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Tipy na zajímavé weby: Hromadně proti nekalým 
praktikám 
9. z a n 2 C 1 ľ 

Projekt Hromadnéžaloby.cz umožňuje napáleným spotřebitelům ušetřit za právníka. Přítrž 
falešným vysokoškolským diplomům by mohl učinit web Pravydiplom.cz. A odebírat 
potraviny přímo od farmáře lze na Ceskebiopotraviny.cz. 

Justice, právo, spravedlnost, zákon, paragraf, stíhání | foto: ProfimerJia.cz 

Hromadně proti nekalým praktikám 

Hromadnéžaloby.cz - www.hromadnezaloby.cz 

Možná i vy jste již někdy narazili na nepoctivé podnikatele či firmy slibující skvělé 
služby a produkty. Pokud se nemůžete dovolat spravedlnosti, mohl bývám 
pomoci tento web. 

Hromadnéžaloby.cz se řídí základní myšlenkou, že v jednotě je nejen síla, ale i 
úspora času a peněz. Pomocí portálu tak můžete dát dohromady a vytvořit 
organizovanou skupinu, a to zdarma a bez nutnosti uveřejňování vašich osobních 
údajů někde na webu. Takováto skupina je jednak signálem pro podvodníka, že 
jeho nekalé praktiky již nebudou déle tolerovány, ale umožňuje i získání právního 
zastoupení advokátem za podmínek, které by poškození samostatně nemohli 
nikdy získat. Na webu máte dvě možnosti, jak se domoci práva. Buď se podíváte, 
zda již není poptávka po žalobě uveřejněna, nebo ji založíte sami a ta bude 
následně po ověření na server umístěna. 

Q www.hcomadnr2aio0y.c2 
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Podobné weby 

Vzorv-online.cz - vzory soudních žalob 

Ověření pravosti vysokoškolského diplomu 

Pravydiplom.cz - www.pravydiplom.cz 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity spustila v červnu projekt, který si klade 
za cíl skoncovat s falešnými vysokoškolskými diplomy. 

Buduje na webu databázi pro ověření jejich pravosti. V ní se nachází nejen 
diplomy z této univerzity, ale postupně se přidávají i další školy. Zapojeno je již 
přes 14 škol a ověřit je možné přes 114 tisíc diplomů. Nejprve si vyberete školu a 
poté zadáte číslo diplomu. Následně máte možnost ověřit si pravdivost 
uvedených údajů, jako zda odpovídá jméno, rok, případně studijní program a obor 
podle dat zveřejněných konkrétní školou. 

ů http', pfavydiplom.« 

CS* PravyDíplom.ci 

Ověřeni pravosti čisla diplomu 
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Ročné vysoké školy vydají 100 000 diplomů. 
Mělo by být snadné ověřit je. 

Na PravyDiplom.cz jde ověřit 113 924 diplomu ze 14 škol. 

Znáteh číslo jednoho 2 nich. můžete si zde bezpečné ovéht pravdivost Udajú 
uvedených na papíře - zda odpovídá jméno rok. p/íp studijní program a obor. 

dle dat zveřejněných konkrétní školou 
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Pto ověření vyberie školu  

Podobné programy 

Repozitář.cz - slouží pro publikování odborných textů a jejich ověřování 

originality 

Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátu v seminárních nebo jiných 

pracích 

Bioadresář farem 

Ceskebiopotraviny.cz - vvww.ceskebiopotravinv.cz 

Chcete-li získávat potraviny z farem ve vašem okolí, potom byste neměli minout 
web Ceskebiopotraviny.cz. Na něm totiž najdete výpěstky či výrobky od zhruba 
400 farmářů z celé ČR. 

Najít konkrétního farmáře lze díky interaktivní mapě, vyhledávačem nebo podle 
konkrétního produktu (např. brambory, česnek, jablka, atd.). V detailech pěstitele 
najdete, co produkuje, další jeho služby a činnosti, ale především kontakt a 
informace, jak si produkt objednat. Pro majitele mobilních telefonů s Androidem je 
k dispozici také aplikace, která vás upozorní na nejbližší farmy v místě, kde se 
právě nacházíte a využít můžete podobné funkce jako na webu. 
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Podobné weby 

Nalok.cz - farmy v CR 

Uwwwízlo v síti 

Co byste řekli na sociální síť, která slouží ke sdílení a objevování nové hudby? Tak 
přesně takovou je SoundCloud.com. Propojena je s Facebookem, takže když se 
přihlásíte pod tímto účtem, uvidíte všechny vaše přátele, kteří ji používají, a zjistíte, 
jakou hudbu poslouchají. 

Služba Google Databoard umožňuje vytvářet infografiku z výzkumů, které 
společnost provedla. Stačí si naklikat, co by v ní mělo být, a výsledkem je jedna 
infografika, kterou je možné dále sdílet. 

Jaké články nejvíce objevují a "lajkují" čeští uživatelé na Facebooku? Jsou to 
bulvární, politické, či ekonomické informace? Aktuální trendy můžete sledovat na 
Laikováni.cz. U každého záznamu je počet sdílení, počet "lajkování" a také 
komentářů. 

C Q www.iajkovanl.cj 

Zprávy publikované za posledních osm hodlá 

1. LfiLG2_p.řfid5tay_eao: piohiednět^lapecJOkacejfJtataioflujTjoWlů 
7.srpna 201J 1731«) 
Konstrukce 1S8.S " 70.9 • 8.9 mm, 14 J g. konstrukce: klasická Displej TFT IPS. 5.2" 
(1920 « 1 080 px). dotykový: kapacími Operační systém Android 4.2 Chipset Quakomm Snapdragon 
800 MSM8974, CPU: 4-2.26GHr. GPU: Adreno ISO Pamét RAM: 2 GB. vnitrní paméfc S2 GB/16 G8, 
paměťové karty: ne Fotoaparát ano. UMpx{4 0S2 • S 120). LED dioda, autofocus. video: ano 
(1 920 • 1080 px, JO FPS) Akumulátor a výdrž S 000 mAh, pohotovostní doba: ? hodia 
doba hovoru: ? minul Dostupnost a cena Q4 201S, ? -
Zdroj: mobllenetcr 
S74 ln|er*k<l celkem Z toho 116 sdíleni. 62 likes a J96 fcOWnWh 

Zprávy za posle 
* hodiny 
8 hodín 
24 hodin 
48 hodin 
72 hodin 
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