
Vyhledávání informací a komunikace

Informace

• Znalost, kterou lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky.
• Nosičem informace může být hlas, zvuk, obraz, písmo atd.
• Pochází z latinského informatio.
• Záměrně falešná informace je DEZINFORMACE.

Informatika

Je vědní obor, který se zabývá získáváním, zpracováváním a využitím informací.

Spolehlivost internetových zdrojů

Na internet může vkládat informace každý (mohou být nepřesné, zastaralé, záměrně zkreslené), proto je 
nutné si informace ověřovat z více zdrojů.

Věrohodné zdroje

• Stránky známých tiskových agentur.
• Oficiální stránky vědeckých institucí, státních úřadů a orgánů (např. www.zsmysl.cz).

Nevěrohodné zdroje

• Firemní stránky (reklama na produkty).
• Osobní stránky/blogy (zastaralé informace, obsah stránek ovlivněn názory autora).
• Stránky bulvárních médií.

Vyhledávání informací na internetu

Pro usnadnění vyhledávání vznikly specializované služby:
• Internetový katalog (seznam logicky utříděných odkazů, např. seznam.cz, centrum.cz, yahoo!).
• Internetový vyhledávač (automatizovaný systém pro hledání zadaných slov, např. Google, Seznam).

Při vyhledávání informací je nutné správně (co nejvýstižněji) formulovat dotaz pro vyhledávač.

Fulltext

(Také full-text, nebo fulltextové vyhledávání)
• Z anglického full (celý, plný) a text.
• Na jeho principu fungují internetové vyhledávače.
• Porovnávání zadané fráze se všemi slovy v dokumentu.
• Vyznačuje se vysokou přesností vyhledaných výsledků.

https://www.zsmysl.cz/


Tip: pokud hledáte v textovém dokumentu (na internetové stránce) určitou informaci a nechcete pročítat celý
dokument, stiskněte klávesovou zkratku ctrl + f. V horní, nebo spodní části textového editoru (prohlížeče 
www stránek) se vám zobrazí „panel“ vyhledávání, kde můžete napsat slovo. Pokud se hledaný výraz v 
dokumentu vyskytuje, zvýrazní se. V případě vícenásobného výskytu hledaného výrazu můžete mezi 
výsledky hledání přepínat.

Procvičování

Vyhledej odpovědi na následující otázky:
1. Kdo namluvil večerníček „Mach a Šebestová“ ?
2. Jak se jmenuje knižní série, do které patří knihy Eragon, Eldest a Brisingr?
3. Nobelova cena za fyziku v roce 2010 byla udělena za výzkumy týkající se čeho?
4. Hlavní základnou britského válečného námořnictva v obou světových válkách byla vodní plocha 

obklopená souostrovím Orkneje. Jak se základna jmenovala?
5. Výraz Touchdown je charakteristický pro který druh sportu?

Řešení pro kontrolu dostanete v pátek.

Zdroje informací:

1. HARTMANNOVÁ, Hana. Vyhledávání informací a komunikace. In: DUMY [online]. [cit. 2020-04-
13]. Dostupné z: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/21863

2. Vlastní tvorba.

„panel“ vyhledávání (zadáno slovo úkol) zvýraznění výsledků na stránce

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/21863
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