
 

Hoax: Známé případy 

1. ZPRÁVA 

 

Celý hoax je založen na fotkách a videích malých holčiček oblečených do svatebních šatů, které 

pocházejí z hromadné svatby, kterou organizoval Hamás v červenci 2009. 

Na fotkách jsou ve skutečnosti holčičky z rodin ženicha či nevěsty, které, jak je místním zvykem, 

doprovází ženicha jako družičky. 

Hamás popřel všechny internetové fámy, skutečné nevěsty nebyly malé holčičky, nejmladší z nich bylo 

16 let. Hoax vyvrací například portály Hoax-slayer či Wnd.com. Server Wnd.com uvádí, že zkoumali a 

překládali videa ze svatby. Podle jejich zjištění dívky na videu mluví o svatbě člena rodiny, neříkají nic o 

vlastní svatbě. Z českých médií informuje o hoaxu Respekt.cz. 

 

2. ZPRÁVA 

 

Tato zpráva se objevila v řadě dopisních schránek. Jedná se o recesistickou zpráva, která uvádí, že ti, 

kteří chtějí v prvním kole prezidentské volby hlasovat pro stávajícího prezidenta Miloše Zemana, chodit 

k volbám nemusí. Ten má podle vtípku automaticky postoupit do kola druhého. Samozřejmě jde o 

hloupost. Někteří lidé tuto informaci však vzali vážně. Pokud tedy chcete hlasovat pro Miloše Zemana, 

přijďte dnes a zítra k volbám stejně jako příznivci ostatních kandidátů. 

http://www.hoax-slayer.com/mass-muslim-marriage.shtml
http://www.wnd.com/2009/08/106002/
http://www.respekt.cz/politika/jak-se-siri-nenavist-pripad-islam-v-cr-nechceme


 
3. ZPRÁVA 

 

Fotografie byly převzaty z webových stránek školy, na kterých škola zveřejňuje informace o proběhlých 

akcích. Jednou z nich bylo i zapojení do vzdělávacího projektu EDISON, díky kterému do školy přijelo 

několik mladých lidí z jiných částí světa. Šíření této dezinformace způsobuje, že v komentářích pod 

příspěvkem se objevují výhrůžky škole i rodičům dětí. Fotografie sdílelo téměř 600 lidí. 

4. ZPRÁVA 

 

Zřejmě se jedná o vtip, bohužel řada sdílejících opět uvádí jiný kontext a fotka se tak šíří se lživým 

komentářem. Fotografie pochází z článku o tom, kolik stojí jídlo na týden pro celou rodinu v několika 

státech světa. Na fotografii je rodina z Austrálie. 

 

http://g.cz/canon-kolik-stoji-tydenni-zasoba-jidla-20-rodin-z-celeho-sveta


 
5. zpráva 

 

Tento Hoax popřela řada politiků i odborných webů. 

Weby, které popírají další falešné zprávy: 

 http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy 

 https://manipulatori.cz/ 

 https://www.hoax.cz/hoax/databaze/ 

Proč jsou HOAXY tvořeny? 

- Kvůli zisku, peníze 

- Politický vliv 

- Rozšíření paniky 

- Šíření nenávisti vůči skupinám obyvatel 

- Dezinformace a manipulace 

- Vtip, recese 

 

Jak poznat HOAX? 

1. Chybí zdroj nebo autor 

2. Zdroj se ještě nestihl narodit 

3. Zdroj o svých aktivitách neví 

4. Zdroj sice nechybí, ale nedá se mu věřit 

5. K události opravdu došlo, ale je to už dávno 

6. Známý mého známého to jistí 

7. Je u toho přece fotka! 

8. Sdílejte! Tohle se fakt stalo! 

9. Média nechtějí, abychom znali pravdu! 

http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy
https://manipulatori.cz/
https://www.hoax.cz/hoax/databaze/

