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Úvod
Vyhledávat snad umí každý! K čemu tedy nějaká příručka.
S prostým vyhledáváním si jistě každý poradí. Google nám však nabízí některé zajímavé
funkce, které jsou neznalému uživateli dovedně skryty.
Pojďme je spolu odhalit.
Poznámka
Většina funkcí bude fungovat ve všech prohlížečích. Některé jsou však podporovány hlavně u
webového prohlížeče Chrome přímo z dílny Googlu. Proto se budete v příručce setkávat
právě s tímto prohlížečem.
A když vám něco nebude fungovat? Zkuste Chrome.
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Vyhledání webových stránek
Jak vyhledávat webové stránky

1

2

Po zadání adresy www.google.cz se otevře úvodní stránky služby pro vyhledávání. v horní
část, na černém pruhu 1 , si můžete vybrat z nabízených služeb.
Do textového řádku 2 začněte psát vyhledávaný výraz.

4
3

Hned jak začnete psát, se okno změní. Textové pole se objeví v horní části a začne fungovat
„našeptávač“ 3 , který nabízí nejhledanější výrazy, začínající stejnými písmeny. Můžete si
vybrat výraz z „našeptávače“ nebo dopsat výraz vlastní.
Vyhledávání spustíte stiskem tlačítka Enter nebo kliknutím na ikonu lupy 4 .
4
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8

6

5

7

V okně vyhledávače se objeví výsledky vyhledávání 5 . Ty mohou zahrnovat odkazy na
webové stránky, obrázky, videa a další obsah. Vyhledávání je vytvořeno tak, aby zobrazilo
obsah, který nejlépe odpovídá hledanému výrazu.
Na pravé straně se může objevit placená reklama, která má souvislost s hledaným výrazem.
Na našem obrázku žádná reklama není.
Vlevo nahoře 6 můžete upřesnit typ webového obsahu, který hledáte. Například kliknutím
na odkaz Obrázky, se v našem případě zobrazí pouze obrázky slona indického.
Vlevo trochu níže 7 se nachází panel filtrů. Pro nás je zde zajímavá možnost Stránky pouze
česky, která ve výsledcích vyhledávání nechá pouze stránky psané česky.
Vpravo nahoře je ikona ozubeného kolečka 8 . Pod ní se skrývají možnosti nastavení
vyhledávání. My se k této možnosti vrátíme v samostatné kapitole.
U vyhledaných obsahů je uveden titulek, adresa stránek, kde se obsah nachází a úryvek textu,
případně obrázek. Podle toho se můžete rozhodnout, zda má nebo nemá smysl stránku
otevírat. Klepnutím na odkaz se do prohlížeče načte příslušná stránka. Doporučuji na odkaz
klepnout kolečkem myši. V tom případě se stránka otevře v nové záložce a vy se budete moci
jednoduše vracet k seznamu vyhledaných stránek.
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11

9

12

Na stránce se zobrazí pouze určité množství odkazů. Pokud vám nevyhovují, můžete na konci
stránky použít odkaz Další 9 , nebo na čísla pod názvem Goooooooooogle. Zobrazí se Vám
další možné odkazy.
Na konci stránky jsou nabízeny ještě další možnosti. Výsledky přeložené z angličtiny 10 ,
možnost souvisejících dotazů 11 a odkazy na nápovědu 12 .

Možnosti nastavení vyhledávání
V pravém horním rohu naleznete tlačítko
s ozubeným kolečkem 1 . Když na něj
kliknete, objeví se nabídka čtyř možností.
Nastavení vyhledávaní 2 slouží k úpravě
zobrazení výsledků a dalších nastavení.
Podrobněji si vysvětlíme za chvíli.

1
2
3

3
Rozšířené
vyhledávání
je
pravděpodobně nejdůležitější. Nabízí řadu
možností, jak upřesnit svůj dotaz. K této
nabídce se ještě vrátíme a podrobněji ji
probereme.

4
5

4
Webová historie
umožňuje, aby
vyhledávací stroj nabízel výsledky i podle předchozích vyhledávání. Je však nutné, abyste se
přihlásili ke svému účtu Google a teprve následně můžete s webovou historií pracovat.

Nápověda pro vyhledávání 5 vám pomůže v případě problému.
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6
9
10

7

8

Nyní se vrátíme k možnosti Nastavení vyhledávaní. Jak vidíte na obrázku, můžete zde volit
možnosti, které globálně ovlivní vyhledávání. Je to například Filtr bezpečného vyhledávání
6

, kterým nastavíte míru sexuálního obsahu na vyhledaných stránkách. S Dynamickým

vyhledáváním 7 jsme se setkali při psaní dotazu, kdy nám vyhledávač již nabízel výsledky.
Zde můžete nastavit tuto funkci. Z dalších možností ještě zaujme nastavení Počtu výsledků na
stránku

8

. V levém sloupci ještě můžete zvolit Jazyky

zaměřené na místo vašeho pobytu nastavte Polohu 10 .

7

9

. Pro přesnější výsledky
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Na předchozí stránce vidíte nabídku pokročilého vyhledávání, která se otevře po zvolení
Rozšířeného vyhledávání

3

Kritéria vyhledávání stránek
Všechna tato slova
vámi zadané výrazy.

12

. Je rozdělena do dvou sekcí.
11

umožňují zpřesnit váš dotaz.

je základním nastavením a snaží se vyhledat stránky, které obsahují
13

Přesně tato slova nebo sousloví
vyhledá přesně zadaný řetězec. Pokud zadáte „Karel
Gott“ nevyhledá to stránky, na kterých je „Karel Emanuel Gott“.
Kterékoliv z těchto slov
výrazu.

14

nabídne weby, které obsahují i pouze některá slova z vašeho

15

Žádné z těchto slov
umožní vyloučit předem některé možnosti. Pokud do vyhledávacího
řádku napíšete „Gott“ a do řádku Žádné z těchto slov „Karel“ nebudou v nalezených webech
stránky o Karlu Gottovi.
Sekce Kritéria zúžení okruhu výsledků
17

16

odfiltruje výsledky podle dalších vlastností.

18

19

Nabídky Jazyk
, Oblast
a Poslední aktualizace
jsou asi jasné. Zvlášť možnost
odfiltrovat stránky, které jsou psané česky (Jazyk) budete jistě hodně používat.
20

Hledání v určité doméně umožňuje možnost web nebo doména
. Pokud do tohoto řádku
napíšete například 2zskolin.cz, vyhledá se daný výraz pouze na stránkách naší školy.
Méně využívanými možnostmi budou pravděpodobně Výskyt výrazů
nastavíte, kde na stránce se výraz má objevovat a Typ souboru

22

21

, pomocí něhož

, jenž vyhledá vybraný typ.

Pro ty, kteří tvoří publikovatelnou práci, se hodí možnost Práva k užití

23

.

24

Ta umožňují vybrat pouze stránky, jejichž informace se mohou dále volně užívat

9

24

.
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Použití operátorů
Pro běžné vyhledávání stačí položit vhodný dotaz. Pokud chcete výsledky vyhledávání
zpřesnit, použijte rozšířené vyhledávaní, které jsme si probrali minulou kapitolu.
Některé možnosti rozšířeného vyhledávání však můžeme využít přímo při zadávání dotazu,
a to pomocí tzv. operátorů. Nejčastěji používané operátory jsou tyto.
Vyhledání přesného znění
K vyhledání přesného znění používáme uvozovky “”. Například výraz “Karel Erben” již
nevyhledá stránky o Karlu Jaromíru Erbenovi.
Vyhledání v rámci určitého webu
Používá se operátor site:. Výraz rozvrh site:2zskolin.cz nalezne informace o rozvrhu pouze na
stránkách naší školy.
Výrazy, které chcete vyloučit
Operátor -. Například, zadáte-li Gott -Karel, nebudou nalezeny stránky o Karlu Gottovi, ale
pouze o jiném člověku s příjmením Gott.
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Vyhledávání obrázků
Jak vyhledávat obrázky

1

2

4

3

V horní části hlavní stránky Googlu zvolte nabídku Obrázky

1

. Do textového pole

napište, co chcete vyhledat. Můžete použít nabídku „našeptávače“
klepnutím na tlačítko lupy

4

s nástroji

. Vyhledání spustíte

.

Objeví se stránka s náhledy obrázků
6

3

2

5

. Kromě nich, nalezneme na levé straně také lištu

, o kterých si více povíme v další kapitole.

Nad náhledy je zobrazen přibližný počet vyhledaných obrázků
pokud byste se rozhodli vyhledat jiné obrázky

8

a ještě výš textové pole,

.

Vpravo nahoře, pod tlačítkem s ozubeným kolem
vyhledávání.

11

7

9

, se skrývají další možnosti
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8
7

9

6

5

Jestliže na některý obrázek najedete myší,
obrázek se zvýrazní a objeví se u něho
několik důležitých údajů.
Prvním z nich je jméno souboru s obrázkem
10

. Pod ním naleznete adresu stránek, na

kterých se obrázek nalézá

11

.
12

Následují rozměry v obrazových bodech
(pixelech). Zde je dobré si uvědomit, k čemu
obrázek budete používat. Například pro tisk
obrázku si připomeňme poučku, že na každý
centimetr potřebujete 100 pixelů. Náš
obrázek bychom tak mohli kvalitně
vytisknout v šířce 7 cm.

10
11
12

13
14

15

Další je popis obrázku

13

.

Poslední jsou dva užitečné odkazy. Odkaz
14

Podobné
nalezne obrázky se stejným námětem. Odkaz Další velikosti
obrázek v jiných velikostech.

12

15

vyhledá stejný
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Co mohu udělat s vybraným obrázkem
Pokud jste si obrázek vybrali, klikněte na něj. Doporučuji kliknout kolečkem, čímž se obrázek
otevře v nové záložce a vy se můžete kdykoli vrátit k náhledům.

3
1

4

2

Objeví se stránka, na níž vidíte vybraný obrázek
2

1

a na pozadí stránku, na které se nachází

.

Pro další práci je důležitý pravý pruh. Je zde několik příkazů. Odkaz Webové stránky pro
3

tento obrázek
otevřou stránky, na kterých se obrázek nalézá. To se určitě hodí, když si
chcete poznamenat zdroj, ze kterého jste obrázek použili. Nezapomínejte na autorská práva.
Možnost Plná velikost
vytisknout nebo uložit.

4

zobrazí pouze obrázek. Uvidíte ho v plné velikosti a můžete si ho

13
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Filtry
Na levé straně okna s náhledy se nachází pruh s filtry. Ty
vám umožní upřesnit váš dotaz.
Jako první si můžete vybrat, jaký vyhledaný obsah se má
1

1

zobrazit
. Kromě obrázků je zde na výběr ještě
Mapy, Videa, Zprávy, Nákupy, nebo Vše. Jelikož
vyhledáváme obrázky, bude pro nás jasná výchozí volba
Obrázky.
Další možností je časové omezení vyhledaných obrázků
2

. Tento filtr se hodí, pokud jste již někdy stejný
obrázek vyhledávali a nechcete procházet starší
výsledky.
3

2

Velmi důležitá je možnost volby velikosti obrázku
.
Můžete volit od Velké po Ikonu nebo použít Větší než …
či Přesně … Rozdíly uvidíte na následujících obrázcích.
4

Filtrovat můžete i podle barvy
. Na vyhledaných
obrázcích bude zvolená barva převládat.
5

Poslední filtrování je podle typu
. Na výběr máte
Obličej, Fotografie, Klipart a Kresba. Na ukázkách
uvidíte, jak se budou měnit vyhledané obrázky.
Samozřejmě můžete použít více filtrů najednou,
například vyhledat velké černobílé fotografie.
3

Pokud chcete filtr zrušit, stačí klepnout na první možnost
v nabídce filtru, například Libovolná barva nebo Bez
časového omezení.

4

5

14
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Barevný filtr: Černobílé

Barevný filtr: Červená barva

Filtr velikost: Velká

Filtr velikost: Střední

Filtr velikost: Ikona

Filtr typ: Klipart

15
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Vybráno více filtrů: Velikost Velká, Typ Klipart

Filtr typ: Kresba

Rozšířené vyhledávaní
Klepnutím na ozubené kolečko v pravé horní části stránky se objeví možnosti nastavení
vyhledávaní, které již byly rozebrány u vyhledávání webových stránek.
Jednou z těchto možností je Rozšířené vyhledávání. Na další stránce vidíte celou nabídku. Ta
se částečně kryje s filtry, které jsme probraly v minulé kapitole.
1

Jako první je zde sekce Kritéria vyhledávání obrázků
. Ta je stejná jako u vyhledávání
webových stránek. Napíšete sem vyhledávaný výraz, přesnou frázi, nebo naopak
z vyhledávání určitý výraz vyloučíte.
Zajímavější je pro nás sekce Kritéria zúžení okruhu výsledků
podrobněji.

2

, kterou si probereme

3

4

Velikost obrázku
jste mohli vybrat již ve filtrech. Pokud si rozklepnete nabídku
,
zjistíte, že se vám nabízí více možností. Kromě výběru velká, střední, ikona si můžete vybrat
obrázky s nejčastěji používanými rozměry nebo velikostí v Mpx.

4
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2
3

5

7

8

10

12

13

14

16

18
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6

Zajímavou možností je Poměr stran
vám hodit

6

5

. Zvlášť pokud hledáte netypický obrázek, může se

.

Barvy na obrázku

7

můžete vybírat stejně jako ve stejnojmenném filtru.

9

Typ obrázku

8

je také stejný jako filtr. Porovnejte nabídku

9

.

11

Pomocí možnosti Oblast

10

, vyberte stát

11

, z jehož domény mají obrázky pocházet.

18
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Konkrétní doménu můžete vybrat pomocí nabídky Web nebo doména
Bezpečné vyhledávání

13

12

.

umožní odfiltrovat obrázky se sexuálním obsahem.

15

Většina vyhledaných obrázků bude ve formátu jpg. Pokud chcete vybrat určitý typ souboru,
umožní vám to nabídka Typ souboru
formáty

15

14

, která po rozbalení nabízí základní obrazové

.

17

16

S možností Práva k užití
jsme se již setkali u webových stránek. I u obrázků nesmíme
zapomínat na autorský zákon a případně si vybrat ty obrázky, které se mohou volně užívat,
sdílet či upravovat

17

.

Vybrané nastavení potvrdíme tlačítkem Rozšířené vyhledávání
náhledy obrázků nalezených podle nastavených filtrů.

19

18

. Následně se objeví
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Vyhledávání pomocí obrázku
Zkopírovali jste si z Internetu obrázek a již nevíte kde? Potřebujete původní stránku najít,
abyste doplnili zdroje do svého dokumentu?
Využijte možnosti vyhledávání podle obrázku.
Předem je nutno upozornit, že tento nástroj nefunguje ve všech prohlížečích. Určitě však bude
správně pracovat v prohlížeči Chrome z dílny Googlu.
1

2

1

Otevřete úvodní stránku vyhledávače Google a vyberte si vyhledávání obrázků
. Otevřete
si v Průzkumníkovi složku s hledaným obrázkem. Obrázek myší přetáhněte na vyhledávací
pole

2

a pusťte.

3

4

20
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Vyhledávací služba zjistila, že obrázek se na Internetu nenachází v jiných rozměrech
a našla stránku, na které se obrázek nalézá

4

.

Po klepnutí na odkaz se skutečně dostanete na stránku s obrázkem

5

21

5

.

3
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Vyhledávání v mapách
Základní orientace v prostředí map
1
2

5

6

7

8

4

3

Dalším významným pomocníkem při vyhledávání na Internetu jsou Mapy
zvolíte na černém pruhu nabídek v horní části stránky.

1

, které si

Základní obrazovka se dělí na několik částí. Nahoře je textové pole pro zadání vyhledávaného
místa

2

. To můžeme zadat různými způsoby. Nejčastěji však adresou nebo souřadnicemi.

Vpravo se nachází mapa
informace

4

3

s vyhledanou lokalitou. V levé části pak různé doplňující

. V horní části levého pruhu jsou tlačítka Vyhledat trasu

plánování trasy, a Moje místa

6

, které umožňuje

, které dovoluje přidat na mapu další objekty. Vpravo od

těchto tlačítek je tlačítko umožňující tisk
8

5

7

a přidání odkazu s mapou vyhledané lokality

třeba do svých stránek.

22
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Vyhledání lokality
1

2
6

4

7

5

8

Jestliže zadáte do vyhledávacího pole
pro vyhledávání

2

3

1

adresu (souřadnice) lokality a potvrdíte tlačítkem

(nebo stisknete Enter), zobrazí se příslušná lokalita na mapě

Na mapě se také objeví čtyřsměrové tlačítko pro posun

4

5

. Tuto funkci můžete také

provádět kolečkem myši. V pravém horním rohu můžeme přepnout na jiný druh mapy
7

.

V levém pruhu se objevují informace o lokalitě

8

.

Při zvolení satelitní mapy může vypadat situace jako na dalším obrázku

23

.

, i když posouvat mapu můžete

i myší. Dále se zobrazí táhlo pro přiblížení nebo oddálení mapy

nebo si nechat zobrazit další informace

3

9

.

6
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9

Street View
Funkce Street View vám umožní procházet ulice a sledovat budovy ze standardní výšky. Ve
větších městech tato funkce funguje bez problémů, u malých vesnic však ještě nemusí mít
dostatečná data.

1

2

24
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Chcete-li funkci použít, chytněte myší žlutého panáčka nad táhlem pro přiblížení
a přeneste ho na mapu

2

1

, kde pustíte tlačítko myši.

5
6
4

3

Dostáváte se do režimu procházení a můžete obdivovat budovy okolo
můžete buď myší, nebo čtyřsměrným tlačítkem vlevo nahoře

4

6

.

25

. Posouvat se

.

Vpravo nahoře jsou tlačítka, která umožňují zobrazení na celou obrazovku
funkce Street View

3

5

a ukončení
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Objekty na mapě

1

Mapa obsahuje informace o různých objektech. Pokud na objekt najedete myší, objeví se
základní informace

1

.

Po kliknutí dostanete informace rozšiřující

2

.

2
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Vyhledání objektů v okolí

1

2

3

V levém pruhu se nachází odkaz Hledat v okolí

1

. Ten pomůže vyhledat objekty vašeho

zájmu. Po kliknutí na odkaz se objeví vyhledávací pole
„restaurace“. Pro vyhledání klikněte na tlačítko Search
4

kapkou s písmenkem

2
3

. My jsme do něho napsali
. Objekty se mapě zvýrazní

, které odpovídá odkazu v levém pruhu

objeví informace o objektu

6

5

. Po najetí myší se

.

5

4

6
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Zobrazení doplňujících informací

1

2

Tyto informace si můžete v mapě zapnout tlačítkem pod výběrem mapy. Jedná se například o
dopravní informace

1

, které různou barvou zobrazují aktuální provoz

Další možností je výběr počasí

3

2

.

, o kterém se informace zobrazí vlevo od mapy

4

.

3

4
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5

7

6

Chcete-li si místo prohlédnout, jistě využijete možnost zobrazení fotografií
objeví miniaturní náhledy

6

. Pokud na něj klepnete myší, náhled se zvětší

5
7

. Na mapě si
.

Jestliže klepnete na zvětšený náhled, dostáváte se do režimu prohlížení fotografií
je fotografií více, můžete si je vybírat

9

8

. Pokud

. Zpět na mapu se dostanete křížkem vpravo nahoře.

9
8
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10
11

Poslední možnost vám usnadní vyhledání webkamer
v lokalitě

11

.

30

10

, které zobrazí aktuální situaci
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Vyhledání trasy

1

2
3
4

5

6

Další šikovnou pomůckou je vyhledání trasy. Zapnete ho tlačítkem Vyhledat trasu
Zobrazí se textová pole, do kterých vyplníte začátek
tlačítko Vyhledat trasu
přehled trasy

6

4

se zobrazí trasa na mapě

2

3

a konec
5

1

.

trasy. Po kliknutí na

. Zároveň se vypíše i podrobný

.

Pod textovým polem pro zadání cíle naleznete možnost Přidat cíl
zpřesnit.
8

7

. Tou můžete trasu

Zobrazit možnosti
vám umožní vybrat nebo nevybrat dálnice a zpoplatněné silnice
což se hodí hlavně při jízdě autem.

9

,

Může se stát, že vyhledávač navrhne několik možných tras. Pokud chcete kromě hlavní trasy
10

11

zobrazit i alternativní, stačí na další možnost najet myší

vykreslená trochu jiným odstínem barvy

13

.
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a objeví se na mapě,
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7

8
9

10
12

13

Tisk
Vytištění mapy umožní tlačítko tiskárny vlevo nahoře

1

32

1

.

11
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4

5

3

2

Otevře se nová záložka s mapou

2

, na které můžete přesně nastavit pozici a přiblížení

K mapě můžete dopsat vlastní poznámky
Tisk umožní stejnojmenné tlačítko

5

4

.

.
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