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Google je jednoznačne najpoužívanejší 
vyhľadávač na svete.



Google je jednoznačne najpoužívanejší 
vyhľadávač na svete.

To platí aj pre študentov, pre ktorých je to 
prvé miesto, kde sa snažia nájsť zdroje pre 
všetky svoje školské práce a zadania. 



V porovnaní s odbornými databázami na 
stránkach akademickej knižnice, Google 
nezaručuje kvalitu a odbornosť vyhľadaných 
zdrojov.  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/


V porovnaní s odbornými databázami na 
stránkach akademickej knižnice, Google 
nezaručuje kvalitu a odbornosť vyhľadaných 
zdrojov.  

To však neznamená, že by sme ho mali 
zavrhovať. Každý zdroj treba posudzovať 
individuálne!

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/


Výhodou Google v porovnaní s inými vyhľadávacími 
nástrojmi je intuitívne a jednoduché vyhľadávanie a 
veľké množstvo výsledkov zoradených podľa relevancie. 

Vývojári sa snažia stále viac naučiť systém, aby 
porozumel bežnému jazyku ľudí. Možno jedného dňa 
dokáže Google odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorú 
mu položíme.

Aby sme však dokázali vyhľadávať čo 
najefektívnejšie, je dobré sa naučiť zopár tipov a 
trikov z „jazyka Googlu“.
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Pri  formulovaní dotazu sa zameriame na slová nesúce význam.

K týmto slovám hľadáme synonymá, ktoré môžeme pri 
vyhľadávaní kombinovať:

Aký je vplyv tepelných elektrární na globálne otepľovanie



Pri  formulovaní dotazu sa zameriame na slová nesúce význam. 

K týmto slovám hľadáme synonymá, ktoré môžeme pri 
vyhľadávaní kombinovať.

Aký je vplyv tepelných elektrární na globálne otepľovanie

vplyv tepelné elektrárne globálne otepľovanie
účinok uhoľné zem

efekt        energetika             klíma 

energia prostredie



Na upresnenie požiadavky môžeme využiť 
špeciálne slová a symboly, tzv. operátory
(napr. OR, site:, -, ~, *).

Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme 
využitie niektorých operátorov. 



Situácia 1

Potrebujeme vyhľadať články z webstránky denníka SME, 
ktoré sa týkajú uplatnenia absolventov univerzít a vysokých 
škôl okrem Univerzity Komenského. Zaujímajú nás články z 
rokov 2000 až 2014.

Ako formulujeme dotaz? 





site:web

Vo výsledkoch 
sa zobrazia len 
podstránky z 
daného webu

~termín

Vyhľadajú sa aj 
príbuzné 
termíny, napr. 
vysoká škola

„fráza“
Vyhľadá sa 
presne zadaná 
fráza, nie 
jednotlivé slová 

-termín

Termín sa vylúči 
z vyhľadávania. 

údaj..údaj

Zobrazia sa 
výsledky z 
rozpätia čísel 
(napr. rokov)



Situácia 2

Hľadáme prezentácie na tému medzinárodný marketing 
alebo globálny marketing.

Ako formulujeme dotaz? 



medzinarodny OR globalny marketing filetype:ppt



medzinarodny OR globalny marketing filetype:PPT

OR
Vo výsledkoch sa 
musí nachádzať 
jedno alebo druhé 
slovo alebo fráza. 

filetype:
Určuje typ súboru, 
ktorý sa bude 
vyhľadávať: doc, 
ppt, pdf, xls...



Zoznam najpoužívanejších operátorov



+ Hľadanie na Google+ alebo vyľadávanie krvných skupín: +Chrome and AB+

@ Vyhľadávanie sociálnych tagov: @agoogler

$ Vyhľadávanie cien: nikon $400

# Vyhľadávanie hashtagov: #throwbackthursday

- Odstraňovanie slov: jaguar –auto
Spájanie slov ( medzi dve slová, ktoré sa nachádzajú blízko seba) dvanásť-rokov

_ Spájanie slov, ktoré sa píšu spolu alebo s podčiarkovníkom: quick_sort

““ Fráza, vo výsledkoch musia byť rovnaké slová v rovnakom poradí: "imagine all the
people"

* Zástupný znak pre akékoľvek alebo neznáme slovo vo fráze: "a * saved is a * earned"

.. Znak určujúci rozpätie hodnôt ako dátumy, ceny, jednotky miery: $50..$100



site: Vyhľadávanie na konkrétnej stránke alebo doméne: site:amazon.com

link: Vyhľadávanie stránok, ktoré odkazujú na konkrétnu stránku: link:google.com

related: Vyhľadávanie podobných stránok: related:sme.sk

OR Vkladáme medzi dve slová alebo frázy. Vo výsledkoch sa musí objaviť jeden 
alebo druhý výraz (ak by sme nenapísali OR, museli by byť vo výsledku oba 
výrazy): elektráreň OR energetika

info: Zobrazenie informácií o konkrétnej URL: info:google.com

cache: Zobrazí stránku z pamäti Googlu, teda tak, ako vyzerala, keď ju navštívil a 
indexoval robot: cache:washington.edu



Podobné službu ako operátory nám poskytne rozšírené 
vyhľadávanie, ktoré nájdeme v pravom hornom rohu. 
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Tip na záver

Google sa dá použiť na rýchle vyhľadávanie definícií. Stačí 
pred hľadaný výraz napísať define, ale rozumie aj 
slovenskému definuj. Problém je, že definície čerpá z 
Wikipedie. 

Google sa dá tiež využiť ako rýchla kalkulačka alebo na 
premenu jednotiek, či na okamžitú predpoveď počasia



definuj teoria relativity





2+(3*12)/4





1 kg vlb





pocasie
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