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STŘEDA 26. BŘEZNA OD 18.00 HOD 
ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea) 

 
lektor: pan Mgr. Jan Draessler, Ph.D. z Katedry informatiky a kvantitativních metod 
- Fakulta informatiky a managementu - Univerzita Hradec Králové (www.uhk.cz) 
 

Obsah besedy: 
 
1. Virtuální velmoc ( o Internetu obecně, význam Internetu, proč a jak se připojit) 
2. Výhoda nejen pro znevýhodněné (služby Internetu, projekty pro znevýhodněné 

skupiny) 
3. Nebezpečí číhá v „Síti“ (o nebezpečích, se kterými je nutno počítat a kterým je nutno 

čelit) 



 
Curriculum Vitae aneb Mgr. Jan Draessler, Ph.D.: 

 
 

- se narodil 25.3.1971 ve Dvoře Králové nad Labem 
 
 
- studium 
Mgr. 1994  Pdf  VŠP Hradec Králové, učitelství Matematika – Fyzika  pro základní a 
střední školy 
Ph.D.  2005  PřF UP Olomouc, obor Matematická analýza 
 
 
- zaměstnání 
FIM UHK (dříve FŘIT VŠP) Hradec Králové, odborný asistent 
 
 
- záliby 
rodina, počítače, četba (především povídky), pěší turistika 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
    XI. 
 

INTERNET – výhoda pro znevýhodněné 
 

- můžete se o tom přesvědčit ve stovkách veřejných knihoven 
- vítáme nejen znevýhodněné skupiny (např. seniory, občany se zdravotním postižením, 

nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, Romy či jiné menšiny), ale i ostatní 
veřejnost 

- více na: www.brezen.cz a www.helpnet.cz 
 
Důležité kontakty: 
 
Březen – měsíc internetu (www.brezen.cz) 
Stránky BMI sdružení informují o historii projektu Březen – měsíc internetu i 
aktuálních aktivitách letošního 11. ročníku, jehož hlavním partnerem je 
Ministerstvo práce a sociálních věci ČR. Odkazují rovněž na přehled akcí 
v knihovnách. 
 
Helpnet (www.helpnet.cz) 
Nejkomplexnější orientaci v problematice zdravotního postižení poskytuje portál 
Helpnet.cz. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou zde roztříděny 
podle základních skupin postižení – zrakové, sluchové, mentální, tělesné postižení, 
vnitřní nemoci, duševní zdraví. Další rubriky představují průřezové kategorie, jako 
například legislativa, kompenzační pomůcky, zaměstnání, odstraňování bariér, 
sociální služby, kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na vyhlášená grantová a 
dotační řízení, informuje o aktuálním dění a přináší monitoring médií Anopressu 
IT, který zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými 
potřebami v tuzemských médiích. 
 
Alfabet (www.alfabet.cz) 
Portál se zaměřuje na pomoc při řešení situací vznikajících v životě se zdravotně 
postiženým dítětem. Poskytuje rodičům mnoho odborných a praktických informací, 
které jim umožní stát se rovnocennými a důstojnými partnery pečujících 
odborníků. Zabývá se také problematikou zaměstnávání pečujících osob a 
vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb. 
 

 

 



Počítače proti bariérám (www.kontobariery.cz) 
Cílem tohoto projektu je umožnit lidem se zdravotním postižením využívat osobní 
počítač při výkonu povolání a také pro vzdělávání a komunikaci. Nadace Charty 77 
jej založila spolu s firmou Microsoft v roce 1996 a od té doby vybudovala 16 
počítačových učeben, vyškolila v nich více než 6000 lidí se zdravotním postižením, 
darovala zájemcům z této cílové skupiny téměř 2000 použitých počítačů a na 5500 
licencí programů společnosti Microsoft v hodnotě téměř 50 miliónů korun. Nově se 
projekt zaměřuje na výuku angličtiny e-learningovou metodou a k lepšímu 
uplatnění lidí s handicapem na otevřeném trhu práce přispívá i pomocí portálu 
Burza práce (www.bariery.cz/burzaprace), který soustřeďuje nabídky pracovních 
příležitostí i požadavky lidí se zdravotním postižením, hledajících práci. 
 
Informační portál Ligy za práva vozíčkářů (www.ligavozic.cz/ip) 
 
Portál nabízí množství informací, kontaktů a tipů na řešení složitých situací 
vyplývajících ze zdravotního handicapu a je určen především lidem s tělesným 
postižením. Pokud zde nenajdou odpověď, mohou zaslat dotaz přes web do 
internetové poradny nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz, popřípadě lze využít 
bezplatnou linku na čísle 800 100 250. 
 
InternetPoradna (www.iporadna.cz) 
 
Se serverem specializovaným na bezplatnou poradenskou činnost spolupracuje více 
než 260 sociálních pracovníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako 
dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblasti zrakového, sluchového, mentálního a 
tělesného postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin, cizinců, občanského, 
duchovního a psychologického poradenství. V archivu InternetPoradny  se nachází 
již více než 14 500 zodpovězených dotazů. Server nabízí rovněž e-linku důvěry 
formou chatu. 
 
Integrovaný portál MPSV (portal.mpsv.cz) 
 
Téměř půl miliónu stránek denně zhlédnou návštěvníci integrovaného portálu 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejčastěji hledají zaměstnání a přitom 
využívají kompletní nabídky ze všech úřadů práce. Svůj zájem o práci mohou 
projevit i vložením inzerátu. Uchazeči evidovanému na úřadu práce může 
zprostředkovatel  na vyžádání automaticky vytvořit životopis z dat, která o něm 
úřad vede. Na druhou stranu také zaměstnavatelé mají k dispozici aplikaci pro 
údržbu volných míst, kde mohou také zjistit, kolikrát byla jejich nabídka 
zaměstnání klienty zobrazena. Využívají také systém EURES, který nabízí kromě 
možnosti zprostředkování zaměstnání v zemích EU i pomoc zaměstnavatelům při 
hledání pracovníků v těchto zemích. Portál obsahuje kompletní informace o všech 
dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze a sociálních služeb. Samozřejmostí 
je i adresář kontaktních míst úřadů práce a státní sociální podpory. Nechybí ani 
popis sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením. U všech agend jsou 
k dispozici elektronické formuláře. 
 
Informační kiosky MPSV 



 
MPSV ČR provozuje na pracovištích úřadů práce (pro oblast zaměstnanosti a pro 
oblast státní sociální podpory) informační kiosky. Návštěvníci zde získají veškeré 
informace týkající se státní sociální podpory či hledání zaměstnání a podpory 
v nezaměstnanosti, ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet. Z více než 500 
kiosků, které budou letos v provozu, se 330 novějších postupně upravuje tak, aby je 
mohli plně využívat i nevidomí. Zvláštní programový modul se zvukovým 
výstupem jim rovněž umožní ovládání jízdních řádů vyhledávání dopravních 
spojení pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice. 
 
Portál Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz/azyl) 
 
Na území ČR pobývá legálně více než čtvrt miliónu cizinců. Na portálu MV ČR 
v sekci Azyl a migrace získají přes internet komplexní informace týkající se pobytu 
cizinců na území ČR, možností integrace, azylového řízení, platné legislativy. 
Sekce obsahuje také rady, jak postupovat v různých situacích, a zpravodajství 
s aktuálními informacemi Služby cizinecké a pohraniční policie. 
 
Zlatá linka seniorů (www.elpida.cz) 
 
Projekt zahrnuje bezplatnou e- mailovou (zlatalinka@elpida.cz) a telefonní linku 
důvěry (800 200 007). Kromě toho nadační fond Elpida podporuje Internetovou 
školičku pro seniory, která vyškolila již více než 9700 seniorů v práci s počítači a 
internetem. Kurzy pro ně pořádá i šestkrát ročně v přírodě. Výuka je přizpůsobena 
specifickým potřebám starší generace co do náplně i tempa výuky. 
 
Romové v ČR (www.romove.cz) 
 
Romské internetové stránky, které provozuje Český rozhlas, nabízejí aktuální 
zprávy ze života Romů, články o jejich historii, kultuře, tradicích a jazyce, portréty 
romských osobností a kontakty na organizace pracující s romskou menšinou. 
Stránky jsou v češtině, angličtině, němčině a francouzštině. Na jejich české verzi je 
pravidelně aktualizován pořad ,,O Roma  vakeren – Romové hovoří“, který vysílá 
Český rozhlas 1 – Radiožurnál každý pátek od 20.05 do 21.00 hod. Pořad je 
v textové i zvukové podobě. 
 
SaferInternet.cz (www.saferinternet.cz) 
 
Stránk projektu CZESICON (Český kombinovaný uzel pro bezpečnější internet) 
spolufinancovaného Evropskou unií, soustřeďují informace o možných hrozbách 
internetu vůči dětem. Součástí projektu, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o 
existujících nástrahách, jsou také Asistenční linka (www.internethelpline.cz) na 
pomoc dětem, které se na internetu ocitly v nesnázích, a Horká linka 
(www.internethotline.cz), kam mohou občané hlásit nelegální obsah, především 
dětskou pornografii a další formy komerčního a sexuálního zneužívání dětí. 
 
 
 

 



 
Internet – výhoda ,,nejen“ pro znevýhodněné 

 
 
Soupis literatury zjištěné na základě sekundárních zdrojů dostupných ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové. Rozděleno na knižní a článkové dokumenty, v těchto skupinách 
řazeno abecedně podle jmenných záhlaví. 
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12. 
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