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Sociální inženýrství 
Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - teorie 

Anotace:   

  1. Žáci vyhledají na webu, co je sociální inženýrství  

   (o čem bude hodina?) 

  2. Prezentace s výkladem a spoluprácí žáků o počítačové   

kriminalitě a škodlivých vlivech při používání internetu. 

   (hoax, phishing, malware…) 

  3. Samostatná práce ve Wordu vytvořit souhrn důležitých 

informací.    Využít stránky www.hoax.cz 



Sociální inženýrství, 

sociotechnika 

Výuka ICT – 9. třídy  



Sociotechnika 

 využívají lidských slabin v jednání.  

 přesvědčování a ovlivňování lidí s cílem 

oklamat je tak, aby uvěřili, že útočník je 

někdo jiný a zmanipulovat je k vyzrazení 

informací nebo provedení určitých úkonů.  



Sociální inženýrství 

 metody počítačové kriminality  

 soubor technik, které působí na člověka a 
mění jeho názory, postoje, vzbuzují v něm 
falešnou představu o vybraném problému 
(dále jako tzv. hoax), předsouvají mu 
nekvalitní deformované informace apod. 

 jde o "oblbnutí" uživatele za využití 
přesvědčivě vypadající grafiky či textu.  



Spam 

 je nevyžádané sdělení (nejčastěji 

reklamní) masově šířené internetem. 

Původně se používalo především pro 

nevyžádané reklamní e-maily, postupem 

času tento fenomén postihl i ostatní druhy 

internetové komunikace – např. diskuzní 

fóra, komentáře nebo instant messaging.  



Hoax 

 nástupcem původní lidové tvořivosti. (Podobně 
na tom byly i řetězové dopisy štěstí nebo čínské 
modlitby. ) 

 podvod, mystifikaci či žert je nevyžádaná e-
mailová nebo falešná, poplašná 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 



Proč je posíláme? 

 šokující objev, neuvěřitelná novinka, která ještě 
nebyla v žádném médiu publikována, nebo 
dokonce bylo jejímu zveřejnění bráněno.  

 něco zajímavého a posíláme dál.  

 O pravdivosti a pravosti zprávy či fotky obvykle 
nepřemýšlíme. Chceme se stát součástí 
skupinky vyvolených lidí, kteří svým kamarádům 
sdělí nějakou důležitou novinu.  

 může být i skvělým prostředkem pro očerňování 
nejrůznějších lidí, skupin nebo produktů.  



Motivace pro vytváření hoaxů 

 vyvolat strach,  

 šířit falešnou radu,  

 manipulovat s názory lidí,  

 poškodit instituci, značku, firmu, výrobek,  

 vylákat peníze,  

 ohromit, zaujmout, přilákat pozornost,  

 nebo si zkrátka vystřelit z důvěřivých uživatelů 

 



Typické hoaxy 

 

 Falešný poplach, varování, fámy 

 Prosby – o darování krve, hledání ztracené 

osoby, případně přímo vylákává peníze.  

 Petice a výzvy 

 Pyramidové hry, nabídky na snadné výdělky 

 Řetězové dopisy štěstí  

 Zábavné, žertovné zprávy 



Škodlivost hoaxů 

 

 Obtěžování příjemců  
 stejná zpráva několikrát denně 

 Nebezpečné rady  
 např. jak se zbavit domnělého viru smazáním nějakého 

souboru..  

 Zbytečné zatěžování linek 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  



Jak se bránit? 

 

 Obrana je jednoduchá, nevěřit hned 
všemu, co se na internetu dočteme.  

 Důležitou součástí přebírání informací, a 
to platí nejen v případě kyberprostoru, je 
jejich ověřování 

 Jestliže nemáte jistotu, zda obdržená 
zpráva je HOAX, prohlédněte si nejdříve 
některý ze seznamů HOAXů.  



Co dělat? 

 smazat 

 je možné slušně odpovědět pouze odesílateli a upozornit 
ho například tímto textem, že zpráva, kterou Vám poslal 
je HOAX: 
 
Zpráva, kterou jste nám zaslali, je HOAX - poplašna 
zpráva, která obsahuje nepravdivé nebo zkreslené 
informace! Podrobné informace o Vámi zaslaném 
HOAXu, databazi rozšiřených řetězových zpráv a odkazy 
na další podobné stránky najdete na adrese: 
http://www.hoax.cz/.  

http://www.hoax.cz/


Internetové podvody 

 SCAM419 

 Podvodné loterie 

 Phishing 

 Malware 



SCAM 419 - Nigerijské dopisy 

 

   Lákavá nabídka na velkou sumu peněz 

  Princip podvodu spočívá v tom, že oběť 

musí neustále platit nečekané 

administrativní poplatky a převod majetku 

se stále oddaluje.  

 



Phishing (rhybaření)  

 Internetové bankovnictví  

 je podvodná technika k získávání citlivých 
údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) 
v elektronické komunikaci. 

 předstírá, že pochází z populárních 
sociálních sítí, aukčních webů, on-line 
platebních portálů nebo od IT 
administrátorů. 



Malware 

 Škodlivý kód, počítačový vir, červ 

 Odkaz na zajímavý obrázek, video, 

pohlednici 

 

 



Další podvody 

 Fake (falešný) – předem domluvené video, které se vydává za náhodně 

natočené, obrázek – rádoby doopravdy nafocený 

 Trashing, kdy se prolézají skutečné odpadky nejenom virtuální 

(prolézání firemních odpadů, za účelem nalezení dokumentů o struktuře 

sítě, jmen pracovníku, hesel atp.). 

 



Bezpečnost 

 Bezpečnost informačních systémů není pouze záležitostí 
technickou - SW 

  velmi významným prvkem bezpečnosti je i lidský prvek. 
Koneckonců i mezi správci IT panuje přesvědčení, že 
„největším bezpečnostním problémem je to cosi 
mezi židlí a klávesnicí“. Lidské chování je rozmanité a 
lidským chybám nejde vlastně úplně zabránit. Vždy je 
tedy nutno počítat se selhávajícím lidským faktorem. 
 
 



Odkazy: 

 http://www.lupa.cz/clanky/hoax-zertiky-

podvody-a-ohrozeni/ 

 http://www.nebudobet.cz/?page=hoax 

 http://www.viry.cz/go.php?p=spyware&t=cl

anek&id=48 
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Závěr 

 Vytvořila Mgr. Lenka Hanykýřová 
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