
 

 

 

 

Cookies jsou malé datové soubory vytvořené webovou stránkou, které se přes prohlížeč ukládají do počítače či 

mobilního telefonu uživatele. Zaznamenávají informace o chování uživatele (resp. jeho zařízení) na webu a slouží 

k jeho pozdější identifikaci při opětovné návštěvě. Díky cookies si webová stránka pamatuje například přihlašovací 

a kontaktní údaje, položky v košíku nebo jazykové nastavení a při pozdější návštěvě tak není nutné vše znovu 

vyplňovat/nastavovat. Cookies jsou rovněž využívány k cílení reklamy. 

V digitálním světě:  Cookies, špioni na netu 

Kocour a Mína brouzdají svými oblíbenými stránkami. Když z e-

shopu odejdou, pronásledují je otravné reklamní emaily. 

Poskytnout svou emailovou adresu je zdánlivě nízká cena za 

možnost navštívit webovou stránku. Když se ale naše soukromá 

schránka začne plnit propagačními emaily, možná si to příště 

rozmyslíme. O tom, jaká reklama se mi na internetu zobrazí 

nebo mi přistane v emailu, rozhodují neviditelní špioni v mém 

počítači, kterým se říká cookies. 

 Naskenuj QR Code a podívej se na VIDEO  

 

Jak lze sběr cookies omezit? Jaké to pak má praktické dopady? 

Uživatel si může ve svém prohlížeči ukládání cookies zablokovat, čímž však přijde o všechny výhody s nimi 

spojené. Někteří uživatelé si cookies ze svého počítače pravidelně vymazávají. Zobrazování personalizované 

reklamy je možné upravit také v nastavení svého účtu na Google či Facebooku. Další možností je využívat v 

prohlížeči tzv. anonymní režim, v němž se neukládá historie prohlížení, soubory cookies, data webů ani 

informace zadané do formulářů. Prohlížeče rovněž nabízejí možnost zablokovat reklamy od konkrétního 

inzerenta, případně si instalovat blokovací rozšíření prohlížeče umožňující plošný zákaz zobrazování reklam. 

Rostoucí fenomén blokování reklam má však negativní dopad na vydavatele obsahu, jejichž příjmy plynou mnohdy pouze z inzerce. Zájmem všech 

účastníků reklamního procesu (inzerent, agentura, médium) je proto zobrazovat uživatelům pouze relevantní reklamu, která je nebude obtěžovat 

a motivovat k používání blokátorů. Existují různá rozšíření do prohlížečů, která se snaží cookies eliminovat. Je to například Remove Cookies for 

Site, tlačítko s obrázkem sušenky – pokud na ně kliknete, odstraníte cookies soubory, které jsou svázány s právě navštíveným webem; Edit This 

Cookie, který umožňuje cookies soubory analyzovat, upravovat, selektivně promazávat nebo do nich vepisovat nové informace, nebo 

Click&Clean, který si poradí i s mazáním historie stažených souborů a cookies umí odstranit. 
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Získejte svůj vlastní kancelářský balík Office365 na adrese portal.office.com 


