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ABSTRACT 

 

Předkládaná bakalářská práce je věnována zjištění současného stavu a 

vývoje počítačových virů, spamu a spywaru, jejich historie. V návaznosti na 

tato zjištění vyhodnocuje kvalitu počítačových antivirů. Podle výsledků tohoto 

testu určuje nejlepší antivirový program aţ po počítačové antiviry, které 

zachytily nejmenší počet hrozeb na webových stránkách. Rovněţ je cílem 

práce určit, zda-li v současné době hrozba počítačových virů není na ústupu a 

nepřevaţují hrozby spamu a spyware a to za účelem šíření reklamy,  zjištění 

osobních dat či dat jednotlivých společností. V práci je rovněţ uvedeno, jaké 

jsou moţné způsoby ochrany počítačů a jak je důleţitá samotná prevence v 

podobě bezpečnostních pravidel a v morálce uţivatele počítače.  

Klíčová slova :      
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ABSTRACT 

 

 

The presented thesis is devoted to establishing of the current state and 

development of computer viruses, spam and spyware and their history. In 

response to these findings it evaluates the quality of the computer antivirus. 

The results of this test determine the best anti-virus software and computer 

antivirus, which captured the smallest number of threats on the website. The 

aim of the thesis is also to determine whether the current threat of computer 

viruses is declining and whether the threats of spam and spyware are 

dominating in order to expand advertising and find personal data or data of 

individual companies. The text also indicates the possible ways of protecting of 

computers and the importance of  prevention in the form of safety rules and  in 

morals of computer users. 
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ÚVOD 

 

Jiţ od samotné doby co vznikly počítače, které začaly být propojeny 

internetovou sítí, začali tvořiví programátoři, zpravidla vysokoškolsky 

vzdělaní, hledat nedostatky v počítačových a komunikačních systémech. 

Rovněţ začali zjišťovat jak se jednoduše obohatit a to tak, ţe vymysleli 

počítačové viry a následně začali nabízet  antivirové programy k  instalaci. 

Mnohdy chtějí poškodit firmu, ve které byli zaměstnáni, z důvodu propuštění, 

či se jedná o mladé programátory, kteří si zkouší své dovednosti. 

 

S odstupem času, kdyţ naplno začal fungovat reklamní trh a 

prostřednictvím webu se začaly řešit bankovní  a jiné operace, snaţili se dostat 

k těmto datům, za účelem svého vlastního obohacení, či obchodu 

s informacemi důleţitými pro konkurenční boj, reklamu,  popřípadě chtěli sobě 

a společnosti dokázat, ţe prolomit zabezpečení firemních či soukromých 

počítačů pro ně není problém. V případě, ţe poukáţí na nedokonalost 

zabezpečení počítačů, dá se říci, ţe jejich činnost je vlastně pozitivní, protoţe 

na základě jejich zjištění dochází k vylepšení a zdokonalení zabezpečení.  

  

Cílem mé bakalářské práce je zjištění současného stavu a vývoje 

počítačových virů, spamu a spywaru, jejich historie a současný stav. 

V návaznosti na tato zjištění vyhodnotit kvalitu antivirových programů. Podle 

výsledků  testu  určit nejlepší antivirový program aţ po antivirové programy, 

které zachytily nejmenší počet hrozeb na webových stránkách. Rovněţ je cílem 

práce určit, zda-li v současné době hrozba počítačových virů není na ústupu a 

nepřevaţují hrozby spamu a spyware a to za účelem šíření reklamy, zjištění 

osobních dat, či dat jednotlivých společností. V práci  je rovněţ uvedeno,  jaké 

jsou moţné způsoby ochrany počítačů a jak je důleţitá samotná prevence v 

podobě bezpečnostních pravidel a v morálce uţivatele počítače. Dále je v mé 

práci popsáno, jak je ohroţena současná ekonomika počítačovými viry, 
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spamem a spywarem. Zjištění současného stavu počítačových virů v souvislosti 

s napadením počítačových systémů. Popis spamu a současných počítačových 

virů. Porovnání moţných způsobů ochrany v závislosti na zabezpečení 

domácích a firemních počítačů. 
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1    Zjištění současného stavu počítačových virů 

 

1.1 Definice  počítačového viru 

Samotný název je odvozen z podobnosti chování  programátorských 

produktů s biologickým virem.  Dokáţe se sám šířit bez vědomí uţivatele. Při 

mnoţení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů. Počítačový 

virus je počítačový program, který můţe infikovat jiný počítačový program 

takovým způsobem, ţe do něj zkopíruje své tělo, čímţ se infikovaný program 

stává prostředkem pro další aktivaci viru. Viry počítačové, stejně jako viry 

přírodní, jsou velmi malé. Čím menší virus je, tím více je nenápadný  a o to 

právě tvůrcům virů jde.   

Některé viry mohou být cíleně ničivé (např. maţou soubory na disku), 

mnoho jiných virů je však relativně neškodných popřípadě pouze obtěţujících.  

Určité viry  si ničivý kód spouští aţ se zpoţděním (např. v určitý den či po 

nakaţení určitého počtu jiných hostitelů), coţ se někdy označuje jako (logická) 

bomba. Nejdůleţitějším negativním důsledkem šíření virů je však samotný fakt 

jejich reprodukce, která zatěţuje počítačové systémy a plýtvá jejich zdroji. 

Některé viry mohou být takzvaně polymorfní ( kaţdý jeho „potomek“ se 

odlišuje od svého „rodiče“). Viry se  samy šířit nemohou, jsou však červi,  kteří 

jsou  schopni automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače, proto 

jsou mnohem nebezpečnější.[12] 

1.2    Historie počítačového viru 

Historie počítačových virů začíná počátkem osmdesátých let 20 století. 

V roce 1983 sestrojil  Dr. Frederik Cohen první samomnoţící program, který 

začal označovat jako virus. Jednalo se v podstatě o neškodný kód, který se 

uměl pouze sám mnoţit. První skutečný vir, jenţ mohl nějak uškodit, 

naprogramovali v roce 1986 bratři Basid a Amjad Farooq Alvi, pojmenovali ho 
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Brain, tedy mozek. Útočil sice jen na  určitou část disku, ale na starších 

počítačích způsobil větší škody. Tím fakticky začala éra virů, které se od té 

doby dále rozvíjely. Autoři virů si mezi sebou také předávají moderní techniky 

a mnoho dalších triků, které umoţňují virům měnit svůj vlastní kód a být 

dokonalejšími a lépe se „schovávat“ před antivirovými programy. Současné 

viry jsou  mnohem vyspělejší a dokáţou zhroutit celou síť počítačů.  Nejlepší 

obranou  je  účinný antivirový program. [12] 

1.3    Dělení  počítačových virů 

1.3.1  Viry podle hostitele 

Základními typy hostitelů, jejichţ prostřednictvím se počítačový virus šíří, 

jsou: 

a) Spustitelné soubory – souborů typu .exe je v počítači poměrně dost,    

souborů typu .com uţ méně, 

b) Systémové oblasti - např. boot sektor nebo diskové oddíly, 

c) Skripty a dávkové soubory – BAT v DOSu, shellovské skripty na 

UNIXech, 

d) Dokumenty obsahující   makra – např. dokumenty programů Microsoft 

Office, 

e) Specializované skripty u  konkrétních aplikací, 

f) Sektor  pevného disku Master boot. 

1.3.2 Viry podle způsobu činnosti 

 Viry podle způsobu činnosti se dělí na viry rezidentní a nerezidentní. 

Rezidentní viry se mohou instalovat do paměti pomocí sluţeb DOSu a pak 

tajně provozují svou škodlivou činnost . Nerezidentní viry  nevyuţívají paměť 

pro své šíření, říká se jim „ viry přímé akce“. Stačí jim, kdyţ jsou aktivovány 

společně s hostitelským programem. Následně přebírají řízení jako první, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskov%C3%BD_odd%C3%ADl
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=BAT&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shellovsk%C3%BD_skript&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Unix
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makro_(software)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://cs.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
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provedou svou činnost, nejčastěji replikaci a pak předají řízení zpět 

hostitelskému programu. Replikací se rozumí většinou například napadení 

všech vhodných souborů v aktuálním adresáři. 

 

1.3.3  Viry podle rychlosti šíření 

Rychlé viry napadají  soubory při spuštění,  rovněţ napadají soubory 

otevírané ( při kopírování, přesouvání atd.) 

Pomalé viry  napadají soubory, které operační systém upravuje, např. ty 

soubory, s nimiţ uţivatel nějakým způsobem pracuje. Velice sloţitě se hledají , 

důleţitá je zde kontrola integrity v rámci antivirového programu. 

Spase viry napadají počítač pouze příleţitostně anebo při splnění určité 

podmínky ( s malou pravděpodobností výskytu) 

ZOO viry  se ve skutečnosti nešíří, pouţívají se pouze  pro testovací 

účely. 

1.3.4  Viry podle projevů 

Viry bez projevů – viroví tvůrci se snaţí programovat své viry tak, aby 

si jich uţivatel nevšiml. 

Viry s grafickými projevy – jednak to mohou být grafické projevy 

s maskujícím účelem ( právě proto, aby se virus lépe ukryl – typickými 

příklady mohou být viry, jeţ uţivateli oznamují, ţe mu chybí aktuální verze 

programu či příslušný ovladač atd., a jakmile tento program spustíme, dojde 

k aktivaci viru), a jednak viry, mající určité poselství ( zastavte pokusy na 

zvířatech, atp.) 

Viry se speciálními projevy – dokáţí přinutit systémové hodiny 

v počítači rozběhnout pozpátku.  
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1.3.5  Viry podle času projevu 

Viry aktivující se okamţitě – těchto virů je většina a aktivují se ihned 

po vstupu do počítače. 

Viry aktivující se k určitému datu – tyto viry se objevovaly dříve, tedy 

na začátku devadesátých let. 

Viry aktivující se při určitém úkonu – aktivují se např. při stisknutí 

určité kombinace kláves. 

1.3.6  Viry podle oblastí, které jsou napadeny 

Boot viry – napadají  tzv. systémové oblasti a bootový sektor na HDD i 

FDD, MBR pevného disku. V takovémto případě napadení je virus spuštěn 

hned po startu počítače. Hlavní nebezpečí viru spočívá v tom, ţe je při kaţdém 

spuštění systému zaveden do paměti, ovšem při současných operačních 

systémech je většinou boot-sektorový virus ihned při startu systému odhalen.  

Viry v dokumentech a makroviry - původní účel maker byl v usnadnění 

určitých operací, které uţivatel napsal do makra a po stisku klávesy se tyto 

operace vykonaly. S postupem doby se makra zdokonalila, takţe si jich brzy 

všimli i viroví pisálci. Makrovirus tedy  funguje tak, ţe kdyţ se otevře 

infikovaný dokument, zkopíruje makrovirus svůj obsah do globální šablony 

(soubor normal.dot). Od této chvíle kaţdý nově napsaný nebo uloţený 

dokument obsahuje makrovirus. Aby nebylo příliš snadné odhalit přítomnost 

viru, skryje většinou makrovirus nabídku Nástroje/Makra. Některé makroviry 

jsou nastaveny tak, aby infikovaly dokument při jeho uzavírání (funkce 

AutoClose nebo AutoExit). Microsoft Word lze nastavit také tak, aby před 

otevíráním dokumentu obsahující makra zobrazil varování. Prakticky všechny 

makroviry toto nastavení vypínají, protoţe by stálý výskyt varovného okna 

začal být podezřelý.  
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Adresářové viry – modifikují vstupy adresářové tabulky tak, ţe je virus 

zaveden do paměti a spuštěn dříve neţ program, který uţivatel chce spustit. 

Samotný virus se na disku nachází pouze jednou, někde na konci disku. Léčení 

tohoto viru je velmi jednoduché, ale zdlouhavé. Stačí zavirovaný soubor 

překopírovat do jiného adresáře  a změnit mu příponu. 

Generické viry – jedná se o viry zaloţené na stejném základě , které 

jsou i navzájem velmi podobné. Obvykle vznikají drobnou úpravou jiţ 

existujícího viru. 

Skriptové viry – jedná se o viry VBS (Visual Basic Scripts) a JS (Java 

Scripts), čili viry vytvořené v jazyce Visual Basic či Java, které se šíří 

především přes internetový prohlíţeč.[2] 

 

1.4  Důvody vzniku počítačových virů 

Vytvářejí je programátoři velkých softwarových firem, kteří byli propuštěni 

ze zaměstnání. Svým zaměstnavatelům se takto pomstí vytvořením nějakého 

viru a jeho vpuštěním do jejich lokální (firemní) sítě, aby zničili nebo poškodili 

firmu. 

Vytvářejí je mladí programátoři, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti. 

Pokud se takové viry rozšíří, můţe to být důsledek chyby nebo neuvědomění si 

celkového dopadu svojí činnosti. 

Viry vytvářejí programátoři softwarových firem, které vytvářejí antivirové 

programy, a tím zvyšují  prodeje svých výrobků. 

Viry jsou jednou z cest, jak ovládnout a řídit větší mnoţství počítačů a 

vyuţívat je např. k rozesílání spamu. 

Jsou prostředkem, jak zdiskreditovat platformu, která není schopna sama 

sebe uchránit před jejich šířením.[12] 
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1.5    Obrana před počítačovými viry 

Některé vyspělé operační systémy (např. z rodiny GNU/Linux, BSD aj.) 

jsou vůči škodlivým kódům přirozeně velice imunní, tudíţ pro svou vlastní 

potřebu antivirové programy prakticky nepotřebují (výjimkou jsou servery, 

které tyto programy pouţívají zejména na ochranu svých klientů). I škodlivé 

kódy, zejména rootkity, pro ně existují, ovšem běţný uţivatel se s nimi 

prakticky vůbec nesetká a kdyţ uţ, většinou se jedná o kódy dávno 

zneškodněné. 

1.5.1   Antivirový program 

Antivirový program sleduje všechny nejpodstatnější vstupní/výstupní 

místa, kterými by viry mohly do počítačového systému proniknout. Pokud jde 

o viry samotné můţeme říci, ţe se jedná o neţádoucí a ve většině případů 

škodící kód, který se cíleně šíří.  

1.5.2   Dělení antivirových programů 

 On-demand skenery - spouštějí se přes rozhraní OS DOS a jsou 

určeny pro případ, ţe systém není z důvodu poškození schopen nastartovat 

běţným způsobem.  

 Jednoúčelové antiviry - jde o antivirové programy, které jsou 

zaměřeny na detekci, popřípadě i odstranění jednoho konkrétního viru, 

popřípadě menší skupiny virů. Tyto antiviry vznikají většinou k likvidaci 

rozšířeného viru v dané době.  

 Antivirové systémy mají za úkol  komplexní antivirové řešení, které 

má  ochránit  počítač před červy šířící se elektronickou  poštou, škodlivými 

skripty případně zabránit staţení infikovaných souborů. Komplexní nástroj 

můţe mít ve výbavě firewall a další specializované nástroje.  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://cs.wikipedia.org/wiki/BSD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rootkit
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1.5.3  Principy a funkce antivirového programu 

Antivirový program vyhledává a kontroluje data na základě virové 

databáze. V dnešní době vznikají nové viry a jejich mutace, tak rychle, ţe 

výrobce musí na tuto situaci reagovat 24 hodin denně. Tato virová databáze je 

tedy průběţně aktualizována a je k dispozici uţivatelům ke staţení, coţ se 

většinou děje automaticky staţením z internetu. 

Antivirové programy dnes všechna data, ke kterým přistupujeme, 

kontrolují na pozadí. Tuto činnost většinou nezaregistrujeme, pokud je 

antivirový skener dostatečně rychlý a samozřejmě pokud soubory neobsahují 

virus. Antiviry nabízejí také funkci skenování souborů na vyţádání uţivatele s 

nastavitelnou úrovní analýzy souborů. 

Antivirový program dnes uţ není jednoúčelovým programem, který 

hlídá, co se kopíruje z diskety do počítače. Dnešní komplexní řešení musí čelit 

rozmanitým nástrahám, která jsou bohuţel součástí dnešní globalizace. 

1.5.4   Firewall 

 Je nástroj, který odděluje chráněnou síť od nechráněné a nabízí základní 

zabezpečení systému při připojení k internetu. K tomuto účelu firewall pouţívá 

kombinaci programového i technického vybavení. Nastavení a pouţití 

firewallu představuje jeden ze základních stupňů ochrany počítačů. Počítač 

připojený k internetu je důleţité chránit aktivním firewallem.  

1.5.5  Příklady antivirových programů 

V  současné době se nabízí tyto antivirové programy: 

ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security, ESET Mobile 

Antivirus, Kaspersky, TrustPort, AVG, BitDefender, Norton, Symantec, 

McAfee, F-Secure, Avast!,  Avira,  TrendMicro,  Dr.WEB Anti-Virus, 

Norman,  GFI MailSecurity a další. 

http://www.antivirovecentrum.cz/nod32-antivirus-system.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/eset-smart-security/eset-smart-security.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/eset-mobile-antivirus/default.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/eset-mobile-antivirus/default.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/trustport/trustport.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/avg.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/softwin-bitdefender.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/norton/norton.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/symantec/symantec.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/mcafee.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/f-secure.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/alwil-avast.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/avira/default.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/trendmicro.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/doctor-web.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/norman/norman-security-suite.aspx
http://www.antivirovecentrum.cz/antivirove-programy/gfi/gfi-mailsecurity.aspx
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1.6    Prevence napadení počítače virem  

Je nezbytně  nutné  mít nainstalovaný  legální operační systém s 

aktualizací  Service Pack a pouţívat výhradně legální software. Software,  

který nesplňuje  dané   poţadavky  není  schopen  přijímat  bezpečnostní 

záplaty a stává  se  snáze  napadnutelným.   Velmi  důleţitá je  především  

aktualizace  Service  Pack 2 operačního systému Windows. 

Zajistit,  aby  byl  systém  nastaven  na  automatický  příjem  aktualizací  

systému a   tyto aktualizace  neprodleně instalovat. Aktualizace systému  

opravují  slabá  místa  operačního systému, která jsou v 90% případů 

důsledkem napadení počítačovým virem. 

Zajistit, aby byla zapnutá brána firewall.  Není   ţádný   důvod   bránu   

firewall  vypínat.   Všechny  programy  jsou  schopny správně fungovat i s ní. 

Mít nainstalovaný antivirový program a nastavit ho tak, aby sám 

přijímal aktualizace. Antivirový program, který nemá aktuální informace o 

virech (tzn. Antivirovou databázi) je zcela zbytečný a  není schopen počítač 

ochránit. Instalace více antivirových programů je zbytečná, protoţe o ochranu 

se stará vţdy jen jeden z nich. Instalací více antivirových programů se  výrazně 

sniţuje výkon počítače. 

Pokud to není nezbytně nutné, nepouţívat v operačním systému účet s 

administrátorským oprávněním. Na běţné surfování, hraní her, práci s 

dokumenty apod. to plně dostačuje. Jen administrátorský účet má právo 

instalovat programy a tím i viry. 

Neotvírat ţádné soubory, u nichţ si nejsme 100% jisti, ţe jsou 

bezpečné. To platí pro e-maily a jejich přílohy v případě, ţe odesílatele přímo 

neznáme, či ho známe, ale ţádný e-mail od něj neočekáváme (jeho počítač 

můţe být totiţ napaden a virus odesílá e-maily bez jeho vědomí jeho jménem). 

Dále to platí pro soubory, které se chtějí spustit bez toho, aniţ by o to uţivatel 
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poţádal. Především to platí o programech, které je nutné spustit, aby vám 

„umoţnily“ přístup k informacím, které hledáte – takové chování je 

přinejmenším podezřelé. Taktéţ pouţívání tzv. „cracků“ programů, které 

odstraňují ochranu před nelegální instalací a spouštěním programů. 

Pozorně čtěme výstrahy systému a neklikejme na nic, pokud nevíme na 

co se nás systém ptá. Můţe to být právě informace systému, ţe spuštění 

nějakého souboru můţe být riskantní apod. Jedno špatné  kliknutí nás můţe stát 

ve výsledku mnoho peněz a starostí. 

Pokud se systém chová podezřele či máme sami podezření na nákazu, 

navštivme servis co nejdříve. Pokud se nám např. samy otevírají okna s 

reklamou, mění se domovská stránka prohlíţeče, systém hlásí ţe není zapnutá 

brána firewall, nefungují některé aplikace, po startu se spouští software, který 

jsme neinstalovali (resp. je vůbec nainstalován!), antivirový program hlásí 

chybu apod. Rozhodně se nám vyplatí navštívit servis co nejdříve, protoţe čím 

později tak učiníme, tím více nás to můţe stát a tím spíše se můţe stát, ţe 

přijdeme o svá data (osobní fotky, videa, důleţité dokumenty atd.). 

Nezapomeňme nikdy na to, ţe ve chvíli kdy je virus v  počítači, tak má 

obvykle plnou kontrolu nad naším počítačem a je jen na něm co provede. 

Nutné je pravidelné  zálohování dat, které v   případě,   ţe  budeme  mít   

technickou závadu počítače či v případě, ţe budeme napadeni virem 

neztratíme. Zálohování je hodně podceňováno, ale jedině pravidelné 

zálohování   nám zajistí  klidný spánek.   Teprve  v   momentě,   kdy budeme 

zálohovaná data potřebovat  oceníme práci s ní spojenou. 

Ţádný antivirový program není  100% účinný.  Je třeba si všímat všech 

nestandardních změn v systému a v případě nejistoty kontaktovat technickou 

podporu. Je nutné vybírat dle doporučení prodejce a dle referencí známých, 

nikoli podle ceny. Počítačové viry se nás týkají i v případě, ţe nepouţíváme 

připojení na internet. Neodborný pokus o odvirování můţe způsobit ještě větší 
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problémy a ztrátu dat. Rovněţ je nutné vyuţívat specializovaných firem jejich 

legálních produktů. [15] 

 

1.7  Antivirový test  

 K uskutečnění testu organizací AV-Comparatives poslouţilo 16 

identických počítačů (na kaţdém PC nainstalováno po jednom bezpečnostním 

řešení) a na testu se podíleli 4 lidé. Kaţdý den prostřednictvím všech PC 

navštívili postupně 15 - 20 předem daných webových stránek, které obsahovaly 

škodlivý kód.  Pak se jen zapisovalo, které bezpečnostní řešení útok z webu 

zastavilo a které ne. Test se totiţ snaţí co moţná nejvíce přiblíţit realitě. 

Test   se   tak  opravdu   přiblíţil realitě:  ţiví jedinci vstupovali na 

webové stránky, coţ dělají i běţní uţivatelé.  Test je výsledkem komplikované 

ruční práce, coţ se na druhou stranu odráţí na rozsahu testu. Otestováno totiţ 

bylo chování antivirů vůči jedné stovce infikovaných webových stránek. Test 

je úzce specializovaný, tudíţ jsou i jiné činnosti, kde můţe antivirus excelovat  

či  propadat.[11] Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1 a obrázku č. 1.  

 

Čísla v tabulce č.1 určují, kolik útoků ze 100 bylo antivirovým 

programem zachyceno: 
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Tabulka č. 1)  Počet zachycených počítačových virů, počítačovými  antiviry 

Počet zachycených počítačových virů antiviry ze 

100 

Symantec, Kaspersky 99 

AVIRA 97 

Microsoft, Avast 96 

G DATA, F-Secure, ESET 95 

Bitdefender 91 

eScan 89 

Trustport, AVG 88 

McAfee 86 

Norman 74 

Kingsoft 60 

 
 

Obrázek č. 1)  Počet zachycených počítačových virů antiviry ze 100 případů 

 Dle zjištěných dat lze usoudit, ţe přes mnohdy srovnatelné ceny 

jednotlivých antivirových produktů jsou tyto rozdílně kvalitní. Rozdíl mezi 

prvními vyhodnocenými počítačovými antiviry je malý. Mezi počítačové 

antiviry, které skončily na prvních místech a na posledních je však velký 

rozdíl. Při koupi jednotlivých antivirových programů je důleţité nevšímat si 

pouze pořizovací ceny za níţ je produkt nabízen, ale téţ na jak dlouho je platná 
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licence a kolik stojí následné zakoupení licence antiviru. Ideální je rovněţ 

zakoupení takového antivirového programu, jenţ nabízí komplexní balíček 

ochrany před počítačovými viry, spyware, adware, červy a trojskými koni. Měl 

by zajistit snadnou instalaci a pouţití. 

 

1.8  Současný stav počítačových virů v ČR a v jiných                   

zemích 
 

Od konce roku 2008 do současné doby napadá počítače s Windows v 

největší míře zákeřný červ Conficker. Přestoţe Microsoft jiţ více neţ rok 

nabízí proti tomuto škodlivému viru bezpečnostní aktualizaci operačního 

systému, Confickeru se stále daří napadat nové a nové počítače. Za měsíc 

prosinec roku 2009 se dokonce stal nejrozšířenější počítačovou hrozbou v 

Čechách i na Slovensku.  

První verze počítačového červa Conficker začala napadat počítače 

koncem roku 2008 a odkazovala na doménu, která je známá jako centrum 

šíření spyware a falešných antivirových produktů. Aktuální verze Confickera je 

však ještě nebezpečnější. Instaluje do počítače další virus, který se jmenuje 

Waledac. Červ je naprogramován tak, ţe poté, co se usadí v počítači, se stane 

PC ovladatelné na dálku a lze jej vyuţít jako součást sítě na rozesílání spamu 

spolu s falešným programem na ochranu proti virům. 

V České republice má Conficker mezi zaznamenanými hrozbami podíl 

4,46 %. Daří se mu však masivně pronikat do počítačů na celé planetě. S 

podílem necelých deset procent je totiţ Conficker světově nejrozšířenější 

počítačovou hrozbou. Nejvyšší podíl dosahuje tento škodlivý kód v Rusku 

(17,13 %), Bulharsku (15,35 %), JAR (14,92 %) a Rumunsku (14,37 %).  

Jako obranu proti Confickeru doporučují bezpečnostní odborníci z 

Microsoftu instalaci všech aktualizací  antivirového programu a operačního 

systému Windows. Pokud si nejsme jisti, zdali počítač jiţ nebyl nakaţen, je 

vhodné jej také zkontrolovat pomocí bezpečnostních programů Windows Live 

http://safety.live.com/
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safety scanner a Malicious Software Removal Tool. Ty by měly být schopny 

také bezplatně vir z počítače odstranit. [13] 

 

Dle obrázku  č. 2 [14], je patrné jakým masivním způsobem jsou 

v posledním roce, od měsícem května roku 2009 do 8. dubna  2010 infikovány 

e-maily (světle modré sloupce), v porovnání s velice malým infikováním 

jinými způsoby (červené sloupce). Z toho jednoznačně vyplývá, kudy se 

v současné době viry šíří a kde by si měl kaţdý uţivatel počítače dát pozor.  

 

 

 
Obrázek č. 2)    Znázorňuje infikování prostřednictvím e-mailů v porovnání 

s klasickým  infikováním počítače. 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/security/malwareremove/default.mspx


 18  

2       SPAM 

2.1     Definice spamu 

 Spam je nevyţádaná reklamní pošta, nebo jiné nevyţádané sdělení, 

zpravidla komerčního charakteru, rozesílané hromadně mnoha příjemcům. 

Názory na to, co přesně spam je se však liší. 

 Za spam můţeme jednoznačně povaţovat zprávy zasílané automaticky 

mnoha adresátům, kteří si tyto zprávy neobjednali, a zejména nemají moţnost 

odběr těchto zpráv zrušit. Tyto zprávy zpravidla přicházejí ze zahraničí, jsou 

psány nejrůznějšími jazyky a nabízejí nejrůznější zboţí ( např. nelegální 

software či jiné podobné prostředky).  Tyto zprávy často chodí opakovaně 

stejným příjemcům, přičemţ mnohdy obsahují velmi podobnou nebo stejnou 

nabídku. Upraveny jsou pouze vnitřně, aby je nezachytil spam-filtr, přičemţ se 

čtenáři jeví jako stále stejná zpráva. 

Slabší forma spamu je víceméně jednorázová a často ruční zasílání 

nabídek českými firmami, se spolehlivou moţností zrušit odběr dalších zpráv, 

respektive zpravidla stačí nedat souhlas se zasíláním dalších zpráv a seriózní 

firma toto respektuje.  

Někdy se také jako spamování hovorově označuje i hromadné 

přeposílání zajímavých e-mailových zpráv na distribuční seznam. Ale jelikoţ 

tito příjemci o přeposílání mají zájem, sami se ho aktivně zúčastňují, a mají 

moţnost se kdykoliv z příjmu zpráv odhlásit, nelze v tomto případě o spamu 

hovořit. 

Za spam samozřejmě nelze označit ani vyţádaný odběr informací 

z nějakého serveru nebo i příjem komerčních sdělení nějaké firmy v případě, ţe 

se příjemce sám zaregistroval, a odesílatel si autentičnost této registrace ověřil, 

například vhodně napsaným skriptem, který po registraci odesílá kontrolní mail 
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a vyţaduje potvrzení registrace. Samozřejmostí je pak moţnost kdykoliv odběr 

zpráv ukončit. 

 Samotný název pochází ze značky amerických konzerv lančmítu, která 

se vyrábí od 30. let dodnes ( v současnosti, ale výrobce trvá na psaní velkým 

písmem SPAM) a za 2. světové války a po ní byla hojně rozšířená a stále méně 

oblíbená ve Velké Británii. Označení bylo přijato nejdříve pro praktiku 

mnohonásobného rozesílání téţe zprávy na Usenetu, ale pak se význam 

posunul pro zneuţívání skupin k šíření různých nepřípadných textů a přímo 

reklamy a zachoval se i poté, co se těţiště takových aktivit přesunulo do e-

mailu. 

2.2    Historie spamu  

Internet byl původně armádní projekt a nikdo nepředpokládal, ţe bude 

určen k vydělávání peněz. Zřejmě první spam napsal zaměstnanec Digital 

Equipment Corporation. Byl zaslán 1. května 1978 na adresy tehdejší sítě 

ARPANET a obsahoval informace o prezentaci produktů této společnosti. 

Dalším spamem byla zpráva podepsaná jistým Davem Rhodesem a rozeslaná 

do diskusních skupin sítě USENET. Předmětem této zprávy bylo 

MAKE.MONEY.FAST!! (vydělávej rychle peníze). 

Roku 1993 se muţ jménem Richard Depew rozhodl představit svoji 

novou představu o fungování USENETu. Tato idea nebyla na první pohled 

špatná. Navrhoval přidat moderátorům konferencí moţnost stanovit pravidla a 

zrušit příspěvky, které je poruší. Koncem března si Richard hrál se svým 

programem nazvaným ARMM, jehoţ úkolem bylo spravovat diskuse podle jím 

navrhnutého způsobu. Bohuţel došlo k nehodě a jeho software zahltil diskusní 

skupinu news.admin.policy více neţ 200 příspěvky. Samotný Richard Depew 

se za své počínání omluvil s tím, ţe se skutečně jednalo o nehodu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ARPANET
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Jedním z dalších spamů byla zpráva zaslaná 18. ledna 1994 s 

předmětem Global Alert For All: Jesus is Coming Soon (Upozornění pro 

všechny: Jeţíš brzy přijde). Jednalo se o náboţensky laděný text, který 

ukazoval souvislosti mezi zemětřesením v Los Angeles, Kalifornii, záplavami 

v Evropě, válkou v Jugoslávii a dalšími katastrofami. 

Skutečně masivním spamem byla nevyţádaná zpráva Green Card Lottery, 

kterou zaslali 5. března 1994 právnická společnost Cantor a Siegel. Zpráva 

zahltila 6 000 diskusních skupin. V jejich stopách později kráčel další spammer 

Michael Wolff, který pomocí nevyţádaných zpráv nabízel svoji knihu o 

internetovém chatu. Kaţdý výskyt spamu doprovázely mohutné diskuse o etice 

chování na Internetu (tzv. netiquete). Navzdory tomu se spam stal aţ do dnešní 

doby hrozbou, kterou řeší nejen známé technologické společnosti, ale také 

politici.[12] 

2.3  Důvod vzniku spamu 

Spam vznikl proto, ţe e-mail umoţňuje velmi snadnou, levnou, a rychlou 

komunikaci. Primárně mezi jednotlivci nebo v menších skupinách. Při 

hromadné korespondenci se to vše samozřejmě projeví ještě mnohem více. 

Nemusí se tisknout hromady dopisů, potiskovat mnoţství obálek a vkládat do 

nich dopisy, ani platit poštovní známky.  Finanční a časová úspora je tedy jasně 

viditelné a ekonomické hledisko je pro chod firmy velmi důleţité. Jedna 

z definic spamu je, ţe jde o nevyţádanou nabídku. Ale můţe bez nabídky 

fungovat obchod? Kolik nabídek je vyţádaných a kolik nevyţádaných, tedy 

upotřebitelných a neupotřebitelných, lze mnohdy těţko posoudit, a kde je 

etická hranice, kdy uţ nevyţádaná nabídka vadí, a tudíţ ji můţeme označit jako 

spam, je opravdu diskutabilní. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa
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2.4    Poslání spamu 

Základním posláním spamu je šíření reklamy, tedy nabídka čehokoliv. 

Propagace  produktů a sluţeb je tedy hlavním obsahem většiny nevyţádané 

pošty. 

2.5 Podvodné maily 

Pro podvodné maily se pouţívá název tzv. phishing, jenţ vznikl 

z anglického slova fishing, které značí rybaření a plně vystihuje tuto činnost. 

Počítačoví uţivatelé jsou nachytáváni na falešné e-mailové zprávy. Danou 

návnadou jsou e-maily v nichţ je na místě odesílatele uvedena např. naše 

banka, administrator@inetbanka.com. Vlastní text zprávy se pak bude 

pravděpodobně snaţit přesvědčit o tom, ţe se vyskytly problémy 

s přihlašovacím heslem, a je nutné vyplnit speciálně pro tento účel vytvořený 

WWW formulář. Všechny atributy e-mailu (podvrţená adresa, oslovení 

grafika, apod.) plně korespondují se zvyky banky, coţ přispívá k pokusu 

oklamání. Pokud jsou poţadovaná data zadána, pak data díky této 

vykonstruované návnadě neputují do banky, ale k podvodníkovi. Přestoţe 

kaţdá banka stále dokola zdůrazňuje „nikdy vás nebudeme vyzývat , aby jste 

nám sdělili heslo e-mailem“, přesto je mnoho uţivatelů natolik neopatrných, ţe 

v tomto směru udělají chybu, která je stojí v důsledku peníze, popř. pokud 

zjistí, ţe udělali chybu včas, nemalé starosti. Praktiky lovců bankovních hesel 

jsou však mnohem rafinovanější. Mohou poslat zprávu s odkazem na web 

konkrétní banky. Po následném otevření webu vše z hlediska grafiky i obsahu 

stránky vypadá jako v dané bance, jenţe půjde o přesnou kopii dotyčného 

webu, a po zadání, toto poputuje do databáze autora kopie webu. Ten se pak 

pokusí o převod peněz z napadeného účtu na účet svůj.  
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2.6 Antispamový zákon 

V roce 2004 začal nabytím účinnosti platit  Zákon č. 480/2004 Sb. „O 

některých sluţbách informační společnosti“, jenţ problematiku spamu upravuje 

a vyţaduje prokazatelný souhlas příjemce zprávy. Dohledem nad dodrţováním 

zákona byl pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento zákon byl 

postupně novelizován, a to v letech 2005, 2006 a naposledy v roce 2007. Zákon 

byl vytvořen podle směrnice Evropského společenství č. 2000/31/ES.  Spam 

definuje jako obchodní sdělení, coţ jsou všechny formy sdělení určeného k 

přímé či nepřímé podpoře zboţí či sluţeb nebo image podniku fyzické či 

právnické osoby. Zákon řeší nejen internetový spam, ale také jiné formy 

elektronické komunikace. Šíření obchodního sdělení je uvedeno: 

V § 7 - Šíření obchodního sdělení 

(1) Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek 

stanovených tímto zákonem. 

(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních 

sdělení elektronickými prostředky vyuţít pouze ve vztahu k uţivatelům, kteří k 

tomu dali předchozí souhlas. 

(3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého 

zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v 

souvislosti s prodejem výrobku nebo sluţby podle poţadavků ochrany 

osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 

Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.), můţe tato fyzická či právnická osoba vyuţít tyto 

podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení 

týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo sluţeb za předpokladu, 

ţe zákazník má jasnou a zřetelnou moţnost jednoduchým způsobem, zdarma 

nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto 
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vyuţitím svého elektronického kontaktu i při zasílání kaţdé jednotlivé zprávy, 

pokud původně toto vyuţití neodmítl. 

(4) Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je 

zakázáno, pokud 

a)  tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení, 

b) skrývá nebo utajuje totoţnost odesílatele, jehoţ jménem se komunikace 

uskutečňuje, nebo 

c)  je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně 

zaslat informaci o tom, ţe si nepřeje, aby mu byly obchodní informace 

odesílatelem nadále zasílány.[5] 

Dozor nad dodrţováním tohoto zákona má Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

2.7 Získávání e-mailových adres 

Rozesilatelé spamu mají mnoho cest k dispozici, jak se mohou dostat 

k našim e-mailovým adresám. Hlavním způsobem, jakým se e-mailové adresy 

dostanou do nepravých rukou, je registrace uţivatele na nejrůznějších 

internetových serverech s nedůvěryhodným obsahem.  Ani vyuţívání sluţeb 

důvěryhodných a slušných serverů však není stoprocentně bezpečné. 

Pravděpodobnost zneuţití adresy českým provozovatelem webových sluţeb je 

sice výrazně niţší, ale není nulová. Není ani řešením zadat při registraci na 

server neexistující adresu, jelikoţ provozovatel serveru na zadanou adresu 

pošle potvrzovací kód, nutný pro aktivaci účtu. Důvodem nemusí být vůbec 

snaha o získání adresy pro distribuční seznam. Adresy registrujících se 

uţivatelů ověřují i slušné servery, např. proto, aby mely jistotu, ţe v budoucnu 

bude moţné zaslat uţivateli zapomenuté heslo e-mailem. Obecně se proto 

doporučuje zaloţit si pro účely registrací na serverech speciální e-mailovou 

adresu, a běţně ji nevybírat. Je však nutné počítat s tím, ţe se uţivatel nedozví 
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o plánovaných výpadcích serveru nebo o faktu, ţe kdyţ sluţbu dlouho 

nevyuţívá, můţe být jeho účet zrušen. U důleţitých sluţeb, poskytovaných 

důvěryhodnými servery, je proto vhodné pouţívat adresu, kterou uţivatel 

pravidelně kontroluje.  

Mnoho firem touţí získat kontakty na potencionální zákazníky natolik, ţe 

se jim vyplatí pořádat pro sběr kontaktů nejrůznější akce. Týká se to jak 

marketingových firem tak i obchodních firem, které  mohou velmi snadno 

oslovovat moţné zákazníky právě elektronickou poštou. Svépomocí je to pro 

firmy mnohem levnější, neţ kdyby museli platit marketingové firmy. Dále 

dotyčná firma  získané informace pouţije pro určitý projekt a následně je můţe 

prodat jiné  firmě.  

2.8    Antispamová řešení 

 Jelikoţ je základem obrany před spamem prevence, tedy ochrana e-

mailové adresy, je nutné pouţívat i nějaký nástroj, který filtruje příchozí spam. 

Nejpouţívanějším obranným mechanismem jsou spamfiltry. Jejich úkolem je 

rozpoznání spamové zprávy, a oddělit je od běţné pošty.  

 Pokud filtr vyhodnotí zprávu jako spamovou, provede v závislosti na 

konkrétní aplikaci a nastavení filtru jednu z těchto operací: 

a) úplně odstraní zprávy, 

b)  přeřadí zprávy do vyhrazené sloţky, 

c) označí zprávy jako spam, do předmětu zprávy. 

Jeden filtr jednoho konkrétního uţivatele provádí s podezřelými 

zprávami vţdy právě jednu trvale nastavenou akci. Někdy její výběr záleţí na 

uţivateli, jindy je daná správcem poštovního serveru.  
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Rozesílatelé spamu se však snaţí spamfiltry obelstít, aby jejich zprávy 

pronikly do běţné pošty. Nejjednodušším způsobem, jak ztíţit odhalení 

klíčového slova, je záměrná chyba v zápisu. Můţe jít o chybný pravopis, 

překlep nebo vzájemné přehození znaků  v rámci slova. Člověk takovou chybu 

neřeší, ale stroj je tím zmatený. Dalším způsobem,  jak zmást spam filtr, je 

vloţení přebytečných znaků, a jejich naformátování do podoby neviditelné pro 

uţivatele. Prakticky stačí obarvit vloţené znaky na bílo, pokud má e-mail bílé 

pozadí. Autoři spamů však začali pouţívat obrázky. Veškerý reklamní text je 

nakreslený v obrázku. Nevýhodou je však vyšší datový tok a datový objem. 

Jedná se však o velice silnou zbraň proti spamfiltrům. Práci spamfiltrů 

komplikuje i rozesílání spamu z mnoha cizích IP adres. Šiřitelé spamu se 

pomocí různých virů zmocňují cizích počítačů, a ty pak pouţívají 

k distribuovanému šíření spamu. Úspěšnému procházení spamovými filtry tak 

od samého začátku napomáhá pouţívání mnoha různých e-mailových adres 

odesílatele.  

2.9    Náklady na příjem spamu 

 Příjem spamových zpráv je bezpochyby obtěţujícím aspektem. Často se 

však hovoří o finančních nákladech, spojených se samotným příjmem spamu. 

Zejména tedy v souvislosti s nabídkami antispamových řešení.  Spamové filtry, 

pomáhající koncovým uţivatelům, bohuţel chytají zprávy aţ těsně před 

doručením, a často je ještě vrací zpět, takţe spam můţe být zátěţí pro páteřní 

datové spoje. Potíţe s objemem dat by mohly nastat v případě, ţe by autoři 

spamu začali přikládat ke zprávám video. Toto je však málo pravděpodobné, 

protoţe by  samotným autorům  nárust datového toku způsobil větší problémy 

neţ  příjemcům. 
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2.9.1  Časové a mzdové náklady 

 Největší náklady, které mají příjemci s nevyţádanou poštou, přináší 

ztráta času při jejich třídění a kontrole. Ve firmách jsou to mzdové náklady na 

zaměstnance, kteří jsou těmito maily zdrţováni od své práce.  

V menších firmách se investice do komerčních antispamových  řešení 

z finančního hlediska nevyplatí, ale jednoznačně má smysl podniknout kroky 

pro ochranu  adresy na webu a zvolit si některý z nekomerčních antispamových 

filtrů, které zachytí, alespoň část zpráv. Zdali je komerční spamfiltr oproti 

volně dostupnému filtru výrazně lepší, je těţké určit. Je však samozřejmostí  

kontrolovat sloţky se spamem, coţ zabere relativně mnoho času, ale je 

nezbytně nutná kvůli ztrátě důleţitých dat a následné finanční ztrátě. Časově-

finanční hledisko ale nemusí být jediným kritériem v pohledu na smysl 

ochrany firmy před spamem.  Rovněţ můţe mít spam vliv na zaměstnance 

v jeho produktivitě, psychickém stavu, coţ se můţe v horším případě projevit 

v jeho způsobu jednání se samotným zákazníkem. Ve vyjímečných případech 

můţe určité škody způsobit příjemci spamu i samotný obsah zprávy, kterým se 

nechá zlákat a koupí si zbytečnou věc nebo pochybný produkt. [4] 

Kaţdý den koluje internetem 150 miliard spamových zpráv. Během 

letošního roku by se navíc mnoţství rozesílaného spamu mělo ještě dramaticky 

zvýšit, a to aţ o 40 procent. 

2.10   Ochrana před spamem 

-E-mailovou adresu svých známých a samozřejmě i  tu svou  vlastní, je 

nutno chránit a nakládat s ní obezřetně. 

-Do podezřelých formulářů nezadávat adresu ţádnou, a do těch  

ostatních uvádět adresu speciální. 
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-V případě telefonické či jiné komunikace s marketingovými firmami je 

rovněţ nutná obezřetnost. 

-Pro uvádění elektronické adresy na webových stánkách je dobré 

pouţívat ochranu před spamboty, a to např. tak, ţe se zkratky uváděné 

v e-mailové adrese rozepíší do slov. 

-Spamové zprávy je nejjistější promazávat v reţimu off-line. Otevírání 

příloh či klikání na odkazy je nebezpečné. 

-Spolehlivou ochranu poskytují servery , které od kaţdého odesílatele, 

jehoţ adresa není v seznamu, vyţadují potvrzení o tom, ţe zprávu 

odeslal člověk. 

-Při psaní individuálních zpráv je vhodné dodrţovat pravidla, která sníţí 

pravděpodobnost, ţe bude zpráva povaţována za spam. Pole předmět je 

nutné při odesílání zpráv vyplnit věcně a výstiţně.  

Před příchozím spamem je vhodné chránit adresu spamfiltrem. Například 

společnost Eset nabízí několik spamfiltrů, přičemţ jejich výhoda z mého 

pohledu spočívá především v tom, ţe jsou po technické stránce totoţné 

s uţívanými antivirovými programy této společnosti. K vyzkoušení nabízí 

jednotlivé programy zdarma, pokud  s nimi uţivatel není spokojen, nemusí je 

zakoupit. Spamfiltry kontrolují jak samotný obsah e-mailu, tak i jeho přílohu. 

Při nalezení infekce tuto vyléčí, popř. odstraní infikovaný e-mail. Nabízí 

moţnost připojení podpisu do e-mailu. 

 Při samotném šíření obchodního sdělení je nutné dodrţovat pravidla 

daná zákonem, včetně mravních a etických zvyklostí. Prevence je základem. 
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3    SPYWARE 

3.1    Definice spyware 

Spyware je program, jenţ odesílá data z počítače prostřednictvím internetu 

bez  vědomí samotného  uţivatele. Někteří autoři spyware vyuţívají program 

k odesílání typu dat jako je přehled navštívených stránek nebo nainstalovaných 

programů  za účelem zjištění potřeb nebo zájmů uţivatele a tyto informace 

vyuţívají  pro cílenou reklamu. Jsou však spyware odesílající čísla kreditních 

karet nebo hesla. Mnohdy lze jen těţko poznat o jaký spyware se jedná, proto 

většina uţivatelů nesouhlasí s jeho existencí a legálností. Spyware běţí na 

počítači bez vědomí jeho uţivatele a představuje z hlediska jeho uţivatele 

velkou hrozbu, protoţe odesílá různé informace, které se dále zpracovávají.  

3.2     Druhy spyware 

a) Adware – k obtěţování dochází za pomocí reklamy. Instaluje se s 

programem. 

b) Hijacker – změní nastavení výchozí stránky internetového prohlíţeče. 

c)  Dialer  - velice nebezpečný program. Ohroţeni jsou majitelé vytáčeného 

internetové připojení. Dialer  změní telefonní číslo, které vytáčí modem a 

částka za níţ jsme připojeni k internetu je mnohonásobně vyšší neţ za 

standardní připojení. Účet za připojení je pro uţivatele mnohdy likvidační.  

d)  Keylogger – zaznamenává veškeré úhozy do klávesnice, při pouţití tohoto  

programu lze odhalit nejrůznější hesla, především u internetového 

bankovnictví.  

e)  Malware – jedná se obecné označení škodlivé havěti, která napadá počítače. 
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3.3   Ochrana před spyware 

Projevy nakaţeného počítače mohou být různé. Od neustále 

vyskakujících internetových oken, které dokáţou uţivatele pěkně otrávit, přes 

neustále se zpomalující počítač aţ po neočekávané restarty počítače. Vzhledem 

k tomu, ţe v současné době počet špionáţních programů stále narůstá, je 

důleţité dodrţovat tyto zásady: 

-Hlídat si jak samotný počítač, tak i samotná data, která mu sdělujeme, 

-Nikdy  počítači nesdělujeme data, která mu sdělovat nemusíme,  

-Mít  nastaveno zabezpečení prohlíţeče,  

-Vše mít řádně aktualizované, včetně programů s nimiţ pracujeme. Tak 

jak jsem jiţ zmínil v předchozích kapitolách, je nutné mít nainstalován 

antivirový program s automatickou aktualizací a správně nastaven 

firewall,  

-Jednotlivé dokumenty by měly být chráněny hesly, popř. šifrováním,  

-Uţivatel by neměl prohlíţet stránky s podezřelým obsahem a neměl by 

instalovat ţádné podezřelé programy, 

-Důleţitá data je nutné si zálohovávat. 

Je nutné pouţívat některý z antispywarových a antiadwarových 

programů. Já osobně pouţívám XoftSpy, který je schopen bezpečně odstranit 

veškerý škodlivý software, tedy Adware, Keylogger a další, jenţ jsem uvedl 

v předchozí kapitole. Dále chrání prohlíţeč před škodlivým zásahem 

z internetu. V případě nevhodného zásahu vše vrátí do původního stavu. 

Vyuţívá rozsáhlou databázi, kterou aktualizuje a zdokonaluje. Pro mne jako 

pro uţivatele je přehledný. 
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4     Způsoby ochrany domácích a firemních počítačů 

4.1  Firemní počítače  

Základní problémy při ochraně počítačové sítě jsou prakticky tytéţ, 

jako při ochraně jednoho počítače, a to zejména tehdy jsou-li připojeny 

k internetu. Tato varianta je jiţ dnes naprosto obvyklá a doporučuje se pro její 

ochranu: 

a) Zabezpečení před přímým přístupem, tedy nastavení jednotlivých                                                                                                                                                                     

uţivatelů, jejich uţivatelských účtů a přístupových hesel, 

b) Aktualizace systému a jednotlivých pouţívaných programů, 

c) Testování zabezpečení sítě, 

d) Funkční firewall a antivirovým programem s pravidelnou 

aktualizací,   společně s ochrannými programy typu antispyware, 

antiadware, červy a    trojskými koni, 

e) Správně nastavený internetový prohlíţeč, 

f) Vyřešení otázky sdílení. Především programů, dat, atd., 

g) Pouţívání šifrování.    

4.2  Domácí počítač 
  

Pro ochranu domácího počítače jsou důleţité tyto zásady: 

 

a) Zamezení v přístupu k počítači všem nepovolaným osobám 

nastavením účtů a osobních hesel, 

b) Počítač připojený k internetu zabezpečit kvalitním firewallem, 

kvalitním a často aktualizovaným antivirovým programem, 

c) Často aktualizovat programové vybavení počítače, 

d) Provádět testování počítače v síti.  
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4.3    Porovnání ochrany firemního a domácího počítače 
 

Samotná ochrana domácího i firemního počítače by měla být souborem 

daných zásad co udělat pro to, aby byl počítač co nejméně napadnutelný a data 

v něm, byla co nejvíce chráněna před jejich zneuţitím, ztrátou, poškozením či 

vyzrazením neoprávněné osobě. Je třeba vycházet z toho, ţe běţní domácí 

uţivatelé počítače nechtějí pronikat do hloubky systému počítače, ale tento 

hlavně pouţívat pro svou potřebu. Měli by si však uvědomit, ţe prvotní 

investice související s instalací základních ochranných programů úzce souvisí 

s tím, aby počítač uţívali a nemuseli řešit problémy vzniklé s podceněním 

základních poviností kaţdého uţivatele. Rovněţ by měli znát důleţitá pravidla 

při práci s počítačem, tak jak jsem je uvedl výše v kapitole 1.6 a dalších, která 

spočívají v samotné prevenci. U firemních počítačů, které vyuţívají při své 

pracovní činnosti zaměstnanci, se oproti domácímu uţivateli počítače stanoví 

jasná a daná pravidla pro pouţívání majetku firmy a veškerá instalace 

důleţitých programů, pro zajištění chodu a spolehlivého provozu počítače 

zajišťuje buďto odborná externí firma, či konkrétní zaměstnanec určený ke 

správě počítačové sítě. Je nutné abych zmínil, ţe časové a mzdové náklady a 

hlavně náklady vzniklé tím, ţe zaměstnanec, který je při své práci plně odkázán 

na práci s počítačem a s tímto pak pracovat nemůţe, jsou velké. Rovněţ by v 

kaţdé firmě  mělo být důleţité, aby data, která firma spravuje, ať uţ se jedná o 

osobní data zaměstnanců, klientů, či o výrobní technologii podniku, byla před 

neoprávněnými osobami chráněna, přístupovými hesly, šifrováním apod.  Při 

vyuţívání internetového bankovnictví, je nutné si v souvislosti se spywarem 

dávat velký pozor, jelikoţ informace zjištěné např. dle úhozů do klávesnice, 

mohou poslouţit k přístupu k soukromým či firemním účtům, coţ by bylo jak 

pro jednotlivce, tak i pro firmu likvidační.  
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ZÁVĚR 

 Cílem mé práce bylo zjištění současného stavu počítačových virů, 

spamu a spywaru ohroţujících současnou ekonomiku. Ve své práci jsem uvedl 

co vlastně je počítačový vir, spam a spyware. Jak a proč vznikly, jak se 

chovají, či jaké jsou jednotlivé druhy.  Popsal jsem důleţité zásady pro to, aby 

se uţivatel počítače s tímto negativním jevem nesetkal. Rovněţ jsem uvedl   

základní uţivatelská pravidla pro práci s počítačem.  

 Jako nedílnou součást ochrany počítače jsem uvedl příklady 

antivirových programů, které na základě antivirového testu dosáhly  výsledků,  

jenţ jsem zapracoval do tabulky a sloupcového grafu a k tomuto jsem napsal 

komentář. Dále jsem se zmínil, podle čeho by se měly antivirové programy 

kupovat a dle jakých kritérií vybírat. 

V bakalářské práci jsem uvedl i důleţité ekonomické hledisko, 

v souvislosti s ochranou firmy před spamem či počítačovými viry, které 

spočívá v časových a finančních nákladech, kdy  můţe mít  vliv na 

zaměstnance v jeho produktivitě, psychickém stavu, coţ se můţe v horším 

případě projevit v jeho způsobu jednání se  zákazníkem. U spamu, který je 

v současné době hodně rozšířen, jsem uvedl jak si chránit svou e-mailovou 

adresu, komu ji sdělovat a za jakým účelem. Náklady na příjem nevyţádané 

pošty jsou časově a tedy finančně náročné. Počet rozesílaného  spamu by se 

měl do budoucna dle odhadů zvýšit aţ o 40 %. Zde by měly firmy soustředit 

svou pozornost do budoucna, protoţe třídění potřebné a nepotřebné pošty bude  

pro zaměstnance časově náročné. Uvedl jsem citaci  Zákona č. 480/2004 Sb. 

„O některých sluţbách informační společnosti“, jenţ problematiku spamu 

upravuje. V práci jsem uvedl, jak je důleţité v obraně před spyware si 

dokumenty chránit hesly nebo šifrováním, mít instalován antispywarový 

program a tento mít automaticky aktualizován včetně správně nastaveného 

firewallu. Důleţité je neuvádět za ţádných okolností nikomu svá přístupová 

hesla od bankovních účtů. 
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 Porovnal jsem moţnosti ochrany firemních a osobních počítačů, kde 

jsem uvedl, co je z pohledu uţivatele domácího počítače důleţité, hlavně 

v podobě základní instalace programů chránících osobní počítač a následná 

kázeň uţivatele počítače. Oproti tomu jsem uvedl, ţe firemní počítače by měly 

mít pro uţivatelský provoz jasně stanovená pravidla zaměstnavatelem a o 

instalace, aktualizace a samotnou správu sítě by se měla starat specializovaná 

firma či pověřený a znalý zaměstnanec. Zaměstnanci jenţ počítač uţívají by 

měli znát hlavní zásady pro bezpečnou práci s firemním počítačem a o vzniklé 

problémy, by se měl postarat odborník.   
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