
1 

 

Příloha 1 – Záznamový arch strukturovaného pozorování 

Záznamový arch strukturovaného pozorování 

           

Účastník 

výzkumu:  
  

Účastník výzkumu využívá při běžném pohybu vodicího psa* ano   ne   

Účastník bude mít v průběhu šetření s sebou vodicího psa ano   ne   

*Pokud účastník výzkumu nevyužívá vodicího psa, nehodnotíme 4. část pozorování. 
           

1. Instalace a práce s aplikací RightHear 

a) Aplikaci je schopen sám vyhledat a spustit 

instalaci, bez asistence 
ano   občas   ne   

b) Při instalaci vyžaduje asistenci ano   občas   ne   

c) Při instalaci je na pracovní ploše orientovaný ano   občas   ne   

d) Po instalaci je schopen aplikaci využít 

samostatně, bez zácviku druhou osobou 
ano   občas   ne   

             

2. Sledování samostatnosti při prostorové orientaci a samostatném pohybu 

a) V průběhu aktivně pracuje s bílou holí ano   občas   ne   

b) Zvládá chůze podél vodící linie ano   občas   ne   

c) Je schopen využívat doplňujících informací z 

informací z prostředí 
ano   občas   ne   

d) Při orientaci využívá trailling ano   občas   ne   
             

3. Využívání aplikace RightHear k prostorové orientaci a samostatnému pohybu 

a) Aplikaci využívá k počátečnímu zorientování ano   občas   ne   

b) Nahranou informaci spouští opakovaně ano   občas   ne   

c) Aplikaci využívá k určení směru pohybu ano   občas   ne   

d) Informace z aplikace využívá v průběhu pohybu ano   občas   ne   

             

4. Chůze s vodicím psem 

a) K prostorové orientaci po budově využívá 

vodicího psa 
ano   občas   ne   

b) Při orientaci upřednostňuje informace od 

vodicího psa více, než z aplikace 
ano   občas   ne   
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5. Celkové hodnocení prostorové orientace a samostatného pohybu 

a) Pohyb je plynulý, s nutnými zastávkami pro 

určení správného směru 
ano   občas   ne   

b) Při orientaci a pohybu vyžaduje asistenci druhých 

osob 
ano   občas   ne   

c) Pro nalezení orientačních bodů je dominantní 

zdroj 
aplikace   vodicí pes   bílá hůl   

d) Hlasový výstup aplikace si pouští 
jedno 

sluchátko 
  

obě 

sluchátka 
  nahlas   
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Příloha 2 – Osnova rozhovoru pro účastníky výzkumu 

Účastník výzkumu:  

Sociální anamnéza: 

- Pohlaví 

- Věk 

- Vzdělání 

Zdravotní anamnéza: 

- Druh zrakového postižení 

- Přidružená postižení 

- Doba vzniku postižení 

Otázky k prostorové orientaci a samostatnému pohybu: 

- Vaše zkušenosti s výcvikem prostorové orientace a samostatného pohybu? 

- Využíváte nějaké kompenzační pomůcky pro prostorovou orientaci? Jaké? 

- Máte zkušenosti s jinými navigačními systémy nebo aplikacemi? Jaké? 

Otázky k navigačnímu systému RightHear: 

- Jak hodnotíte stažení a instalaci aplikace RightHear? 

- Je pro Vás uživatelské rozhraní aplikace RightHear přijatelné? 

- Jak vnímáte navigaci po budově prostřednictvím systému RightHear? 

- Měl/a jste při pohybu po budově nějaké obtíže? 

- Hodnotíte pohyb po budově jen s aplikací RightHear a bílou holí jako bezpečný a 

dostačující? 

- Máte nějaké nápady nebo připomínky k samotné aplikaci RightHear? 

- Máte nějaké nápady nebo připomínky k nastavení systému RightHear v budově? 

Témata vyplývající z rozhovoru: 
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Příloha 3 – Informovaný souhlas pro účastníka výzkumného šetření 

 

Informovaný souhlas pro účastníka výzkumného šetření 

Pro výzkumný projekt: Diplomová práce – Analýza navigačního systému RightHear 

budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Řešitel projektu: Bc. Barbora Bertlová 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 

 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumném šetření k diplomové práci 

s názvem Analýza navigačního systému RightHear budově Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy. Cílem této práce je ověřit současné nastavení navigačního systému RightHear 

v budově Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4) a na základě výsledků 

výzkumného šetření vytvořit nový plán pro tento navigační systém. Jako výzkumné metody 

budou použity: strukturované pozorování a polostrukturovaný rozhovor. 

Pokud s účastí na výzkumném šetření a následným zpracováním získaných informací pro 

účely výzkumu souhlasíte, připojte prosím svůj podpis pod níže uvedené prohlášení.  

 

Prohlášení a souhlas účastníka výzkumu: 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí na výše uvedeném 

projektu. Řešitelka projektu mě informovala o zaměření výzkumu a seznámila mě s jeho cíli, 

použitými postupy a výzkumnými metodami. Stejně jako s výhodami a riziky plynoucí z mé 

účasti na výzkumném šetření.  

Souhlasím s tím, že získané informace budou použity pro účely výzkumného šetření a 

výsledky výzkumu budou anonymně publikovány.  

Měl/a jsem možnost a dostatek času si vše důkladně zvážit. Zároveň mi bylo umožněno se 

na vše potřebné řešitelky zeptat a mé dotazy byly jasně a srozumitelně zodpovězeny. 

Jsem informován/a o možnosti spolupráci na projektu kdykoli odmítnout.  

 

Jméno a příjmení účastníka výzkumu:  

Datum narození účastníka výzkumu: 

V Praze dne: 
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Příloha 4 – Informovaný souhlas pro konzultanta výzkumného šetření 

 

Informovaný souhlas pro konzultanta výzkumného šetření 

Pro výzkumný projekt: Diplomová práce – Analýza navigačního systému RightHear 

budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Řešitel projektu: Bc. Barbora Bertlová 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 

 

Vážený pane, 

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumném šetření k diplomové práci 

s názvem Analýza navigačního systému RightHear budově Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy. Cílem této práce je ověřit současné nastavení navigačního systému RightHear 

v budově Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4) a na základě výsledků 

výzkumného šetření vytvořit nový plán pro tento navigační systém. Jako výzkumné metody 

budou použity: zúčastněné pozorování a hloubkový nestrukturovaný rozhovor. 

Pokud s účastí na výzkumném šetření a následným zpracováním získaných informací pro 

účely výzkumu souhlasíte, připojte prosím svůj podpis pod níže uvedené prohlášení.  

 

Prohlášení a souhlas konzultanta: 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí na výše uvedeném 

projektu. Řešitelka projektu mě informovala o zaměření výzkumu a seznámila mě s jeho cíli, 

použitými postupy a výzkumnými metodami. Stejně jako s výhodami a riziky plynoucí z mé 

účasti na výzkumném šetření.  

Souhlasím s tím, že získané informace budou použity pro účely výzkumného šetření a 

výsledky výzkumu budou publikovány spolu s mým jménem.  

Měl jsem možnost a dostatek času si vše důkladně zvážit. Zároveň mi bylo umožněno se na 

vše potřebné řešitelky zeptat a mé dotazy byly jasně a srozumitelně zodpovězeny. 

Jsem informován o možnosti spolupráci na projektu kdykoli odmítnout.  

 

Jméno a příjmení konzultanta:  

Datum narození konzultanta: 

V Praze dne: 
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Příloha 5 – Přepis rozhovorů s konzultantem práce – Mgr. Radek Seifert 

Konzultace proběhla v budově Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4) dne 11. 3. 2021. 

Autorka (dále A): „Spouštím nahrávání. S konzultantem Radkem Seifertem jsme ve čtvrtém patře budovy 

pedagogické fakulty, Magdaleny Rettigové 4. Jen na úvod se zeptám, jestli souhlasíte s nahráváním tohoto 

rozhovoru?“ 

Radek Seifert (dále RS): „Ano, souhlasím.“ 

A: „Tak můžeme začít. Jsme ve čtvrtém patře a začínáme beaconem nad výtahem. Přečtu Vám, co je v tomto 

beaconu nastavené od pana Marka Salaby a co by hlásil, kdyby fungoval. Výtah čtvrté patro podkroví. Z výtahu 

vpravo kanceláře. Pozor, držte se pravé stěny. poradna pro studenty se specifickými potřebami, speciální 

pedagogika, francouzský jazyk a literatura, akademický senát, ekonomické oddělení, odborná organizace, 

vydavatelství, oddělení pro vědeckou činnost. Pak schodiště do třetího patra. Z výtahu vlevo dojdeme ke 

kancelářím české literatury, dějin a didaktiky dějepisu, speciální pedagogiky, tělesné výchovy. Na konci 

chodby toalety ženy, po odbočce vpravo kancelář hudební výchovy a toalety muži. Jestli Vás k tomu něco 

napadlo?“ 

RS: „Tady byla instrukce doprava, držte se vpravo, doleva instrukce není. Mám se taky držet vpravo nebo spíš 

vlevo?“ 

A: „To jsem se snažila vyřešit mým zkušebním návrhem, tak Vám ho teď přečtu. Výtah čtvrté patro. Držte se 

směrem ke středu budovy, na druhé straně je zkosený strop. Celé patro je průchozí, směrem na sever jsou 

místnosti R402 a výš, na jih R460 a níž. Směrem na jih se nachází katedra speciální pedagogiky, dějepisu a 

didaktiky dějepisu, francouzského jazyka a literatury. Na konci chodba zahýbá na východ k dámským toaletám, 

schodům do třetího patra a dále pánským toaletám. Severně od výtahu chodba zahýbá na východ ke katedře 

speciální pedagogiky, toaletám, katedře hudební výchovy a české literatury. A rozepsala jsem tu i funkci 

Around Me. Od nás vpravo jsou místnosti R402 a výš, na jih místnosti R460 a níž. A na západ, tedy za námi, 

je výtah 4. patro. Kdyby člověk během poslechu té první informace zapomněl, kudy se má vydat, tak může 

použít tuhle funkci. Napadá Vás k tomu něco?“ 

RS: „Chybí mi tu informace, kde se držet, tedy nalevo nebo napravo. Když někam jdu, potřebuji vodící linii.“ 

A: „V úvodu mám napsáno: Držte se směrem ke středu budovy, na druhé straně je zkosený strop.“ 

RS: „Ale já v tuhle chvíli nevím, kde je střed budovy.“ 

A: „Nechtěla jsem používat ani pravou, ani levou. To vždy záleží na tom, odkud člověk přichází. RightHear 

funguje na orientaci podle světových stran. Proto jsem při popisech použila světové strany.“ 

RS: „Vím, ale střed budovy nelze brát jako vodící linii. Je potřeba říct, držte se podél pravé nebo levé strany 

chodby.“ 

A: „Rozumím, ale to se mění podle toho, z které strany by ten člověk přišel.“ 

RS: „Aha, no tak můžeme říct, držte se protější strany, než je výtah. Tak musí být informace, po které straně 

je ta vodící linie. Pak rozumím tomu, že když vystoupím z výtahu, najdu stěnu naproti a té se držím. A jak 

myslíte zkosené?“ 

A: „Na straně výtahu je po celé délce tohoto patra zkosený strop. Jsme v podkroví. Takže kdyby tam šel 

nevidomý, mohl by narazit hlavou do toho stropu.“ 

RS: „Tak je potřeba říct, že hrozí nebezpečí nárazu. Jinak by to mohl brát pouze jako vizuální informaci, ne 

jako bezpečnostní. Je potřeba říct, co a proč hrozí. Jinak je to v pořádku, jen je potřeba ujasnit to nebezpečí 

nárazu do hlavy a vodící linii u protější strany, než je výtah.“ 

… 

A: „Přímo před námi jsou dveře na nouzové schodiště, nad které bych umístila další beacon. Zatím tu žádný 

není. Kdybychom šli do chodbou doprava, tak tu máme zase zkosený strop a na konci toalety. A mám to 

popsáno takhle. Požární schodiště čtvrté patro. Držte se směrem ke středu budovy, na druhé straně je zkosený 

strop. Směrem na jih se nachází výtah a místnosti R460 a nižší. Na východ jsou místnosti R402 a vyšší. V čele 
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dveře, za nimi dámské toalety, za rohem pánské. Chodba pokračuje jižně ke katedře hudební výchovy a české 

literatury. Na sever za dveřmi požární schodiště dolů. Funkce Around Me by ti ukázala tudy: místnosti R402 

a vyšší, za dveřmi dámské toalety a za rohem pánské. Za našimi zády by ti to řeklo: výtah, místnosti R460 a 

nižší. K našim čelům by hlásil: za dveřmi požární schodiště dolů.“ 

RS: „Je potřeba tu zase napsat: směrem k výtahu se držte vlevo, jestli tu taky hrozí náraz. Směrem na druhou 

stranu se držte vpravo. Může tam být i něco jako: směrem k výtahu pokračujte vlevo, nebo podobně.“ 

… 

A: „Teď jsme ve třetím patře. Za námi jsou dveře na požární schodiště, kudy jsme přišli. Po levé straně je 

katedra biologie, možná jsou slyšet ptáci. Napravo jsou záchody a pak chodba dál k výtahu a ke středové hale. 

Po stranách chodby jsou velké skříně. V mapách jsme je neznačili, tak si nejsem jistá, jestli je psát do 

RightHearu.“ 

RS: „No tam by to bylo vhodné. RightHear je editovatelný, takže pokud by se odstranily, tak by s to dalo 

rychle změnit. Je to důležitá orientační informace.“ 

A: „A židle podél chodeb? Chtěla jsem je tam napsat, ale hodně se přesouvají.“ 

RS: „Tak to ne, jestli se přesouvají. Ale je tam dobrá informace: pozor, v cestě mohou být židle. Je to informace 

obecná a ten člověk ví, že když do něčeho narazí, tak to je židle. Je dobré ho na to upozornit.“ 

… 

A: „Jsme o kousek dál a máme tu výtah třetí patro. Podle současného nastavení by se teď ozvalo: směrem 

vlevo po pravé straně chodby automat na colu, na konci v čele chodby toalety, nejprve ženy, pak muži. Po 

odbočení vpravo katedra biologie a environmentálních studií. Z výtahu směrem vpravo středová hala s hlavním 

schodištěm, pak katedra matematiky a didaktiky matematiky. A můj návrh je: na sever jsou v čele dámské a 

pánské toalety. Za rohem dále na východ požární schodiště a za dveřmi laboratoře biologie. Chodbou na jih se 

nachází prodejní automat a středová hala s hlavním schodištěm. Funkce Around Me by Vám hlásila toalety, 

směrem za námi laboratoře biologie, před námi středová hala s hlavním schodištěm a po naší pravé ruce výtah 

třetí patro. Dodám tam tu informaci o skříních.“ 

RS: „Zase by tam bylo dobré to doporučení, kterou stranou by měl člověk jít. Pokud to je jedno, tak tam být 

nemusí, ale pokud není, tak bych to napsal. Pokud tam ta informace není, tak se člověk někudy vydá, když mu 

nic jiného nezbude. Ale pokud je na jedné straně zbytečně moc květináčů nebo skříní, tak je dobré to tam 

zmínit. Ale to už je na posouzení instruktora, kde je to pro člověka bezpečnější. Skříň je bezpečnější i proto, 

že dává informaci i pro echolokaci. Tak napsat: směrem z výtahu se držte vpravo, nebo jak. Tady mě napadá 

jedna věc, kterou se dost často zapomíná. Na záchodě bývá jedna bariéra, a to kde jsou kabinky. Hlavně na 

pánských. Na dámách jsou jen kabinky, ale na pánech ne. Já vždycky bloudím, když přijdu na neznámé toalety 

a osahávat záchod je opravdu nepříjemné. Takže je dobré napsat, kde jsou kabinky, třeba: běžte rovně a 

doprava.“ 

… 

A: „Teď jsme ve středové hale a po Vaší levé ruce jsou čtyři dřevěné výstavní panely, které trčí od zábradlí 

schodiště do prostoru. Tak jsem psala, aby se drželi při druhé straně.“ 

RS: „Já si je zkontroluji, jak jsou udělané. Jo tak dobré, jsou bezpečné, hůl je najde. Když je překážka v úrovni 

hlavy, musí být spojena se zemí, což tady je. Tak je to v pořádku, jít po druhé straně. Tudy by to musel člověk 

zbytečně obíhat.“ 

A: „Stojíme pod dalším beaconem. Já Vám přečtu, co je tu nastavené. Tedy: středová hala s hlavním 

schodištěm, třetí parto. Najdete zde katedru matematiky a didaktiky matematiky. Směr do pravého křídla 

budovy, učebny, na konci toalety ženy. Chodba zahýbá vlevo, pak po pravé ruce postranní schodiště. Dále 

grafická dílna, WC muži. Dále pak směr zadní chodba budovy, katedra výtvarné výchovy. A můj návrh je: 

chodbou na sever se nachází výtah a v čele toalety. Na severovýchod je hlavní schodiště směrem dolů. Směrem 

od schodiště jsou přes halu čtyři výstavní panely, držte se po západní straně chodby. Chodbou na jih se nachází 

učebna R318, v čele dámské toalety. Za rohem na východ schody do čtvrtého patra, pánské toalety a zadní 

schodiště dolů. Funkce rozhlížení by oznámila: výtah, v čele toalety, vlevo hlavní schodiště směrem dolů, 
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výstavní toalety. Od nás dámské toalety, za dveřmi na východ schody do čtvrtého patra, dále pánské toalety a 

schody do třetího patra. Napravo učebna R318 a katedra matematiky a didaktiky matematiky.“ 

RS: „Tak opět standartně. Pokud se vydám nějakým směrem, tak zase kudy je to bezpečnější. To bylo kde?“ 

A: „Píšu tu držte se při východní stěně.“ 

RS: „Já bych nepoužil východ, ale to, co je na východ. Takže směrem k výtahu se držte vlevo nebo směrem 

k něčemu se držte tudy. Aby to bylo jednotné. Ty světové strany bych nechal opravdu jen pro tu funkci Around 

Me, toho rozhlížení. Ale při té navigaci, ti lidé vědí, jestli jdou k výtahu nebo na záchod. Takže směrem 

k toaletám se držte třeba vpravo a podobně.“ 

… 

A: „Jsme teď na druhém konci chodby, než jsme začínali. Tady nad dveře bych chtěla umístit další beacon. Za 

těmi dveřmi jsou hned dvoje schody a jsou tu i toalety, tak aby to bylo přehlednější. Tady by kámen hlásil: 

chodbou na sever se nachází učebna R318 a středová hala s hlavním schodištěm dolů. V jižním čele chodby 

dámské toalety. Za dveřmi na východ schody do čtvrtého patra. Dále pánské toalety a zadní schodiště dolů. 

V Around Me by byla učebna R318, středová hala se schodištěm, toalety, schody do čtvrtého patra, za námi 

katedra českého jazyka a touhle chodbou pánské toalety a schody dolů. Katedry jsem rozepisovala jen 

v Around Me, protože každá místnost je označena číslem a na webových stránkách i v informačním systému 

jsou ta čísla uvedena. Když by nevidomý za někým šel, tak si najde číslo místnosti a tu už si pak dohledá nebo 

se zeptá na vrátnici. RightHear by asi nezvládl navigovat ke konkrétním dveřím. Ale hlavní učebny zmiňuji. 

Napadlo mě, jestli do beaconu ve středové hale nenapsat rozcestník. Tedy čísla místností a směry, kterými 

jsou. Ale už mi to přišlo moc informací.“ 

RS: „Myslím, že v tomhle případě míň je víc. Toho už by bylo opravdu moc.“ 

A: „Zrovna se plánuje rekonstrukce budovy a tam by už měly výt i popisky místností v Braillově písmu. Teď 

je popsán jen výtah zevnitř a popisky jsou nahoře na katedře speciální pedagogiky, ale už nejsou aktuální.“ 

RS: „Tohle mi přijde jako jedna z mála výhod toho RightHearu, že je editovatelný. Ale popisky jsou určitě 

dobrý nápad. Pak je ale tady dobré říct, kde jsou ty popisky. Protože to bývá taky různé, bohužel.“ 

… 

A: „Nevím, jestli na schodech říkat, při které straně se držet?“ 

RS: „No, pokud to není jedno, tak člověk pořád hledá vodící linii. Tady, když si to vyzkouším, tak bych řekl 

držet se při levé, tedy vnitřní straně. Zaprvé je to kratší a ty sloupy nejsou překážka. Nevidomí, kteří to tu 

budou už znát, budou stejně časem preferovat tu levou, protože bude rychlejší. Chodit po vnější straně se 

vyplatí jen na točitých schodech, kde se k té vnitřní straně zužují. Tady to není, tak se držet levé. Nebo když 

jsou schody hodně frekventované, tak mají lidé tendenci se držet vpravo. Ale to mi nepřijde jako případ těchhle 

schodů.“ 

… 

A: „Tady přímo naproti schodišti na tuhle zeď bych umístila další beacon, protože tudy dozadu za mříží se 

nachází další učebny, kam se chodí. Beacon by tu hlásil: zadní schodiště druhé patro. Jižně se nachází zadní 

schodiště. Na jihozápadní straně směřuje dolů, na jihovýchodní nahoru. Za rohem na sever jsou učebny R216 

až R231. Na západ se nachází pánské toalety, pokladna, masérny a za rohem na jih dámské toalety.“ 

RS: „Takže zase kde se má držet a kde jsou kabinky.“ 

A: „Jen bych se tu ráda zeptala, kudy je nejlepší se držet, když jsou po obou stranách chodby lavičky. Můžeme 

si to i ukázat?“ 

RS: „Jasně, já si to najdu holí. Bylo by dobré upozornit: po obou stranách chodby jsou lavičky. Tudy se dá jít 

i středem. Tahle chodba je dobrá i na echolokaci. Takže kdybych tudy chodil, stejně budu časem chodit podle 

echolokace. Říkat, ať jdou středem je hodně direktivní. Takže bych to dal spíš jako upozornění a oni už si sami 

najdou cestu. Pokud by se s těmi sedačkami dalo hýbat, tak bych spíš použil: po obou stranách chodby bývají 

lavičky. Ne jsou, ale bývají. Ten člověk si to odvodí. Buď půjde rovnou středem nebo si je najde a půjde podél 

nich.“ 

… 
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A: „Tady je pokladna a u ní je také mříž.“ 

RS: „Mříž je dobrý orientační prvek, takových tu moc není. Ona je na první pohled možná děsivá, ale vizuálně. 

Pro mě je to standartní mříž, podle které se mohu dobře orientovat a jednoznačně ji identifikovat. A navíc se 

může stát, že se mi tam zasekne hůl a třeba ji o ni i zlomím, to už se mi taky stalo. Tak je dobré vědět, co mě 

čeká.“ 

… 

A: „Hned vedle nás na tuhle stěnu bych dala další beacon. Tak čtu: jižní chodba druhé patro. Chodbou na sever 

se nachází středová hala s hlavním schodištěm. Západně se nachází učebny R208 až R210. V jižním čele 

chodby dámské toalety. Za rohem na východ masérny, pokladna a pánské toalety. Dále zadní schodiště a 

učebny R216 až R231. To byla hlavní informace a funkce rozhlížení by Vám řekla, že po naší levé straně je 

středová hala s hlavním schodištěm, čelem k nám masérny, pokladna, pánské toalety. Dále zadní schodiště a 

učebny R216 až R231. Po naší pravé ruce dámské toalety a učebny R208 až R210. Takže zase asi přidat 

informaci, po které straně se držet. Což by bylo v tomhle případě asi zase uprostřed, protože jsou po obou 

stranách chodby lavičky.“ 

RS: „Jasně. Pokud jsou po obou stranách, tak zase napsat: po obou stranách chodby bývají lavičky. Jako 

předtím.“ 

… 

A: „Už jsme zase ve středové hale. Po pravé straně je schodiště a před ním jsou tentokrát stolky a židle. Nalevo 

jsou opět lavičky, tak je znovu zmínit. Kdyby fungoval, tak by tu beacon hlásil: středová hala druhé patro. 

Najdete zde katedru občanské výchovy a filozofie, katedru chemie a didaktiky chemie. Pokračujete-li do 

pravého křídla budovy: učebny R208, 209 a na konci 210. Na levé straně před koncem chodby masérna. 

Chodba zahýbá vlevo k WC dámy, pokladna, WC muži, postranní schodiště. Chodba pokračuje do zadní části 

budovy, kde je katedra primární pedagogiky a katedra pedagogiky. A můj návrh tedy je: středová hala druhé 

patro. Chodbou na sever je výtah a v čele toalety. Na východní straně je hlavní schodiště. Jihovýchodně směřuje 

nahoru, severovýchodně dolů. Chodbou na jih jsou učebny R208 až R210. V čele dámské toalety. Za rohem 

chodbou na východ masérny, pokladna, pánské toalety a zadní schodiště. Dále učebny R216 až R231. Funkce 

Around Me by tu hlásila výtah, toalety, schodiště a napravo učebny R208 až R210, toalety, pokladna a zadní 

schodiště. Za námi katedra občanské výchovy a filozofie. Zase asi přidat lavičky.“ 

RS: „Ano, zase informace, co je podél vodících linií.“ 

… 

A: „Jsme před výtahem, nad kterým je nainstalovaný beacon. Na protější stěně jsou lavičky a automat, takže 

se držet asi na straně výtahu. 

RS: „Jasně, automatům se radši vyhýbám. 

A: „No a beacon by tu měl hlásit: výtah druhé patro. Směrem vlevo na konci chodby toalety dámy, vedle muži 

a pak chodbou vpravo laboratoře. Směrem z výtahu vpravo středová hala s hlavním schodištěm, katedra 

občanské výchovy a filozofie. Můj návrh by tu byl: výtah druhé patro. Na sever jsou v čele dámské a pánské 

toalety. Za rohem na východ požární schodiště a za dveřmi laboratoře chemie. Chodbou na jih se nachází 

prodejní automaty a středová hala s hlavním schodištěm. Tak zase přidat informaci o směru chůze.“ 

RS: „Ano. A můžete tam napsat, že cestou je výklenek. Na slovo výklenek jsou nevidomí zvyklí. Vědí, že 

znamená neodbočujte a hledejte konec výklenku.“ 

A: „A tady jsou na zdi od výtahu pověšené vitríny. Ale do těch snad při chůzi člověk s holí nenarazí?“ 

RS: „Tady je důležitá jedna věc, přesně podle techniky chůze s bílou holí. Nesmí to být víc jak dvacet 

centimetrů od zdi, což tady není. Je dáno, že pokud není překážka spojena se zemí, co je přesně tady, tak to 

nesmí přesahovat víc jak dvacet centimetrů, to je bezpečnostní odstup s bílou holí.“ 

… 

A: „Jsme na hlavním schodišti. A zase, kudy by to bylo příjemnější? Obě strany jsou stejně ale dole budeme 

zatáčet vpravo.“ 
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RS: „Tady je asi dobré říct, že je uprostřed podesta. Ty schody by chtěly popsat. Třeba: schody jsou v přímém 

směru, přerušeny podestou. Na konci dva schody doprava dolů. Ty boční se vždycky lámaly, ale tady ne. Tak 

bych to popsal. Člověk, když sejde jedno rameno schodů, tak má tendenci hledat zákrutu, ale to tady není. 

Když ví, že je rozděleno na dvě části a přerušené podestou, tak ví, co má dělat.“ 

… 

A: „Tohle patro půjdeme od konce. Tady je Akademická poradna. Směrem vpravo pokračuje chodba dál, tam 

jsou čtyři schody a učebna. Jak jsem Vám ukazovala na plánu. Beacon tu nebyl, ale já bych ho dala nad 

poradnu, protože to je místo, které by člověk se zrakovým postižením potřebovat mohl. A hlásil by tu: 

Akademická poradna Pedagogické fakulty UK. Na sever se nachází Akademická poradna, poskytující 

speciálně pedagogické, psychologické a logopedické služby. Na východ chodba pokračuje kolem nouzového 

schodiště k pánským a dámským toaletám. V čele je po čtyřech schodech nahoru učebna R112. Směrem na jih 

je výtah a dále středová hala prvního patra. Around Me by hlásilo poradnu, požární schodiště, vpravo toalety 

a učebna R112. K Vašemu pravému rameni učebnu R107. Za námi by hlásil výtah a středovou halu. Tady jsem 

navíc využila funkci Link, kde je možné přidat odkaz a já jsem zvolila stránky Akademické poradny. Tam jsou 

přímo kontakty, služby a pracovníci. “ 

RS: „Jo, jasně. Za mě pořádku, jen zase ty lavičky, jestli tu jsou.“ 

… 

A: „Vedle nás je výtah. Nad výtahem je beacon, který by měl hlásit: směrem vpravo hlavní schodiště a studijní 

oddělení, pokračuje ke katedře. Vlevo před odbočkou doprava nápojové automaty. Po odbočce studovny R, na 

konci chodby vlevo toalety muži a ženy. Já bych to upravila: výtah první patro. Na sever jsou prodejní automaty 

a v čele Akademická poradna. Za rohem dále na východ toalety a učebna R112. Chodbou na jih se nachází 

středová hala s hlavním schodištěm a studijním oddělením. Funkce Around Me by hlásila Akademickou 

poradnu, nouzové schodiště a učebnu R112. Vedle nás prodejní automaty, které tu ale nyní nejsou, tak to musím 

upravit. Směrem nalevo středová hala s hlavním schodištěm, studijní oddělení a před námi výtah první patro. 

Máte k tomu něco?“ 

RS: „Ne, za mě v pořádku.“ 

… 

A: „No a teď nás čeká studijní oddělení, které jsme Vám ukazovala už na plánech. Je to dost komplikovaný 

popis. Má oddělený vstup i výstup, automat na pořadová čísla, tlačítko na dveře a tak.“ 

RS: „Na plánech to nevypadalo tak složitě, tak jsme zvědavý.“ 

A: „Uvidíme. Mám ruku na automatu na pořadová čísla. Tady je obrazovka a pod ní je čtečka na ISIC.“ 

RS: „Tak ten je evidentně nevidomým nepřístupný.“ 

A: „Teď mám ruku na vstupním tlačítku k otevírání dveří na studijní oddělení. Člověk musí počkat, až se na 

obrazovce objeví jeho číslo, pak si tlačítkem otevřít a jít k přepážce. Hned vedle jsou skleněné automatické 

dveře, kterými se vstupuje. A o kousek dál jsou výstupní, které se otevírají opět tlačítkem zevnitř. Ten beacon 

nad automatem by měl hlásit: středová hala s hlavním schodištěm první patro. Najdete zde: studijní oddělení, 

vstup naproti schodišti směr k čelu budovy. Pokračujete-li do pravého křídla, kde jsou učebny R začínající 

čísly 100, kanceláře děkanátu, vedoucí studijního oddělení a tajemnice fakulty. Na konci chodby kuchyňka. 

Chodba se dále lomí vlevo, kde jsou toalety a učebna R122. V levé části haly naproti studijnímu oddělení vstup 

na terasu. Směr do levého křídla budovy vede k výtahu, nápojové automaty, na konci chodby toalety, pak 

chodba zahýbá vpravo, kde jsou další učebny. Můj návrh je trochu podrobnější, snažila jsem se tu popsat vstup 

na studijní oddělení. Takže: středová hala s hlavní schodištěm, studijní oddělení. Na západ se nachází studijní 

oddělení. Chodbou na sever je výtah, prodejní automaty, Akademická poradna, toalety a učebny R103 až R112. 

Naproti studijnímu oddělení se nachází hlavní schodiště, které na jihovýchodním konci směřuje nahoru, na 

severovýchodním dolů. Za schodištěm je letní terasa, na kterou se vstupuje dveřmi před schodištěm dolů. Za 

dveřmi na terasu jsou dva schody nahoru. Chodbou směrem na jih se nachází děkanát. Za rohem toalety a 

učebny R122 až R130 a počítačová učebna. A funkce Around Me by vpravo hlásila výtah, Akademická 

poradna, učebny R103 až R112. Za námi schodiště dolů, vstup na letní terasu, schodiště nahoru. A vlevo 
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děkanát, za rohem toalety, učebny R122 až R130, počítačová studovna. A před námi studijní oddělení. 

Samostatný vstup a výstup automatickými prosklenými dveřmi. Tlačítko pro vstup po levé straně dveří. Ke své 

studijní referentce si vyzvedněte pořadové číslo přiložením průkazu ISIC k automatu vlevo od vstupu.“ 

RS: „No, já bych to napsal úplně jinak. Tohle bych napsal fakt úplně jinak. Vždycky je potřeba začít tím, kde 

jsem. Když je ten beacon přímo nad systémem, musím začít tím. Sice říkáš o tlačítku u dveří, ale ten člověk 

neví, kde ty dveře jsou. Tady bych řekl, že tlačítko na otvírání dveří je napravo od terminálu. A teprve potom 

to ostatní, ale je to hrozně dlouhý. Ten člověk by tu stál a pořád by mu mluvil telefon. To ani nemá možnost 

všechny informace zpracovat. Tenhle popis už je moc dlouhý.“ 

A: „Toho jsem se bála, ale je tu moc věcí, které jsem chtěla zmínit. a mám tu i Link na webové stránky 

studijního oddělení.“ 

RS: „Dobře. S tím souhlasím, jen ta informace je moc dlouhá a ten člověk to všechno nezpracuje. A moc jsem 

z toho nepochopil tu informaci o odděleném vstupu a výstupu, jak jste mě upozorňovala. Že tudy vejdu a 

druhou stranou musím odejít.“ 

A: „Mám tu informaci o samostatném vstupu a výstupu, ale asi to není moc jasné.“ 

RS: „To úplně není. Hlavně já nevím, kde je ten vstup nebo výstup. Já to chápu, jen to z toho asi není úplně 

jasné. Měla by tam být informace jako: vstupními dveřmi se nejde vrátit. Výstupní dveře jsou o pár metrů 

jižněji. Ale pořád mi to nepřijde ideální. To si ještě promyslím.“ 

A: „Je pravda, že studenti se speciálními potřebami mají svoji studijní referentku nebo chodí do poradny, takže 

to tu nebudou využívat tak často. Případně je tu vždycky dost lidí, kteří by jim pomohli.“ 

… 

A: „Po Vaší levé straně na stěně bych dala další beacon, který by hlásil: jižní chodba první patro. Chodbou za 

rohem na východ jsou dámské toalety, učebna R122, pánské toalety a zadní schodiště. Dále učebny R124 až 

R130 a počítačová studovna. Směrem a sever se nachází středová hala s hlavním schodištěm a studijní 

oddělení. Na západ se nachází prostory děkanátu. To byla hlavní informace a rozhlížecí funkce by hlásila za 

námi středová hala s hlavním schodištěm, studijní oddělení, chodbou dál výtah a Akademická poradna. Vlevo 

by říkala, že za rohem jsou dámské toalety, učebna R122 pánské toalety a zadní schodiště. Dále učebny R124 

až R130 a počítačová studovna. Před námi dámské toalety a napravo prostory děkanátu.“ 

RS: „Dobře. Jak se tady ten beacon jmenuje?“ 

A: „Jižní chodba. Já jsem si nebyla úplně jistá, jak to tu pojmenovat. Protože na severní straně je jasně výtah. 

Pak je středová hala a tady není nic tak dobrý orientační bod. A směrem dozadu používám zadní schodiště a 

chodba. Ještě by se dalo umístit ten beacon nad děkanát, ale ten má víc vstupů a je po celé půlce téhle chodby. 

A nechtěla jsem to nazývat toalety a podobně.“ 

RS: „Rozumím. To znamená, že ty beacony jsou umístěný dost často jen na stěně?“ 

A: „Ano. Beacon má dosah čtyři plus mínus jeden metr do všech směrů. Takže se umístí do prostoru, aby 

pokrýval nějakou důležitou oblast té budovy. Nesmí se dávat moc blízko sebe, protože jinak se signály ruší. 

Taky se doporučuje dodržovat vzdálenost deset metrů mezi dvěma beacony. A dávají se do výšky většinou 

kolem dvou a půl metru, aby je nerušila jiná Bluetooth zařízení.“ 

RS: „Aha, dobře. Jo, jinak v pořádku, jen mě k tomu něco napadlo, ale to si povíme až pak.“ 

… 

A: „Už jsme zase u zadního schodiště, kde bych dala další beacon. Tady hned na stěnu, který by hlásil: zadní 

schodiště první patro. Jižně se nachází zadní schodiště. Na jihozápadní straně směřuje dolů, na jihovýchodní 

nahoru. Za rohem na sever jsou učebny R124 až R130 a počítačová studovna. Směrem na západ pánské toalety, 

učebna R122 a dámské toalety. Za rohem na sever děkanát a dále středová chodba se studijním oddělením. 

Teď mi přijde, že tu používám moc za rohem a není úplně jasné, který je myšlený. Tak si to opravím.“ 

RS: „Ono vůbec ta představa za rohem, je složitá. Za rohem kam?“ 

A: „Asi bych tam použila: chodba pokračuje za rohem na sever, nebo podobně. Ten prostor je hodně členitý a 

není tu moc orientačních bodů, kterých by se dalo držet.“ 
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RS: „To je pravda. Vždycky se musíš rozhodnout, čeho se držet. Ale to ti moc neporadím, to se zeptej Petra 

Červenky, ten by mohl vědět.“ 

A: „Dobře, zeptám. A ještě tu máme Around Me. Naproti tobě by říkala učebna R126, chodba je dále zahnuta 

směrem na východ v čele s učebnou R128. Za mříží pokračuje opět na sever k učebně R130. Na konci chodby 

počítačová studovna. K tomu je tu ještě doplňková informace, že do počítačové studovny je vstup i výstup na 

studentský průkaz ISIC, který se přikládá na čtečku po levé straně dveří. Napravo by říkala Společný vchod 

pro učebny R124 a R125. Za námi zadní schodiště a nalevo pánské toalety, učebna R122 a dámské toalety.“ 

RS: „Jo, rozumím. Dobře.“ 

… 

A: „Tady bych ho dala beacon zase na stejnou stěnu a tady by hlásil: zadní schodiště přízemí. Směrem na sever 

se nachází Středisko informačních technologií, schody do suterénu a v čele zadní vstup do auly. Směrem na 

jih učebna R016 a zadní schodiště do prvního patra. Na západ jsou dveře na kuřácký dvorek a za rohem stejným 

směrem toalety, nejdříve muži, v čele ženy.“ 

RS: „Dobře. A Vy ho chcete dát na tuhle stěnu?“ 

A: „Ano, na stejnou jako předtím, je o patro níž.“ 

RS: „Dobře. Já jen přemýšlím, mám jeden nápad, ale to až na konec.  

… 

A: „Jsme zase zpátky v budově. Za námi jsou dveře na ten kuřácký dvorek, kterými jsme přišli. A tady vedle 

nich bych dala beacon. Nad ně to nejde, jsou prosklené až nahoru. Takže bych ho dala vedle a hlásil by: vchod 

na kuřácký dvorek, podatelna. V jižním čele chodby se nachází podatelna. Na východ jsou dveře na průchozí 

kuřácký dvorek. Za dveřmi pět schodů dolů. Na konci chodníku pět schodů nahoru a dveře. Přes dvorek se 

dostanete do zadního traktu budovy, kde je zadní vchod do auly, učebna R016, zadní schodiště a toalety. Na 

sever se nachází středová hala s hlavním schodištěm a vstup do budovy.“ 

RS: „Tady já bych ho nedával. Protože když tu bude ten člověk stát, tak bude překážet. Když bude hezky, tak 

tu určitě bude chodit hodně lidí a on tu bude stát.“ 

A: „To je pravda. Já to rozdělila, protože když by ta informace byla v beacon na vrátnici, tak už by byla zase 

strašně dlouhá. Tak jsem ho dala samostatně.“ 

RS: „Tomu já rozumím, ale úplně nevím. A kde by se umístil?“ 

A: „Vedle dveří na sloup. Nad dveřmi být nemůže a tady za ten sloup bych ho nedávala, aby byl ten signál 

dobře rozložený.“ 

RS: „Dobře. To je ta věc, která mě napadla a asi bych si to potřeboval ještě ujasnit. Protože já bych ten beacon 

dával vždycky k nějakému jasnému orientačnímu bodu, od kterého se ten člověk může odrazit a který se dá 

ověřit. Sloup se špatně ověřuje, schránka už se dá ověřit líp. Ty beacony by měly být podle mě posazený tak, 

aby bylo jasné, v kterém místě se člověk přece nachází.“ 

… 

A: „Teď jsme u vchodu do budovy. Od vchodu nalevo je vrátnice a na ní je nahoře ten beacon. Tak zase nejdřív 

přečtu, co by hlásil teď: vstup do budovy a středová hala s hlavním schodištěm. Na konci chodby v jejím čele 

podatelna. Vlevo vchod na kuřácký dvorek s altánkem a lavičkami. Pozor, za dveřmi pět schodů dolů.“ 

RS: „Vlevo vchod? Vlevo odkud?“ 

A: „To bylo asi myšleno od podatelny.“ 

RS: „No, a to je zase proti pravidlům popisu, protože musí být napsáno nalevo odkud. Přesně na to pořád 

upozorňujeme, že vždycky se musí dodržet ten zásadní orientační prvek. Musí být jasné, jestli je to nová fráze 

nebo fráze pokračuje.“ 

A: „Jasně. Tak já budu ještě pokračovat ve funkci rozhlížení, která tu je teď nastavená. Od nás napravo by 

hlásila: nápojové automaty, výtah, nekuřácký dvorek, toalety ženy, muži, dále směr knihovna. Doplňková 

informace je: v chodbě vpravo nápojové automaty, vlevo po třiceti krocích výtah, poznáte kobercem na zemi. 

Naproti výtahu vstup na nekuřácký dvorek s altánkem a lavičkami. Pozor, za dveřmi pět schodů dolů. Na konci 

v čele chodby toalety ženy. Chodba pokračuje vpravo, kde na její levé straně před vchodem do zadní části 
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budovy jsou toalety muži. V zadní části budovy knihovna a studovna. Za námi by hlásila schodiště dolů, aula 

a v suterénu velký sál, skříňky, bistro a relax zóna. Kousek vlevo by to hlásilo informační panely a internetové 

kiosky, ale ty už tu nejsou. Nalevo chodba ke katedře. A nakonec před námi východ z budovy. Pozor, za 

automatickými dveřmi dvanáct schodů dolů.“ 

RS: „Tak to je hodně dlouhé.“ 

A: „Je, můj návrh bohužel taky. Tady je: vstup do budovy, středová hala s hlavním schodištěm, vrátnice. 

Směrem na sever se nachází prodejna literatury, prodejní a kopírovací automaty, vchod na nekuřácký dvorek, 

výtah a dámské toalety. Chodba pokračuje dále k pánským toaletám, studovně a knihovně. Naproti vstupu je 

hlavní schodiště.  

RS: „Naproti vstupu je myšleno vstup do budovy? Protože ten člověk v tomhle okamžiku neví, kde je vstup 

do budovy.“ 

A: „To je asi problém celého toho RightHearu, že to není jako orientační maják, který ti dá přímo informaci, 

kde je vstup. Do budovy je jen jeden vstup, takže pravděpodobně ten člověk přišel tudy. Ale jestli se tu nějakou 

chvíli pohybuje, tak už asi přesně neví, kde je.“ 

RS: „Já bych tam čekal informaci, kudy je ten vstup do budovy.“ 

A: „Tu asi podá až Around Me.“ 

RS: „Ale kdy až se k ní ten člověk dostane? To by se to pak celé muselo udělat jen podle Around Me, aby se 

člověk byl schopen orientovat. A mám takový pocit, že to tak asi nakonec bude muset být.“ 

A: „Dobře. No, ta hlavní informace ještě pokračuje: směrem na jih je vrátnice a bibliobox. Na vrátnici jsou 

k dispozici hmatové plány budovy. Za vrátnicí na konci chodby se nachází podatelna a dveře na kuřácký 

dvorek, sloužící jako průchod do zadního traktu. Pak je tu ještě Around Me, kde je od nás napravo prodejna 

literatury, automaty, vchod na nekuřácký dvorek, výtah a toalety. Chodbou dál studovna a knihovna. Za 

otevřenými skleněnými dveřmi se po východní straně chodby nachází prodejna literatury. Dále prodejní a 

kopírovací automaty a vchod na neprůchozí nekuřácký dvorek. V polovině chodby je po západní straně výtah 

a v čele chodby jsou dámské toalety. Chodbou dál na východ se nachází pánské toalety, studovna a knihovna. 

Za námi hlavní schodiště, která vede směrem dolů k hlavnímu vchodu do auly a dál do suterénu. Nalevo od 

nás pak podatelna a vchod na nekuřácký dvorek. A nakonec od nás nalevo vrátnice a před námi vchod do 

budovy.“ 

RS: „K tomu asi nemám nic. To Around Me je v pořádku.“ 

… 

A: „Tady nad výtahem je další beacon. Tak čtu: výtah přízemí. Chodbou směrem doprava kolem nápojových 

automatů po třiceti krocích na pravé straně východ z budovy. Za východem vrátnice a naproti ní hlavní 

schodiště ve středové hale budovy. Směrem vlevo od výtahu na konci v čele chodby toalety ženy. Chodba 

zatáčí vpravo směr knihovna a studovna. Na proti výtahu nekuřácký dvorek. A funkce rozhlížení směrem 

vpravo by říkala toalety ženy. Chodba pokračuje vpravo směr toalety muži, knihovna, studovna a kancelář 

oddělení pro handicapované. To už není pravda. Doplňková informace k tomu je: na konci v čele chodby 

toalety ženy. Chodba se zatáčí vpravo, kde před vstupem do zadní chodby budovy najdete nalevo toalety muži. 

V zadní chodbě je po pravé straně knihovna a studovna. Naproti ní pak kancelář oddělení pro handicapované. 

Za námi kopírovací kiosek. Vlevo východ z budovy, vrátnice, hlavní schodiště, chodba ke katedře. A před 

námi vstup do výtahu, tlačítka jsou označeny Braillem.  

RS: „Dobře, a ten Váš návrh?“ 

A: „Ten by byl: výtah přízemí. Na chodbě podél východní strany jsou skříňky pro uložení věcí. V čele chodby 

dámské toalety. Za rohem za dveřmi požární schodiště. Dál pánské toalety, studovna a knihovna. Naproti 

výtahu je vchod na neprůchozí nekuřácký dvorek, za dveřmi pět schodů dolů. Směrem na jih se nachází 

prodejní a kopírovací automaty a prodejna literatury. Dále středová hala přízemí, kde je vchod do budovy, 

vrátnice a hlavní schodiště. A v Around Me je od nás napravo dámské toalety, skříňky, klíč je k zapůjčení na 

vrátnici. Směrem k nám požární schodiště, pánské toalety, studovna a knihovna. Za námi vchod na nekuřácký 

dvorek. Dvorek je neprůchozí, za dveřmi pět schodů dolů. Najdete tu altán a lavičky. Chodbou vlevo od nás 
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prodejní a kopírovací automaty, prodejna knih, za skleněnými otevřenými dveřmi středová hala. A před námi 

výtah přízemí.“ 

RS: „Hm, dobře.“ 

A: „A my půjdeme ještě touhle chodbou dál, směrem ke knihovně a studovně. Kde ten beacon není, ale 

instalovaný byl. Takže to teď řeším s údržbou, jestli ho nesundali.“ 

RS: „Aha, tak to jsem zvědavý, jestli se najde a kde.“ 

A: „Mluvila jsem o tom s panem Salabou a on říká, že ten beacon byl umístěn zhruba v polovině téhle chodby, 

aby se jeho signál dal zachytit na začátku. Ale já bych ho dala nad ty pánské záchody na jejím konci. Dál je 

pak studovna a knihovna, tak aby pokryl i je.“ 

RS: „To mi přijde taky lepší. Z té chodby se nedá nikam uhnout. Já si to pak ještě ověřím, ale logika a 

dlouhodobé zkušenosti mi říkají, že beacon nemůžu umístit jen tak někam. Vždycky ho musím umístit u 

něčeho, co je zároveň orientační bod.“ 

A: „Dobře. Ten původní beacon by tu hlásil: zadní část přízemí. Ústřední knihovna a studovna, centrum pro 

studenty se specifickými potřebami. Můj by tu hlásil pánské toalety, za rohem vstup do studovny. V čele 

chodby se nachází knihovna a výpůjční protokol. Chodbou na západ je požární schodiště a dámské toalety. 

Around Me by hlásilo toalety, studovnu a knihovnu.“ 

RS: „A k tomu mě napadlo. Kdo bude spravovat ten systém? Protože až Vy odejdete, kdo to bude mít na 

starosti? Akademická poradna? Kdo bude ověřovat aktuálnost těch informací?“ 

A: „Ano. To mám jako jeden z bodů, co je potřeba do budoucna dořešit.“ 

… 

A: „V suterénu zatím žádný beacon není. Já bych tu dala dva. Jeden tady hned nad dveře pod schody. Ten by 

hlásil: schodiště suterén. Schodiště s předním vstupem do auly. V suterénu velký sál, toalety, bistro Café 

Therapy, odpočinková zóna a dětský koutek. Around Me by tady vpravo hlásilo schodiště do přízemí se 

vstupem do auly. V horní části schodiště je podesta s předním vstupem do auly. Před námi velký sál, toalety, 

výtah, bistro Café Therapy, odpočinková zóna a dětský koutek. Ale přemýšlím, že bych tu ještě měla říct, že 

ta chodba zahýbá za rohem doprava a pokračuje k výtahu a bistru.“ 

RS: „To by asi chtělo. A ještě po které straně se držet.“ 

… 

A: „No a jsme u posledního beaconu. Ten hlásí: výtah suterén, bistro. Na sever od vás je odpočinková zóna, 

bistro Café Therapy a dětský koutek. Podél chodby jsou skříňky k uložení věcí. Směrem na jih jsou toalety, 

velký sál a na konci chodby za rohem se nachází schody do přízemí. Around Me by naším směrem hlásilo 

sezení, vchod do bistra a dětský koutek. Po stranách chodby je sezení, na protější stěně vchod do bistra a za 

ním dětský koutek. Za rohem je požární schodiště a sezení se stoly. Od nás napravo vchod do bistra. Po pravé 

straně skříňky k uložení věcí, klíč k zapůjčení na vrátnici. Za námi toalety, velký sál a schodiště do přízemí.  

Za výtahem jsou umístěny toalety. V půlce chodby na protější straně velký sál a na konci schody do přízemí. 

To je všechno. Ještě něco Vás k tomu napadá?“ 

RS: „Napadá mě k tomu příliš mnoho věcí, ale to si řekneme až v klidu nahoře.“ 

… 

RS: „Já asi jako největší problém vidím tu orientaci podle světových stran. Protože pro tu já potřebuji využít 

Around Me. Nejdřív si poslechnu tu základní informaci, pak Around Me. Ale pak se znovu musím vrátit k tomu 

popisu, to už jsou tři kroky. A to mi připadá moc. Jak jsem si to uměl představit já, tak bych to musel zastavit 

a ujasnit si, kterým směrem je sever a podobně. Pak znovu pustit tu základní informaci a snad už bych to 

pochopil. Ale je to hrozně zdlouhavé a ten člověk to nebude používat, kdyby to bylo nastavené tímhle 

způsobem. To mi přijde uživatelsky tak složité, že bych to nepoužíval. Já jsem se pořád snažil najít nějaký 

orientační bod, od kterého bych se zorientoval. Vždycky by měl být daný nějaký pevný bod, který je buď 

popsaný, nebo fyzicky definovaný. Ale jestli tomu dobře rozumím, tady ho nejde pevně definovat tím 

beaconem. On má svůj dosah a já nepoznám, jestli stojím přímo před ním nebo deset kroků od něj. Ani 

nepoznám, na kterou stranu ode mě je. Takže já vůbec nevím, jak se má ten člověk orientovat, když je tam 
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takový rozptyl a žádný pevný orientační bod. To je úplně mimo moji zkušenost pohybu v prostoru jako 

nevidomý, že by mě někdo navigoval bez pevného orientačního bodu. To je jako kdyby na mě někdo na ulici 

volal: „Támhle běžte vpravo.“ A vůbec nevím, jak tomu v RightHearu čelit.“ 

A: „On asi není schopný Vás navést přímo na nějaký konkrétní bod. Mě to přijde spíše jako rozcestník. Že 

v průběhu cesty popisuje, co je kolem Vás, ale samotné nalezení toho prvku v prostoru už je na uživateli.“ 

RS: „Já jsem si myslel nastavit ten beacon tak, aby mi pomohl najít nějaký konkrétní orientační bod a od něj 

navigovat dál. Ale na to je ten okruh asi moc široký. A prostor tady v budově taky není úplně vhodný, když je 

takhle členitý. Já jsem si pořád myslel, že beacon umí dá alespoň nějaký signál, kde přesně se nachází, jako 

třeba orientační maják. Ale to asi neumí?“ 

A: „Ne, on funguje opravdu jen jako vysílač. Proto se dává na volné stěny, aby pokryl co největší oblast. On 

sám pro koncového uživatele vlastně nehraje roli, ten ho při pohybu vůbec nemusí zaregistrovat.“ 

R: „Aha. Kdyby tam byl nějaký zvuk, tak by se tím vyřešil můj problém s orientačním bodem. Ale takhle to 

tedy nepůjde.“ 

A: „A kdyby se dala hned na začátek informace o umístění toho konkrétního beaconu?“ 

RS: „To mi asi nepomůže, když ten prostor neznám. Ten rozptyl je tak velký, že já nemám šanci ho v prostoru 

fyzicky najít. Takže nemám možnost si přesně ověřit svoji polohu.“ 

A: „Takže podle Vás to pro navigaci moc využitelné není?“ 

RS: „Pro standartní navigaci asi ne. Ale mohlo by se to použít pro základní orientaci, kterým směrem ode mě 

se nachází to a to. K tomu by se dala dobře využít ta funkce Around Me. Ta je podle mě i u Vás dobře 

nastavená.“ 

A: „Takže to celé postavit na rozhlížení a určení základních směrů?“ 

RS: „Za mě asi ano. Když popis nemůžu vztáhnout ke konkrétnímu bodu, tak asi nemá cenu vymýšlet dlouhé 

popisy co je kde za rohem a podobně. Stejně jako jsem po Vás chtěl dodat informace o vodících liniích a 

směrech, kterými se držet. To je už asi pro tuhle chvíli nadstandartní. Když nevím, od čeho se mám držet a na 

které straně, tak nemá cenu to tam psát. Navíc ty popisy směrů jsou dost dlouhé a pak už ani není jasné, kudy 

mám jít. Takže by se to i zkrátilo. Ale úplně nevím, jak z toho ven.“ 

A: „A využít čistě jen to Around Me? V základní informaci jen heslovitě uvést, kde se zrovna nacházím a 

v Around Me rozepsat základní body směrem od nás? Například schodiště, výtah, toalety. Napsat to opravdu 

stručně, spíš heslovitě. S tím, že zbytek by si musel ten uživatel dohledat sám.“ 

RS: „To je dobrý nápad, to bude asi jediná možnost. To Around Me máte podle mě dobře, v tom problém 

nevidím. Je potřeba si říct základní věc, RightHear nenahrazuje prostorovou orientaci. Má to spíš doplňkovou 

funkci. Pomoc tomu nevidomému si ujasnit, kudy zhruba se má vydat, ale zbytek je na něm.“ 

A: „Takže svým způsobem by mohl RightHear sloužit jako směrovka pro nevidomé. Jen pro určení směru.“ 

RS: „Asi ano. To jsem si potřeboval ujasnit. Opravdu jsme si myslel, že je podobné jako majáček. Že mi dá 

nějaký přesný signál, kde jsme a od něj mě pak bude navigovat, to je dost zásadní informace. Jak říkám, je to 

moje první zkušenost s tímhle systémem. Ale podle mě je to využitelné opravdu jen pro ten základní popis a 

funkci Around Me, stručně a jasně.  

A: „Dobře, tak to celé co nejvíce zjednodušit. Jen na stručné body.“ 

RS: „Jo, jen ty první popisy. To Around Me je v pořádku, s tím souhlasím. Takže moje doporučení, z celého 

dnešního dne, je hodně zjednodušit ty úvodní fráze. Nepoužívat světové strany, které by mohly toho člověka 

mást a svádět ho úplně jinam. Snažit se maximálně stručně vystihnout prostředí, které je kolem. Podle mě je 

tam hodně informací typu: za rohem, dále a dále. To bych nedělal. Nechal bych to všechno na Around Me a 

do úvodní informace bych jen napsal, kde se nacházím.“ 

A: „Takže když si to vezmeme na příkladu vrátnice. Tak napsat jen vstup do budovy a vrátnice. Zbytek nechat 

v Around Me, ale popsat jen nejbližší okolí.“ 

RS: „Přesně tak. Já bych napsal vrátnice a jen ty základní věci, které jsou v okruhu beaconu. Ne za rohem je 

to a to, za druhým rohem to a to, chodbou dál tohle. V tom jsem se úplně ztrácel. Jde o to, že řešením není ani 

to co napsal Marek, ale ani to co jste napsala Vy. Ten člověk se nebude orientovat podle světových stran, 
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nebude vědět, kde je sever. Pravá a levá tu není, když nemůžeme pevně stanovit orientační bod, od kterého 

popisujeme. Takže jediné moje doporučení je zjednodušit ty popisy na úplně základní hesla.“ 

A: „Dobře.“ 

RS: „Třeba když vytváříme druhé fráze na orientačním majáčku venku, tak standardem u popisu je pravidlo 

nalevo a napravo od. Tím se vždycky myslí, že člověk stojí proti. Tak já bych tam dal nalevo od vrátnice je 

tohle, napravo tohle. Případně naproti vrátnici je tohle. Tím se i ujasní to, že instrukce nalevo a napravo musela 

být myšlena jedině proti. Já navrhuji, abyste si teď vzala jen základní popisy a čistě vizuálně si představila, co 

je nalevo, napravo nebo naproti. Tohle už nemá s prostorovou orientací nic společného, nehledáme vodící linie. 

Ale opravdu vizuálně si uvědomit, kterým směrem jsou základní prvky. Případně ještě upozornit na nějaké 

výrazné prvky uprostřed toho prostoru. Bude to podle mě účelnější.“ 

A: „A vyjmenovat opravdu jen ty věci v okruhu beaconu? Například u vrátnice, od které chodba pokračuje 

k výtahu a dál ke studovně a knihovně. Tak popsat prvky i na té chodbě, nebo to ohraničit nějakými pěti metry 

dosahu beaconu?“ 

RS: „To Vám podle mě upřesní Petr Červenka. Jak já tomu rozumím, po dnešní observaci, tak bych takhle 

daleko nešel. Protože jak bylo řečeno, tenhle systém nenahrazuje prostorovou orientaci. To znamená, že ten 

člověk se potřebuje zorientovat v nejbližším prostředí. Podle mě bych v tomhle místě potřeboval vědět, že 

napravo od vrátnice je vchod do budovy. Nalevo od vrátnice je bibliobox a naproti je schodiště. Můžete ještě 

napsat, že chodbou od vrátnice vpravo je tohle nebo tohle. Já se prostře jako nevidomý nezorientuji bez 

orientačního bodu. Proto když mi někdo řekne napravo od vrátnice, tak je jasné, že musím stát proti tomu bodu. 

Toho se nebojte. Taky by bylo dobré nastavit nějaký rádius popisu. Nevidomý člověk má rádius kolem dokola 

s holí. Vy mu ho zvětšíte tím popisem, ale neměl by být zase moc velký. A taky by měl být souměrný, ne třeba 

popsat více jednu stranu. Takže určit si nějaká pravidla. Pojďme si to zkusit na jednom příkladu, třeba vrátnice.“ 

A: „Dobře. Domluvili jsme se, že beacon by stačilo nazvat jen vrátnice.“ 

RS: „Ano, podle mě to úplně stačí.“ 

A: „Nalevo od vrátnice je bibliobox, chodba pokračuje k podatelně a vchodu na kuřácký dvorek. Naproti 

vrátnici je hlavní schodiště. Napravo od vrátnice je vchod do budovy.“ 

RS: „Jo a tady je ta věc, na které jsem se zarazil. Já vlastně nevím, kde je vrátnice. Protože když se zeptáte 

nevidomého, kde by hledal vrátnici, tak většinou naproti vchodu, ale to tu není. Když se na to podívám opravdu 

důsledně, tak projdu dveřmi do budovy a vlastně ještě ani nevím, kde je vrátnice.“ 

A: „A co ten beacon přejmenovat na hlavní vchod?“ 

RS: „Ano, to už by bylo v pořádku. Já bych řekl: doleva od vchodu vede chodba k tomu, doprava od hlavních 

vchodu vede chodba k vrátnici a dále k tomu, naproti od hlavního vchodu je schodiště. Klidně to pojmenovat 

i vstupní hala, nebo hlavní vchod a vrátnice.“ 

A: „Hlavní vchod mi přijde přesnější, dobře.“ 

RS: „Jo. To podle mě úplně stačí. Musíme vždycky vycházet z toho, co už ten člověk zná. A ve chvíli, kdy 

stojí ve dveřích, zná jen hlavní vchod.“ 

A: „Dobře. Takže tam, kde je možné mít orientační bod, tak od něj určit tyhle základní směry. Tedy vlevo, 

vpravo a naproti v rozumném okruhu kolem dokola. A co tam, kde ten bod není, jako například ve středové 

chodbě?“ 

RS: „No tam je to problém, co se podle mě nedá vyřešit. Můžeme se vztahovat k něčemu, co ten člověk v danou 

chvíli zná. A tady není k čemu. Jde to u hlavních věcí, které vydávají zvuk nebo jsou jinak jasně 

identifikovatelné. Ještě třeba výtah, ten je dobrý. Hlavní orientační body v tomhle složitém prostoru jsou podle 

mě dva. To je schodiště a výtah. Takže kdybyste chtěla dělat striktně minimalistickou variantu, tak budete 

navigovat od schodů a z výtahu. Ale to neříkám, že to máte dělat. Tohle jsou body, ke kterým se může 

jednoznačně fixovat.“ 

A: „A co zadní schodiště?“ 
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RS: „To nevím, neumím to posoudit. To by Vám poradil spíš Petr Červenka, jestli je to výhodné. Ale 

teoreticky, pokud je to veřejné a běžně dostupné schodiště, tak ano. No a u výtahu se dá použít fráze: z výtahu 

se dejte doleva a tak dále.“ 

A: „Ano, dobře. Ještě mě napadá, co první patro. Tam je beacon umístěn nad automatem na pořadová čísla. 

Jestli by se to nedalo vztáhnout k němu? Protože ten beacon je umístěn na protější stěně, než je schodiště. A ta 

vzdálenost už by mohla být hraniční pro dosah signálu. Tak jestli beacon přemístit nebo nějak využít studijního 

oddělení? Ono se k němu dá přijít hned několik a způsoby, ten člověk mohl přijet třeba výtahem a neví, kde je 

schodiště. Jestli třeba nedat do hlavní informace jen středová hala, případně studijní oddělení.“ 

RS: „Rozumím, pravda. Takže tady bych asi opravdu použil jen středová hala, studijní oddělení. A zbytek 

informací nechat na Around Me.“ 

A: „Takže název jen středová hala a studijní oddělení i schodiště už nechat v Around Me.“ 

RS: „No, tady už bych to tak opravdu nechal. Ten prostor je tu velký a on opravdu může přijít z jakékoli 

strany.“ 

A: „To jsem si myslela. Takže to opravím jen na název a hesla v Around Me.“ 

RS: „Ano, základní navigační fráze musí být co nejstručnější. Většina systémů je problematická v tom, že jsou 

moc upovídané.“ 

A: „Myslela jsem si to. Jen jsem asi chtěla co nejvíc přiblížit to prostředí.“ 

RS: „Jasné, člověk tam chce mít všechno, ale nevidomý to nevydrží poslouchat. Ani to při orientaci nepoužije. 

Ale při Around Me ano, protože tam už hledá bližší informace. To jste měla moc hezky. On se nejdřív potřebuje 

ujistit v tom, kde je. Když neví, kam má jít, rozhlídne se pomocí Around Me. Když ví, kam má jít, tak 

nepotřebuje slyšet další informace. Takže napravo a nalevo od bych použil jen u vstupu do budovy a dál už ne. 

Tam bych opravdu dal jen informaci, kde zrovna jsem.“ 

… 

A: „Takže přínos RightHearu nevidíte v navigaci jako takové, ale spíš v základní orientaci?“ 

RS: „Tady bych rozlišoval dvě věci. Není to moc užitečné pro popis cesty, ale může to být doplňková aplikace 

pro obecnou orientaci. Jen doplňková, to je důležité říct. Nenahrazuje to prostorovou orientaci, absolutně ne.“ 

A: „A zkušenost s podobnými systémy na principu beaconů nemáte?“ 

RS: „Nemám, opravdu ne. Opravdu nevím, že by to někdo používal. Vím jen, že to v Brně zkouší Petr 

Červenka, ale spíš experimentálně a taky s tím není spokojen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Příloha 6 – Přepis rozhovoru s konzultantem práce – Mgr. Petr Červenka 

Konzultace proběhla v budově Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4) dne 16. 3. 2021. 

Autorka (dále A): „Spouštím nahrávání. S konzultantem Petrem Červenkou jsme v přízemí budovy 

pedagogické fakulty, Magdaleny Rettigové 4. Na úvod se zeptám, jestli souhlasíte s nahráváním tohoto 

rozhovoru?“ 

Petr Červenka (dále PČ): „Určitě, můžete nahrávat.“ 

A: „Děkuji. Jsme u hlavního vchodu a beacon je připevněn ze strany na vrátnici. A s panem Seifertem jsme 

řešili, že když by uživatel vešel, tak zná jen umístění dveří, kterými právě vstoupil. Takže byl tu návrh 

přejmenovat tenhle beacon na vstup do budovy, od kterého směřovat i popis. Takže popis by zněl: od hlavního 

vchodu vpravo vrátnic, dále chodbou podatelna a vstup na kuřácký dvorek. Od vchodu vlevo chodba k prodejně 

literatuy, výtahu, toaletám. A já bych tu dala informaci o knihovně a studovně. Je to služba, kterou by mohl 

zrakově postižený ke studiu potřebovat, i když asi ne ve stejné formě jako ostatní studenti. Co myslíte?“ 

PČ: „Tak tu směrovou informaci bych tu dal, tomu bych se nebránil. I kdyby ji nevyužil, je dobré vědět, kde 

se nachází. A máte pravdu, že zrakově postižený student standartní studovnu málo kdy využije. Protože 

nepředpokládám, že je vybavena nějakou speciální technikou, kterou k tomu potřebuje.“ 

A: „To asi ne. A máte k tomu ještě nějaké nápady?“ 

PČ: „Jestli můžu, mě tu jen zaujala jedna informace, když jsem si doma Váš návrh procházel. Mně přijde 

problém s tím hlavním schodištěm. Nikde tu nezazní, že vede zprava doleva. A když to máte v Around Me 

takhle rozepsané, tak to vypadá, jako kdyby tu bylo dvoje. Přitom je to pořád to jedno schodiště. Takže já bych 

navrhoval buď to hlavní schodiště z Around Me vymazat, nebo ho tam nechat s poznámkou, že stoupá zprava 

doleva. Aby bylo jasné, kudy jsou nástupy schodiště, ale že se bavíme pořád o stejném schodišti.“ 

A: „Tak by bylo asi jednodušší tu informaci o hlavním schodišti vyndat. Ale kdybych slyšela jen schody 

nahoru, tak si představím, že vedou ode mě přímo, ale tyhle jsou za roh.“ 

PČ: „Jak říkám, to bych ještě zvážil. Možná bych to tam raději nechal, alespoň tady v přízemí, že to je opravdu 

hlavní schodiště. Ale dal bych tam tu podstatnou směrovou informaci. A ještě malá připomínka, že vchod do 

budovy se stává po vstupu východem.“ 

… 

A: „Tady máme další beacon. A jako ostatní jsem je po konzultaci s panem Radkem Seifertem upravila na co 

nejjednodušší. Takže je tu informace, že z výtahu vlevo jsou toalety a vpravo prodejna literatury, středová hala 

s hlavním schodištěm a východ z budovy. A ještě tu připíšu knihovnu a studovnu.“ 

PČ: „Ona je sice za rohem, ale asi bych ji tam klidně dal. Jen tu mám poznamenanou takovou drobnost. Jak je 

vstup na nekuřácký dvorek, tak kolik je tam přesně schodů? Protože základní pravidlo je, že když někomu 

dávám instrukci ohledně schodů, tak říkám do tří schodů. Pak to jsou jen schody dolů.“ 

A: „Takže mám napsat jen schody dolů.“ 

PČ: „Já bych to nechal. V praxi to funguje tak, že když řeknu přesný počet schodů, tak se mohu splést a je to 

většinou ta jediná informace, kterou si člověk zapamatuje. Takže do tří a pak jen schody.“ 

… 

A: „Tady je chodba, kde byl původně umístěný beacon 9. Nemohla jsem ho tu najít, tak jsem se obrátila na 

Marka Salabu, který je tu instaloval a potom na údržbu. Nakonec jsem jistila, že ho sundali při malování. Takže 

tu v současnosti není, ale už se ho podařilo dohledat. Každopádně pan Salaba ho původně umístil doprostřed 
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téhle chodby, ale mě by přišlo lepší ho mít až na jejím konci, kde by pokryl především zadní část, kde jsou 

pánské toalety, studovna a knihovna.“ 

PČ: „Určitě bych ho dal až sem, hlavně kvůli té funkci Around Me, kterou tu můžu dobře využít. Bohužel 

problém všech takových systému je, že nevidomý uživatel nebude vědět, kde přesně ten beacon je umístěn.  

Proto je vždycky lepší ho dávat do míst, kde můžu už nějak využít směrovou informaci, tedy Around Me. 

Pokrok technologií tu sice je, ale celý svět nám stejně závidí systém VPN, protože mít jednotný systém pro 

celý stát je prostě ideální. A směrově je to jednoznačné.“ 

… 

A: „Další beacon jsem chtěla přidat se, vedle dveří na kuřácký dvorek. Protože skrz tenhle dvorek se chodí do 

zadní části budovy, kde je vchod do auly, toalety a zadní schodiště. Nazvat ten beacon jen vstup na kuřácký 

dvorek a v Around Me nechat bližší informace.“ 

PČ: „Ano, já bych dal do základního popisu, že přes dvorek šikmo se dostanu k zadnímu schodišti a tak. Jestli 

je to používaná cesta, tak bych ji označil.“ 

… 

PČ: „Já jsem tu jen uvažoval o tom, jestli název dát opravdu zadní část přízemí.“ 

A: „Tenhle beacon se původně jmenovat zadní schodiště. Ale po konzultaci s panem Seifertem, jsem ho 

přejmenovala jen na zadní část. Záleží na tom, kam ho umístíme. Kdyby byl na sloupu u schodiště, tak bych 

název nechala schodiště, ale myslela jsem ho dát spíš vedle dveří, tak nevím.“ 

PČ: „Právě, abychom člověk tu informaci dostal hned při vchodu. Beacon má stejně nějaký dosah, tak nevidím 

problém v tom, ho dát ke vchodu. Já bych se přikláněl k názvu zadní schodiště, protože to evokuje nějakou 

spojnici mezi patry. Kdyby tam byla jen zadní část, tak mi to nic neříká. V tu chvíli hned vím, že je tu jedno 

hlavní a jedno zadní schodiště. To si myslím, že je pro orientaci důležité. A dal bych ho hned vedle vchodu.“ 

A: „To byla věc, kterou jsme tu řešili s panem Seifertem. Že podle něj bylo potřeba se vždy vztahovat 

k nějakému konkrétnímu bodu, jako třeba výtah nebo vchod. Ale říkal, že na tohle se mám raději zeptat Vás.“ 

PČ: „Ten uživatel nikdy nezjistí, kde ten beacon přesně je. Tenhle systém je pro hodně zkušené nevidomé, 

kteří zvládají prostorovou orientaci nebo kteří sem jdou jednou za čas a rádi zkoumají to prostředí. Když si 

zapnou aplikaci, tak je schopná je nějakým způsobem provést budovou. Ale stejně to nevytvoří nějakou jasnou 

představu o prostoru. Může mě to ujistit, že když vyjedu někam výtahem, tak jsem tam, kde jsem a co je kolem 

mě. Takže tady to nebrat jako orientační bod, ale informační bod. Řekne mi to, v které části budovy se 

nacházím a co je kolem.“ 

… 

A: „Tady to stejné, zase zadní schodiště, ale první patro.“ 

PČ: „Právě, protože v těch dalších patrech to má zhruba stejnou pozici. Aby to na sebe navazovalo a trochu to 

pomohlo té představě o prostoru. 

A: „To jsem si myslela.“ 

PČ: „To jste myslela správně. A kam ho tu chcete dát?“ 

A: „Těch míst je tu víc, ale by běl nejlepší dosah a pokrytí tak bych ho dala na sloup ke schodišti.“ 

PČ: „Já bych to sem zkusil. Protože ať přijdu, odkud přijdu, tak mě to chytne všude.“ 



20 

 

A: „A ještě bych tu na Vás měla jednu otázku, a to jsou tyhle lavičky. Pan Seifert je nejdřív chtěl zmínit a 

doporučit stranu, po které se vydat. Ale pak jsme došli k tomu, že určit strany je vzhledem k vlastnostem toho 

systému složité. Takže jsme to vypustili. Jaké jsou Vaše zkušenosti?“ 

PČ: „Ne, to neřešíme. Protože vy nemáte možnost tomu člověku jednoznačně říct, kde je vpravo a vlevo. Vy 

netušíte, jak stojí a z kterého směru přichází, kam je orientovaný. Můžeme říct směr chodby, ale určitě ne, po 

které straně jít, pokud ji neumím jednoznačně identifikovat.“ 

A: „Proto já jsem si původně myslela určovat směry podle kompasu, ale pak jsme se domluvili, že by to bylo 

příliš složité.“ 

PČ: „Pro orientaci je to opravdu hrozně náročné, protože v interiéru si člověk světové strany dá málo kdy 

dohromady. RightHear je sice umí říct, ale je to přes ruku. A ještě k tomu jedna věc. Já nevím, na kolik jste 

měla možnost to testovat, ale spolehlivost toho směrového označení není stoprocentní. Záleží na kvalitě 

telefonu, signálu a všeho. Když začnete kalibrovat v budově, tak se můžete dozvědět, že to také zkalibrovat 

nejde a podobně.“ 

A: „Můj první záměr byl to otestovat přímo s uživateli. Měla jsem domluvené 4 dospělé nevidomé, kteří by 

byli ochotni se se mnou budovu projít. Mám k tomu připravené i výzkumné nástroje, ale když jsme se chtěli 

domlouvat na termínech setkání, systém nám přestal fungovat. Takže možnost zkoušet jsem moc neměla.“ 

PČ: „Přesně. Já jsem měl možnost otestovat a nastavit to s nevidomým kolegou. Chtěli jsme to už spustit 

veřejně, do tetovacího provozu. No a v tu chvíli nám to zmlklo. Teda nejdřív nám zavřeli školu a pak to přestalo 

fungovat.“ 

… 

A: „Tady jsem chtěla přidat další, na tenhle roh chodby. Přijde mi to směrové, protože tu jsou většinou záchody 

a ta chodba zahýbá.“ 

PČ: „Ten roh k tomu opravdu svádí, protože se mohu ujistit, kterým směrem vede chodba. Na patře je u 

hlavního schodiště a pak u výtahu? Já bych ho sem klidně dal.“ 

A: „Dobře, ale jak byste ho pojmenoval? Protože na téhle chodbě není nic úplně charakteristického, co by 

mohlo být názvem. Jedině děkanát, ale ten se táhne přes polovinu chodby, tak nevím?“ 

PČ: „A co třeba ho dát mezi tahle okna. Kde už informace děkanát je logičtější a člověk se ji dozví, až když 

dojde na roh. Ale to všechno je lepší vyzkoušet, až to bude fungovat.“ 

… 

A: „Tady mám středovou halu se studijním oddělením. Kde jsme s Panem Seifertem nejvíce řešili vstup na 

studijní oddělení. Protože si nejdříve musíte na automatu vzít pořadové číslo, počkat až naskočí na obrazovce, 

pak zmáčknout tlačítko pro vstup a jít dovnitř. Pro východ jsou ty dveře dál, kde je zase uvnitř tlačítko. A 

automat je nepřístupný a obrazovka také nemluví nahlas. Ale nakonec jsme došli k tomu, že pokud se bude 

dělat stručná verze, nemá to úplně význam.“ 

PČ: „Určitě. To už je moc podrobná informace a vy toho člověka nenasměrujete přímo ke vchodu. A kvůli 

tomu automatu na pořadová čísla jsem Vám posílal odkaz na tu vyhlášku.“ 

A: „To je právě věc, která si myslí, že by se mohla dořešit po plánované rekonstrukci.“ 

PČ: „To určitě. Není to až taková komplikace, protože na to se dá použít modul VPN. K tomu je tlačítko číslo 

6, které startuje informační systémy. Jen je potřeba se při instalaci spojit třeba s APEXem, to bude v Praze asi 

nejjednodušší. Oni Vám s tím pomohou a přidají ten modul. Jsou pošty, na kterých to tak funguje.“ 

A: „Viděla jsem to už i na některých úřadech.“ 
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PČ: „Přesně, není to nic náročného. Jen je potřeba na to myslet a technicky to připravit. Mám tu jen malou 

připomínku, že nevidím v názvu beaconu to studijní oddělení?“ 

A: „Aha, to mi asi vypadlo při zkracování. Opravím to.“ 

… 

A: „Teď tu máme výtah první patro.“ 

PČ: „No, tady myslím, že je to v pořádku. Právě výhoda výtahu je, že můžu člověka jednoznačně směřovat, 

když vyjde z výtahu.“ 

A: „Ano. A tady jsem chtěla dát další beacon nad Akademickou poradnu, ale po konzultaci s Radkem Seifertem 

jsem od toho upustila.“ 

PČ: „A jakou by to tu hlásilo informaci?“ 

A: „Právě, asi by to bylo jen, že je tu Akademická poradna. Kterou dostane už směrem z výtahu. Jen jsem tady 

a u studijního oddělení chtěla navíc použít funkci Link. Takže tu byl odkaz na webové stránky poradny.“ 

PČ: „Myslím, že tu beacon není potřeba, pokud by mu nedal nějakou další informaci. A je otázka, jestli Link 

na poradnu budu potřebovat zrovna ve chvíli, kdy jsem v pohybu a budu to aktivovat přes aplikaci. Většina 

lidí si tu stránku projde, než sem vůbec vyrazí.“ 

… 

A: „Takže jsme u výtahu v druhém patře.“ 

PČ: „Tady myslím, že není co řešit.“ 

A: „To jsem ráda. Od druhého patra už je ten popis o dost jednodušší. A teď jsme ve středové hale a beacon 

máme hned támhle nad nástěnkou. Ale nepochopila jsem, proč je takhle na straně, a ne uprostřed. Protože 

myslí, že když přijdete schodištěm zezdola, tak tam signál nedosáhne.“ 

PČ: „To by se muselo otestovat. Ale je pravda, že ke schodišti dolů už je to asi za hranicí dosažitelnosti.“ 

A: „Ale popis tady jinak v pořádku? Když se upraví informace o schodišti, jako v přízemí?“ 

PČ: „No, ano. To hlavní schodiště bych nějak sjednotil, jak jsem říkal v přízemí. Buď dát směrovou informaci 

jen v přízemí a ve vyšších patrech bych to už možná nezmiňoval. Tady nechat jen schody dolů a nahoru. 

Protože už by člověk měl mít zkušenost s tím schodištěm.“ 

… 

A: „A tady máme stejný problém jako o patro níž. Je tu opět roh, ale není moc k čemu se vztahovat. Tak jestli 

beacon nedat taky až mezi okna a nepojmenovat ho třeba jen učebny?“ 

PČ: „Já bych ho tu dal. Klidně bych nechal jen učebny a rozepsal víc v Around Me. Určitě bych ten roh označil, 

protože se tu dá vymyslet nějaká hlavní informace a když člověk projde chodbou, zase ho to trochu zorientuje 

a nasměruje na schodiště.“ 

… 

PČ: „Tady bych beacon určitě nechal, jen bych ho opět přejmenoval na zadní schodiště, ne část. Jen bych zase 

sjednotil Around Me. S tím, že to Around Me bych se vždycky snažil dělat jen na ty hlavní směry, protože 

mezi jih a jihovýchod je malý rozptyl. A když náhodou stojíte o pět metrů dál, tak Vám to už nedává smysl. 

Ale když Vám to ukazuje jen kolmé směry, tak si to vždycky nějak spojíte s chodbami a tak.“ 

A: „Určitě, upravím to.“ 
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PČ: „A tady mi přijde ten sloup vyloženě vhodný, pro umístění beaconu, protože dosah má do všech stan, 

které potřebujete. Někdy se využije i roh, aby ta informace nepřišla zbytečně brzy, ale zrovna tady se hodí ten 

sloup.“ 

… 

A: „No a tady mám v plánu další beacon, protože za těmito dveřmi jsou schody do čtvrtého patra a chodbou 

dál zadní schodiště. Jen si nejsem jistá, jestli dávat beacon už tady nebo až za dveřmi.“ 

PČ: „Já bych ho dal nade dveře. O tom schodišti se tam dá dobře říct už v základním popisu. Za dveřmi by 

bylo už pozdě. Když je ta informace v titulu, tak je jasné, že se to děje teď. Kdežto když je ta informace až 

v Around Me, tak je zřejmé, že to teprve bude.“ 

… 

A: „Tady jsem měla v původním návrhu informaci o výstavních panelech, spíše z toho bezpečnostního a 

komfortního hlediska. Ale po konzultaci s panem Seifertem, když se ty informace výrazně zestručňovaly, tak 

jsem informaci o panelech v hlavním popisu odstranila. Nechala jsem si v Around Me, ale nevím, jestli je 

vůbec zmiňovat?“ 

PČ: „Mně přijde, že zrakově postižený půjde přirozeně po druhé straně chodby. V každém mezipatře je v téhle 

části haly zbytečně velký prostor, a on tu může jít podél vodící linie.“ 

A: „A mám tu informaci nechat v Around Me nebo ji odstranit úplně“ 

PČ: „Já to tu mám právě poznamenané, že jsem nevěděl, co tím myslíte. V tom Around Me bych je asi 

vymazal. Není to nebezpečná překážka, a kdyby se nechala informace jen o výstavních panelech, tak se každý 

zarazí. Popisovat to je zase zbytečné. Takže bych je vymazal.“ 

… 

A: „A už jsme v posledním patře. Tady já bych přidala beacon ještě nad požární schodiště, protože v celém 

patře je jen nad výtahem. Tohle patro jediné je průchozí kolem dokola a nevede do něj ani hlavní ani zadní 

schodiště, jako to bylo jinde. A jsou tu hlavně kanceláře a místnosti kateder, takže proto mám v Around Me 

jen ta čísla.“ 

PČ: „Ano, k tomu tady mám poznámku. Já bych tu navrhoval přidat rozsah. Protože když ten prostor neznám, 

tak místnosti 402 a víc mi nic neříkají. Až kam?“ 

A: „To je právě to, že ta chodba je dokola průchozí, takže to může být klidně zase do 460.“ 

PČ: „Takhle. Tak bych to někde přepůlil. Aby to bylo logické. Protože takhle bych musel složitě počítat, 

kdybych šel třeba do 435, kudy je to blíž. Tak bych to vzal na polovinu a dal bych tam jednoznačný rozsah.“ 

A: „A tady u výtahu jsme řešili s panem Seifertem hlavně ten zkosený strop, protože většina čtvrtého patra má 

na jedné straně zkosený strop. Hlavně kvůli bezpečnosti by bylo asi dobré, tam tu informaci nechat.“ 

PČ: „Já bych to tam klidně nechal. Jen škoda, že to tady už není nějak ošetřené. Stačilo by sem dát nějaký 

květináč nebo lavičku. Chce to něco, s čím se nedá hnout. Dá se to vyřešit i esteticky pěkně a člověka 

s postižením zraku to zarazí a přirozeně navede na druhou stranu. Jen na to myslet a dát vždycky na začátek 

nějakou přirozenou překážku, která Vás navede.“ 

A: „Dobře, zkusím se o tom zmínit. Jinak byste dal beacon i nad nouzové schodiště? Protože sem do čtvrtého 

patra se nejlépe dostanete výtahem, pak nouzovým schodištěm nebo těmi schody ze třetího patra.“ 

PČ: „Pokud nejste v situaci, že byste musela beacony nějak šetřit, tak já bych to dal tam i tam. K nouzovému 

i tomu druhému schodišti. Protože mi to pomůže, když půjdu okolo, tak se líp zorientuji. Dát tam informaci ve 

smyslu schodiště dolů nebo dveře na schodiště.“ 
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… 

A: „Tady za dveřmi jsou ty schody do třetího patra.“ 

PČ: „Jo, tady bych dal beacon. Za dveřmi schodiště dolů do třetího patra. A dát ho nade dveře. Zároveň můžu 

od Around Me dát zase čísla místností. Tím pádem to dá člověku směrovou informaci a trochu víc se zorientuje, 

když bude chodit dokola. Protože tady to svým způsobem nahrazuje tuhle směrovku.“ 

A: „To jsem chtěla zrovna říct. Že čísla místností používám hlavně tady, ve čtvrtém patře. Jinde píšu jen ty 

hlavní učebny. Mám tam ta čísla ještě přidat?“ 

PČ: „Nechce jen učebny. Pokud člověk jde do nějaké konkrétní kanceláře, tak si předem zjistí, kde je.“ 

A: „I SIS je u nás nastavený tak, že Vám vždycky řekne číslo místnosti.“ 

PČ: „To předpokládám. I u nás se vždycky snažíme striktně popisovat místnosti číslem a u těch důležitých 

dáváme i slovní popis.“ 

… 

A: „Ještě suterén, kam jsem chtěla dát dva beacony. Určitě jeden nad výtahem, a ještě jsem chtěla přidat jeden 

sem do chodby, protože je přeci jen dlouhá.“ 

PČ: „Výtah určitě, bez debat. A já bych sem ten druhý dal. Uvažuji o téhle stěně, protože když sejdu ze schodů, 

tak už by mě to mělo zaznamenat, a když půjdu z druhé strany, tak taky. A pojmenoval bych to chodba suterén. 

Aby to bylo jasné výškově a že se chodbou dostanu k bistru.“ 

… 

PČ: „Já myslím, že by to mělo takhle dobře fungovat. Pokud se to podaří nějak rozchodit technicky.“ 

A: „A jak byste celkově ohodnotil RightHear jako podporu prostorové orientace?“ 

PČ: „Za mě to má velikou výhodu v tom, že se to ovládá přes webové rozhraní. To je velice operativní, protože 

když se cokoli změní, je možné dát tu informaci okamžitě. U nás v Brně se třeba rekonstruovala toaleta, tak 

v tu chvíli jsme přihodili hned tu informaci.“ 

A: „A správcem RightHearu jste asi Vy v Teiresiásu, jak jsem pochopila?“ 

PČ: „Ano. Musíte si hlídat aktuálnost a dodržovat nějaká pravidla prostorové orientace zrakově postižených. 

Kdo to má na starosti u Vás?“ 

A: „To je právě věc, která se musí ještě dořešit. Protože zatím měl přístup jen pan docent Jančařík a ten systém 

nastavoval a instalovat pan Marek Salaba. Ale nějaký správce tu stanoven není.“ 

PČ: „Je přeci jen lepší nechat to na lidech, kteří mají přímý kontakt s cílovou skupinou a chápou, co potřebují 

za informace. U nás máme přístup asi tři lidé, a to webové rozhraní je navrženo moc pěkné, jednoduché.“ 

A: „A Vaše zkušenosti s Brna s RightHearem jsou podobné, jako u nás?“ 

PČ: „Jsme na tom asi stejně. Jen my už máme to nastavení otestované. Ale taky nám nefunguje a píše expiraci. 

Oni si v tichosti změnili platební podmínky a už to neřekli těm, co si systém koupili podle starých. To je 

vždycky problém těchto projektů, že vždycky investují nějaké peníze a samozřejmě chtějí, aby se jim to vrátilo, 

to chápu. Ale drtivá většina takových projektů na tom i skončí. Ti lidé pak nevědí, co si za to říct a nevím, jestli 

mám aktuální informace, ale jeden beacon za pět tisíc je prostě nehorázná suma. A vlastně platím jen za tu 

nadstavbu, za cloud. Protože kdybych si chtěl koupit beacony sám, tak zaplatím sotva desetinovou cenu, možná 

nižší. Výhodou je, že je to pro uživatele jen mobilní aplikace, nepotřebuje žádné další zařízení a pro koncového 

uživatele je bezplatná. Ale třeba problémem aplikace je pořád čeština, protože po poslední aktualizaci zase 

není česky.“ 
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A: „Marek Salaba říkal, že se snažili o lokalizaci do češtiny a posílal jim i návrh. Ale ze strany RightHearu prý 

nepřišla žádná odpověď, takže o to asi nemají moc zájem.“ 

PČ: „Aha. Ve výsledku to není takový problém, protože většina nevidomých je zvyklá používat originální 

anglické verze, protože jsou nejspolehlivější. Problém je, když je to napůl, jako je to teď. Když Vám to čte 

anglická slova česky, je to komické. Mě na tom technologicky pořád trochu vadí, že Bluetooth není úplně 

spolehlivé. Nemůžu vyloučit situaci, že člověk projde kolem beaconu s mobilem se spuštěnou aplikací, a přesto 

ho beacon nezachytí. To se nám stalo i s kolegou, když jsme to procházeli pečlivě. Důležité je počítat s tím, že 

je to opravdu jen doplňková záležitost. Rozhodně to nemůže mít plnohodnotnou orientační funkci v budově. 

Vždycky to má jen doplňkové informace. Výhodou je, když se to nastaví dobře a nepřežene se to. Když to 

umístíte na základní rozcestníky, tak tam to určitě může pomoci. Viděl bych to jako doplněk nějakého 

rozumného orientačního systému, který bude fungovat pro všechny.“ 
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Příloha 7 – Aktuální soupis informací hlášených beacony na Pedagogické fakultě UK 

(Magdaleny Rettigové 4) *Informace jsou pouze zkopírovány z cloudového úložiště, nejsou nijak upravovány. 

Beacony 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19 – kvůli nefunkčnosti nejsou instalovány 

Beacon 3: 

Spot Name Kamen 3 OK - 0 vstup do budovy 

Current location 

Spot Title Vstup do budovy a středová hala s hlavním schodištěm  

Spot 

Description 

Na konci chodby v jejím čele podatelna. Vlevo vchod na kuřácký 

dvorek s altánkem a lavičkami (pozor, za dveřmi pět schodů dolů. 

Around Me 

North 

Direction 

Title 

Nápojové automaty, výtah, nekuřácký dvorek, toalety 

ženy, muži, dále směr knihovna 

Direction 

Description 

V chodbě vpravo nápojové automaty, vlevo po třiceti 

krocích výtah poznáte kobercem na zemi, naproti 

výtahu vstup na nekuřácký dvorek s altánkem a 

lavičkami. Pozor, za dveřmi pět schodů dolů. Na konci 

v čele chodby toalety  ženy. Chodba pokračuje vpravo, 

kde na její levé straně před vchodem do zadní části 

budovy jsou toalety muži. v zadní části budovy 

knihovna a studovna. 

North-East 

Direction 

Title 

Schodiště dolů 

Direction 

Description 

Aula. V suterénu velký sál, skříňky, bistro a relax zóna. 

East Direction 

Title 

Informační panely a intertetové kiosky 

South-East 

Direction 

Title 

Hlavní shochodiště nahorů 

Direction 

Description 

Schodiště je rozděleno do dvou části nejprve pět schodu 

rovně a pak o devadesýt stupńů vlevo dalši. Vedou směr 

srudijní oddělení. 

South Direction 

Title 

Chodba ke kaetedře 

West 

Direction 

Title 

Východ z budovy 

Direction 

Description 

Pozor. Za automatickými dveřmi dvanáct schodů dolů. 
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Beacon 8: 

Spot Name Kámen 8 OK - Výtah přízemí 

Current location 

Spot Title Výtah přízemí  

Spot 

Description 

Chodbou Směrem doprava kolem nápojových automatů po třiceti 

krocích napravé straně východ z budovy. 

Za východem vrátnice a naproti ní hlavní schodiště v středové hale 

budovy. 

Směrem vlevo od výtahu na konci v čele chodby toalety  ženy. Chodba 

zatáčí vpravo směr knihovna a studovna. Na proti výtahu nekuřácký 

dvorek. 

Around Me 

North 

Direction 

Title 

toalety ženy. chodba pokračuje vpravo směr toalety 

muži, knihovna, studovna a kancelář oddělení pro 

hendicapované 

Direction 

Description 

Na konci v čele chodby toalety ženy. Chodba se zatáčí 

vpravo, kde před vstupem do zadní chodby budovy 

najdete nalevo toalety muži. V zadní chodbě je po pravé 

straně knihovna a studovna. Naproti ní pak kancelář 

oddělení pro handicapované. 

East Direction 

Title 

Kopírovací kiosek 

South Direction 

Title 

Východ z budovy, vrátnice, hlavní schodiště, chodba ke 

katedře 

West 

Direction 

Title 

Vstup od výtahu 

Direction 

Description 

Tlačítka jsou označeny braillem 

 

Beacon 9: 

Spot Name Kamen 9 OK - přízemí zadní část 

Current location 

Spot Title Zadní část přízemí 

Spot 

Description 

Ustřední knihovna a studovna, centrum pro studenty se specifickými 

potřebami 
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Beacon 10: 

Spot Name Kamen 10 OK - výtah první patro 

Current location 

Spot Title Výtah první patro  

Spot 

Description 

Směrem vpravo hlavní schodiště a studijní oddělení pokračuje ke 

katedře. Vlevo pžed odbočkou doprava nápojové automaty. Po 

odbočce studovny ER na konci chodoby vlevo toality muži a ženy. 

Around Me 

North Direction 

Title 

Nápojové automaty, na konci chodbou vpravo učebny 

er a toalety 

South Direction 

Title 

Hlavní schodiště, sdudijní odělení, děkanát, na konci 

chodby kuchyňka, vstup do pravého křídla budovy 

West Direction 

Title 

Vstup do výtahu 

 

Beacon 12: 

Spot Name Kámen 12 OK - středová hala s hlavním schodištěm první patro 

Current location 

Spot Title středová hala s hlavním schodištěm první patro  

Spot 

Description 

"Najdete zde: studijní oddělení - vstup naproti schodišti směr k čelu 

budovy, pokračujete-li do pravého křídla: učebny eR začínající čísly 

100, kanceláře - děkanátu, vedoucí studijního oddělení a tajemnice 

fakulty. Nakonci chodby kuchyňka. Chodba se dále lomí vlevo, kde 

jsou toalety a učebna R122. 

V levé části haly naproti studijnímu oddělení vstup na terasu. Směr do 

levého křídla budovy vede k výtahu, nápojové automaty, nakonci 

chodby toalety, pak chodba zahýbá v pravo, kde jsou další učebny. 

" 
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Beacon 13: 

Spot Name Kámen 13 OK - výtah čtvrté patro podkroví 

Current location 

Spot Title výtah čtvrté patro podkroví  

Spot 

Description 

z výtahu vpravo kanceláře: Pozor, držte se pravé stěny. poradna pro 

studenty se specifickými potřebami, speciální pedagogika, 

francouzský jazyk a literatura, akademický senát, ekonomické 

oddělení, odborná organizace, vydavatelství, oddělení pro vědeckou 

činnost,. Pak schodiště do třetího patra. 

Z výtahu vlevo dojdeme ke kancelářím české literatury, dějin a 

didaktiky dějepisu, speciální pedagogiky, tělesné výchovy,  

na konci chodby toalety ženy, po odbočce vpravo kancelář hudební 

výchovy a toalety  muži. 

 

Beacon 14: 

Spot Name Kámen 14 OK - výtah druhé patro 

Current location 

Spot Title Výtah druhé patro  

Spot 

Description 

Směrem vlevo - na konci chodby Toalety dámy, vedle muži a pak 

chodbou vpravo laboratoře, směrem z výtahu vpravo středová hala s 

hlavním schodištěm, Katedra občanské výchovy a filozofie 

 

Beacon 18: 

Spot Name Kámen 18 OK - středová hala s hlavním schodištěm druhé patro 

Current location 

Spot Title středová hala s hlavním schodištěm druhé patro  

Spot 

Description 

"Najdete zde Katedru občanské výchovy a filozofie, katedru chemie a 

didaktiky chemie, 

Pokračujete-li do pravého křídla budovy: učebny er 208 209, nakonci 

210. 

Na levé straně před koncem chodby masérna. 

Chodba zahýbá vlevo: wc dámy, pokladna, wc muži, postranní 

schodiště. 

Chodba pokračuje do zadní části budovy, kde je katedra primární 

pedagogiky a katedra pedagogiky 

" 
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Beacon 20: 

Spot Name Kámen 20 OK - středová hala s hlavním schodištěm třetí patro 

Current location 

Spot Title středová hala s hlavním schodištěm třetí patro 

Spot 

Description 

Najdete zde katedru matematiky a didaktiky matematiky 

Směr do pravého křídla budovy: učebny, nakonci toalety ženy. 

Chodba zahýbá vlevo: pak po pravé ruce postranní schodiště 

Dále grafická dílna, WC muži. 

Dále pak směr zadní chodba budovy - katedra výtvarné výchovy. 

 

Beacon 21: 

Spot Name Kámen 21 OK - výtah 3. patro 

Current location 

Spot Title Výtah 3. patro 

Spot 

Description 

směrem vlevo po pravé straně chodby automat na colu, na konci v čele 

chodby toalety, nejprve ženy, pak muži. Po Odbočení vpravo: katedra 

biologie  a environmentálních studií. Z výtahu směrem vpravo 

středová hala s hlavním schodištěm a pak katedra matematiky a 

didaktiky matematiky 
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Příloha 8 – Postup zpracování podkladů pro hmatové plány ilustrovaný na příkladu 

přízemí budovy Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4) 

 

a. Obrázek1: Evakuační plán přízemí budovy Pedagogické fakulty UK 
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b. Obrázek 2: Zjednodušený plán přízemí. Odstranění oken, barev, popisů a piktogramů 
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c. Obrázek 3: Zjednodušený plán přízemí, doplněný o popisky místností, překážek a 

možných orientačních bodů 
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d. Obrázek 4: Plán přízemí s umístěním značek 
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e. Obrázek 5: Plán přízemí doplněný o značky a popisy. Finální verze pro tisk 
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f. Tabulka 1: Legenda a seznam zkratek pro přízemí budovy Pedagogické fakulty UK 

 zeď zeď 

 nepřístupné prostory nepřístupné prostory 

 
schody (nejkratší je 

nejnižší) 
schody (nejkratší je nejnižší) 

 
dveře (oblouk značí směr 

otvírání) 

dveře (oblouk značí směr 

otvírání) 

 výtah výtah 

 
automat automat 

m »WC muži WC muži 

ž »Wc ženy WC ženy 

i »WC bezbariérové WC bezbariérové 

u učebna učebna 

v vrátnice vrátnice 

p podatelna podatelna 

box ¶bibliobox Bibliobox 

kd Kuřácký dvorek kuřácký dvorek 

nd Nekuřácký dvorek nekuřácký dvorek 

knih knihovna knihovna 

sit 
¶Středisko informačních 

technologií 

Středisko informačních 

technologií 

¶r#0af 

Označení místností 

¶R znamená budovu, první 

číslo patro a druhá dvě 

čísla označují dveře 

označení místností 

R znamená budovu, první číslo 

patro a druhá dvě čísla označují 

dveře 

 


