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Digitální stopa 

 

Co je to digitální stopa? 

 

Je to stopa po činnosti člověka ve virtuálním prostředí. 

 

Je to také stopa po pohybu člověka v reálném světě. 

 

Tato prezentace si klade za cíl stopy sepsat, nikoli je 

hodnotit z hlediska možného zneužití či z hlediska 

jejich zametání. 
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Veřejné rejstříky 

 

 Obyvatelé 

 Řidiči 

 Nemovitosti / katastr nemovitostí 

 Obchodní rejstřík / www.justice.cz 

 Rejstřík škol 

 Rejstřík politických stran 
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Soukromé rejstříky 

 

 Dálniční mýto 

 Mobilní operátoři 

 Dodavatelé elektřiny, vody, plynu 

 Karta u lékaře 

 Průkazka na dopravu 

 Databáze zaměstnanců 
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Sociální sítě 

 

Například Facebook  

 Přihlašovací údaje 

 Věk, místo pobytu 

 Zájmy 

 Přátelé 

 Odkud se připojuji 

 Fotky (rozpoznávání obsahu) 

 

 

 



 Vojtěch Filip, 06/2020 Učební materiál BPA Brno 

Digitální stopa 

 

Ostatní komunikace 

 

 Komu jsem telefonoval 

 E-mail 

 Fotoalba 

 Navštívené E-shopy 

 Sázkové weby 

 „Bonusové“ weby 

 Cloud obsah (Google Disk aj.) 
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Pohyb v prostoru 

 

 Tracking telefonu (síť ví, kde jsem) 

 Aplikace Waze (sleduje kudy jedu) 

 Koronavirus – e-rouška (koho jsem potkal) 

 Stopování trasy mapy.cz 

 Platba kartou (kde jsem zaplatil a kolik) 

 Ke které Wi-Fi jsem se připojil 

 Dálniční brány 

 Pasové, celní, letištní kontroly 
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PC a historie prohlížeče 

 

Cookies – web si ukládá 

údaje do mého počítače 

 

 Které weby jsem navštívil 

 Kdy jsem web navštívil 

 Co jsem hledal Googlem 

 Ke kterým službám jsem se přihlásil 
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Kamerové systémy 

 

 Města 

 Silnice – měření rychlosti, sledování provozu 

 Security kamery 

 Kamery ve vozidlech 

 Fotomapy Seznam, Google 
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Závěr 

 

„To, že jsi paranoidní, ještě neznamená, že po tobě 

nejdou.“ 

 

Mike Nichols: Hlava 22 

Film podle knihy Josepha Hellera 
 

 


