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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Webové stránky VFN jsou vstřícné k potřebám zdravotně postižených 
 
VFN se v posledních měsících intenzivně věnovala zjednodušení a přístupnosti webových stránek 
nemocnice. Nyní jsou nastaveny tak, aby vycházely vstříc potřebám nejen zrakově postižených nebo 
jinak handicapovaných lidí, ale třeba i starším spoluobčanům, kteří nemají tolik zkušeností 
s internetem. 
 
„Stejně jako u budov a veřejných prostranstvích je i na internetu trendem bezbariérové řešení. Je 
potřeba myslet především na správné strukturování webu, barevný kontrast, vhodnou navigaci na 
stránkách, ovládání z klávesnice nebo třeba alternativní popisky k obrázkům a ikonám,“ popsal ředitel 
VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA s tím, že nemocnice vítá všechny podněty ke zlepšení 
komunikace mezi pacienty a zdravotníky. Jednoduchou přístupnost webu ukládá nemocnici a všem 
státním institucím i zákon. Všichni občané by měli mít podle něj s pokračující elektronizací státní správy 
rovný přístup ke státním úřadům a veřejným službám bez ohledu na případné zdravotní postižení, vyšší 
věk nebo jakýkoli dočasný či trvalý handicap. 
VFN se během úprav řídila vyhláškou a metodickým postupem Ministerstva vnitra. Odborníci na IT vše 
konzultovali a připravovali také v souladu s metodikou tvorby přístupného webu Blind Friendly Web. 
Provedené změny nemají vliv na funkčnost stránek pro běžné uživatele, ale navíc umožňují získávat 
stejné informace v plném rozsahu i těm handicapovaným. A nejedná se jen o uživatele se zrakovým 
nebo jiným zdravotním postižením, ale i seniory nebo uživatele přistupující na web z jiného zařízení, 
než je stolní počítač nebo notebook. Jelikož jsou webové stránky nemocnice responzivní s mobilními 
zařízeními, týkají se veškeré změny i jejich mobilní verze. Povinnost upravit své webové stránky mají i 
všichni přednostové a primáři jednotlivých klinik VFN, jejichž weby nespadají pod správu nemocnice. 
 
 
 
O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze  
www.vfn.cz  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v 
ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, 
ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní 
lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. 
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně 
jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má 
nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským 
pracovištěm v ČR. 
 
O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  
www.lf1.cuni.cz  
   
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními 
studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, 
specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.  
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a 
postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní 
nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v 
dalších mezioborových centrech. 
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a 
biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity 
Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd. 
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