
odavatel profesionálního monitoringu médií 

www.anopress.cz 
Anopress IT, a. s. 

obchod@anopress.cz 
+420 225 540 802 

 

Tvorba dotazu 

 

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ OPERÁTORY 
Operátor Popis 

ACCRUE 
, 

Vybere dokumenty, které obsahují alespoň jeden zadaný prvek hledání, přičemž jejich 
důležitost je stanovena pomocí skóre. 
Zkrácený zápis operátoru ACCRUE je čárka (,). 
Operátor ACCRUE řadí vybrané dokumenty vzhledem k výskytu každého prvku hledání 
s použitím přístupu „čím více, tím lépe“: čím více prvků hledání se nalezne 
v dokumentu, tím vyšší je váha dokumentu.  

OR Vybere dokumenty, ve kterých se vyskytuje alespoň jeden zadaný prvek hledání. Na 
rozdíl od operátoru ACCRUE nejsou váhy dokumentů tak přesné, což se ukáže při 
hledání ve velkém množství dokumentů. Pro všechny dokumenty je počítána váha. 

AND Vybere dokumenty, které obsahují všechny zadané prvky hledání. Pro všechny 
dokumenty je počítána váha. 

.near Vybere dokumenty, které obsahují dané termíny hledání blízko sebe. Čím blíže jsou 
v dokumentu tyto termíny, tím vyšší bude skóre dokumentu. 

.near/n Vybere dokumenty, které obsahují dvě nebo více slov ve vzdálenosti N počtu slov od 
sebe, kde N je celé číslo do 1000. Čím blíže jsou v dokumentu tyto termíny, tím vyšší 
bude skóre dokumentu. 

.sentence Vybere dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova v jedné větě. 

.paragraph Vybere dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova v jednom odstavci. 

.word Vybere dokumenty, které obsahují jeden nebo více výskytů zadaného slova. 

.wildcard 
*, ? 
 

Vybere dokumenty, které obsahují jeden nebo více výrazů, které se rovnají řetězci 
znaků obsahujících proměnné. 
Zkrácený zápis operátoru WILDCARD je hvězdička/otazník (*,?). 
Hvězdičková konvence nám nahradí nekonečný počet znaků před/za řetězcem, který 
zadáme. Nelze používat 2 písmenné výrazy s * (v* ) 
U otazníkového dotazu je nutné zadat počet otazníků odpovídající počtu chybějících 
znaků na příslušnou pozici ve slově. 

 

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MODIFIKÁTORY 
Modifikátory dále specifikují chování operátorů.  

Modifikátor Popis 

NOT Vyloučí dokumenty obsahující slova nebo fráze. 

.case Hledání se provádí s ohledem na velikost písmen. 

.order Určuje pořadí, ve kterém se prvky hledání musí vyskytnout v dokumentu. 
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Tvorba dotazu 

UKÁZKY TVORBY DOTAZU 

CHCI NAJÍT DOKUMENTY, KTERÉ OBSAHUJÍ: DOTAZ 

Slovo vláda v různých gramatických tvarech vláda 

Slovo Plzeň v různých gramatických tvarech plzeň 

Sousloví (frázi) Miloš Zeman v různých gramatických tvarech Miloš Zeman 

Slovo Aviva jen v zadaném tvaru  „Aviva“ 
.WORD Aviva 

Sousloví (frázi) Miloš Zeman jen v zadaném tvaru „miloš zeman“ 
.word miloš zeman 

Slovo (nebo sousloví) ING jen v zadaném tvaru a při zachování velikosti 
písmen .CASE.WORD ING 

Slova ČSSD nebo ODS v různých gramatických tvarech ČSSD, ODS 
ČSSD OR ODS 

Slova ODS a zároveň volby v různých gramatických tvarech ODS AND volby 
ODS .NEAR volby 

Slova ČSSD nebo ODS v různých gramatických tvarech a zároveň slovo 
volby v různých gramatických tvarech (čssd, ods) AND volby 

Slovo ČSSD a zároveň ODS v různých gramatických tvarech, ale 
neobsahuje slovo volby v různých gramatických tvarech (čssd AND ods) NOT volby 

Slova ODS a zároveň volby v různých gramatických tvarech, přičemž jako 
relevantnější vyhodnotí systém ty dokumenty, ve kterých jsou slova ODS 
a volby blíže u sebe 

ODS .NEAR volby 

Slova ČSSD a zároveň volby v různých gramatických tvarech jen 
v případech, kdy je vzdálenost mezi slovy max. 2 slova (možno zadat číslo 
v intervalu: 1 – 1000) 

čssd .NEAR/2 volby 

Slova senát a zároveň volby v různých gramatických tvarech jen 
v případech, kdy jsou slova v jedné větě. senát .SENTENCE volby 

Slova senát a zároveň volby v různých gramatických tvarech jen 
v případech, kdy jsou slova v rámci jednoho odstavce. senát .PARAGRAPH volby 

Slova prezident a zároveň Zeman v různých gramatických tvarech jen 
v případech, kdy jsou slova v rámci jednoho odstavce a pořadí nejdříve 
prezident a poté Zeman. 

.ORDER.PARAGRAPH 
(prezident, Zeman) 

Slova začínající na senát (např.: senát, senátní, senátor, senátorský) senát* 

Slovo končící na stvo (družstvo, mužstvo,…) *stvo 

Slovo, kde si nejste jisti některým písmenem, např. citron /citrón citr?n 

Slovo, kde si nejsme jisti více písmeny, např. rigorózní/rigorosní rigor??ní 

Slovo volby zároveň se slovy LIDEM, ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL 
(slovo LIDEM zachovat pouze v uvedeném tvaru) 

volby AND (.case.word LIDEM, 
ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09, KDU-
ČSL) 
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