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(například JAWS, www.freedomscientific.com) problémy. Cílem této bakalářské 

práce je analyzovat funkce a ovládání běžně používaných diářů a navrhnout a 

vytvořit diář, jenž bude vyžadovat minimum konfigurace aplikací pro čtení 

obrazovky pro tento diář. Diář musí podporovat funkce jako plánování událostí, 

opakovaných událostí, evidenci kontaktů, připomínání událostí ve stanovený čas, 

vyhledávání v textu událostí, zálohování a přenositelnost dat. Vše s důrazem na 

návrh ergonomického způsobu zvládání rutinních úkolů v takové aplikaci.
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Abstract: In present many diaries and organizers use attractive but nonstandard 

controls, which are problematic to read for software designated for blind people (e.g.

JAWS, www.freedomscientific.com). The aim of this bachelor work is to analyze 

functions and controls of commonly used diaries and create diary, which demands 

minimal configuration of applications for reading the screen. The diary must support 

functions like planning occurrences, repeated occurrences, tally of contacts, 

reminding occurrences at certain time, searching in text of occurrences, backing up 
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and transmissibility of data. Everything with emphasis on the way of managing 

routine tasks.
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Kapitola 1

Úvod

Po prozkoumání současných diářů a organizérů je patrné, že neexistuje software, 

který uživateli umožňuje funkcionalitu diáře aplikací jako MS Outlook a zároveň by 

byl plně kompatibilní se softwarem pro nevidomé. Tato skutečnost byla základní 

motivací vypracování práce.

Cílem bylo podrobně analyzovat vlastnosti soudobých organizérů a na základě 

získaných poznatků navrhnout a vytvořit aplikaci, která by se na první pohled 

výrazně nelišila od standardních organizérů. Avšak z hlediska kompatibility se 

softwarem pro nevidomé by ostatní organizéry významně převyšovala. Tato 

kompatibilita však nesmí být docílena dodatečnou konfigurací softwaru pro 

nevidomé.

Vytvořená aplikace byla pojmenována FA Organizer (zkratka FA odvozena 

z anglického „for all“ – „pro všechny“).
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Kapitola 2

Software pro nevidomé

Při komunikaci uživatele s počítačem je nezbytný vizuální kontakt s obrazovkou. 

Nevidomý uživatel potřebuje nástroj, který odpovídajícím způsobem popíše aktuální 

obsah obrazovky. Pro tyto účely existuje speciální software pro nevidomé uživatele

(jiné označení: screen reader, odečítací program).

Princip fungování softwaru pro nevidomé je následující: software běží v pozadí a 

snaží se uživatele pomocí hlasové syntézy informovat o aktuálním stavu aplikace, 

která je právě používána.

Problematikou zpřístupnění systému Windows nevidomým se zabývá více

softwarových firem. Zmíníme se o dvou hlavních zástupcích: JAWS a Window-

Eyes.

2.1 JAWS

JAWS je odečítací program vyvíjený americkou firmou Freedom Scientific. Aktuální 

verze programu jsou 6.2 Standard a 6.2 Profesional. Zkušební verzi programu lze 

stáhnout ze stránek www.freedomscientific.com. JAWS obsahuje vlastní 

programovací jazyk, pomocí něhož lze ozvučit prakticky libovolnou aplikaci.

S programem lze efektivně pracovat jak v operačním systému, tak i v programech 

Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer a v mnoha dalších, pro které jsou 

vytvořeny ozvučovací skripty.

Aplikace je dostupná v češtině, chybí však kompletní překlad manuálu.
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2.2 Window-Eyes

Software je vyvíjený společností GW MICRO. Poslední verze programu je 5.5, ve 

zkušebním provedení dostupná na stránkách www.gwmicro.com. Podobně jako 

JAWS dobře spolupracuje s programy Word, Excel, Outlook Express a Internet 

Explorer.

Window-Eyes, na rozdíl od JAWS, neobsahuje vestavěný jazyk pro dodatečné 

ozvučení. Poskytuje však poměrně rychlý způsob přizpůsobení různým aplikacím

(pomocí široké škály konfigurací).
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Kapitola 3

Software organizéry

Nabídka organizérů či diářů je velmi široká. V této kapitole bude analyzováno pět 

aplikací. Každá z nich zastupuje určitou kategorii: od nejjednodušších až po 

komplexní. Aplikace budou rozebrány podle funkčnosti, ovládání a kompatibility se 

softwarem pro nevidomé. Aplikace byly testovány ve spolupráci s JAWS (ve verzích 

5.0 a 6.0) a Window-Eyes (verze 5.0). Software pro nevidomé byl použit bez 

ozvučovacích skriptů či konfigurací.

3.1 WinOrganizer (GoldenSection 
Organizer)

Obrázek 3.1: hlavní okno programu WinOrganizer
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Kompletní organizér vhodný pro nejnáročnější uživatele. Uživatelské rozhraní 

programu GoldenSection Organizer (dále jen GSO) je lokalizovatelné do více jazyků

(včetně češtiny), působí už na první pohled velmi profesionálně. V levé části

hlavního okna najdeme seznam dostupných kategorií záznamů, v pravé části seznam 

záznamů aktuálně zvolené kategorie. GSO umožňuje zaznamenávat události, úlohy, 

poznámky a kontakty. Všechny typy záznamů se dají pro větší přehlednost rozdělit 

do podkategorií.

Události Vytvoření nové události resp. úprava již existující položky nemusí být 

pro nezkušeného uživatele úplně jednoduchá. V poměrně složitém dialogovém okně,

vyvolaném pomocí kontextového menu, si upravíme položky, které určují vlastnosti 

události. Událost je možné naplánovat jednorázově, či opakovaně (toto nastavení se 

provádí v záložce alarm, což je poměrně neintuitivní). Možností nastavení periody 

opakování události je v GSO nepřeberné množství. Též upozornění na událost je 

v GSO velmi propracované. Lze nastavit jak přesný čas upozornění, tak čas relativní

(vzhledem k času události), dále je možno nastavit opakování upozornění a zvuk 

přehrávaný při upozornění.

V případě, že je událost opakovaná, její záznam se zobrazí v pravé části programu 

jen jednou (na nejbližší datum). Toto řešení může být v některých případech 

nevhodné (například pokud uživatele zajímají všechny naplánované události na 

nějaké období, ve kterém se daná událost nachází vícekrát). V této situaci poslouží 

nástroj Přehled událostí, který se otevře v novém okně. Vzhledem připomíná 

plánovač aplikace MS Outlook. Okno s přehledem událostí slouží především pro 

prohlížení plánu. Události v něm lze měnit, nikoli mazat ani přidávat nové. Oddělené 

prohlížení časového plánu a přidávání/mazání událostí nelze považovat za ideální.

V souvislosti s opakovanou událostí je potřeba ještě zmínit nemožnost smazání 

události pouze z jednoho konkrétního data, lze smazat událost pouze jako celek.

Úkoly Druhým typem spravovaných dokumentů v programu jsou úlohy. Kromě 

názvu úlohy, jména jejího vykonavatele, termínu dokončení a stručného komentáře 

ještě karta obsahuje volbu jedné ze čtveřice priorit (vysoká, normální, nízká, 

neznámá) a volbu percentuálního dokončení úlohy. Když je úkol splněný na 100 

procent, položka v seznamu se automaticky přeškrtne, což je z hlediska vizuálního 

přehledu velmi cenné.
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Kompatibilita se softwarem pro nevidomé Spolupráce aplikace GSO 

s testovaným softwarem pro nevidomé prakticky neexistuje. Program nemá 

dostatečnou podporu ovládání z klávesnice (chybějí horké klávesy, nemožnost 

editace klávesových zkratek). Chybějící podpora horkých kláves může znepříjemnit 

práci s programem i vidomým uživatelům, kteří jsou zvyklí na ovládání programu 

pomocí klávesnice.

Další překážkou vyšší kompatibility je nestandardní grafické rozhraní programu

(použití nestandardních ovládacích prvků). Kromě procházení seznamu záznamů 

nejsou schopny JAWS ani Window-Eyes ozvučit žádnou část aplikace (včetně menu 

a dialogových oken). Bez ozvučovacího skriptu je tak aplikace pro nevidomé 

uživatele nepoužitelná.

Shrnutí GSO je komplexní aplikace vhodná pro náročné uživatele, kteří jsou 

ochotni věnovat více času na prostudování programu.

3.2 Active Desktop Calendar

Obrázek 3.2: zobrazení kalendáře programem Active Desktop Calendar přímo na 
ploše systému
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Active Desktop Calendar (dále jen ADC) je organizér, který se liší od ostatních 

elektronických organizérů. Jak již název programu napovídá, jeho hlavní odlišností

(a zároveň výhodou) je zobrazení kalendáře přímo na ploše systému. ADC na plochu 

vypisuje dny předchozího, aktuálního a následujícího měsíce (speciálně jsou 

označeny ty, na které je naplánována alespoň jedna událost). Aktuální měsíc je 

zobrazen pomocí ikon, přičemž každému dni je možno přiřadit vlastní ikonu

(program obsahuje rozsáhlou databázi ikon). Ostatní dva měsíce jsou zobrazeny 

textově. Plocha dále obsahuje seznam událostí, které má uživatel naplánovány 

v nejbližší budoucnosti. Tento kalendář je interaktivní, reaguje na kliknutí myši 

vyvoláním hlavního okna programu. Zobrazení na ploše lze v nastavení programu 

upravovat. Měnit lze zobrazované měsíce, použitý font a pozici kalendáře.

Obrázek 3.3: hlavní okno programu Active Desktop Calendar

Hlavní okno programu Kalendář na ploše je atraktivní a užitečné (z hlediska 

opakovaného a stálého upozorňování na události) vylepšení, ale neposkytuje 

uživateli možnost editace událostí. Pro potřebu úprav rozvrhu slouží hlavní okno 

programu. Největší část zabírá zobrazení rozvrhu. Časové období (konkrétně měsíc), 

pro které je rozvrh zobrazen, nelze změnit, což při větším počtu událostí snižuje 

přehlednost rozvrhu. Každému dni v kalendáři odpovídá seznam událostí. ADC 
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umožňuje zaznamenávat události a úkoly, neslouží však jako evidence kontaktních 

událostí.

Výhodou ADC je možnost exportu dat do csv souboru. Uživatel si tedy může svůj 

plán převést například do aplikace MS Excel.

Události Pro přidání události slouží dialogové okno, kde uživatel vyplní 

všechny potřebné atributy události. Atributy události jsou rozděleny do 4 skupin: 

datum a čas události, popis události, upozornění na událost a opakování události. 

Dialogové okno je přehledné a práce s ním je velmi intuitivní i pro začátečníka. 

Upozornění lze nastavit na konkrétní čas, či relativně vzhledem k času události

(způsob upozornění není nastavitelný, v čas upozornění se zobrazí okno doprovázené 

zvoleným zvukem). Nastavení opakování událostí neposkytuje tolik možností jako 

WinOrganizer, avšak z pohledu běžného uživatele je plně dostačující. ADC 

poskytuje možnost rozdělení událostí do vrstev (nastavuje se v dialogovém okně pro 

vytvoření / úpravu události). V programu je možno přidávat vlastní vrstvy. Při 

zobrazení časového plánu (a to i na pracovní ploše systému) se zobrazí jen události 

patřící do vrstev, které si uživatel nastavil.

Vyhledávat lze události pouze podle textu. Vyhledává se pouze ve vrstvách událostí, 

které jsou zobrazeny v časovém plánu. Nelze určit časový interval platnosti, 

ve kterém se má událost nacházet. Události lze v rozvrhu přesouvat standardními 

operacemi kopírovat – vložit.

Úkoly Úlohy existují v programu nezávisle na událostech. Lze je rozdělit do 

vrstev podobně jako události. Úlohy však nelze spojit s konkrétním datem, 

nezobrazují se tedy ani v časovém plánu. Pro zobrazení úloh slouží speciální panel, 

který se zobrazí na místě časového plánu. Úkoly v něm lze mazat a přidávat.

Kompatibilita se softwarem pro nevidomé Ačkoli program spolupracuje se 

softwarem pro nevidomé lépe než GoldenSection Organizer, stále je míra 

kompatibility jak s JAWS, tak s Window-Eyes neuspokojivá. Program nepodporuje 

plné ovládání z klávesnice (po kalendáři se lze pohybovat pomocí směrových šipek, 

avšak nelze procházet jednotlivé události). ADC využívá některých nestandardních 

grafických prvků. V tomto ohledu však v porovnání s programem GoldenSection 

Organizer je na tom ADC ještě poměrně dobře. Menu programu je softwarem pro 

nevidomé ozvučeno bez problémů. Nechybí podpora horkých kláves. Poměrně 
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slušně jsou ozvučeny dialogová okna programu. K většině ovládacích prvků v 

dialozích existuje popisek (tzn. software pro nevidomé dokáže prvek ozvučit). S čím 

si neporadí, je časový plán, který je bohužel pro nevidomé uživatele řešen pomocí 

nestandardních ovládacích prvků. Další nevýhodou je dostupnost některých operací

(jako je nastavení, či zobrazení úloh) pouze pomocí nástrojové lišty, která není 

dostupná pomocí klávesnice.

Shrnutí diář ADC je atraktivní a originální aplikace, která svou funkčností 

uspokojí většinu uživatelů. Není tak komplexní a neposkytuje uživateli takové 

množství operací a nástrojů jako GoldenSection Organizer, naproti tomu je jeho 

ovládání jednodušší a více intuitivní.

3.3 EssentialPIM

Obrázek 3.4: hlavní okno programu EssentialPIM

EssentialPIM (dále EP) je k dostání ve dvou verzích. Zjednodušená verze je 

k dostání ve formě freeware,  za verzi EssentialPIM Pro si uživatel musí zaplatit. 

Následující řádky se budou týkat placené verze. EP je organizér s atraktivním 
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vzhledem, který poskytuje uživateli pohodlnou (intuitivní) práci s událostmi, úkoly, 

kontakty a poznámkami. Při prvním spuštění nabídne aplikace možnost importu dat 

z aplikace MS Outlook, což je při množství uživatelů této aplikace nespornou 

výhodou.

Události Přidání a změna události se v EP provádí podobně jako v aplikaci 

Active Desktop Calendar. Pouze drobnou odlišností je nemožnost nastavení 

konkrétního data a času upozornění. Upozornění lze nastavit pouze relativně 

vzhledem k času události. Výhodou oproti Active Desktop Calendar je možnost 

zobrazení plánu na den, týden, měsíc a rok. Další výhodou EP oproti Active Desktop 

Calendar je rozšířené vyhledávání v událostech. Lze nastavit, v které části události se 

má zadaný text hledat, dále je možné nastavit časový interval, pro který události 

hledáme. Přesouvání událostí v rozvrhu je možné provádět metodou „Drag And 

Drop“, tedy pohodlně přetáhnout myší na jiné datum v rozvrhu.

Úkoly EP oproti Active Desktop Calendar obsahuje propracovanou evidenci 

úloh. Každému úkolu lze nastavit, pro jaké období je platný, jeho prioritu a čas 

upozornění na úkol.

Kompatibilita se softwarem pro nevidomé Z hlediska kompatibility aplikace 

se softwarem pro nevidomé je na tom EP podobně jako Active Desktop Calendar. 

Menu a dialogová okna aplikace jsou ozvučeny dobře, nechybí klávesové zkratky a 

horké klávesy. Nedostatkem je naopak neúplná podpora ovládání z klávesnice při 

procházení časového plánu, použití nestandardních grafických prvků a nedostupnost 

některých operací pomocí menu (tyto operace tak nejsou pro nevidomého uživatele 

dostupné vůbec).

Shrnutí Časté porovnávání s aplikací Active Desktop Calendar není náhodné. 

Oba organizéry jsou si totiž velmi podobné. Vyznačují se svou jednoduchostí, 

snadným ovládáním a funkčností, kterou si u organizéru uživatel představuje. ADC i 

EP mají některé výhody, které druhý z organizérů nemá. U ADC je to zobrazení 

plánu na ploše, u EP je to atraktivnější uživatelské rozhraní a lokalizovatelnost do

mnoha jazyků. Celkově se jeví lépe EssentialPIM.
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3.4 FireLuke Organizer

Obrázek 3.5: hlavní okno aplikace FireLuke Organizer

Jako zástupce nejjednodušších organizérů byl výbrán freeware od české firmy 

FireLuke. Program obsahuje evidenci kontaktů, kalendář, nástroj pro příjem a 

odesílání elektronické pošty a poznámkový blok.

Kontaky Program obsahuje podrobnou evidenci kontaktních informací. Záznamy 

evidence lze rozdělit do skupin. Pro každý kontakt lze nastavit upozornění na 

narozeniny či svátek. Tuto část aplikace lze hodnotit velice kladně.

Události Další podstatnou část programu tvoří kalendář. S datem z kalendáře lze 

spojit poznámku či upozornění. S každým dnem však lze spojit pouze jednu 

poznámku (poznámka může být libovolně dlouhá) či upozornění. Tento fakt do 

značné míry limituje použití programu jako plnohodnotného organizéru. Nemožnost 

plánování více nezávislých událostí do jednoho dne (na každou chci být upozorněn 

v jinou dobu) je pro náročnější uživatele nepřijatelná.

Kompatibilita se softwarem pro nevidomé Z hlediska kompatibility se 

softwarem pro nevidomé je tato aplikace absolutně nevyhovující. Chybějící podpora 

ovládání z klávesnice a nestandardní grafické rozhraní způsobuje nulovou spolupráci 

s JAWS i Window-Eyes.
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3.5 Microsoft Outlook

Jako poslední bude rozebrána aplikace MS Outlook, aplikace, jež je měřítkem pro 

ostatní software organizéry.

Kromě práce s elektronickou poštou nabízí Outlook mnoho dalších služeb: adresář

(uchování kontaktních informací), kalendář (plánování událostí), evidence úkolů a 

poznámky.

Obrázek 3.6: hlavní okno aplikace MS Outlook

Hlavní okno programu V pravé části hlavního okna programu Outlook se 

nachází kalendář (seznam dat). Zvýrazněny jsou v něm data, na které je naplánována 

alespoň jedna událost. Levá část obsahuje rozvrh na časové období označené 

v kalendáři. Rozvrh může být zobrazen na den, pět dní, týden či měsíc.

Kontakty Pro přidání či pozdější úpravy kontaktu slouží speciální dialogové 

okno, do kterého můžeme vyplnit nepřeberné množství informací o osobě či firmě.

Pro zvýšení přehlednosti je dialog rozdělen do několika karet. V kartě „Obecné“ se 

zadávají základní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo (do zaměstnání, domů, 
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fax, mobil), e-mail, společnost a funkce. Položky společnost a funkce jsou 

nepovinné, pokud jsou ale vyplněny, umí je Outlook automaticky využívat. 

Například při odesílání faxu s titulní stránkou do ní Outlook tyto informace doplní, 

čímž usnadní identifikaci příjemce. Karta „Obecné“ obsahuje položku „zařadit jako“. 

V ní se určuje, jakým způsobem bude kontakt zařazen v seznamu – na prvním místě 

je standardně příjmení, poté jméno. Pokud je vyplněna i společnost, nabízených 

možností je ještě více (existuje více kombinací). Dalším obsahem této karty je velké 

neoznačené pole, do kterého se zadává libovolný komentář ke kontaktu a položka, 

pomocí níž můžeme ke kontaktu připojit obrázek.

Další kartou v dialogu je karta „Podrobnosti“. Na tomto místě se ukládají doplňující 

informace o kontaktu (oddělení, kancelář, profese, jméno manažera, jméno asistenta, 

…).

Kontakty v aplikaci Outlook neslouží uživateli pouze jako pasivní seznam dat. Lze 

z nich vytvářet například distribuční seznamy (hromadné odesílání elektronické 

pošty konkrétní skupině kontaktů).

Pro hledání v kontaktech existuje v aplikaci komplexní nástroj, ve kterém je možno 

zvolit, v jakých položkách kontaktu se bude hledat Dalším kritériem, podle kterého 

je možno vyhledávat, je čas přidání kontaktu.

Celkové hodnocení adresáře v programu je více než pozitivní. Adresář jistě uspokojí 

i ty nejnáročnější uživatele, práce s ním však zůstává poměrně snadná a intuitivní.

Události Pro práci s událostmi v aplikaci slouží samostatná část pojmenovaná 

kalendář.
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Obrázek 3.7: dialogové okno aplikace MS Outlook pro přidání či úpravu událostí

Podobně jako přidání nového kontaktu funguje i přidání nové události. K této operaci 

slouží speciální dialogové okno, které je taktéž rozdělené do karet, avšak 

s vlastnostmi události souvisí přímo pouze první karta v pořadí (nese název 

„Událost“, druhá karta je pojmenována „Plánování“ a její význam bude popsán dále).

Okno obsahuje následující položky: předmět události, místo konání, čas události, 

připomenutí, kontakty, kategorie a textové pole určené pro komentář k události (v 

porovnání s kontaktem tedy obsahuje daleko méně položek). Čas události lze nastavit 

i na více než jeden den (lze nastavit datum začátku události a konce události).

Připomenutí události lze nastavit pouze relativně vzhledem k času události (v čas 

upozornění se zobrazí speciální okno, které může být doprovázeno přehráváním 

zvukového souboru). Pomocí položky „kontakty“ lze událost asociovat s osobami 

z adresáře, což se hodí například při plánování porad. Za zmínku ještě stojí položka 

popisek, pomocí níž můžeme zvýraznit událost v kalendáři.

Nastavení opakování události se provádí přes speciální dialog dostupný přes

nástrojovou lištu či menu „Akce“. Tento postup není zcela intuitivní a zejména 

nevidomým uživatelů může způsobit potíže. V dialogu lze nastavit počátek a konec 

opakování události, periodu opakování (nabízené možnosti jsou standardní a plně 

postačují i náročnému uživateli).
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Aplikace Outlook nabízí možnost naplánování schůzky s kolegy, kdy se pomocí 

speciálního okna vyberou účastníci (z adresáře, či globálního podnikového adresáře). 

V kartě „Plánování“ se zobrazí časový diagram všech účastníků schůzky, který se 

načte z jejich kalendářů (pokud jsou dostupné). Z této karty je patrné, zda mají 

všichni účastníci volno, či nikoliv. V případě, že musí být schůzka přesunuta, nabízí 

Outlook službu „Automatický termín“, která vybere nejbližší datum a čas, kdy mají 

volno všichni účastníci.

Vyhledávání v událostech je propracované do detailu. Hledat lze podle libovolné 

charakteristiky události.

Velkou výhodou kalendáře v aplikaci MS Outlook je jeho značná propojenost s 

adresářem (kromě plánování schůzek s kolegy Outlook také poskytuje možnost 

rozeslání pozvánek účastníkům schůzek pomocí elektronické pošty).

V porovnání s aplikací GoldenSection Organizer není kalendář zpracován tak 

komplexně, avšak z hlediska přehlednosti a jednoduchosti ovládání to není na škodu. 

Většina operací, které nabízí GSO oproti programu Outlook, je však použitelná 

poměrně zřídka (pro příklad: GSO nabízí možnost spuštění konkrétní aplikace v čase 

upozornění na událost).

Úkoly Úkoly existují v aplikaci nezávisle na událostech. Úkol lze považovat za 

jakousi speciální událost, která však není spojena s konkrétním datem. Úkoly se 

nezobrazují v kalendáři, ale ve speciálním panelu.

Nový úkol se vytváří pomocí dialogového okna, které je velmi podobné tomu pro 

přidání události. Dialog obsahuje dvě karty: „Úkol“ a „Podrobnosti“. V první kartě 

se vyplňuje předmět úkolu, komentář, termín zahájení, termín splnění, připomenutí, 

kategorie, kontakty, priorita a stav úkolu (lze nastavit i procento dokončení úkolu, 

pokud je úkol dokončen, záznam se automaticky přeškrtne podobně jako v aplikaci 

GoldenSection Organizer).

V kartě „Podrobnosti“ můžeme k úkolu doplnit některé informace, jako čas strávený 

plněním úkolu atd.

Úkol lze naplánovat opakovaně. Perioda opakování se nastavuje stejně jako při 

vytváření opakované události.

MS Outlook poskytuje uživateli možnost předat vytvořený úkol jinému uživateli. 

Princip předávání úkolu je podobný jako při plánování schůzky s kolegy.
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Kompatibilita se softwarem pro nevidomé Míra ozvučení aplikace MS 

Outlook softwarem pro nevidomé by se dala přirovnat k aplikacím Active Desktop 

Calendar či EssentialPIM. Menu programu je ozvučeno bezchybně. Na velmi dobré 

úrovni jsou ozvučeny taktéž dialogová okna, ve kterých existuje popisek prakticky 

ke každému prvku. Nedostatky ve spolupráci s JAWS i Window-Eyes se projeví při 

procházení časového plánu a seznamu dat. Tyto dvě části programu jsou řešeny 

pomocí nestandardních grafických prvků, které činí obecně softwaru pro nevidomé 

velké problémy. JAWS i Widnow-Eyes nepodávají při průchodu kalendářem 

nevidomému uživateli prakticky žádné informace.

Dalším aspektem při hodnocení spolupráce aplikace se softwarem pro nevidomé je 

podpora ovládání programu pomocí klávesnice. Ta je u programu MS Outlook na 

vysoké úrovni. V porovnání s ostatními testovanými organizéry MS Outlook výrazně 

vyčnívá. Aplikace podporuje horké klávesy (pomocí níž jsou dostupné dokonce 

položky nástrojové lišty) a klávesové zkratky, které nevidomému výrazně urychlují 

práci s aplikací. Všechny položky nástrojové lišty jsou obsaženy v menu programu. 

Outlook umožňuje uživateli procházení událostí v kalendáři pouze pomocí 

klávesnice. Poslední dvě jmenované skutečnosti způsobují, že MS Outlook lze 

ovládat výhradně pomocí klávesnice, čímž se liší od ostatních testovaných 

organizérů.

Aplikace MS Outlook se neobejde bez ozvučovacího skriptu či konfigurace, avšak 

plná podpora ovládání programu z klávesnice jej posouvá před ostatní organizéry i 

v kompatibilitě se softwarem pro nevidomé.

Shrnutí Jak již bylo zmíněno v úvodu, MS Outlook je měřítkem pro ostatní 

software organizéry. Aplikace nemá výraznějších nedostatků. Z hlediska funkčnosti 

je vhodný i pro nejnáročnější uživatele (podobně jako GoldenSection Organizer), 

avšak ovládání programu tím nijak neutrpělo. Kompatibilita se softwarem pro 

nevidomé není v žádném případě ideální, přesto však i v tomto ohledu své 

konkurenty Outlook předstihl.
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3.6 Závěrečné shrnutí

Každý uživatel má o software organizéru jiné představy. Pro méně náročné uživatele, 

kteří ocení spíše jednoduché ovládání než množství operací a nastavení, jsou vhodné 

organizéry jako EssentialPIM či Active Desktop Calendar. Pro náročné uživatele 

požadující komplexní aplikaci je naopak vhodný GoldenSection Organizer a MS 

Outlook.

Neexistence kvalitního organizéru kompatibilního se softwarem pro nevidomé byla 

hlavní motivací celé této práce.
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Kapitola 4

Mobilní elektronické organizéry

Se stále rostoucím významem mobilní technologie je potřeba při zkoumání 

organizérů analyzovat i software obsažený v mobilních telefonech či PDA. Výhodou 

organizérů obsažených v mobilních zařízeních je jejich neustálá dostupnost 

uživatelem. Jsou tedy vhodné i pro uživatele, kteří netráví tolik času u počítače. Na 

druhou stranu z hlediska funkčnosti nemohou mobilní organizéry dosáhnout úrovně 

organizérů určených pro PC (z důvodů omezených prostředků jako je paměť či 

CPU).

4.1 Kalendář v mobilním telefonech
Nokia

Obrázek 4.1: kalendář v mobilním telefonu Nokia

Mobilní telefony Nokia patří k nejrozšířenějším. Ke standardní softwarové výbavě 

většiny současných modelů patří nástroj nazvaný Kalendář. Kalendář zobrazuje 

časové období v délce jednoho měsíce, zvýrazněny jsou v něm dny, ve kterých je 

uložen alespoň jeden záznam. Pohyb po kalendáři je řešen pomocí směrových šipek

(pohyb po dnech či týdnech). Pro případ, že se uživatel potřebuje v kalendáři 

přesunout o delší časové období, nabízí kalendář službu „Změna data“. Pro datum 
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označené v kalendáři si můžeme nechat zobrazit naplánované události (záznamy) či 

vložit nový záznam. Vkládat do kalendáře lze tři druhy záznamů: upomínka, volat a 

narozeniny.

V upomínce lze nastavit datum, čas zobrazení a text upomínky. Upomínka se nejvíce 

podobá upozornění na událost v klasických software organizérech. Lze ji naplánovat 

jen jednorázově.

Pomocí záznamu „Volat“ lze dopředu naplánovat telefonát na zvolené telefonní 

číslo. V čas vytáčení čísla lze zapnout doprovodný zvukový signál.

Posledním druhem záznamu jsou narozeniny. Je to jediná opakovaná událost, kterou

lze do kalendáře vložit. U narozenin je potřeba vyplnit následující údaje: jméno 

oslavence, rok narození a čas upozornění.

Manažerské modely telefonů Nokia poskytují uživateli možnost vést si evidenci 

úkolů. K úkolu však nelze uložit datum dokončení ani upozornění. Úkol je ve 

skutečnosti pouze jakousi poznámkou.

4.2 Kalendář ve Windows Mobile

Organizéry jsou obsaženy v mnoha typech PDA. Analyzováno bylo zařízení Acer 

n35, vybavené systémem Windows Mobile. Tento systém obsahuje mnoho nástrojů, 

nás ale bude zajímat především kalendář, kontakty a plánování úkolů.

Obrázek 4.2: zařízení Acer n35
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Kalendář obsažený v systému Windows Mobile je zjednodušenou verzí kalendáře 

v MS Outlook. Zobrazit plán lze na den, pět dní či měsíc. Vzhledem k velikosti 

displeje je vhodné zobrazení plánu na kratší období. Plánování události je 

realizováno stejně jako v aplikaci MS Outlook. Událost tedy lze naplánovat i na více 

dní, čas upozornění se nastavuje relativně vzhledem k času konání události, 

opakování události lze nastavit na všechny potřebné intervaly.

Evidence kontaktů je ve Windows Mobile rovněž zjednodušenou verzí evidence 

z MS Outlook. Kontakty a kalendář jsou dva oddělené nástroje, proto při plánování 

události není možné zvolit účastníky události z evidence kontaktů.

Windows Mobile poskytuje uživateli možnost zaznamenávat si úkoly. U úkolu lze 

nastavit časový interval, kdy je úkol platný. Úkol lze nastavit opakovaně. Stav úkolu

na rozdíl od MS Outlook lze nastavit pouze na dva stavy (dokončeno, nedokončeno).

Nástroje nabízené v systému Windows Mobile jsou jakýmsi zjednodušením aplikace 

MS Outlook (navíc tyto nástroje na rozdíl od Outlooku fungují odděleně). 

V porovnání se službami, které nabízí mobilní telefony, jsou však na úplně jiné 

úrovni.
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Kapitola 5

FA Organizer

Na základě analýzy současných organizérů vznikla specifikace aplikace FA 

Organizer. Základem aplikace je diář, pomocí něhož si uživatel může plánovat 

události do svého rozvrhu. S plánováním rozvrhu souvisí kontaktní informace na 

různé osoby. Proto aplikace obsahuje evidenci kontaktů. Při návrhu programu byl 

kladen důraz na snadné ovládání programu z klávesnice. Plná podpora ovládání 

z klávesnice je jednou ze základních podmínek použitelnosti aplikace pro nevidomé 

uživatele. Aplikace byla vyvíjena a testována s JAWS ve verzích 5.0 a 6.0, 

s Window-Eyes ve verzi 5.0.

5.1 Hlavní okno programu

Rozdělení Hlavní okno je rozděleno pomocí posuvníků (splitterů) do čtyř panelů, 

které spolu logicky souvisí.

Obrázek 5.1: hlavní okno aplikace FA Organizer
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Obrázek 5.2: symbolické rozdělení hlavního okna aplikace

V levé horní části je kalendář (na obrázku 5.2, písmeno A) sloužící k výběru období, 

pro které se zobrazí plán v prostředním panelu (na obrázku 5.2, písmeno C). 

Kalendář tedy úzce souvisí s prostředním panelem, proto je vhodné umístit tyto dva 

panely v těsné blízkosti. Přepnutí ze sousedních panelů proběhne rychle pomocí 

Tabulátoru či kombinace Shift + Tabulátor pro zpětné přepnutí. Uživatel je tedy 

schopen pomocí klávesnice efektivně procházet svůj plán pro různá časová období, 

která nastavuje v panelu kalendáře. Plán událostí lze zobrazit na tři různá časová 

období: den, pět dní (pracovní týden) a týden. Pomocí vyhledávacího filtru lze 

zobrazit plán na jiné časové intervaly (viz kapitola 5.3.2). Volba zobrazení rozvrhu 

na různé období zvyšuje přehled uživatele o naplánovaných událostech (při vyšší 

hustotě naplánovaných událostí je vhodné zobrazit plán na kratší časové období a 

naopak). Prostřední panel slouží nejen k zobrazení rozvrhu, ale může obsahovat i

seznam kontaktů či vyhledané události nebo kontakty. Pro implementaci 

prostředního panelu byly použity standardní listboxy, které bezproblémově ozvučí

jak JAWS tak Window-Eyes. Vpravo od prostředního panelu se nachází panel pro 

zobrazení detailů (na obrázku 5.2, písmeno D) položky označené v prostředním 

panelu (detaily se zobrazí až po stisknutí Enteru). Panel pro zobrazení detailů tedy 

úzce souvisí s prostředním panelem a pro rychlost uživatelovy práce je důležité 

rychlé přepínání mezi těmito dvěma panely. Proto je vhodné umístění v těsné 

blízkosti. Panel pro zobrazení detailů je realizován pomocí textového editačního pole 

s vlastností read-only (pouze pro čtení). Nevidomý uživatel si může číst obsah 

pravého panelu po jednotlivých řádcích.

Panel umístěný pod kalendářem (na obrázku 5.2, písmeno B) má za úkol spíše 

zaplnit prázdné místo při maximalizaci programu. Obsahuje statistiky k období, které 
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je označeno v kalendáři. Při přepínání mezi panely pomocí Tabulátoru (popřípadě 

Shift + Tabulátor) je panel vynechán.

Menu a nástrojová lišta Pomocí menu jsou dostupné veškeré operace, které 

lze s programem provádět, včetně operací z nástrojové lišty. Toto je velmi podstatné, 

neboť pro nevidomého uživatele je nástrojová lišta nepoužitelná. Každé položce 

menu odpovídá horká klávesa. Nejfrekventovanější operace jsou dostupné i pomocí 

klávesových zkratek.

Obrázek 5.3: ukázka submenu v programu FA Organizer

Horké klávesy a klávesové zkratky urychlují ovládání programu pomocí klávesnice, 

jsou tedy důležité pro nevidomé uživatele.

Nástrojová lišta je pro nevidomé uživatele nedostupná, ale pro mnoho vidomých 

uživatelů je neodmyslitelnou součástí každé aplikace. Pro uživatele zvyklé 

především na práci s myší znamená značné urychlení práce.

Stavový řádek Úkolem stavového řádku v aplikaci je ozvučit nevidomému 

uživateli kalendář. Ozvučení kalendáře pomocí stavového řádku je velmi praktické. 

Kalendář tím neztratí na přehlednosti a zároveň se k nevidomému uživateli vždy 

dostanou jen informace, které jsou pro něj v danou chvíli užitečné. Funkci stavového 

řádku si předvedeme na konkrétním příkladě.
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Obrázek 5.4: ozvučení kalendáře stavovým řádkem

V levé části obrázku 5.4 je vidět situace po přepnutí do kalendáře: stavový řádek 

obsahuje úplnou informaci o datu označeném v kalendáři (obsah stavového řádku je 

vysvícen systémovou barvou a tedy přečten softwarem pro nevidomé). V pravé části 

obrázku vidíme, jak se situace změnila po stisku pravé směrové šipky (obecně 

libovolné změně data). Stavový řádek obsahuje pouze tu část data, která byla 

změněna. Tímto způsobem je nevidomému uživateli umožněn efektivní pohyb 

v kalendáři, aniž by byl zahlcován nepotřebnými informacemi. Pro případ, že se 

nevidomý uživatel přestane při pohybu v kalendáři orientovat (například zapomene 

v jakém měsíci se nachází), stačí stisknout konkrétní klávesovou zkratku, čímž 

způsobí, že stavový řádek bude obsahovat opět úplnou informaci.

5.2 Popisky k prvkům dialogu

Při implementaci dialogových oken bylo potřeba dodržet, aby každý z prvků dialogů 

měl svůj popisek. Tzn. aby pokud se nevidomý uživatel přepne do prvku, dostal od 

softwaru pro nevidomé potřebné informace. Ve většině případů je řešení triviální 

(obrázek 5.5), stačí umístit prvek do blízkosti statického textu (tento text je 

softwarem pro nevidomé automaticky asociován s prvkem a po přepnutí do prvku 

přečten).
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Obrázek 5.5: výsek z dialogu pro přidání události

Obrázek 5.6: výsek z upozorňovacího dialogu

Obrázek 5.6 znázorňuje komplikovanější situaci: dialogové prvky umístěny napravo 

od zaškrtávacího pole nepřejímají jeho text jako popisek. Bez dalších úprav by tak 

prvky neměly svůj popisek. Jako vhodné řešení se ukázalo umístit statický text pod 

checkbox (zaškrtávací pole). Statický text je skryt, ale nevidomému uživateli 

poskytuje popisek prvku. Zároveň není nijak narušena funkčnost zaškrtávacího pole.

5.3 Události

Evidence naplánovaných událostí a operace s nimi byly jedním z klíčových bodů při 

návrhu aplikace.

5.3.1 Přidání události

Stejně jako je tomu u testovaných organizérů, slouží pro přidání (úpravu) událostí

speciální dialogové okno. Dialog je rozdělen do čtyř skupin: datum a čas události, 

popis události, upozornění na událost a opakování události.
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Obrázek 5.7: dialogové okno pro přidání či úpravu události

Rozdělení ovládacích prvků dialogu do skupin, které spolu logicky souvisí, je velmi 

důležité zvlášť pro rozsáhlejší dialogová okna. Pro vidomého uživatele tím zvýšíme 

přehlednost, nevidomému uživateli usnadníme práci (obecně každému uživateli, 

který používá k ovládání programu klávesnici). S každou skupinou můžeme spojit 

horkou klávesu. Po stisknutí příslušné horké klávesy se uživatel přepne do prvního 

prvku skupiny. Tím odpadne opakované přepínání mezi prvky. Urychlení je patrné 

na následujícím příkladu. Uživatel potřebuje pozměnit u existující události pouze čas

upozornění. Po zobrazení dialogového okna stačí stisknout horkou klávesu, kterou se 

přepne do skupiny „Upozornění“. Bez rozdělení do skupin by musel projít devět 

ovládacích prvků, než by se dostal do této skupiny. U nevidomého uživatele je ještě 

třeba přičíst čas strávený poslechem popisků k jednotlivým prvkům.

Další výhodou skupin je rozšíření popisku prvku o text skupiny. Software pro 

nevidomé u prvků, které náleží do nějaké skupiny, vždy přečte popisek skupiny i 

popisek ovládacího prvku.

Alternativou rozdělení do skupin je použití záložek (toto řešení je vhodné pro ještě 

rozsáhlejší dialogy). Nevýhodou záložek je nemožnost použití horkých kláves. 

Dalším minusem je nemožnost přímého přepnutí mezi posledním prvkem skupiny a 
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prvním prvkem nadcházející skupiny. Proto bylo v dialogu pro přidání a úpravu 

událostí použito skupin.

Datum a čas události Základním údajem každé události je datum a čas 

výskytu. Pro usnadnění práce je v položkách pro den, měsíc a rok předvyplněno 

datum z kalendáře. Položky data a času jsou uzpůsobeny tak, aby jim uživatel 

nemusel věnovat příliš času. U většiny přidávaných událostí tak stačí vyplnit pouze 

čas začátku události, což vede k urychlení práce uživatele.

Pro implementaci prvků této skupiny nebyla použita standardní textová editační pole

(editboxy), nýbrž rozbalovací seznamy (comboboxy). Pole pro vyplnění položek data 

a času mohou obsahovat pouze omezenou množinu hodnot, proto je v tomto případě 

výhodnější použití rozbalovacích seznamů, které tyto hodnoty obsahují. Kromě 

možnosti výběru hodnoty ze seznamu, poskytují comboboxy i možnost vyplnění 

hodnoty uživatelem.

Popis události V druhé části dialogového okna zadává uživatel předmět, typ a 

komentář k události. Předmět události je spolu s datem jedinou položkou, která musí 

být vyplněna. Aby měl uživatel možnost uložit novou událost bez jakéhokoli zásahu 

do dialogu, je předmět předvyplněn (obsahuje text „Nová událost“). Předmět události 

slouží k základní identifikaci (je zobrazen v rozvrhu). Jako doplňující informace 

k události slouží typ a podrobnosti. Podrobnosti mohou obsahovat libovolně dlouhý 

text. Pro případ, že má uživatel poznámky uložené v souboru, slouží možnost 

importu podrobností.

Upozornění V další části dialogu se nastavuje čas a způsob upozornění na 

událost. Čas upozornění se nastavuje relativně vzhledem k času události, což je 

vhodné především pro opakované události. V některých situacích se může hodit 

pouze zvuková signalizace, proto FA Organizer nabízí kromě standardního 

upozornění (dialog a zvuk) i upozornění pouze zvukem.

Perioda opakování události Poslední část dialogu je věnována periodě 

opakování události. Možnost plánovat události opakovaně je nepostradatelná 

(vytvářet každou instanci opakované události zvlášť je neefektivní). Periodu lze 

zadat ve dnech, týdnech, měsících či letech. Pro periodu, kterou zadáváme ve dnech,

lze určit, pro které dny v týdnu je událost neplatná. Je tak velmi snadné naplánovat si 
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událost například na pracovní dny (perioda den, neplatná pro sobotu a neděli). 

Neplatnost pro určité dny v týdnu lze zadávat i pro periodu týden a měsíc. V tomto 

případě je však využití menší. Aby měl uživatel při zadávání periody co nejvíce 

možností, je u periody měsíc možno zadat kromě standardního nastavení (událost se 

opakuje vždy ve stejný pořadový den v měsíci) i další možnost: rozhodující je den

v týdnu a pořadové číslo týdne v měsíci (například druhé úterý v měsíci). Podstatnou 

součástí nastavení periody opakování je konec platnosti události. U mnoha 

opakovaných událostí totiž dopředu známe termín posledního výskytu. Zobrazovat 

události v rozvrhu po tomto datu nemá smysl.

5.3.2 Operace

Vyhledávání Při vyhledávání události může uživatel zadat několik kritérií. 

Základním je text, který má hledaná událost obsahovat. V některých testovaných 

diářích je to jediné kritérium, podle kterého se dá prohledat evidence událostí. To 

však nemusí být v mnoha případech postačující. Proto FA Organizer nabízí rozšířené 

vyhledávání. Při hledání může uživatel zadat, v jaké části události se má text hledat

(předmět, komentář), typ hledané události (lze ponechat bez konkrétního typu). 

Důležitým kritériem, které uživatel může zadat, je časový interval, ve kterém se bude 

událost hledat. Nástroj pro vyhledávání je tak mnohem silnější, než kdyby obsahoval 

možnost hledat pouze podle textu.

Obrázek 5.8: nastavení filtru pro vyhledávání, v tomto konkrétním případě budou 
zobrazeny všechny soukromé události vyskytující se po začátku roku 2007, které 

v předmětu obsahují slovo lékař
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Odklad Změnu data události je možné provést více způsoby. Prvním způsobem 

je změnit událost jako takovou (pomocí dialogu pro vytvoření události). V některých 

případech ale uživatel neví konkrétní datum, kam chce událost přesunout, potřebuje 

událost odsunout o konkrétní časové období. Pro tyto případy je vhodný nástroj 

„Odložit událost“. Odklad funguje nejen pro jednorázově naplánované události, ale i 

pro opakované události (obrázek 5.9).

Obrázek 5.9: grafické znázornění odkladu opakované události z konkrétního data, 
zelený obdélník znázorňuje pravidelný výskyt události na časové ose, žlutý 

představuje nově vzniklou instanci události, která vznikne při odložení opakované 
události z konkrétního data

Jako příklad odkladu opakované události je možné uvést návštěvu lékaře, která se 

koná každé čtyři týdny, avšak jeden týden má lékař dovolenou, a je třeba konkrétní 

výskyt události přesunout.

Odklad, stejně jako mazání, lze provádět hromadně pro více operací. Tato skutečnost 

v mnoha případech uživateli značně urychlí práci s aplikací. Jako příklad lze uvést 

náhlé onemocnění a potřebu odsunout veškeré události z nadcházejícího týdne na 

další.

Upozornění na událost Upozornění na událost je důležitou součástí každého 

elektronického diáře. Dialogové okno, jehož úkolem je upozornit na událost,

obsahuje informace o události (čas konání, předmět a komentář). V tomto okně lze 

událost, na kterou je právě upozorňováno, odložit. Možnost odkladu přímo 

v upozorňovacím dialogu je praktická. Odpadá tím dodatečné hledání události 

v rozvrhu. Další možností je zobrazit upozornění znovu (například za pět minut).

V případě, že program v době upozornění na událost neběží, je potřeba uživateli toto 

upozornění zobrazit při nejbližším spuštění. Po spuštění programu se proto zobrazí 

dialogové okno se seznamem zmeškaných událostí a upozornění.

Export událostí Pro mnohé uživatele je důležitá možnost sdílet události s další 

osobou. Aplikace FA Organizer nabízí možnost exportu vybraných událostí.
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Další motivací pro export je zálohování dat. Při zálohování dat jsou exportovány 

všechna data programu (včetně kontaktů).

5.4 Kontakty

Většina diářů či organizérů poskytuje kromě možnosti plánovat události také 

evidenci kontaktních informací. Tyto dvě funkce spolu úzce souvisí, proto i FA 

Organizer obsahuje evidenci kontaktů. K přidání kontaktů slouží dialogové okno 

podobné tomu pro přidání události.

Seznam kontaktů se zobrazuje do prostředního panelu (na místo, kde je standardně 

zobrazen rozvrh). Zvláštní panel či okno pouze pro zobrazení kontaktů by program 

zbytečně zesložitil.

Aby měl uživatel možnost zaslat libovolné osobě z evidence kontaktů email, je 

v programu obsažena možnost vyvolání externího programu pro elektronickou poštu 

(jako adresa příjemce je automaticky vyplněna emailová adresa z kontaktu).

5.5 Konfigurace

Při návrhu a tvorbě programu byl kladen důraz na co největší škálovatelnost. 

Možnost přizpůsobit si program vlastním potřebám ulehčí uživateli přechod k nové 

aplikaci. Proto byl program navržen a vytvořen tak, aby se žádný z parametrů v kódu 

nevyskytoval tzv. „napevno“. Kdykoli se použije font pro vypsání textu, barva 

pozadí atd., je použit parametr, který lze kdykoli za běhu programu změnit.

Důsledkem je snadná implementace nastavení programu.

Nastavení programu Program obsahuje možnosti nastavení dostupné ve 

speciálním dialogovém okně (obrázek 5.10). Ve všech hlavních panelech programu 

lze nastavit písmo a barvu pozadí. Tyto parametry lze nastavit pro každý panel 

odděleně. Zejména možnost volby písma je důležitá (například pro uživatele se 

zrakovou vadou).

Nastavit lze také zvuky, které jsou v programu přehrávány. Zvuk, který je použit při 

výchozím nastavení programu, nemusí uživateli vyhovovat, proto je mu umožněno 
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zvolit vlastní. Kromě zvuku upozornění je nastavitelný i zvuk, který je přehrán,

pokud při pohybu v kalendáři uživatel narazí na datum s naplánovanou událostí. Tato 

funkce je volitelná a slouží zejména nevidomým uživatelům při rychlém procházení 

kalendáře. Dalšími nastavitelnými parametry jsou standardní délka události, interval 

přehrávání zvuku upozornění a rozměry panelů v okně. Nastavení rozměrů panelů je 

nezbytné pro nevidomé uživatele (pro které nejsou dostupné posuvníky=splittery). 

V případě, že prostřední panel obsahuje událost s dlouhým předmětem (nezobrazí se 

celý text předmětu), není tento předmět přečten v celém znění ani softwarem pro 

nevidomé. V takovém případě si nevidomý pomocí nastavení upraví šířku panelu.

Obrázek 5.10: dialogové okno s nastavením programu

Důležitou položkou v nastavení programu je možnost automatického spuštění 

programu po startu systému (program se spustí v systray). Uživatel by bez tohoto 

nastavení mohl zapomenout program spustit a tím by přišel o případné upozornění na 

událost.

Pro snadnější import dat do programu je v nastavení možnost asociace s datovými 

soubory, které FA Organizer vyprodukoval.
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Zejména pro nevidomé uživatele slouží možnost automatického přepnutí do panelu 

s detaily při operaci „Zobrazit detaily“. Software pro nevidomé čte obsah panelu 

s detaily až v okamžiku, kdy se do něj uživatel přepne.

Lokalizovatelnost Aby byla aplikace dostupná co nejširšímu okruhu uživatelů, 

je lokalizovatelná do více jazyků. Jazyk se volí odděleně pro rozhraní programu a 

nápovědu. V současnosti je k dispozici čeština a angličtina pro rozhraní a čeština pro 

nápovědu. Nahrát další jazyk do aplikace je snadné. Stačí zkopírovat příslušné 

soubory do složky s nainstalovaným programem.

Klávesové zkratky Další možností, jak přizpůsobit aplikaci vlastním 

potřebám, je nastavení klávesových zkratek. Každému uživateli nemusí vyhovovat 

standardní nastavení zkratek. Aby byl přechod k aplikaci FA Organizer co nejsnazší, 

je poskytnuta každému uživateli možnost upravit si klávesové zkratky podle svých 

potřeb.

5.6 Více uživatelů

Program umožňuje nezávislou práci pro každého uživatele systému. Datam stejně 

jako veškerá nastavení, která lze s programem provádět (včetně rozměrů okna a 

panelů), se ukládají do souboru v domácím adresáři uživatele. Proto každý uživatel 

systému pracuje s aplikací nezávisle na ostatních. Uživatelé systému si tak 

nezasahují navzájem do svých rozvrhů a evidence kontaktů.

5.7 Nápověda

Aby byla práce uživatelům co nejvíce ulehčena, byla v aplikaci implementována 

kontextová nápověda. Nápověda se může zobrazit v kontextu právě použitého 

dialogu (zobrazení konkrétního tématu nápovědy), nápověda může být také 

zobrazena v kontextu ovládacího prvku dialogu.
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Obrázek 5.11: zobrazení krátké nápovědy k prvku dialogu

Protože je nápověda implementována pomocí standardní nápovědy Windows, je plně 

ozvučena softwarem pro nevidomé. Možnost zobrazení stručné nápovědy 

k libovolnému prvku v dialogu zvyšuje orientaci nevidomého uživatele.

5.8 Porovnání

V závěru kapitoly zmíníme hlavní rozdíly mezi testovanými organizéry a aplikací FA 

Organizer.

GoldenSection Organizer GSO patří do jiné kategorie organizérů, svou 

komplexností a množstvím operací FA převyšuje. Pro příklad stačí uvést 

propracovanou evidenci úkolů či atraktivnější vzhled. Pro FA naopak hovoří 

jednodušší ovládání a plná kompatibilita se softwarem pro nevidomé.

Active Desktop Calendar Funkčnost obou programů je zhruba na stejné úrovni. 

Podobně řešeny jsou dialogová okna pro práci s událostmi (rozdělení ovládacích 

prvků do čtyř skupin). Výhodou ADC je rozdělení událostí do libovolného počtu 

vrstev (typů), FA nabízí pouze 4. Naopak FA obsahuje propracovanější nástroj pro 

hledání (nabízí uživateli možnost hledání textu v konkrétní části události a 

specifikovat časové období, pro které je událost naplánována) a možnost odkladu 

událostí. ADC uživateli neumožňuje hromadné operace s událostmi. Manipulovat lze 

vždy jen s aktuálně označenou položkou, což může v některých případech (například 

když je potřeba zrušit události z celého dne) nepříjemné.

ADC zobrazuje časový plán na pevné časové období délky jednoho měsíce, v FA lze 

zobrazit časový plán na den, 5 dní či týden.

Nastavení programu ADC se spíše zabývá konfigurací kalendáře zobrazeného na 

ploše, zatímco možnosti nastavení zobrazení hlavního okna jsou omezené (chybí 
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například možnost nastavení písma v kalendáři). ADC obsahuje oproti FA 

Organizeru šikovný nástroj exportu do .csv souboru.

EssentialPIM Funkčnost aplikace (plánování událostí, operace s událostmi) se 

příliš neliší od programu Active Desktop Calendar a tedy ani od aplikace FA 

Organizer. Hlavní odlišností je vyšší atraktivita uživatelské rozhraní EssentialPIM, 

bohužel vykoupená nízkou mírou kompatibility se softwarem pro nevidomé.

Dalším rozdílem je propracovaná evidence úkolů EssentialPIM.

FireLuke Organizer Aplikace se od sebe výrazně liší. U FireLuke je výhradně 

použito nestandardních grafických prvků, které jsou však pro aplikaci jako je FA 

Organizer nepřípustné (z důvodu kompatibility se softwarem pro nevidomé). Taktéž 

funkčnost programů je odlišná, FireLuke je zaměřen hlavně na evidenci kontaktů, 

zatímco FA Organizer věnuje větší pozornost plánování událostí.

MS Outlook Komplexností se aplikaci MS Outlook může rovnat jen minimum 

organizérů. To ani při vytváření aplikace FA Organizer nebylo cílem.

Pokud bychom však hodnotili pouze plánování událostí, je funkčnost obou aplikací 

podobná. Tato skutečnost není náhodná, protože při vytváření programu FA 

Organizer sloužil v mnohých případech MS Outlook jako zdroj inspirace.
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Kapitola 6

Závěr

Po důkladné analýze současných organizérů jsem vytvořil návrh aplikace, která se 

z hlediska funkčnosti podobá analyzovaným aplikacím. Míra kompatibility se 

softwarem pro nevidomé je však u navrhované aplikace podstatně vyšší.

Na základě návrhu jsem tuto aplikaci implementoval. Při vývoji bylo třeba neustále 

kontrolovat, zda nové součásti (panely, dialogová okna, atd.) splňují podmínky 

kompatibility se softwarem pro nevidomé.

Velkým oceněním práce pro mne bude, pokud se najde skupina uživatelů, kterým 

vzniklá aplikace FA Organizer bude spolehlivým a užitečným pomocníkem.
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Obsah přiloženého CD

Instalační složka aplikace FA Organizer (návod k instalaci programu je obsažen ve 
složce).

Specifikace programu.

Uživatelská příručka (v instalační složce programu, ve formě WinHelp).

Programátorská dokumentace.

Zdrojové kódy aplikace FA Organizer.


