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Informace k aktivitě č. 2 
 
Anglické slovo hoax (ze 17. století) obecně označuje podvod, mystifikaci či 
žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax speciálně 
nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, 
prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou 
obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší 
množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail. 

Běžní uživatelé hoaxům často věří a (v dobré víře) jednají podle nich (a rozesílají je 
dále ve snaze pomoci i ostatním), či je považují za pouhý neškodný vtip, odborníci 
a správci sítí často hoaxy chápou jako nebezpečný jev, kterému je nutno se bránit. 
Mezi důvody škodlivosti patří např.: 

 

Obtěžování příjemců 

Opakovaný příjem nesmyslných zpráv je pro mnohé uživatele nepříjemný, 
zejména v době epidemie, kdy se v e-mailových schránkách objevuje stejná 
zpráva několikrát denně. 

 

Nebezpečné rady 

Některé hoaxy poskytují nebezpečné rady, např. jak se zbavit domnělého viru 
smazáním nějakého souboru. Uživatel, který takové rady slepě následuje, 
může svému počítači naopak ublížit. 
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Zbytečné zatěžování linek a serverů 

V době, kdy je nějaký „módní“ hoax na vrcholu popularity, může zbytečně 
generovat vysokou zátěž počítačových sítí a serverů. 

 

Ztráta důvěryhodnosti 

Odesílatel nepravdivých zpráv ohrožuje svou důvěryhodnost, zvláště pokud 
takové zprávy odesílá z pracovního e-mailu. V takovém případě může utrpět 
i pověst příslušné firmy či úřadu. 

 

Prozrazení důvěrných informací 

Pokud uživatel hoax přeposílá na mnoho dalších adres, běžně ponechá adresy 
všech příjemců ve zprávě, kde si je mohou všichni přečíst. Tím se šíří obrovský 
seznam e-mailových adres mezi předem neurčité množství cizích lidí a zvyšuje 
se tím potenciál pro šíření spamu a počítačových virů. V některých případech 
dokonce hoax žádá o vyplnění dalších údajů jako adresy či rodného čísla 
a odeslání takové zprávy na jakousi adresu. 
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Příklad hoaxu z r. 2015, šířeného hromadně na sociálních sítích, zejména na 
facebooku: 

 

 

 

 

 

 

	


