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• Předmětem naší činnosti  je výuka hlasového ovládání 

počítače osobami, které by jinak nebyly schopny ovládat počítač úkony 

jemné motoriky. 

 

• Po zaškolení mohou absolventi bez pomoci ostatních pracovat na počítači 

pomocí svého hlasu a zvládnout práci, která by pro ně jinak byla prakticky 

nemožná. 

 

• V rámci našich projektů se snažíme pro absolventy našich  

kurzů najít vhodné zaměstnání a aktivně je zapojit do  

pracovního procesu. 

 

• Po konzultaci s konkrétními zaměstnavateli hledáme vhodné  

rekvalifikační kurzy, které by klienti využili pro dané pracovní  

zařazení 

V současné době realizujeme čtyři projekty financované Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem ČR 
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Naše projekty?  
 

•  Duhový most  

Praha, 50 proškolených osob, úspěšně ukončen v srpnu 2012 

 

•  Hlas je šance 

Jihomoravský, Královéhradecký a Plzeňský kraj, zatím 18 proškolených osob 

 

•  Můj hlas – moje práce 

Středočeský kraj, zatím 21 proškolených osob 

 

•  I ty můžeš pracovat hlasem! 

 Středočeský a Jihočeský kraj, Praha, od 1.3.2013 

 

•  Pracovat bez rukou lze! 

 Liberecký kraj, od 1.3.2013 

 
INSPO 2013 



INSPO 2013 



Projekt Duhový most:   
• Financováno OPPA  

• Délka: 3  (březen 2010 – srpen 2012) 

 

Výsledky: 
• V pěti cyklech proškoleno 50 účastníků, 

 

• V rámci projektu se podařilo najít zaměstnání deseti absolventům, 

další si díky těmto technologiím práci udrželi, 

 

• Podařilo se nám také získávat příspěvky na kompenzační (zvláštní) 

pomůcky (SW pro hlasové ovládání) pro naše absolventy.  

 

• Většina účastníků denně využívá hlasové technologie, 

 

• 2 setkání všech účastníků- nová komunita účastníků, která mezi sebou 

udržuje vztahy, komunikuje a setkává se i po skončení kurzů a projektu.  
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Projekt Duhový most:   
Detaily kurzů:  

• zdarma pro všechny účastníky, 

 

• délka jednoho cyklu: 3 měsíce, 

 

• skupina max. 5 účastníků, 

 

• 2 měsíce výuka 2x týdně 4 hodiny, 

 

• třetí měsíc: domácí samostudium (pomoc a zadávání úkolů pomocí e-

mailu, Skype a vzdálené plochy). 
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Projekt Duhový most - motivace účastníků: 
 
• soukromí v komunikaci (velká část klientů bez těchto technologií není 

schopna elektronicky komunikovat bez prostřednictví druhé osoby) 

 

•  šance na zaměstnání, 

 

• lektorky samy se zdravotním postižením příkladem IT dovedností, 

 

• změna prostředí, 

 

• občerstvení v rámci kurzů. 

 

Během každého z kurzů se na výuce vytvořila skupinka s blízkými 

vztahy, a i ti klienti, kteří se na začátku tvářili skepticky, končili s 

nadšením a entusiasmem nad  svými možnostmi s hlasovými 

technologiemi INSPO 2013 



Duhový most – mediální ohlas 1 
Velké články o projektu: 

• Květy 40/2010 

• Vlasta 39/2010 

• Haló noviny 5.10.2010 

• Hospodářské noviny 5.10.2010 

• Právo 6.10.2010 

• Pražský deník 16.10.2010 

• Moje země 5/2010 

• Listy hlavního města Prahy 11/2010 

• časopis Veřejná zpráva 23/2010 

• webový postál Novinky.cz 10.1.2011 

• MF Dnes 12.1.2011 

• Plzeňský deník 22.10.2011 

• Právo a Novinky.cz 22.10.2011 
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Duhový most – mediální ohlas 2 
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Duhový most – mediální ohlas 3 
Rozhlas: 

• Český rozhlas - živé vysílání Ranní radiožurnál 11.1.2011 

• Český rozhlas - reportáž o Duhovém mostě 20.1.2011 

• Český rozhlas Regina – pořad Bez bariér 27.1.2011 

• ČRo 7 - Radio Praha – Francouzská redakce 4. a 7.7.2011 

• Radio France Internationale (RFI) 30.8.2011 

• Čro 2- pořad Dobrá vůle 8.1.2012 

 

Televize: 

•Živý vstup ČT 4.10.2010 – pořad Před polednem 

 

 

Odborný článek o projektu: 

• Speciální pedagogika 3/2010 
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Projekt Hlas je šance 
 
• Jihomoravský, Královéhradecký a Plzeňský kraj 

• 18 proškolených osob 

• plánované zaměstnání 11 osob 

 

• Spolupráce s Ligou vozíčkářů, centrem Kociánka, Obchodní 

akademií Janské Lázně 
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Projekt Můj hlas – moje práce 
 
• Středočeský kraj 

• 21 proškolených osob 

• plánované zaměstnání 11 osob, z toho 7 již úspěšně zaměstnaných 

 

• úzká spolupráce s Asociací muskulárních dystrofiků 
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Projekt I ty můžeš pracovat – hlasem! 
 
• Středočeský, Jihočeský kraj, Praha 

• plán 20 proškolených osob 

• plánované zaměstnání 14 osob 

 

• navazuje na předchozí projekty díky vysoké poptávce ze strany 

potenciálních klientů 
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Projekt Pracovat bez rukou lze! 
 
• Liberecký kraj 

• plán 16 proškolených osob 

• plánované zaměstnání 10 osob 

 

• úzká spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci – tvůrcem 

technologie ovládání PC hlasem 
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Používané technologie: 
 

• MyVoice – ovládání samotného PC, 

 

• MyDictate – diktování jednotlivých slov (diskrétní transkripce), 

 

• NEWTON Dictate – plynulý přepis celých vět, 

 

• VoiceCenter – bezdrátové centrum pro hlasové ovládání domácích 

spotřebičů (TV, světlo, větrák, zámek,…). 

 

Software byl vyvinut na Technické univerzitě v Liberci týmem 

vedeným prof. Janem Nouzou. 

 

Software je určen přímo pro český jazyk. 
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Děkuji za pozornost 

PhDr. Daniela Rázková 

občanské sdružení Polovina nebe  

 

www.polovinanebe.cz 

polovina.nebe@email.cz   
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