
Máte-li zájem o každodenní novinky, přidejte si 
nás na Google+ na google.com/+googlecr

Česká republika

Vyhledávání pomocí obrázku 
místo slov
Přejděte na google.cz/obrazky a přetáhněte svůj 
obrázek myší do políčka pro vyhledávání. Fotografii 
můžete také nahrát kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Snadné vyhledávání, kdykoli jste 
na cestách
Klepněte na tlačítko mikrofonu v poli vyhledávání Google 
a získejte okamžité výsledky prostřednictvím obrazovky 
„Mluvte“. 

Vyhledání definice slova, kterému 
nerozumíte
Přidejte před slovo výraz define: 

define:ostrakismus

Chytré hledání s Googlem

Zahrnutí synonym nebo hledání 
věcí, pro které existují různé názvy
Použijte slovo OR psané velkými písmeny.

primáti OR lidoopi

Prohledávání webu ve všech jazycích
Klikněte na Vyhledávací nástroje v panelu nahoře od 
zobrazených výsledků. Poté vyberte Prohledat web  
a Přeložené cizojazyčné stránky.

Tato funkce vybere nejlepší jazyk pro vyhledávání a výsledky 
zobrazí přeložené do vašeho jazyka.

Vyhledávání na konkrétní  
webové stránce
Pomocí slova site: vyhledávání Google omezíte pouze 
na konkrétní stránku.

mona lisa site:louvre.fr

Nalezení konkrétního typu souboru, 
například PDF, PPT nebo XLS
Přidejte do vyhledávání výraz filetype:

zákon o rodině filetype:pdf

Vyhledávání informací  
o konkrétním tématu
Vyhledávejte v aktualizovaném rejstříku světové literatury. 
Zcela zdarma si můžete prohlédnout a přečíst miliony 
skvělých knih. 

google.cz/knihy

Ve spolupráci s:

Odstranění nerelevantních 
výsledků v případech, kdy existuje 
více významů
Použijte znaménko –  (mínus) před slovem, které ve 
svých výsledcích nechcete. Mezi znaménkem a slovem 
nesmí být mezera.

skokan -žába

Spojení slov do fráze
Přidejte uvozovky ke slovům, která chcete spojit do fráze.

„Josef Kajetán Tyl“

Řešení matematického příkladu
Zadejte rovnici přímo do Googlu a ten dokáže vyřešit 
cokoli od základních výpočtů až po 3D grafy!

(245/50)*60=

Vyhledání místních a relevantních 
výsledků

zoo praha

Vyhledání informací z konkrétní 
doby
Podívejte se do možností nahoře od zobrazených výsledků. 
V jeho pravé části se nachází odkaz Vyhledávací nástroje:

Kliknutím tento sloupec rozbalíte a pomocí zobrazených 
odkazů můžete omezit stáří webových stránek.

Užitečné informace na dosah
Okamžitě máte k dispozici informace o počasí, světovém 
čase, programech kin či přehled sportovních výsledků. 

východ slunce tokyo 6:21 Úterý (JST) - východ slunce: Tokio, Japonsko
za 9 hodin(y) a 57 minut(y)

FC Slovan Liberec Gambrinus liga: Slovan Liberec
Poslední utkání: Slovan Liberec 1 - 2 Viktoria Plzeň, 17. listopad

kino brno
Filmy v lokalitě Brno
Marečku, otevřete Google!
Je třeba zabít Štěkala
Jedna ruka nehezká
Looper
Ve stínu
96 hodin: Odplata

1 hod. 50 minut.
1 hod. 31 minut.
1 hod. 35 minut.
1 hod. 58 minut.
1hod. 49min.
1hod. 31min.

počasí praha
Počasí pro Praha

Jasno
Vítr: V při rychlosti 8 km/h   
Vlhkost vzduchu: 68%

16 °C | °F čt         pá     so             tne

16° 6°      16° 6° 15° 6°       15° 6°

Převody měr a jednotek
Stačí do Googlu zadat hledaný převod.

25 kg na lb

8 C na F 

35 Kč na EUR

135 km na míle

25 kilogramů = 55,1155655 libry

8 stupně Celsia = 46,4 stupeně Fahrenheita

100 českých korun = 4,02735213 eur

135 kilometrů = 83,885111 míles


