
Vyhledávače 

 V internetovém systému klient – server je poskytována servery řada služeb. Asi 

nejvyužívanějšími službami jsou služby vyhledávání, které nám pomáhají při 

surfování po webových stránkách. 

 Vyhledávač umožňuje najít na internetu webové stránky, které obsahují požadované 

informace. Do prostředí vyhledávače se zadá klíčový hledaný výraz a vyhledávač 

obratem na základě své databáze zobrazí odkazy na stránky, které hledané 

informace obsahují. 

 Google – současně nejpoužívanější vyhledávač provozovaný společností Google. 

 Bing - internetový vyhledávač provozovaný společností Microsoft. Oba najdeme ve 

službě vyhledávání programu Internet Explorer. 

 Altavista – jeden z nejstarších vyhledávačů – od roku 1995. 

 Světové  vyhledávače:   www.google.com,  www.alltheweb.com, www.bing.com, 

www.altavista.com, www.excite.com, www.yahoo.com, www.duckduckgo.com , 

www.lycos.com, www.ask.com .......  

 České  vyhledávače:  www.jyxo.cz, www.lotoff.cz, www.atlas.cz, www.atlas.cz, 

www.centrum.cz, www.seznam.cz... 
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Portály 

 Mnohé z vyhledávačů dnes kromě služby vyhledávání poskytují také řadu dalších 

služeb, jako zpravodajství, zřízení e-mailové schránky, připojení na internet, chat , 

slovník apod.  Takovým serverům říkáme portály. 

 Internetový portál dnes slouží jako brána do prostředí internetu. 

 Portály představují velmi důležitou součást internetu, řada uživatelů je používá pro 

vyhledávání, jako domovskou stránku prohlížeče apod. 

 Google– nejpopulárnější internetový portál s nejlepší technologií hledání. Denně  

vyhledá až dvě miliardy dotazů  probíhá na něm skoro polovina veškerého 

vyhledávání na internetu. Google také nabízí řadu služeb a aplikací. Například 

gmail, Google Earth, operační systém pro mobilní zařízení Android, Google Maps, 

prohlížeč Google Chrome aj.. 

 Yahoo– jeden z prvních velkých internetových portálů 

 Excite, MSN, AOL… 

 Portály:  www.atlas.cz,  www.seznam.cz,  www.centrum.cz,  www.yahoo.com, 

www.zoznam.sk,  www.google.cz, www.caramba.cz , www.google.cz … 
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