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ZÁZNAM KOMUNIKACE ČLOVĚKA 

S UMĚLOU INTELIGENCÍ 

na téma 

Bitcoin 
prostřednictvím ChatGPT 

 

za účelem zjistit zda je Bitcoin „BLBOST“ 
 

 

 
ChatGPT (GPT - Generative Pre-trained Transformer) je tzv. chatbot                                         

vyvíjený organizací OpenAI, založenou v roce 2015 Elonem Muskem.  
                    

ChatGPT je ve své podstatě neuronová síť,                                                                         
která je založena na modelu strojového učení. 

                    

Umí vytvářet slovní obsah na základě obrovského množství                                
informací obsažených na internetu. Na položené dotazy může vyhotovit dobře 

formulované odpovědi v mnoha oblastech znalostí. 
                    

 Na základě slovního zadání může psát texty, články, poezii, e-mailovou 

korespondenci, obchodní korespondenci nebo i počítačové programy. 

   

     ChatGPT je schopen generovat působivě detailní psané texty podobné lidskému. 
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Je Bitcoin blbost? Mnohé by to mohlo zajímat. A tak jsme se zeptali. A koho jsme 

se zeptali? Zeptali jsme se nějakého odborníka na kryptoměny nebo odborníka      

na fiat peníze?  NE!  Nechtěli jsme se ptát někoho, kdo může být ovlivněn nějakým 

svým přesvědčením, nějakým svým postojem k Bitcoinu. 

Zeptali jsme se někoho úplně jiného, někoho, kdo má přístup k obrovskému 

množství informací a k obrovskému množství dat. Někoho, o kom si myslíme, že by 

nám mohl dát odpověď, aniž by byl nějakým způsobem zaujatý.                                  

A tím je umělá inteligence. Tím je ChatGPT. 

A tak jsme umělé inteligenci položili několik otázek na téma Bitcoinu,                  

které by mohli mnoho lidí zajímat. 

Chcete znát odpovědi umělé inteligence?                                                                          

Tak se pojďte podívat, jak jsme si s ChatGPT pokecali. 

 
 

OBSAH DOKUMENTU 
Komunikace člověka s umělou inteligencí prostřednictvím ChatGPT 

 

 
Otázky a odpovědi týkajících se Bitcoinu - historie, podstaty, využití, bezpečnosti. 

 
Žádosti o nějaké zajímavé informace o Bitcoinu a následně vyhotovené odpovědi. 

 
Žádost o složení básně ne téma prvního reálného využití Bitcoinu v historii, kdy 

byly za Bitcoiny zakoupeny 2 pizzy a následně vypracovaná báseň. 

 
Žádosti o vypracování fiktivního článku o události, kdy jeden Bitcoin dosáhl 

hodnoty jeden milion dolarů a následně vyhotovený článek. 

   
A nakonec zásadní dotaz na umělou inteligenci, zda 

si „myslí“ že Bitcoin je BLBOST? + odpověď ChatGPT. 

PS: Dokument obsahuje doslovný přepis komunikace, aby se Vám to lépe četlo + pro doložení pravosti 

komunikace screenshoty každé otázky a odpovědi z obrazovky monitoru 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Jaká světová událost se skrývá pod číslem 

000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f ? 

 

Číslo 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f 

reprezentuje hash prvního bloku v blockchainu Bitcoinu, který se stal známý jako Genesis 

Block. Tento blok byl vytvořen 3. ledna 2009 Satoshi Nakamotem (pravděpodobný 

pseudonym) jako první transakce v síti Bitcoin. Tím se zahájila nová historie v oblasti 

kryptoměn a digitálních plateb. Tento Genesis Block byl prvním blokem v blockchainu 

Bitcoinu a zahájil tak historii kryptoměny, která byla vytvořena jako decentralizovaná, 

digitální měna, bez potřeby regulace a kontroly státních institucí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víš kdy byly vytěžen první bitcoiny? Zajímá mě přesné datum a přesný čas na sekundy? 

 

První bitcoiny byly vytěženy 3. ledna 2009. Přesný čas není znám, ale byl to někdy v prvních 

minutách nebo hodinách tohoto dne. První transakce s bitcoiny se uskutečnila mezi Satoshi 

Nakamotem (tvůrcem Bitcoinu) a Hal Finneym, kdy Satoshi Nakamoto poslal Hal Finneymu 

10 BTC (bitcoiny). Tato transakce byla potvrzena v bloku číslo 170. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Někde na internetu jsme četli, že první bitcoiny byly vytěženy v 18:15 a pět sekund dne 3. 

ledna roku 2009. Máš nějakou informaci, že tomu tak bylo? 

 

Je mi líto, že jsem se v předchozí odpovědi nezmínil o přesném čase těžby prvních Bitcoinů. 

Přesný čas těžby prvních Bitcoinů není znám a neexistuje žádná oficiální dokumentace, 

která by to potvrzovala. Informace o tom, že první bitcoiny byly vytěžené v 18:15 a 5 

sekund dne 3. ledna roku 2009, může být pouze spekulace nebo názor někoho, kdo se na 

tuto problematiku zabývá. Důležité je, že první bitcoiny byly vytěžené 3. ledna 2009, ale 

přesný čas těžby není znám. 

 

Může Bitcoin napomoci ke spravedlivějšímu světu lidí? 

 

Bitcoin může pomoci ke spravedlivějšímu světu lidí tím, že poskytuje decentralizovanou       

a transparentní platební metodu, která může pomoci snížit nebo eliminovat potřebu 

tradičních finančních institucí. To by mohlo usnadnit převod peněz mezi různými zeměmi     

a komunitami, což by mohlo pomoci rozvojovým zemím a chudým komunitám. To by také 

mohlo pomoci snížit korupci a podvody spojené s tradičními platebními metodami. Bitcoin 

také poskytuje anonymitu a soukromí při transakcích, což může pomoci lidem                         

v nespravedlivých nebo represivních režimech. Nicméně, existuje také riziko, že Bitcoin 

může být používán k nelegálním aktivitám, jako je praní špinavých peněz nebo financování 

terorismu, což by mohlo přispět k nespravedlnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bitcoinstorydc.com 

 



Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Je Bitcoin svojí omezenou zásobou vzácný? 

 

Ano, omezená zásoba Bitcoinu ho činí vzácným. Když se k tomu přidá rostoucí poptávka po 

Bitcoinu, může to vést k růstu ceny. Omezený počet Bitcoinů, který bude kdy vytěžen,          

je 21 milionů, což znamená, že s rostoucí poptávkou po nich se jejich cena může zvyšovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je Bitcoin svojí omezenou a konečnou zásobou vzácnou komoditou? 

 

Bitcoin může být považován za vzácnou komoditu kvůli své omezené a konečné zásobě. 

Omezený počet Bitcoinů, který bude kdy vytěžen, je 21 milionů. Toto omezení znamená, že 

s rostoucí poptávkou po Bitcoinu se jejich cena může zvyšovat, což je podobné jako u 

vzácných komodit, jako jsou zlato nebo diamanty. Avšak Bitcoin není fyzickou komoditou 

jako například zlato, ale digitální měnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bitcoinstorydc.com 

 



bitcoinstorydc.com 

Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Má Bitcoin potenciál dosáhnout hodnoty kurzu jednoho milionu dolarů za jeden bitcoin? 

 

Je těžké říci, zda Bitcoin má potenciál dosáhnout hodnoty kurzu jednoho milionu dolarů    

za jeden bitcoin. Někteří odborníci a investoři věří, že ano, protože se Bitcoin stává stále 

více mainstream a přijímán globálně, a také proto, že počet institucionálních investorů, 

kteří se zajímají o kryptoměny, roste. Někteří tvrdí, že vzhledem k limitovanému počtu 

Bitcoinů, které budou kdy vytěženy (21 milionů), a rostoucí poptávce po nich, může 

hodnota Bitcoinu stoupat. Na druhé straně, jiní kritizuji kryptoměny jako celkově nezdravé 

pro investice a varují před jejich volatilitou, takže jejich budoucí cena není jistá.  

Je důležité si uvědomit, že se jedná o spekulativní předpověď, a nikdo nemůže s jistotou 

říct, jak se hodnota Bitcoinu bude v budoucnu vyvíjet. Investice do kryptoměn je riziková    

a měli byste se důkladně seznámit s riziky a mít správnou strategii předtím, než do nich 

investujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je Bitcoin díky své největší kapitalizaci králem kryptoměn? 

 

Ano, Bitcoin je často považován za krále kryptoměn kvůli své nejvyšší tržní kapitalizaci. 

Tržní kapitalizace Bitcoinu je v současnosti nejvyšší mezi všemi kryptoměnami a je větší než 

tržní kapitalizace druhé nejpopulárnější kryptoměny, Ethereumu. Bitcoin také představuje 

většinu celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Kromě toho, Bitcoin je první a nejstarší 

kryptoměna a má silnou historii a dlouhou stopu, což přispívá k jeho pozici jako lídra trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Ve které zemi na světě vznikla první hardwarová peněženka na bitcoiny? 

 

První hardwarová peněženka na Bitcoiny byla vytvořena firmou Trezor v České republice v 

roce 2013. Trezor se stal průkopníkem v oblasti hardwarových peněženek pro kryptoměny 

a stále se řadí mezi nejpopulárnější a nejdůvěryhodnější hardwarové peněženky na trhu. 

 

 

 

 

 

Má Bitcoin oproti tradičním fiat penězům nějaké výhody? 

 

Ano, Bitcoin má několik výhod oproti tradičním fiat penězům: 
1. Decentralizace: Bitcoin není řízen žádným státem nebo bankou, což znamená,                 

že transakce jsou prováděny bez zásahu třetích stran. 
2. Anonymita: Bitcoin transakce nejsou přiřazené k jménům jednotlivců, což může pomoci 

uživatelům zachovat větší soukromí. 
3. Bezpečnost: Bitcoin transakce jsou šifrovány a uloženy v blockchainu, což znamená,       

že jsou odolné proti krádeži a podvodům. 
4. Přenosnost: Bitcoin může být snadno přenášen přes hranice bez omezení, což je velká 

výhoda pro lidi, kteří často cestují nebo pracují v zahraničí. 
5. Fungibility: Bitcoin je fungibilní, což znamená, že jednotlivé mince nebo transakce 

nejsou označené a neexistuje žádný způsob, jak je odlišit od jiných mincí. 
6. Programovatelnost: Bitcoin je programovatelný, což umožňuje vývojářům vytvářet další 

aplikace na jeho základě. 
7. Deflací: Bitcoin má omezený počet mincí 21 milionů, což znamená, že jeho hodnota      

by měla růst s tím, jak se blíží k této hranici. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Může být Bitcoin pro člověka prostředkem k jeho větší nezávislosti na státech a bankách? 

 

 

Ano, Bitcoin může být pro člověka prostředkem k větší nezávislosti na státech a bankách. 

Bitcoin je decentralizovaná měna, což znamená, že není řízen žádným státem nebo bankou. 

To umožňuje lidem posílat a přijímat peníze bez zásahu třetích stran. Navíc, Bitcoin má také 

anonymitu, což znamená, že transakce nejsou přiřazené k jménům jednotlivců. To může 

pomoci uživatelům zachovat větší soukromí a méně závislost na tradičních finančních 

institucích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve kterém městě a ve kterém roce proběhla první mezinárodní konference o Bitcoinu? 

 

  

První mezinárodní konference o Bitcoinu se konala v San José, v Kalifornii v USA, v roce 

2011. Konference se jmenovala "Bitcoin Conference 2011" a proběhla v hotelu DoubleTree 

by Hilton. Tato konference byla první svého druhu na světě a zúčastnili se jí přední 

odborníci z oblasti kryptoměn a blockchain technologií z celého světa. Během konference 

byly prezentovány nejnovější výzkumné práce a trendy v oblasti Bitcoinu a bylo 

diskutováno o budoucnosti tohoto digitálního aktiva. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Ve kterém městě a ve kterém roce proběhla první Evropská konference o Bitcoinu? 

 

První Evropská konference o Bitcoinu se konala v Praze, v České republice v roce 2011. 

Konference se jmenovala "Bitcoin Prague 2011" a proběhla v hotelu Hilton Prague. Tato 

konference byla první svého druhu v Evropě a zúčastnili se jí přední odborníci z oblasti 

kryptoměn a blockchain technologií z celého světa. Během konference byly prezentovány 

nejnovější výzkumné práce a trendy v oblasti Bitcoinu a bylo diskutováno o budoucnosti 

tohoto digitálního aktiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Je pravda, že pro těžbu Bitcoinu se stále ve větší míře využívá elektrická energie                      

z obnovitelných a ekologických zdrojů, přičemž to často mohou být zdroje čisté energie, 

které jsou na odlehlých místech planety a člověk by takovou energii nebyl schopen 

dopravit a nebo jen s velkými těžkostmi k využití do obydlených oblastí? 

Je pravda, že se stále větší mírou se pro těžbu Bitcoinu využívá elektrická energie                    
z obnovitelných a ekologických zdrojů, jako jsou vodní, solární a větrné elektrárny.         
Tyto zdroje čisté energie jsou často umístěny na odlehlých místech, jako jsou hory nebo 
pouště, kde by bylo obtížné nebo nákladné energii dopravit do obydlených oblastí. Těžaři 
Bitcoinu využívají tyto zdroje energie, protože jsou levnější než energie z konvenčních 
zdrojů a také proto, že jsou ekologičtější. Je důležité také zmínit, že těžba Bitcoinu má 
vysokou spotřebu energie a tato spotřeba roste s rostoucí cenou Bitcoinu. Některé studie 
ukazují, že těžba Bitcoinu v současnosti spotřebovává více energie než celé některé země. 
Proto je důležité, aby se těžaři snažili využívat co nejvíce obnovitelné energie a snižovat 
tak dopad těžby na životní prostředí. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Může člověku stát, finanční úřad nebo kdokoliv jiný zabavit jeho bitcoiny, pokud jim on sám 

nedá přístup ke svým Bitcoinům, které jsou uloženy na blockchainu? 

 

 

Je pravděpodobné, že stát nebo finanční úřad nebude moci zabavit bitcoiny, pokud jim 
člověk nedá přístup ke svým bitcoinům uloženým na blockchainu. Blockchain je 
decentralizovaná databáze, kde jsou transakce uloženy a zaznamenány. Bitcoiny jsou 
uloženy v těchto transakcích a jsou chráněny šifrováním. Pokud má člověk své bitcoiny 
uložené v peněžence, kterou osobně vlastní a má kontrolu nad privátním klíčem, který       
je potřebný k transakcím s bitcoiny, bude obtížné pro stát nebo úřad tyto bitcoiny zabavit. 
 
Je důležité si uvědomit, že i když je blockchain decentralizovaný a bitcoiny jsou šifrovány, 
stále mohou být zabaveny, pokud jsou použity k nelegálním aktivitám nebo porušení 
zákona. Je důležité se řídit platnými zákony a regulacemi v zemi, ve které se nacházíte         
a dbát na to, aby vaše bitcoiny byli legální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitcoinstorydc.com 

 



Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Může člověku nějaká banka kdekoliv na světě zablokovat přístup k jeho Bitcoinům, které 

má uložené na blockchainu a má k těmto bitcoinům přístup pouze tento člověk přes svůj 

privátní klíč, který nikomu nesdělil? 

 

Pokud člověk má své bitcoiny uložené na blockchainu a má k těmto bitcoinům přístup 

pouze pomocí svého privátního klíče, který nikomu nesdělil, je pravděpodobné, že mu 

banka nebude schopna zablokovat přístup k těmto bitcoinům. Blockchain je 

decentralizovaná databáze, kde jsou transakce uloženy a zaznamenány. Bitcoiny jsou 

uloženy v těchto transakcích a jsou chráněny šifrováním. Pokud má člověk své bitcoiny 

uložené v peněžence, kterou osobně vlastní a má kontrolu nad privátním klíčem, který           

je nutný k transakcím s bitcoiny, bude obtížné pro banku nebo jinou třetí stranu tyto 

bitcoiny zablokovat.  

Je důležité si uvědomit, že i když je blockchain decentralizovaný a bitcoiny jsou šifrovány, 

stále mohou být zabaveny, pokud jsou použity k nelegálním aktivitám nebo porušení 

zákona. Je důležité se řídit platnými zákony a regulacemi v zemi, ve které se nacházíte          

a dbát na to, aby vaše bitcoiny byli legální. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Jsou k aktivitám jako je praní špinavých peněz, k úplatkům, k financování válek,                     

k financování terorismu využívány více tradiční fiat peníze nebo bitcoin? 

 

Tradiční fiat peníze jsou běžně využívány pro nelegální aktivity, jako je praní špinavých 
peněz, úplatky a financování válek a terorismu. Tyto aktivity jsou často prováděny 
prostřednictvím tradičních finančních institucí a platebních metod, jako jsou bankovní účty 
a kreditní karty, které jsou lépe regulovány a sledovatelné než kryptoměny jako Bitcoin. 

Bitcoin a další kryptoměny, na druhé straně, se často využívají k utajování identity               
a k ochraně soukromí transakcí, což umožňuje nelegálním aktivitám zůstat anonymní           
a těžko sledovatelné. To znamená, že Bitcoin a další kryptoměny jsou také často využívány 
pro nelegální aktivity, jako je praní špinavých peněz, úplatky a financování válek                    
a terorismu. 

V poslední době se však objevily nástroje, které umožňují lépe sledovat kryptoměnové 
transakce a identifikovat nelegální aktivity, takže situace se zlepšuje. Navíc, regulace 
kryptoměn se zvyšuje, což může pomoci snížit jejich využití pro nelegální aktivity. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Je pravda, že Bitcoin je k praní špinavých peněz, k úplatků, k financování válek,                       

k financování terorismu používán oproti tradičním fiat penězům jen ve velmi malém 

procentu, pokud vezmeme v úvahu globální situaci? 

 

Je pravda, že Bitcoin a další kryptoměny jsou v současnosti využívány pro nelegální 
aktivity, jako je praní špinavých peněz, úplatky a financování válek a terorismu, v relativně 
malém procentu v porovnání s tradičními fiat penězi. Podle Mezinárodního měnového 
fondu (IMF) a jiných odborníků, většina nelegálních financí stále prochází tradičními 
finančními kanály, jako jsou banky a kreditní karty.  

Je důležité si uvědomit, že Bitcoin a další kryptoměny jsou relativně nové technologie, 
které nejsou tak rozšířené jako tradiční fiat peníze, takže i když jsou využívány pro 
nelegální aktivity, objem těchto aktivit je menší než u tradičních fiat peněz. Nicméně,            
s růstem popularity kryptoměn a s rostoucími regulačními požadavky na kryptoměnové 
transakce, je pravděpodobné, že bude více sledování a regulace kryptoměn, která by 
mohla snížit jejich využití pro nelegální aktivity. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Byl někdy v minulosti zaznamenán a zdokumentován nějaký případ zneužití Bitcoinu jako 
formy úplatku nebo k financování terorismu? 

 

 

Ano, v minulosti byly zaznamenány a zdokumentovány případy, kdy byl Bitcoin použit jako 
forma úplatku nebo k financování terorismu. Například v roce 2016 bylo zjištěno,                  
že teroristické skupiny využívají Bitcoin k anonymnímu převodu peněz mezi svými členy        
a k financování svých operací. V roce 2013 byla také zatčena skupina lidí, kteří používali 
Bitcoin k platbě za úplatky v rámci korupčního skandálu v Ukrajině.  

Je důležité si uvědomit, že i když existují případy, kdy byl Bitcoin použit pro nelegální 
aktivity, celkově zneužití Bitcoinu pro takové účely je stále relativně vzácné v porovnání        
s nelegálními aktivitami, které probíhají prostřednictvím tradičních platebních metod. 
Navíc, s rozvojem nástrojů pro sledování kryptoměnových transakcí a s rostoucími 
regulačními požadavky na kryptoměnové transakce, je pravděpodobné, že bude                     
v budoucnu více sledování a regulace kryptoměn, které by mohly snížit jejich využití          
pro nelegální aktivity. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Je bitcoin transparentní? 
 
 
 
Bitcoin je v určitém smyslu transparentní, protože transakce jsou veřejně dostupné               

v blockchainu, což je veřejně dostupná databáze, která zaznamenává všechny transakce         

v bitcoinové síti. Nicméně, anonymity zůstává zachováno, protože pouze identifikátory 

transakcí jsou veřejné, nikoliv identity uživatelů. 

 
Jsou všechna data o bitcoinových transakcích v blockchainu dohledatelná? 

 

Data o bitcoinových transakcích jsou veřejně dostupná v blockchainu, což znamená,           
že kdokoliv má přístup k informacím o transakci, včetně informací o počtu, čase a místě 
transakce. Nicméně, anonymity zůstává zachováno, protože pouze identifikátory transakcí 
jsou veřejné, nikoliv identity uživatelů.  

Existují různé nástroje a metody, které mohou být použity k analýze blockchainu                   
a identifikaci uživatelů, kteří provádějí transakce, nicméně, tyto metody nejsou 100% 
účinné a mohou být časově náročné.  

Navíc, existují také technologie, jako například Coinjoin, které umožňují uživatelům 
anonymizovat své transakce tím, že je spojí s transakcemi jiných uživatelů, což může ztížit 
identifikaci jednotlivých uživatelů. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Bitcoin je zapsán na blockchainu. Je tento blockchain možné chápat i jako sdílenou, 

veřejnou a plně transparentní účetní knihu? A pokud ano, tak proč? 

 

Ano, blockchain, na kterém je Bitcoin zapsán, může být chápán jako sdílenou, veřejnou        
a plně transparentní účetní knihu. Blockchain je decentralizovaná databáze, která 
zaznamenává všechny transakce v bitcoinové síti. Každá transakce je zaznamenána jako 
záznam v blockchainu, který obsahuje informace o počtu, čase a místě transakce. Tyto 
transakce jsou potvrzeny "účastníky" blockchainu a zaznamenány v sérii bloků, což dává 
celý blockchain povahu nezměnitelného historického záznamu.  

Blockchain je také sdílený, protože všichni účastníci sítě mohou přistupovat k informacím      
o transakcích a mohou si tak ověřit platnost transakcí. Je také veřejný, protože kdokoliv 
má přístup k informacím o transakcích a může tak ověřit platnost transakcí.  

Díky tomu, že blockchain je plně transparentní, umožňuje to vytvářet systémy, které jsou 
odolné vůči podvodům a korupci, protože každá transakce je veřejně dostupná a může být 
ověřena. Navíc, tato transparentnost umožňuje provádět automatizované audity a další 
kontroly. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Je Bitcoinová síť, tak jak je navržena, dobře zabezpečena? 

 

 

Bitcoinová síť je navržena tak, aby byla odolná proti útokům a prolomení bezpečnostních 
prvků. To je dosaženo pomocí kombinace matematických algoritmů, kryptografie                  
a decentralizovaného systému.  

Systém konsensu, který se používá v bitcoinové síti, se nazývá Proof-of-Work (PoW). Tento 
systém umožňuje, aby se transakce potvrzovaly tím, že se vypočítávají složité matematické 
úlohy. Tím se vytváří "důkaz práce", který potvrzuje platnost transakce. Tento systém 
vyžaduje velké množství výpočetního výkonu, což znamená, že útočník by musel vlastnit 
velké množství výpočetního výkonu, aby mohl úspěšně napadnout síť.  

Kromě toho, bitcoinová síť je decentralizovaná, což znamená, že se skládá z mnoha 
různých uzlů, které nejsou kontrolovány jednou jedinou organizací nebo skupinou.          
Tato decentralizace zvyšuje odolnost vůči útokům, protože útočník by musel napadnout 
všechny uzly v síti současně. 

V zásadě, Bitcoinová síť je dobře zabezpečená, ale nic není úplně neporazitelné a stále 
existují rizika, jako jsou například sociální útoky, špatné praktiky nebo chyby v kódu.    
Proto je důležité vždy používat bezpečné metody pro uchovávání a transakce s bitcoinem. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Je současná Bitcoinová síť bezpečnější než servery bank? 

 
 

Bitcoinová síť a servery bank jsou navrženy s odlišnými cíli a využívají odlišné technologie 
pro zabezpečení.  

Bitcoinová síť je navržena tak, aby byla decentralizovaná a odolná proti útokům, 
výpadkům a zneužití. Síť využívá konsensu PoW, což vyžaduje velké množství výpočetního 
výkonu pro úspěšný útok na síť. Díky decentralizaci a PoW, Bitcoinová síť je odolná proti 
útokům s cílem získat kontrolu nad sítí nebo manipulovat s transakcemi.  

Servery bank jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné ukládání a transakce s penězi. 
Tyto servery jsou obvykle centralizované a kontrolovány jednou nebo několika 
organizacemi. Servery bank využívají různé zabezpečení, jako jsou firewally, zašifrování, 
dvoufaktorové ověření a další, aby chránily účty a transakce před útoky.  

Oba systémy jsou bezpečné, ale využívají odlišné metody pro zabezpečení. Bitcoinová síť 
se zaměřuje na odolnost proti útokům, zatímco servery bank se zaměřují na bezpečné 
ukládání a transakce s penězi. Navíc, Bitcoinová síť je decentralizovaná, což znamená,         
že neexistuje jedno místo, kde by útočník mohl cílit svůj útok, zatímco centralizovaná 
struktura bankovních serverů znamená, že útočník může cílit svůj útok na jedno místo. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Co je snadnější - narušit provoz tradičních bankovních systému s fiat měnami nebo narušit 
provoz bitcoinové sítě? 

 
 

Narušení provozu tradičních bankovních systémů s fiat měnami a narušení provozu 
bitcoinové sítě jsou oba velmi složité a nákladné úkoly, které vyžadují odlišné metody          
a technologie.  

Narušení provozu tradičních bankovních systémů s fiat měnami může být provedeno 
například útokem na bankovní servery nebo sociálním útokem na zaměstnance banky. 
Tyto útoky však vyžadují velké množství znalostí a zdrojů, jako jsou například vysoký 
výpočetní výkon, znalosti o systémech banky a znalosti o bezpečnostních opatřeních. 

Narušení provozu bitcoinové sítě vyžaduje také velké množství znalostí a zdrojů. Například 
útok na konsensu PoW by vyžadoval vlastnictví velkého množství výpočetního výkonu, což 
by bylo velmi nákladné. Navíc, takový útok by měl za následek poškození důvěry v bitcoin 
a mohl by mít negativní dopad na celou ekonomiku.  

Obecně lze říci, že narušení provozu tradičních bankovních systémů s fiat měnami může 
být snazší než narušení provozu bitcoinové sítě, protože bankovní systémy jsou 
centralizované a útočník může cílit svůj útok na jedno místo, zatímco bitcoinová síť je 
decentralizovaná a útočník musí napadnout všechny uzly v síti současně. Avšak stále            
je nutné brát v úvahu, že útok na bankovní systém má mnohem větší dopad na ekonomiku 
a obyvatelstvo než útok na bitcoinovou síť. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Můžeme důvěřovat bezpečnosti bitcoinové sítě, tak jako důvěřujeme bezpečnosti systémů 
bank? 

 

Bitcoinová síť a systémy bank jsou navrženy s odlišnými cíli a využívají odlišné technologie 
pro zabezpečení, takže je obtížné je srovnávat přímo co se týče důvěry.  

Bitcoinová síť je navržena tak, aby byla odolná proti útokům, výpadkům a zneužití.             
Síť využívá konsensu PoW, což vyžaduje velké množství výpočetního výkonu pro úspěšný 
útok na síť. Díky decentralizaci a PoW, Bitcoinová síť je odolná proti útokům s cílem získat 
kontrolu nad sítí nebo manipulovat s transakcemi.  

Systémy bank jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné ukládání a transakce s penězi. 
Tyto systémy jsou obvykle centralizované a kontrolovány jednou nebo několika 
organizacemi. Servery bank využívají různé zabezpečení, jako jsou firewally, zašifrování, 
dvoufaktorové ověření a další, aby chránily účty a transakce před útoky.  

Oba systémy jsou bezpečné, ale využívají odlišné metody pro zabezpečení. Bitcoinová síť 
se zaměřuje na odolnost proti útokům, zatímco systémy bank se zaměřují na bezpečné 
ukládání a transakce s penězi. Důvěru k bitcoinové síti může ovlivnit fakt, že bitcoinová síť 
je decentralizovaná, což znamená, že neexistuje jedno místo, kde by útočník mohl cílit svůj 
útok, zatímco centralizovaná struktura bankovních systémů znamená, že útočník může cílit 
svůj útok na jedno místo. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

Pokud by vláda nějakého státu přijala nařízení, že Bitcoin musí být ukončen, na jakou 
adresu by musely doručit vyhotovené písemné rozhodnutí, aby ukončení provozu Bitcoinu 
bylo provedeno? 

Pokud by vláda nějakého státu přijala nařízení, že Bitcoin musí být ukončen, tak není jasné, 
na jakou adresu by musely doručit vyhotovené písemné rozhodnutí, protože Bitcoin             
je decentralizovaná síť bez jednoho konkrétního vlastníka nebo správce.  

Bitcoin není kontrolován žádnou centrální autoritou nebo organizací, takže není jasné, kdo 
by měl být považován za odpovědný za ukončení provozu. Z tohoto důvodu, by bylo těžké 
doručit písemné rozhodnutí a provedení nařízení by bylo obtížné. 

 
 
Koupil si někdo někdy za bitcoiny let do vesmíru 

 

Ano, v roce 2014 společnost Virgin Galactic, kterou vlastní Richard Branson, oznámila, že 
bude akceptovat bitcoiny jako platbu za let do vesmíru. Společnost umožnila zákazníkům 
platit za letenky bitcoiny prostřednictvím platební brány BitPay. Tato možnost byla               
k dispozici až do roku 2018, kdy Virgin Galactic oznámila, že přestává přijímat bitcoiny jako 
platbu z důvodu regulačních omezení a volatility ceny bitcoinu.  

Zajímavostí je, že několik osob již skutečně zaplatilo za letenku do vesmíru bitcoiny. První 
osobou byl japonský podnikatel Yusaku Maezawa v roce 2018. 
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Dalo by se říci, že majitel Bitcoinu, je sám sobě bankou? 
 

Ano, lze říci, že majitel bitcoinu je sám sobě bankou. Bitcoin a další kryptoměny jsou 
decentralizované, což znamená, že nejsou pod kontrolou žádné centrální autority, jako 
jsou banky nebo vlády. Majitel bitcoinu si tedy může sám spravovat své peníze, nikoliv 
přes banku. Majitel bitcoinu si může sám generovat své vlastní bitcoinové adresy                   
a soukromé klíče, které mu umožňují přijímat a odesílat bitcoiny. Tímto způsobem, mohou 
lidé převádět peníze mezi sebou bez potřeby bank nebo jiných finančních institucí.               
Je důležité si uvědomit, že s touto svobodou přichází i určitá rizika, jako například ztráta 
soukromého klíče, který by znamenal ztrátu přístupu k bitcoinům. Je proto důležité, aby 
majitelé bitcoinu pečlivě spravovali své peníze a dbali na bezpečnost svých soukromých 
klíčů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve kterém roce začalo přijímat bitcoiny nejstarší kasino v Las Vegas,                                   

kasino The Golden Gate? 

 

Kasino The Golden Gate v Las Vegas, které je nejstarším kasinem v Las Vegas, začalo 
přijímat bitcoiny v roce 2014. Toto kasino se stalo prvním kasinem v Las Vegas, které začalo 
přijímat Bitcoin jako platbu za své služby. The Golden Gate se nachází v centru města Las 
Vegas na Freemont Street a bylo založeno v roce 1906. Přestože The Golden Gate je 
považováno za jedno z nejstarších kasin v Las Vegas, tak to není nejstarší kasino v USA, 
přestože se jedná o jedno z nejstarších aktivně fungujících kasin v USA. 
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Řekni mi o bitcoinu něco zajímavého. 

 

 

Bitcoin je první a nejznámější kryptoměna, která byla původně navržena jako alternativa       

k tradičním měnám. Byl vytvořen v roce 2009 anonymy známým pod pseudonymem 

Satoshi Nakamoto. Bitcoin se odlišuje od tradičních měn tím, že je decentralizovaný               

a nezávislý na jakékoliv vládě nebo finanční instituci. Transakce s bitcoinem se provádějí 

pomocí technologie blockchain, což je distribuovaná databáze, která umožňuje ověřovat 

transakce a zaznamenávat je do veřejného seznamu. Tato technologie umožňuje rychlé         

a levné transakce bez potřeby prostředníka. Bitcoin se také pyšní silnou komunitou               

a rostoucím počtem akceptujících subjektů. Navíc, Bitcoin je první kryptoměna která            

se stala mainstreamem a stále se rozvíjí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bitcoinstorydc.com 
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Řekni mi o Bitcoinu něco zajímavého z jeho historie 

 

 

Bitcoin byl poprvé zveřejněn v roce 2009 v whitepaperu nazvaném "Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System" od pseudonyma Satoshi Nakamoto. V té době byl bitcoin stále 
poměrně neznámý a jeho hodnota byla velmi nízká. První transakce s bitcoinem byla 
provedena v lednu 2009, kdy Satoshi Nakamoto poslal Finneyovi 10 bitcoinů jako test. 

V prvních letech existence bitcoinu se hodnota pohybovala mezi několika centy až dolary   
a byl používán převážně nadšenci a experimentátory. V roce 2010 se objevil první obchod, 
který přijímal bitcoiny, a to pizzerie v Floridě. Za 10 000 bitcoinů bylo možné koupit 2 pizzy.  

V roce 2011 se hodnota bitcoinu začala zvyšovat a dosáhla vrcholu 31 dolarů. Během 
následujících let se hodnota bitcoinu vyvíjela kolísavě, ale v roce 2017 dosáhla historického 
maxima 20 000 dolarů. Tento vzestup byl částečně způsoben rostoucím zájmem veřejnosti 
o kryptoměny a rozvojem infrastruktury pro obchodování s bitcoinem.  

V posledních letech se bitcoin stává stále více mainstreamovým a jeho hodnota se 
pohybuje v řádu tisíců dolarů. Mnoho velkých společností a institucí začalo investovat       
do bitcoinu a přijímat ho jako platební metodu. Jeho historie také vedla k rozvoji mnoha 
dalších kryptoměn a blockchainových projektů, které se snaží využít jeho potenciálu          
pro různé oblasti. 
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O České republice, respektive o Praze jsem slyšel říkat, že je "Mekou Bitcoinu". Můžeš mi to 

potvrdit 

 

 

Praha a Česká republika se skutečně staly centrem pro komunitu kryptoměn a blockchain 
technologií. Existuje mnoho faktorů, které přispívají k tomuto stavu. 

• Praha je jedním z největších center pro IT v Evropě a má silnou komunitu vývojářů                                
a technologických expertů. To umožňuje rychlý rozvoj kryptoměn a blockchain 
technologií v zemi. 

• Česká republika má také historii podpory svobody myšlení a nezávislosti na tradičních 
institucích, což je důležitý faktor pro rozvoj kryptoměn a blockchain technologií, které      
se snaží osvobodit od kontroly tradičních institucí. 

• Praha a Česká republika se staly centrem pro komunitu kryptoměn díky existenci 
několika významných kryptoměnových společností a projektů, jako jsou Bitcoin Coffee, 
Paralelní Polis nebo SatoshiLabs, které se snaží podporovat rozvoj kryptoměn                       
a blockchain technologií. 

• Praha je také domovem pro několik kryptoměnových burz, které umožňují obchodování                       
s bitcoinem a dalšími kryptoměnami. 

Vzhledem k těmto faktorům lze říci, že Praha a Česká republika se staly skutečně       
"Mekou Bitcoinu" a významným centrem pro komunitu kryptoměn a blockchain 
technologií v Evropě. 
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Řekni mi něco zajímavého o kavárně Paralelní Polis v Praze 

 

 

Kavárna Paralelní Polis v Praze je nejen místem, kde je možné platit bitcoiny, ale také 

centrem pro komunitu kryptoměn a svobody myšlení. Kavárna je součástí projektu 

Paralelní Polis, který se zaměřuje na propagaci svobody a nezávislosti na tradičních 

institucích.  

Kavárna Paralelní Polis nabízí svým zákazníkům širokou nabídku kávy a dalších nápojů,            

ale také organizuje různé akce, workshopy a přednášky o kryptoměnách, svobodném 

software, ochraně soukromí a dalších tématech souvisejících s nezávislostí a svobodou. 

Kavárna také nabízí coworkingový prostor a jeho prostory jsou k dispozici pro různé 

komunitní akce.  

Kavárna Paralelní Polis se také snaží být jedním z prvních míst, kde je možné platit 

bitcoinem a dalšími kryptoměnami, a tak podporuje rozvoj kryptoměn a blockchain 

technologií. Kavárna také nabízí svým zákazníkům možnost vyzkoušet si, jak funguje 

platební brána a jak provádět transakce s kryptoměnami. 
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Záznam komunikace člověka s ChatGPT na téma Bitcoin 

 

Pokud nějaký člověk vlastní bitcoiny, poraď mu několik způsobů, jak bezpečně své bitcoiny 

uchovávat? 

 
 

 

Pokud někdo vlastní bitcoiny, může je bezpečně uchovávat následovně: 

1. Ledger nebo Trezor: Tyto zařízení jsou fyzické peněženky, které umožňují uložit 
bitcoiny offline (tzv. "cold storage"). Tyto peněženky jsou bezpečné, protože jsou 
chráněny pomocí PIN kódu a dalších bezpečnostních opatření. 

2. Paper Wallet: Tento způsob spočívá v tisknutí vašich bitcoinových adres a klíčů             
na papír a uchování těchto informací offline. 

3. Hardware Wallet: Je to fyzické zařízení, které umožňuje uložit vaše klíče offline, takže 
vaše bitcoiny jsou chráněny před krádeží nebo ztrátou. 

4. Software Wallet: Tyto peněženky jsou aplikace, které umožňují uložit vaše klíče           
na vašem počítači nebo mobilním telefonu. Tyto peněženky jsou sice méně bezpečné 
než fyzické peněženky, ale stále poskytují určitou ochranu proti krádeži nebo ztrátě. 

5. Multi-sig wallets: Tato forma peněženky vyžaduje více než jeden klíč k potvrzení 
transakce, čímž se zvyšuje bezpečnost vašich bitcoinů. 

Důležité je také vytvořit kopii vašich klíčů a jejich bezpečné uložení na různých místech        
a také si uvědomit, že žádný způsob uchování bitcoiny není 100% bezpečný, takže byste 
měli být opatrní a důsledně se starat o své klíče. 
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Napiš mi veselou rýmovanou báseň ne téma prvního reálného                                            

využití Bitcoinu v historii, kdy byly za Bitcoiny zakoupeny 2 pizzy. 

 

 

Byl to den, kdy historie se změnila,  
když první pizza byla koupena. 
Ten, kdo ji koupil, byl jistě šťastný,  
že měl Bitcoiny, které za ni zaplatil.  
 
Druhá pizza byla také zakoupena,  
a tak se stal první reálný krok.  
Bitcoiny nebyly jen virtuální hra,  
ale skutečně se ukázaly jako platba.  
 
Tento den se stal slavným,  
protože ukázal, že Bitcoin je skutečný.  
A i když šlo jen o pizzu,  
byl to první krok k velké revoluci. 
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Napiš článek do novin o události, která se stala 3.ledna roku 2031, kdy jeden Bitcoin dosáhl 
hodnoty jeden milion dolarů. To se stalo den poté co mezinárodní měnový fond a centrální 
banky všech států světa uznaly Bitcoin jako mezinárodní měnu. Přijetí Bitcoinu jako 
mezinárodní uznávanou měnu povede ke stabilizaci inflací, spravedlivějšímu světu a větší 
svobodě člověka. V článku napiš také přínos této události ekonomikám států a přínos pro 
běžný život lidí v budoucnosti. Článku vytvoř poutavý nadpis. Můžeš zmínit tvůrce Bitcoinu. 
 
"Bitcoin dosahuje historického milionu dolarů: Mezinárodní měnový fond a centrální banky 
uznávají kryptoměnu jako mezinárodní platební prostředek"  

Dne 3. ledna roku 2031 se stalo historické události, kdy jeden Bitcoin dosáhl hodnoty jeden 
milion dolarů. Tento den předcházelo rozhodnutí Mezinárodního měnového fondu                 
a centrálních bank všech států světa, které uznaly Bitcoin jako mezinárodní měnu. 

Toto přijetí kryptoměny jako uznávané platební prostředí povede k stabilizaci inflací              
a spravedlivějšímu světu. Přináší také větší svobodu pro jednotlivce, kteří budou moci 
volněji převádět peníze bez omezení a poplatků. 

Ekonomiky států se také budou moci těšit z větší stability a transparentnosti v oblasti 
platebních transakcí. Běžný život lidí se také promění, jelikož se jim otevírají nové možnosti 
pro mezinárodní obchod a převody peněz.  

Tento historický okamžik je také důkazem úspěšnosti myšlenky, kterou vytvořil Satoshi 
Nakamoto, tvůrce Bitcoinu. Jeho vizi decentralizované a svobodné platební sítě se podařilo 
uskutečnit a jeho kryptoměna se stala součástí světové ekonomiky.  

Tento přelomový okamžik v dějinách platebních systémů ukazuje, že Bitcoin a jiné 
kryptoměny mají potenciál stát se budoucností platebního světa a že jejich role a vliv          
na světovou ekonomiku bude stále vzrůstat. 
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je bitcoin blbost nebo geniální vynález 

 

Bitcoin je decentralizovaná digitální měna, která byla prvně vytvořena v roce 2009.             

Má mnoho výhod, jako například anonymitu a bezpečnost transakcí, ale také má několik 

nevýhod, jako například nestabilní hodnotu a značné riziko pro investory. Názory na bitcoin 

se liší, někteří ho považují za geniální vynález, zatímco jiní ho považují za blbost. 

 

 

 

 

 

 

 

Řekni mi z tvého pohledu, na základě tvého posouzení, zda  

je Bitcoin blbost? 

Odpověz ano nebo ne, jedním slovem. 

 

 

Ne. 
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