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Stopy na!ich dní

Jak m"#eme b$t na internetu pod 
cizí kontrolou, kdy# máme ke 
v!emu hesla? Zjistit, co v!echno 
o sob% prozrazujeme n%komu 
technicky zdatn%j!ímu jenom tím, 
#e strávíme hodinu na internetu, 
m"#e znamenat pro humanitn% 
vzd%laného &tená'e !ok. Velmi 
u#ite&n$ !ok.

honza !ípek

To, !e jsi paranoidní, nezna-
mená, !e t" nedostanou.

(Po!íta!ové p"ísloví)

#ijeme v demokratické spole!nosti, sv$j stát 
máme rádi, fi rmy nás zásobují v%robky, ban-
ky nám dávají peníze a my&lenku, 'e by n(kdo 
mohl zneu'ívat v&ech t(ch elektronicky p"e-
dávan%ch informací, které se o nás p"i styku 
s nimi tak n(jak samy shroma')ují, odmí-
táme jako absurdní. V&udyp"ítomné po!ítá-
ní bereme jako d$sledek po!íta!i prostou-
peného sv(ta. Musíme se ale nau!it po!ítat 
i s tím, 'e spolu s informacemi, které posílá-
me prost"ednictvím moderních technologií, 
dáváme n(komu potenciální moc. Sledování 
jednotlivce je dnes snaz&í, ne' bylo kdy p"ed-
tím. S ka'd%m zaplacením kartou, esemeskou 
nebo facebookov%m statusem nabízíme infor-
mace o své momentální poloze, adrese domo-
va, zájmech, fi nan!ních p"íjmech a v%dajích, 
p"átelích, sociálních vztazích a dokonce 
detailním obsahu na&í komunikace komuko-
li, kdo se p"i!iní – a* u' je to „korporace“, 
&ikovn% jednotlivec nebo „stát“. Kdo ned(lá 
nic nelegálního, nemá se !eho bát, "íkají !as-
to ti, kdo u' se s tímhle hromadn%m sledová-
ním smi"ují. Ale kdo ned(lá nic nelegálního, 
m(l by mít právo na to, aby ho nikdo nesle-
doval. Hromadné sledování, o kterém se !as-
to v$bec nedozvíme, d(lá vlastn( ze v&ech 
lidí podez"elé.

Iluze bezpe&í
Nejsem paranoidní. Mluvím ob!as s hackery 
a ti jsou paranoidní, zatímco mne pova'ují 
za upovídaného d$v("ivce, kter% co neví, to 
ne"ekne. Ale p"i sv%ch no!ních b(zích po síti 
zji&*uji hlavn( to, 'e takzvaná po!íta!ová bez-
pe!nost je !asto jenom k pousmání. Media-
lizovan%ch pr$nik$ je zlomek, ostatní mají 
dobré d$vody zasa'ení ututlat, na v(t&inu se 
ani nep"ijde. Na Slovensku byli hacke"i v síti 
Telecomu i tam(j&ího Národního bezpe!nost-
ního ú"adu. #e se tam dostali za pomoci hes-
la NBUSR123, je prova"ená historka. V(t&ina 
bezpe!nostních pr$&vih$ je jenom lemplov-
ství správc$. Dokonalá bezpe!nost je snad 
práv( jenom v rukou paranoik$, proto'e své 
drobné h"í&ky má ka'd%.

P"em%&lím o datech, která mám na disku 
ne&ifrovaná. Jakou &kodu zp$sobí v cizích 
rukou? Kde si ud(lat jejich zálohu pro p"ípad, 
'e m( vykrade zlod(j, kter% pobere v&echny 

„hi -tech krabi!ky“, aby je prodal do bazaru 
za zlomek ceny dat? P"i pouhém „podez"ení“ 
z n(jaké kriminální aktivity mi dnes policie 
m$'e zabavit v&echny po!íta!e jako „d$kaz“. 
Advokát Tomá& Sokol kdysi pro n(koho uhá-
dal, 'e zabavování po!íta!e není nezbytn( 
nutné k zaji&t(ní d$kazu. Museli po!kat na 
policejního experta, kter% p"i&el s ma&inkou 
na duplikování disk$. To je ale v%jimka. Sly&el 
jsem také o právnické kancelá"i, která zálo-
huje v&echno na sí*ov% disk zazd(n% do zdi, 
o n(m' v(dí jenom oni – b('ná sí*ová zásuv-
ka do zdi t"eba u nezvané osoby nevzbudí 
pozornost. Nejjist(j&í je odeslat &ifrovan%m 
spojením data do geografi cky odd(lené loka-
lity. +ifrovan%m spojením, na &ifrovan% disk. 
Klí! je v mojí hlav(.

Spousta aplikací nechává na disku stopy po 
svém provozu, t"eba Skype, podobn( jako 
mnoho dal&ích, ukládá na disk p"episy texto-
vé komunikace. Jedinou obranou, jak chránit 
ukládané informace, je &ifrování. Kdysi jsem 
!etl zápisek hackera, k n(mu' p"i&la policie 
na razii. Odnesli si &ifrované disky a od té 
doby ml!í, nenásledovalo 'ádné obvin(ní, nic 
se nestalo. Doba roz&ifrování klí!e &kolen%mi 
specialisty roste exponenciáln( s jeho délkou. 
Pokud by nalezení klí!e o délce 64 bit$ trva-
lo na n(jakém po!íta!i 4 minuty 16 sekund, 
nalezení klí!e o 128 bitech by na stejném 

stroji trvalo a' 149,7 trilionu let. Lze nasadit 
drahou de&ifrovací farmu, cel% sál po!íta!$ 
spojen%ch dohromady, na t%den, m(síc nebo 
rok. Pak u' jim to ale musí stát za to. Síly 
&ifer lze na&t(stí z principu zv(t&ovat pod-
statn( lacin(ji ne' síly de&ifrovacího hardwa-
ru. Ov&em stále platí pravidlo, 'e ve"ejn( zná-
mé technologie jsou aspo, deset let pozadu 
za t(mi tajn%mi. Pr$lom v de&ifrování se o!e-
kává s p"íchodem kvantov%ch po!íta!$, kte-
ré jsou ofi ciáln( stále v plenkách.
+ifrování se ale musí ud(lat dob"e. Para-

noidn(. V zahrani!í se u' objevily zákony 
o povinnosti vydání klí!e k &ifrovan%m dat$m, 
a pokud ho podez"el% neposkytne, pohlí'í se 
na n(j jako na vinného – jin%mi slovy zavá-
dí se presumpce viny. Díky tomu se rozvíjí 
steganografi e a technika jménem v(rohod-
ná popiratelnost. Jde o to &ifrovat tak, aby 
data vypadala jako ne&ifrovaná. Nap"íklad 
nástroj TrueCrypt nabízí &ifrování p"es dva 
klí!e: ka'd% odemkne jin% oddíl. Ten, kter% 
z vás úto!ník dostane de&ifrovací metodou 
slangov( zvanou „rubber hose cryptoanalysis“ 
neboli kryptoanal%za gumovou hadicí (mlátí 
vás gumovou hadicí tak dlouho, dokud nevy-
klopíte heslo), otevírá p"ístup k ne&kodn%m, 
ale realisticky vypadajícím dat$m. Ten, jej' si 
necháte pro sebe, otevírá data skute!ná, která 
p"i anal%ze disku vypadají jako náhodná skru-
má' znak$. Kdy' vrchnost n(co zaká'e, p"í-
mo vyz%vá poddané, aby se to u!ili obcházet. 
Tajné &koly na st"edov(kém venkov( v Loty&-
sku se maskovaly jako stodoly. Ilegální knihy 
se p"esunuly z police za trám. Zaka'te torren-
ty! Vyvinou se do podoby, ve které je nebu-
de mo'né zastavit v$bec. Zave)te kontroly 
po!íta!$ na hranicích a lidi si budou scho-
vávat miniaturní pam(*ové karty do dut%ch 
mincí. Tím, 'e zaká'eme disent, podpo"íme 
jeho konspira!ní metody. Je&t( generace p"ed 
námi to za'ila. Stát rozvinul aparát sledování 
do té míry, 'e, jak "ekl Egon Bondy, „obyva-
telstvo je tradi!n( tak profízlované, 'e jeden 
udávaje druhého prost"ednictvím t"etího u' 
udává sám sebe“. P"esto vycházely v pod-
zemí zakázané knihy, kopírovala se muzika 
i ne&kodné americké ak!,áky, které systém 
do zem( nepustil. A kdy' u' existovala infra-
struktura na kopírování Ramba, dala se snad-
no pou'ít i k &í"ení undergroundového „Ori-
ginálního videojournalu“.

Ok(n)o prohlí#e&e
Je ráno, otevírám internetov% prohlí'e! a mís-
to obvyklého rituálu !tení novin dnes ote-
v"u okénko s historií adres. Funguje to jako 
mentální cvi!ení – !tu si svoji webovou his-
torii a dom%&lím, co by se o tomhle nezná-
mém !lov(ku dalo zjistit. Doporu!uji to v&em, 
kte"í tvrdí, 'e nemají co skr%vat. Vlakové 
spojení Nymburk -Praha. Hledání adresy na 
map( v Praze -Vr&ovicích. Vida, je tam psycho-
terapeutická ordinace. Pak záznamy kon-
!í a pokra!ují a' v 21.42. Hledání klí!ov%ch 
slov „úzkost“, „jak p"ekonat úzkost“, „samo-
ta“, pak p(tkrát dokola jméno n(jaké holky. 
Server s pornografi í a klí!ová slova „blonde“, 

„petite“ a „czech“. Pak v!erej&í historie kon!í. 
Stopy na&ich dní.

Historii obvykle ma'u, ale znamená to 
jenom to, 'e není ulo'ena v po!íta!i. Vid(t je 
ov&em v&ude cestou. Na domácím wifi  mode-
mu, p"es kter% jsem p"ipojen% k internetu. 
Mám ho sice pod kontrolou jenom já, ale cel-
kem nedávno prob(hla vlna vir$, které infi -
kovaly nezabezpe!ené modemy. -ínská fi r-
ma Huawei p"i&la o hodn( západních státních 
zakázek, kdy' byla podez"elá, 'e zad(lávala 
zadní vrátka do modem$ a ty se pak pou'í-
valy pro !ínskou pr$myslovou &pioná'. Naho-
dit si z notebooku spadlou wifi nu v kavárn( 
není velk% problém ani pro mne (pro! je heslo 
k administrátorskému ú!tu tak !asto admin?), 
a to nejsem 'ádn% hacker. I tak se ale mrknu 

na aktivitu ostatních p"ipojen%ch u'ivatel$, 
ne' si jdu po svém.

Také nevím, kdo má pod kontrolou wifi  na 
druhé stran(. Nejspí& poskytovatel interne-
tu, jeho zam(stnanci, kdokoliv, kdo je zrov-
na „hacknul“, a ze zákona také policie a taj-
ná slu'ba. Nevím, co zaznamenávají, „logují“ 
nebo „nelogují“. Nedávná evropská vlna záko-
n$ od „data retention“ p"ikazovala poskyto-
vatel$m internetu logovat povinn( (v uv(-
dom(lej&ím N(mecku byly dvacetitisícové 
demonstrace), také u nás se v sou!asnosti 
jedná o zákonnou povinnost. Krom( toho 
znají moje jméno, adresu a v(dí, kde fyzicky 
jsem. První je patrné ze smlouvy, druhé z ces-
ty signálu ke mn(. Moje po'adavky na webové 
stránky jsou spojené s jednou IP adresou, a co 
je hor&í, i s MAC adresou, která namísto bodu 
p"ipojení jednozna!n( identifi kuje konkrétní 
po!íta!, a* u' je kdekoliv. I ta jde samoz"ejm( 
zm(nit !i fal&ovat, ale musíte v(d(t aspo,, 'e 
n(co takového existuje. I kdy' pou'ívám více 
e -mailov%ch schránek na r$zná jména, hlá-
sím se na v&echny z adresy z jednoho po!í-
ta!e, !ím' se anonymita ztrácí. Provozovatel 
e -mailu navíc dává moji IP adresu do hlavi!-
ky ka'dé jednotlivé zprávy. Brn(n&tí akade-
mici Horyna s Hrochem by mohli vypráv(t. 

Co je logování
Pardon, ne"ekl jsem, co to je log a logová-
ní. Log je dení!ek, 'urnál, záznam denního 
provozu. Stroh% textov% soubor, na ka'dém 
"ádku p"esné datum a !as a pak údaje podle 
slu'by. T"eba adresa mého po!íta!e a adresa 
webové stránky, kterou jsem otev"el. N(kdy 
také technické údaje navíc. Ne v&ude, kde logy 
b%t m$'ou, skute!n( jsou. A ne v&ude, kde 
jsou, je n(kdo !te. Ale v tom je práv( jejich 
kouzlo, 'e se do nich dá dívat zp(tn(, hledat 
dlouho v historii, a' tehdy, kdy je pot"eba 
n(co najít. Úsporn% textov% formát umo',u-
je na b('ném disku bez problém$ skladovat 
miliardy záznam$. Ob!as se na webovém ser-
veru, kter% sám spravuji, dívám prost"ednic-
tvím log$ na ty, kdo se dívají na m(. Na ka'-
dém "ádku je krom( adresy po!íta!e, kter% 
se dívá, také URL mojí stránky a URL strán-
ky, z ní' vedl odkaz. Kdy' je tou stránkou 
vyhledáva!, najdu klí!ová slova, která ten !lo-
v(k hledal. Vystavili jsme pár !lánk$ z chys-
tané kní'ky na web. Dívám se, co lidi hleda-
li. T"eba tady: !lánek o kapesních práska!ích, 
tedy mobilech. Dotazy p"es Google: „policie 
odposlouchává okolní prostor mobilního tele-
fonu“, „jak dlouho t -mobile archivují data“, 

„gsm ru&i!ka schéma odposlechové za"ízení 
na spole!né antén(“ atd. U t(ch nejzajíma-
v(j&ích dotaz$ se mrknu na IP adresy. P"e-
lo'ím je na „doménová jména“ a zjistím, ze 
které sít( jsou. Z mobilu od T -Mobile, z pev-
né linky od O2, tady n(kdo dokonce z práce, 
mám jméno jeho zam(stnavatele, poslední je 
z Matfyzu, z budovy kolejí v Troji, !íslo poko-
je nenajdu, ale n(kdy b%vá. Nakonec neodo-
lám zv(davosti, kdo chce stav(t ru&i!ku GSM, 
a p"es GeoIP si vyhledám polohu té pevné 
linky od O2. Vida, Zahrada u Ti&nova. Tam 
není moc barák$. Jak snadno se dostat do 
role sledujícího…

Kdy' byl kamarád na náv&t(v( u konku-
rence, otev"el tam webové stránky své fi r-
my, nep"ihla&oval se, ale byla to malá fi rmi!-
ka, a za chvíli mu zvonil telefon: „Hele, 'e ty 
jsi tam a tam?“ Velké hostingové fi rmy, to 
budou miliardy "ádk$ a z nich u' se dá rekon-
struovat velká !ást virtuálního pohybu jed-
notlivce. Google ur!it( smutnil, 'e vidí jen 
to, co lidé práv( hledají, a ne co d(lají potom 

– u' i to je ale hodn(, vezmeme -li v úvahu, 
do jaké míry nás defi nuje to, co na interne-
tu hledáme. I proto asi vznikla slu'ba Goo-
gle Analytics, sledující statistiky náv&t(vnosti. 
P(kné, barevné, h%bající se, p"ehledné. Sta!í 
dát do t(la vlastních stránek malink% kousek 
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kódu, kter! se ka"dému náv#t$vníkovi na%í-
tá u" nikoliv ode mne, ale ze serveru Googlu, 
a Velk! brá#ka se u" postará o zbytek. Sub-
jekt&, které stojí o záznamy provozu v#ude 
na síti, je hodn$.

Takové kódy t'etích stran mají v sob$ vlo-
"ené nejr&zn$j#í weby. Nejen Analytics, ale 
i reklamy, jiné statistické servery jako Toplist 
atd. Na jedné webové stránce jsou jich klid-
n$ i desítky. „Kam %ert nem&"e, tam nastr-
%í tla%ítko Like,“ je nové po%íta%ové p'ísloví, 
odkazující ke snaze Facebooku o toté". Kdy" 
za%al v profi lech u"ivatel& zve'ej(ovat adre-
sy, které si prohlí"eli i mimo sociální sí), byl 
z toho poprask. Jejich zobrazování pod tla-
kem ve'ejnosti rad$ji vypnuli, co" ale nezna-
mená, "e pohyb sv!ch u"ivatel& jinde po síti 
masivn$ nesledují dál. Kdekoliv na internetu 
spat'íte modré tla%ítko „Like“, m&"ete si b!t 
jisti, "e Facebook práv$ skryt$ zaregistroval 
vá# pohyb. Nejste p'ihlá#eni? Nevadí. Sta%í, 
"e jste byli. Co" 'e#í takzvané su#enky, coo-
kies, kousky kódu, které jsou pr! nezbytné 
k tomu, abychom se mohli n$kam p'ihlásit, 
a ukládají se na disk po%íta%e. Server si o n$ 
m&"e zp$tn$ 'íct a prohlí"e% mu je ochot-
n$ po#le, tak"e nenápadn$ identifi kují, "e 
se dívám ze svého notebooku, a) u" se p'i-
pojím odkudkoliv. Kdysi, kdy" to za%ínalo, 
jsem se divil, kdy" mi Amazon 'íkal „Hello, 
Jan Sipek“, ani" bych se p'ihlásil. To je deset 
patnáct let. Je#t$ dneska je n$kdo p'ekvape-
n!, "e od Googlu dostává jiné v!sledky vyhle-
dávání ne" kamarádi. Cookies mám vypnuté 
(lze nastavit), a není -li zbytí, pe%liv$ a" nut-
kav$ je ma"u hned po pou"ití. A to prosím 
nemám ú%et na Gmailu a sociálním sítím se 
vyh!bám jako %ert k'í"i!

Pocit bezpe"í
Existuje Tor, anonymiza%ní sí) zalo"ená nada-
cí Electronic Frontier Foundation, která fun-
guje na principu kryptografi ckého p'edává-
ní po"adavk& mezi stroji, tak"e p'i pohledu 
zven%í není jasné, kdo se kam dívá. Tor je sice 
pomal! a má své slabiny, ale zatím je to nej-
lep#í, co máme. Mimo jiné umo"(uje i anony-
mizaci zdroje informací, serveru, tak"e je jen 
velmi obtí"né ho vystopovat. Existují i webo-
vé anonymizéry. *lov$k zadá do okénka na 
anonymiza%ní webové stránce (t'eba Anony-
mouse) adresu a dostane se na ni, ani" by ho 
provozovatel cílové stránky mohl identifi ko-
vat. Zná ho ale provozovatel anonymizátoru, 
tak"e kdybych byl tajná slu"ba, ur%it$ n$jak! 
provozuju. Jak snáz se dostat k lidem, kte'í 
cht$jí n$co skr!vat? I zde platí, "e si nemo-
hu b!t jist! technologií, kterou nemám pod 
svou kontrolou.

Kdy" nepou"ívám #ifrovan! protokol (t'eba 
HTTPS), v#echno, co si s n$jak!m serverem 
povídám, si m&"e %íst kdokoliv cestou. Ani 
s #ifrováním bohu"el není jistota stoprocent-
ní, nedávno práv$ Electronic Frontier Foun-
dation, která je snad nejv$t#í organizací stra-
chující se o na#e soukromí v digitálním sv$t$, 
zve'ejnila souhrnn! p'ehled útok& na certi-
fi ka%ní autority a vypl!vá z toho jenom to, 
"e i ono S p'ipojené k HTTP dává pocit bez-
pe%í spí#e iluzorní. V prohlí"e%i se sice roz-
svítí p$kn! záme%ek, "e je spojení #ifrované, 
ale (%áste%nou) jistotu, "e n$kdo nepodniká 
útok zvan! man -in -the -middle, získá %lov$k 
jen pe%livou kontrolou.

Uf. Dom!#let pár pohyb& my#í do d&sledku 
je docela vy%erpávající. Vlastn$ takhle nechci 
p'em!#let. Je to n$jak choré. Mo"ná je lep#í 
nev$d$t. Ale vzpomenu si na citát Starého 
mistra: „Brát mnohé na lehkou váhu zp&sobu-
je %etné problémy. Moudr! se na n$ dívá jako 
na problémy, a proto je nemá.“ Ne, nemám 
se bát. Jenom si b!t v$dom toho, co se d$je. 
Whitfi eld Di+  e, jeden z autor& asymetric-
kého #ifrování, napsal v kní"ce Privacy on 
the Line (Soukromí na lince, 1998), "e na#e 

spole%nost je spole%ností nejsiln$j#ího dohle-
du, kter! kdy byl. O to h&', "e si to obvykle 
neuv$domujeme. To, "e stát k tém$' totální-
mu dohledu je#t$ nep'idává totální moc, je 
zatím jenom shoda okolností.

Hromadné maily
Otevírám mail. Ten „ofi ciální“, co mám na 
svém serveru. P'ipojím se #ifrovan!m spo-
jením. Dovnit' vidím jenom já – tedy pokud 
nám server n$kdo „nehacknul“ a nekouká mi 
pod ruce. Ne ka"d! si m&"e ten luxus dovo-
lit: vlastní server stojí %as a peníze, ale je to 

lep#í ne" v$d$t, "e se mi maily systematicky, 
strojov$, ani" bych to tu#il, n$kdo prohrabá-
vá. T'eba i bez z'ejmého úmyslu, jen proto, "e 
m&"e. Nebo aby doplnil mail, kter! %tu, rekla-
mou, která reaguje na jeho obsah. Nebo kv&-
li „anonymním statistikám“. N$kdo, kdo má 
k dispozici v#echny e -maily t'eba n$kolika 
milion& lidí. Seznam má 7,5 milionu u"ivate-
l&, Google 423 milion&, Yahoo 320 milion&. 
Nap'íklad od ledna do %ervna 2012 vydal Goo-
gle soudu za ú%elem dokazování jenom v USA 
p'es patnáct tisíc ú%t& a %ísla ka"d!m rokem 
rostou. Zmínili jste se v mailu, "e nejste tak 
hloupí, abyste platili dan$? O%ividn! d&kaz. 
Provozovatel m&"e v#echno, ale k ni%emu 
se nezavazuje. Kdy" ú%et zru#í, proto"e jste 
údajn$ „poru#ili podmínky slu"by“, nedovo-
láte se nikoho, p'ijdete nejspí# o archiv po#ty, 
kontakty, a kdo vám napí#e, dostane zpátky 
lakonickou odpov$,, "e neexistujete. Vizitky 
s nati#t$nou adresou m&"ete hodit do ko#e. 
Pro p'íklady nemusíme chodit a" do *íny. 
Ochota internetov!ch korporací spolupraco-
vat se státem i bez soudních na'ízení se vyje-
vila v kauze Wikileaks, kdy" slu"by whistle-
blowerskému serveru naráz zru#ila americká 
hostingová fi rma Amazon, registrátor domé-
ny, platební slu"ba PayPal i klasické bankov-
ní spole%nosti.

Probírám se mailem. Velk! podíl zabírají mai-
ly z konferencí (systém jedné adresy, z ní" se 
do#lá po#ta automaticky rozesílá v#em ostat-
ním p'ihlá#en!m). N$které z nich nemají sv&j 
webov! archiv, tak"e co nezachytíte, jako 
by neexistovalo. T'eba ten s provokativním 
názvem Al -Qaeda, kter! se zab!vá právem na 
soukromí a svobodu projevu. -íká se tomu 
Dark Web – je to polosoukromá %ást inter-
netu, trochu jako temná hmota ve vesmíru, 
normáln$ není vid$t. Na Arizonské univerzit$ 
nedávno vydali knihu, jak do Dark Webu vysí-
lat automatizovan$ své roboty a sbírat data. 

V rámci boje proti  terorismu, jak jinak. Roboti 
automaticky infi ltrují mailing list nebo skry-
té webové diskusní fórum pouze pro %leny. 
Ob%as je pot'eba lidsk! zásah nebo lstí zís-
kat heslo, ale pak u" jede v#echno automatic-
ky: získávání informací, jejich anal!za, anal!-
za obsahu, takzvaná sentiment anal!za, která 
umo"(uje zji#)ovat nalad$ní k r&zn!m téma-
t&m, a také anal!za autorství na základ$ %as-
to pou"ívan!ch obrat& a jazykové struktury 
textu, tak"e ani pou"ívání n$kolika r&zn!ch 
jmen nepom&"e.

Seznam p'íjemc& hromadného mailu v jeho 
hlavi%ce milují spame'i i spywary, infek%ní 
programy, které mo"ná infi kovaly vá# po%í-
ta% a sna"í se majiteli posílat va#i komunikaci. 
Je rok 2012 a spousta lidí se je#t$ nenau%ila 
pou"ívat slepou kopii (Bcc:) a s ka"d!m ode-
slan!m mailem dávají v#em ostatním k dis-
pozici cel! sv&j adresá'. Já se jenom dívám, 
ob%as najdu adresu, která se m&"e hodit, 
a ob%as m$ p'ekvapí, "e odesílatel zná n$ko-
ho jiného, koho znám taky, ale netu#il jsem, 
"e se znají oni dva. Takové zji#t$ní není tak 
triviální, jak by se mohlo zdát. Ani" bychom 
toti" museli znát obsah komunikace, m&"e-
me si z pouhého souhrnu údaj& o tom, kdo 
komu psal, ud$lat úhledn! graf sociální sít$. 
Ze skupinek, které se znají, vzniknou takové 

p$kné shluky, a to i v p'ípad$, "e komunika-
ce probíhá p'es prost'edníky. Sociometrické 
hv$zdy, „huby“, budou svítit jako vysoce pro-
pojené uzly – to jsou ti, kte'í mají vliv a na 
které se vyplatí cílit marketing nebo je zav'ít, 
kdy" se n$co semele. Existují na to speciál-
ní programy. Kupují si je t'eba banky, tele-
fonní operáto'i nebo tajné slu"by. Jak je asi 
jasné, jde taková mapa ud$lat i z jin!ch ne" 
po#tovních log& – nap'íklad z telefonního 
provozu nebo z v!pis& pohyb& na bankov-
ních ú%tech. Nebo p'eposílání esemesky, kte-
rá vybízí k ú%asti na demonstraci.  Oblíbená 

otázka teoretik&, kte'í se sít$mi zab!vají, zní: 
Kolik procent uzl& musím odebrat, aby se sí) 
rozpadla na vzájemn$ izolované nekomuni-
kující ostr&vky? Nebo aby se sí) tak zpoma-
lila, "e nebude k ni%emu?

S pohledem na tato metadata teprve za%í-
ná skute%ná paranoia. Pokud identifi kujeme 
strukturu sociální sít$ a jsme schopni iden-
tifi kovat i vlny probíhajících hnutí a revolu-
cí a pokud bychom zárove( m$li pod kont-
rolou médium typu Twitter nebo Facebook, 
je teoreticky mo"né tyto události nepost'eh-
nuteln!m zp&sobem akcelerovat nebo zpo-
malovat. Albert Lázsló Barabási, pr&kopník 
v oblasti teorie sítí, zmi(uje, "e nap'íklad 
ekonomická krize v roce 1997 za%ala krachy 
n$kolika mal!ch, ale vysoce propojen!ch asij-
sk!ch fi rem. A te, ta paranoidní úvaha: Kdo 
má k dispozici dostate%né mno"ství ekono-
mick!ch dat, a ta se b$"n$ prodávají, m&"e 
tyto neuralgické body za pomoci matematiky 
a statistiky identifi kovat a pohybem pov$st-
ného mot!lího k'ídla vyvolat i rozsáhl! pro-
pad celé ekonomiky.
Autor je dokumentarista.

Text je redak!ní kolá"í z p#ipravované Nebezpe"né knihy, 
její" vydání chystá nakladatelství Doko#án. Ukázky 
najdete rovn$" na adrese eldar.cz/kniha. 

Musíme se nau!it po!ítat s tím, "e spolu s informacemi, které posíláme prost#ednictvím moderních technologií, dáváme n$komu potenciální moc. Foto Honza %ípek


