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ÚVOD. 

 
Toto je už čtvrtá kniha z Netsvěta, přinášející obsah článků z této sekce časopisu Příložník, tak jak 
vycházely v roce 2003. Vydáváme to vlastně už v březnu 2004, takže jsem s potěšením zjistil, že 
všechny linky na freeware (viz příloha) ještě pracují :-). Kolik jich ale ještě bude pracovat za rok, za 
dva?  
 
Také rok 2003 byl bohatý na události. Naše knihovna KNIHY OFF-LINE včetně knižnice Klubu 
čtenářů KČK se bohatě rozrostla, prakticky o tituly KOL-37-49 až KOL-37-60 včetně, což je celkem 
dost. Byly tam nejen cestovní reportáže jako třeba JE ME SOUVIENS, tj. vzpomínky na Quebec nebo 
NA ZÁPAD K PACIFIKU, o naší cestě přes Skalisté hory, ale i knihy technické: NETTARIA, 
BARIÉRY, PALL MALL a v neposlední řadě i ¨TECHNIK ZA OCEÁNEM, popisující osudy i 
omyly globe-trottera J@ns@na. A málem bych zapomněl: také NETSVĚT2002.  
 
Na druhé straně BUKMÁRKY jsou vlastně knihou recenzí a to už se dostáváme k našim knihám 
povídek, CENA ÚTĚCHY a VŠECHNY ZVONY Z HELENY ZRCADLENÍ, ale ty dvě už vlastně 
až v roce 2004. Nechyběla tu ani kniha básní ILUZE LÁSKY, divadelní hra o umělé inteligenci CO 
TY NA TO, MÍŠO? , která se kdysi zúčastnila soutěže Alfréda Radoka a v angličtině vydané eseje z 
Hurontarie, nazvané PARALLAXES. Nu a z naší učební série pak vyšla kniha UMÍME DOBŘE 
NASLOUCHAT? 
 
Příložník vstoupil do čtvrtého ročníku a naplnil ho články, reportážemi a povídkami, jejichž většina se 
pak objevila v právě uvedených knihách. Už pravidelně se tam začaly objevovat i rébusy, hlavolamy a 
hudební hádanky :-). V Příložníku také běžely dva seriály: SPOMIENKY NA NAŠE POTULKY 
SVETOM od Juraje Višného a od jeho paní, Alice Višný, nazvaný MESTÁ SVETA - obojí 
připravujeme jako knihy. Nu a náš měsíčník VM o Vojničově rukopise, který napsal neznámý autor 
neznámým písmem a v neznámém jazyce) se také činil. Opět, chětl bych zde hlavně poděkovat našim 
přispěvovatelům a nakonec, ale ne v poslední řadě, všem našim čtenářům  
 
Autor 
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SHINKANZEN.  

 
Ne, nejedná se o nějaký druh zen-
budhizmu, i když ten mají v 
Japonsku také, jde o tzv. 
Shinkanzen neboli Bullet Train čili 
japonskou "Strelu", prostě 
rychlovlak :-) Jel jsem jím přes půl 
Japonska do Toyohashi a jeho 
průměrná rychlost je 262 km/hod 
(tj. celková dráha dělená celkovým 
časem), zatímco maximální je 
dokonce 552 km/hod, což je 
světový rekord z roku 1999. Hned 
za ním je s rekordy Francie - 515 
km/hod max, a její průměrná 
rychlost je ovšem také menší než 
japonská - 254 km/hod. Za nimi je 
v průměrné rychlosti kupodivu 
Španělsko (209), zatímco 

Německo, Anglie a statní to nedotáhli ani na dvě stě. Patrně tam vlaky staví déle; zdálo se mi totiž, že 
Japonci staví snad jen na minutu a honem zase pryč :-). 
 
Překvapilo mě, že v tom vlaku při té rychlosti nebyly žádné bezpečnostní pásy jako jsou v letadle, ale 
normálně je pochopitelně nepotřebujete a při nehodě by nám asi moc nepomohly. Jenže o žádné srážce 
jsem tam neslyšel, i když tam vlaky odjíždějí v tak malých intervalech za sebou. Opravdu: když přijdete 
na nástupiště o dvě minuty dříve a vlak už tam stojí, můžete s ním odjet úplně jinam - je to totiž jiný 
vlak. Mně se to málem stalo na na tokijském nádraží Shinjuku, tak to vím z první ruky. 
 
Stanice v Japonsku sice jsou, ale ne vždy jsou označeny i v angličtině nebo alespoň latinkou. Zato se 
můžete plně spolehnout na své hodinky a jízdní řád. Sám jsem to zkusil a dokonce jsem zjistil, že se mi 
hodinky trochu předcházely :-). Nu v Kanadě si kdysi také mašinfírové nastavovali hodinky přesně na 
vteřinu. Koleje musí být v Japonsku zřejmě plně zabroušeny, protože o nějakých nárazech na spojky 
nemohlo být ani řeči. Projeli jsme kolem posvátné hory Fuji, která je tam také malována všude a na 
všem, asi jako u nás Hradčany.  
 
Když jsem se hrnul ke dveřím, že budu vystupovat, jedna japonská babička za mnou běžela, něco mi 
usilovně naznačovala a tahala mě za rukáv. Protože se staví ve stanicích jen velmi krátce, snažil jsem se 
jí pochopit velmi rychle. To se mi ale podařilo, až když konečně ukázala na můj deštník, který jsem 
zapomněl pod sedadlem. Deštník byl vůbec největší případ pesimizmu, který jsem v Japonsku potkal. 
Vlastně abych byl spravedlivý: žádný pesimizmus, jen tvrdý realizmus.  
 
A hele: minulý týden jsem četl v novinách, že řidič Bullet-trainu usnul za "volantem". Kolik že bylo 
mrtvých? Žádný! Poznali to totiž jen podle toho, že vlak dojel do stanice, ale zastavil 90 metrů před 
místem, kde měl přesně zastavit, takže poslední tři vagóny už nebyly u platformy! Řízení totiž bylo 



přepnuto na autopilota. A když ze stanice přiběhli zřízenci a vběhli do kabiny s řidičem, našli ho, jak 
tam vesele chrápal a to už celých 8 minut! 
 
West Japan Railway prohlásila, že je to poprvé, co někdo v Shinkanzenu usnul. Chtěl bych je opravit: já 
tam také usnul, ale pravda, já to neřídil. Více mě ale rozčiluje to, že tam zřejmě nebyl žádný druhý, 
pomocný mašinfíra. Jak je vidět, asi si myslí, že jejich systém je bezpečný, alespoň pro zajíždění do 
stanic :-). A oněch 800 pasažérů ani nic netušilo. Nu uvidíme, teď už teda tuší . . .  
 

Navrhoval jsem kdysi bezpečnostní elektroniku a systémy pro jaderné elektrárny. Lidé si neuvědomují, 
jaké nároky se na takové systémy kladou, jak detailně se navrhují a zkoušejí. Používá se tam technika 
vrcholné spolehlivosti, převzatá z kosmických letů. Jak se to dosáhne? Žádná součástka pochopitelně 
není 100 procentně spolehlivá a i 99,999 procent je málo, takže se dělá tzv. backup, zálohování. Místo 
jedné součástka nebo zařízení se nainstalují dvě a v případě poruchy se přepne na zálohu. Asi mi 
řeknete: A co poslední americký raketoplán, space-shuttle? Nuže to je tak: pokud to opravdu způsobily 
ty tiles (tepelně izolační desky), pak zřejmě tu zálohu neměli. Dvojí vrstva desek nepomůže, když se obě 
odlepí naráz. Jindy jde o věci, o kterých ještě moc nevíme. Tak např. při jiné katastrofě, kdy - ještě na 
zemi - shořela posádka raketoplánu, se nemohlo přijít na to, co to způsobilo.  Dr.Richard Feynman, 
známý fyzik, pozvaný na expertízu, pak zjistil, že těsnící kroužky u rakety byly přes noc vystaveny 
mrazíku a tím ztratily pružnost. O to vlastně nejde, chtělo to genia a tím Feynman byl; horší je, že se s 
tím předem vůbec nepočítalo a ještě daleko horší je, že mu NASA ani pak nevěřila a snažila se 
Feynmana umlčet. Jak je vidět, technické poruchy je možno řešit, ale na některé poruchy mozku  ještě 
nestačíme :-).  
 
Podobně nechápu, proč nemůžeme třeba lépe zajistit Net proti hakerům. Asi ne, pokud to necháváme na 
amatérech. K tomu jen přidám jednu noticka z minulého týdne: MSN Network (s tím kýčovitým 
motýlkem), vlastněná Microsoftem, se v TV chlubí, že má specielní obranu proti hakerům, daleko 
bezpečnější než jiné systémy. Dovoluji si o tom pochybovat: vždyť to byly hlavně chyby Microsoftu, ať 
už Windows, Explorer, Word a dokonce prý i Excel, které umožnily i poměrně nezkušeným hakerům 
nabourat Net! Nebýt teple vytápěného inkubátoru Microsoftu, tak by hakeři dávno zahynuli po přeslici, 
zatímco teď na to nestačíme ani mečem. 
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NAŠE MYŠLENÍ: NA ROZCESTÍ ČI VE SLEPÉ ULIČCE? 

(Díl 1., prvně publikováno v pražském Amberzinu) 
 

Všimli jste si, jak často se lidé 
mýlí, ať už v úsudku či jen v 
odhadu? A to i při té záplavě 
informací, která se na nás hrne z 
knih, televize i Internetu, kdy by se 
zdálo, že udělat chybu je prostě 
nemožné! Pokud se jedná o 
rozhodnutí, které nespadá do naší 
expertízy, no prosím, to lze 
pochopit, ale když jde o i 
odborníky a to ať už se jedná o 
vědecký výzkum nebo technický 
problém? Je v tom nějaká 
zákonitost či se jedná jen o vadu 
našeho myšlení, které asi nikdy 
nebude imunní proti omylům? 
 
Začněme ale od počátku: 

přírodopisci začali nazývat naše předky podle místa nálezu jejich pozůstatků: tak vznikl člověk 
neandrtálský, cromagnonský a najednou, z ničeho nic, je tady člověk náš, Homo sapiens, neboli člověk 
moudrý. Nepodezírám pány biology z nadutosti či nadsázky - šlo jim zřejmě o to ukázat, že „nám to 
jaksi víc myslí" než naším předkům, i když těm to asi také muselo dost myslet, což dokazují nejen jejich 
zbraně, ale i nářadí, keramika, kresby a podobně. Nuže dobře, přiznejme si, že jsme asi nějaký pokrok 
od jejich doby v myšlení učinili - ale jak to tedy přijde, že někdy myslíme docela dobře a jindy zase 
vůbec ne?  
 
Tradičně pokládáme počátky opravdového myšlení asi tam, kde jsme začali používat abstrakci a 
jednoduchou analýzu, syntézu, dedukci a také indukci. Ale pak šel člověk ještě dál, to když si uvědomil, 
že stejnou či podobnou dedukci by mohl použít v různých případech a že tady tedy musí být něco, 
nějaká pravidla, která se nevztahují jenom na individuální případy, ale na celé skupiny případů, něco 
jako „zákony správného myšlení". 
 
Tuto pansofii hledali už staří Řekové a její úlohu měla asi hrát filozofie. Od Aristotela, přejatého 
středověkými dogmatiky, se dostáváme k první revoluci v myšlení, kterou bezpochyby vedl René 
Descartes, jenž nás poučil, že autorita ještě není totéž, co důkaz a že každé prohlášení je třeba dokázat, 
odvodit či otestovat, podobně jako se to děje v matematice. Kromě jednoho: jen známé "Cogito, ergo 
sum" (Myslím, tudíž jsem) je třeba brát jako evidentní, tedy něco jako axiom.  
 
Skeptik David Hume ovšem zase kritizoval Descarta, neboť naše znalost „příčiny a následku" je prý 
daná jen způsobem, jakým lidé myslí a že vlastně kausalitu jako takovou nemůžeme pořádně dokázat, 
neboť je všechna jen výsledkem našeho pozorování. Ovšem i Hume věřil, že existuje metoda, která 
zavede pořádek do myšlení, to jest, abychom poznali, co je jisté a co není. Humovu skepsi zase napadl 



Immanuel Kant, který tvrdil, že ne všechna naše znalost je dána jen naším pozorováním. Také další 
filozofové se snažili tak či onak popřít Huma, i když se to žádnému dodnes úplně nepodařilo. A tak 
bychom mohli pokračovat a čím více se blížíme dnešní době, tím více se filozofie zamotává ve svých 
paradoxech a víc a víc se zabývá tím, co si máme myslet, místo toho jak máme myslet.  
 
A tak v hledání zákonů myšlení postupně zabrala místo, které si usurpovala filozofie, zase matematika, 
později fyzika a pak formální logika. Naděje se upírala i na počet pravděpodobnosti, symbolickou logiku 
a konečně přišly počítače a tam se to všecko teprve opravdu rozběhlo. Ale ruku na srdce: jak dalece nám 
to pomůže při řešení toho kterého konkrétního problému, testování té které hypotézy nebo odhadování 
jistoty toho kterého tvrzení? Nebude lepší se vrátit k onomu známému filozofickému „Vím, že nic 
nevím" ?  
 
Chceme-li totiž udělat nějaké rozhodnuti, prověřit hypotézu či vyřešit problém, marně hledáme v 
příručkách nějakou obecnou metodu, jak na to jít - tedy myslím tu, která by vás vedla krok za krokem k 
výsledku. A zdůrazňuji obecnou, protože řešení pro mnoho individuálních problémů tady jistě jsou, ale 
ne třeba pro vysvětlení úplně nového jevu či řešení nějakého neobvyklého problému. Je až s podivem, 
jak často se vědci nemohou na určitých věcech shodnout a jedno vysvětlení asi je, že spoléhají víc na 
svoje zkušenosti než na nějakou obecnou metodu myšlení. Dobrá, řeknete, ale když máme fakta, pak 
přece se nemůžeme mýlit! Omyl: jedna věc jsou fakta a druhá je jejich vysvětlení či nalézání příčin. 
Fakta jsou jen následkem určitých zákonitostí, předcházejících činností či dokonce jen 
pravděpodobnosti. V systému všech možných i nemožných hypotéz je pak ovšem těžké se vůbec nějak 
spolehlivě orientovat . . .  
 
Ale neberte to doslova: určitá pravidla tu pochopitelně existují, ale jsou buď příliš široká nebo zase příliš 
specifická. Navíc jsou dobrá jen tam, kde známe všechna potřebná fakta. Bohužel ne vždycky víme vše, 
co potřebujeme, nemluvě už o případech, kdy si fakta odporují, ať už proto, že jsme si je dost neověřili 
nebo že my prostě všechnu sebranou informaci bereme jakožto stoprocentně pravdivou. Rozhodně 
nemáme příliš mnoho pravidel pro odhady, spekulace a už vůbec ne tam, kde je také třeba i určité 
předvídavosti. A právě v těchto případech vede špatná úvaha či rozhodnutí kolikrát k značným 
materiálním i lidským škodám. Nepomůže ani to staré české „více hlav více ví", zvláště v situacích, kdy 
se opravdu není s kým poradit. Sem patří i případy, které nelze v praxi otestovat, například když se 
testováním změní podmínky anebo samotná situace, kterou pak nelze reverzně vrátit zpět.  
 
U počítačů existuje něco, čemu se říká dry run, to když si programátor v duchu - či na papíře – nechá 
proběhnout svůj program, krok za krokem a sleduje výsledky jednotlivých instrukcí. Je to něco jiného 
než známá metoda pro debugging, kdy program běží step by step (krok za krokem) a programátor se 
doví jen kde to nepracuje, ale ne už proč to nepracuje anebo dokonce jak to opravit. V obou případech 
si ten zbytek musí dodat člověk sám – pravda, jsou různé pomůcky, dokonce existují programy, které 
píšou jiné programy, ale o to tu nejde. Chtěl jsem jen naznačit, že pro naše obecné usuzování často právě 
takový dry run nemůžeme udělat, protože jednak nemáme u našich problémů tak zřejmá pravidla, jaká 
se používají u programovacích jazyků, jednak často neznáme - a tady se opakuji - všechny „známé" 
veličiny, abychom mohli jednoznačně určit ty „neznámé".  
 

Když se začala na univerzitách učit binární logika, byli jsme zaujati představou, že teď bude možno 
konečně vyjádřit naše myšlení univerzálně a vydedukovat výsledky stejným způsobem, jako se v 
matematice používá vzorců. To byl ovšem omyl: náš svět je trochu víc rozmanitý než jen ten logický, 
černo-bílý (není všecko jenom lež nebo pravda). Brzy se objevila potřeba vyjádřit i další stav (jako třeba 
MOŽNÁ). Trochu jsem si tehdy pohrával s tříhodnotovou logikou, ale přiznám se, že mnou vyjádřené 
ternární De Morganovy zákony mě daleko nedostaly, díky určité dualitě negace, kde opak "možného" se 



dá nadefinovat buď jako „jisté" nebo zase třeba jako „nemožné". Také praktická aplikace tří-hodnotové 
logiky je vcelku omezená. Kdybych ovšem byl nápaditý jako pan Lofti Zadeh, tak už jsem tehdy mohl 
vymyslet fuzzy logic a být slavný (tedy až na ten název, asi bych to nazval míň "fuzzy", tedy 
"rozmazaný"). 
 
Až v sedmdesátých letech, kdy jsem dělal pro americkou počítačovou firmu Sperry Univac (dnešní 
Unisys), která postavila první počítač vůbec, zvaný Eniac, jsem prošel kurzem „Problem Solving and 
Decision Making" ( Řešení problémů a dělání rozhodnutí) od pánů Kepnera a Tregoe. Ti na svou 
metodu přišli už v době, kdy ještě pracovali pro NASA. A jak už to bývá, autoři si natolik věřili, že se 
osamostatnili a založili spolu konsultační firmu, která existuje dodnes a navíc je jedním z hlavních 
konzultantů v oblasti managementu a vědeckého troubleshootingu. Nebudu zde popisovat detaily, místo 
toho raději uvedu několik poznatků, které jsem z kurzu získal. 
 
Jedná o metodu víceméně univerzální - náš training officer tvrdil, že ač ji používá hlavně v počítačovém 
oboru, dokázal s ní například i zjistit, proč jeho bratrovi, jinak farmáři v Texasu, umírají telata. To 
všecko aniž věděl cokoliv o chovu zvířat či veterinářství :-). Tato metoda totiž dovoluje vytvářet logická 
spojení různých fakt, pokládaní základních otázek a tak vidět i to, co je jinak „neviditelné". Navíc se 
zdá, že použití pouze praktických zkušeností vede spíše k ukvapeným závěrům (jumping to conclusion), 
o čemž jsem se sám na sobě přesvědčil. To také možná vysvětluje, proč lidé s různou zkušeností 
docházejí k rozdílným závěrům. Rád bych zde popsal příhodu, která právě značně zvýšila mou důvěru v 
uvedenou metodu. 
 
Dostali jsme totiž v kurzu jednou takový „domácí úkol": zjistit, proč se u jedné firmy začaly na 
destičkách s tištěnými spoji najednou při výrobě deformovat součástky. Byla nám dána celá "story" a 
pochopitelně, příčinou mohla být buď velká teplota při automatickém pájení nebo chemický účinek 
čistící lázně, která následovala po pájení. Metoda Kepner -Tregoe spočívá v tom, že se vytvoří matrice, 
kde na jednotlivých řádcích jsou uvedena fakta (kdo, co, kde, jak, odkdy, jak dlouho, atd.). V 
odpovídajících sloupcích se pak zkráceně definuje, co „má býti", co "je", „rozdíl" z toho vyplývající, 
„změna rozdílu, ke které došlo" a konečně několik hypotéz, které se pak konfrontují s fakty, tedy zase 
jakýsi dry run. Specifické otázky konfrontace jsou např. „Vysvětluje hypotéza A (tj. třeba velká 
teplota) bez výjimky, že se defekty začaly objevovat až od 15 května?" Pozitivní odpověď se pak 
označí do patřičného čtverečku jako plus, opak jako minus. Nakonec se sečtou plusy pro tu kterou 
hypotézu (tedy jakési obodování) a ta, co jich má nejvíc, je s největší pravděpodobností pravá příčina 
problému. Zdůrazňuji, že to vysvětlení musí být pravdu bez výjimky a že výsledek není jistota, ale jen 
největší pravděpodobnost. 
 
Snad, že jsem byl příliš poctivý (u každé metody se totiž dá šidit, ať už vědomě či ne), ale možná, že to 
u mě byla jen náhoda - dostal jsem pro obě uvedené hypotézy (tj. teplo či lázeň) přesně stejný počet 
bodů. V takovém případě ovšem nelze určit správnou hypotézu. V zoufalství mi napadlo, že snad 
existuje nějaký kompromis. Ale jaký? Obě hypotézy se přece navzájem vylučovaly! A tady se ukázala 
pravá síla té metody: přinutila mě totiž přemýšlet a to hlavně "jinak". Položil jsem si totiž otázku, zda 
obě hypotézy přece jen nemají něco společného. Brzo jsem na to přišel: každá součástka má totiž povrch 
pokrytý ochrannou vrstvou, která, když se naruší, dovoluje deformaci citlivého materiálu, jenž je pod ní 
a to ať už jde o teplotu nebo chemicky agresivní lázeň. To je sice známo každému odborníkovi, ale bere 
se to jaksi za samozřejmost. Zkusil jsem tuto třetí hypotézu (špatná ochranná vrstva) a dostal jsem 
daleko víc bodů, než pro ty dvě předtím. 
 
Nemusím zdůrazňovat, že příští den byla třída rozdělena téměř na polovic mezi oběma „starými" 
hypotézami, zatímco jenom já jsem měl tu „novou" hypotézu, která se ukázala být správnou. V tom je 
také jádro věci: nebudete-li mít správnou hypotézu, tento systém vám ji najít nepomůže. Jsou-li ale 
výsledky „obodování" těch ostatních příliš blízko, můžete se vsadit, že máte zrovna ten případ. To nám 



ovšem přednášející jaksi „zapomněl" říci předem, hádám že zúmyslně. Dokonce ho podezřívám, že tento 
příklad byl tak úmyslně vymyšlen, aby nám odborníkům dokázal, jak jsme zatíženi tím starým 
způsobem myšlení, založeným jen na experienci.  
 

(dokončení v další kapitole)  
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NAŠE MYŠLENÍ: NA ROZCESTÍ ČI VE SLEPÉ ULIČCE? 

(Díl 2., dokončení)  
 

Tím se dostáváme k tak zvané root 
cause, neboli hlavní příčině. Zda se 
součástky tavily či chemicky 
rozpouštěly, bylo v tomto případě 
úplně vedlejší. Teplota i lázeň byly 
zřejmě správně nastavené a jejich 
změna by k ničemu nevedla - 
chybné byly součástky. Později 
jsme se dozvěděli, že firma změnila 
jednoho ze tří dodavatelů součástek, 
takže pravá příčina byl vlastně ten 
nový dodavatel, ale metoda nám 
přesto pomohla určit „kořen zla" - a 
to je důležité. Je to zároveň příklad i 
toho, jak se celá třída specialistů 
nemůže dohodnout na příčině, 
protože si ji plete s následky. 
 

Na vyšetřování root causes se spotřebují na světě ročně po světě miliardy dolarů a tak není divu, že se 
firmy i celé státy snaží hledat nové způsoby řešení problémů. Do této kategorie patří i další metody, jako 
je bariérová analýza, změnová analýza, dále t. zv. metoda „událost a příčina", účelová analýza, 
symptomová klasifikace a jiné. Jsou pochopitelně i ty sofistikovanější, které používají kombinaci 
grafiky a symbolické logiky, případně i počtu pravděpodobnosti, a to vše pochopitelně ještě navíc za 
pomoci počítačů. 
 
Další častí „vědeckého troubleshootingu" je ovšem rozhodnutí o korektivní akci - neboli decision 
making. Při posouzení nejlepšího řešení (těch je vždy několik, jinak by to bylo hrozně lehké) je třeba 
udělat odhad ceny, risku, praktické realizace, kompletnosti a také trvalosti daného řešení. Navíc musíme 
uvážit i potencionální neboli možné problémy, které řešení může přinést, neboť jak říká Murphyho 
kolega: „Každé řešení jednoho problému s sebou přináší nejméně dva nové problémy". Při řešení nám 
zase pomáhají různé metody – z nich nejznámější je ta, která každému faktoru řešení přiřadí určitou 
„váhu", jež se pak pro to které navrhované řešení vynásobí pravděpodobností či odhadem efektivnosti 
řešení pro ten který faktor. A opět, udělá se jakási suma a nejlepší řešení je na světě. Zase ovšem jen to 
pravděpodobně nejlepší, neboť záleží na tom, jak správně oceníte ty které váhy či pravděpodobnosti.  
 
Prodělal jsem ještě jiné kurzy hledání root causes, a své poznatky bych shrnul asi takto:  

� Naše zkušenosti nám v dedukci pomáhají jen někdy, jindy nás spíše zaslepují, specielně ty 
jednostranné. 

� Nejlepší obecná metoda je taková, kde i neodborník může najít cestu k řešení - ovšem ne zcela 
nutně řešení samotné. 

� Většinou máme ještě data navíc, která nejsou nijak užitečná. To věci nepomáhá, neboť se začínají 



uplatňovat různé variance a chyby, které komplikují situaci, nemluvě už o datech vyloženě 
nesprávných.  

� Při hypotézách se uplatní používat pravidlo Occamovy břitvy, tj. nejprve je třeba vyzkoušet ty 
jednodušší. 

� Vždycky je potřeba předem prostudovat věrohodnost fakt, naměřených hodnot a získané 
informace, jinak se dostaneme do začarovaného kruhu a výsledek je pochopitelně také nesprávný. 

� Tak či tak, hypotézy si musíme vymyslet sami a nebude-li mezi nimi ta pravá, správné řešení 
nenajdeme. Podle určitých náznaků (viz dříve uvedené výsledky obodování) však můžeme už 
před otestováním vidět, zda máme takový případ a hbitě přimyslet další hypotézu. Jak hbitě, to už 
zase záleží na naší praxi v tom kterém oboru, případně na zkušenostech s řešením podobných 
problémů. 

� Nemusíme uvažovat všechny hypotézy - také zde praxe pomůže naznačit, co je nepravděpodobné 
či zbytečné. Ovšem pozor: překvapení jsou možná! 

� Metoda nám sice řekne, která hypotéza je nejpravděpodobnější, ale ne, která je správná - to se 
dokáže jen následující zkouškou, což je důležitá část každé analýzy. Otestování v praxi je nejlepší 
a často i jediné spolehlivé měřítko správnosti naší hypotézy.  

Od zjištění, která hypotéza je správná, přejděme teď k tomu, co předchází: jak vlastně tyto hypotézy 
dáme dohromady. Tady většinou samotná fakta nepomohou vůbec, zkušenost jenom trochu a někdy 
pomůže i určitá dávka intuice či inspirace, jinak řečeno creative thinking. Také tato část myšlení dělá 
současným vědcům, inženýrům a manažerům potíže, a to možná ještě větší než samotná dedukce: jinak 
řečeno volně: „komu není shůry dáno, v apatyce nekoupíš". Ovšem i tady zase existují kurzy, knihy a 
tréninkové metody. Zvláštní kategorií jsou pak ty pomůcky, které slouží specielně pro výcvik pravé 
poloviny mozku, ano, té, která má být sídlem inspirace a která údajně u umělců pracuje lépe, než u lidí, 
uvažujících příliš „logicky". (Poznámka: v současném čísle Příložníku (10.6.) je celá lekce o obou 
polovinách mozku, jak se liší a jak se toho dá využívat). 
 
Nebudu zde doporučovat něco, co jsem si důkladně nevyzkoušel, ale znám poměrně detailně 
světoznámé metody Edwarda De Bono, skvělého konzultanta a autora mnoha knih, včetně termínu 
laterální myšlení ®". Po stránce organizace dat, zaměřené na jejich plošné a grafické znázornění 
(namísto lineárního) mi ještě nejlépe sedí mentální mapy ®" od Tony Buzana, který také tento termín 
vynalezl. Taková mapa se pak liší od "lineárních" sepsání (t.zv. pod sebou, jako jsou třeba poznámky z 
přednášky), hlavně tím, že nejen vyjadřuje hierarchii jednotlivých bodů, ale i jejich spojitost a navíc 
přímo vyvolává další asociace či evoluce idejí.  
 
Účinnou metodou je například tvoření nových pardigmat (to jsou vlastně jakési šablony, podle kterých 
myslíme, často hodně zkostnatělé) včetně reverzace těch starších, či jiné metody kreativního myšlení, z 
nichž každá má jistě něco do sebe. Ale to by byl dlouhý seznam a pokud jsem tu některé vynechal, není 
to proto, že bych je podceňoval, ale proto, že jsem neměl příležitost je příliš používat. Pro vlastní 
potřebu si vypracovávám také své vlastní asociačně-inspirační diagramy, ke kterým jsem se propracoval 
vlastní metodou a jejichž „skeletonové" formuláře a grafy jsem si navrhl.  
 
S příchodem počítačů se objevily, anebo našly širší použití, i jiné metody. Dříve již zmíněná fuzzy 
logika (FL) dnes dokonce proniká i do regulačních a kontrolních systémů, kde nahrazuje dnes už 
archaické řešení regulačních obvodů metodou „ladění" (tj. hledání optimálních konstant pro 
proporcionální, derivační a integrační členy). Na rozdíl od klasické metody, kde se konstanty během 
přechodového jevu nemění, fuzzy logic je měnit může, takže při změně vstupní funkce nebo parametrů 
zátěže se systém nemusí pracně „přelaďovat", stačí jen aby si proběhl trénovacím cyklem. To ovšem 
znamená, že se dotyčný obvod musí přitom také něco naučit. V této „vyšší" kategorii jsou totiž stroje, 
které se opravdu učit umí (t.zv. learning systems) - což je někdy těžké i pro člověka, hlavně teda to 
poznání, že každý se musíme pořád učit, jinak budeme zůstávat pozadu. 



 
Mezi tyto systémy pak zahrnujeme například neuronové sítě (neural networks, NN), které využívají 
principů, na kterých pracují mozkové neurony člověka. Jak dalece vlastně napodobují práci neuronů, to 
je těžko říci, neboť typů NN je několik a stále přirůstají. Na rozdíl od dnešních, dalo by se říci již 
klasických počítačů, neurony provádějí různé operace ve společném elementu, tj. neuron má v sobě 
logiku i paměť. Jejich hlavní použití je tam, kde musíme optimizovat systémy, které se nedají 
reprezentovat formulkou, rovnicí či grafem, čili kde neznáme přesně zákonitosti jevů. Údajně už dělají 
NN dobrou práci při odhadu tendencí na burze a pomáhají i při jiných předpovědích. Do této kategorie 
patří i systémy s genetickým algoritmem (GA), okoukaným od pana Darwina, jak i sám název 
naznačuje. A pochopitelně existují i kombinace těchto FL, GA či NN, račte si vybrat. Také paralelní 
počítače nám stále ještě mají ukázat, co dovedou, soudě podle toho, co se nám naslibovalo.  
 
Tím to pochopitelně zdaleka nekončí a jistě nás čeká cestou i mnoho překvapení. Nejnovější práce se 
snaží navázat na teorii, že mozek vlastně pracuje holograficky, t.j. že nelze dost dobře najít lokaci 
určitých dat v lidské paměti, že jsou prostě jaksi rozprostřena. Vyrobíme-li totiž holografický obraz, 
třeba na fotografické desce, a tuto pak rozbijeme na malé střípky, každý ten střípek obsahuje celou, 
kompletní informaci. Také studie, které porovnávají způsoby myšlení obou polovin mozku, jsou jistě 
víc, než zajímavá hra. 
 
Ale to už jsme se dostali do oblasti umělé inteligence (artificial intelligence). Pravda, termín inteligence 
je poněkud nejasný, už proto, že ho nikdo nechce ani definovat. Ne že by tu šlo o jistý druh skromnosti 
(ten, kdo opravdu ví, co je inteligence, už musí být sám jistě inteligentní, ne?), ale hlavně si nechceme 
zavírat vrátka, když víc a víc poznáváme, co všecko se dnes může za projev inteligence považovat. Můj 
osobní názor je, že kromě lidské inteligence existuje ještě jiná, ne tak zřejmá, mezi jinými i genetická, 
jako jsou třeba instinkty zvířat. Nevadí, že zvířatům samotným inteligenci jaksi nepřiznáváme - jejich 
instinkty jsou přesto jejich zděděnou Velkou Pravdou, která jim pomáhá přežít a dokázat něco, na co my 
sami třeba potřebujeme složitá zařízení a ještě počítače. Kdyby například šestiletý školák dokázal uplést 
pavučinu tak rafinovaně a optimálně jako pavouk, jistě bychom jeho činnost považovali za inteligentní. 
Asi proto, že u člověka by to nebyl instinkt, ale výsledek složitých myšlenkových procesů.  
 
Umělá inteligence kdysi začínala tzv. expertními systémy (ES), kde počítač - za pomoci fakt a pravidel, 
kterými jsme ho (vlastně ti experti) zásobili předem - dokázal uvažovat jako odborník, tj. prováděl 
lékařské diagnózy, hledal naftu a podobně. Jeho činnost spočívala v tom, že se uživatele programu ptal 
na fakta, a podle různých odpovědí mu pak dával další, specifické otázky a nakonec provedl rozhodnutí. 
Program měl jednak svou normální  databázi, jednak pravidlovou bázi (rulebase) a odvozovací logiku 
(inference engine). Ta pravidla byla někdy daná jenom logikou, jindy vzorcem, nebo jen 
pravděpodobností či zkušeností (rule of thumb). ES systémy se množily, ale svoji užitečnost vyčerpaly 
prakticky velice brzo. To je totiž tak: programy mohly být koneckonců jen tak dobré, jak dobří byli ti 
experti, kteří je vytvořili a někdy bylo lepší a i levnější najmout si přímo experta. Také proces IF-
THEN, používaný u ES, vytvářel dost složité logické stromy a navíc byly programy příliš specifické, 
takže např. veterinářská diagnostika se nehodila k ničemu jinému než právě k veterinářské diagnostice.  
 
Kdysi se dokonce prohlašovalo, že PROLOG (v Evropě a Japonsku) či LISP (v Americe ) jsou 
„inteligentní" jazyky. Pravda, PROLOG je object language a jeho inference engine je přímo zabudována 
v něm, což je jistě výhoda, ale jeho použití je opět vázáno na to, jak kompletní máte databázi fakt - 
chybí-li vám nějaká fakta, nemůžete z nich nic spolehlivě odvodit. V takovém případě mají lepší 
výsledky NN či počítačová simulace (samozřejmě jen pro rozumně malý soubor proměnných), případně 
metody Monte Carlo, teorie chaosu a jiné vymoženosti moderní matematiky a fyziky. A nezapomeňme 
ani na umělý život (artificial life), to jest na ty softvérové kompozice, které mají charakteristiky živých 
tvorů, včetně rozmnožování (např. počítačové virusy) a doufá se, že časem možná přijdou i na svůj 
způsob myšlení, který bude rozdílný od toho našeho - v neposlední řadě i tím, že prý bude i „lepší". 



 
A jsme opět na začátku, ale i zároveň i na konci tohoto velikého kruhu. Zdá se, že složitost našich zájmů 
a tomu odpovídající komplexnost našeho myšlení se nedá nahradit nějakým jednoduchým návodem, 
kamenem mudrců. A i když si prý Einstein vzal svůj unifikovaný vědecký systém s sebou do hrobu, pro 
praktické potřeby řešení každodenních problémů by stejně nebyl příliš užitečný. O to tady ostatně ani 
nejde. Jedno je jisté: naše myšlení se rozhodně nenachází ve slepé uličce a o užitečné metody myšlení 
není nouze. Jde spíše o to, jak a kdy tu kterou metodu s úspěchem použít.  
 

(konec)  
. . .  
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CO SE JEDEN NAUČÍ ZA 37 LET  

(Poprvé otištěno v periodiku Newsletter, Georgian Bay Chapter of Professional Enginners of 
Ontario).  

 
 

Napsal jsem to v jednotném čísle, protože budu mluvit 
jen za sebe. Což ovšem vzbuzuje další otázku: proč 
zrovna za 37 let? Odpověď je prostá: tolik let jsem totiž 
byl inženýrem. 
 
Byl jsem požádán, abych o tom něco napsal, tak jsem 
zapnul wordprocesor a začal jsem nahřívat můj 
myšlenkový procesor, mou šedou hmotu mozkovou. 
První chyba - mělo to být obráceně, jak jsem hned 
zjistil, neboť jsem nemohl přijít na to, co by to vzácné 
Něco mělo vlastně být. Hned mě napadlo, zda jsem 
vůbec schopným o tom Něčem psát? Nu ano, naučil 
jsem se v životě hodně. Druhá otázka byl víc 
pesimistická: naučil jsem se vůbec Něco? Jinak řečeno 
- jak mnoho z toho naučeného bylo opravdu užitečné? 
A tak jsem to tu raději sepsal, vše, co se jeden naučí za 
37 let. 
 
Před mnoha lety, když jsem začínal, jsem byl ještě 
mladý, zdravý, měl jsem jen málo zkušeností a to ještě 
většinou jen z prázdninových zaměstnání. Ovšem byl 
jsem plný energie, ambicí a hlavně chuti něco dokázat. 
Celý svět byl můj - alespoň na chvíli, že ano. Ale pak 
jsem pochopil, o co jde, začal jsem se učit a nepřestal 

jsem do dneška. Abyste mě dobře chápali: čím víc jsem se naučil, tím víc skromnosti pronikalo do mého 
vědomí i podvědomí. Čím víc chyb jsem udělal, tím víc jsem se naučil - a čím víc jsem se naučil, tím 
míň chyb jsem pak dělal - alespoň doufám. 
 
Naučil jsem se o síle, která je v naučených vědomostech a také o důležitosti získaných zkušeností . 
Protože vědomost bez zkušenosti je jako auto bez kol. Na druhé straně je ovšem zkušenost bez 
vědomosti jako kola bez auta. A tak jsem dělal ve výzkumu, v designu či konstrukci, ve výrobě, v 
kontrole kvality, na zkušebně, napsal řadu technických článků a milión reportů neboli hlášení (skoro 
všechna poměrně zbytečná). Také jsem kdysi učil na univerzitě - znáte to, to je místo, kde se pořád ještě 
ptají tu impertinentní otázku "Proč se to vlastně děje?". Potkal jsem také v životě mnoho inženýrů a 
musím vám říci, že to jsou podivní chlapíci. Žádný z nich by se nehodil za prodavače starších aut: dávají 
přednost pravdě a zase jen pravdě. Ale to už je tak dáno jejich zaměstnáním. 
 
Také jsem dělal to, co měly jinak udělat sekretářky, účetní, kresliči, opraváři počítačů, plánovači či 
někdo jiný. Ne, že by to bylo v náplni mé práce, ale prostě jen podle pravidla, které říká: Inženýr je 
člověk, který je dost chytrý na to, aby to uměl udělat a dost hloupý na to, aby to pak dělal za ty 



druhé. Také to z nás dělá něco speciálního. Je mnoho důvodů, proč by se člověk chtěl stát inženýrem, 
ale jestli čekáte vděčnost, něco vám prozradím: budete ve špatném byznysu. 
 
Navzdory tomu všemu jsem našel ve svém povolání opravdové uspokojení. Pocit, že jsem byl částí 
něčeho unikátního, že jsem byl u toho, když se dělalo tohle nebo stavělo tamto, že jsem stvořil věci, 
které chodí a navíc jsou ještě užitečné... to jsou momenty, kdy vím, že jsem si vybral dobře. Také jsem 
se naučil vážit si zdravého (dříve se říkalo zdravého selského) rozumu. Ten spočívá v tom, že:  
 
a) opravdu víte, kam vlastně máte namířeno, 
b) najdete nejlepší způsob, jak se tam dostat a  
c) držíte se pořád té správné cesty. 
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ZAŽILI JSME BLACKOUT.  

(Článek vyšel poprvé v Neviditelném Psovi, 18. srpna 2003)  
 

Sedíme si takhle odpoledne na 
zahradě a posloucháme české 
internetové rádio, když najednou 
někdo přetrhne písničku v půli a - 
ticho. Nu co, říkám si, pojistka to 
nebude, konečně tedy začali 
vypínat, jak nám už od jara 
vyhrožují. Však jsem si říkal: 
nukleární elektrárny se už nestaví, 
těch pár větrníků to nevytrhne a 
slunce nám pořád ještě "pohání" jen 
ty kalkulačky (jediná dobře 
zpracovatelná sluneční energie je 
pořád ještě jen ve dřevě :-). Jenže že 
by to neohlásili?  
 
Asi za hodinu nám volá jedna paní z 
Čech: prý je u vás v Kanadě 

ohromný blackout, jste jinak OK? Jsme, jenže  jak se dozvědět, co se děje? Vyhrabu odněkud starý 
bateriový tranzistorák a naladím se na nejbližší město. Nebohý disc-jockey tam improvizuje: odpovídá na 
telefonní dotazy a informuje posluchače, protože kromě energetického výpadku tu máme též výpadek 
komunikační. Dovídáme se, že nejde o teroristy, ale že někde ve státech vypadla elektrárna a pak se celý 
systém zhroutil jako domek z karet. Nu ano říkám si, nepotřebujeme přece žádné teroristy, stačí na to naši 
energetici :-). Mám sice malý náhradní generátorek, ale nemám dost benzinu, v takových vedrech není 
dobré ho mít mnoho uskladněného. To, co mám, šetřím na dobu, kdy by došlo k nejhoršímu. Navíc nám 
nejde voda, pumpy nepracují a výškovou nádrž tu nepostavili. Nu co, půjdeme se koupat do Huronu.  
 
Zatím ale sedíme a čekáme. Naštěstí jsme daleko od civilizace, kde nejezdí tramvaje ani metro, kde 
nejdou světla na křižovatkách, kde visí ve vzduchu výtahy a kde jsou horníci chyceni dole v dole. Velká 
část lidí v New Yorku ani netuší, že bude muset spát na ulici, doslova. Ale lidé si udržují humor a i ten 
hlasatel leccos přidá ze svého. Například narážku na to, že po posledním takovém výpadku (1965?) šli 
lidé dříve spát a pak se narodilo plno dětí. "Už o tom natáčejí film, " povídá, "bude se jmenovat 'From 
here to maternity" ( to je narážka na název filmu o Pearl Harboru, 'From here to eternity'). A lidé si 
sdělují, kde už mají proud a kde ještě ne. Na křižovatkách dokonce sami dirigují dopravu. Dobrovolníci 
obětavě pomáhají, zatímco v Torontě během noci zatkli 38 zlodějů.   
 
Následují i dobré rady: hoďte na mrazák dvě deky, vypněte spotřebiče (aby se pak zmenšil náraz na síť) a 
také počítač (prý kvůli špičce při zapnutí, říká nějaký stařík, asi má ještě ten starý typ :-) a nepoužívejte 
svíčky, ale baterky (později se dovídáme, že svíčky způsobily několik požárů). Máme ale štěstí: za čtyři 
hodiny se nám proud vrátí, zatímco většina Ontaria je ještě ve tmě. Quebečtí "separatisté" udělali dobrou 
práci: jich se výpadek ani nedotkl.  
 
Ale Kanaďané jsou klidní, berou to s humorem, proč panikařit? Situace pokračuje ještě druhý den, ale o 



tom se už dočítáme z internetu. Zasílám jim příspěvek o tom, jak to u nás je a čtu si ty další. Jedna dívka 
vypovídá, že se zrovna rozešla s chlapcem, vidí to jako Boží souhlas. Někteří lidé jsou prý ještě zavřeni 
ve výtahu mezi 43 a 44 poschodím, dostávají je odtamtud hasiči. Někteří majitelé domů jim pak prý 
pošlou účet za dveře. (Překvapuje mě, že průmysloví designéři nedokáží udělat zařízení, které by dostalo 
výtah pomalu dolů jen tak, pomocí zemské tíže - anebo alespoň klikou :-). Mladík, kterého zrovna stříhali 
dohola, musel odejít s polovinou hlavy ještě zarostlou, ale prý zaplatil jen polovic. Snoubenec, který 
zrovna dával snoubence prsten s diamantem, je překvapen, když ta praví, že v krabičce nic není - ale 
oddechne si, když mu řekne, že to byl jen vtip. 
 
Je sobota ráno, většina oblastí je už znovu vesele pod proudem síti a lidé vyhazují zkažené potraviny. 
Nikdo neví, co se stalo, ale politici už viní jeden druhého - na to jsou opravdu skvělí. Poučení je ale jinde. 
Celý případ byl vlastně jen velkou ukázkou, jakýmsi cvičením pro budoucnost. Nedělejme si iluze.  
 

Článek ve Psovi přečetlo zatím 3692 čtenářů a napsali asi 38 komentářů, převážně kvalitních a 
věcných. Přidávám zde tedy i mou odpověď na ně: 
 
Snad jen vysvětlení: výpadky elektřiny jsou - a budou - problémem světovým a je na energeticích, aby 
viděli jejich trend a snažili se s tím něco udělat už teď. Čtvrteční "masový" výpadek (50 miliónů lidí bez 
proudu) byl způsoben hlavně tím, že jednotlivé sítě jsou téměř "napevno" svázány a pak vzniká tzv. 
"domino efekt", kde jednotlivé části padají a strhávají s sebou další. Která elektrárna vypadla první a 
proč, to je vedlejší - není zde prostě dostatečná izolace systémů.  

Druhou příčinu vidím v tom, že nároky na elektřinu stoupají rychleji, než rostou její zdroje. Proto 
nemáme dost rezerv pro případy, kdy některé zdroje vypadnou. Navíc je systém tak komplikovaný a 
svázaný, že ani ty rezervy se nemohou připínat rychle a spolehlivě. 

Třetí problém - ale ten už ovlivňuje spíše následky - je v tom, že se při startování musí připínat oblasti jen 
postupně a předem se neví, jak velká zátěž kde bude. Může dojít k nestabilitě a dalšímu blackoutu. Proto 
teď ontarijská vláda žádá občany i firmy, aby snížili spotřebu až na 50 procent a potrvá to ještě asi týden, 
než bude síť stabilní. 

K tomu počítači - už mé dva předešlé počítače měli relé, které při výpadku sítě vypnulo počítač a 
"spadlo", tj. samo se pak nezapnulo - a tudíž ani počítač - při návratu napětí. Počítač se pak musí 
spouštět "ručně". Myslel jsem, že je to standardní řešení. Jinak ovšem každé zapínání tvoří špičku, ale to i 
to normální zapnutí,;ovšem na to tu jsou přepěťové ochrany s varistory a dáváme je do počítačů už od 
roku 1985. Že ovšem při výpadku sítě ztratíme i to, na čem zrovna na počítači pracujeme, už dnes ví 
každý. Velké počítače to většinou stačí rychle uložit, jejich zdroje klesají pomaleji, díky kondensátorům 
na DC výstupu a navíc se musí monitorovat  pokles, ovšem lepší je rychlý, automatický záskok bateriemi. 
Specialitu Microsoftu, který mi při náhodném vypnutí PC ho pak při opětném nastartování hodí do "save" 
mode, nemohu posoudit: za posledních deset let mi náhodné vypnutí nezpůsobilo žádné poškození 
hárdvéru a softvér mi to zkorumpovalo jen jednou a to ještě mírně :-).  
 



Autor : Jan B. Hurych  
Název : NETSVĚT 2003  
Kapitola: KNIHA A NET     
 

 
KNIHA A NET.  

 

A máme tu výročí: dva roky 
našeho Klubu KČK. Také naše 
elektronické knihovně KNIHY 
OFF LINE je dva a půl roku a má 
právě 55 svazků (ten poslední je 
už hotov, ale vyjde až 20 června). 
Není to sice ta úplně první 
knihovna na Netu, ale zato má 
několik důležitých charakteristik, 
kterými se odlišuje od těch 
druhých. Ten hlavní rozdíl je v 
tom, že ke čtení našich knih 
nepotřebujete žádný specielní 
softvér (čte se kterýmkoliv 
browserem, tj. prohlížečem a ten 
už má dnes každý) ani hárdvér 
( tzv. e-book, něco jako laptop, 
který ani nemá diskdrive a tak si 

to tam musíte předem všechno pracně naládovat).   

Mohl bych tu jmenovat i to, že naše knihy mají barvy i obrázky (a to i pohyblivé, zatím jsme ale tuto 
možnost nevyužili), fotografie a některé i zvuk. Další výhodou je, že se knihy dají tak jak jsou, 
zazipované, nahrát na floppy a můžete je pochopitelně po rozbalení číst na PC i na laptopu, doma i ve 
vlaku. A už vůbec nebudu zdůrazňovat, že každá kapitola má svůj soubor, že se dá každá vytisknout 
zvlášť (copyright ovšem dovoluje jen jednu kopii), že se dá v knize snadno listovat, scrollovat nahoru i 
dolů a že text se sám správně nastaví, nezávisle na velikosti okna tak, aby vždy na obrazovce byly celé 
řádky a čtenáři nemuseli používat postranní šoupátka. Použijete-li hledací funkci vašeho browseru 
(FIND, hledej), můžete tam i hledat výrazy či pasáže. Knihy mají všechny kapitoly nalinkovány z titulní 
stránky a jejich úprava i obsah byla vyvinuta tak, aby nejlépe vyhovovala všem typům čtenářů, dokonce 
i ti, co mají rádi rámečky. 
 
Už naše první kniha - vyšla 1 prosince 2000 - si vzala za úkol odvážný námět: "Umíme diskutovat?" a 
v několika propracovaných lekcích probrala nejen potřebnou logiku, ale hlavně různé chyby či triky, 
které se při diskuzi používají. Není divu, že to je v oblíbenosti pořád na prvním místě, i když celá série 
"Umíme...?" pokračovala postupně knihami o čtení, psaní, mluvení a dokonce i o učení. Ta poslední je 
mimochodem hned na druhém místě a nemusím vám asi vyzradit, kdo si o ni píše nejvíc :-). Naše série 
tím ovšem nekončí: v předminulém čísle jsem ukončili ukázky z nové knihy "Umíme naslouchat?", 
která se připravuje a nápadů na další knihy máme také dost (Umíme šetřit časem?, Umíme 
ekonomizovat?, Umíme uvažovat?, Umíme (se) inspirovat? a podobně). Naše knihy ovšem nečtou jen 
studenti, ale i doktoři, inženýři, technici a vůbec každý, kdo se chce trochu sebevzdělat a začít s tím 
právě tam, kde škola přestala. Sem patří vlastně i kniha "Manažéři bez manéže", což je kurz praktického 
managementu a řízení. Dostáváme dopisy, které vyjadřují překvapení, že naše metody opravdu pracují - 
asi proto, že zároveň i inspirují a podporují osobní tvořivost čtenáře. My jsme zase potěšeni, že se 



čtenáři opravdu namáhají, aby nám napsali a pochválili nás - to zní v dnešní uspěchané době skoro 
neuvěřitelně a potvrzuje to, že jsme asi něco udělali opravdu dobře :-). 
 
Naše knihovna se nespokojila jen s touto sérií. Řada dalších knih s všeobecně populárními či 
technickými náměty je prostřídána knihami reportáží, ať už z Kanady, USA či Japonska (seriál Oregon 
Trail z tohoto čísla se také připravuje jako kniha), povídkami, humorem a ano, i tou zapomínanou 
Popelkou, poezií. Knihy jsou doplněny fotografiemi nebo elektronickou grafikou, obohacenou v 
poslední době i e-kvarely, což jsou digitální fotografie, obohacené elektronickou technikou tak, že 
vypadají jako akvarely, teda vodokresby.  
 
Naše edice KNIHY OFF-LINE se úspěšně rozběhla a ani ne za půl roku jsme se rozhodli založit ještě 
Klub čtenářů,  KČK. Chtěli jsme totiž vědět, jak mnoho čtenářů -  míněno opravdových čtenářů, nejen 
"stahovačů knih" - vlastně máme. Čtenáři Klubu totiž musí nejprve projevit zájem o určitou knihu a 
napsat nám, proč by si ji chtěli stáhnout. Ovšem vynahradí si to tím, že knihy Klubu jsou právě ty naše 
nejlepší, přístupné jen členům KČK. A věřili byste,, že i přes toto obtěžování se nám už přihlásilo kolem 
tisíce členů? Za odměnu pak dostávají měsíční Bulletin KČK, s adresou na novou knihu - každý měsíc 
totiž vydáváme další; leckterá papírová vydavatelství by nám to mohla závidět. Elektronická publikace 
je rychlá, ušetří nám výdaje a co je nejlepší, naše knihy jsou zdarma - zatím, protože už připravujeme i 
sérii na CDčkách, kde se ovšem materiál, kopírování a poštovné bude muset hradit nominální - i když 
malou - cenou.  

 Co plánujeme? Pochopitelně především pokračovat v sérii "Umíme..?", ale také knihou vzpomínek a 
dokonce - ta troufalost! - detektivními historkami. Některé knihy jsou v angličtině a tam bychom chtěli 
ještě zvednout kvantitu - ovšem nejedná se jen o překlady těch druhých knih z češtiny, ale o originální 
tvorbu, takže je to časově a hlavně námětově značně náročné. Jedinou výjimkou je kniha Artikulace - o 
českých sklářích, s esejemi, které původně vycházely dvoujazyčně na webové stránce pražského ArtFora 
- ta vyšla anglicky pod názvem Art-tickles a od té doby nám přicházejí dopisy z ciziny, které chtějí 
vědět více u umění našich mistrů sklářů a často žádají i pomoc při získání kontaktů s nimi - a ty my zase 
rádi předáváme vedení ArtFora.  
 
Naše knihovna je vůbec jakýmsi prodloužením naší ostatní publikační činnosti: články, které se objevily 
třeba v Neviditelném Psu i mnoha jiných periodikách, jakož i v naší, dnes už neexistující, Hurontarii 
(běžela čtyři roky) či našem, dosud existujícím :-), Příložníku, se pak objevují i v našich knihách, ovšem 
promíšené i s originálními texty, určenými jen pro tyto knihy. Jiné, jako právě uvedený seriál 
"Umíme..?" se předem prozkušují právě v našem časopise, kde si nejprve nahromadíme potřebnou 
zpětnou vazbu a připomínky od čtenářů, než vůbec začneme knihu dávat dohromady. Je to rafinované: 
vyhneme se tak nejen tomu, že bychom snad věnovali čas něčemu, co by pak čtenáře nezajímalo, nebo - 
proboha! - dokonce nudilo, ale předem opravíme většinu možných chyb. Snad i to je příčinou popularity 
našich knih: jsou kompaktní, informativní a - jak nám napsal jeden čtenář - dobře se čtou. A o to nám 
koneckonců také jde.  
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RECENZE: CHYBÍ NÁM VYNALÉZAVOST.  

 
Recenze knihy: The Ingenuity Gap ("Chybí nám vynalézavost", Thomas Homer Dixon, Borzoi Books, 
Toronto, 2000). Autor je profesor na Torontské univerzitě pro Studium konfliktů, dále poradce pro Bílý 
dům, spisovatel a má ještě mnoho jiných zájmů.  
 

18 července 1989 - kniha začíná 
historkou - letadlu United Airlines na 
lince 232 se roztrhl zadní tryskový 
motor a usekl mu kus směrovky, 
zasekl výškovky a poškodil i 
stabilizátor. Jinými slovy: letadlo 
ztratilo řízení. Sama ztráta motoru by 
moc neznamenala, letadlo DC 10 má 
ještě dva motory pod křídly, ale díky 
ztrátě hydrauliky nepracovaly ani 
směrovky. Naštěstí zoufalí piloti 
zjistili, že mohou částečně 
manévrovat tím, že budou střídavě 
přidávat a ubírat rychlost jednomu či 
druhému motoru a tím nejen udržet 
letadlo ve vodorovné poloze (letadlo 
se rolovalo na strany a houpalo 
dopředu a dozadu) a když se k nim 

přidal i pilot-pasažér, který měl normálně na starosti trénink ve cvičení pilotů, zdálo se, že s pomocí z 
naváděcí věže se jim přece jen podaří nějak problém vyřešit.  
 
Jenže naváděcí věž jim nemohla pomoct - problém byl pro ně natolik nový a komplikovaný, že to vzdali. 
Do dalšího děje už nezasáhli. A tak byli oni tři piloti odkázáni jen na sebe: sledovat, co který manévr 
udělá, vymýšlet nové manévry a hlavně dbát na to, aby situaci ještě víc nezhoršili. A letiště, kde měli 
přistát - Sioux City, Iowa - se blížilo, ale letadlo bylo pořád ještě 7000 metrů nad zemí. Konečně se 
dostali na výšku asi 1300 metrů, ale to už také byli jen 35 km od letiště a navíc se opět letadlo začalo 
stáčet. Když to vyrovnali, pokusili se přistát. Dosedli na pravé kolo a pravým křídlem se dotkli země. 
Tím se ale jim utrhl předek s pilotní kabinou. Zbytek letadla se začal rolovat, přelomil se a prostřední část 
explodovala. Z 296 lidí jich zemřelo jen 111 - normálně by určitě zahynuli všichni. I piloti se zachránili.  
 
Tolik historka, která má ilustrovat - jak říká podtitulek knihy - zda budeme umět řešit problémy 
budoucnosti (Can we solve the problems of the future?). Ano, situace ve světě je víc a víc nepřehlednější, 
potkáváme se s nebezpečími, která tu nikdy předtím nebyla a nemůžeme použít k řešení něco, co víme, že 
v takových případech pracuje. Jen si to představme: nové, neznámé nemoci, teroristické hnutí, počítačové 
virusy a hakeři, DNA mutace a výzkum, klonování člověka, globální oteplování, ozónová díra, finanční 
krize, nukleární zbraně, atd., atd. Tyto problémy jsou neobvykle složité a nemáme příliš času je 
prostudovat nebo dokonce předem řešit a experti, pokud řešení znají, si jím ani nejsou příliš jisti. Navíc 
nám chybí ingenuita, tj. vynalézavost, kterou projevili oni piloti, v situaci, kde jejich život visel doslova 



na vlásku. Jenže tam jim pomáhal i ten strach o život, strach, který si my ještě neuvědomujeme.  
 
Jak vlastně definujeme onen "ingenuity gap", doslova "propastnou díru ve vynalézavosti"? Je to rozdíl 
mezi potřebou vyřešit určité nepředvídané problémy a hotovými řešeními, lépe řečeno jejich nedostatkem, 
hlavně díky nedostatku nových, inteligentních nápadů. Chudé země jsou většinou více zranitelné, ale i ty 
bohatší si dnes nemohou být jisty, že budou mít řešení a dokonce ani finance potřebné k vyřešení 
problémů. A co je horší: neví, jak se zachová poměrně neinformované obyvatelstvo, které, jak známo, teď 
svou neinformovaností značně ovlivňuje politickou i ekonomickou scénu (poslední poznámka je pouze 
moje, j.h. :-).  
 
V kapitole "Potřebujeme více nápaditosti?" nám autor ukazuje, jak komplexnost společnosti, její 
ekonomické struktury a tím i problémů, narůstá. Některé prostě nelze předvídat: například vzrůst 
mozkových nádorů díky vzrůstu mobilů. (jistě, vzrůst mobilů se nemohl předvídat, když tu ještě nebyly, 
ale jakmile se objevily, mohlo se vědět, že dojde v mikrovlnným efektům, poznámka j.h.). Komplexnost 
ovšem vytváří i větší synergii (synergie je poznatek, že celek je víc, než jen suma jednotlivých částí). 
Závěr je ovšem jen jediný a rozhodně ne překvapivý: ano, potřebujeme nové nápady, podstatné je, že 
potřebujeme daleko sofistikovanější, lidově řečeno chytřejší nápady, právě úměrně té komplexitě.  
 
Autor se pak zabírá ekologií a domnívá se, že je to priorita a že někde už je asi pozdě. Jistě, ovšem i tady 
by to chtělo inteligentnější přístup: militantní požadavky na ekologické ochrany vždy jen narazí na stejně 
silný odpor, díky tomu, že to bude stát peníze. A řešení? Autor to nezdůrazňuje, ale v tom je právě ten 
gap, nedostatek, doslova mezera: je třeba především lidi vychovávat, vysvětlovat a ukazovat konkrétní 
příklady a ne strašáky. A hlavně mít ony nápady - není to věc lehká, řešit znamená utratit hromadu peněz. 
Neřešit znamená katastrofu pro naše děti. Ale i tady lze často najít kompromis, jen mít snahu a přijít s 
něčím inteligentním, s lepším procesem, relokací, zastavení určitých procesů, používat jiné materiály, 
reprocesovat (po česku prostě zpracovat :-) odpad a spaliny a podobně.  
 
Jak získat vynalézavost? Na rozdíl od názvu nelze vynalézavost "naleznout" - jedná se totiž o 
nestandardní systém myšlení a ne každý má pro to buňky anebo chuť. Lidé neradi mění určité věci a naše 
myšlení je - proč si to nepřiznat, omezené - mám na mysli to, že jsme svázáni jako řetězem tím, co jsme 
se naučili ve škole, v práci a jinde. Zde se ale jedná o inspiraci, intuici a hlavně nebát se použít 
nekonvenční systém myšlení. A to znamená i riskovat. V USA to už učí i manažery, tak důležité to je.  
 
Ale jde ještě o jiná omezení. Autor srovnává kapacitu mozku - lépe řečeno objem, což není to samé - 
primátů a lidí. Od opice, co má jen 400 cm krychlových, na 1400 cm krychlových u člověka to trvalo to 
čtyři miliony let, ale podle fosilních nálezů to nebyl plynulý vývoj. Před dvěma miliony let se stalo, že 
mozek na jeden milion let ustrnul a nerostl. Pak opět přišlo něco revolučního a nárůst šel značným 
tempem. Autor se domnívá, že to byla doba, kdy lidoopové začali chodit po zadních. Navíc se člověk 
naučil chodit "víc rovně", opice chodí stále v předklonu. Osobně si myslím, že těch faktorů bylo víc, ale 
to plyne z toho, že darwinovský vývoj, jak se se zdá, nebyl tak plynulý, jak to nám to ti "ještě zatvrzelí" 
darwinisté tvrdí.  
 
Jaký vliv má okolí na člověka? Nemluvíme jen o tom, jak si nás zotročila televize a internet, ale hlavně 
nárůst obyvatelstva. Dnes už se obyvatelstvo za každých sto let zhruba ztrojnásobí a jednou se stane, že 
už nám zásoby potravin a energie prostě nebudou stačit. Přelidněnost v chudých zemí je pořád ještě 
hlavně díky plození obyvatelstva, u bohatých zemí je to spíš prodloužením průměrného věku obyvatel. 
Přebytek starých lidí povede nutně k vyčerpání medikálních a penzijních fondů. A také tyto problémy je 
třeba řešit.  
 
Technologie je jeden z dalších potenciálních problémů: dnešní počítačové čipy předčí schopnostmi ty 
první čipy až milionkrát, rychlostí také a už dnes vidíme, jak je třeba lehké pro hakery zasytit server 



opětovanými útoky. Zmíněné problémy (s mobily) nejsou ojedinělé. Je to vidět i jinde: tak například 
Alzheimerova choroba se vyskytuje teď daleko častěji než předtím. Jistě by se mělo zjistit, proč tomu tak 
je a prevence je jistě lepší a levnější řešení než léčba, kterou navíc ještě ani nemáme.  
 
Podobně přírodní katastrofy jsou oblast, kde jsme dosud "ve středověku", pravda, umíme lépe předvídat 
tornáda, cyklony, ale už méně výbuchy sopek a zemětřesení. A zrušit je už vůbec ne. Zábrana sněhových 
lavin je oproti tomu dobrým příkladem, jak se dá něco vyřešit, jenže tam bylo ono řešení lehké, kanóny. 
Co potřebujeme, je zabývat se víc právě těmi těžkými problémy, ne od nich stydlivě ustupovat. Ony se 
totiž vrátí a daleko drastičtěji. Někdy to chce lépe předvídat, ale vždycky to chce nepodceňovat a 
neodkládat. Jednou to už odkládat nebude možno a to jednou může být už zítra . . .  
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EMAJLOVÁ ETIKETA (1)  

(Jak se do lesa ...) 
 
Pokud vám ten název nic neříká, vězte, že e-mail je elektronická pošta a etiketa je soubor pravidel 
slušného chování. Pokud si myslíte, že etiketu nepotřebujete, tak už ani dál nečtěte. Pokud vás ale 
náhodou zajímá, co si o vás bude myslet příjemce vašeho dopisu, zde je pár rad z Netsvěta a okolí . . .  
 

Už v prvním odstavci jsem se 
dopustil několika etiketových chyb:  
1) v první větě jsem se snažil vás 
poučovat  
2) v druhé větě to bylo ještě horší: 
nikdy totiž nemáme být hrubí či 
netaktní nebo dokonce druhým něco 
nařizovat či zakazovat. 
3) Třetí věta byla ironická - to si ale 
můžeme dovolit jen u přátel nebo 
když tím sledujeme jistou taktiku.  
 
Dobrá, řeknete si, ale to my přece 
víme! Nu, víme, víme, ale nedbáme - 
ani já vždycky ne. Dostal jsem už 
hodně dopisů, které mě rozčílily, 
urazily, česky řečeno nas-štvaly. 
Brzo jsem se ale uklidnil - vždyť 

většina pisatelů to jistě nemyslela tak, aby mě rozčílila či urazila, jen se snažili vybít svoji frustraci. 
Někteří mě ovšem naštvat chtěli, ale tam to bylo hned vidět a kdo do mě sekerou, já do něj břitvou. A tak 
jsem jim odepsal - a to tak protivně, abych zase n aštval já je. Pravda, neměl jsem, už kvůli té etiketě, ale 
i ta někde končí, ne? 
 
Nekončí: e-mail má sloužit jako náhrada - anebo dokonce vylepšení - dopisní pošty (slangově zvané 
"snail mail", asi že jde pomalu jako šnek). Představte si, že byste do normálního dopisu někomu vynadali 
- vždyť on by vás za to mohl soudit! To proto, že "litera scripta manet", což mimochodem nemá nic 
společného s literaturou, ani se skripty a už vůbec ne s malířem Manetem. Zamená to jen to, že psané 
slovo trvá, že se jaksi už nedá vymazat. To samé platí ovšem i pro e-mail, který je - a teď už i 
elektronický podpis - považován za stejně platný dokument, jako je ten na papíře. 
 
Pravda, zatím tady příliš těch procesů kvůli emajlovým urážkám moc nebylo a když byly, tak toho 
souditelé mnoho nevyhráli, ale o to tu ani tak nejde: civilizovaní lidé nejsou slušní jen proto, že mají 
strach. Slušnost je totiž určitý druh chytrosti. Nevěříte? Přečtěte si tedy v pamětech Giacoma Casanovy, 
proč má být dívka slušná i k těm nápadníkům, co jsou jí protivní anebo jsou jinak otravní. Rozebírá 
všechny možné případy a pak ještě na konec přidává zobecnění: "Být slušný je vždycky dobrá politika". 
A tak jako Jacko znal své dívky, měli bychom i my znát své korespondenty :-).  
 
Pamatuju si, jak mi kdosi v zaměstnání napsal dopis, kde prosazoval určité řešení, nevybíral si výrazy a 
přímo se se mnou v dopise hádal - teda jen z jeho strany, já mu na to neodpověděl, tedy myslím 



písemně :-). Naopak, šel jsem za ním osobně - seděl blb na stejném patře! - a vysvětlil jsem mu, že budu 
muset pochopitelně ukázat jeho dopis mému šéfovi, protože ten o takových věcech rozhoduje, což 
povede zcela určitě k odmítnutí jeho návrhu, už proto, že byl prezentován arogantně, hloupě a urážel celé 
naše oddělení. A že přitom stačilo, aby za mnou zašel, mohli jsme najít řešení a PAK TEPRVE mi napsat 
dopis, o čem jsme se dohodli. Ale že po tom jeho "ohňostroji" se už dá těžko z toho popela vybrat něco 
rozumného. 
 
Koukal na mně, jako kdybych nějaké zjevení a pak se začal omlouvat, což bylo navíc ještě trapné. 
Nakonec jsme to udělali tak, že dopis s mým svolením přede mnou roztrhal - na tom jsem trval, už jen 
pro to potěšení - a ještě mi byl vděčný. Myslím, že na tu lekci nikdy nezapomene. Ono totiž ať už píšete 
co chcete, vždycky to někdo čte (kromě reportů ve vládních organizacích - ty se píšou jen aby se psaly :-
). Nu a stačí se vžít do pozice čtenáře vašeho psaného výtvoru, abyste hned pochopili, kde jste udělali 
chybu.  
 
A ještě jedna věc: v dopise většinou o něco žádáte - neříkejte mi, že ne, to byste byli opravdu jako já! :-) - 
nebo alespoň něco vysvětlujete, někoho přesvědčujete. Chcete-li dosáhnout dobrého výsledku, musíte 
umět vyjednávat, nabízet, případně i balamutit. To chce napsat takový dopis jednou či dvakrát na nečisto 
- ale kdo to dneska u e-mailu dělá? Druhá zásada je také nechat vašemu protějšku volnou CESTU K 
ÚSTUPU, t.j. aby nebyla ohrožena jeho čest, pozice nebo popularita. Pistolové souboje jsou už dávno 
passé, ale zato se může klidně zatvrdit a třeba i odmítnout vyjednávat. A tak vlastěn máte i SEBE za 
nepřítele, ale to jste jistě nechtěli! Takže si shrneme: 
 

1) Chceme-li od adresáta laskavost, musíme být víc než slušní. Toto je hlavní bod - to 
ostatní je sice také důležité, ale porušíte-li tento, ostatní jsou nepodstatné; takový dopis jste 
totiž neměli ani psát! 
 
2) Pokud laskavost nechceme, tak už tak moc slušní být sice nemusíme, ale jelikož to nic 
nestojí, je to dobrá investice - nikdy totiž nevíme, zda od něj nebudeme něco chtít. 
 
3) Nu a odmítavé dopisy? Opět slušně, ale rázně: nechceme přece, aby nás někdo 
otravoval tím, že si naši slušnost bude špatně vykládat.  
 
4) A jak říci někomu otravnému, aby nám už nepsal? Nu, napsat mu to můžeme přímo, 
ale je-li inteligentní, tak klidně stačí, když neodpovídáme. Je to sice už VELMI neslušné, ale 
ušetří nám to nervy. 
 
5) Co s lidmi, kteří prostě psát nepřestanou a nepřestanou? Pak už vám nezbývá než 
dopisy elektronicky vymazávat, aniž byste je četli a doufat, že mu to jednou dojde . . .  
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EMAJLOVÁ ETIKETA (2)  

(Utajení) 
 

V této části si si promluvíme o rozdílech mezi dopisem na papíře (t.j. v uzavřené obálce) a dopise e-
mailovém. Rozdílů je více, ale už sama obálka naznačuje, že u dopisu nechceme, aby nám ho někdo četl, 
že je teda soukromý a tudíž ne pro jiné oči, než ty, kterým je určen. Totéž platí i pro firemní dopis, kde 
navíc jde někdy ještě o větší tajemství a peníze.  
Také e-mailová pošta má být utajena. Veřejná pošta, pyramidová (řetězová), oběžníky a jiné blbosti, 
které kolují po netu, ty nemusí - no prosím, ale o tom tu ztrácet čas nebudeme. Jaké je teda nejlepší 
utajení? Ano, správně, nepsat po e-mailu žádná tajemství. Jenže pak ztrácí pošta tu svou hlavní úlohu, 
ne? Nu ano a ne: když adresát ví, o čem mluvíte, pak se dají používat názvy či výrazy, které náhodnému 
čtenáři nic neříkají a tak mu udělají to jeho načmuchávání o hodně těžší. Informace o tom, co se už stalo 
- například obchodní dohoda, která je už podepsána - není tak tajná, a i když se prozradí, nepůsobí 
takovou škodu jako prozrazení toho, co teprve budete dělat, vaše strategie a případné plánované tahy. To 
pro vás jistě není žádná novinka, ale protože na netu může dojít k rafinovanějšímu porušení "listovního" 
tajemstvínež u papírových dopisů, je důležité si ten rozdíl uvědomit.  
 
Jak k načmuchávání dochází? Popíšu jednoduchý případ z praxe: jedna známá si na mě obrátila, abych 
zjistil, jak je možné, že ji jakýsi chatař (od slova chat - t.j. pokec na netu) naboural její poštu a citoval jí 
informace, které vytáhl přímo z jejích dopisů. Měla totiž kromě té své první, té od providera (to je ten, 
co jí umožňuje přístup na net) ještě také jednu poštu zdarma, co se dá číst browserem přímo na netu. Co 
ale co neměla, byly zkušenosti s utajením. Především používala svoji přezdívku ve jméně i v poštovní 
adrese. Nu prosím, někde to jinak nejde, ale pokud druhá strana zná přezdívku, zná pak už adresu a má 
polovičku "utajení" vyřešenou. Druhá, ta obtížnější polovička je ovšem heslo, password. Tak dalece 
"těžší" vlastně ani není, jak jsem poznal, když jsem se snažil - s jejím svolením - na její poštovní 
schránku dostat. Schválně jsem si od ní její heslo nevyžádal, ale použil oné služby, kdy vám automat 
oné "pošty zdarma" vaše heslo najde, v případě, že jste je zapomněli. V onom konkrétním případě byla 
otázka opravdu debilní: "Ve kterém městě jste se narodil(-a)? " Nu nevěděl jsem to sice, ale už na třetí 
pokus jsem to uhodl (v ČR zase není tak mnoho velkých měst). A - tadá! - už jsem měl vše. Kdyby ona 
paní třeba napsala "Peking", nikdy by se jí tam ten hakr nedostal. Na mou radu si heslo změnila a 
pochopitelně si tam i s tím místem narození "zalhala". navíc nezapomínejme, ře u takové pošty je vaše 
pošta natočena na jejich disku, dokud ji nesmažete. A když se dají krást čísla dobře utajených kredit-
karet, ukrást poštu musí být pro hakera asi tak lehké, jako uhodnoutv křížovce "hlavní město Moravy na 
čtyři písmena". 
 
Škody způsobené neopatrností mohou být malé - třeba jen nedůvěra v poštu jako takovou, ale jindy 
mohou vést i k osobní tragedii (když se manželka doví, že máte tři nemanželské děti). Nezapomeňte, že 
od čtení dopisu k jeho vytisknutí pak stačí jediný úder na jediné tlačítko - a sto xeroxových kopií umí u 
dělat každý během několika minut. 
 
Jak je to s faxem? Ještě horší - pokud nemáte svou vlastní linku, ve své vlastní, pokud možno nedobytné 
kanceláři nebo ještě lépe doma. Měli jsme u nás v podniku jednu zvědavou sekretářku, jinak jistě 
slušnou paní Spyhard, která hrozně ráda četla druhým faxy. Přestala až teprve tehdy, když jsem si napsal 
dopis, kde jsem si - coby "Frank Dobrey" z naší pobočku v Detroitu - poslal varování, abych si dal na ni 
pozor, že čte druhým faxy a i jinak donáší. Poslední věta, vlastně P.S., ji určitě dobila. Stálo tam: "A 



teď, co to paní Spyhard zrovna čtete, stojíme za rohem ještě s jedním svědkem a dobře vás 
pozorujeme!". Nikdy jsem ji tam už postávat neviděl :-). 
 
Podobný trik jsem provedl, když byla u nás na návštěvě jedna známá a načumovala mi na obrazovku, 
když jsme psal jakýsi soukromý dopis. Dělal jsem jako nic a začal jsem psát těžkou pomluvu právě o ní 
- no nebudu to opakovat, zdvořilé to nebylo. Chvíli ji trvalo, než jí došlo, že si z ním dělám legraci. 
Rozčilovala se hrozně - než jsem jí vysvětlil, jak je asi mně, když mi ona čte za zády mou poštu.  
 
Jak moc je tedy e-mail vlastně spolehlivý? Těžko říci: nové virusy mohou klidně vaši poštu rozeslat 
tisícovce jiných adresátů. osobně vím, že se můj dopis dostal omylem k někomu jinému i mou vlastní 
chybou: jednou jsem omylem přehodil adresy a po druhé zase jsem zase omylem okopíroval můj dopis a 
poslal kopii jinam. Nikdy prosím nekopírujte cizí dopisy bez svolení: je to neetické a dokonce trestné. A 
když se to stane vám: co je vám platné něco vysoudit, když už se škoda stala?  
 
Jaké je tu obrana? Kódování! Existují kódovací programy, které dokážou utajit text velice rafinovaně, 
někdy i tak, že to sami po sobě nepřečtete :-). Nu. to si dělám legraci, ale tak daleko ani není třeba jít. 
Daleko jednodušší je, máte-li svou stránku na webu, tak tam dopis uložit jako fajl s neobvyklým 
jménem, které zná jen váš adresát. A aby to bylo ještě jistější, dá se to ochránit zvláštním passwordem, 
tedy heslem. Nebo dejte své webové heslo na FTP přístup a můžete si tam posílat dopisy, aniž to kdo ví 
a tudíž ani tam nehledá. Posílat odkudkoliv na světě a číst kdekoliv na světě. Pro soukromou 
korespondenci to docela stačí, a pokud ne, můžete to tam ještě zakódovat. 
 
Málokdo si uvědomuje, že dopis, který pošle, je na druhé straně zapsán jednak na serveru a po stažení ze 
serveru zase na adresátův disk, kde je ovšem možná "nepřímo" přístupný hakerovi, teda kolegovi z 
kanceláře. zatímco přečíst dopis na serveru vyžaduje heslo, na adresátově osobním počítači už ne. 
Pravda, můžete si dáti počítač na heslo, ale to většinou také někdo zná. Většinou ho musí znát váš boss 
nebo sekretářka, v případě vaší nemoci a podobně. Mám zvyk dopisy hned mazat - není to ale 
nejpraktičtější, mohu je tak ztratit na věky - a ty důležité raději okopčím na floppy. Pochopitelně i 
floppy se dá najít, ale já vám neřeknu, kde. Přijaté byznys-dopisy netisknu, ty se to vždy nejlépe vyzradí 
- jsou totiž lehce čtitelné (tj. "přímo schopné přečtení"). Kopie dopisů, které posílám, si držím ve 
specielních fajlech (souborech). 
 
Co si také neuvědomujeme je to, že musíme chránit nejen námi psané dopisy, ale i dopisy určené nám a 
tím pádem i informaci, kterou nám v dopisech svěřují naši přátelé či partneři. Tam bych řekl, že je to 
ještě důležitější a zklamat důvěru, kterou v nás někdo měl, je skoro jako zrada. Navíc často napomínám 
své korespondenty, aby v dopisech určených mně zbytečně neplýtvali informacemi, které nechtějí 
zveřejňovat a které navíc dobře znám. Jak už jsem tu naznačil, ani já nemohu zaručit, že se mi někdo 
nenabourá do pošty.  
 
Zeptáte se mi asi, co tohle vše má co dělat s etiketou. Nuže ano, má. Je třeba zacházet s dopisy lidí, se 
kterými si korespondujeme, tak, jako bychom chtěli, aby oni zacházeli s našimi dopisy. Ctít jejich 
soukromí a jejich důvěru. A pokud byla nějaká informace určena jen nám, neposílejme ji dál. 
 
Stal se mi případ, kdy se mě někdo ptal na můj názor na něco. On to poslal někomu, který můj dopis pak 
veřejně na netu kritizoval. Protože se jednalo o mail-list (to bývalo něco jako oběžník, který dostávali 
všichni čtenáři onoho listu e-mailem). Bylo to podlé, nebyl jsem čtenářem listu a nemohl jsem se tedy 
ani bránit - navíc jsme o tom ani nevěděl - ani se nesnažil mi napsat, co provedl. Když mi to konečně 
někdo řekl, připojil jsme se k listu a dotyčnému jsme tam veřejně vysvětlil, že jeho morálka je asi na 
úrovni kapsářů, že dopis nebyl určen jemu a jeho kritizování někoho, kdo se nemůže bránit - navíc mě 
citoval špatně - je pod úrovní civilizovaných lidí. Pochopitelně to všichni na listu četli a pak teprve 
dotyčný poznal, jak to, co předtím udělal, bylo asi příjemné mně. Dlouho mě pak ještě otravoval dopisy, 



kde se se mnou chtěl hádat. Na ně jsem už neodpovídal - v žádném totiž nebyla ani omluva, dokonce ani 
náznak toho, že by snad cítil nějakou vinu.  
 
Hodně se teď mluví o elektronickém podpisu. Tedy nejde o grafické zobrazení vašeho podpisu, ale 
dlouhý kód (řada písmen a číslic) který víceméně stvrzuje obsah a autenticitu dopisu. Kdybyste tedy ten 
köd vzali a připojili k jinému dopisu, systém by hned poznal, že je to padělek. Říkají nám, že je to 
výhodné a že se hodně ušetří. Nu je to nové, to vše se teprve uvidí. Jenže už mi zase nějaký čertík něco 
našeptává do ucha: když je možno rozluštit různé kódy, nebude asi tak moc nemožné rozluštit i tento 
"podpis" a patřičné části padělat. Nu vot, što paděláješ? 
 
S rostoucím použitím a hlavně výhodami emajlové pošty roste i nebezpečí vyzrazení jejího obsahu. V 
tom musíme začít každý u sebe, opatrnost je opravdu ta nejlepší ochrana. Nemysleme si také, že vše je 
jen v elektronice. Patriarcha hakerů, Mitnick, sám přiznává, že většinu passwordů neodkódoval, ale 
prostě vydudlal na majitelích nebo v jejich odpadkových koších. :-). Už jsme slyšeli hodně o kredit-
kartových podvodech, nespolehlivosti kupování či obchodování po netu a podobně. A je na čase si 
uvědomit, že e-mail prostě není dopis v zalepené obálce - tady vám mohou ukradnout obsah a ani o 
tom vůbec ani nevíte . . . . . 
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EMAJLOVÁ ETIKETA (3)  

(Co nepsat) 
 

Už jsme tu naznačili, že nemáme psát hrubosti, urážky (ty jsou žalovatelné), neslušnosti (pkud to druhé 
traně vadí :-), tajnosti (pokud nechceme, aby se je někdo jiný dozvěděl (když nemáme "bezpečnou" 
poštu) a rozhodně už ne tajnosti jiných osob. Také se vyplatí, během nějakého vyjednávání, například 
smlouvy, toho nepsat druhé straně příliš mnoho, protože mohou číst "mezi řádky", když ztratíme 
ostražitost, ale to už jsitě víte sami. Rozhodně neslibujeme, co nemůžeme splnit -koneckonců v tom se 
e-mail neliší od papírového dopisu či faxu. Pochopitelně toho všeho, co psát nemáme, je daleko víc, než 
toho, co máme. Uvedu zde jen hlavní kategorie: 
 
Nepište zbytečnosti nebo blbosti  - Proč? Jestli to nevíte, tak jen nápověda: byli byste nadšeni, kdyby 
někdo psal takhle vám? A prosím nepodceňujte to, můžete tak ztratit dobré přátele. 
 
Nedělejte gramatické chyby  - text se dá opravit t.zv. spellerem (prostě programem, který kontroluje 
pravopis, lépe řečeno jen překlepy). Ten ovšem nekontroluje gramatiku ani slovosled, neví, v kterém 
pádě, čase či osobě ono slovo je, ale alespoň vám opraví hrubky. 
 
Nepište cokoliv, čeho byste později mohli litovat  - výčitky, nemístné návrhy, pomluvy, drby a 
rozhodně ne vtipy na druhé, vlastně jak se říká, třetí osoby. Jistě, ten druhý se to nikdy nemusí dozvědět, 
ale proč riskovat? Nehledě na to, že to neodpovídá ani té obyčejné, společenské etice, že ano. A když už 
takový dopis napíšete, tak ho hned neposílejte, ale přečtěte si ho za pár hodin znova. Uvidíte, že ho 
možná celý přepíšete. Také když se s někým "hádáte", například vědecky, vězte, že většina dobrých 
argumentů člověka napadá až po odeslání dopisu - a neptejte se mi, jak jsem na to přišel. Využijte toho, 
že v e-majlovém dopise se dá cokoliv beztrestně mazat a vymazaný text "neprosvítá" :-). 
 
Nekopírujte a nerozesílejte věci těm, kteří si to nevyžádali předem. Nejen tím zaplácáváte provoz, ale 
hlavně si uvědomte, že lidé mají jiné zájmy a starosti. To, že je to při emajlování tak snadné, ještě 
neznamená, že bude každý obdivovat, jaký zrovna vy máte smysl pro humor. Já osobně to předem 
vymažu a nečtu - a vůbec se nezlobím, ale nezapomeňte, že já jsem výjimečně tolerantní člověk :-). A 
dostanete-li takovou poštu, nepište autorům, co si o nich myslíte; napoprvé jen naznačte, že se vám to 
nelíbilo. Inteligentním to dojde, ostatním ovšem ne - tož jim to napište přímo. Nebojte se být důslední, je 
to vaše právo odmítat otravné dopisy. 
Takovým věcem se říká na západě "spam" podle známe sekané v konzervě, teda ubohé kvality. Zrovna 
dnes mi už potřetí volali a nabízeli "platinovou kreditkartu" - když jsem jim vynadal, řekli, že si moji 
adresu koupili legálně. Vysmál jsem se jim do očí: legálně ji mohli koupit jen ode mne a já jsme nic 
neprodal. Ale mně nešlo o to, kde adresu dostali, mně vadí, že mě ještě otravují telefonem, což je také 
ilegální. Pochopitelně to platí i pro emajlový spam. Bohužel je ještě daleká doba, kdy se to začne 
pořádně trestat, jestli vůbec někdy. 
 
Neodpovídejte na spam, kde vás informují, jak se odepsat. Většinou je to trik, jak od vás zjistit, že žijete 
a začnou vás na tu adresu otravovat. Nebudete-li odpovídat, sami vás vyřadí. Nekopírujte vše z dopisu, 
na který odpovídáte. Já vím, někdy byste museli okopčit celý odstavec, aby druhá strana věděla, na co 
odpovídáte. Pak je ale lepší to místo kopírování uvést krátkou, vlastní větou, např. "Jak jsi psal o tom, 
autě, tak to je". Pochopitelně diskutujete-li nějaký složitý problém nebo kritizujete nějakou úvahu 



protější strany, musíte to citovat celé, jinak se prohřešíte proti jiné etiketě :-). 
 
Nepiště dlouhý dopis - krátký dopis je visitka inteligence pisatele, jak se dokáže soustředit, eliminovat 
nepodstatné a podtrhnout důležité. Nevěřte, že dlouhý dopis někoho ukecá víc. Zato ale můžete psát 
častěji - určité situace se vyvíjejí rychle a to by se mělo v dopisech projevit. Zastaralý dopis patří do 
muzea. A když vám někdo napíše dlouhý dopis, nejste ještě povinni udělat totéž. Já si s tím násilí 
nedělám. Opět: inteligentní to pochopí a ty druhé trknu. 
 
Sloh má být úměrný inteligenci adresáta a mluvit přímo k věci. Rozhodně nemá nudit - nudný dopis 
je smrtelný hřích a lidé už byli usmrceni i za míň. 
 
Používejte krátký podpis s adresou či linkem. Citát je OK, ale ten samý už po třetím opakování 
svědčí jen o skleróze pisatele.  
 
Nepřidávejte přílohy, které si příjemce nevyžádal. Specielně ne ty okopírované odjinud, a už vůbec ne 
od přátel, o kterých víte, že vyberou každý odpadkový koš. Tam se totiž nejvíc vyskytují virusy - a 
bacilonosiče nemá nikdo rád. Pokud si myslíte, že tím druhého potěšíte, tka budete nepříjemně 
překvapeni - nikdo nemá rád otravu. 
 
Neodpovídejte hned na dopisy, když jste rozčileni, nemocni, nemáte čas či se necítíte na odpovídání. 
ještě není žádný zákon, že se na vše musí odpovědět. Označení pošty jako URGENTNÍ se netýká vás, 
ale toho, kdo ji posílá, ten spěchá, ne vy. Výstraha, že pokud neodpovíte, tak se stane to či to je směšná a 
navíc nezákonná. V e-majlu neexistuje něco jako doporučený legální dopis - teda zatím. I předvolání k 
soudu se musí - alespoň zde na západě - na západě doručit osobně, ne poštou. Emoce totiž rodí zase jen 
víc emocí: chcete-li mít klid, nedrážděte býky. Na vzteklé dopisy neodpovídám vůbec: představuji si, 
jak čekají a čekají a nemají si na čem vybít svůj vztek. Ďábelské, není -liž pravda?  
 
Co dodat? I zde platí staré přísloví: "Dělejte to, jak to říkám, ne jak to dělám!" To se vztahuje bohužel 
i na autora tohoto článku. Ale jako všude, není důležité nedělat absolutně žádné chyby, ale hlavně se z 
těch, co už jsme udělali, také poučit. Někdo totiž udělá sto chyb jednou, zatímco jiný jen jednu, ale zato 
stokrát. . .  
 

 
Zde je ještě rada od Michala, jak se dá v Outlooku posílat i "normální" pošta: "Tady je tajemství, které 
můžeš všem, co píšou poštu v HTML a podobných "nesmyslech":   

NÁVOD:  
1. Klikni na Tools 
2. Klikni na Options. 
3. Klikni na tag Mail format. Jsou tam tři pododdělení, nahoře je Message format okénko, s otvírací 
roletou.  
4. Otevři roletu a tam je pěkně pod sebou:  
HTML 
Microsoft Outlook Rich Text Format 
Plain text 
Microsoft Word 
5. Ťukni na Plain text, roleta se zavře. 
6. Klikn na Apply a pak na OK.  
To je celé, je to ale pěkně zamaskovane, co? Tam přece normální použivatel vůbec neleze, proto tolik 
problémů. 



 

 
Poznámka od Jansana: Sám Outlook nepoužívám, a dopisy, které přichází v Outlooku, číst sice mohu - 
ovšem ne češtinu, tam mi to ukazuje háčková písmena jako třeba C=18 (to je tuším Outlook Rich Text 
Format nebo jak tu blbost nazývají) Pokud mi něco takového pošlete, máte smůlu - program na 
"překlad" si psát nebudu a Outlook s jeho novými výmysly také nechci, už takhle je na netu babylonský 
zmatek, a navíc nechci žádné virusy, pro které je Outlook něco jako miska medu pro medvěda.. 
 
Ještě jeden scam (podvod): Někdo mi poslal scam-dopis, ale tak nenápadný, že tu na něj raději 
upozorním: bylo to od nějakého Willa a Mary, adresované Bobovi a Evelyn (a zcela správně hádali, že si 
to přečtu - koneckonců to přišlo na mou adresu, co já vím, že?). Will tam upozorňoval Boba, že na 
stránce té a té mají zajímavé obrázky, které mě budou zajímat. Skočil jsem na tu stránku, ale dál už ne: 
podle náznaků (na první pohled to ovšem nebylo vidět, musíte číst mezi řádky!) jsem poznal, že se jedná 
o porno-galerii a navíc chtěli registraci. Zásadně se nikde neregistruji, takže tím to padlo :-). Vzpomínáte 
si, jak jsem tu psal o podobných podvodech, že vám pak nelegálně účtují hromadu peněz? A o jiných, 
kde si ládujete jejich film, ale přes drahou telefonní linku v republice Chad - což se dovíte teprve, až 
vám přijde drahý účet za hodinový telefonát? Platit ovšem musíte, v "Čudu" je to legální . . .  
 

(Konec) 
 



Autor : Jan B. Hurych  
Název : NETSVĚT 2003  
Kapitola: EMAJLOVÁ ETIKETA (4)    
 

 
EMAJLOVÁ ETIKETA (4)  

(Co dodat?) 
 

Přiznám se, že jsem si neuvědomil, jak je e-mailové téma široké - mohlo by se o něm mluvit pořád do 
nekonečna, a konce bychom se nedobrali. Jelikož jsme si to nejdůležitější už probrali, přidám ještě 
několik bodů.  
 

Myslím, že nebudu nadsazovat, když řeknu, že si lidé během těch pár let, co se e-mail používá (deset, 
počítáme-li to masové použití), zamilovali. Jistě se vám stalo, že jste čekali na dopis jako zamilovaný 
študent na místě schůzky, s netrpělivostí, kterou byste od sebe ani nečekali. Proč tomu tak je? Inu e-mail 
je rychlý, osobní, podporuje inspiraci a překonává zatím vše, co kdy bylo v poštovní dopravě 
vynalezeno. Pravda, trubka poštovního panáčka se už neozývá, ale PCčko vám klidně zatroubí také 
(jestli ne, tak si stěžujte!). S rostoucím počtem emailových adiktů ale také roste nebezpečí pošty otravné, 
nudné, drzé a ano, i nežádané a vyloženě sprosté. Jak tomu zabránit, jsem už tady naznačil, ale počítám, 
že zrovna ti, co se proti tomu prohřešují, tohle nečtiou :-).  
 
• Začneme od odesilatele: jeho adresa má být jasná, sledovatelná a jméno má být úplné a pravdivé. 
Přízviska si necháme pro poštu přátelům. Anonymní poštu by neměl psát nikdo, kdo si sám sebe alespoň 
trochu cení. 
Stal se mi takový případ: za můj článek v jednom enzinu mě jakýsi čtenář osobně napadl - tím 
nejprimitivnějším způsobem neboli nenapadal tézi, ale člověka, tj. mne. Na to je jediná odpověď: 
napadnout napadatele víc a ukázat, jaké dětinské metody používá. Učinil jsem tak s patřičnou rasancí, 
načež se mi dotyčný - také veřejně - omluvil. To bylo OK, ale ozval se jiný čtenář, který moji metodu 
odpovědi odsuzoval. No prosím, každý má svůj názor, ale on se podepsal jenom - no řekněme Karel. 
Jenomže tím se vlastně uvedl jako anonym, a postavil se sám do pozice, kterou považuji v případě jeho 
odzuzování jiných nejen nemožnou, ale zároveň zbabělou. Moje jméno bylo u článku celé a nesl jsem si 
za vše odpovědnost sám, on se schovával za anonymitu. Kritizoval jaksi zpoza neprůstřelné bariéry. 
Napsal jsem mu jednoduše, že anonymové nemají žádné právo dělat morální kázání. Odpověď už 
nepřišla, ale já ji také nečekal, už takhle jsem strávil mnoho zbytečného času.  
Že se dá jméno adresáta najít? Skoro vždy se dá najít adresa, a pžízvisko - ale říká vám třeba "mihule" 
něco o autorovi? 
 
• Přejdeme k adresátovi: také jeho adresa má být plná a máme používat jeho titulu (pokud ho má a 
není kradený :-)), prostě chováme se tak, jako kdybychom psali úřední dopis. Pochopitelně, navrhne-li 
nám tykání, přejdeme třeba i do více familiárního oslovení - je to už jen na nás dvou. 
 
• Dopis má být krátký, srozumitelný, přejít pokud možno co nejdříve k věci a nemíchat příliš bodů 
dohromady - jinak bychom adresáta popletli a chceme-li od něj hodně věcí, žádejme v jednom dopise 
jen to nejdůležitější - zbytek si nechme na jindy. To není jen etiketa, ale hlavně strategie - nechcete ho 
přece vylekat :-)! Také má být dopis, jak říkají Američané, user-friendly, tj. vyjadřovat se jasně, 
srozumitelně a tak, aby se to adrsátovi líbilo. Dopis není proto, abychom si v něm vybíjeli frustrace. 
 
• Časově vzato je nejlépe dopis napsat a počkat s odesláním 24 hodin - to je prosím oficiální 



doporučení, ne moje. Ne marně se říká, že největší chyba při e-mailování je ťuknutí na tlačítko 
"Send" ("Pošli") - je to jako u revolveru, kde se po stisknutí spouště už kulka nedá zastavit. Jak rychle 
odpovídat: to záleží na urgenci. Já osobně odpovím ty skutečně urgentní dopisy hned, zbytek přesunu do 
složky "Odpověz", ke které se večer vracím a podle důležitosti pak odpovídám, ale také ještě 
nezodpovím všechny dopisy z toho dne, není prostě čas a některé se musí studovat. Jak už jsme psal, je 
slušné odpovědět na každý dopis, kromě spamu (nevyžádané obchodní a jiné nabídky, reklamy, 
"výhodné" koupě a podobně, prostě odpadková pošta), případně soustavně otravným či urážejícím 
dopisům (u těch je to také ta nejlepší obrana). Jen tak mimochodem - už jsem psal, jak jsem "omylem" 
dostal dopis, který mě měl naladit, abych se zapsal na pornostránku. Patrně to byli jedni z oněch 
kalifornských podvodníků, co vám pak účtují telefon. roč jsem se o tom zmiňoval: jak se po 
podvodnících půjde víc a víc, stáhnou se do anonymity a budou si oběti vybírat takovýmto 
"nenápadným" způsobem. Proto doporučuji na spamové a podobné dopisy NIKDY neodpovidat.  

 • Pravopis a gramatika se dají kontrolovat a rozhodně by se také měly. Většinou se tím moc 
nezdržíme a přesto to neděláme. Já osobně občas (no častěji :-)) udělám překlep a i u jiných to toleruji, 
ale co když třeba narazíte na pedanta nebo - ta hrůza! - učitele češtiny? Styl je také něco, kde se můžeme 
poučit: přesvědčit někoho slovně je totiž lehčí, než dopisem. Váš dopis musí teda být psaný chytře a sem 
tam s nějakým komplimentem - ale ne podlézámí, to na papíře vystupuje příliš na povrch! Také se 
nechodí příliš kolem "horké kaše" - to čtenáře otráví, když už ví od začátku, že něco chcete a musí si 
nejprve přečíst celý dopis, než se k tomu dostane. Často už stejně předem ví, co chcete. Také 
nepoužívejte zkratky a cizí slova. Proti tomu se prohřešuju nejvíc, ale jak už jsem tu napsal: "Dělejte to, 
jak říkám, ne jak to dělám!". 
 
• Kopie se mají poslat všem, kterých se dopis týká, a to nejen u úředních dopisů, ale i jinde. Ko sekce 
"To:" (Komu) dáváme jen jedno jméno, leda že by dopis měl dva stejně důležité adresáty či společníky v 
biznysu. Jinak použijeme "cc:" (Kopie) ale pozor, ne zase ji poslat každému, koho jste kdy znali - přitom 
ale všem, kdo kopii mají dostat (to jsou ti, co rozhodují, archivují, uskutečňují rozhodnutí, vykonávají 
úkoly a podobně). Chceme-li poslat kopie více lidem a nechceme, aby si někdo (případně hakeři) 
okopíroval adresy druhých adresátů, použijeme "bcc:" (je to snadné a má to každý poštovní program). 
Sám to používám pro Bulletin Hurontarie a tak chráním soukromí čtenářů - adresy ostatních se vám tam 
prostě neobjeví. 
 
• Mluvíce o úředních dopisech: každá firma má většinou svoje pravidla, která musí zaměstnanec 
dodržovat - těm musíte dát přednost. Pokud ta pravidla nemají, doporučuji nějakou knihu o úřední 
korespondenci. Většinou tam ještě nepíší o e-mailu, ale to už si jistě domyslíte sami. 
 
• Co dělat, máme-li víc poštovních adres (schránek)? I já je mám, ale snažím se jejich počet omezit - 
je s tím práce a ne všechny dobře udržují listovní tajemství. Nejlépe je mít jednu na úřední a jednu na 
soukromé dopisy. Změníme-li adresu - radši ne moc často! - oznámíme to všem lidem, o jejichž 
korespondenci máme zájem, také na své stránce a jiných webových a emajlových dokumentech. Pokud 
to jde, radši si po nějakou dobu podržíme i tu starou adresu, ovšem i providera (co vám ji schovává). 
 
• Kolik poštovních programů je dobré mít? Přinejmenším dva - když se vám jeden pokazí, byli by 
jste bez pošty. Nebojte se, že by se pošty míchaly - otevíráme pochopitelně vždy jen jednu nebo druhou, 
ale ne obě najednou. Pravda, dopisy se uloží pokaždé jinde, ale je to lepší, než riskovat, že budete bez 
pošty úplně. Je výhodné, že novější poštovní programy dovolují stahovat poštu se všech vašich 
poštovních stránek - pokud to technicky jde - jen některé servery nedovolují přístupy odjinud než z 
jejich systému. Program Outlook nekomentuji - po častých nakaženích virusy mají totiž ještě pořád co 
opravovat a v cedníku vodu neudržíš, i když ho štupuješ sebelepší vlnou. Já osobně používám kratší a 
jednodužší programy, které nic automaticky neotvírají (myslím přílohy, že ano) a navíc mi ukazují 
předem, co je ve schránce. Tím mi dávají možnost zahazovat "odpadky" a spam předem, aniž bych je 



stahoval. Nebezpečí "otevření" virusů se tím pochopitelně ještě daleko víc zmenší.. 
Hrozně mě rozesmála rada "Nepoužívejte automatické otvírání příloh!"- tak proč tam tu automatiku 
dávali, ne?" Asi dopufali, že "virusov něbúdět".)  
 
• Používáte-li jiný formát, než čistě textový (např. DOC, HTML, RTF a jiné) musíte předpokládat, že 
adresát nemá prostředky, jak ho číst. Pokud to nerespektujete, pak je to arogance první třídy a poštovní 
etici se shodují na tom, že používat text dopisu jinde než v textové části je neslušné. A co s češtinou? To 
samé' To jen Outlook vymyslel tele se dvěma hlavami: protože některé pošty přenášejí jen 7-bitově (a 
čeština potřebuje 8 bitů), háčkovaná písmena jsou nahrazena každé nějakým kódem, např. =C8 či tak 
nějak, který ovšem přeloží zase jen Outlook a MS sateliti. Opět jeden důkaz, jak MS manipuluje 
uživatele. Vlastně je to už druhý mutant MS: první je dokonce dvouhlavá kráva: text je totiž posílán 
dvakrát: jednak jako HTM, jednak jako text, to vše slepeno do jedné přílohy. Teď ještě nějakého 
dvouhlavého vola . . . 
 
• Mluvíce o přílohách: při obědě si jistě rádi dáme přidat, ale u emajlové pošty jsou prostě nebezpečné - 
teda jen když se otevřou, zatím :-)! Co teda neotvírat? Přílohy od přátel i nepřátel - co se týká virů, jsou 
všichni vaši nepřátelé :-). Neotevřel bych fajl typu exe ani kdyby přišel od Svatého Petra a jmenoval se 
PŘIJDEŠDONEBE.EXE. Problém je, že některé firmy zipují své programy jako samorozbalovací, a to 
právě typu EXE. Máte-li možnost, naloudujte si raději verzi typu ZIP, tam se virus dal - ještě do 
nedávna - přilepit hůř. Poměrně bezpečné jsou zatím ještě obrázky JPG a GIF (u animated si nejsem tak 
zcela jist). Také u JAVY se už objevily virusy. A co HTM a HTML? Nu, věřil jsem, že k tomu 
nedojde, ale nevyšlo to: v HTML může být vepsán (embedded) tzv. Javascript, či aplet, což je sám o 
sobě malý prográmek, který vám to rozjede, že se nestačíte divit. Nu a používání pošty hakery jenom 
dráždí. Všimli jste si, že se teď všichni věnují hlavně poštovním virusům? Proč? Protože to je to 
nejsnadnější cesta k našim slabinám.  
 
• Nezapomeňme, že pošta nejsou jen dopisy, ale také informace. Naše dopisy se mohou stát i 
bohatým zdrojem informací pro druhé, případně i inspirací. Využijme toho a ulehčeme telefonu. Až 
bude mít každý obyvatel mobil, nebude už jeho časté vytahování z kapsy stejně jen tím, čím je už teď: 
snobismem a hlavně zabijákem času. 
 
• Nespoléhejte na elektronickou poštu. Tak například žádost o práci se má ještě poslat poštou nebo 
alespoň faxem. U důležitých dopisů si udělejte ještě kopii na disketu či na CDčko, případně na papír. 
Nevíte, kdy to budete potřebovat, už jen proto, abyste podruhé netvrdili ve svém resumé o sobě něco 
jiného :-)! 
 
To je asi tak vše, přeji vám tedy hodně dobré pošty. A ještě něco: milostné dopisy se víc ocení, když 
jsou psané na papíru a ručně :-). 
 

(Konec) 
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BARIÉRY  

 

Občas si "zametám" můj harddisk, 
asi jako si sadař prořezává své 
ovocné stromy. Většinou to dělám 
tak dvakrát do roka - malé 
"zametání" totiž provádím raději 
hned, když nějaký úkol ukončím. 
Věci, co potřebuji "k ruce" tam 
nechám a dlouhodobé uložení mám 
pak na zip-disku, který používá 
disket velikosti floppy, ale se 100 
krát větší kapacitou. 
 
Někdy ovšem najdu něco, co se mi 
"zakutálelo" neznámo jak do 
tajemného labyrintu disku, který 
má, věřte si nebo ne, pár stovek 
složek a pár tisíců souborů. 
Nedávno jsme tam našel kopii 

mého dopisu z 29 února 1996 (už samo datum je vlastně zajímavé), který jsme napsal tedy do jedné e-
majlové konference. To jsou ty, kam každý píše své názory a redakce je pak sepsané pošle, zase e-
majlem, všem subscribentům - dnes už značně zastaralý způsob komunikace. Rozčiloval jsem se tam ve 
své mladicko-stařecké nerozvážnosti na citátem, který tam kdosi nadhodil a který mladí studenti a 
bohužel i jejich profesoři rozbírali jakožto podivuhodné zrno moudrosti. Byl to typický případ bariéry, 
kterou si sami stavíme ve své mysli. Ale nechme promluvit celý dopis: 
 
"Pan P. (jméno vynechám, není důležité, snad jen to, že dělal, kupodivu, právě ve výzkumu, pozn. 
jansan) si kdesi přečetl, že 'nejběžnější modus operandi ve vědě je progresivní vylepšování existujících 
idejí nebo prací.' Ano, naneštěstí je to ten nejběžnější, ale to ho ještě nedělá nejúspěšnější, naopak, to je 
důvod, proč někdy pokračujeme ve výzkumu právě tak pomalu. Naštěstí existují tisíce lidí, kteří přinášejí 
na svět nové ideje, nové v tom pravém slova smyslu. Pravda, někdo mi například namítne, že už Newton 
byl k objevení teorie relativity "takhle" blízko. Ano, jenže on ji neobjevil a o to právě jde: nějakým 
"vylepšováním" Newtona bychom se k ní prostě nedostali. Vylepšování totiž může být všelicos, pokud to 
ale zanechává původní myšlenku v klidu: od nových aplikací až po pouhé "vyleštění " (například v 
politice, kde nás to také může zavést i hodně zpátky).  
 
Teorie relativity je ale něco jiného než vylepšení. Vědci už před Einsteinem zjistili, že Newtonovy zákony 
neplatí všude. Jenže protože další "leštění" už nikam nevedlo, bylo třeba provést negaci, nebo chcete-li 
úplné popření těchto zákonů tam, kde neplatí. Ovšem popření bychom mohli sotva kvalifikovat jako 
vylepšení, že? Probíráme-li se novými myšlenkami, najdeme toto popření všude - ono totiž tvoří právě tu 
podstatu věci. Televize není vylepšení rozhlasu, ale svým způsobem "opuštění" myšlenky přenosu zvuku, 
které pak vedlo k vytvoření nové, televizní technologie. Namítnete, že se tam přenáší také - nu ano, 
popření starých myšlenek ještě neznamená, že jsou špatné, nebo zcela neužitečné a že je opustíme 
všude:-). Jde tu jen o opuštění staré ideje tam, kde je potřeba dojít nové. To vůbec neznamená, že kvůli 



TV sešrotujeme všechna rádia - ale vytvoříme jim tu novou, bohatší konkurenci. V tom je ten pravý 
pokrok, který nakonec - ironicky - vedl i k vylepšení rádií.  
 
Namítnete mi možná opět, že digitální televize se vlastně zase blíží principu telegrafu. Ano, ale ono ji 
vynese na vyšší hladinu a je to jen zdání, že se vracíme ke starým ideám. Zdroj té "novosti" není ve 
vylepšení nějaké staré myšlenky, ale právě v jejím ideovém "popření". Podobně byly elektronky 
nahrazeny tranzistory, které mají princip vzdáleně společný se starou "krystalkou". Jenže tranzistorová 
radia jsou nepoměrně lepší než elektronková a o krystalkách ani nemluvím. Budeme-li hledat inspiraci 
ve starších ideách, hledejme ji většinou jen v těch, které byly tehdy - omylem - zahozeny jako nesmyslné, 
nepoužitelné. Dnes už mnoho takových myšlenek realizovat lze. Tento proces popření a zdánlivého 
návratu jsem sledoval ve své dvacetileté praxi ve výzkumu velmi často a nejen sledoval, také úspěšně 
používal. 
 
Extrémním závěrem pana P. by pak bylo ovšem ono známé "nic nového pod sluncem". Vyvrácení tohoto 
tvrzení je už lehčí: logický zápor téhož je totiž "existuje alespoň jedna věc, která je nová", jejíž důkaz si 
každý může udělat sám. Myslím si, že tvrzení v prvním citátu (pana P.) asi vyhovuje jen tomu, kdo buď: 
a) nepochopil podstatu tvoření "nového", nebo 
b) kdo asi nerozezná "nové" od "použitého", nebo 
c) si možná v duchu přeje, aby to byl býval objevil on sám :-). 
V jedné věci má ale to tvrzení pravdu: ono samo totiž není "nic nového pod sluncem". Slyšeli ho již naši 
předkové při stavbě pyramid a možná už i v době kamenné, když někoho napadlo vykopat jámu na 
mamuta. A slyšíme ho vlastně pořád, většinou právě od našich "starců pod sluncem".  

Tolik můj dopis. Je pravda, že diskuze vedená tímto bojovým tónem pak nějak rychle uhasla, tak jak už 
to často bývá. Místo abychom udělali závěry a případně došli k nějakým "zákonům" vynalézání, hádali 
jsme se, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce. I moji soupeři měli svou pravdu, tedy alespoň půl té celé 
pravdy. Ano, existuje evoluce ve výzkumu, bez ní bychom neměli dnešní dokonalá nářadí, stroje, 
přístroje či léky. Je ale chyba "vylepšovat" tak dlouho, až už to dál nejde a pak teprve někoho napadne, 
že by se to mohlo udělat také jinak. Na světě jsou miliony "aplikantů", kteří každodenně vylepšují to, co 
už existuje a tím nám zpříjemňují život, teda většinou, že ano. Na druhé straně je a pořád bude 
nedostatek těch, kterým to myslí jinak.  
 
Je chybou povyšovat kopírovací modus operandi jako zlaté pravidlo vědy a tak ho propagovat mezi 
studenty, kteří by jednou měli zásobovat tu svou generaci novými nápady. Ani nová aplikace - na rozdíl 
od pouhého kopírování - není ještě velký pokrok, to už napadalo lidi, když se začali vzdalovat od opic.  
 
Jindy trpělivě čekáme na nové technologie, které se nám pak stanou zdrojem inspirace, myslím těch 
"myšlenek, jejichž doba přišla." Vzpomínám, jak jsem si s přítelem podal v roce 1968 patent na 
kompenzaci jalové (technický výraz, opravdu!) elektřiny pomocí řízených usměrňovačů. K udělení 
patentu nedošlo, přijely ruské tanky a jak známo "múzy mlčí tam, kde mluví děla", když už jsme u těch 
citátů. Také já měl jiné starosti a po pěti letech, to už dávno v Kanadě, jsem si přečetl v prestižním 
časopise Transactions of IEEE článek vědců z Indie, kde "už" na to také přišli, aniž by ovšem měli o 
mém nápadu vůbec tušení. Jinak řečeno, někdo to objevit musel, doba na to byla zralá. 
 
A tady je to, o co mi jde: nečekat, až bude doba zralá. Pravda, i v letu na měsíc jsme museli čekat na 
vhodnou technologii, ale ten nápad měli lidé dávno předtím, dokonce už i Cyrano z Bergeracu. A možná 
díky tomu se na tom později začlo pracovat. Starý vtip říká, že Edison nevěděl, že některé věci 
"nemohou pracovat" a tak je prostě vynalezl. Jiná, bohužel pravdivá definice říká, že vynálezce je 
inženýr, který nebere své technické vzdělání příliš vážně. Budeme-li čekat jen na to, až nás nějaká 
technologie "trkne", budeme si zbytečně stavět bariéry kolem našeho myšlení. Něco jako když 



označovali staří Římane na mapě místa, která neznali - "Hinc sunt leones", neboli "tady jsou lvi". Na 
rozdíl od těch lvů, kteří byli tam často skutečně byli, za našimi papírovými bariérami jsou zase jen 
papíroví lvi. Za bariérami, které předem nesmyslně omezují prostor našeho myšlení, naši inspiraci a 
vynalézavost. Protože náš mozek může sice mít oproti počítačům menší kapacitu paměti a být i značně 
pomalejší, ale bariéry - ne, bariéry, ty prostě nemá . . . 
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SPAMY A PODFUKY.  

 

Existuje roztomilá básnička, v jejíž 
pointě autor zjišťuje, že ze všech zel 
civilizace je telefon tím největším a 
posílá vynálezce telefonu, pana 
Grahama Bella (vynalezl ho 
mimochodem tady nedaleko od nás, 
v ontárijském Brantfordu, 26 
července 1874) a to přímo do pekla 
(v originále "hell" - říkal jsem 
přece, že to je báseň :-). V dnešní 
době to už tak zlé není: častým 
používáním vynálezu se nám totiž 
velký okruh (ucho, mozek, ústa, 
ucho) postupně zmenšil na (ucho, 
ústa, ucho), takže se hlavní orgán, 
mozek, zcela přemostil a ti, co ho 
dosud mají, používají telefon co 
nejméně, zatímco ti druzí ho mají 

spíše jako ústní gymnastiku (na západě se tomu říká "slovní průjem").  
 
A pro ty, co se jim nelíbí být pořád obtěžováni telefonem, jiný vynálezce objevil tav. "answering 
machine" (volně přeloženo "odpovídající telefon" - což je blbost, zkuste se ho zeptat, jestli bude pršet, nic 
vám neodpoví :-). Po česku je to známý "záznamník", něco, čemu se později říkalo u firem "voice-mail" 
neboli slovní pošta, ovšem bez nalepování padesáticentové známky. Ten vynález je totiž v tom, že si to 
zapnete i když jste doma a slyšíte sice, co ten druhý říká, ale děláte, že doma nejste a můžete si před 
zavoláním zpět rozmyslet, co odpovíte. Anebo když nechcete, tak neodpovíte vůbec. No a když vám zavolá 
znova, tak mu hned vysvětlíte, že od toho přece máte "odpovídající mašinu", abyste nemuseli na každé 
pitomé zavolání odpovídat, že ano :-). Anebo to zalžete, jako třeba já. 
 
Ačkoliv se telefon dostal na první místo mezi tak zvané "časožrouty", obzvláště v práci, pomalu ho z něho 
vytlačuje e-mail, ale tam naštěstí - pro vynálezce, pochopitelně, protože možná ještě žije - ani nevíme, 
kdo to vymyslel. Je to vlastně víceméně modernější dítě telegrafu, později telexu a ještě později faxu a 
nakonec i telefonu, protože si na něčí mobil můžete dnes nejen zavolat, ale i poslat tam pro úsporu času 
jen text, když to zrovna nechcete diskutovat anebo obrázek, když jste vizuálně založeni. E-mail má proti 
poště tu výhodu, že šetří naše lesy a to na úkor našich nervů. A jak si ukážeme později, i kapes. Nic na 
světě totiž není zadarmo, ani náš čas a už vůbec ne naše důvěra v dobro. Dnes tedy díl první, spamy.  
 

 

Většina z nás už nezažila jejich slavnou dobu - tak se totiž jmenovali konzervy s lunchmeatem, hlavní to 
potravou vojáků v druhé světové válce. Ty konzervy nesly jméno SPAM - ještě dnes je najdete na 
kanadských a amerických pultech v samoobsluhách. Byly ve své době tak oblíbeny ( vojáci je museli jíst 
pořád), že se to přeneslo i na jakýkoliv jiný materiál podobné kvality, v našem případě tedy na 
propagační poštu. Podle naučného slovníku je "spam" druh levného konzervovaného lunchmeatu 



( doslova "masa k obědu"), vyrobeného z vepřového a šunky, okořeněného a zpresovaného do bochníku 
či jiného tvaru. Existuje totiž také "meatloaf", něco podobného, ale Spam má vyšší obsah mouky, tak 
vysoký, že mu může konkurovat je česká sekaná. Postupem času se to slovo ujalo i e-mailu a nejen jen 
slovo, ale i spam samotný. Poznámka: pozor na to, psáno s velkými, tiskacími písmeny je to trademark, 
psáno "SpAm" to znamená Spanish America, ano, také podle toho slovníku. 
 
Co je vlastně spam? Je to prostě nevyžádaná pošta, obsahu, který je pro příjemce nepříjemný :-). 
Většinou jde o "tlačenku", pušovou technologii (též zvanou tlačenka), kde vám někdo něco nabízí, 
prodává nebo prostě vás nějak otravuje (jako např. někteří známí :-). A ano, v USA už na to mají zákon, 
ale však to znáte: "spamák" vám do dopisu napíše, že oni nikdy neposílají "nevyžádanou" poštu a že když 
jste ji dostali, asi jim nějaký váš známý záludně dohodil vaši adresu a že tedy za to nemohou. Nu ano, jak 
by ji jinak mohli mít, ne? Nu v tom je právě ta jejich prolhanost: sehnat adresy je tak lehké jako 
nastartovat browser a existují už řady firem, které dokonce adresy kupují a prodávají dál.  
 
A co je horší, některý ten spam ani není spam, ale nositel virusů. Dovolte mi, abych si zavzpomínal: 
před šesti lety jsem měl diskusi s jedním americkým virusbusterem, dobrým známým, kde jsem 
upozorňoval na různé diletantsky napsané poštovní programy - nebudu jmenovat - které umožňují posílat 
a pochopitelně i přijímat virusy ve velkém. Bruce se domníval se, že to nebude tak zlé, přece nebudeme 
otvírat přílohy a je to. Nu ano, ale přílohy jsou velké plus elektronické pošty, bez nich je to jen takové 
"písání". A co je horší, Bruce nepočítal se zákonem schválnosti, že vše zlé je možné (na rozdíl od všeho 
dobrého :-) a že ty programy opravdu mohou nabourat i děcka školou povinná, pro něž je to navíc velká 
sranda. Ne už tak pro miliardové korporace, které už tak ztratily stovky miliónů. 
 
Podobně jako u virů (o kterých už jsem tu už hodně psal) je u spamů možnost několika obranných bariér: 
1) poštu číst nejprve přímo na serveru, ale nestahovat (např. mnou doporučovaný "Mailwasher, který 
je navíc zadarmo :-), na: http://www.mailwasher.net/ Můžete si poštu prohlédnout předem, aniž byste ji 
otvírali a tu, co nechcete, prostě už hned na serveru vymažete a k vám se ten dopis ani nedostane. Navíc ji 
označíte jako "spam" a přijde-li znovu, už u ní máte hned i to varování. Na rozdíl od viru, který se 
nepozná tak lehce ( nejlépe podle délky a obsahu přílohy, jakož i různých typických hlaviček, tj. 
"předmětů") spam poznáte lehce: je to prostě od někoho, koho neznáte a z textu poznáte (ano, lze číst 
celý dopis!), s čím vás vlastně otravuje. Tato "pračka pošty" (doslovný překlad) umožňuje hned tři věci: 
vymazat dopis na serveru, dát adresu na "černou listinu" a dokonce odeslat falešnou zprávu, že vaše 
adresa už neexistuje :-). Pokud tento program (nebo i jiný, je jich na Netu více, ty jsou ovšem za peníze) 
nemáte, musíte se uchýlit k bodu 2): 
 
2) Poštu stáhnout a buď otevřít - to nedoporučuji, jak už jsem řekl, poslední dobou se i virusy přestrojují 
za "nevinné" spamy - anebo ji nechat projít antivirusem a pak přečíst (a vyhodit). Takže si ušetříte čas, 
když dopis vyhodíte hned :-). Nehledě na to, že každý stejně musíme mít antivirus a jednou týdně ho i 
"osvěžovat", kontrola antivirusem totiž navíc zabírá čas. Proč ho obětovat na spam, když ho pak stejně 
zahodíte? Naštěstí hodně titulů spamů dovoluje odhadnout i o čem jsou a zahodíte je, aniž byste se báli, 
že to možná bylo důležité, už před použitím antiviru.. Nu a jen ty pochybné převálcovat antivirusem - 
tam ovšem patří i dopisy od přátel, které mohou mít virusy (které chytili sami, nebo někdo jiný, jehož 
adresář s vaším a jejich jménem už tam virus ukradl). Různé internetové pošty mají též své antivirusy, ale 
nespoléhal bych na to stoprocentně, už proto, že ty přílohy tam můžete otevřít zase jen v jejich programu 
a jejich napadení virusy už bylo také dokumentováno. A ano, virusy se už lepí i na MP3 formáty. 
 
3) předběžně odhodit jakoukoliv poštu s přílohou, v přílohách totiž virusy i spamy vegetují nejraději. 
Poznámka: díky generozitě Outlooku a IE se podařilo hakerům vpašovat virus i do předmětu ( Subject) 
dopisu, ale to už tam zaštepovali. To mi dalo nápad: napište do předmětů svých dopisů něco, co je ujistí, 
že jsou skutečně od vás - virusy totiž mění hlavičky ( na rozdíl od politiků, ty jsou pořád prázdné :-). 
Napište tma třeba český výraz "je to ode mne", to ještě většina virusů nedělá :-). Obzvláště nebezpečné 



jsou přílohy typu "EXE", "SRC", "DOC" a vůbec od MS, ale poslední dobou i obrázkové "JPG" a "GIF" 
a dokonce i "HTM", i když nevím, jak to tam vpašují. Prostě žádná příloha není jistá jen proto, že má 
nějaký, ještě nenabouraný formát. 
 
4) Neposílat přílohy vůbec. Tím se ovšem zbavujete hlavní výlohy pošty. Já to například obcházím tím, 
že přílohu dáme na můj sajt, tam je daleko bezpečnější, protože virus to adresu nedostane. Tam si to pak 
může dotyčný (dotyčná? není to náhodou zakázané slovo?) stáhnout, pokud mu ovšem pošlete nějak 
bezpečně adresu :-). takže kdybyste náhodou od nás dostali dopis s přílohou, vůbec ji neotvírejte, není od 
nás. Ale ne každý ale má svůj sajt na netu, že ano.  
 
5) Používat kódovanou poštu. To se hodí ale jen pro komunikaci se známými, kteří to umí odkódovat. 
Samo zakódování vám nepomůže, spíše tzv. signature, elektronický podpis. V případě, že se pošty 
zmocnil virus, nebude signatura souhlasit a přílohu neotevřeme. Virus také můžete poznat podle délky 
dopisu ( např. z dříve uvedeného Mailwasheru). 
 
6) Používat jiné způsoby komunikace, obzvláště ne "internetovou poštu", která se dá nabourat velice 
lehce. Moje známá mi kdysi napsala, že jí někdo na její "tajnou" adresu na netu zasílá dopisy, kde cituje 
obsah pošty, která jí tam odjinud přišla. Zjistil jsem, že tam lze získat její password tak, že na pomocnou 
otázku (ve kterém městě jste se narodila?) stačí vyzkoušet pár měst a jednou se prostě haker strefil a to 
heslo mu poslali. Jak to vím? Když jsme to zkoušel, dostal jsme ho hned na třetí pokus. Inu on i ti hakeři 
nejsou tak chytří, to jen my ostatní jsme tak naivní. Přitom stačilo, aby ta paní v případě toho města 
prostě zalhala a uvedla nějaké jiné, menší, podobně jako ženy citují svůj věk :-). Ještě k té jiné 
komunikaci: po pravdě řečeno, jste-li jako já, odeslaných dopisů máte daleko míň než těch, co dostáváte, 
takže vám to moc nepomůže. Emailu se prostě nevyhneme - škoda, že se do z toho čistého pramenu, jak 
jsme si ho představovali, nasákly i komerciální a ještě horší stoky. Naštěstí přes e-mail pořád ještě jde 
dost hodnotné a užitečné informace.  
 
Nevýhody? Jistě, každá ta ochrana je nejistá a proto je nejlepší ty bariéry odstupňovat a používat víc než 
jednu a navíc podle vašeho pořadí důležitosti a nutnosti zabezpečení. Zde ovšem mluvíme jen o spamu - 
tam většinou ztratíte jen čas. Ani to posílání "klamného tvrzení", že vaše adresa neexistuje, moc 
nepomůže: myslíte, že oni sami ztrácí čas vyhazováním vaší adresy z jejich seznamu? Hlavně ale na 
spam neodpovídejte!!! Tím jim jen naznačíte, že vaše adresa je správná a už vás pak bombardují pořád a 
nebo ji pak ještě prodají dál. Daleko nejlepší je prostě nikomu svou adresu nedát nebo ji často měnit. 
Také se vyplatí mít adres víc a na různých serverech a tu nejdůležitěšjší dát jen svým nejlepším známým. 
Jenže v poslední době umí virusy anebo spameři číst i naše adresy v počítačích jiných. Nedivil bych se, 
že některé tam dolují adresy, které ještě nemají a prodávají jiným spamákům. Rozhodně nevěřím, že 
zákony proti spamu něco dokáží - zlikvidovaly snad zákony proti krádeži všechny zlodějny?  
 



Autor : Jan B. Hurych  
Název : NETSVĚT 2003  
Kapitola: PODRAZY A ZLODĚJNY     
 

 
PODRAZY A ZLODĚJNY.  

 
Ani jsem si nezamnul ruce s 
radostí, že jsem minulý článek 
SPAMY A PODFUKY dokončil a 
vyvěsil na netu, když mi přišel 
zoufalý dopis od mého přítele, že 
mu nepracuje počítač a že to musel 
chytit, když lovil nějaký frýver, co 
jsme doporučovali. Ale nelekejte 
se, věc se vysvětlila: na oné stránce 
totiž byla nějaké reklama (jinak to 
nejde, chcete-li stránku zdarma), na 
kterou nebožák ťuknul.  
 
Dokonce jsem brzo našel, jak 
problém odstranit, ale uvědomil 
jsem si, jak snadno může jeden 
přijít do trable. Na Netu je totiž 
plno reklam, které nejsou to, za co 

se vydávají a naivně jsem předpokládal, že  běžnému "brouzdalovi" je jasné, že riziko je při ťuknutí na 
reklamu je jen a jen jeho. I když to bylo na cizí, ani ne na naší stránce, přesto jsme okamžitě dali na 
stránky varování před takovými reklamami, už proto, že je to užitečné vědět. Nu a napříště už reference 
na jiné stránky se softvérem u nás nenajdete. 
 
O co šlo? O tzv. hijacker, únosce, tedy něco jako virus, který si ukradne váš počítač a pak si s ním dělá 
co chce. Tato byla naštěstí celkem primitivní verze: šoupala zásuvkami pro CD drajv a házela na 
obrazovku reklamy na jeden program, které ovšem nešly vymazat, ledaže byste si program koupili. 
Sprosté? Ano, ale navíc i debilní: lidé si právě proto program nekoupí, jen proto, že je někdo 
blackmajluje. A teď se podržte. Ten program byl dokonce na ochranu počítače proti virům, spamu a 
jiným zhovadilostem. Můj přítel pochopitelně netušil, že vrahem je zde přímo lékař, ťukl na to a už se 
nakazil. 
 
Jak už jsem řekl, byla to ta méně škodlivá verze - jiné se vloudí do PC tzv. "zadní dírou" ( vsadím se, že 
ten název je dvojsmyslný a že ho vymyslel první uživatel, co byl takhle napadnut) a vysílá odtamtud 
statisíce mailů, aby zahltil jiné pošty a servery. Jak ale pracuje ten mrňous? Únosce má připravenou 
svou "černou" domovskou stránku (home page) pro Internet Explorer a tou nahradí tu u vás v IE Tools, 
Interent Options, vaši domovní stránku. Nebudu vám říkat, že u slušného browseru to není možné :-). 
No a ta jejich stránka je napojena na ty reklamy a pak vás otravuje, případně ovlivňuje i nějaký váš 
hárdvér. 
 
Tedy opět jedna nově nalezená díra MS - byl by z nich už pěkný cedník. Jak jsem na tohle vše přišel? 
Jak jinak, zase na Internetu! Hledačkou jsem našel dopisy obětí (desítky!) a tamtéž i nápravu: v 
uvedených IE tools přepíšete adresu domovské stránky zpět na svou nebo ji vymažete. Nebudu zde 
uvádět firmu, která to udělala, už je proti ní soudní proces. Hájí se tím, že reklamy za ně dělá jiná firma 



a že to nevěděli. Pak jde o dvě možnosti: buď jim to udělali hakeři, aby ukázali, jak je jejich firma 
nemožná, anebo prostě a jednoduše lžou. Který kontraktor, co jim dělá reklamy by totiž riskoval byznys 
od nich, aniž by z toho něco měl - míněno provizi? Nebo aniž by měl alespoň souhlas výrobce softvéru 
provést takovou sviňačinu? 
 

Ačkoliv už hijackeři mohou natropit až miliardové Škody, nás hlavně zajímá, jak to může poškodit nás. 
A nejde jen o počítač, jde i naši kapsu a často o nesmírné ztráty. 
 
Jen pro ilustraci uvedu varování: když vám někdo zanechá na vašem telefonním záznamníku (answering 
machine) zprávu, abyste volali nějaké číslo s číslem 8xx (tedy pro volání zdarma), nedělejte to. Některá 
ta čísla jsou podvody a ne zdarma - účtují vám už od začátku za minutu až stovky dolarů a to 
nemusíte ani mluvit, vykecávají se jen oni. Takže žádné volání zdarma, ale naopak zatraceně draho. Než 
se vysvětlí, že to byl omyl, uplyne pár minut a tisíce dolarů na vašem kontě. Peníze totiž bude vybírat 
vaše telefonní společnost - protože ona je skrze vás dluží té druhé straně a musí je zaplatit a vy zase jí. 
Že je to zločin? Jak kde - na některých malých ostrovech, živících se převážně zlodějnou, to je 
povoleno. Už si nepamatuji, které číslo to 8xx bylo, ale ruku na srdce: i kdyby to opravdu bylo zdarma: 
bude vám někdo volat, abyste mu zavolali zpět zdarma, kdyby s vámi neměl nekalé úmysly? 
 
Jistě i vám chodí dopisy z Afriky, že někdo umřel, byl zabit, uhořel (zatím jsem ještě nenašel případ, že 
by byl uvařen a sežrán na posezení :-) nebo i jinak se odloučil od svých miliónů a že je třeba vaší 
pomoci k provedení ilegální transakce, kde získáte něco mezi 30 až 70 procenty té zlodějny. Když na to 
naletíte, brzo zjistíte, že tím okradeným jste byli jen vy, protože žádají různá čísla, konta, adresy a často 
i podstatně velké  zálohy. Mám dojem, že jeden takový okradený v Praze už zastřelil nějakého 
nevinného velvyslance, takže vám jistě neříkám novinku. 
 
Nedávno mi přišel jiný dopis: vyhrál jsem zase v LOTERIA FORTUNE, MADRID - tj. ve Šťastné 
Loterii ve Španělsku. Když jsem to dostal před rokem a ignoroval, vyčítal jsem si v duchu, že ochuzuji 
své potomky až do šestého kolena, ale když mi to přišlo po roce znova, pokaždé s jiným jménem 
odesilatele (!) a pořád od stejné loterie :-), pokaždé z celkového počtu 300 tisíc emajlových adres ) 
pravděpodobnost takové náhody je astronomicky malá) - usoudil jsem, že jsem udělal dobře. Poslední 
odesilatel se jmenuje FIGO SANTO, adresa je na Netscape.net, no doufám, že ho chytí a pak pro něj 
nebude už žádný "escape" ( únik). Agent na výhry je jakýsi pan Morgan ( že by ten pirát?), bytem v 
Holandsku. Adresa je zcela jistě falešná - tak blbí oni zase nejsou - ale ta internetová je pravá (haló, páni 
z Netscape, probuďte se!) a už předem se připravte, že budou chtít data a peníze.  
 
Legrační jsou jejich důvody, proč to nemáte nikde říkat:: You are seriously advised to keep all winning 
lottery information and numbers from the public in line with our company security protocol to avoid 
double claiming and unwarranted abuse of this program by unscrupulous individuals ( tj. zabránit aby 
někdo nepožadoval cenu dvakrát, případně, aby nějaká bezohledná individua  nezneužívala jejich systém 
- na to si stačí sami :-). Bohužel je  plno lidí, co na to naletí - hamižnost je pořád ještě heslo naší doby . . 
.  
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FREEWARE A JINÉ DROBNOSTI (1)  

 
V sekci Netsvětu jsme také pravidelně popisovali různé freeware, tedy softvér zdarma a podobně. 
Protože je většinou ještě k sehnání, uvádíme ho i zde. 
 
• Víte, co je to scratchpad? To je takový notýsek, kam si něco zapíšete a pak to prostě vymažete nebo 
vytrhnete. To se vám hodí i pro vaši práci na PC. Notepad od Microsoftu je ovšem moc primitivní, já 
používám třeba Emeditor, který umí psát češtinu a ještě jiné funkce, ale jistě takových malých editorů 
najdete na Netu plno a když ne, Notepad pro některé účely také stačí ( aje součástí Windows). Delší 
články či kopie textů si do něj stáhnete a uložíte extra pod patřičným jménem formátem (jako *.TXT). 
Co ale neumí, je sloučit, tj. skombinovat více takových fajlů do jednoho. Jistě, jde to ručně pomocí 
copy/paste, ale proč se dřít? Nuže našel jsem program, který to umí - jmenuje se TXTcollector. Je 
zdarma a najdete ho na:  http://bluefive.pair.com/free95.htm K čemu je to dobré? Například dát 
dohromady texty z některých stránek na pokračování a hlavně pro tisk, kde vám to ušetří papír. No 
dobře, řeknete, co ale *.HTM soubory z netu? A víte, že on je umí spojovat také? Ano, umí a tím je ještě 
zajímavější . . . 
 
• A co takhle umět spojit dohromady několik dopisů? Osobně když "čistím" poštovní archiv, rád 
bych si některé dopisy dal někam jinam do archivu - na hard-disku překážejí a v případě že bych chytil 
virus, by navíc jejich autoři dostali nemilý dáreček :-). Ovšem kopírovat každý dopis zvlášť? A proč - 
málokdo ví, že některé poštovní programy umí spojit několik dopisů do jednoho souboru ( třeba dopisy 
"od Vaška" :-) - umí to Outlook či FoxMail. Jak? Osvětlíte (highlight) v seznamu všechny dopisy, co 
chcete spojit a pak jdete na hlavní menu a (File, Save, atd., česky: Soubor, Ulož, atd.) Tam, kde vám to 
pošta neumožňuje, napište si jim a zeptejte se jich, jak na to. Stojí to opravdu za to. A když ani to 
nepomůže, zkuste uvedená TXTcollector. 
 
• Kupujete MS Office? Asi ne - ta je drahá a zabírá moc místa. Zcela zadarmo si proto naládujte 
602Pro PCSuite - má to wordprocessor 602Text (který umí také kontrolovat český spelling, pravopis), 
spreadsheet 602Tab (kompatibilní s MS Excelem), 602Photo (na úpravy fotografií a obrázků) a 
602Album pro fotky  - a nejen pro fotky, ale i různé dokumenty. Byl jsem uchvácen: je to lepší a menší 
než Star Office nebo Open Office. Adresa je: http:// software602.com/ Pravda: za thesaurus a jiné 
pralinky se musí platit, ale mít je nemusíme, no ne?  
 
• Doporučujeme program IMAGE ENHANCER - je kvalitní program ze Švédska, který vám umožní 
vylepšit vaše obrázky a fotky. http://home.bip.net/baxtrom/imageenhance.htm A je krátký, jen asi 128k! 
Výborné je například retušovací okénko ale ještě lepší je, že je ten program zdrama.. . .  
 
• Browzdáte se často na Netu? A víte, že je to pak vše ve vašem počítači zapsáno? No prosím, je-li 
opravdu váš, ale co když je firemní? Už se stalo, že byli zaměstnanci za to vyhozeni z práce. Nuže tady 
je pomoc Program ABSOLUTESHIELD INTERNET ERASER PRO 3.06 je zdarma ke stažení na: 
http://www.internet-track-eraser.com/ A co všecko umí? Zamete vaše stopy v Interent Exploreru či 
Netsacape, AOLu či Opeře. Uklidí i různé zbytky programů či fajlů, které jste špatně zlikvidovali a 
dokonce zabrání těm malým okénkám s reklamami, říkáme ji pop-up (ale jen u placené verze).Vymaže i 
intimní cache, history, cookies. Osobně to dělám, ale pomocí několika programů, jeden nestačil - tenhle 
to ale udělal vše sám a hele - získal mi volných 12 meg! Placená verze umí ještě víc, ale to už je na vás, 



mě stačí ta zdarma :-). 
 
• Můj dobrý známý mi poslal flashovou - pohyblivou - pohlednici, že se mu narodila dceruška. Je to 
věrný čtenář Příložníku, pan Vojtěch Kment, tak mu tady a jeho paní srdečně gratulujeme. Jenže ten 
flash přišel v příloze a v textu bylo upozornění, že musím mít Flash Player - no jo, ale tam chtěli platit. 
Řekl jsem si, že to zkusím bez něj. A hele, ono to začalo hrát! A víte na čem? Na programu IrfanView, 
a to na tzv. Irfan Flash, který je částí tohoto programu. program je zdarma - musíte si ovšem také 
stáhnout i různé Pluggins (přídavné moduly, tajké zdarma). Adresa na stáhnutí je: 
http://www.irfanview.com/ Už jsem tu o tom programu mluvil mnohokrát - naposledy v seriálu "Kolora-
tůra", o úpravě obrázků a fotek. Umí ještě daleko víc: hrát hudbu, tj. CD, MP3, WAV a dokonce i filmy, 
tj. AVI, MPG a jiné (musíte mít ale patřičné pluggins) a nedivil bych se, kdybych brzo přišel i s 
přehrávačem filmů DVD a VCD. 
 
• Už jste někdy hledali anglicko-český slovník , ať už ve své knihovně nebo ten on-line, na Netu, aby 
vám jejich program něco přeložil? Nuže nehledejte dál: můžete si stáhnout celý slovník pro sebe a ještě 
navíc zadarmo na http://peki.wz.cz/ Je napsaný v jazyce Jáva a je jen 2 mega dlouhý, ale zato velmi 
kompaktní: hledání je rychlé, objeví se vám i podobné výrazy a je tam i výslovnost. Kdo ještě nemáte 
Jávu, najdete ji na http://java.sun.com/getjava/manual.html Co dodat? Jen to, že nám tohle už dlouho 
chybělo.  
 
• Stalo se mi, ani nevím jak, že jsem omylem vyťukal nějakou kombinaci tlačítek a můj scratchpad, tj. 
zápisník, který mám přímo na Desktopu (ta legrace, české Windows překládají desktop jakožto 
"Plocha"!) se mi okopíroval do všech složek a "podsložek" na Desktopu, tedy asi stokrát. Co teď s tím? I 
vzpomněl jsem si na "Windows Search" ( hledání)  na Start Menu, kde jsem teda nejen všechny složky 
(fajly) toho jména našel, ale také označil, tj. zaškrtl neboli "highlightoval" a jedním ťukem vše vymazal. 
Pochopitelně jsem ten původní zápisník do toho nezahrnul, aby mi nezmizel i on. Uf, to jsem si oddechl! 
Toto je zároveň také dobrá metoda, jak najít - a zbavit se - všech duplikátních fajlů (pokud znáte jejich 
jména, že ano :-)). Ale pozor: některé fajly MUSÍME mít víckrát, různé programy je totiž chtějí mít u 
sebe ve složce (directory)!  
 
• Když už jsme u těch triků, našel jsem na Netu jeden opravdu elegantní: totiž na počítání různých 
písmen v textu. Dělá to můj nepříliš oblíbený Word, ale dělá to opravdu dobře (u jiných editorů to 
nejde). Jak? Nu to v návodu nenajdete. Tak např. chcete vědět, kolik je v textu písmen "x"? Nu tak 
prostě uděláte "Search /Replace" ( Najdi / vyměň) a tam vyměníte "x" za "x". Ano, četli jste dobře: text 
to nezmění, ale navíc vám to řekne třeba "1045 replacements" ( 1045 výměn) nu a to je to vlastně počet 
těch "x", co chcete znát. Chytré, což? A nejen to: chcete vědět, kolikrát jste některé slovo ve svém textu 
použili? Pak uděláte to samé, ale se slovem. Můžete si tak udělat statistiku, kolikrát používáte zbytečná 
slova jako "ovšem", "samozřejmě" a j. a tím si můžete "ovšem" zlepšit i váš sloh. To samé s čísly. 
Vlastě jsem měl tohle dát do článku "Patent na rozum", ale kdo by počítal ( když i to počítání může za 
nás udělat Word, ne :-)?  
 
• Nejdou vám přehrávat filmy formátů AVI. MP4  nebo MPG  na vašem PCčku? Asi nemáte 
správný codex (dekodér). Celou řadu jich najdete zdarma na: http://www.fourcc.org/indexcod.htm , 
ovšem obraz na obrazovce PC je příliš malý. Řešení pro DVD formát je nasnadě: jsou to krabicové 
přehrávače DVD/VCD s připojením na televizi. Ovšem ty právě nemohou na rozdíl od PCčka přehrávat 
filmy AVI či MPG, umí jen DVD a VCD. Co je VCD? To je formát, který je analogií DVD, ale pro 
obyčejné CD drajvy, co neberou dvojí hustotu zápisu (většinou stačí jen na hodinu a má také horší 
kvalitu, proto se asi víc používá v Honkongu než kde jinde :-). Na Netu sice existují programy, které 
mohou konvertovat AVI či MPG na formát VCD - ale ty, co jsem našel, mi nechodí, potřebují různé 
přídavné codexy, konvertory, drajvery (pozor, ne drajvy, "drajver" (driver) je jen softvér). A také 
specielní vypalovačky (burners)  pro VCD a na to už nemám čas. Jeden program mi sice začal pracovat, 



ale konverze trvala asi 3 hodiny pro dvouhodinový film, prý kvůli kvalitě :-). Závěr? Nestojí to celkem 
za tu námahu. Místo technické stránky by se teď měli výrobci soustředit na to dělat pro změnu zase 
dobré filmy, tam pokulháváme nejvíc :-). 
 
• Co se ale vyplatí - obzvláště při dnešních digitálních fotografiích, kde vás výtisk na tiskárně, printeru, 
stojí "ruku a nohu", jak říkají anglosasové (tj. že je hrozně drahý) - je možnost vyrobit si z nich VCD 
film, který pak předvede celé album fotografií přes DVD/VCD krabici na vaší TV. Jeden takový 
program jsem našel na: http://www.xequte.com/, jmenuje se EZ-PIX, ale bohužel mi selhává při 
vypalování - nevím, zda je to konverzí nebo opět nevhodnou vypalovačkou - ne všechny totiž umí 
správně vytvořit VCD. Navíc je EZ-PIX jen shareware - ale jak si to mám koupit, když mi ani demo 
nechodí? Naštěstí je na netu takových programů hodně, bohužel žádný zadarmo. Ale pro ty, co si chtějí 
koupit digitální foťák a váhají, protože výtisk fotek je pak drahý, to má jistě cenu: můžete nastřílet 
obrázků kolik chcete a všechny si pěkně nahrát na CD a pak je pouštět návštěvám na televizi.: 
 
• Třetí řešení pro promítání filmů AVI či MPG (druhé řešení je prostě větší obrazovka u počítače :-) je 
sehnat si hárdvérový adaptor PC-TV a převádět obraz a zvuk z počítače přímo na TV. Ani to není bez 
problémů a chce to dlouhý kabel, pokud nemáte PC přímo u TV. Ovšem instalaci a kompatibilitu (tj. 
vhodný hárdvér a softvér) si už musíte obstarat také sami a není to jednoduché. Má to ale jednu výhodu: 
pro fotografické album pak už nepotřebujete žádnou DVD/VCD krabici a obrázkovou show vám pak 
udělá každý lepší grafický program, např. už známý I-view, který je navíc zdarma.  
 
• Stahujte rádi softvér? Shareware nebo freeware - tj. placený nebo zdarma? Tak či tak, existuje řada 
serverů, které už mají tradici. Uvedu zde jen několik mezinárodních - české neuvádím, ty jistě každý zná 
jistě dobře najdete je třeba v Atlase: 
 
Převážně shareware: 
 
http://downloads-zdnet.com.com/ 
http://www.pcworld.com/downloads/ 
http://download.com.com/ 
http://www.simtel.net/pub/ 
http://download.com.com/ 
http://www.jumbocom/ 
http://www.winsite.com/ 
http://idirect.tucows.com/ 
http://www.shareware-australia.com/ 
 
Převážně freeware: 
 
http://www.freewarefiles.com/ 
http://www.freewareweb.com/ 
http://www.freewarenow.com/ 
http://www.moochers.com/ 
http://jansfreeware.com/ 
http://www.thefreesite.com/ 
 
• Ceny a kvalita: Nejlevnější programy jsou pochopitelně ty zdarma a nenechte se mýlit, mnohé jsou 
kvalitnější než ty za peníze. Shareware lze užívat zdarma většinou 3 týdny a pak buď platíte, nebo vám 
už nechodí.  
 
• Použitelnost většinou poznáte až při použití. pak je často vhodnější program vymazat nebo přepsat na 



Cd, aby vám nezabíral místo na harddisku. některé programy ale pak nechodí  - při instalaci musí mít 
záznam v registru a tam je uvedena i adresa, tedy drajv C: - museli byste při použití tento zase 
okopírovat zpět na "céčko". Někdy se vyplatí mít jeden program na víc funkcí, jinde ne - například 
smíchaný wordprocessor a spreadsheet nedělá ani jedno opravdu kvalitně.  
 
• Stahování: programy se stahují ve formátu *.zip a musí se pak rozbalit, nebo ve formátu *.exe, tzv. 
samo-instalačním, ten stačí jen rozběhnout. 
 
• Smazání: zásadně používejte komandu či program "uninstal", který přijde s programem a když vám 
vše nevymaže, může pomoci ta samá funkce ve Windows, Control Panel (ikona My computer). Co ještě 
zbude, jde vymazat "ručně", pokud víte,  jak se jmenuje celá složka, kam se to uložilo (a vymažte i tu). 
Bohužel záznam v registru není tak snadné vymazat a malá chyba může udělat víc škody než dobra.  
 
• Viry: Nevím, ale ještě jsem nechytil virus skrze stahovaný program. Snad proto, že "slušné" sajty 
každý program kontrolují proti virusům. To můžete udělat i vy, když si program rozbalíte jen na 
Desktop (plochu) a než ho rozběhnete, zkontrolujete si ho antivirusem (který si ovšem pravidelně 
aktivizujete, tj. updatujete). Jak dalece je tato metoda při všech rafinovaných virusech ještě dnes 
spolehlivá, to nevím. Přinejmenším alespoň poznáte, jestli jste "nakoupili" virus, případně i jak ho 
odstranit.  
 
• Leštíte si někdy pevný disk (hárddisk)? Nu "leštíte" není to správné slovo - říká se tomu 
"defragmentování" a prakticky to znamená, že vám to urovná soubory na disku do optimálního pořadí, 
tj. aby nebyly "rozdrobeny" všude možně. Ono je to totiž tak: jakmile vymažete nějaký program či 
soubor, jeho místo se uvolní pro nový. Jenže co když je ten nový delší? Nu nevadí, první část se nahraje 
do prázdného místa a zbytek jinam. A tak pořád, až se vám celý disk "rozseká" na kousky, takže 
vyhledávání a spouštění programů pak trvá značně déle. 
 
Co teď? Vymažete sice ty soubory, co už nepotřebujete a místa je dost. Nu ano, je, ale pořád jsou to jen 
rozsekané, nespojené mezery a zbývající programy potom musí disk "skládat" z kousků. Že to zdržuje? 
No právě! A proto je tady ono defragmentování ( anglicky se ten program jmenuje 
"DEFRAGMENTER", česky to přesně nevím, ale najdete ho pod Programs, System tools. Je to utility 
program, který mají každé Windows a doporučuje se to dělat nejméně jednou měsíčně. Pravda, trvá to 
nějakou dobu, ale je to po spuštění zcela automatické. A děláte-li to pravidelně, uvidíte, že to další už 
nebude tak dlouho trvat. Jo a nezapomeňte si předtím projet jinou utilitu, tzv. SCANDISK, který vám na 
disku najde možné chyby a hned je i opraví - když to neuděláte, defragmenter nebude pracovat a poradí 
vám, abyste to udělali :-). 
 
Pokud to budete dělat poprvé v životě, pozvěte si na návštěvu někoho, kdo se vyzná - ne že by se  při 
tom dalo něco zkazit, ale ušetří vám to zbytečné obavy. On vám také může "naprogramovat" vše, aby se 
to dělalo automaticky, tj. samo v určitý den - třeba prvního v měsíci - a v určitou hodinu. Zvolte si ale 
vhodnou dobu: při defragmentaci se nedoporučuje na počítači pracovat abych nezapomněl, počítač musí 
být zapnut - nejde tedy nastavit půlnoc a pak ho nemít zapnutý.  
 
Osobně dělám defragmentování jednou měsíčně a často ještě navíc, např. když vymažu jeden či více 
nějakých dlouhých programů nebo když se mi nějak příliš zpomalí startování programů (harddisk je 
hledá déle). Před defragmentováním ještě vymažu všechno zbytečné, co se mi tam nahromadilo. 
Nemyslím jen soubory a programy, ale všecko zbytečné, co mi přišlo nechtěně z netu (viz níže). Něco 
vám už udělá jiný program z Windows, DISK CLEANUP a na zbytek si můžete najít zdarma nějaké 
utility na netu. 
 
• Také se vyplatí pravidelně mazat stopy toho, co jste na počítači, případně na Netu dělali, obzvláště 



používáte-li firemní počítač :-). Microsoft totiž šel se svým narušováním soukromí tak daleko, že se 
všecko pěkně do počítače zapíše. Toho pak také využívají různí hakeři. Naštěstí už máme programy, 
které jim v tom zabrání. Dva nové - a navíc zdarma - jsem objevil v poslední Logernome, což je 
hárdvér/softvérový e-mailový časopis pana Chris Pirillo, počítačového veterána. 
 
a) MRU-Blaster na http://www.wilderssecurity.net/mrublaster.html je zdarma ke stažení, a vyčistí vám 
všechny záznamy o vaší internetové i jiné akci. Tak např. i seznam posledních souborů, co jste napsali 
ve Wordu - ale jen seznam, ne ty soubory!  - a vůbec všechny zdroje skryté informace o vás. Podobný 
program se jinde prodává za 10 až 50 dolarů. Blaster vám je vyčistí  z registru i z roletového (drop-
down) menu, např. u Internet Eploreru vymaže všechny sajty, co jste na netu navštívili (které dokonce 
umí přečíst i váš všetečný vedoucí v práci, jakkoliv sám třeba jinak neví o počítači skoro nic :-). 
 
b) Browser Hijack Blaster je na http://www.wilderssecurity.com/bhblaster.html taktéž zdarma. Tento 
program zabrání hakerům a tzv. spyware kidnapovat váš počítač pro jejich techtle-mechtle. Běží si 
potichu v pozadí a když zjistí, že vám někdo něco změnil, varuje vás a dá vám na vybranou, zda to 
chcete smazat, což pak také milerád učiní. Případy, kdy piráti používali cizí počítače k zahlcování sajtů 
a pošty vůbec,  jsou nám všem dostatečně známy. Vzhledem k tomu, že když vám někdo takhle "unese" 
počítač a dělá pak na něm ilegální věci, budete těžko vysvětlovat policii, že jste to nebyli vy. Nemluvě 
už o tom, že můžete být finančně zodpovědni.  
 

(dokončení v další sekci) 
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FREEWARE A JINÉ DROBNOSTI (2, dokončení)  

 
• Dovolte mi opět doporučit jeden frýver: je to Magical Glass , čili lupa neboli zvětšovák pro obrazovku, 
ale jen softvérový :-). Ukáže vám to totiž okénko, ve kterém je ten kus obrazovky zvětšený ( vše, nejen 
text). Pro nás krátko-, dlouho- či slabo-zraké je to tedy velmi užitečné. Okénko si lze nastavit, ale mně 
pracuje dobře už i ta předem nastavená velikost (tzv. default). Výhoda je, že ho můžete lehce zavřít, pokud 
ho nepotřebujete, ale bude vám sedět vpravo dole na liště jeho ikona, připlavená kdykoliv ke znovuotevření 
(třeba pomocí tzv. "hot key" - program má už jeden nastavený). Okénko "lupy" sedí na kurzoru a s ním se i 
pohybuje; navíc je tak malé, že nikde nevadí. A jste-li jako já, tj. že jste si do Internet Exploreru u seznamů 
dali malý font (písmo), aby se vám toho víc vešlo na obrazovku, je to obzvláště výhodné si to - jen pro čtení 
-  lupou zvětšit. 
 
Upravujete-li na grafickém editoru obrázky, uvidíte i výřez zvětšený, případně i zvětšené body (pixly). A je 
to ovšem zadarmo, ke stažení na: http://www.simtel.net/product.download.mirrors.php?id=64132 a tam 
vlevo ťukněte na Download. Navíc to je nesmírně krátký program, jen 60kb a pracuje to na Win 95 a výše. 
A co víc: zjistil jsem, že i pohyb myší pak mohu mít daleko citlivější, neptejte se mně ale proč :-).  
 
• Počítačové viry jsou všude kolem nás. Už se vám jistě stalo, že vám někdo poslal ohlášení, že vaše pošta 
obsahuje virus, z adresy, kterou jste jakživ ani neviděli. Ano, to je nová hakerská lahůdka dne: z 
nakaženého počítače pak vysílá dopisy na adresy nalezené tam v poště, poslané jakoby z jiné adresy ( také 
tma nalezené. Nenechte se tím rozčílit: vina není na vaší straně. Jistě, raději si zkontrolujte počítač 
antivirusem, ale když vám příjde těch oznámení víc, můžete na to vzít jed, že to není od vás.  
 
Hakeří vás mohou napadnout i jinak - proto zde uvedu několik programů zdarma, které nám pomohou 
účinně bojovat proti virům V a červům Č, spyware SW a různé špionážní cookies C, spamu (reklamám) 
SM, trojským koňům TK i zadním vrátkům ZV (to když si haker na dálku "přivlastní" váš počítač a dělá s 
ním rotyku jinde). Jiný takový nešvar je historické dokumentování vašeho "browzdání" na netu (H), které 
jde také zneužít či dokonce proniknutí do registru vašeho počítače (R).  
 
• Uveďme si zde některý užitečný freeware (zdarma): 
Browser hijack blaster - proti ZV, je na: http://www.wilderssecurity.com/bhblaster.html 
Absulute shield eraser - proti SW, C a H, na: http://www.internet-track-eraser.com/, jen jedna verze je 
freeware 
MRU blaster - proti R, H, na: http://www.wilderssecurity.net/mrublaster.html 
Spybot - proti SW a C, na http://security.kolla.de/  
Na virusy je ovšem nejlepší nějaký antivirus, ale na toho posledního viruse, vlastně červa (ale jen na toho 
posledního, zatím nejnebezpečnějšího) je už krátký program zdarma , I-Worm.Sobig.F Virus Stopper, je 
na: http://www.bytegems.com/ a když si tam nastavíte adresu vaší pošty, bude vám ji hlídat.  
 
• Různé programy na hlídání pošty také existují. ale nejspolehlivější je prostě neposílat či neotvírat 
přílohy vůbec anebo jen ty předem vyžádané.. Neotvírat a smazat je také  rychlejší, než je hnát 
antivirusem, který musíte pořád aktualizovat, protože nové viry a červy se rodí téměř každý den. Z toho 
důvodu  už a ni my neposíláme Bulletiny poštou jakožto přílohy - buď jsou přímo v textu zprávy (message 
body), nebo je "vyvěsíme" na Netu, který je přece jen bezpečnější  a poštou pošleme jen adresy. Mnoho 
list-serverů (magazíny, kde se dá přispívat přímo poštou a automaticky, také už nepřijímá žádné přílohy. 
Virusy z nás prostě učinily lidi podezíravé.  
 



Zde by měl následovat povzdech, protože se kvůli několika hakerům zbavujeme velké výhody, posílat 
poštou přílohy, ale bohužel zde jiné, jednoduché řešení není: hakeři budou existovat stále a Microsoft prostě 
neumí psát softvér, který by byl imunní proti dvanáctiletým hakerům. Naše řešení má navíc jednu výhodu: 
pokud někdy dostanete od nás poštu s přílohou, vězte, že ta pošta není od nás - jinak řečeno, neotvírejte ji, 
ale smažte ji.  
 
• Chcete úsporně tisknout, aniž byste na to museli kupovat drahý program? Ne, nemyslím to, co dnes umí 
každý printer, totiž tisknout slabě, ale tisknout dvě či více stránek na jeden papír. To dokáže program 
PrintFile, který  si stáhnete na http://www.lerup.com/mysoft.shtml Umí tisknout textové fajly (obrázky 
jsem nezkoušel) a také i soubory typu Postscript  (*.ps). Více než dvě stránky najednou na jedne list stejně 
netisknu, je to pak moc drobné, ale program to umí. Nu a když tisknu na obě strany papíru, dostanu tak 4 
stránky na list, což mi klidně stačí, je to přehledné - a ušetří to také papír, pochopitelně. A málem bych 
zapomněl: program je zadarmo.  
 
• Víte, co to je PowerPoint? Ano, je to program, součást poměrně drahé Microsoft Office a občas se ještě 
naskytne někdo, kdo tento program, který je vyloženě pro slajdy (transparenty) a demonstrace, používá i 
pro obyčejné texty. Asi neví, že my, kteří už nejsme školáci či poškoláci, máme pro dokumenty lepší, 
univerzálnější wordprocessory. Nu ale jste-li přesto zvědaví na to, co vám posílá ( je to ve formátu *. ppt, či 
*.pps nebo *.pot") , stáhněte si raději Microsoft PowerPoint Reader na: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7c404e8e-5513-46c4-aa4f-
058a84a37df1&displaylang=en . Program je zdarma, ale je v tom háček: tyto formáty, stejně jako ty 
ostatní od Microsoftu, mohou obsahovat virus! Reader je sice program, který je jen na čtení, ale už ne na 
psaní a neměl by virus otevřít a zanést do vašeho systému - ale nikde jsem nečetl prohlášení Microsoftu, že 
je opravdu zcela bezpečný) může se totiž nalepit na jiné MS programy, které už máte.  
 
• Kanadské noviny vychvalují Microsoft, že teď bude umožňovat Microsoftí "chaty" jen zaregistrovaným 
zájemcům - prý aby se tak omezil styk pervertů s dětmi. Nu to je jistě chvályhodný účel, kdyby to nemělo 
jeden podtón: za registraci se bude platit, a dost - a hádejte komu?  
 
• Chcete stahovat z netu rychle jako blesk? Já vím, už jsem tu kdysi doporučoval Flashget, ale poslední 
dobou mi zlobí. Našel jsme si jiný, jmenuje se NetAnts. Stahuje sice jen pěti současnými 
"proudy" (Flashget měl až deset), ale to bohatě stačí - jinak by se u zdrojů udělala opravdová zácpa. Umí 
vše co Flashget a ještě více. Má sice reklamy, ale jen na sebe - a když jsem je odstranil, pracuje dál a stejně 
rychle. Pracuje tak, že při stisknutí pravého tlačítka myši na nějaké webstránce se vám objeví známé menu, 
kde teď přibyl řádek "stáhnout všechny pomocí NetAnts" a ťuknete-li na něj, vyskočí seznam všech linků 
na té stránce. Vy si pak odškrtáte jen ty, co chcete a už to jede. Cože? Že jsem zapomněl adresu? 
Nezapomněl, tady je:: http://www.netants.com/en/index.html- a ano, program je zadarmo.  
 
• Elektronické album Pokud děláte s elektronickým fotoaparátem, jistě víte, jak draze vám přijdou fotky 
tištěné na jetové nebo laserové tiskárně ( v prvním případě je drahý papír a inkoust, v druhém dokonce zase 
cena barevného laserprintru). Firma Kodak  už dělá fotky na CD a jistě byste je uměli na CD uložit i sami, 
o to nic, ale jak to ukazovat návštěvě? Mačkat se s ní u malé obrazovky počítače? Naštěstí máme 
přehrávače (ty krabicové) které přehrávají filmy DVD a VCD formátu před televizor. Ano, čtete dobře 
VCD, to je jakési DVD, ale nahrané na obyčejné CD (DVD totiž potřebuje specielní diskdrajv s dvojí 
hustotou nahrávání). Takže si do takové přehrávačky šoupnete CD vámi nahrané na počítači, zapnete TV a 
už to jede.  
 
Postup je pro kodakové PC nebo i vaše obrázky (formátu)  JPG či GIF zhruba stejný ( jen u toho Kodaka 
si  předem přehrajte na hárddisk jen  obrázky). Našel jsem dva programy, které si můžete zdarma vyzkoušet 
po dobu měsíce ( profesionální verze stojí kolem 50 US dolarů) a obě mají možnost vypalování na albumu 
na CD.  
 
a) Photo2VCD má u své "verze zadarmo" omezení na 10 fotek na album (můžete nahrát víc albumů na 



jendo CD, ale musíte to nahrát vše najednou; u placené verze to zřejmě neomezují) ale při obrázcích 
zvětšených na celou obrazkovku mi jaksi přechody ukazovaly jakési tečkované pozadí ( jen pro fotky na 
výšku, ty "na délku" jsou OK). Verze, která sedá koupi, to doufám nemá. Nu pohrajte si, program najdete 
na: http://www.photo2vcd.com/  
 
b) První je MemoriesOnTV (dříve PictureToTV):  mají sice počet fotek neomezený, ale je tam zase 
cedulka na každé fotce, že jde o demo, atd. Program navíc dělá i Menu, složené z malých ikon daných 
fotografií a jde stáhnout zdarma na: http://www.picturetotv.com/download.htm I tento program se dá 
koupit, ale mám už na mysli ještě něco lepšího - zkusím se zeptat u Santa Klause, zda-li by mi to nepřinesl 
na vánoce - ale o tom vám napíši až za měsíc . . . 
 
• Nahrejte si MPG nebo AVI filmy na VCD Když už jsme u toho VCD, zachtělo se mi přehrát si některé 
filmy - které jsou ve formátu MPG nebo AVI (tj. dají se přehrávat jen na počítači) také na formát VCD, 
abych je mohl přehrávat na TV. Chvíli jsem se mořil s různými konvertory, ale nakonec to selhalo na 
vypalování. Pak jsem zjistil, že vypalovačka Nero to umí sama od sebe, bez konverze - dáte do jednoho 
drajvu CDčko s filmem MPG a Nero z toho sám udělá na druhém drajvu film VCD ( některé filmy ovšem 
nejdou, nevím proč).  

Nu a ty filmy, co jsou AVI? Není problém, máme zdarma program Avi2vcd, který je na: 
http://home.cogeco.ca/~avi2vcd/ Tam si naládujete váš film v AVI a spustíte - pokud vám to řekne, že je 
zvuk skompresován, nevadí, rozbalený program Avi2vcd má i dekompresor, který musíte prostě použít 
nejdřív. Z konvertoru pak vyleze váš film jako MPG, nu a ten už přímo vypálíte jako VCD zase pomoci 
Nera.  
 
Chcete si to ten nový film ve VCD přehrát nejdříve na počítači? Buď si naládujte Lalim VCD Player, je 
na: http://www.2haveit.com/listdetail.php?id=14255<ype=new (ťukněte na Lalim VCD Player) nebo si 
otevřete v Exploreru ( míněn Windows Explorer) z VCD disku jeho složku (directory) "mpegav" a 
odtamtud stáhněte  soubor ***.dat do okénka Windows Playeru - ten bývá částí Windows, případně jde 
zdarma stáhnout z Netu, z Mikrosoftí stránky. A už to hraje, ne?  
 
• Chcete stahovat z Netu rychle jako blesk? Já vím, minule jsem tu popsal NetAnts ( Netové mravence), 
ale ti pilní tvorečkové mi nějak nechtějí stahovat, tedy ne vše a ne hned - omlouvám se. Tož jsem našel 
něco lepšího: je to se DOWNLOAD ACCELERATOR a ten pracuje dobře a rychle, jako blesk. Stahuje 
soubor na deseti kanálech paralelně, jinak řečeno, desetkrát rychleji než normálně. Můžete si také 
naplánovat, kdy chcete stahovat, tj. dáváte si adresy "do košíčku" jako v supermarketu, abyste je pak 
najednou stáhli - na jednu komandu stáhnete všechny stránky, jejichž linky jste uvedli, no prostě paráda.  
 
Nejlepší je, že umí udělat i extra menubar na vašem prohlížeči ( Internet Explorer, u ostatních nevím), 
takže si tam můžete stáhnout myší link a už se stránka láduje. Má ještě plno jiných funkcí, ale zkuste to 
sami, uvidíte. Najdete ho na: http://www.speedbit.com- a je zdarma. A program dostal i cenu  - PC 
Magazine Editor Choice. 
 
• Elektronické album fotek. Minule jsem se tu rozpovídal, jak dělat z vašich fotografií album, které se dá 
"promítat" přímo na televizoru a sice ve formě filmů VCD formátu. Asi jste si řekli, že je s tím moc práce. 
Ano, to je pravda a  našel jsem elegantnější řešení: už se dělají přehrávačky DVD, které umí hrát nejen 
DVD, ale i akustické MP3 ( na které se vejde 10krát víc než na "staré" audio CD)  a dokonce promítat, 
lépe řečeno zobrazovat, fotografie i jakékoliv obrázky na plnou obrazovku vašeho TV (ty vodorovné i ty 
na výšku) 
 
Takže se nedivte, že u nás přišel Ježíšek o měsíc dříve: zakoupil mi přehrávačku fy Venturer (ale viděl 
jsem už i tu od firmy APTEK ) Jak to pracuje? Skvěle! Prostě si nahrajete na CD vaše fotografie ve 
formátu JPG (některé přehrávačky umí i GIF) nu a ta "čuděsnaja mašinka" pozná, co to je a už si můžete 
prohlížet obrázky na své velké TV.  Můžete si na své CD nahrát i MP3. Aniž byste museli cokoliv přepínat, 



skočíte pak na jinou část téhož CD a už zase hrajete třeba hudbu. Teď ještě vymyslet, jak hrát hudbu s 
obrázky, ale současně :-). 
 
Přístroj má menu s ikonami fotek, z nichž si můžete vybírat nebo prostě jede automaticky sám, s možnosti 
zastavení (chcete-li sledovat obrázek déle) nebo přeskočení na další a to dříve, než to program udělá sám 
( když se na něj nechcete dlouho dívat :-). Jas i zvuk se nastavuje pomocí TV, prostě snadné. Zkusil jsem 
tam dát CD s fotkami, co dělají u Kodaka a ukázalo to ty fotky též, nu prostě super! Ty obrázky 
pochopitelně nemusí být jen vaše fotografie, ale třeba i kopie různých obrázků odjinud. 
 
• Rozhodl jsem se už nedávat žádné rady co se týká freewaru - ne, že bych někdy doporučil něco 
nespolehlivého, ale Internet se stává pískovištěm různých živlů a můžete tam cestou nabrat plno nechtěných 
věcí (příklad je uveden níže, v hlavním článku).  
 
• Pokud jste propásli naši "Koloratůru", tj. malý kurz práce s elektronickými fotkami a obrázky, je celá 
v naší nové knize "NETVĚT 2002", viz sekce "Naše nové knihy" v tomto čísle. Zároveň bych zde chtěl 
uvést komentář našeho čtenáře právě ke "Koloratůře":  

To aby uzivatel prohnal obrazek na priklad Paintshopem a manipuloval  

se spoustou parametru muze bejt pro nekoho priliz narocny. Proc  

nedoporucit zdarma programy ktere daji stahnout z  

http://www.mediachance.com/? Na tu westernovou fotku stacil jeden  

jedinej program - DCEnhacer (kterej ji dokonce "vylepsil"). Na tu  

chaticku lze pouzit FilterSIM, ColorCast a nakonec DCEnhancer, ale  

stacily na to i jenom dva programy  (ale ja jsem chtel teply  

a stavnaty barvy).  

Jeden velkej svedskej industrialista prohlasil - lidi nejsou blby.  

Lidi jsou este blbejsi. Neda se predpokladat, ze majorita lidi ktery  

delaj, posilaj a nebo dokonce publikujou obrazky na webu maj cas,  

chut, zajem a hlavne motivaci porozumet co je gama, ostreni,  

filtrovani atd. Uz jenom proto ze obrazky  maji velmi kratkej zivot.  

Zpravidla jsou pro jedno ukazani a pak diky tomu ze se digitalnima  

kamerama da nasekat spousta obrazku jednoduse, tak je novej obrazek  

co je aktualni. Po starym pak ani pes nestekne. Dukaz: kvalita  

vetsiny obrazku na ruznejch homepages. 

Náš názor: Autor má absolutně pravdu - pro případ fotek - ale nám šlo jen o to, ukázat začátečníkům, co se 
jak dělá. V případě umělecké grafiky je ovšem zase potřeba znát daleko víc, než jsme v kurzu ukázali.  
 
• Ještě od stejného čtenáře k virusům:  

Podle myho vysoce privatne subjektivniho nazoru by nebylo spatny   

sirit myslenku - "zbav se outlooku". Outlook jakozto mailer je   

majoritnim siritelem virusu.  

Proc nenavrhnout ctenarum neco co znemoznuje siterni virusu pomoci   

adresare? Paklize si uzivatel zvoli jinej mailer (nez od Microsoftu),   

tak se da adresar zcela vymazat a tim padne to nejvetsi riziko sireni   

virusu za zady uzivatele. Paklize se nakonfiguruje mailer tak aby   

nepouzival MIME a pouzival plain text, tak padnou dalsi procenta   

potencialniho nebezpeci.   

Aby kritika nebyla destruktivni, ale konstruktivni, tak je v ramci   

konstruktivnosti potreba navrhnou alternativu. Existuje mnoho   

maileru. Eudora nebo to co ja pouzivam - Pegasus (da se stahnou z   

http://www.pmail.com/ a nic nestoji. A rada dalsich.  

Tvrzeni do pranice - paklize by NIKDO nepouzival mailer od Microsoftu   

(pochopitelne v kombinaci s antivirovym programem - protoze na webu a  

v ruznejch programech a dokumentech ciha taky nebezpeci), tak by dnes   

neexistovaly ty problemy ktery existujou. Cili: jak si kdo ustele... 



• Náš názor: Ovšem situace není tak jednoduchá: většina MS programů je nějakým způsobem otevřená 
virusům. Znamenalo by to teda tyto programy předělat nebo nepoužívat anebo nepoužívat při zasílání pošty 
s přílohami. Ani jedno se zatím neuskutečnilo.  
Naše redakce to řeší tak, že Outlook prostě nepoužíváme, ač nám přišel zdarma dohromady s Windows. 
Kromě pošty Foxmail používáme již uvedený Mailwasher, který nám dovoluje poštu číst a vymazat přímo 
na serveru, bez stahování (tj. hlavu a text dopisu, jakož i zjistit jeho délku). Jinak používáme na poštu 
firewall a antivirus, ale moc na ně nespoléháme (buď ještě zcela nový virus nezachytí nebo prostě vyhazují 
vše :-). Jednou týdně přejedeme celý harddisk antivirusem - a zatím se nám tam za pět let žádný virus ani 
neobjevil, natož abychom ho museli likvidovat.  
 
• Přílohy už nezasíláme , čtenáři si vše mohou stáhnout z Netu, kde je to bezpečnější. Nejnovější virusy se 
dnes ovšem usazují u někoho jiného a z adres u něj nalezených se pak prostituují poštou zase na jiné 
adresy, tam či jinde nalezených.  
 
• Takže když dostanete od nás dopis s přílohou, vězte, že naši adresu u někoho jiného ukradl virus a 
vydává se za nás! Tomu se těžko vyhneme, naši adresu mají v adresáři stovky našich čtenářů.  
 
• A nakonec moje reakce na jeden dopis, kde autor - kterého raději nejmenuji - říká mimo jiné toto:  
 
"Nechci se Microsoftu nějak zastávat, . . . ale faktem je, že konkrétně MyDoomvirus se šíří tehdy a jen 
tehdy, POKUD JEJ NĚJAKÝ  UŽIVATEL SÁM A DOBROVOLNĚ SPUSTÍ kliknutím na přílohu . . . Za to, 
ze 9 z 10 lidí jsou osoby (mírně řečeno) mentálně lenivé nemůže ani Billy Gates, ani Linus Torvalds . . . "  
 
Moje odpověď (omluvte prosím verzi bez diakritiky):  
 
Pisatel si ovsem plete nasledky s pricinami, jinak receno, stavi vuz pred kone.  

Ackoliv NEOTVIRAT prilohy je zatim nejlepsi a hlavne nejrychlejsi zpusob  jak  

nedostat virusy - rychlejsi je uz jen vymazat postu primo na serveru a  

ani ji necist - je to zaroven i priznani porazky. Projeli jsme totiz ty  

nejlepsi aplikace, ktere nam e-mail nabizel. Navic se mylite -    uz existuje  

virus, ktery je primo v titulu dopisu, ani nepotrebujete otvirat  

prilohu a uz ho mate ( pravda, jen u MS programu a uz to opravili :-). Priste  

nam budou rikat, ze nestaci neotvirat prilohy, ale ze se musime predtim jeste  

pomodlit. A vy budete pak jeste rikat tem, co se nemodli, ze jsou  "osoby  

(mírne receno) mentálne lenivé" ? :-).  A nechodte na me s antivirusy - ty  

jsou mimimalne o tyden pozadu za novymi virusy a jsou vlastne diktovány tim, co  

hakeri vyrobi (pokud s nimi nemaji primo nejakou smlouvu :-). 

 

 MS je jako nekdo, kdo mel posypat chodnik, aby lide neuklouzli a  vymlouva se pak na  

to, ze tam nemeli chodit.  Kdyby jeho Windows, VB, Word a jine programy byly  

neproniknutelne, virus by si ani neskytnul.    V pripade Outlooku to dokonce  

kdysi bylo jeste horsi: tam dali puvodne otvirani priloh dokonce  automaticky,  

jako default - a to uz se prosim davno vedelo, ze virusy se siri hlavne  

prilohami!!! Normalni,  nezkuseni uzivatele nevedeli, ze si to musi sami  

prehodit a MS ani nenapadlo je informovat o tom, i kdyz uz toho byly plne noviny  

. Srovnano s tim posypavacem, je to jako kdyby jeste lidi na svuj chodnik lakal.  

A co je nejhorsi, MS uznava sve chyby az kdyz to postihne statisice prostych  

uzivatelu (jejich ne zrovna levnych vyrobku) a pak ty diry primitivne zalataji  

jako nase babicky stepovaly derave  ponozky.   

 

Take s tim formatem HTML v dopisech se mylite: lide predevsim NECHTEJI virusy a  

pak teprve CHTEJI mit obrazky primo v textu (ac musim priznat, ze to impresuje  

jen diletanty).  Bezpecnost ma mit vzdy prednost pred pitomou kosmetikou.   

Pokud je system zranitelny, nema ho MS vubec zavadet, to je jako davat granaty  

na hrani detem a rikat jim, at si nehraji s pojistkou.  Pokud to svym zakaznikum  

takto  nevysvetlite, zatajujete jim fakt, ze bezpecna posta presto muze  

opravdu existovat,  to jen  MS by muselo predelat hromadu svych vyrobku  



:-). A pokud jim rikate,   aby proboha "netukali" na  

prilohy, rikate jim asi tolik: ano, mame luxusni system, ale radeji ho  

nepouzivejte, protoze neni bezpecny :-). 

Fakt je, ze zranitelnost systému je teď taková, že se lidé přímo bojí vůbec otvírat poštu - viz příspěvek 
jiného čtenáře. Ano, komunikace nás může buď informovat nebo naopak deformovat. To jen my často 
nevíme, co je co. 
 

(konec) 
 



Autor : Jan B. Hurych  
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Autor této knihy, Jan B. Hurych, 
 
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, kde 
také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. Velký 
kus mládí procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák směrem 
na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to když tam učil na 
Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, směrem na 
letiště v Ruzyni, kde jeho stopa mizí.  
 
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve 
výškových budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak umýt 
až 95 oken denně - nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi 
okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa ztrácí na letišti, 
tentokrát je to londýnský Heathrow.  
 
Zatím však jeho "cesta na severozápad" pokračuje do Montrealu, kde 
to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, 
ožení se a začíná pomalu počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. 
Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit, protože jeho stopa 
končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V 

Torontě, kam měl namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť 
to je Canadian Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje 
se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (teda spíše uvnitř než na :-) .  
 
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) hledají někoho, 
kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. Usadí manželku Aťu za volant 
jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na 
zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se zde míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a 
padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbývající půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se 
vrátí, aby ochraňovala jejich dům v Kincardinu před Huróny, pardon, před cyklóny (těch je tam víc než tornád, je 
to totiž u jezera).  
 
Po roce se pak vrátil i on a dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou alespoň o 
víkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do penze, prý aby mohl ušetřit na 
benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - ta graciéznost - protože na to nemá dost času: založil si 
totiž dva netové časopisy, jeden pro sebe (Hurontarii) a jeden pro čtenáře (Příložník). Také píše do Neviditelného 
Psa, ArtFora i jinam a sem tam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, 
tož si ještě vytvořil edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, 
nejen textem, ale i svou grafikou. Kromě toho ještě  založil Klub čtenářů knih (KČK), přidružený k výše 
jmenované edici. 
 
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně když dává 
spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou a sice do elektrického obvodu vysokého 
napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně 
lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva. 
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