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1. Preambule 

Toto je uživatelská příručka pro používání portálu socialnisluzby.kr-ustecky.cz, jehož cílem je zvýšení 

dostupnosti a kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jedná se o katalog sociálních služeb a jejich 

poskytovatelů ve zmíněném regionu. 

Najdete zde přehledné informace o aktuální nabídce poskytovaných služeb. Portál slouží také 

k hodnocení poskytování sociálních služeb a nabízí vzdělávací kurzy pro pracovníky poskytovatelů 

sociálních služeb v Ústeckém. 

Vyhledávání je jak fulltextové, kategorizační, teritoriální a doprovází je interaktivní mapa. 

Smyslem příručky je představení webového portálu jeho budoucím uživatelům včetně názorného 

návodu pro využití jeho jednotlivých funkcí. 

Jednotlivé kapitoly se věnují příslušným záložkám oddílů portálu a popisů funkcí využitelných 

jednotlivými skupinami uživatelů. 

V textu bude využit náhled na jednotlivé stránky a funkce portálu. 

 

Některé prvky náhledového obrázku budou pro lepší vysvětlení označovány číselnou značkou, která 

bude rozepsána dále v textu. 

Vizuální zobrazení značky, např.: , ,   atd.  1 2 3 



 

Stránka 5 z 18 

Tip: 

Z každé podstránky se 

dostaneme zpět na 

úvodní stránku kliknutím 

na logo portálu 

2. Návštěvnická část 

V této části se seznámíme s funkcemi portálu z hlediska návštěvníka a tedy skupiny uživatelů, která 

bude využívat nabídku portálu. 

Rovněž dojde k představení obecných funkcí portálu i funkcí méně významných, nicméně velmi 

užitečných. 

 

Ze základního rozvržení úvodní stránky je intuitivní další krok návštěvníka. 

 Horní lišta nabízí základní menu, po rozkliku se pak u některých záložek zobrazí  užší menu 

v levé části portálu. 

 Pro rychlé nalezení požadované informace je možné kliknout na vyhledávání. 

 Hlavní část úvodní stránky portálu zaujímá obsah. 

 Dolní lišta zobrazuje informace společné pro celý portál (např. cíle projektu, soubory ke stažení 

atd.). 

 

Každá podstránka portálu má svou unikátní URL adresu konstruovanou logicky 

podle názvu stránky. Díky tomu je stránka a její adresa i snadno zapamatovatelná a 

snadno odkazovatelná z externích webů. 
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Například stránka „Katalog“ má tvar URL (tvar webové adresy) jednoduše  

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/. 

Obdobně pak adresa profilu konkrétního poskytovatele sociálních služeb je konstruována podle 

názvu stránky a názvu poskytovatele, kdy například pro „Centrum krizové intervence“ je to 

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/centrum-krizove-intervence-260/. 

Nyní stručně představme obecné funkce, možnost kontaktu na provozovatele a na konci této sekce 

představme nedůležitější část z pohledu návštěvníka – samotné vyhledávání mezi záznamy. 

2.1. Obecné funkce portálu pro návštěvníky 

Určité funkce jsou na portálu obecné a přístupné pro všechny podstránky. Ukažme nyní Vyhledávání, 

Poslat doporučení a Tisk stránky. 

2.1.1. Obecné vyhledávání 

Portál nabízí možnost rychlého vyhledání informace, kterou nějaká podstránka nebo záznam 

obsahuje. 

 

1 

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/centrum-krizove-intervence-260/
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 Ve vyhledávacím políčku se zadá hledaný řetězec a dostáváme  výsledky nalezených 

podstránek včetně  údaje o počtu nalezených odkazů. Ať už vyhledáváme z jakékoli stránky 

portálu, výsledky nás přesměrují do „Katalogu“. 

„Katalog“ pak umožňuje upřesnění vyhledávání pomocí  vyhledávacího formuláře a také pomocí 

rozšířeného vyhledávání v levém menu, kdy lze záznam dále zpřesnit zaškrtnutím nabízených 

možností. 
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Tip: 

Okno pro odesílání 

zavřeme intuitivním 

kliknutím na křížek 

v pravém horním rohu, 

můžeme ale použít také 

klik myší kdekoliv kolem 

nebo klávesu ESC. 

2.1.2. Poslat odkaz 

 

 

Funkce „Poslat odkaz“ má  ikonku malé obálky a je zobrazena na každé stránce v levé dolní části 

(pod textem hlavního obsahu)ú. 

Smyslem této funkce je usnadnit „Doporučení“ konkrétní stránky návštěvníkem svým známým. 

Návštěvník tak nemusí otevírat svůj poštovní program, nemusí kopírovat webovou adresu, ani nic 

psát. Stačí kliknout na ikonku obálky a vyvolat tak  okénko pro odeslání mailu, kde návštěvník 

zadá pouze email příjemce a své jméno. Okénko je zvýrazněno také ztmavnutím okolního obsahu. 

Zbytek již zařídí portál. Odešle příjemci zprávu o tom, že mu daný návštěvník stránku doporučuje, a 

připojí i odkaz pro rychlé kliknutí přímo do podstránky rovnou z mailu. 
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2.1.3. Tisk stránky 

 

Kliknutím na  ikonku tiskárny, jež je zobrazena na každé stránce naspod textu hlavního obsahu 

vedle ikonky obálky, vyvoláme možnost tisku dané stránky. Stránka se pro tisk naformátuje tak, aby 

se rozložila správně na rozměr listu A4 a byla správně čitelná na bílém pozadí. 

 

 

 

 

 

1 
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2.2. Průvodce 

 

Průvodce je nástrojem usnadňujícím vyhledávání záznamů v rámci Katalogu a má informativní 

charakter. Na této stránce se dočtete,  pro koho je portál určen a k čemu slouží. 

V horní části najdete  vyhledávací políčka, kam můžete zadat své požadavky, konkrétně KDO 

(např. drogově závislý), HLEDÁ CO (např. pomoc), KDE (např. v Ústí n. L.). Kliknutím na  tlačítko OK 

se dostanete do „Katalogu“, kde se vypíšou nalezené výsledky. 

V levém menu je zobrazen  rychlý výběr podle potřeb návštěvníka. Konkrétní kategorii můžete 

rozkliknout a dostanete se do „Katalogu“, přičemž zobrazené záznamy katalogu jsou již filtrovány 

podle prvotního výběru a lze s nimi dále pracovat. 

2.3. Typy sociální služeb 

Záložka „Typy sociálních služeb“ obsahuje popis jednotlivých typů sociálních služeb. Vlevo stačí 

kliknout na vybranou službu a stránka přejde na danou část bez nutnosti rolování. Uvedený text je 

převzat z webového portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
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2.4. Odkazy 

 

Tato podstránka obsahuje odkazy na instituce, zařízení apod., kde také můžete najít potřebné 

informace spojené s problematikou sociálních služeb, resp. řešení různých typů nestandardních 

životních situací. Odkazy jsou aktivní, tj. rozklik vás přesměruje na webové stránky konkrétní 

instituce, zařízení atd. 
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2.5. Kontakt 

Návštěvník může v záložce  „Kontakty“ využít zveřejněných údajů v hlavním obsahu pro spojení 

s provozovatelem. 

2.5.1. Kontaktní formulář 

Nicméně lze využít také  kontaktní formulář a napsat provozovateli přímo z webu. 

 

Vyplněný formulář obdrží provozovatel mailem a může na něj reagovat.  

Proto doporučujeme vyplnit mailové políčko (je ale jinak volitelné) nebo připsat do textu např. 

telefonní číslo. 

2.6. Vyhledávání v záznamech 

Obecnější využití portálu a více či méně podstatné návštěvnické funkce jsme ukázali v předchozích 

kapitolách. Tato část je ale z pohledu návštěvníka nejdůležitější, neboť právě zde najde 

nejpodstatnější informace portálu. 

Základní pohled nabízí výpis prvních záznamů a podrobnější vyhledávače/filtry. 
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2.6.1. Výpis záznamů a logika zobrazení 
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Základní rozmístění ovládacích prvků je následující: 

V hlavní části nalezne návštěvník  výpis z databáze. Jedná se o stručnou prezentaci záznamů, které 

po rozkliku obsahují detailní výpis a zobrazení záznamu. Kdykoliv uživatel přejede myší přes výpis 

záznamů, záznam, na němž je myš, se barevně zvýrazní. 

Základní výpis záznamů je omezen, ale po narolování naspod je možné kliknout na odkaz  „další 

záznamy“, které se dále načtou. 

Mapka  nad tímto stručným přehledem umožňuje volbu regionu pro užší výběr záznamů. 

Vedle mapky se nachází  vyhledávací formulář, který slouží k upřesnění hledané služby. Podle 

zadaného filtru se mění také  počet nalezených záznamů, který je v rámci tohoto formuláře též 

zobrazen. 

V levém sloupci je umístěno  „Rozšířené vyhledávání“, kdy ke zpřesnění vyhledávání lze 

zaškrtnout jednu či více z nabízených možností. 

Horní část stránky vyplňuje  interaktivní mapa. 

2.6.2. Interaktivní mapa 

Interaktivní mapa zobrazuje výsledky vypsané v přehledu níže, u nichž je uvedena GPS poloha. 
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Mapa umožňuje posun i přiblížení a oddálení. Na mapě je možné daný záznam rozkliknout a zobrazit 

informace o daném poskytovateli . 

Každý záznam výpisu lze rozkliknout do detailu jak z výpisu, tak i z mapy. 

2.6.3. Detailní pohled na záznam 

Při zobrazení celého záznamu vidíme jednotlivé části stránky vizuálně odděleny podle charakteru. 
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V horním rámečku  se dočteme základní informace o konkrétním zařízení, v dalším rámečku  

zjistíme, jaké sociální služby toto zařízení nabízí a  třetí rámeček nás informuje o tom, kdo je 

poskytovatelem. 

Pod tím následují  další informace o poskytovaných sociálních službách. 

Připojená galerie  prezentuje obrázky s možností rozkliku do detailu. Obrázek lze zpět zmenšit 

kliknutím myši kdekoli na stránce či stisknutím klávesy „ESC“. 

V levé části nahoře se zobrazuje  fotka zařízení (příp. logo portálu, pokud není fotka k dispozici), ta 

se zobrazuje i ve výpisu záznamů. 

Pod fotkou, resp. logem je umístěna  mapa s GPS polohou (pokud tato poloha byla zadána). 

Pod mapkou lze naplánovat trasu k danému místu. Stačí zadat místo, odkud se jede  a mapa 

ukáže trasu i s popisem trasy. 

V každém detailním záznamu najdete  tlačítko „zpět“, kterým se vrátíte znovu na výpis záznamů. 

2.7. Poptávka po službě 

Přímo nebo i při nenalezené službě lze zadat poptávku po hledané službě . 
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Správci portálu tak obdrží poptávku a mohou pomoci s dohledání služby odpovědí na poptávku nebo 

předat návrh na zřízení chybějící služby příslušným oddělením. 

2.8. Export katalogu 

Zájemci o údaje poskytované katalogem mohou využít záložku Export katalogu. Využít lze jak 

a) Konfigurátor exportu  

V konfigurátoru lze pomocí několika voleb nastavit příslušný obsah a vzhled exportního HMTL 

objektu, který si lze umístit do svých stránek. Interaktivně generovaný kod stačí zkopírovat a 

vložit do externích portálů . Přitom si lze předem ověřit vzhled a funkčnost v náhledu 

výpisu  

 

b) XML export dat  

Tento typ exportuje data v logické struktuře XML. Data pak mohou být užita pro import do 

vlastních katalogů či jinak dále využita. Data jsou tedy ve své hrubé formě a předpokládá se 

jejich programové zpracování před následnou prezentací. 
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3.  Podpora 

Dotazy k provozu portálu, obsahu, správě profilu a nabídek směřujte na níže uvedené kontakty: 

Ústecký kraj 

Velká Hradební 3118/48 

40002 Ústí nad Labem 

Telefon: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245 

E-mail: urad@kr-ustecky.cz 

Dotazy technického charakteru: 

BrusTech s.r.o. 

U Rybníka 24 

434 01 Most 

it@brustech.cz 

 

 

  


