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Abstrakt

Tématem  této diplomové práce je zhodnocení přístupnosti webových stránek 

státní správy z hlediska aplikace pravidel přístupnosti platných v České republice i v 

mezinárodním srovnání. Cílem práce je  nejen samotná analýza používání pravidel 

přístupnosti,  nýbrž i popis nejčastějších chyb,  jichž se autoři webových stránek 

dopouštějí.

První část práce se věnuje charakteristice postižených uživatelů mezinárodní 

sítě internet a popisu jednotlivých pravidel přístupnosti používaných ve světě a 

v České republice .  

Další kapitoly jsou zaměřeny na samotnou aplikaci pravidel přístupnosti pro 

webové stránky ministerstev v České republice s důrazem na webové stránky české 

daňové správy . Poslední kapitola je zaměřena na komplexní aplikaci pravidel 

přístupnosti pro stránky obecní samosprávy s praktickou ukázkou některých 

nalezených chyb a jejich možného řešení . V jednotlivých  praktických částech práce 

byla zohledněna metodika českých pravidel přístupnosti.  

V závěru práce jsou zhodnoceny samotné výsledky aplikace pravidel 

přístupnosti na konkrétních webových stránkách a nastíněno možné odstranění 

nalezených nedostatků tak, aby tyto weby byly nadále přístupné pro co možná 

nejširší počet uživatelů z řad široké veřejnosti.

Klíčová slova

Pravidla přístupnosti webových stránek, přístupný web, asistivní technologie, 

WCAG, handicapovaní uživatelé, webové stránky, CSS, HTML



Předmluva ……............................................................................................................ 8
1 Kdo jsou hendikepovaní uživatelé internetu................................................. 10
1.1 Nevidomí, těžce či lehce zrakově hendikepovaní ......................................... 10
1.1.1 Nevidomí uživatelé, těžce zrakově postižení ........................................ 11
1.1.1.1 Hlasové čtečky................................................................................. 11
1.1.1.2 Speciálně upravené klávesnice ......................................................... 11
1.1.1.3 Braillův displej ................................................................................ 12
1.1.2 Uživatelé s různými vadami zraku ....................................................... 13
1.2 Sluchově hendikepovaní .............................................................................. 14
1.3 Motoricky hendikepovaní ............................................................................ 14
1.4 Kognitivně hendikepovaní ........................................................................... 15
1.5 Pohybově hendikepovaní, zranění................................................................ 16
1.6 Vyhledávací Roboti ..................................................................................... 16
2 Problematika přístupnosti v některých světových zemích a EU.................... 18
2.1.1 USA .................................................................................................... 18
2.1.2 Velká Británie...................................................................................... 19
2.1.3 Švýcarsko ............................................................................................ 19
2.1.4 Kanada ................................................................................................ 19
2.1.5 Filipíny ................................................................................................ 19
2.1.6 Austrálie .............................................................................................. 19
2.1.7 Evropská unie ...................................................................................... 20
2.1.7.1 eInclusion – Riga 2006..................................................................... 20
2.1.8 Předsednictví České republiky v roce 2009 .......................................... 20
2.1.8.1 Přístupná informační společnost....................................................... 21
3 WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines).................................... 22
3.1 Výhody metodiky........................................................................................ 23
3.2 Nevýhody metodiky .................................................................................... 23
4 WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).................................... 24
4.1 Výhody metodiky........................................................................................ 25
4.2 Nevýhody metodiky .................................................................................... 26
4.3 Primární rozdíly mezi WCAG 1.0. a WCAG 2.0.......................................... 26
4.4 Přechod z metodiky WCAG 1.0 na WCAG 2.0............................................ 27
5 Historie pravidel best practise v ČR............................................................. 27
5.1 Pravidla pro tvorbu přístupného webu [verze z r. 2004] ............................... 27
5.1.1 Výhody metodiky ................................................................................ 28
5.1.2 Nevýhody metodiky............................................................................. 28
5.2 Pravidla tvorby přístupného webu [verze z r. 2007] ..................................... 30
5.3 Verze stránek pro zdravotně postižené......................................................... 31
5.4 Podmíněně povinná pravidla........................................................................ 31
5.5 Co nás může potkat v budoucnu?................................................................. 32
6 Jak se testuje přístupnost webových stránek? ............................................... 33
6.1 Ruční kontrola............................................................................................. 33
6.2 Automatická kontrola .................................................................................. 34
6.3 Kontrola odborníka (audit) .......................................................................... 35
7 Jakých chyb bychom se měli při tvorbě přístupného webu vyvarovat........... 36
7.1 Sémantický kód........................................................................................... 36
7.2 Polohovací zařízení ..................................................................................... 37
7.3 Captcha ....................................................................................................... 38
7.4 Formuláře a tabulky..................................................................................... 38
7.5 Kontrast, kontrast, kontrast .......................................................................... 40



7.6 Barevné schéma........................................................................................... 41
7.7 Odkazy a barvy............................................................................................ 43
7.8 Použití grafických a multimediálních prvků................................................. 44
8 Analýza aktuálního stavu přístupnosti webových stránek ve veřejné správě . 45
8.1 Státní správa................................................................................................ 47
8.1.1 Ministerstva ......................................................................................... 47
8.1.1.1 Ministerstvo zdravotnictví................................................................ 48
8.1.1.2 Ministerstvo zemědělství.................................................................. 49
8.1.2 Ostatní státní instituce.......................................................................... 50
8.2 Jaké mají úřady představy o přístupnosti? .................................................... 50
8.2.1 Přístupné stránky jsou pouze pro nevidomé.......................................... 50
8.2.2 Přístupné stránky jsou ošklivé a nudné................................................. 51
8.2.3 Přístupné stránky jsou náročné, drahé a složité..................................... 51
9 Aplikace pravidel na konkrétním webu státní správy ................................... 52
9.1 Specifikace přístupného webu...................................................................... 54
9.2 Obecná doporučení...................................................................................... 54
9.2.1 Text vs. Obrázky.................................................................................. 54
9.2.2 Popup okna, javascriptové odkazy ....................................................... 54
9.2.3 Prvky formuláře a LABEL tag ............................................................. 55
9.2.4 Odlišení navigačních prvků, odkazů od ostatního textu, nadpisů .......... 55
9.2.5 Strukturování textu, používání nadpisů (h tag) ..................................... 55
10 Doporučení k aplikacím............................................................................... 56
10.1 Taxtest KONZULTANT.............................................................................. 56
10.1.1 Javascript, popup okna......................................................................... 56
10.1.2 Xhtml norma........................................................................................ 56
10.1.3 Strukturování textu tabulkou, tabulkový layout .................................... 56
10.1.4 Sémantický kód ................................................................................... 56
10.1.5 Chybějící <alt>y obrázků, nesdělné existující <alt>y ........................... 56
10.1.6 Navigační prvky u knihovny zákonů .................................................... 57
10.2 EPO............................................................................................................. 57
10.2.1 Formuláře a LABEL tag ...................................................................... 57
10.2.2 Nápověda u formulářů ......................................................................... 57
10.3 Daňový portál.............................................................................................. 58
10.3.1 Validace .............................................................................................. 58
10.3.2 Přístupnost........................................................................................... 58
10.3.3 Obsah stránek ...................................................................................... 58
11 Aplikace pravidel na konkrétním webu obce................................................ 60
11.1 Obsah webových stránek je dostupný a čitelný ............................................ 60
11.2 Práci s webovou stránkou řídí uživatel......................................................... 67
11.3 Informace jsou srozumitelné a přehledné ..................................................... 70
11.4 Ovládání webu je jasné a pochopitelné ........................................................ 72
11.5 Kód je technicky způsobilý a strukturovaný................................................. 76
11.6 Prohlášení o přístupnosti webových stránek................................................. 79
12 Závěr ........................................................................................................... 80
12.1 Webové stránky české daňové správy .......................................................... 80
12.2 Webové stránky obce Třebotov ................................................................... 81
12.3 Shrnutí......................................................................................................... 81
Seznam použitých a citovaných zdrojů........................................................................ 82
Seznam obrázků a tabulek v textu ............................................................................... 86
Seznam příloh: ............................................................................................................ 87



8

Předmluva

Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma přístupnost webových stránek 

státní správy. Toto téma jsem si vybral záměrně, neboť bych chtěl čerpat ze 

zkušeností, které jsem získal právě při implementaci přístupnosti webových stránek 

státní správy a místní samosprávy. 

Při tvorbě webových stránek by měl být brán ohled nejen na obecné zásady 

tvorby, nýbrž i na hendikepované uživatele, kteří webové stránky navštěvují. Mnoho 

z nás si neuvědomuje, že hendikepovaní nejsou omezováni pouze v reálném světě, 

ale i ve světě internetu.

Kdo z nás si připouští, že hendikepovaní uživatelé vidí webové stránky zcela 

jinak než my zdraví? Asi málokdo. Stejně jako je pro slepce nemožné řídit 

automobil, pro sluchově handicapované poslouchat hudbu, tak pro všechny 

hendikepované nevyjímaje je prostě problém pracovat s valnou většinou webových 

stránek. Tím se samozřejmě připravujeme „o potencionální klienty“, pokud 

přeskočím do komerční sféry. Ve státní správě však není primárním cílem zisk, ale 

především rozsah, úroveň a zejména kvalita poskytovaných služeb. 

Pro účel zefektivnění komunikace s hendikepovanými byla vytvořena 

pravidla přístupnosti, která jsou zakotvena v novele zákona č. 365/2000 Sb.,

o informačních systémech veřejné správy, jež byla provedena zákonem č. 

81/2006 Sb.

Hlavním cílem by primárně mělo být vytvoření takových webových stránek, 

které jsou přístupné co největšímu počtu uživatelů. Rozumíme tím, že uživatelům by 

neměly být kladeny žádné bariéry, díky kterým by nemohli efektivně s danými 

webovými stránkami pracovat. 

Pro pochopení samotné přístupnosti, je důležité vědět, že přístupnost se 

nedělá jen pro zrakově hendikepované, jak si mnoho lidí může myslet. Velmi často 

se zapomíná i na ostatní skupiny jako jsou sluchově postižení, pohybově postižení, 

občané s poruchami soustředění apod. Ti všichni dohromady tvoří téměř deset 
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procent obyvatel České republiky1. Toto číslo není zanedbatelné a proto bychom se 

všichni měli snažit ulehčit jim orientaci na tak obrovské síti jakou internet je.

Cílem mé práce je popsat aktuální stav problematiky přístupnosti, rozebrat 

jednotlivá pravidla zejména s důrazem na jejich výhody či nevýhody.

V práci se také zaměřuji na aplikaci nejdůležitějších pravidel přístupnosti pro 

webové stránky státní správy a samosprávy. Výstupem této práce je rozbor 

aplikačních částí webových stránek české daňové správy a kompletní aplikace 

pravidel přístupnosti pro webové stránky obce Třebotov. Tato část práce bude 

v budoucnu použita pro aktualizaci jak aplikačních částí webu české daňové správy, 

ale také poslouží ke kompletnímu „redesignu“ přístupnosti webu obce Třebotov.

Seznam použité literatury, který obsahuje všechny mnou použité citace v 

práci, je řazen abecedně. Všechny bibliografické záznamy jsou v souladu s normami 

ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

                                               
1 Téměr deset procent všech obyvatel ČR jsou osoby se zdravotním postižením. Celkový počet 
postižených je dle odhadu 1 015 548. - http://www.pristupnost.cz/kazdy-desaty-cech-je-zdravotne-
postizeny/
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1 Kdo jsou hendikepovaní uživatelé internetu

Pro účely této diplomové práce je velmi důležité pochopit kdo jsou vlastně 

hendikepovaní uživatelé internetu. Jak oni samotní vidí různé webové stránky a jaké 

nástrahy na ně mohou číhat.

V této kapitole popisuji jednotlivé skupiny hendikepovaných a prostředky, 

které jim jsou nápomocny při procházení webových stránek. Také jsem v přílohách 1 

až 3 připravil simulaci webových stránek, které Vám nastíní to, co hendikepovaní 

(slabozrací) skutečně vidí. 

Snažil jsem se najít statistiky o počtu handicapovaných uživatelů, kteří 

využívají internet. Celosvětově jsem však žádné podobné nenašel. Pokud bych však 

hypoteticky vycházel z počtu občanů se zdravotním postižením v ČR, kterých je cca 

10 % z celkového počtu, z nichž 15-30 % využívá podle odhadů internet, můžeme 

soudit, že z více jak 1 miliardy lidí (začátek roku 2009), kteří používají internet, je 

zhruba 150 milionů nějakým způsobem handicapovaných. V neposlední řadě však 

nemůžeme opomenout ani skupinu zdravých uživatelů, kteří používají pro práci 

s internetem alternativní software atd. Ty jsem však do výčtu níže uvedených skupin

nezařadil. 

A jak se vlastně handicapovaní uživatelé dělí? Jsou to lidé se:

 Zrakovými handicapy 

 Sluchovými handicapy 

 Motorickými handicapy 

 Kognitivními handicapy 

 Vyhledávače

1.1 Nevidomí, těžce či lehce zrakově hendikepovaní

Skupinu nevidomých, těžce či jinak zdravotně hendikepovaných jsem uvedl 

na prvním místě záměrně. Právě tito lidé jsou nejvíce postižení při práci s internetem 

jako takovým. Důvod je velice prostý. Vše co se děje na této síti potřebujeme vidět 

svýma vlastníma očima. A to právě tito uživatelé mnohdy nedokáží. Proto jsou 

webové stránky přizpůsobovány ve velké míře právě jim.
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1.1.1 Nevidomí uživatelé, těžce zrakově postižení

Asi se ptáte jak mohou zrakově postižení uživatelé pracovat s Internetem? 

Tito uživatelé sice nic nevidí, případně vidí pouze bezpředmětné obrysy. Ale tak jako 

mohou číst knihy vytištěné braillovým písmem2, tak mohou sledovat internet 

prostřednictvím velice sofistikovaných zařízení. Těmito zařízeními jsou:

1.1.1.1 Hlasové čtečky

Jedná se o stěžejní zařízení pro nevidomé. Hlasová čtečka je speciálně 

vyvinutý software, který dokáže předčítat obsah webových stránek [Špinar, 2007].

Po instalaci takovéto čtečky je použití velmi jednoduché. Uživatel si otevře webovou 

stránku a po jejím otevření čtečka automaticky začne předčítat daný obsah. Jediné co 

hlasová čtečka přečíst neumí je grafika (obrázek, flash reklama apod.) Proto je velmi 

důležité nezapomínat takovouto grafiku popisovat. 

Webdesignéři by také neměli zapomínat na strukturu stránek. Hlasová čtečka 

předčítá zpravidla webové stránky vertikálně od shora dolů. Přečtení stránek, kde je 

velmi složitá navigace, přehršel textu a odkazů tak může trvat velice dlouho. Zdravý

člověk automaticky vybírá oblast svého zájmu. Slepý člověk toto nedokáže. Musí 

počkat, až čtečka přečte stránku, a poté si vybere to, co jej zajímá. 

1.1.1.2 Speciálně upravené klávesnice

Klávesnice je jediné vstupní zařízení, které takto hendikepovaní uživatelé 

mohou používat. Těžko by využili myš, když danou webovou stránku nevidí.

Takováto klávesnice je speciálně upravena pro jejich potřebu. Problematika 

přístupnosti vyžaduje, aby uživatel byl schopen webové stránky ovládat jen 

prostřednictvím klávesnice.

                                               
2 Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému psaní, určeného pro nevidomé, 
slabozraké a se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, které 
čtenář vnímá hmatem.
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Problémy zpravidla nastávají, pokud jsou některé ovládací prvky navázány na 

tzv. jazyk Java3. Díky němu mohou být použity události (onclick, onmouseout, 

onmouseover), které způsobují např. změnu barvy odkazu, otevření nového odkazu 

apod. To by samo o sobě nevadilo, kdyby tato událost nebyla navázána na aktivitu 

myši, kterou však hendikepovaný uživatel nepoužívá. Tam, kde je tento jazyk 

aplikován, se uživatel prostě nedostane. Je proto nezbytné používat alternativy, které 

nejsou navázány na použití některých prvků tohoto jazyka.

1.1.1.3 Braillův displej

Braillův displej, někdy také nazývaný Braillovým řádkem či terminálem, je 

speciální zařízení připojené k počítači, které zobrazuje znaky v Braillově písmu. 

Princip zobrazování je poměrně jednoduchý. Braillovo písmo používá matici 

osmi bodů (v základní podobě pouze 6, ale zde je používána rozšířená osmibodová 

varianta) [Freebsoft.cz, 2010]. Každý bod může nebo nemusí být vystouplý. Braillův 

řádek je tedy tvořen destičkou s otvory, ze kterých jsou elektromechanicky 

vyzdvihovány jehličky reprezentující jednotlivé body. Tyto body jsou uspořádány do 

matice tvořící jeden řádek Braillova písma o délce většinou čtyřiceti znaků (existují 

ovšem i osmdesátiznakové displeje, které jsou samozřejmě nákladnější). 

Takové zařízení má slepec před klávesnicí svého počítače, takže může psát a 

zároveň svými prsty sledovat text zobrazený na displeji. Displej obsahuje také 

ovládací prvky, které umožňují jednak pohyb po obrazovce (tu nevidomý uživatel 

nevidí jako celek, ale vždy může zobrazit pouze její část) a jednak pohyb kurzoru po 

zobrazeném textu (akce, pro kterou vidící uživatel často používá například myš). 

Běžný řádek textové obrazovky obsahuje osmdesát znaků, takže pomocí Braillova 

řádku viz. obrázek 1, je možné zobrazit nejčastěji právě půl řádku obrazovky.

                                               
3 Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems 
a představila 23. května 1995.



13

Obrázek 1:  Braillský řádek REX 44 českého výrobce Donát. Převzato z http://www.donat.cz

1.1.2 Uživatelé s různými vadami zraku

Tito uživatelé se potýkají z různými typy postižení zraku. Celkem se může 

jednat až o šestnáct typů poruch. Mezi nejzávažnější patří:

 Glaukom (zelený zákal) – Velice závažné onemocnění, trpí jím 1 – 2 % 

lidí starších 40ti let a 10 % postižených končí trvalou slepotou. Takto 

postiženým se neustále zužuje zorné pole, takže vidí méně a méně. 

Vezměte si papír, utvořte do něj dírku o průměru 1mm, zavřete jedno oko 

a podívejte se skrze papír na monitor. Minimální výšeč, kterou takto 

uvidíme, je právě tím maximálním zorným polem, které uvidí osoby 

postižené glaukomem.

 Katarakta (šedý zákal) – Jedná se o zakalení čočky. Uživatel vidí webové 

stránky velmi rozmazaně. Pro představu, takto postižený člověk vidí 

podobně, jako kdyby zdravý člověk koukal přes zamlžené okénko u auta..

 Afakie (Chybějící čočka).

 Retinopatie - Retinopatie je označení pro patologické změny sítnice a 

jejích cév. V případě takovéto poruchy dochází u postiženého 

k výpadkům v zorném poli. Webovou stránku vidí asi tak, jakoby mu na 

monitoru sedělo několik různě velkých brouků [Schindler, 1999].

Každá z výše jmenovaných poruch způsobuje různé, nicméně vždy velmi 

vážné problémy vidění.

Mezi takto postižené uživatele patří i lidé s citlivostí na určité druhy barev. 

Jestliže je lidské oko zdravé, dokáže správně reagovat na tři druhy barev. Těmi jsou 
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modrá, červená a zelená. Proto by si webdesigneři, ale také webmasteři měli dávat 

pozor na to, aby informace, které chtějí uživatelům nabídnout, nebyly závislé jen na 

barevném vyobrazení. Webové stránky by proto měli být dostatečně kontrastní. 

Existuje celá řada nástrojů, jak změřit správný kontrast barev a usnadnit tak těmto 

lidem „pohyb“ na webových stránkách.

1.2 Sluchově hendikepovaní

I sluchově hendikepovaní mohou narazit na překážky při prohlížení 

webových stránek. V době, kdy je rychlost připojení k internetu neustále 

navyšována, je využití video a audio souborů velmi běžným jevem. Mnoho 

zpravodajských serverů doplňuje články o video soubory s komentáři. Fenomén 

Youtube, který každý den navštíví miliony uživatelů, a mnoho jiných podobných 

serverů jsou těmto uživatelům takřka zapovězeny.

Webové stránky státní správy, které také postupně video soubory využívají 

(publikace tiskových konferencí apod.), by neměly zapomínat vždy doplnit video 

soubor o jeho textovou alternativu.

Sluchově postižení uživatelé také obvykle mívají problém se slovní zásobou, 

která je u některých velmi omezena, v důsledku čehož mohou také špatně rozumět 

textům. To je další důvod, proč vytvářet webové stránky co nejsrozumitelnější.

1.3 Motoricky hendikepovaní

Mezi skupinu motoricky handicapovaných patří z hlediska přístupnosti 

webových stránek ti uživatelé, jež mají omezenou schopnost používat horní 

končetiny, tedy Ti, kteří v důsledku svého handicapu mají problém s ovládáním 

webových stránek

Takto postižení uživatelé většinou nemohou používat jako vstupní zařízení 

myš a v mnohých případech mají problémy i s klasickou klávesnicí. Proto často 

využívají namísto běžných vstupních zařízení specifické typy kompenzačních 

pomůcek (technologií), které odpovídají stavu jejich handicapu. [Handicap.zcu.cz,

2009].
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Mezi takovéto pomůcky patří například:

 Ústní tyčka (Mouth stick) - Jedná se o pomůcku, jejíž jeden konec 

(náustek tvarovaný dle chrupu) se vloží do úst a uživatel tyčkou ovládá 

počítač prostřednictvím klávesnice. 

 Tyčka uchycená na hlavě“ (Head wand) - Jedná se o pomůcku, která je 

funkčně podobná ústní tyčce, s tím rozdílem, že hůlka je upnuta na hlavě 

pomocí speciální „čelenky“. 

 Optické ukazovátko (Optical headpointer) - Jde o důmyslnější zařízení 

než v případě prvních dvou, ale je také cenově hůře dostupné. Tato 

kompenzační pomůcka nahrazuje standardní myš a pomocí 

infračerveného záření nebo optického signálu je každý pohyb hlavy 

převáděn prostřednictvím snímače na pohyb kurzoru po obrazovce.

 Zařízení reagující na dech uživatele (Sip and puf switch) - Funkčně je 

tato pomůcka podobná jednoduchému tlačítku, s tím rozdílem,že 

interpretuje výdechy a nádechy uživatele jako „on/off“ signály. 

 Speciální náhrady myši - Mezi zajímavá řešení patří speciální verze 

myši (foot-mouse - viz obrázek), která se plně ovládá nohama. Jeden 

pedál slouží k určení směru a druhý jako tlačítka myši. [Handicap.zcu.cz, 

2009].

1.4 Kognitivně hendikepovaní

Kognitivně hendikepovaných uživatelů je nejen v naší republice, ale i na 

celém světě velmi mnoho. Jsou to lidé s poruchami učení. Nejčastěji se jedná o 

dyslektiky nebo uživatele s poruchami soustředění. Také sem patří lidé, kteří trpí 

mozkovou dysfunkcí, alzhaeimerovou nemocí, downovým syndromem, autismem a 

jinými mozkovými postiženími. [Špinar, 2004, s. 43]

Přístupnost hraje pro tyto uživatele důležitou roli. Tito uživatelé mají 

nejčastěji problémy s vnímáním textu, s rychle blikajícími obrázky či barvami 

pozadí, které mohou být velmi křiklavé a působí tak na uživatele rušivě, někdy až 

depresivně. 



16

Čím jsou tedy webové stránky jednodušší a přehlednější, tím lépe se na nich 

takto postižení uživatelé dokáží orientovat. 

1.5 Pohybově hendikepovaní, zranění

Tato skupina uživatelů má obdobné problémy jako motoricky hendikepovaní. 

Jedná se zejména o uživatele s omezeným pohybem horních končetin či o osoby,

kterým byly po zpravidla vážné nehodě amputovány horní končetiny. Do této 

skupiny se rovněž řadí lidé s dočasným omezením pohybového aparátu, tedy

například ti, kteří si zlomili ruku/ce apod. I pro ně jsou určeny stejné kompenzační 

pomůcky jako pro trvale motoricky hendikepované.

1.6 Vyhledávací Roboti

I tato skupina je svým způsobem handicapovaná a proto ji musím zmínit. 

Přístupnost webových stránek nejen že usnadňuje handicapovaným uživatelům práci 

s internetem, ale na druhé stráně má významný komerční vliv pro internetové stránky 

z hlediska zlepšení návštěvnosti. Tím samozřejmě můžeme docílit zvýšením 

povědomí o naší firmě, popřípadě zvýšení prodeje na našem eshopu apod.

To že se naše stránky objevily při zadání nějakého klíčového slova v námi 

používaném vyhledávači, má na svědomí právě robot (nebo crawler, spider apod.) 

daného vyhledávače. Jedná se softwarový program, který je součástí vyhledávače. 

Prochází web, následuje odkazy, stahuje text webových stránek a ukládá je do 

databáze. [Mplan.cz, [2002-2010]].

Čím přístupnější jsou naše stránky, tím snáze dokáže vyhledávací robot naše 

stránky zpracovat.

Ne vždy ale tento mechanismus funguje bez dalších problémů. Robot totiž 

nedokáže zpracovat zvuky, obrázky a rovněž špatně interpretuje některé technologie 

jako např.: javascript, flash apod. 
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Špatně vytvořené odkazy dokáží robotovi znesnadnit přístup při procházení 

našeho webu. Faktorů, které ovlivňují práci robota, je celá řada. Následkem je pak to, 

že se robot nedostane do hlubších částí našeho webu a posléze jej opustí. Díky tomu 

se nebudou tyto časti webu promítat do výsledku vyhledávání.

Autoři stránek, ale i autoři vyhledavačů (např. Google, Seznam apod.) tím 

dali možnost vzniku specifické skupině lidí, která se živí tzv optimalizací pro 

vyhledávače. Jedná se o tzv. SEO4 neboli Search Engine Optimization [Wikipedie, 

c2008].

Bohužel existují i „zlí“ roboti, tzv. spamy. Tito roboti slouží k rozesílání 

spamu, popř. dokáží zahltit různá diskuzní fóra, kdy dokáží vyplnit neochráněny 

formulář prostřednictvím kterého vkládají do databáze spam. Proti nim se 

webmasteři snaží bojovat a stránky tak učiňují opět nepřístupnými. Existují však 

metody, které dokáží tento problém řešit, tak jak je např. popsáno v kapitole 7.

Velice užitečným projektem, který se zabývá problematikou optimalizace 

jsou internetové stránky http://seo-servis.cz/, které poskytují celou škálu nástrojů pro 

analýzu zdrojového kódu, síly webu, vyhledavačů apod.

                                               
4 je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah 
byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve 
výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a 
tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. 

http://seo-servis.cz/
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2 Problematika přístupnosti v některých světových 

zemích a EU

Neustále roste počet zemí na celém světě, které zavedly právní předpisy, jež 

přímo řeší nutnost uzpůsobovat webové stránky pro osoby se zdravotním postižením. 

Je velmi důležité, že tato povinnost je zakotvena přímo v zákoně, neboť to je dle 

mého názoru jediný účinný prostředek, jak efektivně dospět k harmonizaci a 

dodržení standardů přístupného webu.

2.1.1 USA

V problematice přístupnosti hrají prim zejména Spojené státy americké. 

Existují zde dva důležité zákony:

 American with Disabilities Act – tento zákon byl podepsán prezidentem 

Georgem H. W. Bushem v roce 1990. Jedná se o první světový zákon 

občanských práv pro osoby se zdravotním postižením. Tento zákon 

zakazuje diskriminaci osob se zdravotním postižením v zaměstnání, ve 

veřejných službách, e veřejných ubytovacích zařízení a telekomunikací. 

(http://www.eeoc.gov/ada/)

 Section 508, Rehabilitation Act – V roce 1998 Kongres doplnil zákon o 

§ 508. Tento zákon požaduje, aby všechny federální agentury Spojených 

států přizpůsobily informační technologie osobám se zdravotním 

postižením. Paragraf 508 byl přijat k odstranění bariér v oblasti 

informačních technologií s cílem zpřístupnit nové příležitosti pro lidi se 

zdravotním postižením a podpořit rozvoj technologií, které přispějí k 

dosažení těchto cílů. Zákon se vztahuje na všechny Federální agentury při 

vývoji, nákupu, nebo používání informačních technologií. Podle § 508 

musí agentury dát zdravotně postiženým zaměstnancům a veřejnosti 

přístup k informacím, který je srovnatelný s přístupem k ostatním 

informačním technologiím. [Section508.gov, 2000]

http://www.eeoc.gov/ada/
http://www.eeoc.gov/ada/
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2.1.2 Velká Británie

Velká Británie řeší přístupnost zákonem Disability Discrimination Act (1995, 

2001). V jehož třetí části „Part III. Goods, facilities and services“ je upravena právě 

přístupnost veřejně provozovaných informačních systémů a služeb [Opsi, 1995].

2.1.3 Švýcarsko

Švýcarský právní systém zakotvil přístupnost v zákoně o rovnoprávnosti 

zdravotně postižených spoluobčanů. Článek 10. tohoto zákona nařizuje, aby 

informační a komunikační služby nebo transakce nabízené na internetu byly

přístupné pro osoby se zdravotním postižením řeči, sluchu, zraku nebo motorickým

postižením. Za tímto účelem musí být webové stránky navrženy v souladu s 

mezinárodními standardy vydanými konsorciem World Wide Web Consortium 

(W3C). Tento zákon je platný pro státní organizace i všechny státní podniky

[Admin.ch, 2002].

2.1.4 Kanada

Kanadská přístupnost webových stránek vychází z norem Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0. Díky této normě musí přístupnost dodržovat 

veškeré vládní instituce.  

2.1.5 Filipíny

Jako součást iniciativy přístupnosti webových stránek, vláda Filipín,

prostřednictvím Národní rady pro sociální péče pro zdravotně postižené osoby, 

schválila doporučení, díky kterému mají webmasteři přizpůsobovat jednotlivé 

webové stránky zdravotně hendikepovaným.

2.1.6 Austrálie

Velmi zajímavým podnětem pro přístupnost webových stránek byl případ 

slepce, který zažaloval organizační výbor olympijských her. Jednalo se o první 

úspěšně vyhraný případ diskriminace na základě zdravotního postižení. Důvod 

žaloby se vztahoval na webové stránky olympijských her, které se konaly v roce 

2000 v Sydney. Stránky nebyly přístupné pro nevidomé uživatele.
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V důsledku tohoto zlomového rozsudku Australská komise pro lidská práva 

(HREOC) zveřejnila standardy přístupného webu a politiku přístupných webových 

stránek, které musí dodržovat všechny australské státy bez výjimky [Hreoc, 2009].

2.1.7 Evropská unie

Mnoho zemí EU má upraveny pravidla přístupnosti ve své legislativě. 

Nevýhodou je zejména nejednotnost, která vede k v aplikaci různých standardů 

v rámci jednotlivých zemích EU.

Evropská unie vyvíjí snahy o jednotnost přístupnosti od roku 2002. Jedná se 

zejména o Lisabonská strategie a navazující dokumenty:

 eEurope 2002: Action Plan

 eEurope2005: An Information Society for All

 i2010: European Information Society for Growth and Employment

2.1.7.1 eInclusion – Riga 2006

Na konferenci v Lotyšské Rize byla přijata deklarace e-Accessibility v oblasti 

elektronických komunikací, jejímž cílem je plná integrace v legislativě jednotlivých 

členských zemí.

V rámci této deklarace bylo doporučení k přístupnosti veřejnoprávních webů 

do r. 2010. [Ec.europa.eu, 2010]

2.1.8 Předsednictví České republiky v roce 2009

V rámci českého předsednictví v roce 2009 se uskutečnilo zasedání Rady EU. 

Byly přijaty tzv. Závěry k přístupné informační společnosti. Hlavním bodem bylo 

řešení celosvětové krize, kdy se Rada EU shodla, že moderní informační a 

telekomunikační technologie mohou být jedním z prostředků, které vyvedou EU z 

hospodářského útlumu. Ekonomická krize by mohla za určitých okolností být totiž 

pro Evropu i šancí, a to právě a zejména v oblasti moderních technologií.
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2.1.8.1 Přístupná informační společnost

Rada přijala Závěry Rady k přístupné informační společnosti, které usilují 

o zpřístupnění nejen webových stránek, ale i dalších ICT, jako jsou např. bankomaty, 

miliónům občanům v celé Evropě. Přes znatelné pokroky nejsou výsledky v této 

oblasti stále uspokojivé, proto české předsednictví v rámci přijatých Závěrů navrhlo 

začlenit požadavek přístupnosti jako kritérium při zakázkách na vytvoření či re-

design webových stránek financovaných z veřejných prostředků.
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3 WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) 

Jedná se o první pravidla zabývající se přístupností webu, která vytvořila 

skupina WAI (Web Accessibility Initiative) spadající pod W3C (World wide web 

consortium). Tato pravidla vznikla v roce 1999 a jejich hlavním cílem bylo pomoci 

na jedné straně vývojářům, a na druhé straně hendikepovaným uživatelům, s 

vytvořením přístupných webových stránek [W3C, 1999].

K takto nastoleným pravidlům byl ještě vytvořen samostatný dokument s 

názvem "Techniky pro Web Content Accessibility Guidelines 1.0", který podrobně 

uvádí příklady použití HTML kódu a CSS stylů.

Samotná pravidla, kterých je 14 byla navržena jako doporučení a jsou 

rozdělena do třech bodů dle priorit.

1. [Priorita 1]. Webový vývojář musí tento bod splnit. V opačném případě 

bude pro jednu či více skupin nemožné získat přístup k informacím v 

dokumentu. Splnění tohoto bodu je pro některé skupiny uživatelů 

základním předpokladem pro to, aby mohly webové stránky používat.  

2. [Priority 2] Webový vývojář by měl tento bod splnit. V opačném případě 

bude pro jednu či více skupin obtížné získat přístup k informacím 

v dokumentu. Splněním tohoto bodu budou odstraněny závažné překážky 

v přístupnosti daného dokumentu.

3. [Priority 3] Webový vývojář může tento bod splnit. V opačném případě 

bude jedna či více skupin poněkud obtížně získávat přístup k informacím 

obsaženým v dokumentu. Splnění tohoto bodu zlepší přístupnost daného 

dokumentu.

Zároveň jsou definovány tři úrovně přístupnosti:

1. Úroveň A (základní úroveň přístupnosti) – jsou splněny všechny kontrolní 

body s prioritou 1.

2. Úroveň AA (střední úroveň přístupnosti) – jsou splněny všechny 

kontrolní body s prioritou 1 a 2.
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3. Úroveň AAA (nejvyšší úroveň přístupnosti) – jsou splněny všechny 

kontrolní body s prioritou 1, 2 i 3. 

3.1 Výhody metodiky

a) Jedná se o nejznámější a celosvětově rozšířenou a uznávanou metodiku.

b) WCAG 1.0 se stala podkladem pro další metodiky (například Section 

508, Pravidla pro tvorbu přístupného webu, Blind Friendly Web).

c) Existují automatické validátory, pomocí kterých lze (až na pravidla, 

vyžadující kontrolu člověkem) kontrolovat splnění jednotlivých 

požadavků.

d) Obsahuje konkrétní požadavky z hlediska přístupnosti, protože je 

primárně zaměřena na HTML. Tvůrci webů tedy přesně vědí, co se po 

nich z hlediska přístupnosti požaduje.

e) Obsahuje konkrétní návody a postupy pro tvůrce webů (Techniques for 

Web Content Accessibility Guidelines) [Špinar et al., 2007, s. 13].

3.2 Nevýhody metodiky

a) Pravidla byla vydána v roce 1999 v USA, což se odráží na jejich skladbě 

a stanovení priorit jednotlivým bodům, která odpovídají době a místu 

vzniku.

b) Pravidla WCAG 1.0 kladou přílišný důraz na některé sporné věci, které 

jsou v současné době nerelevantní.

c) Pravidla obsahují kontrolní body, které jsou v dnešní době již objektivně 

zastaralé a nedůležité (jedná se hlavně o kontrolní body z pravidla 10). 

d) Některým požadavkům, majícím z praktického hlediska velkou důležitost 

(například dostatečný kontrast barev popředí a pozadí), je přiřazena nižší 

priorita, než si ve skutečnosti zaslouží.

e) V metodice některé zásadní požadavky z hlediska přístupnosti (například 

správně vytvářené titulky stránek či konzistentní navigace) zcela chybí.

f) Do dnešního dne nebyl vydán oficiální český překlad metodiky WCAG 

1.0 i přesto, že nejméně dva překlady již v ČR existují. I tato skutečnost 

zabránila masivnějšímu rozšíření této metodiky v České republice 

[Pavlíček, 2007].
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4 WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

Pravidla WCAG 2.0 vznikla jako následek dnes již nevyhovujících pravidel

WCAG 1.0. Jejich vývoj byl poměrně dlouhý, neboť první pracovní verze byla 

vydána dva roky po WCAG 1.0. Následně bylo vydáno dalších 11 pracovních verzí. 

Pravidla byla kompletně dokončena 11. prosince 2008. WCAG 2.0 se skládá z 12 

pravidel, která jsou rozdělena do 4 principů (Vnímatelnosti, Ovladatelnosti, 

Srozumitelnosti a robustnosti.) [W3C, 2008].

K Metodice pravidel WCAG 2.0 se přihlíželo právě při vytváření českých 

zákonných pravidel přístupnosti.

Cílem návrhu WCAG 2.0 bylo přizpůsobení se různorodým IT technologiím, 

které jsou používané pro vytváření webů. Velký důraz byl kladen zejména na 

budoucí vývoj technologií, tak aby nemuselo dojít k brzkému vytvoření dalších 

pravidel. Asi největším nedostatkem těchto pravidel je jich rozsáhlost, která 

způsobuje problémy při jejich implementaci. Zároveň tímto také dochází k jejich 

nepřehlednosti.

Rozdíl mezi metodikou WCAG 1.0 a WCAG 2.0 je zejména v samotném 

principu fungování těchto pravidel. Pravidla WCAG 1.0 se soustřeďují do 

jednotlivých pravidel s kontrolními body, přičemž základním kritériem při hodnocení 

nebo implementaci je jejich shoda. Naproti tomu pravidla WCAG 2.0 jsou 

koncipována do 4 principů, z nichž každý princip má své vlastní pravidlo a také 

každé pravidlo disponuje stanovenými kritérii úspěchu. Právě splnění těchto kritérií 

je nutné, aby dané pravidlo bylo dodrženo. Tento efekt u mnohých odborníků 

evokuje onu těžkopádnost na použitelnost těchto pravidel. Samotná pravidla, ale také 

jejich kontrolní body, mají danou úroveň přístupnosti.

Základní principy WCAG 2.0 jsou:

 WCAG 2.0; Vnímatelnost – uživatel musí být schopen stránky vnímat 

všemi svými smysly. 

 WCAG 2.0; Ovladatelnost - uživatelské rozhraní komponent a navigace 

musí být ovladatelné. Stránky by neměly vyžadovat ty akce, které 

uživatel nemůže nebo je není schopen vykonat.
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 WCAG 2.0; Srozumitelnost - informace a provoz uživatelského rozhraní 

musí být srozumitelné. 

 WCAG 2.0; Robustnost (Techniques and Failures for WCAG 2.0) –

maximalizovat kompatibilitu se současnými a budoucími uživateli 

činiteli, včetně asistenčních technologií. (HTML, CSS, SMIL, 

ECMAScript a další). 

Kritéria úspěchu (Success criterie) jsou následující:

 A  - Musí být dosažena základní úroveň přístupnosti pro internetové 

vyhledávacče prostřednictvím html a skriptovacích jazyků.

 AA - Musí být dosaženo zelpšení úrovně použití prostřednictvím html, 

scriptovacích jazyků, ale také prostřednictvím layoutu stránky. Je tedy 

třeba brát v potaz i to, jakého kritéria chceme při tvorbě webu dosáhnout.

 AAA - Musí být dosažena přístupnost webových stránek pro všechny 

handicapované uživatele [W3C, 2008].

4.1 Výhody metodiky

1. Byla odstraněna některá zastaralá pravidla, zároveň byla implementována 

nová, která se týkají využívaných multimédiích. (např. možnost vypnutí 

zvuku na pozadí stránky apod.)

2. Snaží se být technologicky nezávislá. Není pochyb, že technologie 

používané k výrobě webových stránek se mění a vyvíjí rychlým tempem. 

Cílem metodiky WCAG 2.0 je napsat pravidla tak technologicky 

nezávislá, aby bylo možné aplikovat i tu technologii, která se v současné 

době vyvíjí nebo dokonce teprve vznikne.

3. Oproti pravidlům WCAG 1.0. jsou tato pravidla napsána obecněji. Díky 

tomu mohou být aplikována na nově vzniklé technologie, aniž by musela 

být jakkoli přepsána.

4. Aplikace pravidel může přinést instituci, která je aplikuje, jistou prestiž. 

V případě komerční firmy se může díky tomu dojít např. ke zvýšení 

návštěvnosti webových stránek, případně obratu z prodeje [Thatcher et 

al., 2006, s. 468-469].
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4.2 Nevýhody metodiky

a) Hlavní nevýhodou je jejich veliká obsáhlost., kdy samotná dokumentace 

k pravidlům obsahuje dohromady téměř 450 stran.

b) Pravidla jsou psána velmi odborně, v důsledku čehož může docházet 

k neporozumění zejména u uživatelů, kteří nejsou velmi dobře znalí 

anglického jazyka. Avšak, jak vyplynulo z některých odborných diskuzí, i 

ti, pro které je anglický jazyk mateřským, mají problém některým 

termínům rozumět.

c) Aplikace nových pravidel je především uplatňována s časem stárnutí a 

potřebou vytvoření nových webových stránek. [Accessifyforum, 2009]

4.3 Primární rozdíly mezi WCAG 1.0. a WCAG 2.0

Jak již bylo několikrát zmíněno, pravidla WCAG 2.0. platí obecněji pro různé 

druhy webových technologií a pokročilejších technologií. Oproti WCAG 1.0. jsou

navržena tak, aby se mohla přizpůsobovat i budoucím technologiím.

Pro pravidla WCAG 2.0 byla vypracována rozsáhlá projektová dokumentace 

s mnoha příklady a pokyny. Nicméně, jak již bylo řečeno výše, mnohými jsou tato 

pravidla také vnímána jako příliš rozsáhlá a proto těžko použitelná.

WCAG 2.0. byla vyvinuta s cílem harmonizovat normy přístupnosti do jedné 

jednotné a použitelné pro všechny.

Pravidla WCAG 1.0 jsou organizována kolem pokynů, které mají své 

kontrolní body stanovené do priorit 1,2 nebo 3. Základním kamenem pravidel je 

shoda kontrolních bodů WCAG 2.0. Ty jsou organizovány kolem čtyř zásad 

přístupnosti, kdy každá zásada má své pokyny. Jsou stanovena tzv. kritéria úspěchu 

na úrovni A, AA nebo AAA.
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4.4 Přechod z metodiky WCAG 1.0 na WCAG 2.0

Velká část webů, které odpovídají normám WCAG 1.0, nemá v zásadě 

problém s pravidly WCAG 2.0. Základní otázky a pravidla přístupnosti jsou si 

podobné, I když samozřejmě existují i nemalé rozdíly.

5 Historie pravidel best practise v ČR

V roce 2000 vzniká v České republice projekt Blind Friendly Web. Vznikl ve 

sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako jeden z výstupů kurzů 

obsluhy výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku. Jedná se 

o první projekt v ČR, který se začal systematicky věnovat přístupnosti webových 

stránek.

Jedním z prvních, který se o problematice přístupnosti webu začal věnovat

z pozice redaktora odborného periodika, byl Martin Kopta, který publikoval své 

články na serveru Lupa.cz

další významnou osobností, která ovlivnila přístupnost webových stránek, je 

David Špinar, který v roce 2004 spouští svůj web o přístupnosti 

(http://pristupnost.nawebu.cz). Právě on se nemalou měrou podílel na vzniku prvních 

pravidel pro tvorbu přístupného webu, která vznikla v gesci bývalého Ministerstva

informatiky České republiky.

5.1 Pravidla pro tvorbu přístupného webu [verze z r. 2004]

Problematikou přístupnosti se začalo zabývat Ministerstvo informatiky. 

V roce 2004 vznikla pravidla přístupného webu, na kterých se podílela pracovní 

skupina složená se zaměstnanců Metodického centra informatiky tzv. SONS –

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V rámci této skupiny bylo 

vytvořeno 30 pravidel rozdělených do šesti skupin. Pravidlům není přiřazena priorita 

podle důležitosti neboť všechna pravidla mají stejnou důležitost.

http://pristupnost.nawebu.cz/
http://pristupnost.nawebu.cz/
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Pokud bychom se však na pravidla podívali z hlediska organizace SONS, má 

tato organizace pravidla rozdělena do skupin dle priority z nichž skupina první 

obsahuje 14 pravidel, která je nutno nezbytně splnit, tak aby byly informace pro 

postižené uživatele dostupné.

5.1.1 Výhody metodiky

a) Pravidla vznikla s ohledem na české prostředí.

b) Pravidla i vysvětlující odstavce jsou v češtině.

c) Pravidla byla sice primárně vytvořena pro potřeby webů veřejné správy, 

jsou ale natolik univerzální, že je lze použít i pro weby mimo veřejnou 

správu.

d) Pravidla obsahují body, jejichž splnění je až na výjimky snadno 

ověřitelné.

e) Pravidla až na výjimky obsahují body, jejichž implementace 

nepředstavuje pro tvůrce webu nijak vysoké nároky.

f) Pravidla až na výjimky obsahují konkrétní požadavky z hlediska 

přístupnosti.

g) Metodika byla vytvořena na základě praktických zkušeností autorů.

h) Pravidla jsou primárně zaměřena na HTML technologii, což s sebou 

přináší možnost definovat konkrétní požadavky z hlediska přístupnosti 

[Pavlíček, 2007].

5.1.2 Nevýhody metodiky

a) Pravidla byla vytvořena jen s částečnou a neucelenou znalostí potřeb 

handicapovaných občanů v ČR. 

b) Pravidla byla vytvořena bez znalosti počtu handicapovaných občanů 

v ČR, který však z důvodu citlivosti údaje o zdravotním stavu bohužel 

není znám ani v obecné rovině.

c) Pravidla byla vytvořena bez dostatečné znalosti vůle handicapovaných 

občanů v ČR pracovat s internetem. 

d) Pravidla byla vytvořena bez znalosti finančního dopadu zavedení pravidel 

na weby státní správy. 
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e) Vznik pravidel nereflektoval postupující vznik metodiky WCAG 2.0. 

Tento bod je důležitý zvlášť v situaci, kdy se mnoho evropských států

k WCAG 2.0 hlásí jako ke svému budoucímu cíli.

f) Nevznikla třetí úroveň pravidel, která měla obsahovat konkrétní ukázky 

postupů, vzorové příklady, atd. Metodiky WCAG 1.0 i 2.0 mají dokument 

Techniques for Web Content Accessibility Guidelines, který se praktické 

implementaci jednotlivých technik věnuje a je pro tvůrce webů velmi 

užitečný

g) Pokud v budoucnu bude v České republice snaha o harmonizaci, nebo 

alespoň o přiblížení se pravidel s metodikou WCAG 2.0, bude to 

vyžadovat další nemalou finanční investici z pohledu tvůrců, vývojářů 

apod [Pavlíček, 2007].
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5.2 Pravidla tvorby přístupného webu [verze z r. 2007]

Nová pravidla přístupného webu vznikla v roce 2007 v rámci projektu 

výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR, podle veřejné 

zakázky dle zákona č. 199/1994 Sb., resp. dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název projektu byl „Projekt YA512006003 

- Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“.

Cílem tohoto projektu bylo:

Porovnat současný stav pravidel "Best Practise - pravidla pro tvorbu 

přístupného webu" v ČR s mezinárodní metodikou WCAG 1.0 a návrhem metodiky 

WCAG 2.0. Na základě výzkumu populace ČR bude určen podíl občanů ČR se 

zdravotním postižením se začleněním do čtyř skupin dle zadávající dokumentace. Na 

základě výsledků výzkumu budou navržena pravidla přístupného webu respektující 

metodiku WCAG 2.0 (úroveň AA). Budou rovněž stanoveny možné postupy 

aplikace těchto pravidel na úpravu webových stránek orgánů veřejné správy. Zároveň 

bude provedeno i zhodnocení finančních dopadů navržených postupů za 

předpokladu, že služba úpravy webových stránek bude získána od externích subjektů 

[Isvsav.cz, 2007].

Nově vytvořená pravidla „Best Practise“ se skládají z celkem 33 bodů, které 

jsou dále rozděleny do 5 skupin.  Primárním cílem bylo sjednotit stávající metodiku, 

ale také sjednotit pravidla s metodikou WCAG 2.0.

Pravidla, která vznikla, jsou součástí vyhlášky o formě uveřejňování 

informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek 

pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Tato vyhláška byla 

vydána v roce 2008 (vyhláška č. 64/2008 Sb. ze 7. února 2008) a Česká republika se 

tak definitivně zařadila mezi země, které odstraňují bariéry v přístupu osob s těžkým 

zdravotním postižením k informacím prezentovaným prostřednictvím sítě internet.
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5.3 Verze stránek pro zdravotně postižené

Pro účely přístupnosti byl vypracován metodický pokyn k vyhlášce č. 

64/2008 Sb, který dává možnost orgánům státní správy rozhodnout se, jakým 

způsobem budou zveřejňovat informace spojené s chodem státní správy. Tento 

pokyn také umožňuje vytvořit separátní verzi stránek, která bude určena pouze pro 

zdravotně handicapované [Blindfriendly.cz, 2008].

Osobně si myslím, tak jako mnozí odborníci, že vytvářet separátně webové 

stránky pro handicapované a zdravé uživatele je krokem zpět. Nejen z hlediska 

pracnosti a nákladovosti, ale také úspory času. Tato „myšlenka“ popírá vznik 

samotných pravidel. 

Je třeba si také uvědomit, jakou by za daných podmínek měl takto vytvořený 

web informační hodnotu. Obě verze se mohou od sebe velmi lišit. Otázkou také 

zůstává, jakým způsobem by byl samotný web zakomponován do verze pro běžné 

uživatele. Vytvořením jakéhosi prolinku může vést k situaci, že handicapovaný 

uživatel si ani nevšimne, že má možnost přejít na jinou verzi. Informace, které by tak 

hledal, nemusí vůbec nalézt.

Tento pokyn však také stanoví, že jediná webové prezentace je žádána pouze 

u nově vzniklých webů.

5.4 Podmíněně povinná pravidla

Nechci být nějak hanlivý, ale tato tři slova „podmíněně povinná pravidla“ ve 

mně vyvolávají pocit ironických úšklebků až zmarů. Takto nevhodná definice 

pravidel může být nastolena snad pouze za předpokladu, kdy v rámci legislativního 

procesu naprosto chybí informovanost a znalost dané problematiky.

Vytvoříme pravidla, která by měla být standardem, a poté řekneme, že tyto 

pravidla budou pouze podmíněná, tudíž velice těžko vynutitelná. O co se tedy vlastně 

jedná?

Z některých pravidel, která byla povinná, se stala pravidla tzv. podmíněně 

povinná. Celý tento proces má za následek tu skutečnost, že provozovatelé a tvůrci 
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webů mají velkou možnost, jak z webu nepřístupného udělat web přístupný. 

Představme si, že nějaká instituce vytvoří web, přičemž pro některé jeho části 

využije ať už specifický „flash“, nebo „Javascript“. Může tak být například 

vytvořeno menu apod. Tím se stává web nepřístupným, ale v uplatnění metodiky 

přístupnosti se daná instituce odvolá na pravidlo č. 3., díky čemuž se stane web 

přístupný, pravidla jsou tudíž splněna, ale bohužel někteří handicapovaní mají smůlu 

a navigaci prostě nevyužijí, protože to nebudou umět. 

V tomto kontextu může metodika přístupnosti ztrácet smysl a naprosto 

odporuje účelu, kvůli kterému byla zřízena. Přičemž splnit některá podmíněně 

povinná pravidla je z technického hlediska poměrně jednoduché. 

5.5 Co nás může potkat v budoucnu?

Dle metodického pokynu 64/2008 Ministerstvo vnitra, do jehož gesce se 

problematika přístupnosti po zrušení Ministerstva informatiky spadá, sděluje: 

Tato verze metodického pokynu je určena tvůrcům/správcům webových 

stránek. Na základě zkušeností s využitím tohoto metodického pokynu a vyhlášky 

samotné bude vytvořena nová verze vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti

[Ministerstvo vnitra, 2008].

Z výše uvedeného vyplývá, že se pravděpodobně v budoucnu dočkáme 

dalších úprav pravidel přístupnosti. Může k tomu dojít např. z důvodu harmonizace 

legislativy EU nebo z důvodu připomínek handicapovaných uživatelů.

Myslím si, že v budoucnu může být legislativně stanovena nutnost

uplatňování pravidel přístupnosti nejen pro státní úřady, ale i pro jimi zřízené 

organizační složky či příspěvkové organizace, např. knihovny atd.

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
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6 Jak se testuje přístupnost webových stránek?

Testování přístupnosti se zpravidla uplatňuje oproti nějaké metodice. V rámci 

samotného testování můžeme využít:

 Ruční kontrolu

 Automatickou kontrolu

 Kontrolu odborníka (tzv. audit webových stránek)

6.1 Ruční kontrola

Samotnou podstatou, jak už z názvu vyplývá, je, že pravidla přístupnosti jsou 

kontrolována samotným vlastníkem či autorem stránek. Pro ruční kontrolu se 

nevyžaduje odborná znalost pravidel přístupnosti, ale primárním cílem je najít a 

opravit případná problematická místa. Není v silách vlastníků či autorů odhalit 

všechny nedostatky, ale lze samozřejmě takto předejít zásadním chybám. Zpravidla 

se také používají různé pomůcky, kterými jsou nejčastěji rozšíření internetového 

prohlížeče, tzv. toolbary. 

Je třeba mít na paměti, že webová kontrola není nikdy stoprocentní. Pro 

webové stránky státních institucí platí, že by pro testování přístupnosti mělo být 

využito znalostí odborníků, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Nejčastěji se webová stránka kontroluje:

 v různých webových prohlížečích

 s vypnutou grafikou

 bez skriptů (Java apod..)

 v textovém prohlížeči (Lynx, Links apod.)

 při ovládání klávesnicí

 při různém nastavení rozlišení monitoru

 bez barev

 bez kaskádových stylů
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Výhody ruční kontroly:

 Nic nás nestojí, je zdarma

Nevýhody 

 Kvalita výsledků odpovídá znalostem osoby, která web testuje

 Časové hledisko, které musí být kontrole věnováno

 Využití omezených kritérií v rámci testování

6.2 Automatická kontrola

Automatická kontrola přístupnosti je prováděna prostřednictvím validátorů. Samotný 

princip je velmi jednoduchý, kdy po zadání url a výběru metodiky, kterou má být 

web testován, je spuštěn samotný test. 

Výhody 

 test je zdarma 

 výsledky jsou okamžitě dostupné

Nevýhody 

 složitost výstupů

 nelze zcela aplikovat pro česká pravidla přístupnosti

 nedetekují některé další prvky přístupnosti

Díky on-line validátorům přístupnosti máme možnost si ověřit zejména ty 

prvky, které se na stránkách nejčastěji opakují (přítomnost vazby mezi 

formulářovými prvky a jejich popisky, <alt> popisky u obrázků, nadpisy, atp.). 

Pomáhají nám také eliminovat chyby, které mohou vzniknout působením lidského 

faktoru - například při manuálním testování rozsáhlého formuláře se může stát, že 

jeden či dva prvky testující osoba přehlédne a ani tedy nepřekontroluje.



35

Nejčastěji používanými nástroji jsou:

 Cynthia Says (http://www.contentquality.com) - Tento nástroj vyžaduje 

podrobnou znalost anglického jazyka. Problémem může být samotný 

výstup testu, který je publikován v textové podobě a tedy odděleně od 

původních, testovaných stránek.

 Wave (http://wave.webaim.org) - Dle mého názoru výtečný a velmi 

užitečný nástroj, který zobrazuje výsledky testu do samotné stránky. 

Můžeme tedy snadno rozpoznat, v čem jsme udělali případné chyby a 

zajistit jejich nápravu.

 CheckMyColours (http://www.checkmycolours.com) - Velice jednoduchý

nástroj pro zjištění kontrastu barev na webu.

6.3 Kontrola odborníka (audit)

Jedná se zřejmě o nejjistější metodu testování přístupnosti. Kontrolu provádí

autorizovaný odborník, který je velice podrobně seznámen s pravidly přístupnosti, 

zná široké spektrum nástrojů, které se pro testování používají a dokáže prověřit i ty 

zásady, které mohou být špatně specifikované, či dokonce specifikovatelné a ne 

všichni jim rozumí.

Samotné testování je poměrně časově náročné a výsledkem bývá zpravidla 

seznam doporučení, které nedostatky mají být odstraněny. Po těchto úpravách autor 

či vlastník stránek zpravidla obdrží certifikát o přístupnosti webových stránek 

[Špinar 2004, s. 275].

Výhody 

 spolehlivě prověří nadefinované zásady přístupnosti 

 prověří i obecnější zásady přístupnosti, které známé metodiky neřeší 

Nevýhody 

 finanční náročnost (není zdarma)

 trvá nějaký čas

http://www.contentquality.com/
http://wave.webaim.org/
http://www.contentquality.com/
http://wave.webaim.org/
http://www.checkmycolours.com/
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7 Jakých chyb bychom se měli při tvorbě 

přístupného webu vyvarovat

Mýlit se je lidské a dělat chyby obzvlášť, říká staré české přísloví. Při tvorbě 

webu, přístupného webu obzvláště, můžeme postiženým pomoci tak, že se zaměříme 

na odstranění nejčastějších prohřešků. Dále se budu věnovat těm nejčastějším, které 

to jsou, a také jak se jich vyvarovat, případně je odstranit. 

7.1 Sémantický kód

Jedná se o velmi důležitý „prvek“ z hlediska přístupnosti. Sémantickým 

kódem se nemyslí samotný obsah webových stránek, ale jejich jádro, neboli vnitřek. 

Tento vnitřek je tvořen tzv. XHML5. Díky tomu můžeme stránky vidět graficky 

hezky upravené a přehledné, a ne pouze jako nějaký shluk kódů [Ministerstvo vnitra,

2009].

Zejména však díky sémantickému kódu si uživatelé mohou stránky zobrazit 

v různých prohlížečích, mohou je přečíst vyhledávací roboti, ale zejména s nimi 

mohou pracovat různé pomůcky pro hendikepované uživatele, jako jsou hlasové 

čtečky apod.

Nejdůležitějším prvkem sémantického kódu jsou nadpisy. Jedná se o tzv. 

„záchytné body“, které pomáhají hendikepovaným uživatelům v orientaci podobně

jako silniční značky řidičům. Díky nadpisům je vytvořena správná struktura 

dokumentu a uživatelé tak vědí, v jaké části stránky se právě pohybují.

Pro hendikepované nastává problém v případě použití velmi dlouhého 

nestrukturovaného textu, ve kterém se pak snadno strácí a nemohou tudíž vidět ani 

žádné další souvislosti.

Nadpisy jsou určeny značkami h1 až h6. Přičemž značka h1 je nadpis první 

nejvyšší úrovně. Nadpisy pro nižší úrovně se značí značkami h2 až h6.

                                               
5 extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“ je značkovací 
jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C.
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Nadpis h1 se zpravidla používá např. pro název instituce, logo. Nadpisem h2 

je tvořeno menu stránky. Ostatní nadpisy slouží k samotné struktuře obsahu.

Jak vlastně nadpisy v xhtml vypadají:

<h1>Název</h1>  - Název

<h2>Menu</h2> - Menu

<h3>Obsah</h3> - Obsah

<h4>Obsah</h4> - Obsah

<h5>Obsah</h5> - Obsah

<h6>Obsah</h6> - Obsah

V rámci sémantiky bychom neměli u rozsáhlých webů zapomenout vytvořit 

drobečkovou navigaci, tzv. bredcrumps, která uživatelům usnadní orientaci na 

stránkách. Dalším ideálním vodítkem je mapa stránek.

7.2 Polohovací zařízení

Myš je polohovací zařízení, které nám všem ulehčuje práci s počítačem. Ale 

zkuste ovládat váš počítač bez ní. Není to jednoduché. Přitom nevidomí či lidé 

s postižením horních končetin používají k ovládání nejen svého PC, ale také 

k ovládání webových stránek především klávesnici.

Pro všechny zdravé uživatel je práce s myší každodenní rutinou. Aniž 

bychom si to uvědomovali, používáme ji i v takových situacích, kde hendikepovaní 

za žádných okolností nemohou. Týká se to především různých typů rozbalovacích 

menu, které bez myši nerozbalíte a díky tomu se nemůžete v navigaci posunout tak,

kam byste třeba chtěli.

Je tedy důležité použít takový styl navigace, který nebude klást 

hendikepovaným uživatelům žádné překážky či mantinely.
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Pokud je však použití rozbalovacího menu nezbytné, je třeba jej uzpůsobit 

tak, že menu bude přístupné i pomocí klávesnice. Po kliknutí na první úroveň 

rozbalovacího menu se zobrazí nikoli daná stránka, nýbrž přímo její podstránky, a 

uživatel tak může jednoduše pomocí klávesnice pokračovat na další obsah. Dobrým 

příkladem může být právě web české daňové správy (http://cds.mfcr.cz).

7.3 Captcha

CAPTCHA je akronym pro „completely automated public Turing test to tell 

computers and humans apart“, tedy „plně automatický veřejný Turingův test k 

odlišení počítačů a lidí“. Test spočívá zpravidla v zobrazení obrázku s 

deformovaným textem, přičemž úkolem uživatele je zobrazený text opsat do 

příslušného vstupního políčka. Předpokládá se, že lidský mozek dokáže správně 

rozeznat i deformovaný text, ale internetový robot při použití technologie OCR 

tohoto není schopen [Wikipedia, 2010].

Akronym Captcha je nejčastěji využíván při odesílání různorodých typů 

formulářů. Setkal se s ním snad každý. A každý z nás měl jistě problém samotný text 

rozluštit, tak aby mohl určitý formulář odeslat. Tento způsob je však nepřístupný 

zejména pro zrakově postižené uživatele.

Naštěstí velké webové servery nabízejí pomocnou alternativu, kdy je 

CAPTCHA doplněn o jeho audio podobu, popřípadě existují různé jiné nástroje, 

které dokáží CAPTCHA správně přečíst.

7.4 Formuláře a tabulky

Tvorba webových formulářů je pro moderní webové stránky zcela běžná.

Formuláře nám pomáhají při zjišťování informací o uživatelích, v anketách, odesílaní 

emailů apod. Hendikepovaní uživatelé dokáží pracovat s různorodými typy 

formulářů, které však musí být k tomuto účelu přizpůsobeny. Je nutné dodržovat 

několik základních pravidel:

 Není-li to nezbytně nutné, je nevhodné pro definici vzhledu formuláře

používat tabulky, odstavce, či definiční seznam. Máte k dispozici svatou 

formulářovou trojici <fieldset>, <legend> a <label>, která v drtivé 
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většině případů splní vaše požadavky a se kterou každá rozumná hlasová 

čtečka dokáže spolupracovat.

 Každý formulářový prvek vybavte popisem, který informuje návštěvníka 

o tom, jak má s daným formulářovým prvkem zacházet. Využijte značky 

<label> a pomocí atributů for a id ji svažte s odpovídajícím formulářovým 

polem. 

 Rozsáhlejší a komplikovanější formuláře rozdělujte do menších logických 

celků pomocí prvku <fieldset> a <legend>. Dlouhé a nepřehledné 

rozbalovací seznamy s mnoha položkami také rozdělte do menších 

logických celků pomocí značky <optgroup> s atributem label 

[Plavacek.net, 2006].

Vývojáři by také neměli zapomínat na upozornění na povinnou položku 

v textové podobě, a to ať už jako součást popisku nebo její umístění před butonem, 

labelem apod. Také v případě chyb ve formuláři, čímž se myslí špatně vyplněná 

políčka, je vhodné na tuto skutečnost hendikepovaného uživatele upozornit.

Základní pravidla pro používání tabulek jsou následující:

 Při tvorbě tabulek, bychom měli do jednotlivých buněk vkládat jen ty 

informace, které spolu souvisí. 

 Pro delší tabulky je nezbytné vyznačit jejich záhlaví. 

 Nesmíme také zapomenout na popis nebo nadpis tabulky. Handicapovaný 

uživatel by nevěděl, jaký význam tabulka má. Pro tento účel se používá 

tag <caption>.

 Důležité je také neopomenout správnou posloupnost (linearitu). Vytvořil 

jsem tabulku (viz. tabulka č. 1), jež je pro uživatele, kteří používají 

nevizuální prohlížeč (čtečky apod.), zcela špatně vytvořena. Prohlížeč 

stránky bude takovouto tabulku číst po řádcích a uživatel tak velmi rychle 

ztratí orientaci. Řádky budou přečteny takto:  Praha; Brno; Ostrava; 2010; 

50; 60; 50, atd.
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Praha Brno Ostrava

2010 50 60 50

2011 40 30 20

Tabulka 1: Linearita tabulky

Abychom docílili nápravu, použijeme v tagu <th> atribut SCOPE. Díky 

správnému použití tohoto atribute, jímž si pojmenujeme hlavičky buněk, docílíme 

správnosti interpelace, takže text bude čten: Praha, 2010, 50; Brno, 2010, 50; atd.

7.5 Kontrast, kontrast, kontrast

Jednoduše aplikovatelné pravidlo, které patří k nejčastějším prohřeškům. 

Samotný kontrast se vypočítává podle algoritmu založeném na světelnosti. 

Požadované hodnoty algoritmu při použití běžného písma do velikosti 18 bodů nebo 

tučného písma do velikosti 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 5:1. 

Kontrast běžného písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů musí 

dosahovat minimálně hodnoty 3:1.

Pro zjištění barevného kontrastu existuje široká paleta nástrojů, které jsou 

všem volně k dispozici. Jedná se např. o: Colour contrast Analyser, Kontrast Analyse 

W3C apod. [Tatcher, 2002 s. 253 ].

Zajímavým prvkem u programu Colour contrast Analyser je možnost 

simulace zrakového postižení při sledování testované stránky. Můžeme si vybrat 

různé typy náhledů, dle různých zrakových postižení, a případně tak upravit grafiku a

obsah webových stránek, tak aby byly lépe přístupné.

Pro dodržení kontrastu je také dobré nastavit v CSS ke každému prvky :hover 

parametr :active pro IE, popř.: focus  pro alternativní prohlížeče. Díky tomuto 

parametru dojde ke zvýraznění odkazu po najetí kurzorem myši. Samozřejmě 

nesmíme zapomenout nastavit požadovanou barevnou hodnotu, která bude splňovat 

potřebný kontrast. Nejideálnějším způsobem je nastavit celé pozadí odkazu, čímž

docílíme ideální zvýraznění.
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Lze se vyhnout barevnému kontrastu?

I to je možné. Pokud chce mít někdo dynamický web, kdy kontrast 

neodpovídá přístupnosti, lze vytvořit identickou strukturu webu, která se bude 

zobrazovat bez kontrastu. Pokud se tak kdokoli rozhodne, měl by se zamyslet nad 

několika fakty:

1. Aktualizovat budeme muset dvě stránky, neboť obě stránky musí, či by 

měly mít identický obsah.

2. Pozor na správné umístění odkazu na stránku. Je dobré, aby ho všichni 

bez problému našli.

3. Pozor na přístupnost stránek.

4. Proč si přidělávat práci, když lze kvalitně vytvořit jedny stránky, které 

budou splňovat vše potřebné.

7.6 Barevné schéma

Sada barev, která je pro web zvolena by v návštěvníkovi měla vyvolávat co 

nejlepší dojem. Různé kombinace barev mohou působit rušivě, ale také mohou web 

učinit nepřístupným. 

Podle statistik 8 % mužů a 0,4 % žen trpí některou z forem barvosleposti. 6 % 

populace obtížně rozlišuje červenou barvu od zelené [Visibon.com, 2009]. To tedy 

představuje nemalou skupinu uživatelů, na kterou by návrhář webových stránek měl 

brát ohled.

Pokud vypustíme skupinu uživatelů, kteří jsou zcela slepí, a zaměříme se na 

handicapované uživatele s nějakou oční vadou, zjistíme, že tito lidé dokáží vnímat 

jen určité spektrum barev. Jedná se defacto jen o dvě barvy, žlutou a modrou. 

Z přiloženého obrázku 2 můžeme vidět, jak handicapovaní vnímají barvy používané 

pro internetovou grafiku.
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Obrázek 2: Jak vidí handicapovaní barvy. Převzato z http://www.visibone.com/

Na obrázku je znázorněno 216 nejčastěji používaných barev. V levém dolním 

rohu jsou tyto barvy transformovány do pohledu uživatelů se těžším zrakovým 

postižením. Teplé barvy se přemění do palet odstínů žluté a studené barvy se 

transformují do palety odstínů modré.
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Pro vytvoření ideálního barevného schématu stránek, které budou brát ohled 

na zrakově handicapované, je dobré dodržet několik pravidel:

 Ideálním řešením je použití maximálně 4 barev; čím méně tím lépe. 

Pokud je použito široké spektrum barev, stránky se stávají velmi 

nepřehlednými a samozřejmě dochází k problémům s jejich přístupností.

 Jedna barva by měla být hlavní, popřípadě dva až tři odstíny ze stejné 

barevné rodiny.

 Důležité je nezapomenout na dostatečný barevný kontrast, tak aby byl 

text čitelný. Snadno tyto barvy identifikujeme podle přiloženého obrázku.

 Pro barvu odkazů můžeme zvolit opačnou barvu té výchozí

 Pozor na sytost barev. I zdravý člověk má problém s pozorováním velmi 

sytých barev. Např. na obrázku 3 vidíme sytě červený text na modrém 

pozadí, který působí  při delším pozorování rozmazaným dojmem.

Obrázek 3: Ukázka písma na barevném schématu

7.7 Odkazy a barvy

Pro používání barev v rámci odkazů je nutné dodržovat několik pravidel:

 Odkazy by měly být barevně označeny. Rozlišení velikostí nebo 

podtržením odkazů je nedostačující. 

 Handicapovaným uživatelům taktéž velmi usnadníte práci odlišením již 

použitých odkazů. Lze toho docílit pomocí CSS stylů. 

 Pro použití navštívených i nenavštívených odkazů je NUTNÉ použít vždy 

stejnou výchozí barvu, která bude odlišná od barvy použité pro běžný 

text.

 Obrázky nejsou vhodným řešením pro tvorbu odkazů. Oproti textovým se 

mohou pomaleji zobrazit, uživatel také nemusí rozpoznat, že se jedná 

o odkaz.
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7.8 Použití grafických a multimediálních prvků

Právě v této oblasti se objevuje nejčastější chyba, ke které dochází z hlediska 

aplikace přístupnosti. Každá webové stránka obsahuje nějaký grafický prvek. 

Nejčastěji se jedná o interpretaci obrázku. Je nutné, aby každý grafický prvek měl 

svůj ekvivalent, tj. tzv. alternativní popisek <alt>

Alternativní text má několik funkcí:

 Umožňuje interpretovat obsah či funkci prohlíženého obrázku 

handicapovaným osobám.

 Poskytuje sémantický význam fulltextovým vyhledávačům, které indexují 

webové stránky na základě klíčových slov.

 V případě nenačtení obrázku slouží pro jeho popis.

Vložení popisku by také mělo odpovídat samotnému kontextu obrázku. Mělo 

by být rozlišováno, zda-li obrázek představuje obsah, či zda-li má obrázek nějakou 

funkci, např. slouží jako odkaz.

Neustále se zrychlující připojení k internetu nám umožňuje v čím dál větší 

míře využívat multimediální prvky. Jedná se především o videozáznamy (televizní 

přenosy, online zpravodajství, hudební videoklipy, reklamy apod.).

Pro tento účel by i tyto prvky měly mít své textové alternativy. Takováto 

videa by proto měla být opatřena titulky, případně jejich textovými přepisy.

Aplikace titulků nebo textových přepisů je užitečná nejen handicapovaným 

uživatelům, ale i ostatním, kteří z nějakého důvodu nemohou videosoubor spustit. 

Mnohdy se také aplikuje možnost spuštění prezentace, která shrne o čem 

videosoubor pojednává.
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8 Analýza aktuálního stavu přístupnosti webových 

stránek ve veřejné správě

Veřejnou správou označuje činnost, kterou vykonávají správní úřady a orgány 

územní nebo zájmové samosprávy na základě zákonů a k jejich provedení. V. je 

souhrnným pojmem, který zahrnuje státní správu a samosprávu. Ve většině definic se 

vymezuje negativně. Vychází se přitom z dělby státní moci na zákonodárnou, 

výkonnou a soudní a z poznatku, že moc zákonodárnou a soudní lze na rozdíl od 

moci výkonné uspokojivě stanovit. V. se negativně vyjadřuje jako souhrn činností, 

které nelze kvalifikovat ani jako zákonodárství, ani jako soudnictví [Hendrych et al.,

2003, s. 1113].

Od vytvoření pravidel přístupnosti doznaly webové stránky státní správy 

mnohých změn. Mnoho státních institucí si také uvědomilo, že mít přístupný web je 

ideální cestou k dobré celkové image státního úřadu.

V rámci provedené analýzy jsem vybral webové stránky všech ministerstev, 

Co se týče webových stránek jiných správních úřadů, vlády, prezidenta, krajů a obcí, 

zde jsem shrnul jaký je současný stav z hlediska přístupnosti. 

Analýza je zaměřena na několik významných bodů z hlediska problematiky 

přístupnosti.  

Komplexní a podrobná aplikace pravidel, včetně doporučení vedoucích 

k odstranění případných problémů, je definována v kapitole 8 na konkrétním webu 

státní správy a obce.

Při analýze jsem aplikoval zjištění použití těch pravidel, ve kterých dochází 

k nejčastějším prohřeškům, ale také jsem zařadil části pravidel, které je nutné 

aplikovat pro rozšiřující prvky webu.:

1) Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou 

textovou alternativu.

2) Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě 

dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
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Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma 

uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o 

přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.

3) Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné 

jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem 

upozorněn.

4) Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma 

uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o 

přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.

5) Validita zdrojového kódu.

6) Sémantický kód.

7) Formuláře a tabulky.

Pro analýzu jsem použil tyto nástroje:

 „Luminosity Contrast Ratio Analyse 2.2“ - Jedná se o program, který je 

využíván v rámci metodiky WCAG 2.0. Tento program porovnává 

rozdíly světelnosti. „Podle autorů tento algoritmus lépe odpovídá 

potřebám lidí, protože rozdíl světelnosti dokáže skutečný kontrast dvou 

barev ohodnotit lépe než kombinace rozdílu jasu a rozdílu barvy“[

Pristupnost.nawebu.cz, 2006].

 Validator W3C – Je nástroj konsorcia W3C. Díky němu můžeme snadno 

ověřit validitu webové stránky či rozpoznat případné chyby ve zdrojovém 

kódu. Validita je velmi důležitá, neboť existuje velká řada prohlížečů, 

které mohou zobrazovat konkrétní webové stránky zcela odlišně. Chyby 

ve zdrojovém kódu tak mohou hendikepovaným uživatelům velmi 

znesnadnit prohlížení takovýchto stránek.

 Wave (http://wave.webaim.org/) – velmi užitečný nástroj, který zobrazuje 

výsledky testu do samotné stránky. Můžeme tedy snadno rozpoznat, 

v čem jsme udělali případné chyby.

 CheckMyColours (http://www.checkmycolours.com) - Velice jednoduchý

nástroj pro zjištění kontrastu barev na webu.

http://www.checkmycolours.com/
http://www.checkmycolours.com/
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Podotýkám, že odstranění problémů, které se vztahují k výše uvedeným 

pravidlům, není nikterak finančně náročné. Jedná se o prvky, které autoři, správci 

stránek podcenili a jejich aplikaci vypustili či zapomněli. Je jen na jejich uvážení, jak 

se k problematice přístupnosti postaví, neboť z nedodržení zákona nevyplývají žádné 

sankce. 

8.1 Státní správa

8.1.1 Ministerstva

Ministerstva, jakožto ústřední orgány státní správy, by „měla“ přístupnost 

dodržovat v maximálním slova smyslu. Pokud se pustím do zevrubné analýzy 

jednotlivých stránek ministerstev, kterých je celkem 14, tak procentuálně vyjádřeno 

dodržuje důležité zásady přístupnosti podle metodiky Best practise 80 % 

ministerstev.

Jsem přesvědčen, že přístupnost by měla dodržovat všechna ministerstva bez 

výjimky. Mnoho z nich redesignovalo své webové stránky, avšak některé na 

přístupnost poněkud zapomněly.

Problém s přístupností mají tato ministerstva:

1) Ministerstvo zdravotnictví

2) Ministerstvo zemědělství

3) Ministerstvo životního prostředí

V tabulce 2 „Aplikace pravidel“ je přehledně znázorněn přehled jednotlivých 

ministerstev s vyznačením těch pravidel, která jednotlivá ministerstva nesplňují.
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Pravidlo 1 Pravidlo 2 Pravidlo 3 Pravidlo 4 Pravidlo 5 Pravidlo 6 Pravidlo 7

Ministerstvo 
dopravy

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
financí

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
kultury

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
obrany

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
spravedlnosti

ANO ANO ANO ANO NE 15 ANO ANO

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
vnitra

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo 
zdravotnictví

NE NE NE NE NE 11 ANO NE

Ministerstvo 
zemědělství

ANO NE NE ANO ANO NE NE

Ministerstvo 
životního 
prostředí

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Tabulka 2: Aplikace pravidel na konrétních webech státní správy

8.1.1.1 Ministerstvo zdravotnictví

Webové stránky ministerstva zdravotnictví spadají z hlediska problematiky 

přístupnosti do kategorie nedostačující. Vyskytují se zde velké nesrovnalosti. Přitom 

jsem aplikoval pouze některé body problematiky. Velkým nedostatkem je 

nedodržení rozdílu světelnosti použitých barev popředí. Je použito několik barev 

pozadí, ve kterých je aplikován text v provedení bílé. Kontrastní poměry u některých 

použitých barev jsou velmi nízké, a to způsobuje zejména u slabozrakých problém 

s jejich přečtením.
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Zcela bych se vyvaroval použití červené a blankytné barvy v jednotlivých 

částech menu či aktualit. Jak je patrné z obrázku 4 i zdraví lidé mohou vidět toto

písmo rozmazaně.

Obrázek 4: Nevhodné použít fontu v grafickém pozadí. Převzato z http://www.mzcr.cz

Dalším problémem je načtení nové webové stránky do nového okna 

prohlížeče. Hendikepovaný návštěvník stránek tak nemusí vědět, že byl přesměrován 

na zcela odlišné stránky. Jedná se o nedodržení povinného pravidla, jehož náprava je 

však velmi jednoduchá. Stačí za odkaz umístit obrázek s popiskem <alt>, který 

uživatelům, používající různé specifické nástroje, jako jsou např. čtečky, řekne, že se 

jedná o odkaz na externí web.

Webové stránky neobsahují prohlášení o přístupnosti, tudíž ani nedodržují 

vyhlášku vydanou již zaniklým ministerstvem informatiky, jehož kompetence 

převzalo Ministerstvo vnitra.

8.1.1.2 Ministerstvo zemědělství

Z hlediska kontrolovaných pravidel přístupnosti portál Ministerstva 

zemědělství nesplňuje pravidlo o načítání nových webových stránek. V sekci odkazy 

jsou definovány různorodé odkazy, u kterých by mělo být znázorněno, že odkazují 

na externí web. Pro nápravu opět stačí umístit za odkaz obrázek s patřičným 

popiskem <alt>.

V odkazu o přístupnosti je uvedeno, že použitý odesílací formulář je 

nepřístupný. Zde můžeme vidět aplikaci podmíněně povinného pravidla, díky čemuž 

jsou i přes nesplnění pravidla webové stránky přístupné.
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Tyto drobné nedostatky se dají odstranit bez velkých finančních investic 

a časové náročnosti.

8.1.2 Ostatní státní instituce

Pokud bych shrnul přístupnost jako takovou, rozdělil bych jednotlivé orgány 

státní správy do pyramidy. Kdy na nejvyšším vrcholu je umístěn prezident, poté 

vlády, ústřední správní úřady, místní správní úřady a obce. Sestupně by šlo aplikovat 

i samotné použití pravidel přístupnosti.

Ti kdož jsou na vrcholu pomyslné pyramidy, pravidla přístupnosti, až na malé 

detaily, splňují. Čím níže v hierarchii postupujeme, tím více dochází k porušování 

pravidel přístupnosti.

V roce 2007 byl vypsán projekt Ministerstvem informatiky, jehož cílem bylo 

otestovat cca 90 webových stránek státní správy. Byl proveden rozsáhlý průzkum 

mezi různými hendikepovanými uživateli, přičemž se zjistilo, že  přístupnost stránek

je stále neuspokojivá. Přístupnost byla hodnocena známkami 1 až 5 (jako ve škole) u

10 vybraných pravidel přístupnosti. Průměrný výsledek byl 2,56, pouze 16 webů 

dosáhlo známky lepší než 2. Naopak výsledek horší než 3 mělo 23 webů. Ostatní 

weby se pohybovaly kolem průměru 3,7 [Špinar et al., 2007, s 100].

Od roku 2007 došlo k nejvýraznějším změnám právě u webových stránek 

ministerstev, krajů, některých dalších správních úřadů. Stále je však patrné, že 

mnoho autorů webových stránek ve státní správě si svoji povinnost neuvědomuje 

a diskriminují tím handicapované spoluobčany. 

8.2 Jaké mají úřady představy o přístupnosti?

8.2.1 Přístupné stránky jsou pouze pro nevidomé

Osoby se zrakovým handicapem jsou velkou skupinou, pro které se webové 

stránky vytvářejí. Nejsou však jedinou. Patří jsem jak všichni ostatní handicapovaní, 

tak i zdraví návštěvnici a fulltextoví roboti.
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8.2.2 Přístupné stránky jsou ošklivé a nudné

Mnoho autorů si myslí, že díky pravidlům přístupnosti se musí vyvarovat 

některých dynamických prvků, které činí jejich webové stránky zajímavější. Není 

tomu ale pravda. Pokud je správně použita barevnost, typografie, sémantika, pak web 

nutně nemusí vypadat ošklivě a nudně. Velkou roli hraje zejména šikovnost grafika, 

který webové stránky navrhuje.

8.2.3 Přístupné stránky jsou náročné, drahé a složité

Finančně nákladné může být zpřístupnění velkého webu. Pokud však autoři 

berou přístupnost jako jeden ze stavebních kamenů nových stránek, jejich finanční 

náročnost to nijak významně nezkomplikuje. Výsledkem pak bývá jednodušší 

správa, která může samotný rozvoj dokonce zlevnit. Nejproblematičtějším bodem 

může být nikoli samotná přístupnost, ale zejména výběr správného dodavatele.

Náročnost je také vnímána jako jeden z mýtů při tvorbě přístupného webu. 

Není tomu však vždy. Nejproblematičtějším prvkem je přizpůsobení samotných 

aplikačních částí webu. Výhodou bývá, že stránky spravují lidé, kteří jsou 

z přístupností seznámeni a dodržují na ní jistý dohled. 
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9 Aplikace pravidel na konkrétním webu státní 

správy

Internetové stránky české daňové správy byly spuštěny v roce 2006. 

Primárním cílem bylo zlepšení informování veřejnosti o daních, službách, které 

česká daňová správa nabízí, ale také byl kladen důraz na splnění vysokých nároků na 

bezbariérovou přístupnost a funkčnost v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše 

zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. 

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional. 

Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). 

Grafický layout stránek se ohledně barevného kontrastu popředí a pozadí 

přidržuje normy definované společností Hewlett Packard. 

Co se týče samotné analýzy webu, jsou standardy přístupnosti splněny 

bezezbytku. 

V samotné struktuře webu, která nyní čítá více jak 10 000 stran, které jsou 

publikovány redaktory Ministerstva financí, byl kladen velký důraz na jejich 

proškolení. Redaktoři jsou seznámeni se základními pravidly přístupnosti, tak aby 

byly schopni správným způsobem formátovat vkládaný text. Workflow je nastaveno 

tak, že výsledný dokument schvaluje šéfredaktor webu, který je zodpovědný za 

správnost obsahu ve smyslu přístupnosti.

Samotný web je však poskládán z mnoha dalších aplikací, které jsou nezbytné 

pro jeho funkci. Tyto aplikace však doposud pravidlům přístupnosti podrobeny 

nebyly.

Záměrem následující kapitoly je poskytnout doporučení a metodické pokyny ohledně 

„přístupnosti“ k úpravě právě těch částí externího webu české daňové správy, které 

nejsou přímou součástí redakčního systému.
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Komplikovanější aplikace každého většího webu jsou často naprosto 

samostatnými řešeními, která bývají součástí konkrétního webu jen vizuálně, či jsou 

z něj dokonce jen odkazovány. Jejich specifická funkcionalita a snaha o komfortní 

uživatelské prostředí je pak staví do pozice, kdy často není možné, nebo je velmi 

obtížné, zcela vyhovět záměru přístupnosti ve všech jejích ohledech, zejména ve 

smyslu „definice“ v 9.1 tohoto dokumentu. 

To samozřejmě ale v žádném případě neznamená, že by téma přístupnosti 

ztrácelo v jejich kontextu smysl. Zásadní otázkou u těchto aplikací je, komu všemu 

mají být určeny, a z odpovědi na ní by měla vyplývat i úroveň přístupnosti, kterou se 

daná řešení snaží dosáhnout. Jak je zřejmé, o přístupnosti nelze mluvit jako o něčem 

co buď je, nebo není. Každý web, každé řešení, je více či méně přístupné. O 

přístupnosti bychom v tomto kontextu měli mluvit vždy v souvislosti se skupinou, 

které je, či není daná aplikace přístupná.

Analýza, jejímž výsledkem je tento dokument, si však nekladla za cíl zjistit 

stav přístupnosti aplikací ČDS vůči konkrétním skupinám. Jejím záměrem bylo 

otevření tématu přístupnosti a jeho předání vůči tvůrcům a správcům daných 

aplikací. V tomto ohledu jsou referenčním rámcem tzv. „pravidla tvorby přístupného 

webu“, která se snaží definovat maximální kategorický imperativ přístupnosti vůči 

komukoliv, kdo by mohl být publikem-uživatelem v rámci webového prostoru 

dnešního internetu.

Tento dokument je návrhem zlepšení řešení uvnitř extranetu české daňové 

správy, které vnímáme jako realizovatelná bez zásadních zásahů do aplikací jako 

takových a upozorněním na ta místa, která sice nevyhovují „přístupnosti“, ale bez 

zásadní proměny aplikace si nelze představit, že by mohly.

Část 2 – Obecná doporučení vytyčuje místa ve kterých je možné realizovat 

pozitivní změnu vůči přístupnosti. Část 3 se pak v tomto ohledu věnuje konkrétním 

aplikacím na webu české daňové správy, tj. aplikacím elektronických podání ( dále 

jen EPO), Taxtest – Konzultant. Část tři vychází z namátkového kontaktu, nikoliv ze 

systematického auditu aplikací.
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9.1 Specifikace přístupného webu

Pod tzv. „přístupným web“ lze v dnešním prostředí internetu chápat webové 

stránky, které lze bez ztráty obsahu zobrazit nezávisle na použitém hardwarovém 

(PC, mobilní telefon), či softwarovém (operační systém, prohlížeč) vybavení 

s přihlédnutím k návštěvníkům se specifickými potřebami (nevidomí, barvoslepí, 

poruchy pozornosti apod.).

Tento pojem vstoupil do prostoru české veřejné správy spolu s novelou 

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a tzv. „pravidly 

tvorby přístupného webu“ (http://pristupnost.nawebu.cz/texty/pravidla-

standardy.php), která pro ni byla vypracována skupinou odborníku z českého 

internetu. Obecnou autoritou je zde iniciativa konsorcia W3C tj. Web Accessibility 

Initiative (WAI), známá svým dokumentem WCAG – Web Content Accessibility 

Guidelines (http://www.w3.org/TR/WCAG10/).

9.2 Obecná doporučení

9.2.1 Text vs. Obrázky

Co nejméně informací, které lze sdělit standardní textovou cestou, by mělo 

být sdělováno pomocí obrazových prvků. Pokud existují obrazové prvky, měly by 

mít správně vyplněný <alt> atribut, a to v nejlepším případě plnou textovou 

alternativou sdělující především význam obrazového prvku, teprve posléze pak jeho 

popis, tj. čeho se obrázek týká. 

Například obrázek zobrazující verzi a název aplikace by měl mít tuto 

informaci ve svém altu. Apl. Taxtest má na své titulní stránce obrázkový nadpis. 

Tento obrázek má nepříliš sdělný <alt> „verze aplikace“. Správný <alt> by měl být 

„Internet Taxtest verze 1.6.1“.

9.2.2 Popup okna, javascriptové odkazy

Aplikace v některých místech používají javascriptové otevírání popup oken. 

Tento přístupností problém má dvě roviny, jednak používání javascriptu v místech, 

kde by jeho přítomnost nebyla nutná, a pak otevírání popup oken bez upozornění. 

http://www.checkmycolours.com/
http://www.checkmycolours.com/
http://www.checkmycolours.com/
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Správně by odkazy uvnitř html dokumentů neměly být závisle na javascriptu (titulní 

strana Taxtestu, samozřejmě i EPO, ale to je jiný případ viz. konkrétně apl. EPO část 

3.2) a pokud odkaz otevírá svůj obsah do nového okna, měl by takový odkaz být 

zřetelně označen.

Pokud aplikace používá javascript, či ho dokonce pro svůj chod vyžaduje, 

měl by být přístupný text, který takové požadavky deklaruje.

9.2.3 Prvky formuláře a LABEL tag

Aplikace obsahující formuláře by měla pro popis jeho prvků používat 

LABEL tagy, které jasně připojují popisek k určitému políčku formuláře. Popisky 

jsou pak obecně platné a i čitelné.

Př:  

<form>

  <label for=”idPrvku”>Popisek prvku</label><input id=”idPrvku” />

</form>

9.2.4 Odlišení navigačních prvků, odkazů od ostatního textu, 

nadpisů

Navigační prvky i odkazy jsou v aplikacích odlišovány od ostatního textu, 

nicméně ne dostatečně. Odkazy by neměly být odlišeny jen barvou, nebo vyžadovat 

pro rozeznání odkazu přejetí myší. Standardní praxe je všechny odkazy v textu 

podtrhávat.

9.2.5 Strukturování textu, používání nadpisů (h tag)

Aplikace v některých místech nepoužívají pro nadpisy h tagy, ale odstavce 

(p tag) se specifickou css classou. Vizuální odlišení je sice v pořádku viditelné, ale 

například čtečky pro nevidomé nejsou takový nadpis schopny odlišit od okolních 

odstavců.
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10 Doporučení k aplikacím

10.1 Taxtest KONZULTANT

10.1.1 Javascript, popup okna

Aplikace Taxtest konzultant se skládá z několika části. Použití javascriptu, 

které nemá svoji nejavascriptovou alternativu, lze obhájit pravděpodobně u části 

„Cvičení“. Titulní stránka je typickým příkladem situace, která by se bez javascriptu 

i popup oken úplně obešla.

10.1.2 Xhtml norma

Část knihovny zákonů je přirozenou součástí webu české daňové správy, 

který je kódován v xhtml 1.0 transitional. Ty části, kterých se to týká, by měly tuto 

normu sdílet.

10.1.3 Strukturování textu tabulkou, tabulkový layout

Html kód knihovny zákonů používá pro strukturování textu tabulky, což 

nemusí být nutně vyloženě chybná praxe, nicméně pokud je možné text strukturovat 

bez nich, což v tomto případě určitě možné je, mělo by se tak dít. Text je pak 

přehledněji čitelný pro browsery, které pracují přímo s kódem a odvozují od něho 

významovou strukturu dokumentu.

10.1.4 Sémantický kód

Kód knihovny zákonů nepoužívá k odlišení nadpisů h tagy, ale p tagy 

s classou. Dodržení sémantického kódu je nutné pro dodržení pravidel přístupnosti.

10.1.5 Chybějící <alt>y obrázků, nesdělné existující <alt>y

V informační části aplikace (Daňová teorie a politika) se nachází množství 

obrázků, které nemají vůbec definovány <alt> atributy.
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10.1.6 Navigační prvky u knihovny zákonů

Navigační prvky u knihovny odkazů by mohly být zobrazeny i na začátku 

stránky. 

10.2 EPO

Aplikace elektronických podání neboli EPO je bezesporu komplexní aplikací 

s širokou funkcionalitou. Jejím zásadním problémem přístupnosti jsou velmi 

specifické požadavky na prohlížeč, tj. javovský aplet, formulářová funkcionalita jen 

pro Internet Explorer apod.  Zpřístupnit aplikaci v tomto ohledu by pravděpodobně 

znamenalo celkové přepsání a je možné, že vzhledem k určenému uživatelskému 

publiku, by to ani nemělo smysl. Bez důkladné analýzy uživatelské základny a jejích 

potřeb, by se takový postup (postup, který by jen „slepě“ následoval pravidla 

přístupnosti) mohl ukázat neefektivní a samozřejmě zdrojově náročný. Pokud by 

však aplikace EPO měla mít ambice, či by dokonce spadala do akčního rozsahu 

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, nakonec by ke 

změně muselo dojít.

Nicméně pokud pomineme problematičnost limitace na specifickou platformu 

aplikace, je možné několika dílčími změnami přispět k její přístupnosti uvnitř 

zvolené platformy.

10.2.1 Formuláře a LABEL tag

Aplikaci EPO si bez formulářů nelze představit. Ohledně jejich standardního 

zápisu se dopouští na dnešním internetu rozšířené chyby, jelikož formulářové prvky 

nemají správné popisky pomocí label tagů. Viz. 2.3.

10.2.2 Nápověda u formulářů

Popisky formulářových polí slouží zároveň jako odkazy na nápovědu. 

„Přístupnějším“ řešením situace by pravděpodobně byl speciální odkaz (ikonka 

otazníku) za popiskem, přičemž samotný popisek by díky label tagu vedl focus přímo 

do formulářového políčka. Pokud by toto nebylo možné, pomohla by i změna 
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kurzoru při přejetí nad odkazem na „šipku s otazníkem“ – což by ozřejmilo, že se 

jedná o odkaz na nápovědu.

10.3 Daňový portál

Daňový portál (dále jen DP) slouží pro komunikaci s daňovou správou a k 

získávání informací z daňového řízení. Samotný daňový portál je co se týče struktury 

a práce s informacemi a osobními údaji velmi specifický web. V rámci své pracovní 

pozice jsem měl možnost stát u jeho zrodu. Samotný vzhled a struktura byla 

navržena dodavatelskou firmou, přičemž grafická podoba a dokonce i obsahová 

struktura jsou z hlediska uživatele velmi neuspokojivé.

Pochopitelně autorům DP šlo především o jeho funkcionalitu, která si klade 

za cíl usnadnit komunikaci mezi úřadem a daňovým poplatníkem. Je na škodu, že 

tomu tak není. Pokud vůbec chcete DP používat, musí Váš počítat projít obsáhlým 

testem, zda-li splňuje veškerá kritéria, aby mohla vůbec samotná komunikace začít. 

A opět z vlastní zkušenosti vím, že právě to odradí i zdravé lidi tento „produkt“ 

využívat.

10.3.1 Validace

Již samotná validace úvodní stránky DP nedopadla dobře. Neuzavřené tagy, 

špatně zvolené elementy pro zalomení řádků, apod. Validátor nalezl celkem 20 chyb, 

které by bylo vhodné opravit.

10.3.2 Přístupnost

Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma 

uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo 

odkaz na toto prohlášení. Ať jsem hledal sebe lépe, odkaz, který by jen zmiňoval 

slovo přístupnost, jsem nenašel. Opět se jedná o kritérium, které by na webu státní 

instituce nemělo chybět.

10.3.3 Obsah stránek

Velkým nedostatkem je nedodržení pravidla, které se týká obsahu stránky. 

„Obsah stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. (Obsah ani kód 
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webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací 

zařízení.)“. 

V tomto případě dochází k problémům mezi procházením stránek mezi 

textovou verzí a samotným vnitřkem aplikace. Uživatel, který si z pravého menu 

„Nejčastěji hledáte“ zvolí odkaz na EPO – Daň silniční viz. obrázek 5, 

Obrázek 5: Daňový portál. Převzato z http://eds.mfcr.cz

se dostane po odkliku do vnitřní části webu, která je již aplikací. Dojde ke 

změně navigační struktury, barev apod. viz. obrázek 6. Pro odstranění tohoto 

nedostatku by bylo vhodným řešením vepsat v pravém menu pod odkaz anotaci a 

uživatele tak upozornit, že bude nasměrován do jiné části webu. 

Obrázek 6: Aplikace daňového portálu. Převzato z http://eds.mfcr.cz
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11 Aplikace pravidel na konkrétním webu obce

Pro aplikaci pravidel přístupného webu jsem si záměrně vybral stránky obce. 

Důvod byl ten, že jsem jejich autorem, ale také jsem chtěl poukázat na komunální 

sféru, neboť právě zde webové stránky z hlediska přístupnosti vykazují největší 

nedostatky.

Při jejich vytváření jsem se touto problematikou nezaobíral a proto vím, že 

jsem se dopustil řady prohřešků, které bych chtěl pomocí této analýzy odstranit.

Při vytváření těchto stránek byl kladen důraz na to, aby byl využit redakční 

systém v lokalizovaném českém prostředí, který bude mít co nejsnazší ovládání. Pro 

tento účel jsem zvolil open-source systém Joomla. Toto řešení skýtá celou řadu 

volitelných doplňků, které jsou k dispozici zdarma.

Pro úvodní část analýzy jsem nechal validovat kód samotných stránek. Na 

úvodní stránce našel validátor více jak 90 chyb. Toto je opravdu neuspokojující stav, 

který svědčí o tom, že samotná šablona stránky nebyla připravena kvalitně.

Samotná přístupnost byla aplikována v nejpoužívanějším prohlížeči Internet 

Explorer. Také jsem použil dalších prvků, které usnadňují testování. 

11.1 Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

 Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou 

textovou alternativu

Pokud chceme prezentovat některé části webové stránky, např. obrázkem či 

jinými vizuálními prvky, je důležité, aby takovéto sdělení bylo dostupné i v textové 

podobě. Pro tento účel se nejčastěji používá html atribut <alt>.

Webové stránky www.obectrebotov.cz obsahují v celé své struktuře různé 

typy obrázků, které mají svou vypovídající hodnotu. U některých z nich je atribut 

<alt> vypuštěn úplně, nebo je nesprávně vyplněn.

Základní nedostatek je patrný hned na úvodní stránce, kdy samotný intro 

obrázek spojený s logem neobsahuje popisek <alt> vůbec.

http://www.obectrebotov.cz/
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Navrhuji tedy doplnit úvodní obrázek o popisek <alt>, který by měl nést toto 

obsahové sdělení: <alt>=“Webové stránky obce Třebotov – Oficiální stránky obce“.

Pokud vypneme samotné CSS6 styly stránky, což znamená, že je zobrazen 

pouze text bez grafického vyjádření, nevíme, na jakých stránkách se vlastně 

nacházíme. Zcela chybí alternativní popisek, díky kterému by se to nejen 

hendikepovaný, ale i zdravý uživatel, dozvědel. Navrhuji tedy dopsání příslušného 

textu, který by tuto informaci návštěvníkovi sdělil. V tomto případě se jedná i o 

nedodržení pravidla č.1. (Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí 

mít svou textovou alternativu).

Dalším nedostatkem je nesprávné vyplnění <alt> popisku u jednotlivých 

obrázků. V sekci „Obecní úřad Třebotov“ je zobrazen obrázek místního obecního 

úřadu. Popisek <alt> nese pro tento obrázek hodnotu „4.jpg“. 

Doporučuji upravit u všech obrázků nesoucí jejich číselnou nebo 

nedostatečnou textovou hodnotu popisek <alt> na  smysluplnou textovou variantu. 

Uvedený obrázek by tedy měl nést například toto textové vyjádření: „Obrázek 

místního obecního úřadu“.

Ty obrázky, které nesdělují návštěvníkům konkrétní informace (odrážky a 

s tím spojené grafické prvky) atribut <alt> mít nemusí. V celé struktuře webu jsou 

tyto informační prvky vyplněny s atributem <alt>, který je prázdný, což je správně.

 Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být 

doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k 

existujícímu textovému obsahu.

Toto pravidlo, se webu obce Třebotov netýká, neboť stránky neobsahují 

videozáznam, audiozáznam apod.

Pokud by správce webu uvažoval o využití multimédií, je dobré mít na 

paměti, že text, který nahrazuje video, popřípadě zvuk, který postižený uživatel 

nevidí či neslyší, nahradí podstatu prezentovaných informací.
                                               
6 CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to 
jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 
Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.
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 Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace 

sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, 

kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, 

musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky 

musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán 

veřejné správy tyto informace jiným způsobem. 

Tímto pravidlem se myslí využití specifických prvků, které programátoři, 

webmasteři používají při vytváření webových stránek. Jedná se zejména o:

 kaskádové styly (CSS) – díky kaskádovým stylům dokážeme oddělit 

obsah webu, tj. vzhled webových stránek, velikost, barvy apod. 

 javascript - velmi často využívaný prvek pro tvorbu menu. Jeho 

nesprávné použití mnohdy znesnadní přístupnost webových stránek,

 flash animace – aplikace pro tvorbu reklam, stránek samotných. Tvorbě 

přístupného flashe se věnují pravidla – Best Practices for Accessible 

Flash Design

 obrázkové animace apod.

Pokud je některý z výše uvedených prvků využit, webová stránka musí bez 

jakýchkoli problémů fungovat i bez takovýchto prvků.

Při vypnutých kaskádových stylech je zobrazení webové stránky takřka 

bezproblémové. Doporučoval bych pouze dopsat popisek <alt> pro logo stránky, tak 

jak to bylo zmíněno v kapitole 11.1. Druhým nedostatkem při vypnutých stylech je 

zobrazení obrázku typu gif, který slouží pro chod komponenty, která načítá vložené 

obrázky. Komponenta zajišťuje zvětšení obrázku z velikosti X na velikost Y. Tento 

obrázek slouží jako grafické vylepšení při přechodu načítání velikosti. Problém 

tohoto obrázku je, že bliká rychleji než jednou za sekundu, což může způsobit 

problémy některým hendikepovaným uživatelům. Doporučuji nahradit obrázek 

novým, který by obsahoval text “načítám“. Tím by byl tento problém vyřešen. 

 Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary 

jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním 
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musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty 

vnímat.

Mnoho handicapovaných používá různé asistivní technologie, které jim 

umožňují webové stránky snadněji procházet, tak jako kdyby byli zdraví.  Obsah 

webových stránek by proto měl být snadno pochopitelný, i poté co bude odstraněno 

jeho formátování. To znamená, že informační sdělení není závislé na vizuální 

podobě. (umístění obrázků, formát textu apod.).

V některých pasážích textu webových stránek jsou nevhodně použité popisky. 

Týká se to zejména fotografií. Samotné fotografie mají uveden popisek přímo do 

fotografie viz. obrázek 7. Pod obrázkem je již jen červenou barvou napsán text „-

Nový kostel-“ <alt> popisek je definován jako „kostel.jpg“. Pokud tedy uživatel 

používá jako asistivní technologii např. hlasový výstup, dozví se z textu, že na 

stránce je umístěn obrázek s názvem „kostel.jpg, pomlčka Nový kostel pomlčka“.

Obrázek 7: Ilustrační obrázek. Převzato z http://www.obectrebotov.cz

Nejen v tomto případě doporučuji používat správné popisky obrázku, ale 

zejména doplnit běžný text sémantickým značkami zdrojového kódu. Mělo by se tak 

dít v celé struktuře webu, zejména je dobré dávat si pozor na informace s důležitou 

informační hodnotou.

 Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného 

rozlišení
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Toto je velmi důležité pravidlo. Mnoho hendikepovaných uživatelů internetu 

má různé zrakové vady. S tím souvisí ten fakt, že takoví uživatelé nedokáží správně 

interpretovat barvy. Proto musí být veškeré informace sdělovány tak, aby byly na 

barvě nezávislé.

Webové stránky obce toto pravidlo nesplňují. Již hlavní menu není dostatečně 

výstižné. Informace, že daný text menu je odkazem, je závislá na použití barvy. Toto 

je špatně. Po najetí myší na odkaz v menu se z šedivého změní na černé viz. obrázek 

8. Dokonce i běžný uživatel má problém tuto změnu poznat, neboť takovýto přechod 

není ani dostatečně kontrastní. 

Obrázek 8: Hlavní menu s aktivním polem "Pro občany". Převzato z http://www.obectrebotov.cz

Ve vnitřní struktuře použil autor u odkazů zelenou barvu, která je doplněna o 

podtržení při najetí myši na odkaz. 

Obrázek 9 - Zobrazení aktivního odkazu. Převzato z http://www.obectrebotov.cz
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Doporučuji upravit hlavní menu tak, aby jednotlivé odkazy byly podtrženy. Tím 

bude docíleno, že jejich význam nebude závislý jen na barvě a všem uživatelům bude 

jasné, že se jedná o odkaz. Ten samý krok doporučuji provést i v celém webu.

Provedení je závislé pouze na úpravě CSS stylu, kdy autor upraví prvky:

ul#mainlevel-nav li

Tento prvek bude doplněn o atribut text-decoration : underline; a také o 

atribut color, kde doporučuji nastavit použitou hlavní barvu webu, kterou je zelená 

(006600)

ul#mainlevel-nav li a

Tento prevek bude doplněn o atribut text-decoration   : underline;

 Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být 

vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové 

sdělení. 

Velká část uživatelů má problém se sníženým barvocitem. Popřípadě 

používají, především z finančních důvodů nekvalitní zobrazovací zařízení, které 

může barvy zobrazit ve špatném kontrastu.

Důležitým aspektem každého webu je tedy dbát na dostatečný kontrast mezi 

písmem a zvoleným pozadím.

Zvolené barvy, které jsou použity pro pozadí, barvu odkazů či textů jsou na 

webu dostatečné kontrastní a uživatel s tím problém mít nebude.

Problém při aplikaci tohoto pravidla nastává u použití kalendáře akcí (viz. 

Obrázek 10) Barvy, které jsou použité v hlavičce, jsou naprosto nevhodné. Použitá 

barva pozadí, doslova bije do očí.
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Obrázek 10: Kalenář akcí. Převzato z http://www.obectrebotov.cz

Poměr barev je absolutně nekontrastní. Doporučují zvolit jinou barvu pozadí 

v hlavičce (zvolena zelená #006600), také doporučuji vyměnit barvu textu, která 

znázorňuje aktivní den, v našem případě neděli (#ff000). 

Vhodným řešením by bylo zvolit stejné pozadí a písmo, jak tomu je v celé 

struktuře webu.

 Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a 

zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních 

funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke 

ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Jedná se o velmi důležité pravidlo, které by nemělo, ba dokonce nesmí být 

opomenuto. Mnoho slabozrakých uživatelů, potřebuje mít k dispozici možnost 

zvětšení textu webové stránky. 

Velikost a nastavení písma řeší kaskádové styly, které se vytvářejí po 

rozřezání grafiky webu. V rámci těchto stylů je nutné použít relativní jednotky (em), 

popřípadě procentuální vyjádření velikosti fontů. 

Vývojář by se měl vyvarovat použití absolutních jednotek písem, které 

většina prohlížečů nedokáže zvětšit. Patří mezi ně i Internet Explorer, který je 

v současnosti nejpoužívanějším internetovým prohlížečem.

Dalším „nešvarem“, který se může při použití velikosti písma využít, je 

spojení obrázku s textem. Text v obrázku je nemožné zvětšit. Proto bychom se měli 

takovémuto použití vyhnout, zvláště u malých obrázků, které slouží pro navigaci na 

webu.
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Obsah webu obce Třebotov lze pohodlně zvětšovat, neboť styly písma jsou 

napsány v relativních jednotkách. Jediným nedostatkem je použití textu v hlavním 

obrázku, kde jsou použity informační texty. Lze to vyřešit vložením těchto textů 

v rámci stylů a jejich správného napozicování.

Pro použití různých zobrazovacích technologií doporučuji použití obecné 

rodiny písem, která zachová správné zobrazení i v případě, že prohlížeč nemá 

k dispozici písmo v seznamu předcházející. Jedná se o serif (pro patkové písmo), 

sans-serif (nezlatkové písmo), monospace (proporcionální písmo).

Kaskádové styly neobsahují obecnou rodinu písem, proto je doporučujeme 

doplnit o použitý kaskádový styl, popřípadě vytvořit nový styl, který bude určen 

pouze pro typografii webu.

11.2 Práci s webovou stránkou řídí uživatel

 Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat 

konkrétní výstupní či ovládací zařízení

V úvodní kapitole jsem popsal, kdo jsou vlastně handicapovaní uživatelé. 

Jsou to všichni ti, kteří nemohou naše webové stránky jednoduše používat. Mají 

různé handicapy, díky čemuž musí používat různorodé asistivní technologie, tak aby 

si mohli naše stránky prohlížet.

Uživatelé tedy nesmí být omezeni použitím jediného prohlížeče, vyhledávače 

apod. Kód ani obsah webové stránky proto nesmí předpokládat (nebo dokonce 

vyžadovat), aby uživatel například měl barevný monitor (nebo že vůbec používá 

monitor), že musí mít aktivní zvukový výstup, že má možnost tisku atd [Pravidla-

pristupnosti.cz, 2008].

V případě, že není technicky možné optimalizovat kód pro všechny 

prohlížeče, operační systémy, je nezbytné uvést, jaké programové vybavení je pro 

prohlížení webové stránky nutné a jakým způsobem lze informaci získat, pokud 

uživatel dané programové vybavení nevlastní.
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 Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí 

být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí 

být předem upozorněn.

Nedodržení tohoto pravidla je častým nešvarem všech webových stránek. 

Pokud se stránka otevírá do nového okna, musí na to být uživatel upozorněn. Není-li

tomu tak, snižuje se její použitelnost pro uživatele, kteří používají např. hlasové 

čtečky apod. 

Nikdy by k otevření nového okna nemělo docházet automaticky, bez 

uživatelova přičinění. Typickým příkladem je využití reklamy na komerčních 

portálech (Seznam, Centrum apod.), kdy reklama vyskočí automaticky již při načtení 

stránky.

Jakým způsobem je na otevírání nových oken upozorňováno, je čistě na 

autorovi dané webové stránky. Nejvhodnějším způsobem je použití doplňkové 

obrázku (viz obr.) s popiskem  TITLE značky <a> – odkaz na externí web.

Webové stránky obce Třebotov toto pravidlo nesplňují. Největším 

prohřeškem je otevírání nových oken z hlavního menu bez jakéhokoli upozornění. 

Jedná se zejména o tyto odkazy:

 Obecní úřad – E-deska

 Informace pro turisty – Mapa obce

Tento problém doporučuji odstranit tím, že v daném menu vytvoříme 

textovou šablonu, do které bude umístěn samotný odkaz s doplňujícím obrázkem a 

popiskem  TITLE značky <a>.

U  všech odkazů, které vedou na externí weby, je také nutné použití doplňujícího 

obrázku s popiskem.
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 Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za 

sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo 

umístění prvku.

Využití animací napomáhá k rychlému upoutání pozornosti návštěvníků. Pro 

některé z nich mohou rychle blikající předměty vyvolat zdravotní potíže (například 

způsobit epileptický záchvat). Jedná se o rychle blikající text, reklamu apod. Pokud 

k tomu dochází rychleji než třikrát za sekundu, dochází k porušení pravidel 

přístupnosti. 

V rámci tohoto pravidla je doporučeno vůbec takovéto efekty nepoužívat. 

Pokud je to však nutné, je vhodné posoudit, zda-li by nemohlo dojít k oněm 

zdravotním problémům.

Webové stránky obce Třebotov nepoužívají takovéto prvky.

 Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být 

možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho 

hlasitost.

Jedná se o podobné pravidlo jako při využití reklamních bannerů apod. 

Jestliže někdo chce využít zvukový podtext, měl by návštěvníkům webových stránek 

nabídnout možnost vypnutí, či upravení hlasitosti zvuku.

Webové stránky obce Třebotov nepoužívají takovéto prvky.

 Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. 

Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel 

časový limit prodloužit nebo vypnout.

Jestliže je práce na webové stránce omezena nějakým časovým limitem, 

uživatel o tom musí být informován, tak aby věděl, kolik času má k dispozici. Tyto 

prvky se nejčastěji používají na aukčních serverech, školních portálech s e-

learningem apod.

Webové stránky obce Třebotov nepoužívají takovéto prvky.
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11.3 Informace jsou srozumitelné a přehledné

 Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem 

a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky 

nevylučuje.

V jednoduchosti je síla, a proto použití jednoduchých, snadno srozumitelných 

textů usnadní nejen handicapovaným návštěvníkům prohlížení vašich stránek.

Obsah textů by měl samozřejmě reflektovat tématiku webových stránek. 

Odborné texty by měly být náležitě vysvětleny. 

Nejdůležitějším prvkem však bývá samotná úprava textu. Optimálním řešení 

je jeho rozdělení do přehledných odstavců. Dlouhých vět a souvětí bychom se pokud 

možno měli vyvarovat.

Pro anglické verze stránek dokonce existují algoritmy, které dokáží ověřit 

jednoduchost a srozumitelnost textu [Usingenglish.com, [c2002-2009]] . Patří sem 

např.:

 Gunning Fog Index

 Fleshc-Kincaid Index

 Passive Index

 Coleman-Liau Index

Co se týče aplikace tohoto pravidla, obsah webových stránek obce Třebotov 

je srozumitelný a přehledný. Odstavce jsou logicky uspořádané a příliš zdlouhavá 

souvětí nejsou použita.

 Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně 

nadepsaných celků.

V tomto pravidle se jedná o správné rozdělení rozsáhlých obsahových bloků. 

Jedná se o rozlišení obsahu dle tagů <h1> až <h6>, v případě formulářů o použití 

tagu <fieldset>.
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Jestliže není dodržena tato posloupnost, dojde k matení handicapovaných 

uživatelů, kteří si prostřednictvím čteček nechávají text předčítat a nejsou tak 

schopni se v textu správně orientovat.

Aplikace tohoto pravidla prostřednictvím nástroje služeb webových stránek 

(http://seo-servis.cz) mi ukázala, že webové stránky obce Třebotov nemají bloky 

rozděleny do odstavců. Nejsou nadefinovány žádné nadpisy. 

Chyba je v samotném jádře použitého redakčního systému, který generuje 

CSS styly do třídy (class="contentheading"). V rámci této třídy jsou definovány 

v CSS nadpisy správně. Na webu se text jeví, jakoby byly správně použity, ale právě 

tato třída tomu zabraňuje a daný element má tak jiný vzhled.

Doporučuji pro odstranění této závady nainstalovat vhodnou optimalizační 

komponentu, která dokáže upravit kód a správně generovat nadpisy.

 Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách 

daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud 

webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno 

přeskočení opakujících se bloků obsahu.

Uživatelé, kteří používají pomocná výstupní zařízení mají zájem dostat se 

vždy na ty informace, které potřebují, které je zajímají. Nechtějí zdlouhavě procházet 

opakující se informace. Právě pro tento účel jsou na webu vytvářeny odkazy, díky 

kterým je možné přeskakovat nezajímavé informace.

Takovéto odkazy mají zpravidla název „Přeskočit obsah, Přejít na obsah, 

Přejít na navigaci apod.“ Je vhodné tyto odkazy používat u dlouhých a rozsáhlých 

obsahových bloků. 

Stránky obce Třebotov takovéto prvky nemají a zhledem k jejich malému 

rozsahu tomu ani není třeba.

http://seo-servis.cz/
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11.4 Ovládání webu je jasné a pochopitelné

 Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech 

webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od 

ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena.

Základní úlohou navigace je usnadnit uživatelům pohyb v celé stromové 

struktuře webových stránek. Jedná se o velmi důležitý prvek, který je mnoha autory 

stránek z hlediska přístupnosti vypouštěn, popř. ignorován.

Navigace slouží zejména k:

a) přesunu z jedné stránky na druhou.

b) reprezentaci struktury webu (tj. říká vám, kam se všude můžete dostat a

proč byste to měli udělat).

c) reprezentaci aktuálního umístění ve struktuře webu (tj. říká vám, kde se v 

architektuře webu právě pohybujete).

Z hlediska parametrů přístupnosti by mělo být dodrženo několik pravidel 

použití navigace:

 Navigace je oddělená od obsahu

 Navigace je konzistentní napříč webem

 Navigace se týká pouze daného webu

 Navigace ukazuje umístění ve struktuře webu

 Navigace je přístupná pro každého

Nejčastější chyby při tvorbě navigace, které způsobují handicapovaným problémy:

 Dlouhé seznamy navigačních odkazů.

 Umístění specifických prvků před navigaci (vyhledávání, firemní ikony 

apod.). Lidé, kteří používají hlasové čtečky, tak musí nejprve vyslechnout 

právě tyto prvky, než se dostanou k samotné navigaci.

V případě webových stránek obce Třebotov jsem neshledal zásadní problém 

s navigací, pokud se týče samotné konzistence.



73

 Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí 

obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek 

a odkaz na úvodní webovou stránku.

Pro splnění tohoto pravidla se nejčastěji používá tzv. drobečková navigace 

(breadcrump). Jedná se navigační prvek, který návštěvníkovi napomáhá v lepší 

orientaci, kde se zrovna na webu nachází, a zejména mu umožňuje snadný návrat na 

předchozí stránku.

Nejčastější formy drobečkové navigace jsou:

 Navigace pozice - zobrazuje aktuální cestu struktury webu, bez ohledu na 

to, kudy se na stránku uživatel dostal. 

 Navigace cesty - ta ukazuje přesnou cestu odkazů přes které se uživatel 

dostal na aktuální stránku. 

 Navigace vlastností - nese v sobě informace například o zboží (cena, 

kategorie, značka) [Symbio.cz [1999-2010]]. 

Stránky obce Třebotov obsahují drobečkovou navigaci v levém horním rohu. 

Vhodnějším řešením je však její umístění nad publikované články. Důvodem je ten 

fakt, že handicapovaní návštěvníci, kteří používají pro prohlížení webu nějakou 

z asistivních technologií, se nejprve dozví informace o drobečkové navigaci, nikoli 

tedy o nadpisu a významu stránek. 

 Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě 

navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu 

webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo 

vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové 

stránce.

Mapou webu se rozumí seznam url odkazů všech stránek a podstránek daného 

webu. Jejím primárním cílem je usnadnění orientace na webu. Používá se zejména 

u rozsáhlých webových stránek. 

Zpravidla je mapa webu vytvářena nějakou obsluhující komponentou, která 

automaticky generuje nově vzniklý prvek navigace. V případě menších projektů 

může být mapa webu vytvářena i ručně, avšak je nutné dbát na její aktualizaci.
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Stránky obce Třebotov obsahují mapu webu, která je umístěna v hlavní 

navigaci. Doporučil bych umístit odkaz na mapu webu spíše do patičky či hlavičky 

stránek, kde se nejčastěji používá.

 Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající 

jejímu obsahu.

Z každé webové stránky musí být patrné čeho se týká. Mělo by se jednat 

o výstižnou informaci, která uživateli ihned řekne, kde se nachází. V případě 

webových stránek obce Třebotov je informace uvedena v nadpisu loga „Oficiální 

stránky obce Třebotov, části Solopisky a Kala“.

 Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující 

požadovaný obsah.

Problematice používaní formulářů se věnuji v kapitole 7.4. Co se týče 

samotných stránek obce Třebotov, je použit pouze jeden formulář, a to na odesílání 

emailu. Z hlediska přístupnosti, má formulář veškeré náležitosti. Linearita formuláře 

je dodržena, čtečka s ním problém mít nebude. Jediným nedostatkem je použítí 

anglických textů ve značce <label>.

Takto ne: <label for="contact_name"> Zadejte vaše jméno:</label>

Takto ano: <label for="kontaktni_jmeno"> Zadejte vaše jméno:</label>

 Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, 

musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. 

Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k 

dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.

I v tomto pravidle se mnozí autoři webových stránek dopouštějí chyb. 

Nejedná se o neznalost v tvorbě formulářů, ale spíše o špatnou interpretaci textu. 

Pokud uživatel udělá při vyplňování formuláře chybu a odešle jej, formulář vypíše 

chybu typu „Položka nebyla vyplněna“, „Chybně zadaný text“. Takovéto chyby se 

také mnohdy vypíší do nových stránek a uživatel tak musí zpět na formulář a chybu 

opravit. Pro handicapované uživatele to je však problém, neboť nemají 

specifikováno, které chyby nebo kterých chyb se dopustili.
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Informace o chybě či chybách musí být sdělena srozumitelným textem, a 

měla by být umístěna přímo nad chybně vyplněným textem.

Dalším nevhodným postupem je vyskočení javacsriptového okna 

s oznámením o chybě ve vyplnění formuláře. Tak je tomu i v případě stránek obce 

Třebotov. Viz. Obrázek 11.

Obrázek 11: Nesprávné použití Javascriptu. Převzato z http://www.obectrebotov.cz

Tento postup je absolutně nevhodný. Handicapovaný uživatel se nedozví, kde 

přesně udělal chybu, v jakém políčku. Tento krok činí formulář nepřístupným. 

Doporučuji odstranit použitý Javascript a nahradit jej výpisem případných chyb nad 

pole formuláře.



76

 Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně 

popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, 

než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, 

případně o velikosti tohoto souboru.

Samotný text obsahu musí být dostatečně výstižný. Jestliže není možné 

vyjádřit informaci o cíli odkazu pomocí textu, musí být informace dostupná 

v atributu <title> značky <a>.

Pokud vede odkaz na jiný typ obsahu, například sobory ve formátu Word, 

Excel, PDF apod., musí být tato skutečnost z odkazu patrná. Také musí být jasné o 

jak velký soubor se jedná. Pro toto pravidlo se nejčastěji použije doplňující obrázek 

s popisek značky <alt>, který definuje o jaký soubor se jedná a jek je velký.

Na webu obce Třebotov jsem v rámci tohoto pravidla nezjistil žádné 

nedostatky.

Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Dnešní moderní weby již pomocí rámů (tj. prvek <frame>) nejsou vytvářeny. 

Pokud však takové jsou, musí být uživatel seznámen s obsahem každého rámu ještě 

před prezentací samotného obsahu. Některá hlasová zařízení neumějí s rámy (tj. 

prvek <frame>) pracovat a prezentují je jednotlivě [Špinar, 2004, s. 102].

Na webu obce Třebotov jsem v rámci tohoto pravidla nezjistil žádné 

nedostatky.

11.5 Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

 Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, 

musí být použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly 

významu obsahu. 

Jedná se o nezbytné pravidlo, které je povinné. Právě sémantika je klíčovým 

kamenem přístupného webu. Hlavním cílem sémantických značek je vyznačení 

jednotlivých úseků kódu dané XHTML stránky.

Jsou to jakási „gramatická“ pravidla. Tak jako musíme znát vyjmenovaná slova, tak 

by autoři webů měli znát jednotlivé XHTML značky. 
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Základní stavba stránky by měla vypadat takto:

<html>

<head>

<title>Úvodní stránka</title>

</head>

<body>

<h1>Vítejte na našich stránkách</h1>

</body>

</html>

Webové stránky obce Třebotov vykazují v tomto ohledu značné nedostatky. 

Dodržení sémantického kódu by mělo být prioritou již při samotné stavbě webových 

stránek. 

 Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy 

uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně 

zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.

Správnost použitého značkovacího jazyka je klíčovým prvkem pro správnou 

funkcionalitu výstupních zařízení. Zdraví uživatelé používají pro zobrazení 

různorodé webové prohlížeče, které i přes nepřesnosti v použitém značkovacím 

jazyku dokáží zobrazit stránky správně. Pro výstupní zobrazovací zařízení tomu ale 

být nemusí.

Párové značky (tagy) musí mít vždy uveden začáteční i koncový tag, jinak 

dojde k nepřístupnosti stránek z hlediska validace.  Pro nepárové tagy (<br />, <hr 

/>), platí pravidlo, že by měly být psány s mezerou a lomítkem.
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 Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové 

stránky.

Pomocná výstupní zařízení mohou mít potíže při interpretaci textového 

obsahu webové stránky, pokud nerozpoznají, v jakém jazyce byl text napsán. Proto 

musí být tato informace přítomna ve zdrojovém kódu stránky pomocí atributů lang 

nebo xml:lang ve značce <html>. [Pravidla-pristupnosti.cz, 2008]

Zápis může vypadat například takto:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs-cz" lang="cs-

cz">

Tento atribut ve zdrojovém kódu stránek obce Třebototov chybí. Je nutné je 

do úvodní stránky „index.php“ doplnit.

 Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve 

zdrojovém kódu a musí být výstižné.

Specifika nadpisů jsem již rozebral v kapitole XX. Z hlediska webu obce 

Třebotov nejsou tyto prvky použity. Opět se jedná o vážný nedostatek.

 Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí 

obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců. Obsah všech 

tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava.

Pro tabulky platí podobná pravidla jako pro formuláře. Rozdílem je 

především dodržení jejich linearity. Pro kontrolu správnosti tabulky lze použít 

jednoduchý test. Pomocí klávesy TAB (tabelátor) lze proklikat celou tabulku. Pokud 

to jde z leva do prava, pak ji správně přečtou i výstupní zobrazovací zařízení.

Veškeré tabulky na webu obce Třebotov jsou přístupné. 
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11.6 Prohlášení o přístupnosti webových stránek

 Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že 

forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou 

(prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.

Samotné prohlášení o přístupnosti se umisťuje do patičky stránky. Jaké má 

mít tato stránka náležitosti není přesně specifikováno. Zpravidla je na stránce 

uvedeno:

 Upozornění na nepřístupné části webu,

 Pomocí jakých technologií byl layout stránky vytvořen,

 informace o klávesových zkratkách,

 kontakt na šéfredaktora, webmastera,

 certifikát přístupnosti apod.
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12 Závěr

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na popis aktuálního stavu 

problematiky přístupnosti v České republice. Shrnul jsem nejčastější problémy, ke 

kterým při aplikaci přístupnosti dochází a následně jsem popsal jejich možná řešení.

Nejdůležitějším aspektem této diplomové práce byl výstup v podobě aplikace 

pravidel přístupnosti na konkrétní webové stránky státní správy a obce. Mohl jsem 

porovnat problémy, se kterými je nutné se vypořádat z hlediska přístupnosti 

webových stránek velkého rozsahu, ale také jsem mohl aplikovat veškerá pravidla 

přístupnosti na webové stránky malé obce. Díky těmto krokům vznikla práce, která 

v budoucnu napomůže k odstranění všech nedostatků, se kterými se testované weby 

potýkají.

12.1Webové stránky české daňové správy

Sepsaná doporučení reflektují současný stav aplikačních částí webových 

stránek ČDS. Tyto části webu používají specifický kód, který je nutný k zabezpečení 

jejich správného fungování. 

Aplikace zároveň pracují s velice citlivými daty, používají specifické 

formuláře a skripty bez kterých by ani nemohly fungovat. Aplikace přístupnosti pro 

tyto zanořené části by byla nejen velice složitá, ale v tomto případě i značně finančně 

nákladná. Otázkou pak zůstává, jaký by to mělo efekt. 

Proto se tato analýza soustředila především na ty části aplikací, které jimi 

skutečně „nejsou“. Jedná se o statické části stránek (Úvodní strana, stránky první 

úrovně), na které lze pravidla přístupnosti aplikovat. Díky tomuto dokumentu by 

k tomuto kroku v budoucnu mohlo dojít. 

Handicapovaní uživatelé tak alespoň z části získají snadnější přístup 

k informacím, které jsou v těchto aplikačních částech publikovány.
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12.2Webové stránky obce Třebotov

Aplikace pravidel přístupnosti pro webové stránky obce Třebotov je 

klíčovým prvkem pro jejich další rozvoj. Na základě této analýzy dojde k předělání 

těch částí webových stránek, které jsou nepřístupné. 

Samotné dodržení pravidel v tomto konkrétním případě je nedostatečné. 

Některé prvky jsou navrženy nestandardním způsobem, jedná se zejména o jejich 

umístění, které by mělo být v jiných částech webu, např. odkaz na mapu webu apod.

Největším problémem bylo nevhodné použití sémantiky, chybějící nebo 

špatně nadefinované popisky obrázků. Samotná úprava textů by také měla doznat 

výraznějších změn.

V souvislosti dalším rozvojem webových stránek dojde také k zaškolení 

redaktorů, kteří publikují některé články. Bude vypracován krátký manuál o 

správném formátování stránek, tvorbě nadpisů a používání obrázků.

12.3Shrnutí

Přínos této práce je velmi cenný nejen pro samotné autory testovaných 

stránek, ale může být nápomocný všem uživatelům, kteří se s přístupností potýkají. 

Ti se tak mohou vyvarovat nejčastějších chyb, ke kterým z hlediska aplikace pravidel 

přístupnosti dochází.

Je otázkou kam se tato problematika bude v budoucnosti ubírat. Rozvoj 

technologií a informačních potřeb je nezastavitelný. Bude velmi náročné se těmto 

trendům v budoucnu přizpůsobovat, a to zejména z hlediska přístupného webu. 

Můžeme se však dočkat takových technologií, kdy hendikepovaní uživatelé nebudou 

nikterak omezováni co se týče práce s internetem. Přestože se dá předpokládat, že 

někdy v budoucnu vzniknou taková zařízení, která sama budou uživatelům vytvářet 

web přístupný aniž by to vyžadovalo specifická pravidla přístupnosti, současnost je 

ale taková jaká je a v tuto chvíli jsou pro všechny pravidla stejná a bylo by zapotřebí 

je vhodně aplikovat. Pravidla by se měla dodržovat, i když tomu tak bohužel 

vždycky není.
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