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1 Úvod - sítě na síti

•Uzly a vazby

•Sociální o(kruh)

•Sociální graf

•Sociální síť(ování)

•Analýza sociální sítě

•6 stupňů separace & 
„small world 
experiment“

•Přístup k informacím

•Internetové sociální 
sítě



2a Sociální vyhledávání (SV)

 SV = vyhledávání informací s využitím 
(s pomocí) chování nebo znalostí členů 
sociálního okruhu uživatele

 Mj. rady, tipy a doporučení, hodnocení 
(kulturní recenze, zkušenosti s výrobky a 
službami), nové trendy – od spřízněného 
člověka

 SV + real-time search + geo location based
services



2b Sociální vyhledávání (SV)

3-vrstvý model SV [Narasimhan, 2010]:

 lidé jako filtr = sociální graf jako měřítko „důvěry“, 
důraz na vyhledávání informací - např. Google
Social Search, Libisenam.cz, Topsy.com

 lidé jako senzor = dav jako agregovaný pulz, 
důraz na informace vznikající v reálném čase 
(„real-time search“) – např. FriendFeed, Google
Realtime Search, OneRiot, Twitter

 lidé jako router = dav jako kolektivní inteligence, 
důraz na informace od expertů – např. LinkedIn
Answers, Quora, Yahoo! Answers

Kontextu-
alizace

Socializace



3a SV a internetové sociální sítě



3b SV a internetové sociální sítě



4a SV a internetové vyhledávače

[Hines, 2010]



4b SV a internetové vyhledávače



5 Před/po zapojení sociálních sítí do 

vyhledávání pomocí internetových 
vyhledávačů

PŘED PO

 Všichni stejné výsledky 
vyhledávání (nepočítáme-
li personalizaci)

 Bez nutnosti registrace a 
budování sociálního 
(o)kruhu na soc. sítích

 Nevyžaduje souhlas 
uživatele (přístup; 
zveřejnění)

 Prohledávání obsahu soc. 
sítí jiným nástrojem 
(monitoring)

 Individuální výsledky 
vyhledávání  další 
stupeň personalizace

 Nutná registrace + 
přihlášení, a využívání 
sociálních sítí

 Vyžaduje souhlas 
uživatele (přístup; 
zveřejnění)

 Integrace zdrojů, nové 
postupy rankingu



6a Změna konceptu relevance 

(pertinence)

Technické pojetí relevance (přesnost &
úplnost)

[Morville, 2010]



Pravidlo 80/20

80 %

20 %



6b Změna konceptu relevance 

(pertinence)

 Subjektivní/psychologická relevance = 
pertinence (70. léta)

 Tématičnost (příp. aktuálnost) 
 +včasnost, novost, autorství 
 +osobní autorita (důvěra)

 Postupy určování relevance autora 
(Twitter)



7a Vliv soc. sítí na uživatele

„Search is not new, it just changes shape with every new 
technological innovation.“

 Studie OneUpWeb (2009):
◦ Analýza stopování zraku oční kamerou –
placená reklama při provádění úloh 
zaměřených na vyhledávání na Facebook, 
Twitter a YouTube

◦ Efektivita inzerování na sociálních sítích?

◦ 25 účastníků, vyhledávání produktu na 
Facebook a YouTube; Twitter - všeobecné 
chování při vyhledávání (bez placené reklamy)



7b Vliv soc. sítí na uživatele



7c Vliv soc. sítí na uživatele

 Výsledky studie OneUpWeb:

◦ 65 % účastníků se zabývalo placenými reklamami během prvních 
10 s vyhledávání.

◦ Zrakové stopy nekopírují pořadí výsledků vyhledávání. Účastníci 
výzkumu se často podívali na placené reklamy před 3. nebo 4. 
výsledkem vyhledávání.

◦ V délce fixace u prvních 4 výsledků vyhledávání a placených 
reklam na Facebook a YouTube není významný rozdíl.

◦ 50 % účastníků bylo spokojeno s vyhledáváním produktu na 
Twitter. Mnohým se líbilo, že mohou na produkt nalézt aktuální 
názory.     

Uživatelé sociálních sítí věnují placené reklamě při 
vyhledávání více pozornosti, než se odborníci na reklamu 
domnívali.



8 Závěr

Trendy:
 Uživatel v centru zájmu (guru, sociální autority, 

opinion leaders, vlivní bloggeři, free agents…)
 Integrace platforem, lokalizace služeb
 Geografická poloha jako dotaz… 

Co tedy najdeš v síti?  Dost, i balasu. Užitečné 
mohou být rady, tipy a doporučení, hodnocení 
(kulturní recenze, zkušenosti s výrobky a službami), 
nové trendy...

Vyplatí se budovat vlastní internetový soc. okruh? 
ANO, kontakty jsou to nejcennější, co člověk má. 
Proč toho nevyužít i při vyhledávání?! 



Konec osamělého rešeršování!

Děkuji za pozornost

katerina.pojerova@ff.cuni.cz

ka.hronova@gmail.com
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