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Otevřené informační zdroje
Informační společnost a internet

Open Information Sources
Information Society and Internet
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Abstrakt
Příspěvek „Otevřené informační zdroje – informační společnost a  internet“ je úvodním 
vstupem k připravovanému seriálu vyhledávání, vytěžování a analyzování dat a informací 
z  otevřených informačních zdrojů. Následující články budou věnovány problematice 
vytěžování dat a  informací z  otevřených informačních zdrojů, které mohou být jak 
z veřejného, tak i soukromého sektoru, jsou volně přístupná na internetu ve strukturované 
a strojově čitelné podobě.3 Jednotlivé příspěvky budou věnovány vybraným otevřeným 
zdrojům a  možnosti jejich praktického využití pro identifi kaci osob a  jejich aktivit 
v  digitálním prostředí. Tento seriál je určen nejen pro specialisty pracující na  úseku 
vyhledávání, identifi kace a objasňování počítačové kriminality, ale i pro zájemce z  řad 
široké veřejnosti, kteří mají zájem o zvýšení své počítačové gramotnosti.

1 doc.  JUDr.  Štěpán Kalamár, Ph.D., Vysoká škola finanční a  správní, Praha, Fakulta právních a  správních 
studií, Katedra veřejného a evropského práva, e-mail: 34909@mail.vsfs.cz

2 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otevřené_vzdělávací_zdroje
3 Newton media: Otevřená data – nedoceněný zdroj informací [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: http://

www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/komentare/otevrena-data-nedoceneny-zdroj-informaci-a-zisku/
detail
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Abstract
The contribution "Open Information Sources – Information Society and the Internet" is an 
introductory entry to the upcoming series of search, extraction and analysis of data and 
information from open information sources. The following articles will address the issue 
of data and information extraction from open sources, which can be from both the public 
and private sectors, are freely accessible on the Internet in a structured and machine-
readable form. Individual contributions will be devoted to selected open sources and 
possibilities of their practical use for identifi cation of persons and their activities in the 
digital environment. This series is intended not only for specialists working in the fi eld 
of search, identifi cation and clarifi cation of cybercrime, but also for the general public 
interested in increasing their computer literacy.
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Úvod

Konec minulého 20. století byl charakteristický prognózami a  plány pro přechod 
do nového třetího tisíciletí, jejichž hlavní dominantou byla vize „informační společnosti“, 
jako dalšího stupně vývoje lidské společnosti.

Jak uvádí Jiří Zlatuška ve svém příspěvku „Informační společnost“,4 budování informační 
společnosti se stává důležitým a významným prvkem veřejné politiky všech rozvinutých 
zemí celého světa. Setkání ministerské skupiny G75 na konferenci o informační společnosti, 
které se konalo v  Bruselu v  únoru 1995 povýšilo budování tzv. „Globální informační 
společnosti“ na  mezinárodní úkol prvořadé důležitosti. Při této příležitosti byl také 
zahájen provoz internetových stránek Evropské unie – „Europa“.6 

4 ZLATUŠKA, Jiří. Zpravodaj ÚVT MU: Informační společnost [online]. 1998, VIII (4), s. 1–6 [cit. 2019-05-18]. 
ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/122.html

5 G7: Skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa – Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, 
Velká Británie, USA.

6 www stránky Evropské unie. Europa.eu. Dostupné na: https://europa.eu/european-union/index_cs
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Informační společnost

Termín informační společnost se poprvé objevuje v roce 1975 v Norově-Mincově zprávě.7 
Od té doby se tento pojem objevuje v různých dokumentech a můžeme se s ním setkat 
ve  vládních programech všech rozvinutých zemí. Informační společnost je spojena 
s využíváním informačních technologií a digitálním obsahem. Je to společnost „založená 
na  integraci informačních a  komunikačních technologií do  všech oblastí společenského 
života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy“.8 Důsledkem rozvoje 
Informačních technologií je nebývalý nárůst informací v  digitální formě, které jsou 
charakteristické jejich shromažďováním, využíváním a šířením prostřednictvím internetu. 
S  tím souvisí i  počítačová gramotnost. Barbora Červenková ve  svém příspěvku 
„Informační společnost vs digitální propast“9 uvádí, že trh zaměstnanosti se s  rozvojem 
informačních a komunikačních technologií (ICT) mění. Tradiční oblasti jak v zemědělství, 
tak i  v  průmyslu jsou stále na  větším ústupu, a  naopak se nebývale rozvíjí oblasti 
informační, vznikají nové obory a pracovní příležitosti. 

Digitální propast (Digital divide) – informační gramotnost

V  90. letech minulého století dochází k  obrovské expanzi počítačů a  rozvoji 
internetu po  celém světě. S  tímto rozvojem úzce souvisí i  termín „Digital divide“ 
(digitální propast – digitální dělení ), což značí nerovnoměrné rozložení informačních 
a  komunikačních technologií (ICT) a  přístup k  internetu ve  společnosti, bez ohledu 
na  hranice jednotlivých států. I  bez znalosti výsledků výzkumů z  této oblasti se dá 
vyjádřit předpoklad, že se současným prudkým rozvojem ICT bude přístup k  těmto 
technologiím a k internetu odvislý nejen podle vyspělosti té či oné země, ale též také 
podle toho, zda se jedná o venkov, město nebo i o různé skupiny uživatelů internetu, a to 
nejen podle věku, pohlaví, ale i např. dokončeného vzdělání nebo podle specifických 
skupin obyvatelstva.

Tento předpoklad potvrzuje i  Národní telekomunikační a  informační správa (National 
Telecommunications and Information Administration – NTIA) amerického ministerstva 
obchodu, která zveřejnila průzkum „Falling Through the net“ (padající přes síť) se zaměřením 
na venkov a vybraná města v Americe. Autorka příspěvku „Digital divide“ (Digitální dělení) 
Eva Johanna Schweitzer10 komentuje rozdíly v přístupu k ICT na základě výsledků tohoto 

7 MINC, Alain a  Simon NORA. L'informatisation de la societe. Rapport à M. le Président de la République: 
zpráva pro prezidenta. 1978. ISBN 13: 978-2020049740.

8 POJEZNÁ, Tereza. Informační společnost: Charakteristika, vybrané strategické dokumenty a  orgány, 
statistická data z roku 2016. In: EDTECH.cz [online]. Masarykova univerzita, 2017 [cit. 2019-06-13]. Dostupné 
z: https://medium.com/edtech-kisk/informační-společnost-431b81861a42

9 ČERVENKOVÁ, Barbora. Informační společnost vs digitální propast. EdTech KISK. 2018. ISSN 2570-9364. 
Dostupné také z: https://medium.com/edtech-kisk/učící-se-společnost-informace-901718db7acb

10 SCHWEITZER, Eva Johanna. Digital divide: society. In: Encyclopædia Britannica. Dostupné také z: https://
www.britannica.com/topic/digital-divide
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průzkumu z poloviny roku 1995 a člení tyto rozdíly v přístupu a v používání ICT na dvě 

úrovně: 
• V  1. úrovni je to otázka přístupu k  ICT z  pohledu průmyslově vyspělých zemí 

a rozvojových zemí (globální dělení). 
• Ve 2. úrovni je to otázka používání počítačů a internetu různými socioekonomickými 

skupinami v rámci jednotlivých států (sociální dělení) a pak také různými skupinami 
uživatelů s ohledem na jejich občanskou angažovanost [civic engagement (tzv. 
demokratické dělení)]. 

Toto téma je natolik aktuální, že se stalo předmětem zpracování i  kvalifi kačních prací 
na různých vysokých školách v České republice. Z mnoha prací pro demonstraci vybírám 
např. diplomovou práci „Digital Divide v  informační společnosti“ Tomáše Punara, který 
dospěl k závěru, že „čím nižší je socioekonomický status jedince ve společnosti, tím menší je 
pravděpodobnost, že bude mít k ICT přístup a schopnost je efektivně využívat“.11 

Problematikou digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a  jejím řešením se 
ve své diplomové práci zabýval Pavel Prudký,12 který odkazuje především na práci Pippa 
Norrise,13 který rozlišuje koncept „Digital divide“ digitální propasti na  tři roviny, a  sice 
na  rovinu globální, sociální a  demokratickou, a  práci Petera Millwarda, který zkoumal 
důvody, proč se někteří klienti rozhodnou používat internet, zatímco jiní ne.

Šedá digitální propast14 

Podle Millwarda je šedá digitální propast postavena na  skutečnosti, že „použitelnost 
internetu pro starší generace je založena nejen na  dostupnosti technologií, ale také 
na nedostatku dovednosti s nimi pracovat, což vede k názoru, že informační a komunikační 
technologie jsou pro mladé, z čehož také u seniorů plyne dlouhodobý, škodlivý nedostatek 
zájmu o využívání internetu“.15 

11 PUNAR, Tomáš. Digital Divide v informační společnosti [online]. Brno, 2009, 55 s, 15 s příloh. [cit. 2019-05-24]. 
Available from: <https://theses.cz/id/8ibsr6 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Vedoucí 
práce prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

12 PRUDKÝ, Pavel. Problematika digitální propasti mezi různými věkovými skupinami a  její řešení 
[online]. Praha, 2011, 89 s., 7 s. příloh. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/
handle/20.500.11956/46833/DPTX_2010_1__0_286550_0_95062.pdf. Diplomová práce. Ústav informačních 
studií a knihovnictví FF UK. Vedoucí práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák.

13 NORRIS, P. Digitální dělení: občanská angažovanost, chudoba na informace a internet v demokratických 
společnostech. Cambridge: Cambridge univerzitní tisk. 2001.

14 „Šedá digitální propast“: Vnímání, vyloučení a bariéra přístupu k internetu pro starší lidi Peterem Millwardem. 
První pondělí, svazek 8, číslo 7 (červenec 2003).

15 MILLWARD, Peter. The "grey digital divide".: Perception, exclusion and barriers of access to the Internet 
form older people. Firstmonday.org [online]. peer-reviewed journal, on the internet, 2003, 7. 7. 2003, 8 (7) 
[cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1066/986#m4
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Termíny „Šedá digitální propast“ a  „funkční gramotnost“16 jsou spojené nádoby. 
Funkční gramotnost lze chápat nebo také defi novat i jako „sníženou schopnost fungovat 
v rychle se proměňující informační společnosti“ u věkově starších lidí.17 

V  roce 1978 proto UNESCO poprvé přišlo s  termínem funkční gramotnosti v  defi nici, 
podle které: „Funkčně gramotný člověk je takový, který může být zapojen do všech aktivit, 
v nichž je pro efektivní fungování v jeho skupině a komunitě vyžadována gramotnost, a také 
které mu umožňují pokračovat ve využívání čtení, psaní a počítání v zájmu jeho vlastního 
komunitního rozvoje (UNESCO, 1978:12).“ V  této defi nici byla mezi gramotnost poprvé 
zahrnuta i  dovednost počítání. V  souvislosti s  funkční gramotností Unesco používá 
i termíny digitální, internetová a mediální gramotnost, internetová gramotnost někdy 

splývá s počítačovou gramotností.18 

Obecně se předpokládá, že tyto rozdíly posilují sociální nerovnosti a způsobují přetrvávání 
nedostatku informací nebo znalostí u těch skupin občanů, kteří mají přístup k novým 
médiím a mohou si dovolit je vlastnit („haves“) a využívat je, a těch, kteří si to dovolit 
nemohou, nemajetní občané („have nots“). Tato výzkumná zpráva odhalila rozsáhlé 
nerovnosti v přístupu k  ICT v  jednotlivých členských státech USA, přičemž migrantské 
nebo etnické menšiny a starší, méně majetní lidé žijící na venkově s nízkou úrovní vzdělání, 
byli a stále ještě jsou vyloučeni z využívání internetových služeb. I přes poměrně velké 
rozšíření internetových služeb i následné studie ukázaly, že digitální propast – rozdělení 
se stále udržuje, a to jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí, především v tzv. zemích 
třetího světa. Byly zjištěny rozdíly v přístupu a využívání ICT nejen podle věku, vzdělání, 
etnických skupin, struktury rodiny, pohlaví, ale i příjmu v zaměstnání a místa bydliště. 
Bylo zjištěno, že největšími osvojovateli ICT byli mladí městští muži a  ženy s  vysokou 
úrovní vzdělání, žijící v malých rodinách s dětmi, přičemž muži na tom byli procentuálně 
lépe než ženy. Jak průzkum ukázal, tak tito lidé s největší pravděpodobností disponují 
nejen vlastnictvím ICT (privilegovaná skupina tzv. „majetní“, ale také zkušenostmi 

a  dovednostmi potřebnými k  užívání a  využívání internetu online, kteří zde 
vyhledávají informace pro řešení svých profesních, politických nebo jiných zájmů. 
Na druhé straně méně majetní, kteří nemají dostatek navigačních dovedností, volí místo 
profesního vyhledávání dostupných informací spíše zábavu na internetu prostřednictvím 
různých sociálních sítí nebo her.

Šíření internetu na  globální úrovni ovlivňují další faktory, jako např. hrubý domácí 
produkt, objem mezinárodního obchodu, stupeň demokratizace společnosti, deregulace 
telekomunikačního trhu, hustota komunikační infrastruktury a  investice do  výzkumu 
a  vývoje. Proto také průmyslově rozvinuté země jsou náchylnější k  zavádění nových 
technologií, než je tomu u méně rozvinutých zemí.

16 V roce 1978 proto UNESCO poprvé přišlo s termínem funkční gramotnosti v definici, podle které: „Funkčně 
gramotný člověk je takový, který může být zapojen do  všech aktivit, v  nichž je pro efektivní fungování 
v jeho skupině a komunitě vyžadována gramotnost, a také které mu umožňují pokračovat ve využívání čtení, 
psaní a počítání v zájmu jeho vlastního komunitního rozvoje (UNESCO, 1978:12).“ V této definici byla mezi 
gramotnost poprvé zahrnuta i dovednost počítání.

17 RABUŠICOVÁ, ref. 1, s. 18.
18 PRUDKÝ, ref. 1, s. 25.
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Jak uvádí Eva Grycová ve své rigorózní práci Digitální propast jako faktor sociálního vyloučení 
seniorů:19 „Internet a sociální sítě vytváří virtuální prostor, ve kterém si každý uživatel může 
zcela anonymně a nezávisle na předchozích zkušenostech vytvářet novou životní roli a nové 
sociální kontakty. Pokud prožije ve  virtuální realitě pozitivní a  sebe potvrzující zkušenosti, 
míra jeho e-self-efficacy stoupne nezávisle na  míře self-efficacy20 v  reálném životě.“ A  dá 
se souhlasit s  předpokladem, že pozitivní zkušenost ve  virtuálním světě, je cestou 
k překonání hrozící digitální propasti.

Marek Mozola21 se ve své kvalifi kační práci na téma: „Digitální gramotnost nebo digitální 
demence“ zabýval problematikou užívání a nadužívání digitálních médií dětmi ve věku 
9–12 let. Při defi nování digitální gramotnosti odkazuje na Americkou asociaci knihoven 
(American Library Association – ALA), jejíž výbor pro gramotnost defi nuje gramotnost 

jako „schopnost identifikovat, chápat, interpretovat, vytvářet, komunikovat a počítat pomocí 
tištěných a psaných materiálů spojených s různými kontexty. Gramotnost zahrnuje kontinuum 
učení, které jednotlivcům umožňuje dosáhnout jejich cílů, rozvíjet jejich znalosti a potenciál 
a  plně se účastnit ve  své komunitě a  širší společnosti.“ Sám pak dovozuje, že digitální 

gramotnost je schopnost číst, porozumět, interpretovat, vytvářet a dále komunikovat 
různá sdělení při využití digitálních technologií.

Výběrové šetření Českého statistického úřadu

Český statistický úřad (ČSÚ) provádí od roku 2003 každoročně výběrové šetření o využívání 
vybraných informačních a  komunikačních technologií (ICT) v  domácnostech a  mezi 
jednotlivci. Toto Výběrové šetření o ICT v domácnostech a jejich využívání jednotlivci 

(VŠIT) probíhá od  roku 2006 dle Nařízení Evropské komise a  Evropského parlamentu 
ke statistikám informační společnosti,22 a tím umožňuje srovnání s jednotlivými zeměmi 
EU.

Šetření VŠIT je reprezentativní na populaci osob žijících v soukromých domácnostech 
na území České republiky ve věku 16 a více let (do tohoto šetření nejsou zahrnuti ti, co žijí 
v tzv. kolektivních domácnostech – ústavy sociální péče, domovy důchodců, nápravná 
zařízení apod.). V roce 2017 se jednalo o skupinu respondentů čítající 8,8 mil. osob a 4,5 mil. 
domácností.

19 GRYCOVÁ, ref. 1, s. 47.
20 Self-efficacy lze definovat jako sebedůvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti při dosahování stanovených 

cílů, sebeuplatnění, přesvědčení o vlastní způsobilosti plánovat a jednat způsobem nezbytným k dosažení 
nějakého cíle, zvládnutí nějaké situace či úkolu v nejširším slova smyslu.

21 MOZOLA, Marek. Digitální gramotnost nebo digitální demence? 2018. Diplomová práce. Vysoká škola 
finanční a správní. Vedoucí práce Ondřej Roubal.

22 Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistkám informační společnosti: REGULATION No. 
808/200č [online]. In: [cit. 2019-05-29].  Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2004:143:0049:0055:EN:PDF
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Údaje, které uvádí Eurostat23 za  české jednotlivce, se mírně odlišují od  údajů, které 
publikuje ČSÚ. Je to dáno tím, že Eurostat zahrnuje jednotlivce pouze ve věku 16 až 74 
let, kdežto ČSÚ starší 16 let (16+), bez dalšího věkového omezení, proto ve srovnávacích 
tabulkách jsou uvedeny dvoje hodnoty 16+ (údaj ČSÚ) a celkem 16–74 (údaj Eurostat).

Oblast vědy, technologií a inovací (dále jen VTI) představuje z dlouhodobého časového 
hlediska jeden z  klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, 
ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a  sociální soudržnosti 
společnosti.24 

Pokud se zaměříme na  Českou republiku a  podíváme se na  statistické vyhodnocení 
jednotlivců, kteří nikdy nepřišli do styku s  ICT a nikdy nepoužili internetové služby, tak 
zatímco v roce 2005 jich bylo 5,4 milionů (62 %), tak v roce 2017 jich bylo již jen 1,5 milionů 
(17 %) uživatelů, viz graf č. 1.

Graf č. 1 – Jednotlivci, kteří nikdy nepoužili internet v ČR – 2005–2017

Srovnáme-li uživatele, kteří nikdy nepoužili internet, s  těmi, co internet používají 
příležitostně (méně než 1x za týden), a těmi, co používají internet pravidelně (1x týdně 
a častěji), tak lze vysledovat, že zatímco počty těch, co nikdy nepoužili internet, anebo co 
používají internet pouze příležitostně, se rok od roku snižují, tak naopak počet uživatelů, 
kteří používají internet pravidelně, ročně narůstá, viz graf č. 2.

23 https://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
24 https://www.czso.cz/csu/czso/2d00319feb
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Graf č. 2 – Používání internetu jednotlivci v ČR 2005–2017

Další graf č. 3 nám umožňuje i mezinárodní srovnání, když v ČR použilo internet alespoň 
jednou v životě 83,4 % respondentů, tak v zemích EU to bylo 88,8 %, obdobně je tomu 
i u těch, co použili internet alespoň 1x v posledních 3 měsících, nebo u těch co užívají 
internet každý den nebo skoro každý den 63,1 %; zahraniční srovnání 68,2 %.

Graf č. 3 – Používání internetu jednotlivci v ČR – 2017

Rozdíly nalezneme i při srovnání mezi pohlavími, když muži využívají internet více než 
ženy (66,4 % muži, 59,9 % ženy).
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Ve srovnání podle věkových skupin je na tom nejlépe věková skupina mezi 16–24 lety 
(96,5 % používá internet každý den nebo skoro každý den) a jak tyto skupiny stárnou, tak se 
i snižuje zastoupení těch, co užívají internet pravidelně, kde výrazně nižší zastoupení má 
věková skupina seniorů 65+ let (19,4 %). Zajímavým ukazatelem je i dokončené vzdělání, 
kdy čím vyšší dokončené vzdělání, tím i vyšší % respondentů, kteří využívají internet každý 
den nebo skoro každý den. Nejvíce využívají internetové služby vysokoškoláci (87,9 %).

Zajímavé je srovnání také podle specifi ckých skupin. Nejvíce využívají internet 
studenti (97,5 %), kteří mohou internetové služby, pokud na  to mají prostor, využívat 
prostřednictvím wifi  sítě i během dne, tj. během svého pobytu ve škole. Poměrně vysoké 
procento využívání internetu (83,3 %) zastupují ženy na rodičovské dovolené a nejmenší 
zastoupení pak mají starobní důchodci (21,0 %), viz graf č. 3.

Zajímavé je i srovnání, jak si stojí jednotlivci z České republiky ve srovnání s ostatními 
zeměmi EU, což nám znázorňuje graf č. 4, kde jsou data z roku 2007 ve srovnání s rokem 
2017 samostatně u každé země EU řazené od těch nejlepších dolů.

Nejlépe na tom je Lucembursko, kde v roce 2007 používalo internet 78 % respondentů 
a v roce 2017 pak již 97 %. Ve srovnání s Dánskem je Lucembursko hodnoceno lépe, protože 
oproti Dánsku učinili za 10 let největší pokrok (rozšíření), o 19 % bodů, kdežto Dánsko jen 
o 16 % bodů. Za zmínku stojí ještě Švédsko na 3. místě, kde v roce 2017 užívalo internet 
96 %, Nizozemsko s Velkou Británií s 95 %, Finsko s 94 % a Německo s 90 %. Česká republika 
se v mezinárodním srovnání umístila na 12. místě ještě za Estonskem, Rakouskem, Belgií 
a Francií s 85 % body. Oproti roku 2007, kdy Česká republika vykazovala 49 % bodů, došlo 
během 10 let k výraznému zlepšení využívání ICT domácnosti a  jednotlivci a to o 36 % 
bodů. V roce 2007 Česká republika s vykazovanými 49 % byla za evropským průměrem 
(57 % bodů), v roce 2017, tedy o 10 let později, kdy evropský průměr vykazuje 84 % bodů, 
tak Česká republika se svými 85 % si své postavení vylepšuje a dostává se před evropský 
průměr. Předposlední místo v tomto žebříčku zaujalo Rumunsko s 64 % body a poslední 
Bulharsko s 63 % body, viz graf č. 4.
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Graf č. 4 – Jednotlivci v zemích EU používající internet – 2007; 2017

Toto je drobná ukázka, že tzv. „Digitální propast“ (Digital divide) nerovnoměrného rozložení 
informačních a komunikačních technologií (ICT) a přístup k internetu ve společnosti se 
musí zákonitě dotýkat i České republiky. 
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Competitive intelligence

Dynamický vývoj současné informační společnosti klade vysoké nároky i na informace25 
a ty zas hrají velmi důležitou roli v životě nejen jednotlivých států, vlád, organizací a fi rem, 
ale i v životě každého z nás. Všechny výše zmíněné subjekty se snaží v konkurenčním 
prostředí uspět a být lepší než ten druhý. K tomu využívají informace o své konkurenci, 
které v  současném světě lze dohledat a  získávat z  otevřených informačních zdrojů 
prostřednictvím internetové sítě. Nepřetržité vyhledávání dat a informací o konkurenci, 
jejich sběr a následné analyzování slouží k vlastnímu srovnání s ostatními konkurenty 
a vyvarování se případných vlastních chyb, využití slabin konkurence ve svůj prospěch, 
popř. využití těchto informací k  vlastnímu rozvoji, inovování výrobků, výrobních či 
pracovních postupů apod. Vlády jednotlivých zemí k  získávání informací využívají 
především zpravodajské služby, ve fi remním / podnikovém sektoru se rozvíjí oblast tzv. 
„Competitive intelligence“. 

Competitive intelligence (CI) vymezuje oblast, které se u nás také říká konkurenční 

zpravodajství – jedná se o  nepřetržité, systematické zjišťování a  vyhodnocování 
informací, které pomáhají odhalovat slabé a silné stránky konkurence a rozpoznat její 
strategii. Jedná se o cílený proces získávání informací z konkurenčního prostředí. Kdo si 
dnes chce udržet výsostní postavení v oblasti obchodního nebo fi nančního světa, ten si 
potřebuje nutně osvojit metodu práce tzv. „Competitive intelligence“ („Konkurenčního 
zpravodajství“).26 

Doc.  Papík ve  své recenzi k  monografi i profesora Zdeňka Molnára „Competitive 

intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu“27 uvádí: „Překlad pojmu competitive 

intelligence (dále také CI) jako konkurenční zpravodajství se příliš neosvědčil a není ani 
přesný, dokonce může být zavádějící“, což autor sám v historických souvislostech rozebírá 
v úvodu publikace. Z defi nic různého původu lze pro snazší pochopení uvést následující: 
„CI je systematický a  etický program (rozuměj proces, pozn. autora této recenze) 

zaměřený na získávání, analyzování a nakládání s externími informacemi, který může 

mít dopad na firemní plány, rozhodování či operace.“ 28

Podstatu konkurenčního zpravodajství pak lze spatřovat v  tom, že mnoho manažerů 
setrvává v omylu, že to, co potřebují k rozhodování, jsou informace. To však v současné 
době rychle vede k zahlcení informacemi a k následné neschopnosti jakkoliv rozhodnout. 

25 Ve  světě počítačů slouží informace ke  zpracování, skladování nebo přenášení dat. V  běžném životě 
je akt informování chápán jako komunikace za  účelem získání nebo sdělení nových skutečností.
Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/informace

26 ČECH, Martin, Kateřina BYLOKOVÁ, Alena SEDLÁČKOVÁ a Martina STROUPKOVÁ. Competitive Intelligence 
a Portál CI [online]. 2009 [cit. 2019-06-05]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/competitive-
intelligence-portal-c

27 MOLNÁR, Zdeněk. COMPETITIVE INTELIGENCE: aneb jak získat konkurenční výhodu. Praha: Vysoká škola 
ekonomická v Praze – Nakladatelství Oeconomica, 2012, 254 s. ISBN 978-80-245-1908-1.

28 PAPÍK, Richard a Zdeněk MOLNÁR. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu. Knihovna 
plus [online]. 2014, č. 1 [cit. 2015-09-17]. Dostupný z  WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/
papik.htm>. ISSN 1801-5948.
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To, co manažer skutečně potřebuje, je zpravodajství, tj. znalosti pomáhající učinit 
konkrétní rozhodnutí v  konkrétní situaci. Informace jsou pouze vybraná fakta (data) 
o  minulosti, popis něčeho, co se stalo nebo co existuje.29 Zpravodajství je vždy 
orientované do budoucnosti. „Budoucnost nepatří těm, kdo budou informace produkovat 
nebo přenášet, ale těm, kdo ovládnou nástroje pro jejich účinné filtrování, prohledávání 

a zobrazování ve smysluplných souvislostech.“30 

Závěr

Tento příspěvek není prioritně zaměřen na  analýzu rozložení ICT a  jejich přístupu 
a využívání jednotlivci a domácnostmi v ČR, ale naopak jeho smyslem je zaměřit pozornost 
a v následujících příspěvcích – pokračování zacílit na ty uživatele ICT, kteří jsou profesně 
zaměřeni na vyhledávání informací, tedy ty, kteří vlastní ICT a tyto využívají (nejen pro 
své soukromé – domácí potřeby, ale především pro potřeby svého profesního zaměření ) tím, 
že pravidelně přistupují na  internet a využívají služby pro vyhledávání dat a  informací 
z otevřených informačních zdrojů. 

Otázkou je, jak tito uživatelé ovládají metodu práce tzv. „Competitive intelligence“, 
tedy umění vyhledávat, shromažďovat a  následně analyzovat tyto data a  informace 
(internetová/počítačová gramotnost) pro jejich případné následné využití, a  to jak pro 
dokumentaci podezření, že se může jednat o  nedovolené jednání, které je v  rozporu 
s trestním zákoníkem, tak i jako důkazu v následném trestním řízení. Tady se již přesouváme 
z domácího využívání ICT do profesní oblasti. Nutno podotknout, že statistické šetření 
do jisté míry napovídá i tomu, do jaké míry uživatelé ICT vládnou uměním vyhledávat data 
a informace v otevřených informačních zdrojích pro potřeby svého profesního zaměření.

Budoucí série příspěvků bude tedy především zaměřena na vyhledávání dat a informací 
z  otevřených informačních zdrojů (volně přístupných, jako např. katastr nemovitostí, 
živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, identifikace odesílatele e-mailové pošty apod.), jejich 
analýzu a  vyhodnocení jejich relevantnosti, využití zjištěných informací pro potřeby 
trestního řízení. 

Cílem připravované série by mělo být zodpovězení otázky zda: „Je možné metodu 
Competitive intelligence (konkurenčního zpravodajství) využívat i  v  důkazním řízení?“ 
Pokud ano, tak kde, které orgány činné v trestním řízení a popř. v jaké fázi trestního řízení?

 

29 KALAMÁR, Štěpán. Využití vybraných informačních zdrojů a metod Competitive intelligence při odhalování 
a objasňování kybernetické kriminality. Praha, 2015. Habilitační práce. Policejní akademie ČR.

30 SAFFO, Paul. Institute for the Future. Více zde: http://wellkonzult-cz.webnode.cz/news/bude-publikovano-
pozdeji9/
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