
Díváte se na PŮVODNÍ verzi?  

Víte, KDO video pořídil? 

Víte, KDE bylo video pořízeno? 

Víte KDY bylo video pořízeno?

Víte, PROČ bylo video pořízeno?
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Při hledání klíčových slov 
na každé ze sociálních 
sítí jsme našli dřívější 
verze videí.

Přišlo v anonymním 
e-mailu nebo přes 
chatovací aplikaci.

Vizuální vodítka ve videu
jsou příliš omezená, 
abychom mohli s jistotou 
říci, kde bylo pořízeno.

Poslal nám jej anonym 
a nejsou dostupná 
žádná metadata.

Nevíme, kdo nahrál video, 
tudíž si ani nemůžeme 
být jistí jeho motivací.

Zpětné vyhledání 
obrázku miniatury videa 
odhalí více verzí videa, 
ale nejsme schopni 
rozlišit, která je 
ta původní.

Bylo nahráno na sociální 
síť, ale uživatelské jméno 
se nikde nezobrazuje. 
Pořizovatel videa chce 
zůstat anonymní.

Překlad jakéhokoli 
doprovodného textu 
poskytuje vodítka k místu 
nahrání, ale nejsme 
schopni rozpoznat lokaci.

Ověřovali jsme časovou 
stopu na nejstarší verzi 
nahrané na sociální síť, 
ale nemáme žádná data 
k datu pořízení.

Účet na sociálních sítích 
byl vytvořen velmi 
nedávno a/nebo 
vyhledávání na sociálních 
sítích poukazuje na fakt, 
že pořizovatel videa 
téměř neposílá online, 
takže existuje málo 
důkazů o jeho motivace 
a pohybu.

Vyhledání URL zkratky na 
webu naznačuje, že je to 
první verze sdílená online, 
ale nejsme schopni 
zkontaktovat se s člověkem, 
který video na sítě nahrál.

Komunikovali jsme s 
pořizovatelem videa přes 
sociální sítě, aby nám 
potvrdil pořízení videa.

Porovnávali jsme krajinu a 
orientační body v ní za 
použití mapovacích nástrojů 
a určili jsme souřadnice 
zeměpisné délky/šířky.

Dotazovali jsme se zdroje 
a ten nám potvrdil, že byl 
na daném místě v době 
pořízení videa.

Vyhledání aktivity 
nahrávajícího na 
sociálních sítích před 
událostí potvrzuje jeho 
důvody pro pořízení 
videa, tj. pobyt na 
dovolené, novinářskou 
nebo jinou práci v 
místě události.

Vyhledání URL zkratky 
na webu naznačuje, 
že je to první verze 
sdílená online, ale 
nejsme schopni 
zkontaktovat se s 
člověkem, který video 
na sítě nahrál.

Hledáním celého jména, 
zpětným vyhledáváním 
profilové fotky uživatele 
a/nebo průzkumem 
vlastnictví domény jeho 
blogu nebo webové 
stránky jsme schopni 
identifikovat nahrávajícího.

Použili jsme vizuální vodítka 
jako je místní značení, 
architektura a oblečení, 
abychom si vytyčili 
geografický region.

Časová stopa na sociální 
síti ukazuje, že bylo 
nahráno krátce po 
události a vizuálně se 
shoduje s jinými zprávami 
očitých svědků.

Rozsáhlejší vyhledávání 
skutečného jména 
nahrávajícího ukazuje, 
že je napojen na
aktivistickou nebo 
neziskovou organizaci, 
ale nejsou žádné 
dodatečné informace 
vedoucí k jeho motivaci.

Bylo nám zasláno přímo 
a mluvili jsme se zdrojem.

Dotazovali jsme se zdroje 
a jeho odpovědi se 
shodovaly se zprávami o 
počasí, popisem přístroje 
a jeho internetovou stopou.

Dotazovali jsme se zdroje 
a jeho odpovědi se 
shodovaly s dalšími 
vizuálními identifikátory 
oblasti.

Máme potvrzeno, že zprávy 
o počasí a stíny viditelné na 
snímku se shodují s datem, 
časem a místem pořízení 
dle popisu nahrávajícího.

Hovořili jsme se zdrojem, 
který potvrdil okolnosti 
pořízení videa.

NÁVOD K VIZUÁLNÍMU OVĚŘENÍ

VIDEOS

Každý krok je uveden v odstínech barev semaforu, neboť je málokdy možné si být 100% jistý v každém aspektu zachycení fotografie očitým svědkem. 
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