vztahů mezi firmami a vzájemných vazbách společností 

a jejích manažerů. Prodata standard umožňuje přístup jen k výběru 430 

společností, u kterých jsou k dispozici texty o vývoji firmy, její profil               

a zpravodajství ČTK. 

K systému PRODATA je možno objednat další přídavné moduly 

rozšiřující jeho informační záběr i praktické využití. 

DHI - Databáze hospodářských informací obsahuje výběr plných znění 

aktuálních článků a zpráv z celostátních a regionálních periodik. Databáze      

je aktualizována denně s průměrným přírůstkem 300-500 záznamů za den. 

Poskytuje ucelený tematický přehled hospodářských i makroekonomických 

informací zaměřených na konkrétní ekonomické subjekty. Slouží nejen          
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ke sledování aktuálního stavu ekonomické situace jednotlivých společností,   

ale i k jeho vývoji v čase. Dodavatelem tohoto modulu je Newton, I.T., s.r.o.  

OVEL - Obchodní věstník v elektronické podobě publikuje informace             

o zápisech a změnách v obchodním rejstříku, o konkurzech, likvidacích 

podniků, účetních závěrkách, obchodních veřejných soutěžích, svoláních 

valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony 

České republiky. OVEL dodává Economia, a.s.  

Základní údaje o firmách, které Prodata provozují a dodávají základní 

informace: 

5.3.1 ČTK - Česká tisková kancelář 

 
5.3.1.1 Několik údajů z historie 

ČTK vzniká 28. října 1918, ve stejný den jako Československá 

republika, tehdy pod názvem Československá tisková kancelář.  

ČTK byla až do 90. let 20. století státní agenturou a její dějiny jsou 

úzce spojeny s osudy československého státu.  

V roce 1992 se oddělila slovenská část agentury a následně             

na základě zákona č.517/92 vzniká veřejnoprávní Česká tisková kancelář. 

Agentura začíná pracovat na tržních principech. Objevují se první úvahy     

o její privatizaci. Následně je dokončena její transformace a reorganizace. 

Podle zákona o ČTK je oddělena od státu a má formu veřejnoprávní 

instituce. Agentura nemá konkrétního vlastníka, podléhá kontrole Rady 

ČTK, jejíchž sedm členů volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky.  

Díky technickému rozmachu ČTK začíná digitálně zpracovávat 

fotografický servis, uskutečňuje se přenos fotografií prostřednictvím 

satelitu. Dochází k rozšíření nabídky dokumentačních databází, zpracování  

a vydávání infografiky a je zahájeno ekonomické zpravodajství v angličtině.  
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Koncem 90. let je spuštěna Infobanka ČTK. ČTK pracuje jako 

politicky i ekonomicky nezávislá zpravodajská agentura.  

 

Obr. č. 3: úvodní www stránka ČTK [cit. 2007-04-20]    

5.3.1.2 Současnost 

Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační 

agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace 

pro svobodné vytváření názorů. Servis prodává médiím i jiným právnickým 

a fyzickým osobám. 

ČTK je veřejnoprávní institucí, která byla zřízena zákonem. Stát 

neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za závazky státu. 

Od roku 1996 ČTK nepobírá státní dotace a od roku 1997 je ziskovým 

podnikem. 

ČTK je tedy politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí 

heslem: Rychlost - Spolehlivost - Nezávislost. 

Multimediální produkce ČTK zahrnuje slovní zpravodajství              

v češtině, slovenštině a v angličtině, obrazové a zvukové zpravodajství, 

videozpravodajství, infografiku a další servisy. ČTK dodává svým klientům 

denně v průměru 500 textových zpráv, 200 fotografií, 3 videopříspěvky       

a 25 zvukových záznamů. 



 47

Infobanka ČTK je jedinečná svým rozsahem i kompletností. Kromě 

veškerého zpravodajství ČTK v češtině a  angličtině obsahuje rozsáhlé 

dokumentační databáze, archiv všech deníků a mnoha dalších periodik 

vycházejících v České republice, jakož i další informace v textové, obrazové 

i zvukové podobě. 

Fotoarchiv ČTK obsahuje zhruba 5 miliónů fotografií, které 

představují nejúplnější a nepřehlednější kolekci snímků dokumentujících 

vývoj našich států i společnosti od počátku minulého století.  

Agentura má rozsáhlou síť odboček v České republice a zahraniční 

zpravodaje v hlavních centrech Evropy a v USA. ČTK také čerpá ze servisu 

světových tiskových agentur jako Reuters, AFP, AP, ITAR-TASS, DPA, 

ANSA nebo EFE. ČTK spolupracuje i s řadou národních agentur. 

ČTK pracuje s nejmodernějšími technologiemi a svým klientů 

poskytuje i služby technického charakteru. 

Služby ČTK [Česká Tisková Kancelář, 2007b]: 

• Všeobecné zpravodajství z ČR a zahraničí  

• Ekonomické zpravodajství  

• Sportovní zpravodajství  

• Zpravodajství v angličtině  

• Zpravodajství ve slovenštině  

• Mix - zajímavostí styl, móda, společnost  

• Služby ČTK na míru  

• Zpravodajské souhrny, přehled zpráv  

• Deník očekávaných událostí, Avíza  

• Dokumentační databáze  

• Prodata - informace o firmách  

• Archiv zpravodajství  
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• Obrazové zpravodajství  

• Infografické zpravodajství  

• Zvukové zpravodajství  

• Videozpravodajství  

• SMS/MMS zpravodajství  

• Protext - distribuce tiskových sdělení  

• Distribuční možnosti služeb  

 

Služby ČTK jsou rozděleny do skupin, podle přístupů. Pro vstup          

je nutný login a heslo. Jde o Infobanku, Fotobanku a Videobanku. Součástí 

Infobanky je i databáze Prodata. Fotobanka obsahuje více než milion fotografií, 

celý fotoarchiv ČTK ale i další 4 miliony snímků, které zatím nebyly 

digitalizovány. Videobanka  nabízí výběr minimálně z 170 reportáží ČTK 

každý měsíc, tj. průměrně 4 až 5 reportáží denně. 

ČTK také poskytuje službu nazvanou Protex, kdy zveřejňuje komerční 

sdělení jednotlivých společnosti v rámci zvláštních služeb ČTK. Může jít třeba 

o představení nového výrobku či upozornění na soutěžní akci. 

 

5.3.2 ČEKIA - Česká kapitálová informační agentura, a.s. 

 
ČEKIA je přední tuzemský poskytovatel databází firem                         

a ekonomických informací. Za více než deset let existence se působení 

společnosti vyprofilovalo do pestré nabídky informačních produktů a služeb      

s přidanou hodnotou. Orientuje se zejména na získávání hospodářských 

informací o českých podnicích a jejich poskytování prostřednictvím 

informačních technologií, čímž pokrývá potřeby stále více žádaného 

podnikového a konkurenčního zpravodajství (Business and Competitive 
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Intelligence). Kromě firemní databáze MAGNUS vytváří sektorové analýzy, 

provozuje zpravodajský server I-POINT zaměřený na oblast investování          

a působí v oblasti finančního vzdělávání. 

5.3.2.1 Několik údajů z historie 

  Společnost ČEKIA byla založena roku 1995 Burzou cenných papírů 

Praha, Českou Spořitelnou a Komerční bankou, aby poskytovala informace      

o rodícím se českém kapitálovém trhu. 

V roce 1999 získala nového stoprocentního vlastníka, ČTK                    

a v následujícím roce se transformovala ve specializovanou informační 

agenturu zaměřenou zejména na dění ve firmách, na kapitálovém trhu               

a v ekonomice. Uvedla na trh nové aplikace Sofia a Dokumenty, uvedla         

do provozu internetový server I-POINT.  

V roce 2001 vzniká ve spolupráci s ČTK a NEWTON I.T. produkt 

PRODATA a následně zahajuje ČEKIA vývoj moderního informačního 

produktu nové generace. V roce 2002 se I-POINT stal vyhledávaným 

informačním zdrojem investorů a komunikačním nástrojem poskytovatelů 

investičních služeb. Společnost zahajuje dlouhodobý vzdělávací projekt Fit  

pro investice a uvádí na trh nový informační produkt MAGNUS. Do systému 

MAGNUS jsou integrovány stále další informační kategorie. Tato databáze 

pokrývá všechny ekonomické subjekty v ČR a jejich majetkové a personální 

vztahy. Zdokonalují se funkce pro hromadné vyhledávání a sledování změn     

v podnikové mikrosféře i na kapitálovém trhu. Vzniká Centrum analýz             

s nabídkou analytických publikací vlastní produkce i dalších autorů. A v roce 

2005 vyvinula a uvedla na trh nový produkt BIZ guard na vizualizaci                

a grafickou analýzu vztahů mezi ekonomickými subjekty v České republice. 

5.3.2.2 Současnost 

Informační produkty agentury ČEKIA jsou založeny na kvalitních 

ekonomických informacích a pokročilých softwarových nástrojích. Především 

databázové systémy slouží uživatelům k získání firemních informací              

pro podporu rozhodování v oblasti investic, financí a obchodního styku. 
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Pečlivě udržované a denně aktualizované databáze agentury ČEKIA patří         

k nejlepším faktografickým archivům u nás.  

Služby jsou zaměřeny především na zakázkové datové výstupy, 

informační průzkumy, sektorové analýzy, komunikaci s investory aj. Vycházejí 

z poznání, že samotná data již nemohou řadu uživatelů uspokojit. Zejména   

pro jednorázové a často se měnící informační potřeby je vhodnější využívat 

kompletních služeb odborníků a kromě dat tak získat významnou přidanou 

hodnotu.  

ČEKIA naplňuje své poslání informační agentury také pořádáním 

vzdělávacích akcí, konferencí a seminářů, které jsou zaměřeny především      

na oblast investování, vyhledávání a vyhodnocování informačních zdrojů        

či využívání informací jako nástroje prosperity. 

Přehled informačních produktů [ČEKIA, 2007]: 

• MAGNUS (rozsáhlá databáze firem, obsahuje detailní firemní údaje     

o všech českých ekonomických subjektech, cenných papírech 

emitovaných v tuzemsku, finanční výkazy, firemní a ekonomické 

události, součástí firemní databáze MAGNUS je rovněž archiv 

elektronických firemních dokumentů a nástroje pro finanční analýzu)  

• BIZ quard (nový produkt na vizualizaci a grafickou analýzu vztahů, 

umožňuje zobrazovat jak okolí zvoleného subjektu, tak propojení mezi 

více subjekty - zejména v rámci majetkových, personálních, 

obchodních a jiných vztahů) 

• Prodata  

• Hlídače (jednoduché informační služby vytvořené na míru uživatelům, 

rychle, pravidelně, přehledně a spolehlivě monitorují ekonomické 

události a změny u vybrané skupiny firem nebo cenných papírů) 

• Sektorové analýzy (přinášejí ucelený pohled na různé oblasti české 

ekonomiky, analýzy jsou zpracovávány podle vlastního edičního plánu, 

ale i na základě konkrétních požadavků) 
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5.3.3 NEWTON I.T. – NEWTON Information Technology 

 
Společnost NEWTON I. T. je největší společností v ČR, která dodává  

v elektronické podobě a v plném znění veškeré informace z novin, časopisů, 

zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního 

zpravodajství a internetu. 

5.3.3.1 Něco z historie 

V roce 1994 byla založena společnost NEWTON Financial 

Management Group. Jejím cílem bylo nabídnout nové služby pro efektivní 

řízení portfolií podniků. Tato činnost nezbytně vyžadovala informační zázemí, 

a proto společnost vybudovala vlastní specializované oddělení                       

pro shromažďování, třídění a analýzu relevantních informací získávaných       

ze všech dostupných zdrojů. Postupem času se elektronický archiv 

informačních zdrojů i počet odborníků rozšiřuje. 

V roce 1995 možnosti profesionálního zpracování informací                

již přesahovaly potřeby mateřské společnosti, proto byla založena firma 

NEWTON I.T., jako jedna z dceřiných společností NEWTON Financial 

Management Group, aby se zabývala shromažďováním, zpracováním, 

ukládáním, vyhledáváním a distribucí informací z médií v elektronické i tištěné 

podobě. 

V roce 1997 majetkově vstoupila do společnosti NEWTON I.T. ČTK     

a stala se strategickým obchodním partnerem. Spojení informačních zdrojů 

obou společností umožnilo klientům pracovat v interně vyvinutém jednotném 

uživatelském prostředí s plnými texty většiny domácích tištěných nebo 

elektronicky vydávaných periodik, vybraných zahraničních periodik, přepisy 

zpravodajských a publicistických pořadů rozhlasových a televizních stanic       

a zpravodajstvím tiskové agentury. 

Společnost NEWTON I.T. se stala v roce 2003 členem FIBEP 

(Fédération Internationale des Bureaux d` Extraits de Presse), která sdružuje 
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přes osmdesát nejvýznamnějších společností zabývajících se monitoringem 

médií z celého světa. 

5.3.3.2 Současnost 

Oblasti nabízených služeb[Newton Information Technology, 2007]: 

Monitoring médií 

Vytváření a správa elektronického archivu, který  obsahuje zprávy          

z domácích i zahraničních tištěných médií, plné přepisy zpravodajských, 

publicistických i diskusních pořadů z televize a rozhlasu, agenturních 

zpravodajství a zpravodajských internetových serverů. Z tohoto denně 

aktualizovaného archivu, jehož počátky sahají až do roku 1993, je připravován 

ve stanoveném čase nebo periodicitě plně individualizovaný výběr zpráv,     

tzv. monitor. Čas i formu poskytovaných monitorů si volí zákazníci. 

Mediální analýzy 

Mediální analýzy představují službu s vyšší informační hodnotou. 

Analýzy ukazují hlubší souvislosti a pomáhají prostřednictvím nejnovějších 

technologií rozeznat chování médií k libovolnému subjektu. Jsou zpracovávány 

z hlediska času i prostoru, výstupem jsou informace kvantitativního                   

i kvalitativního charakteru, které jsou doplněny ilustrujícími grafy. 

Služby pro vydavatele 

Redakcím jednotlivých periodik je nabízena tvorba elektronických 

archivů, s jejichž budováním má společnost Newton I.T. značné zkušenosti. 

Jde o elektronické archivy dostupné přes standardní webové rozhraní či na CD, 

které velmi dobře slouží jak pro vnitřní potřeby samotného vydavatele,          

tak    pro nejširší veřejnost. 

Podrobnější popis nabízených služeb: 

Monitorovaná média 

• Tištěná média česká a slovenská – více než 600 titulů 

Na základě smluv s jednotlivými vydavateli je vytvářen elektronický 

archiv plných znění českých, slovenských a polských periodik. Denně            
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do archivu přibývá několik desítek tisíc zpráv. Převod článků z grafické 

podoby do tvaru vhodného k dalšímu zpracování se děje pomocí vlastního 

unikátního patentovaného postupu, který zajišťuje absolutní obsahovou shodu  

s původní tištěnou podobou. 

 Celoplošné deníky včetně regionálních mutací  

 Regionální deníky  

 Časopisy - ekonomické, odborné, počítačové, automobilové, 

společenské  

• Tištěná média zahraniční - více než 1 500 titulů 

Společnost nabízí ve svých produktech k využití zahraniční databázi 

tisku i monitoring s informacemi z více než 1 500 světových, především 

západoevropských a amerických titulů. Tato databáze je vhodně doplněna daty 

z vybraných zahraničních tiskových agentur. 

• Televize a rozhlas 

Denně jsou pořizovány doslovné přepisy ze zpravodajských 

publicistických a diskusních pořadů vybraných televizních a rozhlasových 

stanic. 

 50 hodin doslovně přepsaného televizního vysílání denně  

 50 hodin doslovně přepsaného rozhlasového vysílání denně 

• Agenturní zpravodajství 

Zpravodajství ČTK i TASR nabízí komplexní servis. Profesionální 

domácí i zahraniční zpravodajové získávají informace přímo na místě 

jednotlivých událostí. 

 Kompletní agenturní zpravodajství ČTK - Česká tisková kancelář  

 Agenturní zpravodajství TASR - Tlačová agentúra Slovenskej 

republiky  

• Internetové servery 
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Podobně jako u tištěných periodik jsou na základě dohody s vydavateli 

zajištěny plné texty nejdůležitějších zpravodajských serverů v síti Internet. 

Společnost NEWTON I. T. má velmi širokou nabídku služeb 

rozdělenou přímo podle potřeb jednotlivých uživatelů. 

PR STANDARD 

Produkty této skupiny jsou určeny pracovníkům PR, tiskovým mluvčím 

a těm, kteří potřebují čerstvé, přesné a spolehlivé informace a využijí tak tyto 

produkty při své pracovní činnosti. 

• Media Monitoring -  zabezpečuje kvalitní přehled o medializaci 

vybrané oblasti, tato služba je upravována na základě individuálních 

potřeb zákazníka   

• MediaSearch – on-line vyhledávání v archivu novin, časopisů a přepisů 

televizních a rozhlasových pořadů. Možnost plnotextového vyhledávání  

• MediaReport – prakticky rozšířená forma Media Monitoru, je určen 

těm, kteří chtějí vyhodnocovat a měřit své PR aktivity  

• IMA neboli Internet media analyzér - webová aplikace, která umožňuje 

data analyzovat kvantitativně i kvalitativně a výstupy zobrazovat        

do přehledných tabulek a grafů  

PR PROFI 

Produkty z této skupiny jsou určeny analytikům, politikům a všem těm, 

kteří potřebují mediální služby s vyšší přidanou hodnotou 

• Mediální analýzy - ukazují hlubší souvislosti a pomáhají 

prostřednictvím nejnovějších technologií rozeznat chování médií          

k libovolnému subjektu, poskytují informace kvantitativního                  

i kvalitativního charakteru, usnadňují  strategické rozhodování  

• Služba včasného varování – služba, která včas informuje o důležitých 

kauzách či zprávách z ranního vydání tisku,  umožňuje tak získat 

časovou výhodu a  včas adekvátně reagovat, může sloužit i jako stručný 

každodenní zpravodajský přehled  
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Specialisté 

Tato skupina služeb je určena pro časově vytížené klienty, 

podnikatelskou sféru, finanční instituce, poradenské firmy a další, kteří           

se potřebují rychle a snadno orientovat v dané problematice. 

• DHI - Databáze hospodářských informací – poskytuje ucelený 

tematický soubor hospodářských i makroekonomických zpráv 

zaměřených na konkrétní ekonomické subjekty působící v České 

republice a slouží ke sledování aktuálního stavu ekonomické situace 

jednotlivých společností, i jeho vývoje v čase  

• Tender Monitoring – přináší okamžité informace o nových obchodních 

příležitostech, aktuálních výběrových řízeních 

• Český výběr - přináší každý pracovní den ráno rychlý aktuální přehled 

témat, kterým se věnují klíčové české deníky, čímž poskytuje rychlou 

orientaci v nejdůležitějších politických a ekonomických tématech  

• Český oborový výběr – zajišťuje komplexní přehled o dění                   

ve vybraných oborech  

Manažeři  

Produkty v této skupině jsou určeny především pro klienty působící          

na důležitých pozicích v politice, státní správě či ve firmách. 

• Znalostní monitoring - speciální, „ručně“ zpracovávaný denní 

monitoring důležitých událostí a poznatků se  zvýrazněním myšlenek    

a vodítek v textu, a tím přispívá k osobnímu rozvoji dlouhodobého 

uživatele, vychází spíše z potřeby vzdělávat a rozšiřovat znalosti  

• Manažer monitoring - odborníkem garantovaný výběr nejkvalitnějších 

článků z oblasti managementu  

• Hospodářský monitoring - kvalifikovaný výběr hospodářských, 

filosoficko – politických, ekologických názorů, článků či podnětů       

ze společenských médií  
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• Monitoring pro manažery krajů a měst - obsahuje kvalifikovaný výběr 

informací politických, hospodářských, ekologických a dalších, přičemž  

se specielně soustředí na politiku EU, dotační politiku, politiku správy 

krajů a měst 

Vydavatelé 

• Tvorba elektronických archivů – usnadňuje redakční práci, umožňuje 

zpřístupnění jednotlivých periodik v elektronické podobě široké 

veřejnosti,  archiv může být přístupný přes internet nebo s ovládacím 

softwarem nabízený na CD  

• Medianinfo.cz – projekt, jehož cílem je přinášet objektivní a analytické 

informace o obsahu českých médií. Jde o informace výlučně 

statistického a analytického charakteru. Poskytuje přehled a porovnání 

medializace nejdůležitějších osobností z oblasti politiky i umění.  
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6. Srovnávací analýza viditelný vs. neviditelný web 

v ekonomické oblasti 

6.1 Stanovení hodnotících kritérií 

Hodnocení informačních zdrojů je problematické, neboť nelze 

jednoduše stanovit objektivní hodnotící kritéria, podle kterých by si uživatel 

vybral relevantní zdroj, který bude nejlépe vyhovovat jeho informačním 

potřebám, a zároveň by odpovídal i dalším požadavkům, jako je na příklad 

cena produktu.  

Pro práci bylo definováno několik základních kritérií, podle kterých      

je možné obě databáze i vyhledávač porovnat a zhodnotit tak jejich přínos        

pro konkrétní skupiny uživatelů. 

Hodnotící kritéria jsou: 

• Počet sledovaných subjektů 

• Typy údajů, které jsou o subjektech zaznamenávány (pouze základní 

identifikační údaje nebo i další, např. počet zaměstnanců, apod.) 

• Způsob získávání dat (oficiální registry, povinně zveřejňované údaje 

osobní kontakt s firmou, monitoring tisku, apod.) 

• Termíny aktualizace 

• Vyhledávací parametry 

• Formy zpřístupnění 

• Formy výstupů 

• Nadstandard  

 

6.2. Popis objektů analýzy 

 V této podkapitole budou popsány všechny informační zdroje použité 

pro srovnávací analýzu. Podrobnější popis bude ale věnován jen databázím, 
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které není možné běžně vyzkoušet, a posoudit tak jejich uživatelské prostředí  

či způsob prezentace obsažených informací. 

6.2.1 Google 

Google je jeden z nejoblíbenějších vyhledávačů, možná je to proto,     

že Google ve skutečnosti není jen obyčejný vyhledávač. Tento produkt je velmi 

komplexní a dochází neustále k rozšiřování jeho služeb. 

 Google je velice rychlý a obsáhlý plnotextový vyhledávač.                 

Pro vyhledání zadaného dotazu je prohledáno množství několika miliard 

stránek a každou hodinu je zadáno takových dotazů několik miliónů, a přesto 

se výsledky dotazu zobrazí během necelé sekundy. Plnotextový je označení  

pro ty vyhledávače, které prohledávají i samotný obsah stránek. 

 Dalším důvodem pro jeho oblíbenost bude jistě i fakt, že se nesetkáte 

s žádnými vyskakujícími reklamními okny. A i placené odkazy jsou většinou 

umístěny mimo výsledky vyhledávání.. 

 Díky oblíbenosti vyhledávače Google o něm kolují i nějaké mýty          

a omyly, zmiňme tedy ty nejzákladnější: 

• Google je jen vyhledávač - jak již bylo zmíněno Google nabízí i další 

služby 

• Google prohledává všechny stránky na internetu – jak vyplývá              

z  informací uvedených v kapitole 1 a 2 této práce, žádný vyhledávač 

neprohledává podstatnou část internetu, a to tu nazývanou neviditelný 

web 

• Vše co Google najde je pravda – protože obsah webových stránek 

připravují lidé, mohou tam být uvedeny i mylné informace, proto         

je nutné zkoumat také zdroj nalezených informací, ne jen jejich obsah 

• Google provádí cenzuru nevhodného obsahu – bohužel neprovádí 

striktní cenzuru toho, co je možné pomocí jeho vyhledávače najít,      

ale samozřejmě dbá na dodržování zákonů v konkrétních zemích 
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• Výsledky vyhledávání jsou vždy stejné – při zadání stejného dotazu    

se výsledky v čase mění, neboť obsah webu se také stále mění               

a Google se snaží udržovat svůj index co nejaktuálnější 

 

Obr. č. 4: úvodní stránka vyhledávače Google [cit. 2007-04-20]    

A na závěr si uveďme několik dalších služeb, které Google svým 

uživatelům kromě běžného a pokročilého vyhledávání nabízí [Iskra, 2006]: 

• Images - vyhledávač obrázků a fotografií na internetu 

• Groups - vyhledávání v on-line diskusích 

• Directory - Google jako webový katalog 

• Froogle – nakupování po internetu 

• Gmail – e-mailová pošta 

• Maps – mapy na Google, je v nich možno vyhledávat 

• Google Earth – satelitní mapy světa 

• Video – vyhledávání videí na internetu 

Z těchto uvedených informací je patrné, že Google opravdu není jen 

obyčejný vyhledávač a díky svým schopnostem vyhledávat v nových a nových 

formátech dokumentů posouvá hranici neviditelného webu. 
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6.2.2  Prodata  
Databáze Prodata obsahuje informace o 400 000 subjektech na českém 

trhu. Všechny záznamy jsou propojeny pomocí identifikátoru IČO,               

což umožňuje přecházet z jednoho subjektu na druhý, na příklad přes jméno 

člena představenstva, pokud je v manažerské pozici i u subjektu druhého.  

Databáze poskytuje širokou škálu parametrů, podle kterých je možno 

vyhledávat. Po přihlášení do systému se zobrazí obrazovka (obr. č. 5, 6) 

rozdělená na třetiny, která umožňuje co nejpřesnější zadání dotazu. 

V první části je možné vyhledávat subjekty a cenné papíry,                    

a to subjekty podle: jména, osoby, IČO, či skupiny a cenné papíry podle jména  

či ISIN. Následuje pole pro zapsání dotazu. Tento dotaz je ještě možné omezit 

na subjekty, jejichž záznamy obsahují dokumenty ČTK, nebo může být zadané 

slovo i uprostřed názvu hledaného subjektu. 

V následující třetině je možno vyhledávat v kalendáři. Toto vyhledávání 

umožňuje zadání data či časového intervalu pro nastavené možnosti, na příklad 

valné hromady, finanční výkazy, veřejné odkupy či monitorované události. 

Vyhledávání je možné omezit na konkrétní skupiny subjektů. 

 

Obr. č. 5: 1. část obrazovky databáze Prodata s možnostmi zadání dotazu  [cit. 2007-04-20] 



 61

V poslední části je zobrazeno rozšířené vyhledávání subjektů (obr. č. 6). 

Zde je možno zadat dotaz na společnosti podle počtu zaměstnanců, výše tržby, 

hospodářského výsledku, podle oboru činnosti či podle regionu.  

 
Obr. č. 6: 2. část obrazovky databáze Prodata s možnostmi zadání dotazu  [cit. 2007-04-20]    

Po zadání dotazu se zobrazí seznam výsledků (obr. č. 13,  15). Výběr 

konkrétního subjektu je proveden pouze kliknutím na název a za pár sekund      

je již možné vyhledávat požadované informace pomocí odkazů. Veškeré údaje    

o ekonomických subjektech jsou přehledně rozčleněny pod tyto odkazy: 

Přehled, Základní údaje, Zprávy ČTK, Personální údaje, Majetkové vztahy, 

Ostatní,  Cizí zdroje, Dokumenty ČTK: Profil a Vývoj, Další dokumenty          

a posledním odkazem je Sestava tisk. 

Přehled poskytuje základní kancelářské informace o společnosti, jako   

je její název, sídlo, OKEČ, kontakty či počet zaměstnanců. Dále zobrazuje 

tabulku s některými finančními informacemi, nejnovější zprávy                        

ze zpravodajství  ČTK, údaje o největších akcionářích (u a.s.), vlastnících, 

zaměstnancích managemetu či statutárních orgánů. Odkaz Základní údaje 

skrývá základní kancelářské informace včetně kontaktů a výběr z informací 

finančních. Zajímavým odkazem jsou Zprávy ČTK, které obsahuje veškeré 

zprávy o daném subjektu zaznamenané z médií i s datem a časem vložení. 

Uvedené zprávy jsou převážně v českém jazyce, ale u větších společností 

najdeme i zprávy v jazyce cizím. Personální údaje uvádí, kromě jména osoby  

a její  funkci v zobrazeném subjektu i její účasti nebo funkce v subjektech 

jiných. U některých osob je zpřístupněn dokonce jejich životopis. Majetkové 
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vztahy obsahují informace o provázanosti společnosti s jinými, uvedeny jsou 

nejen informace o vlastnících a dceřiných společnostech ale také o velkých 

dodavatelích či odběratelích. Protože jsou všechny údaje o subjektech 

provázány pomocí identifikátoru IČO, je možné plynule přejít na údaj jiné 

společnosti, na příklad vlastníka. 

Odkaz Ostatní podává informace o cenných papírech, valných 

hromadách, ohlášených událostech, zveřejňuje kompletní rozvahy                     

a výsledovky a informuje o obchodních vztazích daného subjektu. Protože jde 

o on-line zdroj jsou pod odkazem Cizí zdroje umístěny odkazy s veřejně 

dostupnými informacemi o společnostech, a to Obchodní rejstřík Registr 

živnostenského podnikání, Český statistický úřad a ARES. 

 
Obr. č. 7: záznam ekonomického subjektu v databázi Prodata – základní přehled  [cit. 2007-04-

20]    

 Další cennou součástí této databáze jsou Dokumenty ČTK. Jde               

o vypracovaný profil společnosti  a zdokumentovaný vývoj subjektu, od jeho 

vzniku, a to i v případě, že vznikl pod jiným názvem. Záznamy některých 

subjektů obsahují ještě Další dokumenty, v případě České Spořitelny, a.s. jde   

o dokument o kriminalitě s ní spojené. 

 Tisková sestava každého subjektu obsahuje základní přehled jeho           

a je vždy vytištěna na jednu stránku velikosti A4. 
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 Databáze Prodata nabízí ještě další užitečnou službu. A to Vyhledávání 

vztahů mezi subjekty, vyhledávat lze podle názvu, IČO nebo osob. 

 
Obr. č. 8: vyhledávání vztahů v databázi Prodata  [cit. 2007-04-20]    

 Databáze Prodata má uživatelsky přívětivé prostředí, vyhledávání        

je intuitivní a vyhledané údaje jsou přehledně a prakticky roztříděny                  

pod jednotlivé odkazy. 

6.2.3 Creditinfo – Firemní Monitor 

Databáze Creditinfo – Firemní Monitor obsahuje informace o více než 

2.300.000 ekonomických subjektech českého trhu. Tento informační zdroj      

je tedy jedinečný množstvím subjektů i možností jejich vyhledáváním. 

Konkrétní subjekty, nebo skupiny subjektů je možné vyhledávat podle více než 

200 kombinací kritérií. Díky tomu, že je databáze na DVD je možné zapisovat 

k záznamům firem poznámky, ale také uchovávat historii zadaných dotazů.  

Databáze poskytuje širokou škálu parametrů, podle kterých je možno 

vyhledávat. Po spuštění systému se zobrazí obrazovka (obr. č. 9) rozdělená    

na dvě části.  Ta první ukazuje historii aktuálního dotazu a ta druhá seznam 

dotazů včetně jejich modifikací.  

Zadat dotaz je možné různými kombinacemi zadaných informací. 

Vyhledávat lze subjekty podle názvu, IČO, počtu zaměstnanců, obratu, 

regionu, činnosti, nebo podle slov z obchodního rejstříku. Po zadání dotazu    

se zobrazí počet výsledků, který je možné dále měnit pomocí modifikací 

dotazu. Vyhledané výsledky je možné zobrazit pomocí ikony Seznam, ikona 

Výsledky zavádí uživatele rovnou do záznamu prvního subjektu. Vyhledané 

výsledky jsou v seznamu seřazeny podle abecedy (obr. č. 10). Takto vyhledaný 

seznam může být konečným výsledkem dotazu, neboť obsahuje názvy, adresy, 

IČO i kontakty, a je možné jej exportovat do XLS tabulky.  
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Obr. č. 9: úvodní obrazovka databáze Creditinfo-Firemní Monitor s historií výsledků 
vyhledávání   

Tento produkt se výborně hodí pro hromadné obeslání zákazníků. 

Slouží k tomu řada pomůcek, od přesného výběru cílové skupiny,                

přes vyloučení nedoručitelných adres a firem v likvidaci a konkursu,               

až po setřídění a tisk štítků nebo obálek včetně záznamu odesílatele. Záznamy 

jsou také uzpůsobeny k výběru firmy s kontaktem na jednotlivé statutární 

zástupce a je tak možné oslovit konkrétní osoby na konkrétních pozicích. 

 
Obr. č. 10: část obrazovky databáze Creditinfo-Firemní Monitor s výsledky vyhledávání   

 Záznam konkrétní firmy je rozdělen na několik oken. V levém horním 

okně jsou základní informace o firmě a v pravém horním okně jsou informace 

o stavu společnosti a semafor, který barevně znázorňuje vhodnost firmy         
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pro obchodní kontakt. Tato horní část obrazovky zůstává stejná, ale ve spodní 

je možné měnit údaje, pomocí záložek do kterých jsou podle tématu roztříděny. 

 

Obr. č. 11: záznam o ekonomickém subjektu v databázi Creditinfo-Firemní Monitor – platební 

bilance   

Jednotlivé záložky jsou nazvány jednoduše, tak aby bylo na první 

pohled zřejmé, jaké informace obsahují. Jde o záložku Spojení, ve které jsou 

uvedena jména a kontakty na vedení firmy. Registrace, obsahuje údaje             

o regionální příslušnosti či registraci k dani DPH, v další záložce Činnost jsou 

uvedeny předměty činnosti podle údajů v rejstřících. Ekonomické údaje jsou 

v následující záložce, jde o obraty firmy nebo o počet zaměstnanců. Doplňky 

obsahují informace o dlužnících a věřitelích, důležitá jsou také fakta a zprávy, 

které mapují historii subjektu. Již sám název říká, co je uvedeno v další záložce 

Související firmy. Databáze obsahuje kompletní přepisy výpisů u Obchodního 

nebo Živnostenského rejstříku, ve kterém je možné vyhledat každé slovo. 

Databáze obsahuje Účetní závěrky více než 70.000 subjektů, z nich pak 

společnost vytváří kreditní informace. Grafy umožňují lepší znázornění 

finančních informací a  Platební informace jsou jedny z nejhodnotnějších údajů 

v databázi. Platební morálka firmy je vždy porovnávána s celým svým 

odvětvím. Poslední nabízenou možností je Vlastní poznámka, kam je možné 

zaznamenávat nejen zkušenosti s danou firmou. 
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Tento informační zdroj nabízí různé druhy exportů i tiskových sestav, 

čímž usnadňuje zejména direct mailingové služby. 

 Databáze Creditinfo - Firemní Monitor má uživatelsky přívětivé 

prostředí s širokými možnostmi vyhledávání subjektů podle množství kritérií, 

užitečné jsou i poskytnuté předvýběry, díky kterým lze jedním kliknutím 

oprostit výsledek od firem v likvidaci či v konkurzu. Výsledky jsou přehledně 

a prakticky roztříděny  do jednotlivých záložek. 

6.3 Srovnávací analýza  

6.3.1 Porovnání použitých informačních zdrojů 

 Základní informace zjištěné podle nastavených kritérií pro srovnávací 

analýzu zdrojů neviditelného a viditelného webu, jsou zobrazeny v tabulce č. 2.  

Jednotlivé databáze obsahují informace o rozdílném počtu 

ekonomických subjektů. U vyhledávače Google nebyl tento údaj zjištěn. 

Všechny použité zdroje umožňují vyhledat kancelářské i finanční 

informace společností, ale databáze poskytují podstatně větší uživatelský 

komfort, neboť jsou tyto údaje soustředěné na jednom místě. Databáze 

Creditinfo – Firemní Monitor navíc poskytuje i  pro cca 70.000 firem                

i informace kreditní a platební a Prodata umožňují vyhledávání vztahů mezi 

subjekty a zpřístupňují zprávy z médií týkající se konkrétních firem                 

či organizací. 

Rozdílné jsou také způsoby získávání dat do informačních zdrojů. 

Vyhledávač pomocí svého robota indexuje prostor viditelného webu, takže 

poskytuje informace vyhledané na webových stránkách ekonomických 

subjektů a osob, v článcích či diskusích. Obě databáze využívají pro sběr dat 

údaje z oficiálních registrů, povinně zveřejňovaných údajů, osobním kontaktem 

se společností a monitoringem médií. 

Databáze Creditinfo – Firemní monitor nabízí až 200 možných 

kombinací vyhledávacích parametrů, Prodat umožňují vyhledávat pomocí více 

než desítky kritérií a Google v jednoduchém vyhledávání vyhledává podle 
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zadaného slova či fráze, na vyhledávání článků je ale možné použít také více 

než desítku upřesnění dotazu. 

Možnost přístupu je u zdrojů Prodata a Google on-line, databáze 

společnosti Creditinfo je vydávána na DVD, což jí umožňuje uchovávat vlastní 

poznámky v záznamech subjektů. Forma zpřístupnění také ovlivňuje 

aktualizaci. Prodata a Google jsou aktualizovány denně, Creditinfo – Firemní 

Monitor měsíčně. 

Data jsou v Prodatech zpřístupňována formou textu či tabulek, druhá 

databáze nabízí i grafy a barevné zobrazení doporučení, zda je firma vhodným 

obchodním partnerem. Google poskytuje informace jak v podobě textu, 

tabulek, grafů, ale také obrázků či prezentací v Power Pointu. Také formy 

výstupů jsou pro tisk jsou rozdílné. Prodata poskytují pouze jednu stránku textu 

se základními údaji o subjektu s tabulkou zobrazující finanční informace. 

Výstupy z Google záleží na vyhledaných formátech informacích. Creditinfo – 

Firemní Monitor umožňuje více formátů výstupů, na příklad PDF, TXT          

či XML. 

Největším přínosem vyhledávání informací pomocí vyhledávače 

Google v porovnání s ostatními analyzovanými zdroji je cena. Použití Google 

je zdarma. Cena za Prodata je 9.300,-Kč za měsíc, tj. 111.600,-Kč za jeden rok 

a  Creditinfo - Firemní Monitor stojí 51.900,-Kč na jeden rok.  

Databáze Creditinfo – Firemní Monitor je jedinečná svým souborem 

kreditních a platebních informací o 70.000 ekonomických subjektech. Unikátní 

je také celkovým množstvím popisovaných subjektů. 

Databáze Prodata poskytuje díky propojení záznamů identifikátorem 

IČO plynulý přechod mezi subjekty, obsahuje profily osob, zpracované profily 

a historie subjektů, zprávy z médií a umožňuje vlastní inzerci firem. 

Podrobnější porovnání databází Prodata a Creditinfo-Firemní Monitor                      

a vyhledávače Google je provedeno pomocí tří případových úloh.
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Creditinfo-

Firemní Monitor Prodata Google 

počet  subjektů 2 300 000 400 000 není známo 

typy údajů 

kancelářské, 
finanční i kreditní 
informace 

kancelářské a 
finanční 
informace, 
monitoring tisku, 
vyhledávání 
vztahů 

kancelářské, finanční 
informace 

způsob 
získávání dat  

oficiální registry, 
povinně 
zveřejňované 
údaje, osobní 
kontakt s firmou, 
monitoring tisku 

oficiální registry, 
povinně 
zveřejňované 
údaje, osobní 
kontakt s firmou, 
monitoring 
médií 

webové stránky 
subjektů, osob, 
články, diskuse 

termíny 
aktualizace měsíčně denně 

záleží na rychlosti 
robota 

vyhledávací 
parametry 

200 kritérií (IČO, 
OKEČ, název, 
plátce DPH, 
region, počet 
zaměstnanců,firmy 
v likvidaci,…) 

IČO, OKEČ, 
název, region, 
počet 
zaměstnanců,… 

název, fráze, u 
pokročilého 
vyhledávání další 
možnosti 

formy 
zpřístupnění DVD, on-line on-line on-line 

formy výstupů 
text, grafy, 
tabulky, semafor text, tabulky 

text, grafy, tabulky, 
obrázky, Power 
Pointové prezentace 

formy výstupů 
pro tisk 

PDF, TXT, XML 
dokumenty,  

1 strana se 
základními 
informacemi 

webové stránky, PDF 
dokumenty, obrázky 

nadstandard 

kreditní informace 
o cca 70000 
podnikatelských 
subjektech 

informace v 
médiích o 
daných 
subjektech, i 
možnost jejich  
vlastní inzerce, 
profily osob, 
plynulý přechod 
mezi 
společnostmi, 
např. dceřinými, 
vyhledávání 
vztahů použití je zdarma 

Tab. č.  2: porovnání použitých informačních zdrojů po obsahové stránce  
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6.3.2 Případová úloha Škoda Auto 
Zadání úlohy zní: vyhledat základní a finanční informace o společnosti 

Škoda Auto, a.s., které ukazují současné postavení firmy na českém trhu. 

6.3.2.1 Databáze Creditinfo-Firemní Monitor 

Po zadání dotazu podle názvu: Škoda Auto, se zobrazí 15 výsledků, 

z nichž není problematické vybrat požadovaný subjekt. O zvolené společnosti 

je v databázi uloženo velké množství informací, které jsou rozděleny              

do  jednotlivých záložek. Záznam takovéto firmy obsahuje kromě základních 

informací o firmě, její právní subjektivitě, adrese a kontaktní údaje, i záznamy 

o vlastnících, souvisejících firmách, výpis z Obchodního rejstříku či  fakta       

a zprávy o firmě, ale především podrobné ekonomické, finanční a platební 

informace. Ekonomické údaje zobrazují počet pracovníků, výši základního 

kapitálu, obraty, export a import. Finanční informace pracují s rozvahou, 

výsledovkou či strukturou aktiv a pasiv. Pro lepší názornost je několik 

finančních ukazatelů znázorněno grafy, na příklad obrat firmy v průběhu 

několika let, nebo struktura celkových oběžných aktiv. Platební informace 

zobrazují nejen současnou platební morálku dané firmy v porovnání s jejím 

odvětvím, ale i její historii. Nemůže také chybět doporučení, zda s firmou     

bez obav spolupracovat, které v tomto případě svítí jasně zelenou  barvou. 

Při kompletním exportu dat o firmě v PDF formátu databáze zobrazí      

18 stránek přehledně rozčleněného textu proloženého tabulkami a grafy. Výčet 

začíná kancelářskými informacemi a končí platebními. Obsahuje téměř 

všechny informace, které databáze nabízí, kromě doporučení kontaktu s danou 

firmou.  
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Obr. č. 12: záznam firmy v databázi Creditinfo – Firemní Monitor - ekonomické údaje spol. 
Škoda Auto, a.s.   

6.3.2.2  Databáze Prodata 

 Při zadání do vyhledat dle jména: Škoda Auto, se zobrazí 7 výsledků, 

přičemž první z nich je požadovaná společnost Škoda Auto, a.s. O zvolené 

společnosti je v databázi zpřístupňováno velké množství informací, které jsou 

rozděleny pod jednotlivé odkazy. Záznam takové společnosti obsahuje kromě 

základních informací o firmě, její právní subjektivitě, adrese, kontaktních 

údajích, i platební informace, počet pracovníků, záznamy o majetkových 

vztazích k vlastníkům a souvisejícím firmám, informacích o  hlavních 

představitelích firmy, včetně jejich spojení s dalšími subjekty na trhu             

ale především zprávy a dokumenty ČTK. Zprávy obsahují 100 záznamů, 

převážně v českém jazyce, vytvořených za období 1.4. až 20. 4. 2007, díky 

vyhledávání jde jít i mnohem dále do minulosti a hledat zprávu z konkrétního 

dne. Zprávy ČTK tedy podrobně informují o dění ve firmě. Dokumenty ČTK 

obsahují dva texty. První je profil firmy, což je velmi podrobná zpráva o firmě, 

včetně její stručné historie, popisu činnosti, ekonomických údajů, a popisu 

postavení firmy na trhu. Druhý dokument je nazván Vývoj. Vývoj obsahuje 

zprávy o nejdůležitějších okamžicích firmy od jejího založení roku 1894        
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až do dnešního dne. Poslední je záznam z 18. 4. 2007 o dohodě o nárůstu mezd 

v automobilce. Tyto informace jsou velmi přínosným zdrojem o firmě jako 

takové i o jejím postavení na trhu. Jistě zajímavé jsou také informace               

o dodavatelích a odběratelích firmy, o cenných papírech,  zápisy z valných 

hromad či očekávané události. 

V tiskové sestavě poskytne databáze 1 stránkový výstup, který obsahuje 

základní informace o společnosti, tabulku s finančními údaji (základní údaje 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát), jména zaměstnanců z managementu firmy, 

informace s statutárních orgánech, informace o majetkové účasti v dalších 

subjektech a na konec údaje o vlastníkovi. Nejde tedy v žádném případě           

o kompletní soupis údajů, které Prodata o dané společnosti nabízí, ale spíše      

o stručný záznam o firmě s nejdůležitějšími informacemi o její činnosti.  

6.3.2.3 Vyhledávač Google 

Při zadání fráze Škoda Auto se dne 20. 4. 2007 zobrazilo                  

přes 1 200 000 výsledků. Počet výsledků se díky neustálé práci robotů mění 

doslova každým okamžikem. Škoda Auto je jedním z největších podniků 

v České Republice, je součástí nadnárodního koncernu, a jeho výrobky zná 

vlastně každý, což odůvodňuje ten vysoký počet výsledků. V takovémto 

množství zobrazených odkazů je problematické nalezení všech hledaných 

informací. Veškeré nalezené odkazy zpřístupňují uživatelům mnohokrát více 

informací než obě předešlé databáze, ale jde o jejich přehlednost, tedy 

především o možnosti jejich využití. Pokud by bylo zadáno určité množství 

dotazů, na které bude uživatel hledat odpovědi, je velmi pravděpodobné,        

že jich většinu po čase opravdu zodpoví. Čas strávený prohledávání webových 

stránek a odkazů bude záviset především na zkušenostech uživatele                

ve vyhledávání informací, tzn. velmi pomůže, pokud ví, kde danou informaci 

hledat. Vyhledávač Google nabízí hledat ve výsledcích, což umožňuje zpřesnit 

svůj dotaz při vyhledávání konkrétních údajů.  

Vyhledávač Google nenabízí žádnou možnost tiskových sestav. 

Vyhledané informace je možné tisknout přímo z webových stránek, nebo        

si z požadovaných údajů vytvořit vlastní dokument. 
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6.3.2.4 Závěr případové úlohy Škoda Auto 

 Zadání úlohy znělo, vyhledat základní a finanční informace                   

o firmě Škoda Auto, a.s., které ukazují současné postavení firmy na českém 

trhu. Pomocí všech systémů byly vyhledány požadované informace o zadané 

společnosti. Ale množství a přehlednost vyhledaných informací a tedy i jejich 

použitelnost se liší. 

 Jednoznačně nejvíce informací o společnosti bylo nalezeno pomocí 

vyhledávače Google, bohužel tato data jsou velmi širokého záběru. Poskytují 

uživateli podrobné informace také o vyráběných modelech či o vzdělávání, 

které Škoda Auto nabízí. Pokud nemá uživatel dopředu stanovené otázky, mohl 

by se v zobrazeném množství výsledků ztratit. Informace nalezené tímto 

způsobem je jistě dobré doplnit o záznam z Obchodního rejstříku, který je ale 

nutno vyhledat přímo. Vyhledávač je ale možno využít k vyhledání 

Obchodního rejstříku samotného. Jako zdroj pro získání finančních informací 

je jistě vhodné použít výroční zprávy firmy. Také množství formátů 

vyhledaných dokumentů může působit obtíže, především při přípravě 

jednotného dokumentu pro zálohu či tisk. Druhou část zadání je nutno vytvořit 

z nalezených dat osobně. Pro zpracování zprávy o současném postavení Škody 

Auto na českém trhu je možné použít jak webové stránky firmy, které             

se k danému tématu vyslovují, či články nejlépe z ekonomických médií.              

U veškerých vyhledaných informací je nutné dát pozor na jejich stáří,            

tzn. datum vytvoření u článku či datum poslední aktualizace u webové stránky        

a také zvážit důvěryhodnost jejich zdroje. 

 Databáze Prodata se v počtu zpřístupněných informací o společnosti 

umístila na druhém místě. Databáze ale zobrazuje všechny informace 

přehledně roztříděné do jednotlivých odkazů, takže práce s nimi je o poznání 

více uživatelsky přívětivá. Díky tomuto rozdělení dat,  je možné v nich  rychle   

a snadno vyhledat základní i finanční informace o firmě. Záznam z databáze   

je možno ještě podpořit výpisem z Obchodního rejstříku, na který je odkaz 

umístěn rovnou v databázi samotné. Co se týče zprávy o současném postavení 

firmy na trhu, je nejvýhodnější použít dokumenty ČTK, kde  je tento dokument  
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Creditinfo-
Firemní 
Monitor Prodata Google 

počet výsledků 15 7 přes 1 200 000

typy údajů 

kancelářské, 
finanční i 
kreditní 
informace 

kancelářské, finanční 
informace, zprávy 
ČTK, dokumenty 
ČTK (profil a vývoj), 
info. valných 
hromadách či jiných 
očekávaných 
událostech 

webové stránky 
firmy (je jich 
několik), dealerů

formy výstupů 

text, grafy, 
tabulky, barevná 
signalizace 
doporučení text,  tabulky 

webové stránky 
subjektů, grafy, 
tabulky, články, 
diskuse, obrázky

obsah výstupů 
pro tisk 

více možností: 
kompletní 
záznam, pouze 
kontakty,… 

1 stránkový dokument 
se základními 
informacemi 

záleží na výběru 
a schopnostech 
uživatele 

kancelářské 
informace 

název, IČO, 
OKEČ, region,  
kontakty, počet 
zaměstnanců,… 

název, IČO, OKEČ, 
region,  kontakty, 
počet zaměstnanců,… 

záleží na výběru 
a schopnostech 
uživatele 

finanční 
informace 

výsledovky, 
výkaz zisků a 
ztrát, cash flow, 
obrat 

výsledovky, výkaz 
zisků a ztrát, cash 
flow, obrat 

uvedeny ve 
výroční zprávě 

kreditní 
informace 

platební bilance, 
doporučení ne ne 

přehlednost 
podaných 
informací 

ano, vše 
přehledně 
rozděleno 
záložkami 

ano, vše přehledně 
rozděleno záložkami 

ne, nutno 
vyhledat každou 
informaci 
samostatně 

nadstandard 

kreditní 
informace, grafy 
- umožňují 
přehledné 
zobrazení 
finančních 
informací 

zprávy ČTK (100 za 
duben), dokumenty 
ČTK (profil a vývoj 
fi.), profily osob, 
plynulý přechod mezi 
společnostmi, např. 
dceřinými, info. o 
cenných papírech, 
zápisy z valných 
hromad, 
dodavatelé/odběratelé 

použití je 
zdarma, další 
informace o 
společnosti, jako 
vzdělávání, 
katalogy 
výrobků, 
probíhající akce, 
webové stránky 
jednotlivých 
prodejců,… 

Tab. č.  3: výsledky vyhledávání úlohy Škoda Auto   
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vlastně již předpřipraven a je možné jej ještě doplnit o zprávy ČTK, které 

poskytují ty nejaktuálnější informace o dění ve vybrané společnosti. Výhodou 

informací poskytnutých touto databází je nejen jejich přehlednost a aktuálnost, 

ale také ověřitelnost čili důvěryhodnost. 

Databáze Creditinfo-Firemní Monitor poskytuje přehledně zpracované 

informace o zadané společnosti Škoda Auto. Základní údaje firmy jsou snadno 

vyhledatelné v jednotlivých záložkách, v jedné z nich je i výpis z Obchodního 

rejstříku. Finanční informace firmy jsou velmi podrobně zpracovány formou 

tabulek a grafů, které jsou výbornou pomůckou pro zobrazení vývoje. 

Celkovou zprávu o současném postavení společnosti na trhu je možné             

za pomocí finančních a kreditních informací jistě kvalitně zpracovat. Velmi 

přínosná jsou data uvedená v platební bilanci firmy. K doplnění mohou sloužit 

uvedené zprávy a fakta, či je možné využít i dalších volně dostupných zdrojů. 

Ale základ poskytující informace z databáze jsou přehledné a ověřitelné 

informace, jejichž aktualizace probíhá jednou měsíčně.  

Přestože bylo možné zadanou úlohu splnit při použití všech uvedených 

zdrojů, doporučovala bych pro její vypracování databázi Prodata, jakožto zdroj 

nejaktuálnějších a ověřitelných informací s přidanou hodnotou, která by v této 

úloze nejvíce pomohla, tzn. dokumenty a zprávy ČTK. 



 75

6.3.3 Případová úloha komerční banky 

Zadání úlohy zní: vyhledání komerčních bank v České Republice           

a jejich základních údajů včetně kontaktních a stručné popsání jejich vývoje. 

6.3.3.1 Databáze Creditinfo-Firemní Monitor 

 Při požadovaném výsledku seznamu komerčních bank je nutno 

v databázi Creditinfo-Firemní Monitor zadat na příklad toto: OKEČ – Ostatní 

peněžní prostředky, právní forma – akciová společnost (banky v ČR musí být 

akciovými společnostmi) a počet zaměstnanců 100 a více. Výsledkem 

takovéhoto dotazu je pak seznam 22 komerčních bank. Informace o všech      

22 subjektech obsahují základní informace včetně kontaktních údajů. Kontakty 

se sídly společností je možné exportovat do jediné XLS tabulky. Další 

důležitou informací o bankách je seznam jejich poboček. Zapsané údaje 

bohužel neobsahují podrobné finanční a kreditní informace. Některé záznamy 

bank  uvádějí informace z rozvahy, většina ale obsahuje jen kancelářské 

informace a obraty firem. Chybí také fakta a zprávy. Z kreditních informací    

je všude vyplněno doporučení, vždy jde  o doporučení kladné. 

 

Obr. č. 13: obrazovka databáze Prodata s výsledky vyhledávání úlohy komerční banky  [cit. 
2007-04-20]  
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6.3.3.2 Databáze Prodata 

 Při zadání vyhledat dle skupiny se doplní slovo banky a zobrazí            

se 30 výsledků. 19 bankovních ústavů je zpracováno velmi podrobně a zbylých  

11 obsahuje informace získané pouze z veřejných zdrojů, tyto údaje dodává   

do systém společnost Čekia. Záznamy 11 bank obsahují jen základní 

informace, jako jsou adresy, kontakty či zaměstnanci a finanční informace jsou 

uvedeny jen u některých bank, a to údaje z výsledovky a rozvahy. 19 bank, 

které jsou v seznamu označeny hvězdičkou, mají kompletní záznamy včetně 

zpráv a dokumentů ČTK. Některé ze záznamů bank mají ještě nový odkaz 

nazvaný Další dokumenty ČTK, který na příklad u ČSOB obsahuje: Smlouva  

a slib odškodnění mezi ČSOB a ČNB, Smlouva a státní záruka mezi MF          

a ČSOB a Československá obchodní banka - kriminalita (ČSOB). Bohaté 

informace se nachází též pod odkazem Ostatní, kde jsou údaje o cenných 

papírech, portfoliu, konání valných hromad, finanční výkazy, události              

a  informace o obchodních odběratelích a dodavatelích, což jsou v případě 

bank největší klienti banky a na příklad pronajímatelé prostor, ve kterých 

banky sídlí.  

6.3.3.3 Vyhledávač Google 

 Při zadání slova banka a zaškrtnutí Stránky pouze česky se dne 20. 4. 

2007 zobrazilo  2 530 000 výsledků. 8 z 10 odkazů na první stránce zobrazený 

výsledků, patří velkým komerčním bankovním ústavům, ČNB a bankovnímu 

informačnímu serveru. Obsah bankovního informačního serveru jako takový 

patří do neviditelného webu, proto jej nemohl robot Google zařadit do svého 

indexu celý. Tento server skrývá pod odkazem subjekty seznam bank v ČR. 

Seznam čítá 63 bank seřazených podle abecedy, ale jsou tam zobrazeny            

i banky zaniklé či ty bez licence. Jejich záznam obsahuje adresu jejich 

webových stránek a jen pár základních údajů. Přes tento seznam je možné 

získat informace nutné ke splnění zadání, jen je třeba prohlédnout všechny 

webové stránky vhodných bankovních ústavů a potřebné údaje v nich vyhledat. 

Čas strávený touto úlohou bude jednoznačně ovlivněn zkušeností uživatele. 



 77

  
Creditinfo-Firemní 

Monitor Prodata Google 
počet výsledků 22 30 (19/11) 2 530 000  

typy údajů 

kancelářské 
informace, finanční 
- jen u několika 
bank 

kancelářské, 
finanční informace, 
profily osob, zprávy 
ČTK, dokumenty 
ČTK (profil a 
vývoj), další 
dokumenty ČTK 

webové stránky 
bankovních 
ústavů, 
ministerstev či 
dalších 
institucí,články, 
diskuse, 
encyklopedie - 
vše, kde je 
zmíněno slovo 
"banka" či 
"banky" 

formy výstupů 

text, barevná 
signalizace 
doporučení text,  tabulky 

webové stránky 
subjektů, osob, 
grafy, tabulky, 
články, diskuse, 
obrázky 

obsah výstupů pro 
tisk 

více možností: 
kompletní záznam, 
pouze kontakty,… 

1 stránkový 
dokument se 
základními 
informacemi 

záleží na výběru a 
schopnostech 
uživatele 

kancelářské 
informace 

název, IČO, OKEČ, 
region,  kontakty, 
počet 
zaměstnanců,… 

název, IČO, OKEČ, 
region,  kontakty, 
počet 
zaměstnanců,… 

záleží na výběru a 
schopnostech 
uživatele 

finanční informace 
jen u některých 
subjektů 

výsledovky, výkaz 
zisků a ztrát, cash 
flow, obrat jen u 19 
subjektů 

uvedeny ve 
výroční zprávě 

kreditní informace ne, jen doporučení ne ne 

přehlednost 
podaných informací 

ano, vše přehledně 
rozděleno záložkami

ano, vše přehledně 
rozděleno záložkami

ne, nutno 
vyhledat každou 
informaci 
samostatně 

nadstandard 

tabulka bank s 
kontaktními údaji 
pro všechny 
subjekty 

informace v médiích 
o daných 
subjektech, i 
možnost jejich  
vlastní inzerce, 
profily osob, 
plynulý přechod 
mezi společnostmi, 
např. dceřinými použití je zdarma 

Tab. č.  4: výsledky vyhledávání úlohy komerční banky  
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6.3.3.4 Závěr případové úlohy komerční banky 

 Úloha, k jejímuž splnění je nutné vyhledat komerční banky v České 

Republice a jejich základní údaje včetně kontaktních a stručně popsat jejich 

vývoj nebyla tak snadná, jak se na první pohled zdálo. Informace vyhledané 

pomocí dvou databází a jednoho vyhledávače jsou naprosto odlišné. I seznamy 

bank se žádné úplně neshodují. 

 Nejvíce výsledků bylo vyhledáno i nyní pomocí Google. Při použití 

tohoto zdroje bylo zobrazeno přes 2,5 mil. výsledků. Ale seznam bank byl 

nalezen pomocí jediného odkazu, a to webových stránek nazvaných Bankovní 

informační server. Ten ale obsahuje jen minimum potřebných informací, a tak 

je pro splnění zadání nutné navštívit webové stránky jednotlivých bank a v nich 

potřebné údaje vyhledat. 

 

Obr. č. 14: část obrazovky databáze Creditinfo-Firemní Monitor s výsledky vyhledávání úlohy 
komerční banky  

Databáze Creditinfo-Firemní Monitor po zvolení vhodného dotazu 

poskytla seznam 22 bankovních subjektů se základními informacemi                

a kontakty. Tento seznam neobsahuje všechny banky v ČR, ale všechny 

největší. Možný export přehledu bank s adresami a úplnými kontaktními údaji 

přinesl splnění první části úkolu, ale pro stručné popsání vývoje subjektů bylo 

nezbytné navštívit jejich webové stránky. 

Databáze Prodata nabízí nejjednodušší vyhledání komerčních bank 

operujících na českém trhu, neboť jedna z přednastavených skupin obsahuje 
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právě banky. 19 z vyhledaných záznamů bank obsahuje velmi podrobné           

a rozličné údaje. U těchto 19 subjektů bylo zadání úlohy bezezbytku splněno. 

Tyto záznamy obsahují i dokumenty ČTK, které uživatele informují o vývoji 

společností. U zbylých 11 bank je k dispozici mnohem méně údajů,            

takže by bylo nutné informace o vývoji těchto subjektů vyhledat pomocí jiných 

zdrojů. 

Výsledné seznamy vyhledaných bank jsou přiloženy v příloze. 
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6.3.4 Případová úloha hudební nástroje 

Zadání úlohy zní: vyhledání výrobců hudebních nástrojů v Praze. 

6.3.4.1 Databáze Creditinfo-Firemní Monitor 

 Pro to, aby výsledkem třetí úlohy byl seznam výrobců hudebních 

nástrojů v Praze je možno v databázi Creditinfo-Firemní Monitor zadat          

na příklad toto: OKEČ – Výroba hudebních nástrojů, region Praha, uvedený 

telefon a e-mailovou adresu, bez posledních dvou podmínek by seznam 

obsahoval přes 180 subjektů. Výsledkem takovéhoto dotazu je pak seznam    

11 živnostníků, ale jen 5 z nich má v Živnostenském rejstříku uvedenou 

opravdu výrobu hudebních nástrojů, ne třeba jen jejich opravu. Informace        

o všech 11 uvádějí základní kancelářské informace a kontakty,  obraty jsou 

uvedeny u 10 z nich a u 4 je uvedeno doporučení. Pro export těchto výsledků   

je možné využít tabulky XLS s adresami a dalšími kontakty na vyhledané 

živnostníky. 

 

Obr. č. 15: část obrazovky databáze Prodata s výsledky vyhledávání úlohy hudební nástroje 
[cit. 2007-04-20]    

6.3.4.2 Databáze Prodata 

 Při poslední úloze bylo nutné použít rozšířené vyhledávání subjektů. 

V oboru činnosti bylo vybráno číslo 363… Výroba hudebních nástrojů             

a v regionu nastaveno Hlavní město Praha. Výsledkem takovéhoto dotazu bylo 

15 subjektů, z nichž je jeden v likvidaci. Všechny vyhledané firmy jsou 

společnosti s ručením omezeným a jako jednu z činností mají uvedenu výrobu 

hudebních nástrojů. O těchto firmách najdeme v Prodatech jen několik 
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základních údajů, kontakty a u 5ti z nich také údaje z výsledovky a výkazu 

zisku a ztát. U tohoto výsledku  je možné exportovat pro tisk nejen jednotlivé 

společnosti zvlášť, ale i jejich seznam v XLS formátu. Všechny společnosti, 

které jsou výsledkem třetí úlohy obsahují pouze informace z veřejných zdrojů, 

které dodává společnost Čekia. 

 

Obr. č. 16: výsledky vyhledávání úlohy hudební nástroje pomocí Google  [cit. 2007-04-20]    

6.3.4.3 Vyhledávač Google 

 Při zadání fráze výroba hudebních nástrojů, zaškrtnutí Stránky pouze 

česky a zúžení dotazu pomocí hledat ve výsledcích se dne 20. 4. 2007 zobrazilo  

775 výsledků. Většina za těchto výsledků jsou odkazy na předmětové adresáře 

či katalogy firem, na kterých je nutné znovu zopakovat hledání. Najití 

relevantních výsledků, tedy firem či živnostníků, kteří se v Praze zabývají 

výrobou hudebních nástrojů, není zcela jednoduché. Jako v předchozí úloze     

je ale možné použít nalezeného odkazu, na příklad Firmy.cz katalog firem            

a institucí a pomocí něj se dobrat k hledaným informacím. V tomto případě jde 

o 26 nalezených firem nebo živnostníků, z nichž ale pouze 19 opravdu vyrábí 

nějaké hudební nástroje. Takto získané údaje se velmi liší jeden od druhého. 

Někdy jde jen o kontakt, jindy o kvalitně zpracovanou webovou stránku firmy, 
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poskytující přehledně rozložené informace. Nalezené údaje je dobré si ověřit 

alespoň v Obchodním či Živnostenském rejstříku. 

  
Creditinfo-

Firemní Monitor Prodata Google 

počet výsledků 

11 (5 opravdu 
výrobců podle ŽR, 

vše živnostníci)
15 (1 v likvidaci, 

vše s.r.o.)
775 (26/19 

v katalogu firem)

typy údajů 

kancelářské 
informace a 
kontakty 

kancelářské, 
finanční 
informace, 
kontakty  

předmětové 
adresáře a 
katalogy firem - 
většina, webové 
stránky firem a 
živnostníků 

formy výstupů 

text, barevná 
signalizace 
doporučení text,  tabulky 

webové stránky 
subjektů, osob, 
články, obrázky, 
předmětové 
adresáře 

obsah výstupů 
pro tisk 

více možností: 
kompletní záznam, 
pouze kontakty,… 

1 stránkový 
dokument se 
základními 
informacemi, 
XLS záznam 
celé skupiny 

záleží na výběru a 
schopnostech 
uživatele 

kancelářské 
informace 

název, IČO, 
OKEČ, region,  
kontakty 

název, IČO, 
OKEČ, region,  
kontakty, počet 
zaměstnanců,… 

záleží na výběru a 
schopnostech 
uživatele 

finanční 
informace 

 obrat (uveden u 
10) 

výsledovky, 
výkaz zisků a 
ztrát (uveden u 
5) ne 

kreditní 
informace 

4 z nich 
doporučení ne ne 

přehlednost 
podaných 
informací 

ano, vše přehledně 
rozděleno 
záložkami 

ano, vše 
přehledně 
rozděleno 
záložkami 

ne, nutno vyhledat 
každou informaci 
samostatně 

nadstandard doporučení 
finanční 
informace použití je zdarma 

Tab. č.  5: výsledky vyhledávání úlohy hudební nástroje  
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6.3.4.4 Závěr případové úlohy hudební nástroje 

 Třetí úloha se ukázala, co do nalezení podobných výsledků při použití 

dvou databází a jednoho vyhledávače, dosti problematická. Databáze 

Creditinfo-Firemní Monitor zobrazila jako výsledky 11 živnostníků a množství 

poskytnutých  informací je oproti předešlým úlohám malé. I v Prodatech bylo 

na zadaný dotaz vyhledáno 15 výsledků. Šlo o společnosti s ručením 

omezeným a u všech byly zobrazeny pouze informace získané z veřejných 

zdrojů a ne ty nejcennější, tedy ty, které obsahují již velké množství 

zpracovaných údajů. Při použití vyhledávače Google byla část zobrazených 

výsledků odkazy katalogů firem či výrobků, ve  kterých je nutné znovu 

požadované informace vyhledávat a ještě si je nejlépe ověřovat. V tomto 

případě je problematické doporučit jednu ze tří vyhledávacích možností, neboť 

vyhledané výsledky obsahují většinou jen základní informace. 

6.3.5 Závěr analýzy hodnocených zdrojů databázích Prodata             

a Creditinfo-Firemní Monitor a vyhledávače Google 

 Všechny tři použité informační zdroje mají své výhody i nevýhody. 

Vyhledávač Google je snadno dostupný a vyhledávání informací s ním není  

z uživatelského pohledu nijak složité. Upotřebitelnost výsledků vyhledávání 

záleží především na formulaci zvoleného dotazu. Zcela jistě se tedy do časové 

náročnosti vyhledávání i na kvalitě vyhledaných informací podílí zkušenosti 

uživatele. V současnou chvíli jsou již na trhu alespoň dva dosti podrobné,      

ale na druhou stranu ne příliš technicky pojaté manuály, které uživateli 

umožňují plně využít možnosti, které tento vyhledávač nabízí. Při vyhledávání 

informacích o velkých ekonomických subjektech poskytuje dosti přesné 

výsledky a s velkou pravděpodobností bude potřebný odkaz zobrazen             

již na první stránce. Pokud hledá uživatel nějakou skupinu subjektů, může být 

výsledkem jeho dotazu i katalog či informační server, pomocí něhož               

se k hledaným údajů nakonec dostane. Veškeré takto vyhledané informace      

je ale dobré si ověřit, alespoň si ověřit existenci firmy či živnostenského 

oprávnění, platnost uvedených kontaktů a aktuálnost uvedených údajů. 
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 U údajů získaných z hodnocených databází není nutné ověřovat jejich 

aktuálnost, to dělají oba provozovatelé sami. Také forma, ve které jsou 

informace uživatelům podávány je pro jejich využití podstatně efektivnější. 

Jednotlivé údaje jsou totiž ji roztříděny a někdy dokonce zpracovány              

do konkrétních dokumentů. Pro plné využití všech možností, které dané 

databáze nabízejí, je dobré se s produkty seznámit pomocí manuálů, nápovědy 

či přímo na školení pořádaném firmou.  

 Obě databáze umožňují pracovat s informacemi s vysokou přidanou 

hodnotou, za kterou můžeme považovat jednotné uživatelské prostředí          

pro zadávání dotazů i zobrazování veškerých výsledků, jejich přehlednost, 

aktuálnost i zpracování, ale i servis, které společnosti ke svým produktům 

poskytují.  

 Databáze Prodata obsahuje data o 400 000 ekonomických subjektech 

v České republice. Její on-line přístup umožňuje denní aktualizaci 

poskytovaných údajů. Díky propojení všech subjektů prostřednictvím 

identifikátoru IČO je možné volně přecházet z informací o jednom subjektu    

do údajům o druhém, stačí aby měly dané podniky něco společného, na příklad 

předsedu představenstva. Tiskové sestavy jsou jen jednostránkové přehledy 

základních kancelářských a finančních údajů, ale databáze nabízí velké 

množství rozmanitých dokumentů, na příklad zápisy z valných hromad, nebo 

záznamy o kriminalitě spojené s konkrétní firmou. Také zprávy ČTK, kde jsou 

zobrazeny zprávy z médií, které byly o dané společnosti publikovány jsou 

zajímavým zdrojem informací. Také možnost vyhledávání vztahů mezi 

subjekty či osobami je pro vytvoření si kompletního obrazu o dané firmě 

užitečné. Tato databáze je jistě cenným informačním zdrojem pro všechny, 

kteří potřebují aktuální údaje o ekonomických subjektech, jako jsou na příklad 

analytici, marketingoví pracovníci, obchodníci s cennými papíry, leasingové 

společnosti či společnosti, zabývající se brokerskými službami. 

 Databáze Creditinfo – Firemní Monitor zpřístupňuje data o všech 

ekonomických subjektech v České republice, obsahuje tedy základní informace 

i o živnostnících. Tento produkt nabízí veliké množství možností vyhledávání. 
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Zadané dotazy je možné několikrát modifikovat a získat tak i dost specifickou 

skupinu subjektů. Užitečné je i zobrazení výsledků, které okamžitě poskytuje 

informace o názvu firmy, její adrese a kontaktní údaje. Již tento výstup            

je možné uložit či tisknou v podobě XLS tabulky. Tato databáze ale nabízí 

širokou nabídku možných výstupů. Je možné tisknou adresy na štítky, či poslat 

hromadný email zvolené skupině subjektů. Záznamy je možné ukládat              

a tisknout kompletní nebo jen kontakty a to v různých formátech. 

Nejhodnotnějším obsahem této databáze jsou kreditní informace.                   

Jde o dopodrobna zpracované finanční informace, vytvoření platební bilance          

a celkového hodnocení hospodaření firmy a na základě zjištěných údajů 

stanovené doporučení, zda s danou společností spolupracovat, nebo se jí raději 

vyhnout. Tyto kreditní informace nejsou uvedeny u všech subjektů. Databáze 

také umožňuje vkládání vlastních poznáme, aktualizovaná je měsíčně. Tato 

databáze je jistě přínosem pro všechny, kteří se potřebují  analyzovat 

konkurenci,  prověřovat obchodní partnery,  provádět průzkum trhu,  určovat 

cílové skupiny zákazníků či segmentovat trh.  



 86

7. Závěr 

Cílem  této  práce  bylo základně  analyzovat oblast, která  je  nazývána  

neviditelným webem, a zároveň se zabývat jeho možným využitím 

v hospodářské sféře.  

Neviditelným webem je nazývána ta část internetového prostředí, 

kterou běžné vyhledávače z různých důvodů opomíjejí. Jejich roboti                

ji neindexují, a tak není možné v ní pomocí těchto nástrojů vyhledávat.         

Jde ale o oblast několikanásobně větší než je viditelný web a obsahuje 

hodnotnější informace. Hodnotnější jsou především svou aktuálností, 

ověřitelností a přidanou hodnotou, která jim byla zpracovatelem dána. 

Z analýzy, která porovnává na třech různých případových úlohách 

rozdíl mezi vyhledáváním informací o ekonomických subjektech běžným 

vyhledávačem a ve dvou různých databázích, jednoznačně vyplývají výhody    

a nevýhody práce se zdroji neviditelného webu oproti viditelnému.  

Závěry praktické části práce potvrzují, že práce s takto zpracovanými 

informacemi přináší kvalitní a rychlý výsledek, oproti použití běžného 

vyhledávače, kdy sice získáme větší množství údajů, ale teprve vyhledáním     

a zpracováním konkrétních dat získáme výsledek, který potřebujeme.  

Výběr zdroje záleží na informační potřebě uživatele, na tom,              

zda je jednorázová či má trvalý charakter. Neviditelný web nabízí široký výběr 

placených i neplacených zdrojů, které mohou zefektivnit pracovní výkon         

na mnoha pracovních pozicích především v ekonomické sféře. 

Používání profesionálních zdrojů, které jsou nejhodnotnější částí 

neviditelného webu, vyžaduje i jisté vzdělání či zkušenosti v informačním 

oboru. Řada databázových center a databází používá svá vlastní uživatelská 

rozhraní a nabízí specifické možnosti vyhledávání, proto také vytváří podrobné 

manuály, nápovědy a pořádá pro své klienty produktová školení. 

Práce se zdroji neviditelného webu přináší společnostem zisky 

v podobě rychle získaných a kvalitně zpracovaných aktuálních informací, 

pouze za předpokladu, že jsou tyto informace vyhledávány a zpracovávány 
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informačními odborníky, kteří jsou schopni plně využít možností daných 

informačních zdrojů.  

To vše ale neznamená, že používáním běžných vyhledávačů není 

možné získat užitečné a kvalitní informace. Pomocí vyhledávače                     

je přinejmenším možné provést prvotní rešerši zdrojů a vyhledat tak webové 

stránky hledaných subjektů nebo informační server či diskusi, které se věnují 

oblastem a tématům, které nás zajímají. 

Neviditelný a viditelný web nestojí proti sobě a zkušený informační 

profesionál pracuje s informacemi získanými vhodným kombinování jejich 

zdrojů.  



 88

Seznam použité literatury a zdrojů 
Albertina Data [online]. 2006. Praha : Albertina Data, s.r.o., c2006 [cit. 2007-
2-10]. Dostupný z WWW: <http://www.albertina.cz/>.     

BABKA, Michael. 1994. Kde a jak hledat informace o firmách. 1. vyd. Praha : 
Management Press, 1994. 174 s. ISBN 80-85603-56-X 

BARKER, Joe. 2006. Invisible Web : What it is, Why it exists, How to find it, 
and Its inherent ambiguity. In UC Berkeley - Teaching Library Internet 
Workshops  [online]. Berkeley : University of California, 2006 [cit. 2006-12-
10]. Dostupný z WWW: < 
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html 
>. 

BERGMAN, Michael K. 2001. The Deep Web: Surfacing Hidden Value. In 
Brightplanet  [online]. Sioux Falls : BrightPlanet Corporation, Mon September 
24, 2001 [cit. 2006-12-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.brightplanet.com/images/stories/pdf/deepwebwhitepaper.pdf>. 

BOLDIŠ, Petr. 2003. Invisible Web  [online]. 2003 [cit. 2006-12-10]. Dostupný 
z WWW: <http://pribramska.cz/pribramska/historie/web/neviditelny.htm>. 

BOLDIŠ, Petr. 2005. Pořádání informací a znalostí na internetu: analýza a 
trendy. Praha, 2005. 181 s. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická Fakulta,  Ústav informačních studií a knihovnictví. 

BOSWEL, Wendy. 2004. Invisible Web Gateway-Portals to the Deep Web. In 
About  [online]. NY : The New York Times Company, 15 Dec 2004 [cit. 2006-
12-10]. Dostupný z WWW: <http://websearch.about.com>. 

BUDILOVÁ, Natálie. 2006. Metody competitive intelligence v podnikovém 
prostředí. Praha, 2006. 100 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 
Filozofické fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

Creditinfo Czech Republic [online]. Praha : Creditinfo Czech Republic, s.r.o., 
c2007 [cit. 2007-2-10]. Dostupný z WWW: <http://www.cicr.cz/>. 

Creditinfo Czech Republic. Creditinfo – Firemní Monitor [DVD databáze]. 
Verze 4/2007. Praha : Creditinfo Czech Republic, s.r.o., 2007 [cit. 2007-4-10].  

Creditinfo Group [online]. 2007b. Rejkjavik : Creditinfo Group, ltd, c2007 [cit. 
2007-2-10]. Dostupný z WWW: <http://www.creditinfo.com>. 

Creditinfo Group.  2007a. Creditinfo Group : About us [online]. Rejkjavik : 
Creditinfo Group, ltd, c2007 [cit. 2007-2-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.creditinfo.com>. 

ČEKIA : Česká kapitálová informační agentura [online]. 2007. Praha : ČEKIA, 
a.s., c2007 [cit. 2007-2-10]. Dostupný z WWW: <http://www.cekia.cz/>.  



 89

Česká tisková kancelář [online]. 2007a. Česká tisková kancelář, c2007 [cit. 
2007-2-5]. Dostupný z WWW : <http://www.ctk.cz>. 

Česká tisková kancelář. 2007c. Infobanka ČTK [online]. c2007 [cit. 2007-4-
20]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 

Česká tisková kancelář. 2007d. Prodata [online databáze]. Praha : Česká 
tisková kancelář, c2007 [cit. 2007-4-20].   Dostupný z WWW: 
<http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 

Česká tisková kancelář. 2007b. Prodata. Praha : Česká Tisková Kancelář, 
2007. 1 s.,  Interní materiál ČTK  

Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, c2007 [cit. 
2007-2-10]. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/>.  

Firmy.cz : Katalog firem a institucí [online]. Seznam.cz, a.s., 2007 [cit. 2007-
4-10]. Dostupný z WWW: <- <http://www.firmy.cz>. 

Google Česká Republika [online]. Mountain View : Google, c2007 [cit. 2007-
4-20]. Všechno o Google. Dostupný z WWW: <http://www.google.cz>. 

ISKRA, Jiří. 2006. Google : Vyhledávání, Gmail, Google Talk a další služby. 
1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. 143 s. ISBN 80-251-1043-5 

KRČMÁŘOVÁ, Gabriela. 2002. Online Information 2001. Ikaros [online]. 
2002, roč. 6, č. 2 [cit.2006-12-10]. Dostupný na WWW: < 
http://www.ikaros.cz/node/914>. ISSN 1212-5075. 

LHOTÁK, Martin. 2002. Neviditelný web – co vyhledávací stroje nenajdou. 
In INFORUM 2002 : 8. ročník konference o profesionálních informačních 
zdrojích, Vysoká škola ekonomická, 22. - 24. května Praha,  2002 [online]. 
Praha : Albertina icome Praha, 2002 [cit. 2006-12-10]. Dostupný z WWW :  
<http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska4.htm>.  

MAKULOVÁ, Soňa. 2002. Vyhľadávanie informacií v internete : problémy, 
východiská, postupy. 1. vyd. Bratislava : EL&T, 2002. ISBN 80-88812-16-X. 

MÁLEK, Vilém. 2002. Neviditelný web a jiné pohádky. In Interval  [online]. 
4. 11. 2002 [cit. 2006-12-10]. Dostupný z WWW: 
<http://interval.cz/clanek.asp?article=1621>. 

MENOUŠEK, Jiří. 2004. Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví a 
„neviditelný web“. In INFORUM 2004 : 10. ročník konference o 
profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, 25. - 27. 
května Praha,  2004 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2004 [cit. 2006-
12-10]. Dostupný z WWW :  < 
http://www.inforum.cz/inforum2004/prispevek.php-prispevek=33.htm>.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Registr živnostenského podnikání [online 
registr]. 2007 [cit. 2007-4-10]. Dostupný z WWW: <http://www.rzp.cz/>.  



 90

Ministerstvo spravedlnosti. Justice.cz [online]. c2007 [cit. 2007-4-10]. 
Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx>. 

Newton Information Technology : produkty a služby [online]. Praha : Newton 
Information Technology, a.s., 2007 [cit. 2007-2-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.newtonit.cz/art.php?iArt=ART83fb7e9ecdbf7c012d008b616a79e
e2c>. – newton it produkty a služby 

Newton Information Technology [online]. Praha : Newton Information 
Technology, a.s., 2007 [cit. 2007-2-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.newtonit.cz/>.  

PAPÍK, Richard a kol. 1998. Internet – ekonomické, marketingové a finanční 
aplikace. 1. vyd. Praha : EKOPRESS, 1998. 220 s. ISBN80-86119-03-3 

PAPÍK, Richard. 2004. Metody vyhledávání vědeckých informací: viditelný x 
neviditelný web. In Konjunktura.cz  [online]. 24. 2. 2004 [cit. 2006-4-10]. 
Dostupný z WWW: 
<http://www.konjunktura.cz/index.php3?w=art&id=1623&s=&rub=473>. 

PEDLEY, Paul. 2001. The Invisible Web: Searching the hidden parts of the 
internet. 1. vyd. London : Aslib-IMI, 2001. ISBN 0-85142-461-9 

Sdružení pro banky.cz. Banky.cz [online]. Praha : Sdružení pro banky.cz, 
c2007 [cit. 2007-2-10]. Bankovní informační server  Dostupný z WWW: 
<http://www.banky.cz/>. 

SHERMAN, Chris. 2000. The Invisible Web. In Free Pint [online]. UK : Free 
Pint Limited, 8. 6. 2000, č. 64 [cit. 2006-12-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.freepint.com/issues/080600.htm>. 

SHERMAN, Chris; PRICE, Gary. 2001. The Invisible Web: Uncovering 
Information Sources Search Engines Can’t See. 1. vyd. Meldford : CyberAge 
Books, 2001. ISBN 0-910965-51-X  

SKLENÁK, Vilém. aj. 2001. Data, informace, znalosti a Internet. 1.vyd. Praha 
: C. H. Beck, 2001. 507 s. ISBN 80-7179-409-0 

SPÍRALOVÁ, Dagmar. 2003. Práce s internetovým vyhledávačem Google. 1. 
vyd. Plzeň : Pedagogické centrum, 2003. 53 s. ISBN 80-7020-129-0 

ŠPETLOVÁ, Helena. 1999. Význam informačních zdrojů typu adresářů, 
rejstříků a katalogů pro procesy Competitive Intelligence v českém prostředí. 
Praha, 1999. 88 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
Fakulta,  Ústav informačních studií a knihovnictví.  

The European Union´s publisher. 2005. TED [online databáze]. 2005 [cit. 
2007-2-10]. Dostupný z WWW: <http://ted.europa.eu/>. 

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Úřad průmyslového vlastnictví, 2007 
[cit. 2007-4-10]. Dostupný z WWW : <http://isdvapl.upv.cz/>.  



 91

Seznam tabulek 
Tab. č.  1: vlastnické podíly ve společnosti Creditinfo Group, Ltd.  [cit. 2007-

02-20] ....................................................................................................... 38 

Tab. č.  2: porovnání použitých informačních zdrojů po obsahové stránce..... 68 

Tab. č.  3: výsledky vyhledávání úlohy Škoda Auto........................................ 73 

Tab. č.  4: výsledky vyhledávání úlohy komerční banky................................. 77 

Tab. č.  5: výsledky vyhledávání úlohy hudební nástroje ................................ 82 

 

 



 92

Seznam obrázků 

Obr. č. 1: architektura vyhledávacích strojů [převzato z Sklenák, 2001, s. 261]

.................................................................................................................. 17 

Obr. č. 2: úvodní www stránka Creditinfo Czech Republic [cit. 2007-04-20] 41 

Obr. č. 3: úvodní www stránka ČTK [cit. 2007-04-20] ................................... 46 

Obr. č. 4: úvodní stránka vyhledávače Google [cit. 2007-04-20] .................... 59 

Obr. č. 5: 1. část obrazovky databáze Prodata s možnostmi zadání dotazu  [cit. 

2007-04-20] .............................................................................................. 60 

Obr. č. 6: 2. část obrazovky databáze Prodata s možnostmi zadání dotazu  [cit. 

2007-04-20] .............................................................................................. 61 

Obr. č. 7: záznam ekonomického subjektu v databázi Prodata – základní 

přehled  [cit. 2007-04-20]......................................................................... 62 

Obr. č. 8: vyhledávání vztahů v databázi Prodata  [cit. 2007-04-20]............... 63 

Obr. č. 9: úvodní obrazovka databáze Creditinfo-Firemní Monitor s historií 

výsledků vyhledávání ............................................................................... 64 

Obr. č. 10: část obrazovky databáze Creditinfo-Firemní Monitor s výsledky 

vyhledávání .............................................................................................. 64 

Obr. č. 11: záznam o ekonomickém subjektu v databázi Creditinfo-Firemní 

Monitor – platební bilance ....................................................................... 65 

Obr. č. 12: záznam firmy v databázi Creditinfo – Firemní Monitor - 

ekonomické údaje spol. Škoda Auto, a.s.................................................. 70 

Obr. č. 13: obrazovka databáze Prodata s výsledky vyhledávání úlohy 

komerční banky  [cit. 2007-04-20]........................................................... 75 

Obr. č. 14: část obrazovky databáze Creditinfo-Firemní Monitor s výsledky 

vyhledávání úlohy komerční banky ......................................................... 78 

Obr. č. 15: část obrazovky databáze Prodata s výsledky vyhledávání úlohy 

hudební nástroje [cit. 2007-04-20] ........................................................... 80 

Obr. č. 16: výsledky vyhledávání úlohy hudební nástroje pomocí Google  [cit. 

2007-04-20] .............................................................................................. 81 

 



 93

Seznam použitých pojmů 
 

vyhledávač – vyhledávací stroj, search engine 

 

neviditelný web – invisible web, temný web, deep web, opaque web 

 

viditelný web -  povrchový web, surface web, visible web 

 

robot – agent, program, spider, crawler 

 



 94

Seznam příloh 

Příloha č. 1: výstupy získané z databází Prodata a Creditinfo – Firemní Monitor 

při vypracování případové úlohy Škoda Auto 

Příloha č. 2: výstupy získané z databází Prodata a Creditinfo – Firemní Monitor 

při vypracování případové úlohy komerční banky 

Příloha č. 3: výstupy získané z databází Prodata a Creditinfo – Firemní Monitor 

při vypracování případové úlohy hudební nástroje 

 


