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Proč?
 Každý student se musí během svého studia naučit zacházet s informačními zdroji. Aby mohl 
vypracovávat různé domácí úkoly a semestrální práce, musí nějaký čas strávit děláním rešerše a 
udělat si přehled o tom, s jakými zdroji pracovat. Návštěva městských knihoven k tomuto přehledu 
jistě patří, stejně tak jako návštěva specializovanějších knihoven ke specifičtějším tématům. Rodiče 

své potomky v tomto ohledu často vzdělají sami, nezřídka tak jejich učitelé. V době rychle se 
rozvíjejících nových médií je ale potřeba žáky a studenty vzdělat hlavně v oblasti vyhledávání na 
internetu, což je něco s čím jejich rodiče zpravidla nemají žádné zkušenosti. Proto je důležité, aby je 
někdo v této oblasti vzdělal. Bude-li některý z nich (a pevně věříme, že většina) chtít po studiu 
střední školy posunout své vzdělání dál, na vysokoškolskou úroveň, bude se od nich očekávat, že se 

budou umět orientovat v nejedné bázi. Problém však je, že studenti často nejsou nikterak připraveni 
na to, co se od nich očekává.
 Cílem této metodiky je pomoci Vám, jako pedagogovi osvětlit studentům, jak se dají různé 
internetové vyhledávače efektivně využívat.

Pro koho?
 Tato metodika byla primárně vyvíjena pro účely vzdělávání studentů středních škol, 
konkrétně studenty 3. a 4. ročníku SŠ (septima, oktáva). Může být ale po individuálním uvážení 
použita i pro ročníky mladší, popř. zcela mimo školu, např. u některých mimoškolních zájmových 
kroužků. Tato metodika spolu s přílohami má sloužit Vám, pedagogům, kterým by měla poskytnout 
teoretické informace a následně nabídnout praktické využití spolu s aplikací během některé z 

vyučovacích hodin.

Vztah k rámcovému vzdělávacímu 
programu
Tato metodika spadá do okruhu mediální výchovy a pro studenty SŠ si klade za cíl zejména:

• osvojit si poznatky usnadňující orientaci v současném světě

• osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy

• naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů
Na závěr by měl být student schopen kriticky přistupovat k informacím z internetových zdrojů a 
ověřovat si jejich hodnověrnost.
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Teoretický úvod
 Pro začátek je potřeba si ujasnit o jakém vyhledávání a jakých vyhledávačích mluvíme. 

Abychom vůbec mohli o tom kterém vyhledávači mluvit, je třeba ujasnit si to, co můžeme hledat. 
Do jakéhokoliv vyhledávače zadáváme tzv. klíčové slovo, které po zahájení hledání selektuje z 
nepřeberného množství výsledků ty výsledky, které se nějakým způsobem týkají našeho dotazu. 
Jednoduše řečeno nám vyhledávač zobrazí to, co si myslí že hledáme na základě shody názvu či 
popisu výsledku s naším klíčovým slovem. Abychom dokázali najít přesně to, co hledáme a z 

výsledků, které často překračují miliony vykřesali to co chceme, je zapotřebí jasně formulovat 
klíčové slovo. O tom bude ale řeč až později. Nyní přikročme k rozdělení toho, s jakými 
vyhledávači budeme chtít pracovat, resp. co budeme chtít studenty naučit.

Vyhledávače
 Notoricky známý i těm, co neužívají denně internet, je gigant Google. Tomu bude věnována 
největší pozornost, neboť jeho správné a efektivní využívání je základem pro úspěšnou práci i s 
dalšími internetovými zdroji. Dalším z vyhledávačů bude Wikipedia, která nachází svá pozitiva ale 
i úskalí v tom, že jde o otevřenou encyklopedii. Dále pak Národní knihovna v Praze, která 

poslouží jako zdroj vhodný k rešerším a v neposlední řadě JSTOR, ke kterému mnoho univerzit a 
škol nabízí pro své studenty přístup zdarma.

Charakteristika

• Národní knihovna v Praze
www.nkp.cz
 Největší a nejrozsáhlejší knihovna v České republice nachází své uplatnění v každém ohledu. 
Nabízí zpravidla vyčerpávající informace ohledně seznamu literatury, se kterými k žádanému 

tématu může jedinec pracovat. Některé dokumenty jsou k dispozici pro registrované čtenáře k 
nahlédnutí online. Při správném zadání klíčových slov velmi dobře poslouží při vytváření seznamu 
pro rešerši.

• Wikipedia
cs.wikipedia.org

 „Wikipedie je mnohojazyčná internetová encyklopedie spoluvytvářená svými čtenáři. (…)  
Do Wikipedie může přispívat kdokoliv. Můžete zakládat nové články nebo rozšiřovat ty stávající, 
opravovat jazykové chyby atd. “1 Již z tohoto oficiálního vyjádření je jasné, že jde o nejobsáhlejší 
veřejně přístupnou encyklopedii na internetu. Často ale není považována za důvěryhodný zdroj, což 
je právě dané onou možností libovolně články upravovat. Přístup k nim má každý a každý je podle 
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svého uvážení může měnit. Proto není brána jako stoprocentně relevantní a zpravidla se z ní v 

různých akademických pracích necituje.

• JSTOR
www.jstor.org
 „JSTOR (Journal STORage) zpřístupňuje plné texty společenskovědních akademických 
časopisů.“ 2  Vhodný je zejména pro práci se zahraničními zdroji, které poskytují širší a odbornější 

vhled do sociálně vědních oborů nežli například výše uvedená Wikipedie. Jeho velkou nevýhodou 
je nepřístupnost těm, kteří buď nemají službu předplacenou nebo nestudují na univerzitě či střední 
škole, která službu obstarala. Drtivá většina českých univerzit ale tuto službu zprostředkovává. 
Pracuje pouze se zahraničními zdroji.

Vyhledávání (nejen) v Googlu
 Google zpravidla stojí na počátku každé rešerše a všeho vyhledávání. Dejme tomu, že chceme 
zjistit nějaké informace o politických stranách v České republice a zajímají nás z politologického, 

nikoli laického hlediska. Sestavíme si proto seznam klíčových slov, které budeme při vyhledávání 
používat: politologie, politické strany a Česká republika.
 Chceme-li vyhledávat kombinaci slov (tedy jako v našem případě), stačí když napíšeme tato 
klíčová slova za sebe nebo s pomocí tzv. logického operátoru AND. Takto:

 politologie AND politické strany AND Česká republika

nebo

politologie politické strany Česká republika

 Kdybychom chtěli vyhledávat vždy takové odkazy, ve kterých by bylo vždy alespoň jedno z 
klíčových slov, ale nemusela by být všechna, použili bychom logický operátor OR (anglické nebo). 
Toto vyhledávání by nám zahrnulo jak stránky o politologii, tak o politických stranách a 
pravděpodobně i nesouvisející odkazy na např. geografii České republiky. Zápis provedeme takto:

politologie OR politické strany OR Česká republika

A v neposlední řadě zmíníme poslední využívaný logický operátor NOT. Užívání tohoto operátoru 
uplatníme především když chceme některé výsledky vyhledávání záměrně vynechat. Např. když 
bychom chtěli vědět něco o politologickém hledisku politických stran, ale ne v České republice. 
Takto:

politologie politické strany NOT Česká republika

FSV UK, Mediální studia

Efektivní vyhledávání v internetových zdrojích 3

2 Elektronické zdroje - Knihovna Fakulty sociálních věd

http://www.jstor.org
http://www.jstor.org


 Úplně nakonec zmíníme důležitý zápis určitých klíčových slov, které chceme, aby byly „při 
sobě“. Některé vyhledávače (např. vyhledávač v bázi Národní knihovny) mají pro tyto případy 
označení „blízkost slov“. Využíváme této funkce zejména tehdy pokud chceme vyhledávat nějaké 
konkrétní spojení. Můžeme ho využít i v případě výše zmíněných politických stran, aby nám 
vyhledávač ke konci svého vyhledávání nezobrazoval i výsledky zvlášť pro klíčové slovo politické 

a zvlášť strany. Taková slova se jednoduše dají do uvozovek, tedy:
„politické strany“

Stejná pravidla se dají uplatňovat jak při vyhledávání na Wikipedii a v databázi JSTORu, tak v 
databázi Národní knihovny. Nejdůležitější částí samotného hledání je však vždy pozornost a 
schopnost jedince roztřídit ty důležité a „hledané informace“ od těch, které se k našemu 
vyhledávání nehodí. V následující části si představíme několik aktivit, kterými rozšíříme povědomí 

studentů o vyhledávání.
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Práce v hodině
 Následující popisovaná aktivita se nejvíce hodí do hodin informační a výpočetní techniky, ale 

v rámci předmětu a zaměření se dá zařadit i například do hodin literatury či českého jazyka. 
Kombinací klíčových slov se dá začlenit (seč okrajově) do jakéhokoliv vyučovaného předmětu.

Předpokládaný časový rozsah a pomůcky
• 1 - 2 vyučovací hodiny. (45 - 90 min)

• Pomůcky

• počítačová učebna / vlastní notebooky

• připojení k internetu

1. Brainstorming

a. Vyhledávání
Vybídněte studenty k tomu, aby Vám sdělili, kde vyhledávají informace na referáty do školy. 

Předpokládáme, že většina řekne Wikipedie a Google. Zeptejte se některého z nich na co 
dělal v poslední době referát. Až Vám řekne téma, tohoto tématu se budete v průběhu celé 
hodiny držet - napište jej na tabuli.
Pokud nikdo téma nevymyslí, zvolte takové, které se nejvíce blíží zaměření daného předmětu, 
ve kterém tuto metodiku vyučujete. Snažte se přijít s tématem, které není příliš obecné, aby 

se měli studenti čeho chytit (např. nedávejte oborová témata jako politologie nebo biologie, 
ale spíše politické systémy nebo fauna v ČR).

b. Klíčová slova
Vysvětlete studentům na základě výše uvedených teoretických informací, co to jsou klíčová 

slova - jde o slovo, které se jakkoli vztahuje k tomu co hledáme. Každého studenta, který 
řekne nějaké klíčové slovo (je na Vás, abyste zvážili, zdali je toto slovo opravdu klíčové) 
vyzvěte, aby přišel k tabuli, napsal na ni klíčové slovo a šipkou jej spojil s tématem:

Až dojdete ke zhruba deseti klíčovým slovům, brainstorming můžete ukončit.

Téma

studentovo klíčové slovo

FSV UK, Mediální studia

Efektivní vyhledávání v internetových zdrojích 5



2. Logičtí operátoři a vyhledávání

a. Příloha
Rozdělte studenty do skupin po 3-4. Rozdejte studentům přílohu A, na které je popis toho, 

co dělá který logický operátor a k čemu slouží. Dejte jim 5 - 10 minut na pročtení.

b. Zadání práce
Nyní rozdejte pokyny: Studenti mají za úkol najít stránky k tomu, aby mohli sestavit 

imaginární referát - najít pět co nejlépe „vypadajících“ stránek s množstvím informací o 
daném tématu na tabuli, za použití klíčových slov okolo. Na vymezené místo v příloze A 
napíší jaké stránky si vybrali (jejich název, nebo hypertextový odkaz pokud bude krátký) a 
proč. 
Důležitá je v tomto případě kolonka „odůvodnění“ - chceme po studentech, aby našli co 

nejkonkrétnější zdroj, který by jim mohl pomoci sestavit referát, a proto máme zájem na tom, 
aby vysvětlili proč si tento zdroj vybrali.

c. Shrnutí práce
Každá skupinka studentů pak před tabulí v krátkosti prezentuje a odůvodní svůj výběr. Často 

se stane, že někteří studenti budou mít stejné stránky jako ostatní, popř. budou oponovat. 
Zde je důležité místo k diskuzi, protože studentům pomůže vyměnit si názory o vhodnosti 
zdrojů, na které bude navazovat další část výuky.
Důležité v je v tomto bodě to, že studenti měli najít nějakou stránku, která se k tématu 
vztahuje, není zde ale žádné dobře nebo špatně v tom, nakolik se do tématu strefili resp. 

pokud se budou stránky tématem zabývat i okrajově, je to dobře.

3. Wikipedia a diskuze o vhodnosti použitých zdrojů

a. Wikipedia
Je možné a velmi pravděpodobné, že studenti najdou několik odkazů z Wikipedie a možná 
se o ni již v předchozí diskuzi zmiňovali. Rozpoutejte diskuzi nad tím, proč by měla být 
Wikipedie brána s rezervou.
Otázky do diskuze:

Víte kdo všechno může přispívat na Wikipedii? (každý)
Víte proč není často považována za věrohodný zdroj? (viz výše)
Víte kde byste hledali informace tak, abyste z nich mohli čerpat a byly považovány za 
seriózní?

b. Ostatní odborné zdroje
Představte studentům JSTOR jako příklad odborné databáze. Studenti si všichni otevřou 
www.jstor.org a podívají se na to, jak funguje (stejně jako Google). Pokud nejsou znalí 
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angličtiny, zdůrazněte, že existuje více zahraničních databází, některé z nich mají české 

rozhraní. Pokud anglicky umí (předpokládejme základní úroveň) nechte je vyhledat za 
pomocí svých dříve použitých klíčových slov, tentokrát ale v angličtině.

Otevřete si spolu se studenty stránky Národní knihovny v Praze (www.nkp.cz) a nechte je 
vyhledat dříve použitá klíčová slova. Zdůrazněte NKP jako nejobsáhlejší všeobecný, ale i 

specializovaný portál vhodný pro dělání rešerší.

Přílohu A si u sebe můžou nechat, neboť v ní je seznam logických operátorů.

4. Evaluace

a. Závěr
Na samém konci se zeptejte studentů, zdali chápou, jak lépe a kde vyhledávat?
Otázky:

V čem nás Wikipedia omezuje?
Jaké operátory používáme chceme-li vyřadit některý z výsledků?
K čemu nám je báze Národní knihovny, byť si nejdeme rovnou knížky půjčit?
apod.
Rozdejte jim přílohu B, kde naleznou krátké shrnutí výkladu.
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Příloha A
„Logičtí operátoři“ aneb jak to spojit, abych našel to, co potřebuji?

AND
použijeme v případě, že hledáme kombinaci více slov
např. útulek AND Praha AND pes nám bude hledat informace o všech útulcích pro psy v 

Praze
nemusí se nutně psát, stačí napsat slova jednoduše za sebou - útulek Praha pes

OR
použijeme pokud chceme hledat jednu, nebo druhou věc, to znamená, že nemusí být nutně 

pospolu

např. bydlení OR dům OR byt
NOT

slouží k vyřazení některých možných hledání
např. útulek AND Praha AND pes NOT kočka nám bude hledat všechny informace u kterých 

se nebude objevovat klíčové slovo kočka, a tedy nejspíše ani žádný útulek pro kočky

„“
uvozovky nám slouží pro vyhledávání ustálených slovních spojení
např. „útulek pro psy“ nám vyhledá všechny stránky a odkazy, v nichž se toto konkrétní 

slovní spojení objevuje

Cvičení:

Název stránky Odůvodnění
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Příloha B
• Národní knihovna v Praze

www.nkp.cz
 Největší a nejrozsáhlejší knihovna v České republice nachází své uplatnění v každém ohledu. 
Nabízí zpravidla vyčerpávající informace ohledně seznamu literatury, se kterými k žádanému 
tématu může jedinec pracovat. Některé dokumenty jsou k dispozici pro registrované čtenáře k 
nahlédnutí online. Při správném zadání klíčových slov velmi dobře poslouží jako seznam pro 

rešerši.

• Wikipedia
cs.wikipedia.org
 „Wikipedie je mnohojazyčná internetová encyklopedie spoluvytvářená svými čtenáři. (…)  
Do Wikipedie může přispívat kdokoliv. Můžete zakládat nové články nebo rozšiřovat ty stávající, 

opravovat jazykové chyby atd. “3 Již z tohoto oficiálního vyjádření je jasné, že jde o nejobsáhlejší 
veřejně přístupnou encyklopedii na internetu. Často ale není považována za důvěryhodný zdroj, což 
je právě dané onou možností libovolně články upravovat.

• JSTOR
www.jstor.org

 „JSTOR (Journal STORage) zpřístupňuje plné texty společenskovědních akademických 
časopisů.“ 4  Vhodný je zejména pro práci se zahraničními zdroji, které poskytují širší a odbornější 
vhled do sociálně vědních oborů nežli například výše uvedená Wikipedie. Jeho velkou nevýhodou 
je nepřístupnost těm, kteří buď nemají službu předplacenou nebo nestudují na univerzitě či střední 
škole, která službu obstarala. Drtivá většina českých univerzit ale tuto službu zprostředkovává. 

Pracuje pouze se zahraničními zdroji.
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