
Medicína
na neviditelném webu

• Efektivní využívání internetových zdrojů není
limitováno jen množstvím terminálů a rychlostí
připojení. Důležité je umět na síti příslušné
informace rychle najít a také je kvalitně
vyhodnotit. 

• Jednou z oblastí, kde je možné revolučním 
způsobem zlepšit efektivitu informačních služeb 
ve zdravotnictví, je využívání zdrojů, které nám 
nabízí oblast tzv. neviditelného webu.



Čemu říkáme neviditelný 
(invisible, opaque, deep) web?

• Pojmu použila použila poprvé 
Jill Ellsworthová (USA) r. 1994

• Označila tak stránky, které se v 
síti nedaly najít tzv.vyhledávači

• Známe nejméně 14 technolo-
gických příčin, proč jsou search 
engines někdy „slepé“

• Dalším (subjektivním) důvo-
dem je špatná internetová opti-
malizace stránek (SEO)
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Svět „neviditelné medicíny“. 
Poklady za pěti branami. 

Domovská stránka serveru         
MEDICLUB tak, jak vypa-

dala dne 26.6.1998

• Webmasterem dávno 
odstraněné stránky

• Specializované 
databáze (adresáře, 
katalogy, bibliografie, 
rejstříky, registry, atd.

• Plnotextové archivy od-
borných článků,  fakto-
grafické databáze atd.



Brána I.
Výběr vyhledávače a využití všech jeho funkcí

• „Mrtvé stránky“: http://www.google.com/intl/cs/help/features.html#cached
• http://web.archive.org/collections/web/advanced.html

• Soubory „problematických“ formátů:
• http://www.google.com/intl/cs/help/faq_filetypes.html

• Multimediální dokumenty (např. videa):
• http://www.alltheweb.com/?avkw=fogg&cat=vid&cs=utf-8&q= 



Brána II.
Specializované databáze

Léková databáze 
www.rxlist.com

• Academic Info
• http://www.academicinfo.net/

• Infomine
• http://infomine.ucr.edu/

• Librarian‘s Index
• http://lii.org/

• Free fulltexty článků
• http://www.zdravcentra.cz/?act=

k-10&did=471



Brána III.
Specializované (medicínské) vyhledávače

• SearchEngineWatch
• http://searchenginewatch.com/links/i

ndex.php

• SCIRUS (věda)
• http://www.scirus.com/

• SciSeek (věda)
• http://www.sciseek.com/

• MedicalSearchEngines
• http://www.mhecoalition.com/Medic

alSearchEngines.html 

http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.scirus.com/srsapp/

http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.scirus.com/srsapp/


Brána IV.
Indexy „neviditelných“ stránek

• Direct Search
• http://www.freepint.com/gary/direct.htm

• Complete Planet
• http://aip.completeplanet.com/

• Invisible-web
• http://www.invisible-web.net/

• Profusion
• http://www.profusion.com/

• IncyWincy
• http://www.incywincy.com/



Brána V.
Elektronické skupiny (konference, nástěnky chaty)

• Google Groups
• http://groups.google.com/

• Yahoo Groups
• http://groups.yahoo.com/

• MER System
• http://www.mers.com/searchsite.ht

ml#newssearch

• Borland Newsgroup
• http://www.tamaracka.com/search.

htm

• HealthBoards
• http://www.healthboards.com

• Analýza USENET 
dotazů (FAQ Search)

• http://www.faqs.org/faqs/

• Health Forums
• http://gate8.com/health-search-

newsgroups-ezines-newsletters-
mailing-lists.htm
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