
a2 – 5/2014 spole!nost 29

S rostoucím zapojením po!íta!" 
do v#ech lidsk$ch !inností 
za!ínají b$t získané záznamy 
o na#em %ivot& nep'íjemn& 
p'esné, tím spí#e, %e jejich sb&r 
!asto probíhá bez na#eho v&domí. 
Co o spole!nosti prozrazují data 
a komu se vyplatí je zpracovávat?

honza "ípek
V pr!zkumu zam"#eném na sexuální chová-
ní m!$ete lhát o po%tu orgasm! na jeden sex. 
T"$ko ale zakryjete, kolikrát a kde jste platili 
kartou nebo komu adresujete e -maily. Stro-
je sbírají data s trp"livou p#esností. Sofi stiko-
vaná anal&za ohromného mno$ství dat („big 
data“), které se také #íká „data mining“, dolo-
vání dat, zajímá v první #ad" banky a poji'-
(ovny, které p#em&'lejí, zda vám mají nav&'it 
úv"rov& limit nebo zvednout pojistku. A mar-
ketingové specialisty! Kdy$ se v roce 2004 
k USA blí$il hurikán Frances, ozkou'eli infor-
ma%ní mágové obchodního #et"zce Wal -Mart 
sv!j nov& trumf: za pomoci data miningu zjis-
tit, co by lidé mohli p#ed katastrofou kupo-
vat. Analyzovali data z prodej! p#ed nedáv-
n&m hurikánem Charley a p#ekvapen" zjistili, 
$e krom" baterek a pr'iplá'(! seznamu domi-
nuje pivo a „pop -tarts“, ta'ti%ky pln"né ovoc-
nou náplní. Nakonec se rozhodli sv&m data-
bázím v"#it – obsahovaly toti$ 460 terabyt! 
dat, odhadem dvojnásobek obsahu tehdej'í-
ho internetu – a vyslali hurikánu vst#íc nákla-
)áky s pivem, ta'ti%kami a v&bavou pro p#e-
$ití. Vyplatilo se.

Za!átky informa!ní spole!nosti
Hitlerovské N"mecko bylo bez nadsázky 
první informa%ní spole%ností. Americká IBM 
nejen$e dodávala Hitlerovi stroje na zpra-
cování d"rn&ch 'títk!, které umo$nily bles-
kové p#edvále%né s%ítání lidu a identifi kaci 
*id!, ale skrze svou n"meckou dce#inou spo-
le%nost mu poskytovala servis i po celou vál-
ku. Její stroje zefektivnily evidenci $idovské-
ho majetku, logistiku transport! i „kone%né 
#e'ení“. +eskoslovenská StB pou$ívala po%íta-
%e v omezené mí#e, v"t'inu dat zpracováva-
la v papírové podob", dosahovala v tom v'ak 
obdivuhodné dokonalosti. Estébáci pot#ebo-
vali obzvlá'( informace o sociálních vazbách 
a k vytvo#ení dojmu, $e o %lov"ku v"dí v'e, 
vyu$ívali i zdánliv" nenápadné detaily z b"$-
ného $ivota. Archivy v&chodon"mecké Stasi 
vydaly ru%n" kreslenou mapu jedné takové 
sociální sít". K jejímu vytvo#ení byly nejspí' 
zapot#ebí stovky hodin sledování v terénu, 
zprávy udava%!, riskantní nasazování 't"nic, 
odposlechy a re'er'ní práce v archivech. Dnes 
podobné grafy vytvá#ejí po%íta%e automatic-
ky a za pár okam$ik!.

Matematickou teorii graf! zalo$il Leonhard 
Euler, kdy$ v roce 1736 elegantn" vy#e'il teh-
dy oblíben& hlavolam: zda je mo$né p#ejít 
v'ech sedm most! v pruském Královci a vrá-
tit se do p!vodního místa, ani$ by bylo nut-
né n"jak& most p#ejít dvakrát. Euler v'echny 
%ásti pevniny odd"lené vodou nakreslil jako 
body (uzly) a mosty jako jejich spojnice (vaz-
by). Úvahou dosp"l k tomu, $e uzel se t#emi 
vazbami musí b&t pouze v&chozí nebo kone%-
n&, p#i%em$ v'echny uzly v jeho grafu mají 
t#i vazby, a tedy $e problém se sedmi mos-
ty nemá #e'ení. Podobn" m!$eme zobrazit 
vztah molekul v bu,ce, sí( sexuálních partne-
r! nebo t#eba celou lidskou spole%nost. Ka$-
d& %lov"k je pak uzlem a to, $e n"koho zná, 
vytvo#í vazbu, spojnici mezi dv"ma uzly.
-íká se, $e od ka$dého %lov"ka (uzlu) na pla-

net" nás d"lí pr!m"rn" 'est p#eskok! (vazeb). 
Kolega zná %lov"ka, kter& pomáhal imigrant!m 
z Iráku, ten jednal s iráck&m ambasadorem, 

s ním$ údajn" jednal i Mohammad Atta, a ten 
s n"k&m dal'ím, kdo byl v kontaktu s bin Ládi-
nem. V"t'ina lidí udr$uje zhruba podobné 
mno$ství kontakt!, pak se ale vyskytují lidé, 
kte#í jich mají tisíce. Obecn" se pro n" pou-
$ívá pojem centrum nebo hub. Noviná# Mal-
colm Gladwell ve své knize Bod zlomu (. e 
Tipping Point, 2000; %esky 2006) popisuje tyto 
lidi jako doslova posedlé shroma$)ováním kon-
takt! a seznamováním dal'ích lidí, kter&m jde 
spí' o komunikaci samotnou ne$ o její obsah. 
Informace (stejn" tak kapavka nebo módní 
slovo) se pak sítí 'í#í nejprve pom"rn" nor-
máln" z uzlu na uzel, dokud nenarazí na hub 

– odtud se rozprskne do v'ech stran a nabere 
na rychlosti. Taková sí( je pom"rn" odolná v!%i 
v&padk!m jednotliv&ch uzl!, ale p#i odstran"ní 
vysoce propojen&ch uzl! se m!$e snadno roz-
padnout na vzájemn" odd"lené ostr!vky. Jin&-
mi slovy: víte, koho zav#ít, a$ bude hrozit, $e se 
n"co semele (o t"chto sítích zvan&ch bez'ká-
lové vy'la v %e'tin" v roce 2005 pod názvem 

V pavu!in" sítí pr!kopnická kniha matemati-
ka Alberta-László Barabásiho).

To je skute%ná podstata sporu o „data reten-
tion“, povinnosti telekomunika%ních operáto-
r! uchovávat data o prob"hlé komunikaci. Její 
obránci argumentují tím, $e se neuchovává 
samotn& obsah va'eho hovoru nebo esemes-
ky, ale jenom záznam o tom, $e komunika-
ce prob"hla. To ale úpln" sta%í. Specializova-
n& software typu Analyst’s Notebook doká$e 
z v&pisu hovor! (nebo t#eba bankovních ope-
rací) vytvo#it podrobnou mapu sociální sít". 
Ve shlucích se spole%n" ocitnou lidé, kte#í 
k sob" pat#í, ani$ by spolu komunikovali p#í-
mo  – mají -li jist& po%et spole%n&ch znám&ch. 
Tato zbra, má oboustranné ost#í: nespokoje-
ní ob%ané si mohou nap#íklad z obchodního 
rejst#íku vytahat data o fi rmách podez#el&ch 
z korupce a zobrazit jejich pavu%inu a napo-
jení na politiky.

P'edvídání zlo!inu
Ve známé povídce Philipa K. Dicka Minori-
ty Report z roku 1956 pracuje hlavní hrdina 

v policejním odd"lení „precrime“, které má 
na starosti p#edpovídat zlo%iny a eliminovat 
potenciální pachatele. Dnes u$ nejde o fi k-
ci. Náhodná kontrola doklad! na ulici, statis-
tiky trestn&ch %in! v lokalit", ale i záznamy 
z dopravních kamer, je$ um"jí %íst poznávací 
zna%ky automobil! – to v'e #ádek po #ádku 
plní policejní databáze. Prvním nápadem bylo 
zaná'ení t"chto informací do jak&chsi map 
zlo%inu. P#idáme -li k nim údaje o %ase, m!$e-
me data z minulosti extrapolovat do budouc-
nosti – podobn" jako se po%íta%ov" modeluje 
p#edpov") po%así – a získat místo a %as, kde 
s vy''í pravd"podobností dojde ke zlo%inu.

Podobné mapy sestavili u$ p#ed lety nap#í-
klad v Santa Cruz, Memphisu nebo Richmon-
du. V Chicagu, kde se sociální problémy 
p#etavily do alarmujícího mno$ství vra$d, 
získala místní policie n"kolikamilionov& 
grant na projekt mapování zlo%inu, jen$ se 
Dickov" temné vizi blí$í je't" víc. Inspirova-
la se v&zkumy yaleského sociologa  Andrewa 

 Papachrista, kter& v akademické sfé#e analy-
zoval  sociální sít" lidí zapleten&ch do násil-
n&ch zlo%in! a zjistil, $e pravd"podobnost 
va'í vra$dy je tím vy''í, %ím blí$e jste v sociál-
ní síti k n"komu, kdo byl zavra$d"n (a stej-
n" to funguje i s vrahy). Policie najala b&va-
lého armádního analytika Milese Wernicka 
a za%ala zpracovávat data ze sv&ch velice roz-
sáhl&ch databází. „Nákaza násilím“ je podle 
Papachrista podobná 'í#ení nemocí – d!le-
$ité je, s k&m se st&káme. Podstatné proto 
byly sociální vazby, jejich$ zdrojem je nap#í-
klad spole%né zat%ení p#i drobn"j'ím delik-
tu, ale i to, $e vás s n"k&m policisté potkali 
na ulici a tuto událost zaznamenali. Policie 
pak ze získané sociál ní sít" vyrobila „hotlist“ 
asi 420 lidí, kte#í by mohli v budoucnu spá-
chat vra$du, nebo se naopak stát její ob"tí. 
Doty%né za%ala obcházet. Zatím se preven-
cí myslí jenom domluva, p#ípadn" nabídka 
slu$eb sociálních pracovník!, nikoliv zat&ká-
ní. A policejní velitel Jonathan Lewin doufá, 
$e tento p#íklad uká$e celému sv"tu, jak se 
to má d"lat.

V +eské republice jsou zatím podobné v&zku-
my, zdá se, v po%átcích a je to spí' sama ve#ej-
nost, kdo podobné anal&zy vytvá#í. Velk& kus 
práce na anal&zách odvedl pe%liv& pr!kop-
ník datové $urnalistiky Jan Cibulka, kter& se 
sv&m t&mem nejen sestavil mapu %eského 
zlo%inu, ale srovnával jeho míru nap#íklad 
s v&skytem heren nebo lacin&ch byt!. Pro-
blémem jsou nep#esná zdrojová data – sta-
tistiky se nap#íklad evidují ke konkrétním 
policejním okrsk!m, nikoliv ke geografi ck&m 
lokalitám, a je t#eba je slo$it" p#epo%ítávat 
na hustotu obyvatel, aby data v!bec dávala 
 smysl. Online mapu kriminality aktualizuje 
sdru$ení ProPolice/Otev#ená spole%nost, ost-
ravskou „heatmapu“ nejnebezpe%n"j'ích míst 
sestavil v&zkumn& t&m V/B. Nejvíce na ní „sví-
tí“ Stodolní ulice a její okolí.

Na jak&ch strategiích pracuje %eská policie, 
která je pova$ována za spí'e byrokratickou 
a nepru$nou, se m!$eme jen domnívat. Jisté 
v'ak je, $e software typu Analyst’s Notebook, 

kter& vykreslí mapu sociální sít" t#eba z ban-
kovních operací nebo v&pis! od  operátora, 
pou$ívají %eské tajné slu$by ji$ dlouhá léta. 
Na druhé stran" oceánu byly publikovány %et-
né studie sociálních sítí ve vztahu k anal&-
ze terorismu, pohán"né obrovsk&mi fi nan%-
ními prost#edky investovan&mi po 11. zá#í. 
A práv" n"jak& druh „vazby“ k osob" pode-
z#elé z terorismu je podle Williama Binney-
ho, odpadlíka NSA, d!vodem k za#azení na 
seznam osob, jejich$ komunikace se sleduje 
a analyzuje. Sta%í, $e jste si s n"k&m vym"ni-
li mail. Nebo s jeho znám&m.
Autor je dokumentarista.

Mapa sociální sít!, kterou z archivu Stasi získala noviná"ka Julia Angwin, zachycuje 64 vazeb sledované osoby na lidi, místa a sch#zky. Foto BStU

Ví policie, kdo vás zavra%dí?
Data mining a mapy spole!enské sít&


