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Abstrakt:

Tématem  práce  je  analýza  současné  úrovně  služeb  vysokoškolských  knihoven 

uživatelům se zdravotním postižením.  Práce se zabývá problematikou přístupnosti 

informačních  zdrojů  pro  handicapované,  zejména  fyzickou  přístupností  fondů 

knihoven pro tělesně postižené uživatele. Předmětem zájmu je rovněž problematika 

percepce informací u zrakově a sluchově postižených. Součástí práce je také popis 

služeb  a  nástrojů  k odstranění  bariér  při  využívání  IT  zrakově  handicapovanými 

uživateli. Důraz je kladen na zajištění svobodného přístupu k informacím v klasické i 

elektronické  formě.  Zmiňována  je  také  důležitost  informační  gramotnosti  pro 

celoživotní  vzdělávání,  které  je  nezbytností  pro  úspěšné  uplatnění  se  v současné 

společnosti. Cílem práce je podat přehled o problematice přístupu k informacím ze 

strany  handicapovaných  uživatelů  a  zhodnocení  současného  stavu  služeb 

vysokoškolských knihoven na základě provedeného průzkumu.

Klíčová slova:

bezbariérové  informační  instituce,  bariéry,  sluchově  postižení,  zrakově  postižení, 

tělesně postižení,  budovy knihoven,  zařízení  a  vybavení  knihoven,  vysokoškolské 

knihovny,  svobodný  přístup  k informacím,  vizuální  percepce,  informační 

gramotnost, komunikace člověk-počítač.
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PŘEDMLUVA

Jak již napovídá název této práce, budu se v ní věnovat problematice přístupu 

k informacím  ze  strany  handicapovaných  uživatelů,  přičemž  se  chci  zaměřit  na 

obecnou problematiku tohoto problému a dále se specializovat na popsání situace ve 

vysokoškolských  knihovnách.  Důvod výběru  tohoto  tématu  je  pro  mě  nasnadě  – 

sama jsem příslušníkem minority handicapovaných, jsem vozíčkářka. Zároveň jsem 

ale také studentka, využívající služeb knihoven a tak jsem si do své diplomové práce 

dovolila vnést, kromě odborných poznatků ze studia oboru knihovnictví a informační 

studia, i něco ze svých osobních zkušeností. 

V současné společnosti, která se nazývá společností informační, se dostává do 

popředí schopnost práce s informačními zdroji, což ovšem předpokládá, že uživatelé 

informací  mají  k těmto zdrojům přístup.  Problém bezbariérové přístupnosti  budov 

knihoven a jejich fondů, stejně jako přístupností elektronických zdrojů pro zrakově 

handicapované,  je širokým tématem, kterým se zabývají  mnozí  odborníci  nejen v 

oboru knihovnictví. Proto jsem téma své práce zaměřila na vysokoškolské knihovny, 

které mi v této souvislosti  připadají  jako oblast  nejméně zmapovaná.  Cílem práce 

bylo zjistit, jaká je úroveň služeb handicapovaným uživatelům ve vysokoškolských 

knihovnách.

V rámci  informační  přípravy  jsem  se  v březnu  roku  2005  zúčastnila 

konference  INSPO  -  Internet  a  informační  systémy  pro  osoby  se  specifickými 

potřebami.  Účast  na  této  konferenci  byla  velmi  podnětná,  neboť  zde  vystupovali 

přední  odborníci,  zabývající  se  problematikou  přístupnosti  informačních  (v tomto 

případě  zejména  internetových)  zdrojů  pro  handicapované  a  setkání  s nimiž  mě 

inspirovalo  při  psaní  této  práce.  Zejména  bych  chtěla  jmenovat  paní  Zlatu 

Houškovou, která se specializuje na problematiku neslyšících uživatelů informací a 

paní  Janu Vejsadovou,  zabývající  se  handicapovanými  uživateli  knihoven  a  jejíž 

články velmi často cituji. Sborník z  konference INSPO, se stal jedním z citovaných 

pramenů v této diplomové práci. Dalším hojně využívaným zdrojem byla publikace 

vydaná  Národní  knihovnou  České  republiky  –  Služby  knihoven  zdravotně 

postižených uživatelů.
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Po  obecném  úvodu  se  ve  druhé  kapitole  této  práce  věnuji  komplexnímu 

uvedení  do  problematiky  přístupu  k informačním  zdrojům  ze  strany 

handicapovaných občanů, fyzickým bariérám, bariérám ve využívání IT a Internetu a 

možnostem  jejich  překonávání.  Přihlížím  rovněž  k legislativním  opatřením 

zajišťujícím  svobodný  přístup  k informacím.  Třetí  kapitola  se  zabývá  vzděláním 

zdravotně  postižených,  přičemž se zde klade  důraz  na rozvíjení  schopností  práce 

s informacemi  –  informační  gramotnost  a  hodnotí  se  zde  důležitost  knihoven  ve 

vzdělávacím  procesu.  Bodem  zájmu  je  v rámci  třetí  kapitoly  také  činnost 

vysokoškolských center pro podporu handicapovaných studentů. Ve čtvrté kapitole 

rozebírám  možnostmi  přístupu  k informacím  ze  strany  zrakově  a  sluchově 

handicapovaných osob, s přihlédnutím ke specifickému způsobu percepce informací 

při  různých  typech  smyslového  postižení.  Pátá  kapitola  se  věnuje  konkrétním 

službám knihoven, od zajištění bezbariérového přístupu až po nabídku speciálních 

typů dokumentů. V šesté kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumu, kdy jsem 

dotazníkovou  metodou  zjišťovala  úroveň  poskytovaných  služeb  handicapovaným 

uživatelům v knihovnách vysokých škol České republiky. V závěrečném shrnutí je 

zhodnocena současná situace v oblasti  přístupnosti informací pro handicapované a 

navrhnuta řešení pro zlepšení kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách.

Celkový rozsah diplomové práce je 98 s. textu a 14 s. příloh. Seznam použité 

literatury je citován podle normy ISO 690 a ISO 690-2.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří mi pomohli a podporovali 

mě při psaní této diplomové práce. Zejména děkuji vedoucí své diplomové práce 

PhDr. Lidmile Vášové za odborné vedení, připomínky a laskavý přístup. 
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1. ÚVOD

Žijeme  v informační  společnosti  21.  století  a  mít  svobodný  přístup 

k informacím  je  jednou  z nejdůležitějších  podmínek  nutných  k úspěšnému  životu 

v dnešním světě. Neumět informace vyhledat, pracovat s nimi a využít je, se pomalu 

ale jistě stává v jistém smyslu handicapem nejen v profesním, ale dnes už i běžném 

životě jednotlivce. Když se zaměříme na osoby, které žijí s handicapem skutečným, 

tak jak jsme zvyklí toto slovo vnímat, narazíme na skutečnost, že pro tyto lidi může 

být svobodný přístup k informacím problémem. Důvodů je mnoho a většinou závisí 

na  druhu  a  stupni  postižení,  ale  z velké  části  také  na  nepříznivých  podmínkách 

okolního prostředí. 

Pokud je člověk zdravotně handicapovaný, musí při své cestě za informacemi 

překonávat  množství  bariér.  Tyto  bariéry  ve  své  práci  charakterizuji  a  rovněž 

popisuji  nástroje  a  možnosti  k jejich  překonávání.  Trendem dnešní  společnosti  je 

celoživotní vzdělávání, jehož součástí je i informační gramotnost neboli schopnost 

práce s informacemi. Pro handicapované občany je získání co nejvyššího vzdělání 

jednou z šancí, jak se lépe uplatnit  na současném trhu práce. Při vysokoškolském 

studiu musí handicapovaný student překonávat řadu překážek pramenících zejména z 

toho, že prostředí v České republice není zdaleka bezbariérové.

Nezbytnou součástí vysokoškolského studia je i práce s informačními zdroji a 

samostudium,  při  kterém  hrají  nezastupitelnou  roli  knihovny,  zejména  ty 

vysokoškolské.  Součástí  této  práce  je  výzkum  úrovně  služeb  vysokoškolských 

knihoven pro handicapované uživatele, jehož cílem je zjistit, jak jsou v dnešní době 

tyto informační instituce připravené na požadavky ze strany studentů se specifickými 

nároky.
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2. OBECNÉ UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZE STRANY 

HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ

2.1. Handicapovaní a společnost

Od počátku existence lidské společnosti byli jejími členy také jedinci, kteří se 

odlišovali  od  ostatních  vzhledem,  ať  už  smyslovými  či  tělesnými  vadami  nebo 

duševním stavem . Jednotlivci i celá společnost se vždy nějakým způsobem musela 

vyrovnávat  se  svými  takto  odlišnými  členy avšak tento  vztah  se  v průběhu dějin 

proměňoval v závislosti na vývoji společnosti [Vágnerová, 2001, s. 7].

Vágnerová [2001, s. 8] poznamenává: „Společenský tlak na konformitu, na 

přizpůsobení se tomu, co je v dané společnosti běžné, se samozřejmě vztahuje i na 

vnímání  a  přijímání  jednotlivých  členů  společnosti.  Ti,  kteří  nejsou  jako všichni 

ostatní, kteří se odlišují a to nejen v chování, ale i svým fyzickým vzhledem či jinými 

charakteristikami,  jsou  zpravidla  vnímáni  jako  cizí,  ohrožující  nebo  nebezpeční. 

Vnímání určitého jevu jako známého, či naopak odlišného, závisí na tom co je v dané 

společnosti běžné,  co se od běžného stavu věcí neodlišuje, co je časté.“ 

Pro vztah k postiženým je podstatný vývoj lidské společnosti jako celku a to 

směrem k toleranci a schopnosti akceptovat odlišnost. Obecněji je tedy tento vztah 

výrazem tolerance k odlišnosti, respektování individuality, je výrazem vnitřní kvality 

člověka i celé společnosti [Vágnerová, 2001, s. 13].

Handicapem rozumíme vše, co člověku více či méně komplikuje všední život. 

Může se jednat o handicap fyzický, který je nejvíce viditelný, ale také nejsložitější na 

vytvoření životního prostředí bez architektonických bariér. Jiným druhem postižení 

je postižení smyslové.  Mezi takto postižené patří lidé nevidomí,  lidé s poruchami 

sluchu a lidé s mentálními poruchami. Každý z handicapů má svá specifika a každý 

handicapovaný má různé potřeby. 
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          Při  klasifikaci  podle  druhu  postižení  vycházím  z J.  Kysučana  a  J. Kuji 
[1996].                        

1)     Zrakově postižení 

2)     Sluchově postižení 

3)     Řečová postižení 

4)     Tělesně postižení a nemocní 

5)     Mentálně postižení 

6)     Obtížně vychovatelní 

7)     Žáci s poruchami učení 

8)     Kombinovaně postižení 

Handicap  je na rozdíl od nemoci  dlouhodobý nebo trvalý stav,  který nelze 

léčbou zcela odstranit. Je také chápán jako znevýhodnění nebo překážka, se kterou se 

setkává  postižený při  interakci  s okolím. Člověk může  být  handicapován  v určité 

situaci,  zatímco  v jiné  ho  jeho  postižení  neznevýhodňuje. Negativní  důsledky 

zdravotního postižení je tak možné zmírnit řadou promyšlených kroků a opatření, na 

nichž se musí podílet celá společnost.

Jak  výstižně  podotýká  Vejsadová  [2005]:  „Bohužel,  řada  problémů  a 

východisek z nich je většinou společnosti stále ještě chápána jako něco, co se týká 

jen určité skupiny lidí. Těch na vozíku,  těch, co nevidí, neslyší nebo jsou mentálně 

postižení. Málokdo si uvědomuje, kolik problémů přináší současný způsob života, 

každodenní  stres nebo tolik  lákavé adrenalinové  sporty a  rychlá  kola.  Civilizační 

choroby,  úrazy,  těžké  zlomeniny  s dočasnými  či  trvalými  následky.  Riziko 

zdravotního  postižení  v důsledku  nemoci,  úrazu  nebo  vrozené  vady  existuje  u 

každého člověka a roste s přibývajícím věkem. V České republice je asi 1 200 000 

občanů se zdravotním postižením, některé prameny udávají číslo ještě vyšší.“

Pro ilustraci uvádím rozdělení a počty zdravotně postižených tak, jak je ve 

svém článku klasifikovala Jana Vejsadová [2005] :

-        100 tis. zrakově postižených, z toho 17 tis. nevidomých

-        300 tis. sluchově postižených, z toho 150 tis. neslyšících

-        60 tis. s poruchami řeči

-        1500  hluchoslepých

-        300 tis. mentálně postižených

-        300 tis. pohybově postižených
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-        480 tis. diabetiků

-        150 tis. po cévní či mozkové příhodě

-        140 tis. epileptiků

- 100 tis. duševně nemocných

Jedním z nejpalčivějších problémů je stále přístup společnosti k této minoritě. 

Fyzické  bariéry  se  dají  relativně  lehce  odstranit.  Stačí  disponovat  finančními 

prostředky,  najmout  architekta  a  zedníky.  Ale  přesvědčit  společnost,  úřady  a 

zákonodárce je mnohem těžší. Je třeba změnit myšlení lidí a přesvědčit je, že každý 

člověk s jakýmkoli postižením má ve společnosti stejná práva, jako ta osoba, která se 

zdá být na první pohled zdravá. 

Dle  Bazalové  [2004]:  „Je  na  společnosti,  aby  byly  zdravotně  postiženým 

vytvořeny  takové  podmínky,  které  jim  umožní  zapojit  se  do  běžného  života  v 

maximální možné míře. To předpokládá odstranění všech bariér, které jim brání při 

zajištění  rovných  šancí.  Vyspělost  národa  je  posuzována  podle  různých  hledisek. 

Jedním  z nich  je  i  to,  jak  se  chová  k lidem,  kteří  jsou  z různých  důvodů 

znevýhodněni,  k nimž  patří,  kromě  jiných,  též  zdravotně  postižení.  Toto 

znevýhodnění se nemusí projevit ve všech situacích, mnohdy je však v jeho důsledku 

omezen  i  přístup  ke  vzdělání,  ke  kulturnímu  bohatství,  k informacím.“  Většina 

zdravotně  postižených  však chce  žít  běžným životem – chtějí  studovat,  pracovat, 

bydlet a žít plnohodnotným životem stejně jako každý jiný člověk.

 2.2. Integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti

Nejobecněji  bychom  mohli  integraci  (zdravotně  postižených)  rozčlenit  na 

integraci širší, tj. na integraci občanů se zdravotním postižením do společnosti a na 

integrace dílčí, tj. řešící specifickou oblast života. Pak můžeme hovořit například o 

integraci školské, sociální či ekonomické [Homolová, 2002].

I když je slovo integrace velmi frekventované, není vždy zcela jasné, co se 

jím skutečně míní. Z překladu původního latinského integer (= nenarušený, úplný) se 

vyvinuly  dva  základní  náhledy  na  sémantický  význam  pojmu  integrace.  Termín 

integrace pak bývá překládán jako "začlenění" či "přijetí".1 Jiná definice uvádí, že 

1 Integrace – sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení.  
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integrace (jako nejvyšší stupeň socializace) spočívá v úplném zapojení postiženého 

člověka,  u  něhož  byly  důsledky  vady  zcela  a  beze  zbytku  překonány.  Moderní 

pohled na problematiku integrace je značně liberálnější, ve smyslu účasti postižených 

na životě většinové společnosti i za stálé existence jejich postižení a jeho následků.   

 

„Přes všechnu křehkost života je člověk neuvěřitelně silný.  Pokud to (on a 

jeho  okolí)  nevzdá  hned  zpočátku,  dokáže  se  přizpůsobit  i  velmi  těžkému 

zdravotnímu postižení s následnou ztrátou funkčních schopností a víceméně se s tím 

vyrovnat.  S čím  se  však  nedokáže  vyrovnat  nikdy  je  vyloučení  ze  společnosti 

[Hrubý, 2004, s. 5].“ Tomuto vyloučení handicapovaných ze společnosti, které bylo 

zcela  běžné ještě  v nedávném období  totality,  tj.  před necelými  17 lety,  se  snaží 

zabránit nejrůznější aktivity státu, ba i mezinárodních organizací jakými je OSN či 

EU,  neziskových  organizací,  nadací,  sdružení  i  jednotlivců.  Integrace  je  však 

dlouhodobý proces, který je víceméně závislý i na samotném vývoji společnosti jako 

takové.  Je  nutné  si  přiznat,  že  zákony,  ač  jsou  i  v této  oblasti  bezesporu  velmi 

potřebné,  všechno  nevyřeší.  Je  na  společnosti,  aby  dokázala  těmto  lidem  podat 

pomocnou ruku a usnadnit jim živost s jejich handicapem, aby si uvědomila co vše 

jsou a mohou být bariéry. 

Fyzické  bariéry jsou reálná omezení  v prostředí,  ve kterém žijeme a které 

komplikují,  nebo zcela  znemožňují  pohyb či  orientaci  osob s postižením v daném 

prostředí.  Těmito  bariérami  se  budu podrobněji  zaobírat  v dalších  kapitolách  této 

práce.

Psychické bariéry jsou však mnohem nesnadněji odstranitelné, protože jsou 

zakořeněné v samotných lidech a do jisté míry jsou odvozené z dob minulých, kdy 

zkrátka  lidé  s handicapem nebyli  „vidět“  a  společnost  si  cestu  k nim a  k soužití 

s nimi nemusela hledat. 

Architektka Daniela Filipiová [1998, s. 8], která je po nehodě na vozíku, říká: 

„Zdravý člověk se mnohdy postiženému vyhýbá.  Důvody mohou být  různé.  Jsou 

lidé, kteří nevědí, jak s postiženou osobou komunikovat, jak jí pomoci. Někteří mají 

jakýsi zvláštní pocit viny, že oni jsou zdraví a ten druhý je více či méně bezmocný. 
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„Zdraví“ lidé často ani nevědí, jaké zdravotní komplikace postižení přináší a zda je 

osoba pohybující se na vozíku schopna komunikace.“

Filipiová [1998, s. 9]dále tvrdí: „Osoba s postižením se cítí být vyřazena ze 

společnosti  do  té  míry,  jak  se  k ní  chová  její  okolí.  Přítomnost  fyzických  bariér 

situaci jenom zhoršuje. Společnost se jakoby snaží nemocné vytěsnit ze svého středu 

a nechápe, jak je možné, že i tito lidé chtějí a mohou žít běžným životem.“

K tomu,  aby  i  osoba  s handicapem mohla  žít  běžným  životem je  potřeba 

vytvořit prostředí, které bude bezbariérové. Mám na mysli, jak bez fyzických bariér, 

tak  postupnými  změnami  v  myšlení  společnosti,  i  bez  bariér  psychických.  K co 

největší  soběstačnosti  zdravotně  postižených,  vedle  dostupných  sociálních  služeb, 

pomůže i aktivní snaha o odstranění překážek v zaměstnávání lidí s postižením. „Je 

pravda, že sedím na vozíku, nevidím nebo neslyším, ale proč bych nemohl alespoň 

trochu pracovat, nejen kvůli příjmu, ale hlavně proto, abych měl pocit,  že nejsem 

úplně zbytečný [Hrubý, 2004, s. 5]!“ 

Dle Hrubého [2004, s.  5]: „Existuje jeden jediný účinný způsob jak se na 

současném trhu práce prosadit i s těžkým zdravotním postižením. Je jím co nejvyšší 

vzdělání.  V případě  občanů  se  zdravotním  postižením pak  především celoživotní 

nikdy nekončící vzdělávání. A vzdělávání není možné bez co nejsnazšího přístupu 

k informacím.“

Svobodný  přístup  k informacích  dnes  z velké  části  zajišťuje  Internet,  ale 

zajišťují  a  nadále  budou také  knihovny,  ať  už veřejné,  tak  i  odborné.  Souhlasím 

s tvrzením  Doc.  Hrubého,  uvedeným  o  odstavec  výše,  že  vzdělání  je  cesta  k co 

nejširšímu uplatnění osob se zdravotním postižením nejen v profesním, ale i běžném 

životě. Svobodným přístupem k informacím, ke vzdělání, k pracovnímu uplatnění a 

tím k dosažení co největšího stupně soběstačnosti a integrace handicapovaných osob 

se v současné době zabývá i mnoho institucí, které se snaží tuto problematiku řešit a 

zařadit ji do legislativy jednotlivých států a mezinárodních organizací.
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2.3.  Legislativa,  protidiskriminační  a  integrační  opatření 

vůči handicapovaným občanům

Kapitolu o legislativě vztahující se k zdravotně postiženým osobám bych ráda 

uvedla  několika  vybranými  body  z Listiny  základních  lidských  práv  a  svobod 

[Listina, 1996], jenž se dotýkají oblastí, kterými se budu v diplomové práci postupně 

zabývat.

• Lidé  jsou  svobodní  a  rovní  v  důstojnosti  i  v  právech.  Základní  práva  a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

• Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti,  jazyka,  víry a náboženství,  politického či jiného smýšlení,  národního 

nebo sociálního  původu,  příslušnosti  k  národnostní  nebo etnické  menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení.

• Každý má  právo,  aby byla  zachována  jeho lidská  důstojnost,  osobní  čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

• Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

• Každý má právo vyjadřovat  své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem,  jakož i  svobodně vyhledávat,  přijímat  a  rozšiřovat 

ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

• Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

• Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, 

kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu 

hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

• Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu 

zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.

• Mladiství  a  osoby  zdravotně  postižené  mají  právo  na  zvláštní  ochranu  v 

pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání.

• Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou 

stanoví zákon.

• Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, 

podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.
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Zákaz diskriminace na základě postižení se v mezinárodních i vnitrostátních 

úpravách objevuje jako poměrně nový institut. Žádná obecná mezinárodní úmluva, 

neobsahuje  mezi  chráněnými  kategoriemi  také  postižení.  Nicméně,  tyto  obecné 

mezinárodní úmluvy,  stejně tak jako předpisy regionální povahy,  lze využívat  i k 

ochraně postižených osob [Diskriminace, 2004].

Situace  zdravotně  postižených  v  jednotlivých  zemích  je  pravidelně 

monitorována  Organizací  spojených  národů,  Radou  Evropy,  Evropskou  Unií, 

Mezinárodní organizací práce  a stala se dokonce povinnou součástí "Výroční zprávy 

o dodržování  lidských práv" předkládané americkému Kongresu [Úřad vlády ČR, 

1998].

2.3.1. OSN2

Při výčtu aktivit OSN a Rady Evropy, směrem k zdravotně handicapovaným 

osobám,  vycházím  z informací  uvedených  na  webových  stránkách  internetového 

informačního  projektu  proti  diskriminaci,  který  realizuje  Poradna  pro  občanství, 

občanská a lidská práva [2004].

• Deklarace  OSN  o  právech  postižených  osob  (Rezoluce  Valného 

shromáždění OSN č. A/10034).

 Deklarace poprvé v mezinárodním právu potvrdila, že postižení mají stejná 

občanská a politická práva jako ostatní. 

• Světový  akční  program  týkající  se  postižených (Rezoluce  Valného 

shromáždění  OSN  37/52  ze  dne  3.prosince  1982).

 V 80. letech přijala Organizace spojených národů sérii rezolucí týkajících se 

práv  postiženích,  které  vyvrcholily  v  Světovém  akčním  programu  o 

postižených.  Světový  program  obsahuje  první  ustanovení  svého  druhu 

ohledně  vyrovnávání  příležitostí  pro  osoby  s  postižením  v  rámci  OSN. 
2 OSN (United Nations Organisation) – Organizace spojených národů, vznik v r. 1945, sídlo – New 
York, počet členů – 191, mezi hlavní cíle patří zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění 
mezinárodní spolupráce. Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní 
odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti; její rezoluce jsou právně závazné. 
(http://www.celysvet.cz/osn.php) 
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Stanoví,  že  "všeobecný  společenský  systém,  jako  jsou  fyzické  a  kulturní 

prostředí, bydlení, doprava, sociální a zdravotní služby, vzdělávací a pracovní 

příležitosti, kulturní a sociální život, včetně sportovních a rekreačních aktivit, 

mají být přístupné pro všechny". Světový program představoval impuls pro 

Dekádu OSN věnovanou postiženým osobám, léta 1983-1993.

• Standardní  pravidla  o  zrovnoprávnění  osob  s  postižením (Rezoluce  

Valného  shromáždění  OSN  č.  48/96  ze  dne  20.prosince  1993).

Přijata  Valným  shromážděním  OSN  v  roce  1993  na  základě  doporučení 

Světové konference o lidských právech, ve své době představovala revoluční 

mezinárodní  instrument  ochrany,  protože  stanovila  právo  občanské 

spoluúčasti  osob  s  postižením  jako  mezinárodně  uznané  lidské  právo. 

Podporují názor, že osoby s postižením mají stejná práva jako ostatní lidé a 

opouštějí  přístup  sociální  dobročinnosti.  S  ohledem na tento  lidsko-právní 

přístup musí vlády zajistit,  že "organizace postižených osob se podílejí  na 

rozvoji  vnitrostátní  legislativy týkající  se práv postižených  osob a  také na 

průběžném hodnocení  této  legislativy...  Jakékoliv diskriminační  ustanovení 

vůči osobám s postižením musí být odstraněna. Standardní pravidla mají za 

cíl zajistit, že lidé s postižením mají stejná práva a povinnosti jako ostatní ve 

společnosti.  Práva  na  rovné  zacházení  jsou  v  Pravidlech  jasně  stanovena: 

"princip  rovných  práv  znamená,  že  potřeby  všech  jednotlivců  mají  stejný  

význam a že tyto potřeby musí tvořit základ pro plánování ve společnosti, a  

že všechny prostředky musí být vynakládány takovým způsobem, který zajistí,  

že  každý  jednotlivec  má  rovné  příležitosti  pro  participaci  na  životě  

společnosti". Standardní pravidla nejsou právně závazným instrumentem, ale 

představují principy, podle kterých lze v jednotlivých státech hodnotit úroveň 

zacházení s postiženými.

• Podpora, ochrana a obnova lidských práv na národní, regionální a 

mezinárodní úrovni: Lidská práva a postižení  (Rezoluce Výboru OSN pro 

hospodářské, sociální a kulturní práva č. 1995/17,  přijaty na 48. zasedání 

výboru v roce 1996).

Tato doporučení jsou založena na lidsko-právním přístupu k postižení a 
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navrhují potřebu přijmout proti-diskriminační legislativu týkající se 

postižených osob: "berouc v úvahu vyrovnání minulé a současné 

diskriminace a s cílem zabránit budoucí diskriminaci, se jeví legislativa 

týkající se postižení nepostradatelnou prakticky ve všech členských státech".

2.3.2. Rada Evropy 3

• Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy týkající se plného 

sociální  začlenění  postižených osob (Doporučení  č.1592 ze dne 29.ledna  

2003).

Doporučení  vychází  z  lidsko-právního  přístupu  k  postižení  a  stanoví,  že 

"Parlamentní shromáždění s uspokojením pozoruje, že v některých členských 

státech  se  v  posledním  desetiletí  postupně  rozvíjejí  opatření  týkající  se 

postižených  osob,  které  opouštějí  od  institucionálního  přístupu,  který 

považoval postižené za "pacienty",  a směřují  k více holistickému přístupu, 

který je považuje za "občany",  kteří mají  právo na individuální podporu a 

sebeurčení". Doporučení dále stanoví "právo na podporu a asistenci, i když 

základní  podmínky  pro  zlepšení  kvality  života  postižených  osob,  nejsou 

dostačující.  Zajištění  přístupu  k  rovným  politickým,  sociálním, 

hospodářským a kulturním právům by mělo být společným politickým cílem 

dalšího desetiletí. Rovné postavení, inkluze, plnohodnotné občanství a právo 

výběru by měly být dále podporované a implementované".

3 Rada Evropy (Council of Europe), vznik v r. 1949, sídlo – Štrasburk, počet členů – 46, mezivládní 
mezinárodní organizace s působností v evropské oblasti, mezi hlavní cíle patří dosažení větší jednoty 
mezi členy za účelem ochrany ideálů a zásad, jež jsou jejich dědictvím, a usnadňováním jejich 
hospodářského a společenského rozvoje. Cíle má být dosaženo jednáním o otázkách společného 
zájmu, dohodami a opatřeními ve věcech hospodářských, sociálních, kulturních, vědeckých, právních 
a správních a cestou dodržování a realizace lidských práv a základních svobod. (služ.knih. zdrav 
postiž. - Hutař, str. 7, http://www.celysvet.cz/rada-evropy.php) 
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2.3.3. Evropská Unie 4

Jednotlivé  součásti  struktury  Evropské  unie  se  zabývají  problematikou 

zdravotně  postižených  občanů.  Evropská  komise,  vzhledem  ke své  funkční 

významnosti v rámci EU, je i z hlediska zdravotně postižených občanů zastřešujícím 

orgánem,  který  slaďuje  činnost  jednotlivých  členských  států  v této  oblasti. 

Zpracovává  zprávy,  statistiky  a  umožňuje  vzájemnou  spolupráci  států,  orgánů  i 

skupin.  Komise  iniciovala  vznik  Pracovní  skupiny  zástupců  členských  států 

k problematice zdravotně handicapovaných občanů. Tato živá aktivita se snaží řešit 

naléhavé otázky  a  zlepšovat  postupy  i  iniciovat  legislativní  záležitosti  i  jejich 

exekutivní  plnění.  V roce  1999  zahájilo  činnost  Evropské  forum  zdravotně 

postižených  (EDF).  Také  v rámci  Evropského  parlamentu  existuje  zastoupení 

zdravotně postižených v podobě Skupiny pro zdravotně postižené občany. Jednotlivé 

členské státy EU posílají do tohoto orgánu přímo své zástupce [Streit, 2003].

Nelze opomenout  ani aktivity spojené s vyhlášením roku 2003 Evropským 

rokem zdravotně postižených občanů. Předcházel mu Evropský kongres zdravotně 

postižených občanů v Madridu v roce 2002. Na této vrcholné platformě byla přijata 

pověstná Madridská deklarace. EU věnovala ze svého rozpočtu 12 milionů eur na 

podporu Evropského roku zdravotně  postižených  občanů.  Problematiku  zdravotně 

postižených zahrnuje i oblast vědy a výzkumu. Některé projekty,  začleněné do 6. 

rámcového programu EU - výzkum,  rozvoje technologií a demonstrace, se věnují 

problematice zdravotně postižených. Je jím například projekt zaměřený na přístup a 

využívání  inteligentního  systému  informačních  technologií  pro  handicapované 

občany v rámci IST [Streit, 2003].

Rozvoj informačních technologií podstatně rozšířil možnosti společnosti, ale i 

jednotlivce  z hlediska  přístupu a  možnosti  využívání  elektronických  informačních 

4 EU (Europe Union) – Evropská Unie, vznik v r. 1957, sídlo – Brusel, počet členů – 25, cílem je 
prohlubování hospodářské a politické integrace členských zemí. V roce 1952 vzniklo Evropské 
společenství uhlí a oceli. V roce 1958 římskými smlouvami Evropské hospodářské společenství a 
Evropské společenství pro atomovou energii. Zakládajícími členy všech tří organizací byly Francie, 
Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko. 1967 sloučeny orgány těchto tří organizací a 
vznikla Evropská společenství (ES). 
Základní orgány: Evropská komise, Rada ministrů, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, 
Evropská investiční banka, Hospodářský a sociální výbor. V roce 1992 byla podepsána maastrichtská 
Smlouva o Evropské unii, která prohlubuje existující spolupráci členských zemí a předpokládá 
postupnou integraci členských států i v dalších oblastech (hospodářská a měnová unie, společná 
zahraniční a bezpečnostní politika, sociální politika). (http://www.celysvet.cz/eu.php)
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zdrojů  a  urychlil  získávání  relevantních  informací.  Tento trend zahrnul  i  veřejné 

knihovny a informační centra.

Knihovny  disponují  rozsáhlou  škálou  dokumentů  v klasické  i  elektronické 

podobě  a  v České  republice,  jakož  i  v dalších  státech  světa,  je  věnována  značná 

pozornost  možnostem  zabezpečit  přístup  a  využívání  knihovních  a  informačních 

služeb všem občanům bez diskriminace. Do skupiny těchto uživatelů knihoven patří i 

handicapovaní  občané.  Knihovny  vychází  ve  své  činnosti  zahrnující  i  zdravotně 

postižené  spoluobčany  z příslušných  právních  předpisů  jak  občanskoprávního 

zaměření,  tak  i  speciálních  zákonů  –  autorského  práva  a  knihovnické  legislativy 

[Streit, 2003].

Legislativa  Evropské  Unie  rovněž  respektuje  práva  a  potřeby  zdravotně 

postižených občanů, jak je patrno z výběru dokumentů vystavených na webových 

stránkách projektu proti diskriminaci, který je součástí aktivit podpořených ze zdrojů 

EU [Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2004].

• Strategie Evropské unie v otázkách postižení  

Cílem Strategie je společnost otevřená a přístupná všem a proto je podle ní 

nutné identifikovat a odstranit existující bariéry. Strategie se soustřeďuje na 

tři hlavní oblasti: spolupráce mezi Komisí a členskými státy; úplné zapojení 

lidí s postižením do společnosti a zohledňováni potřeb postižených při tvorbě 

jednotlivých politik EU.5

• Evropský  akční  plán  rovných  příležitostí  pro  osoby  se  zdravotním 

postižením 

Tento dokument explicitně upravuje postup orgánů EU při provádění politiky 

zaměřené  na  intenzivnější  začlenění  osob  se  zdravotním  postižením  do 

ekonomiky a do společnosti obecně v rámci rozšířené Evropy. Navrhovaný 

postup má tři operativní cíle: plně aplikovat Směrnici rovného zacházení v 

zaměstnání  a  na pracovišti;  podporovat  zařazení  problematiky  zdravotního 

postižení do jednotlivých oblastí politiky Společenství; zlepšovat přístupnost 

5 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Standardy. 2004. Dostupné z WWW: 
http://www.diskriminace.cz/do-postizeni/standardy.phtml
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výhod pro všechny. Akční plán počítá s časovým horizontem do roku 2010. 

Jeho účelem je  zařazení  problematiky  zdravotního  postižení  do náležitých 

oblastí  politiky  Společenství  a  zřízení  opatření  v  klíčových  oblastech  k 

podpoře integrace osob se zdravotním postižením. Každé dva roky má být 

vydaná zpráva o celkové situaci zdravotně postižených v rozšířené Evropě. 

Komise zároveň navrhuje, aby zainteresované strany a klíčoví účastnící, a to 

včetně představitelů a organizací zdravotně postižených, byli více zapojeni do 

politických jednání za účelem zavedení trvalých změn s širokým dopadem v 

hospodářství a ve společnosti obecně. Pro první fázi akčního plánu Komise 

určila  nejdůležitější  oblasti  a spojila  je do čtyř  následujících,  vzájemně se 

doplňujících  bodů:  dostupnost  zaměstnání  a  stabilita  v  něm;  celoživotní 

vzdělávání podporující zaměstnanost, přizpůsobivost, osobní rozvoj a aktivní 

občanství osob se zdravotním postižením; využití nových technologií, které 

hrají důležitou roli v zajišťování rovných příležitostí a k posílení pozice osob 

se zdravotním postižením;  bezbariérový přístup do veřejného prostředí, což 

je předpoklad pro získání zaměstnání a pro mobilitu v ekonomické aktivitě a 

ve společnosti.

• Usnesení  Rady  ze  dne  15.  července  2003  o  podpoře  zaměstnanosti  a 

sociální  integrace  zdravotně  postižených osob (2003/C  175/01)

Rada bere v úvahu a odvolává se na řadu dokumentů, v nichž se vyjadřuje 

zejména  zákaz  diskriminace  osob  s  postižením  a  právo  na  integraci  do 

společnosti a na pracovní trh (článek 13 SES, čl. 21 Charty základních práv, 

Evropskou strategii  zaměstnanosti  atd.).  Na jejich základě  vyzývá  členské 

státy  k  podpoře  větší  spolupráce  se  všemi  organizacemi  zastupujícími 

postižené občany na národní a evropské úrovni, včetně občanské společnosti. 

Zdůrazňuje nutnost podpory větší integrace a participace osob s postižením 

ve  všech  aspektech  společenského  života,  včetně  pracovního  trhu  a 

vzdělávání, založené na zákazu diskriminace. Rada dále doporučuje vytváření 

programů celoživotního vzdělávání, k nimž bude přístup umožněn zejména 

postiženým, a to hlavně v oblasti informačních a komunikačních technologií.
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• Usnesení Rady ze dne 6. února 2003 "eAccessibility" - zlepšení přístupu 

zdravotně  postižených  osob  ke  společnosti  založené  na 

znalostech (2003/C 39/03)

Toto  usnesení  připomíná  povinnost  zajistit  vyšší  úroveň  zaměstnanosti  a 

sociální  ochrany,  zvýšení  životního  standardu  a  kvality  života,  a  zvýšení 

ekonomické a sociální soudržnosti. Zdůrazňuje dále, že informační společnost 

musí  být  přístupná všem bez rozdílu  a musí  se snažit  podporovat sociální 

integraci  postižených  osob  stejně  jako  využívání  informačních  a 

komunikačních technologií. Zasazuje se o odstranění technických bariér při 

využívání  IT lidmi  s handicapem a  apeluje  na  dodržování  pravidel  tvorby 

přístupných veřejných webových stránek [E-accesibility, 2003].

2.3.4. Legislativa České republiky zaměřená na zdravotně postižené 

občany

„Zdravotně  postižení  občané  tvoří  v České  republice  početnou  skupinu 

obyvatel, která vyžaduje od společnosti a ostatních spoluobčanů respektování jejich 

situace a životních potřeb a práv. K umožnění optimálního začlenění lidí s různým 

druhem zdravotního postižení přispívají specifické právní předpisy: ať již v podobě 

ústavních zákonů, zákonů obecného zaměření, nebo speciálních zákonných norem a 

podzákonných předpisů, např. v podobě vyhlášek [Streit, 2004, s. 30].“

V České republice byl ustaven Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

usnesením  vlády  ČR  č.  151  už  v roce  1991.  Vládní  výbor  vypracoval  nejprve 

"Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům", který vláda schválila v roce 

1992. V následujícím roce 1993 byl  přijat  nový program s názvem "Národní plán 

opatření  pro  snížení  negativních  důsledků zdravotního  postižení".  Tento  plán  byl 

poté aktualizován a vznikl tak „Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením“ [Úřad vlády ČR, 1998], schválený usnesením vlády ČR č. 

256 ze dne 14. dubna 1998. 

Z tohoto  plánu  jsem vybrala  několik  podstatných  bodů  týkajících  se  tématu  této 

práce.
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• Národní  plán  vyrovnávání  příležitostí  pro  občany  se  zdravotním 

postižením

- Výchova veřejnosti -  Zlepšovat  informovanost  veřejnosti  o různých 

druzích  zdravotního  postižení  a  z  toho vyplývajících  specifikách  a 

postupně  tak  měnit  postoje  veřejnosti  k občanům  se  zdravotním 

postižením.  Informovat  občany  se  zdravotním  postižením  a  rodiče 

zdravotně  postižených  dětí  o  možnostech  aktivní  účasti  ve 

společenském životě.

- Odstraňování bariér - Užívat stavby a dopravní prostředky, volně se 

pohybovat  a  získávat  informace  je  základní  podmínkou  aktivního 

zapojení  člověka  do  života  společnosti.  Jde  o  naplnění  práva  na 

svobodu pohybu, práva na vzdělání v nejširším smyslu slova a práva 

být  informován,  které  je  u  občanů  se  zdravotním  postižením 

omezováno  architektonickými,  orientačními  a  komunikačními 

bariérami.  Jejich vznik je ve většině případů neopodstatněný,  jejich 

odstranění vede celkově k humanizaci životního prostředí pro většinu 

občanů.

- Přístupnost  prostředí -  V  průběhu  řešení  Národního  plánu  byla 

schválena  novela  stavebního zákona,  která  vyžaduje  bezbariérovost 

veřejných staveb. Legislativní podmínky pro zabránění vzniku dalších 

architektonických  bariér  tedy  existují,  zákon  však  není  dostatečně 

vynucován.

- Přístup k informacím a komunikace - Moderní technologie umožňují 

eliminovat  většinu  informačních  bariér  pro  osoby  nevidomé  a 

neslyšící a moderní didaktická technika umožňuje podstatně rozšířit 

přístup k informacím i osobám verbálně nekomunikujícím a osobám s 

mentálním postižením.

- Školství  a  příprava  na  povolání -  Vytvořit  všechny  potřebné 

podmínky  pro  zvýšení  počtu  občanů  se  zdravotním  postižením 

dosahujících  středoškolského  a  vysokoškolského  vzdělání.  To 

předpokládá především odstraňování všech typů bariér, mezi kterými 

v této souvislosti obzvláštní roli hrají bariéry informační. Předpokládá 

to však i zavedení státních stipendií pro neslyšící, aby mohli studovat 

24



na specializovaných univerzitách, na kterých se přednáší ve znakovém 

jazyce a které existují pouze v zahraničí. Kromě toho bude nezbytné 

rozšířit příležitosti pro celoživotní vzdělávání zdravotně postižených.

- Kultura -  Maximálně  podpořit  rozvoj  kulturních  aktivit  zdravotně 

postižených  a  odstraňovat  architektonické  a  informační  bariéry  v 

kulturních zařízeních.

- Legislativa - Zajistit vymahatelnost rovnoprávného postavení občanů 

se zdravotním postižením a zakotvit  veškerá práva těchto občanů v 

odpovídajících právních předpisech.

- Mezinárodní spolupráce -  Pravidelně informovat  evropské orgány i 

OSN  o  výsledcích  dosažených  v  České  republice  v  oblasti 

vyrovnávání  příležitostí  pro  zdravotně  postižené  a maximálně 

podpořit  zahraniční  styky  našich  občanských  sdružení  zdravotně 

postižených.

2.4.   Svobodný přístup k informacím

Již v Listině základních práv a svobod je v článku 17 uvedeno: 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a 

informace bez ohledu na hranice státu.

V České  republice  se  problematikou  přístupnosti  informací  zabývá  Zákon 

č.106/1999 Sb.  [Novotný,  2005],  o  svobodném přístupu k informacím,  ze kterého 

bych ráda citovala několik bodů.

• Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část 

v  jakékoliv  podobě,  zaznamenaný  na  jakémkoliv  nosiči,  zejména  obsah 

písemného  záznamu na  listině,  záznamu uloženého  v  elektronické  podobě 

nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

• Zveřejněnou  informací  pro  účel  tohoto  zákona je  taková  informace,  která 

může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na 
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jiném  nosiči  dat  umožňujícím  zápis  a  uchování  informace,  vystavená  na 

úřední  desce,  s  možností  dálkového  přístupu  nebo  umístěná  v  knihovně 

poskytující  veřejné  knihovnické  a  informační  služby  podle  knihovního 

zákona. 

• Informace  poskytovaná  zveřejněním  se  poskytuje  ve  všech  formátech  a 

jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v 

elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je 

volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

• Informace  týkající  se  osobnosti,  projevů osobní  povahy,  soukromí  fyzické 

osoby a  osobní  údaje  povinný subjekt  poskytne  jen v souladu s  právními 

předpisy, upravujícími jejich ochranu.

2.4.1. Fyzické bariéry v přístupu k informacím a jejich odstraňování

Naplnění  práva  na  svobodu  pohybu,  práva  na  vzdělání  v nejširším  slova 

smyslu  a  práva  být  informován  je  základní  podmínkou  pro  plnohodnotný  život 

člověka. Tato práva jsou lidem se zdravotním znevýhodněním často odpírána díky 

architektonickým,  orientačním  i  komunikačním  bariérám.  Odstranění  těchto 

překážek  vede  ke  zlepšení  životních  podmínek  pro  celou  lidskou  společnost 

[Vejsadová, 2004].

Z výsledků mezinárodního výzkumného projektu PUB+, který v roce 2004 

řešil přístupnost veřejných budov pro osoby se sníženou pohyblivostí, vyplynulo, že 

stále  existuje  mnoho  bariérových  budov  a  míst.  Týká  se  to  především  starých 

stávajících objektů, protože chybí zákonná povinnost přestavět je na bezbariérové. 

Problém  vzniká  také  z  umístění  veřejných  institucí  v historických  budovách  a 

památkových objektech a v mnoha případech náprava závisí  rovněž na finančních 

možnostech [Vejsadová, 2004].

 

Díky  Vyhlášce  č.369/2001  Sb.  (viz.  příloha  č.  1.  Vyhláška  369/2001)  se 

zlepšila  bezbariérovost  nových  budov,  zejména  ve  větších  městech.  V  budování 

bezbariérového  prostředí  jsou  aktivnější  některé  regiony  -  organizují  speciální 

programy zaměřené na sledování a odstraňování bariér, mnohdy tuto činnost iniciují 
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městské nebo státní orgány. Na druhé straně existují regiony, kde jediným impulsem 

k  vytváření  bezbariérového  prostředí  je  permanentní  tlak  ze  strany  organizací 

zdravotně  postižených a nevládních organizací.

Legislativa  České  republiky  řešící  bezbariérovou  přístupnost  budov  byla 

hodnocena  jako  v  podstatě  dobrá  a  vyhovující.  Problém  spočívá  spíše  v 

implementaci zákonů a vyhlášek do praxe a v jejich dodržování. Další překážkou při 

praktické  realizaci  bezbariérové  přístupnosti  je  celkový postoj  veřejnosti  k  těmto 

problémům a nedostatek finančních prostředků [Červenková, 2004].

Úroveň  společnosti  se  dá  v jistém  smyslu  vyjádřit  právě  jejím  postojem 

k lidem slabším, starým a tělesně, smyslově či jinak znevýhodněným. Dokud  lidská 

společnost  sama  v sobě  neodstraní  psychické  bariéry,  vzniklé  z pocitů  nedůvěry 

v nepoznané, budou fyzické překážky mizet pomalu a složitě. V výsledků výzkumu 

PUB+ [Červenková, 2004] vyplývá, že postoj blízkého okolí, veřejnosti či veřejných 

orgánů a institucí hodnotí sami zdravotně postižení spíše jako nezájem. V důsledku 

toho pak dochází například k těmto problémových situacím:

a) Lidé nepovažují problém handicapovaných občanů za dostatečně vážný

• Často jde o začarovaný kruh typu: „Sem zdravotně postižení stejně

nechodí, tak není třeba budovat bezbariérový přístup“. Ale lidé

s pohybovým omezením tam nechodí, protože se nedostanou

přes bariéry.

• Některá vybudovaná bezbariérová zařízení nejsou později používána

zdravotně postiženými ke svému původnímu účelu: např.

toalety na benzínových pumpách slouží jako skladiště čistících

prostředků.

b) Lidé nevidí nebo neumějí vidět problém z pozice zdravotně postižených a 

nabízejí nevhodná řešení přístupu do budov

• Zvonky pro zdravotně postižené u bariérových vchodů do budov

(záležitosti jsou potom často vyřizovány na chodníku)

• Bezbariérový vstup je umožněn pouze zadním vchodem, garáží,

ošklivým nákladním výtahem.
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Tato řešení jsou necitlivá a pro handicapované občany znamenají zvýraznění 

jejich odlišnosti, což je pro mnohé psychicky náročné a velmi nepříjemné.

Budovy  knihoven  patří  do  kategorie  staveb  občanské  vybavenosti,  proto 

nezbytným úkolem při projektování musí být také optimální podmínky pro zdravotně 

postižené uživatele.  Charakter  a  poslání  instituce  napovídá,  že uživateli  knihovny 

budou všichni, jimiž se pojem „osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ 

rozumí, tj. osoby postižené pohybově, používající vozík pro invalidy nebo vysoké 

podpůrné  hole  (berle),ale  také  osoby  s  omezenou  funkčností  horních  končetin. 

Početnou skupinu tvoří zrakově postižení a nevidomí uživatelé, sluchově i mentálně 

postižení. Velkou skupinou uživatelů jsou také osoby pokročilého věku, těhotné ženy 

i osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let věku [Vejsadová, 2004].

Ve světě informačních technologií zaujímají knihovny stále důležitější pozici. 

Uspokojují  informační  potřeby  uživatelů  a  nabízejí  stále  rychlejší  a  kvalitnější 

přístup k informačním zdrojům. Současná společnost se snaží nalézt cesty, jak zlepšit 

možnosti využívání informačních služeb také zdravotně handicapovaným, kterých je 

v našem státě  více  než  milión  a  předpokládá  se,  že  jejich  počet  se  bude  nadále 

zvyšovat.  Cílem  a  povinností  knihoven  pak  je  zajištění  rovného  přístupu 

k informacím bez jakékoliv diskriminace. 

Je  třeba  usilovat  o  odstraňování  všech  typů  bariér,  se  kterými  se  může 

handicapovaný uživatel setkat v průběhu cesty za informací. 

Pro  vozíčkáře  ve  potřeba  zajistit  bezbariérové  prostory,  výtahy,  rampy  či 

schodišťové  plošiny.  Zrakově  handicapovaní  uživatelé  mají  také  své  specifické 

nároky na bezbariérové prostředí, které by mělo být opatřené zvukovými majáčky, 

vodícími  liniemi  a  pravoúhlým  systémem  členění  prostoru.  Specifický  přístup 

vyžadují  rovněž  neslyšící.  Pracovníci  služeb  by  měli  ovládat  alespoň  základy 

znakového jazyka a respektovat pravidla pro komunikaci s neslyšícími. Také se musí 

brát  zřetel  na  subjektivní  potřeby asistence  –  například  přítomnost  vodícího  psa, 

osobního asistenta či tlumočníka. 

Technické  vybavení  knihoven  by  mělo  přispívat  k rozšíření  informačních 

služeb pro handicapované uživatele, čímž se rozumí například zajistit optické lupy, 

počítač s hlasovým výstupem k využití zrakově postiženými, nebo videotelefon pro 
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snazší komunikaci s neslyšícími. Knihovny by měli ve svých fondech také nabízet 

nová média, zvukové knihy či knihy v Braillově písmu [Streit, 2004, s. 132].

Podrobnější  klasifikací  služeb  a  prostředků  k zajištění  bezbariérového 

přístupu  k informacím  ze  strany  handicapovaných  uživatelů  knihoven  se  budu 

zabývat v 5. kapitole této práce.

2.4.2. Bariéry v přístupu k informacím v elektronické podobě a na 

internetu

Internet je v literatuře a v praxi označován jako mezinárodní počítačová síť. 

Bez jeho existence si již sotva dokážeme představit život v moderní, dynamické a 

vyspělé společnosti. Představuje komunikační prostředek, který je schopen přenášet 

textové,  obrazové,  zvukové informace,  pomáhá lidem v práci,  domácnosti,  nabízí 

poučení i zábavu. Po využití ve vojenství, průmyslu, vědě, školství si našel cestu i k 

handicapovaným  spoluobčanům.  Tento  fakt  úzce  souvisí  s  rozvojem technických 

možností  Internetu,  vznikem  aplikací  a  elektronických  zdrojů  pro  osoby  s 

handicapem,  rozšířením  a  snadnější  dostupností  výpočetní  techniky,  síťového 

připojení,  zlepšením  počítačové  gramotnosti,  nabídkou  speciálních  pomůcek 

ovládaných počítačem či jej  ovládajících.  Internet může handicapovaným osobám 

otevřít  nové  obzory  v  získání  vědomostí,  nového zaměstnání,  kontaktů,  přátel,  v 

poznání vlastního sebeuplatnění a zvýšení sebedůvěry [Kachlík, 2004].

Při používání výpočetní techniky a Internetu však handicapovaní narážejí na 

nejrůznější bariéry, které jim využívání této formy komunikace velmi znesnadňují. 

V současnosti jsou však již k dispozici (a stále se vyvíjejí) nástroje, jejichž pomocí 

lze tyto bariéry překonávat.

2.4.2.1.  Bariéry  v ovládání  IT  u  handicapovaných  uživatelů  a  nástroje 

k jejich překonávání

Charakterizujme  si  hlavní  skupiny  handicapovaných  uživatelů  a  jejich 

omezení, nesouvisejících s intelektuálními schopnostmi6, při používání počítače.

6 omezení související s intelektuálními schopnostmi zahrnuje mentálně postižené a osoby s poruchami 
učení a soustředění – specifika této skupiny lidí však nejsou předmětem této práce
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    · nevidomí a těžce slabozrací (ZP); 

    · osoby s těžkým motorickým postižením horních končetin a některá kombinovaná

      postižení (kvadruplegie, DMO s poruchou řeči) (HK);

    · od narození neslyšící osoby (NS);

Při klasifikaci skupin handicapovaných uživatelů, bariér při využívání IT a 

jejich překonávání vycházím z toho, jak je vymezila Hana Bubeníčková ze sdružení 

SONS7 [2004, s. 60-62].

Bariéry vyplývající z omezené funkce nesouvisející s intelektuálními 

schopnostmi: 

a) neschopnost či velmi omezená schopnost zapisovat informace a ovládat PC 

    · ZP: nemožnost či omezená možnost používat myš, 

    · HK: nemožnost či omezená možnost používat myš a také klávesnici.

b) neschopnost či velmi omezená schopnost číst informace z obrazovky (vnímat 

grafiku) 

    · ZP: neschopnost vnímat grafiku a plošnou strukturu dat na monitoru. 

c) neschopnost či velmi omezená schopnost informacím porozumět v prezentované 

podobě 

    · NS: na rozdíl od ZP – spíše obrázková a významově jednoduchá komunikace

Potřeba spíše obrázkového a významově jednoduchého vyjadřování u 

sluchově postižených a potřeba textových popisků pro potřeby nevidomých je dnes 

již celkem snadno řešitelná.

Řešení odstranění bariér:

řešení technické 

· HK : speciální vstupní zařízení pro obsluhu PC jinými částmi těla, 

· ZP: nevidomí (hmatové displeje). 

7 SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
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řešení softwarové 

· ZP - dostupnost informací softwarovými prostředky, 

          1. ovladače hlasových a hmatových výstupů, hlasové syntézy, softwarové lupy 

          2. přístupné webové prezentace i aplikace. 

· HK: hlasové ovládání PC, speciální software ke speciálním vstupním zařízením.

   řešení pomocí výukových technik a asistence   

· ZP: nácvik obsluhy PC a Internetu z klávesnice bez použití myši a monitoru ve 

vizuálně orientovaných systémech, 

· HK: použití speciálních klávesnic nebo speciálních ovladačů vyžaduje speciální 

nácvik nebo minimálně asistenci, v případě postižení celého pohybového aparátu 

architektonicky bezbariérové prostředí, 

· NS: specifikum výuky vyplývá ze specifika daného postižení. 

Nejvíce handicapovanými skupinami osob se zdravotním postižením ve 

vztahu k samotnému ovládání osobního počítače se tak jeví: 

     a) zrakově postižené osoby 

     b) osoby s těžkým motorickým postižením horních končetin. 

Ke  zvládnutí  obsluhy počítače  je  v současnosti  k dispozici  několik  řešení, 

která kompenzují omezení vzniklá v důsledku zdravotního postižení. Jejich použití 

závisí především na možnostech osoby ovládající počítač, na softwarovém vybavení 

počítače a v neposlední řadě také na finančních možnostech, neboť tyto nástroje jsou 

v mnoha případech velmi finančně nákladné. 

Kompenzační  pomůcky k ovládání  počítače  pro osoby s  těžkým motorickým 

postižením horních končetin:

• 1 Klávesou  

Komunikační program 1 klávesou umožňuje lidem s těžkým postižením psát 

texty  pomocí  jediné  klávesy,  respektive  jednoho externího  spínače.  Cílem tohoto 

programu je umožnit  komunikaci prostřednictvím počítače i lidem, jejichž tělesné 

postižení  jim  dosud  neumožňuje  komunikovat  s  okolím  žádnými,  nebo  téměř 

žádnými  prostředky.  Jde  především o  lidi,  kteří  jsou  natolik  ochrnutí,  že  mohou 
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hýbat  jen jednou částí  těla  (např. hlavou, prstem u nohy).  Kvůli  svému postižení 

nemohou  mluvit  a  ani  jiným  způsobem  komunikovat  se  svým  okolím.  Jejich 

inteligence i vnímání je normální, proto mohou využít svých znalostí a vědomostí a 

prostřednictvím  počítače,  speciálního  softwaru  a  pomůcek  na  ovládání  počítače 

mohou dokázat se svým okolím komunikovat. 

Základní  idea  programu  vychází  z  nabídky  virtuální  klávesnice,  kterou  je 

možné  spojit  s  inteligentním slovníkem nabízejícím množinu  slov  odpovídajících 

stisknuté klávesové sekvenci. Po virtuální klávesnici je umožněn pohyb (kromě myši 

a  kurzorových  kláves)  pomocí  jediné  klávesy (mezerníku  nebo externího  spínače 

emulujícího stisk mezerníku)  s rozlišením krátkého a dlouhého stisku. Z hlediska 

metody psaní textu se zde vychází z principu psaní SMS na mobilních telefonech, 

kdy je umožněno psaní za pomoci slovníku a výběru celých slov (metoda T9), nebo 

psaní slov po písmenech [Menšík, 2006].

• Systém I4Control – bezkontaktní ovládání PC  

Systém I4Control je jednoduché zařízení  pro ovládání osobního PC, jehož 

základní  myšlenkou  je  umístění  malé  kamery  přímo  na  hlavě  člověka  a  snímání 

polohy  oka  nezávisle  na  souřadném  systému  (výchylky  z rovnovážné  polohy  – 

poloha hlavy). Systém funguje na základě snímání očních pohybů, detekci zorničky 

s převodem na souřadný systém a vytvořením jednoduchého rozhraní. Při psaní se 

využívá virtuální klávesnice a pohyb kurzoru určuje výchylka z rovnovážné polohy – 

oko určuje směr pohybu (jako páka joysticku) a mrknutí oka trvající určitou časovou 

konstantu ovládá funkci klik a dvojklik [Fejtová, 2005].

• MyVoice - Hlasové ovládání počítače  

Program MyVoice  si  klade  za cíl  nahradit  standardní  ovládání  klávesami  a  myší 

vhodně  strukturovanou  sadou  hlasových  povelů.  Uživatel  říká  tyto  povely  do 

mikrofonu umístěného v blízkosti jeho úst a program je převádí na virtuální stisky 

kláves nebo na pohyb kurzoru. Tímto způsobem je tedy možné simulovat libovolnou 

sekvenci stisknutí kláves či pohybů myší. Lze tak nejen psát text, ale prostřednictvím 

klávesových  zkratek  ovládat  všechny  programy,  které  je  podporují.  MyVoice 
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umožňuje  také  definování  vlastních  povelů  a  jejich  spojování  s požadovanými 

úkony. Jedním příkazem tak může být spuštěn konkrétní program, zároveň se nastaví 

vhodným  způsobem virtuální  klávesnice,  upraví  se  plocha  obrazovky  a  ovládací 

program se přepne na tu část  slovníku,  která  je  pro danou aplikaci  nejvhodnější. 

Obtížnější je ovládání programů, které vyžadují práci s myší. Nicméně i zde lze sérií 

několika povelů dovést kurzor na příslušné místo obrazovky a následně simulovat 

stisk příslušného tlačítka [Nouza, 2005].

Kompenzační pomůcky k ovládání počítače pro nevidomé a slabozraké:

• odečítač obrazovky – program pro nevidomé, který zpřístupňuje informace ze 

systému  a  předává  je  hlasové  syntéze  (JAWS,  Window-Eyes,  Hal, 

WinMonitor) 

• hlasová  syntéza  –  program,  který  zajišťuje  českou  hlasovou  odezvu 

odečítačům obrazovky (WinTalker Voice, Hlas) 

• hlasový výstup – je odečítač obrazovky a hlasová syntéza 

• hmatový  výstup  -  obsah  stránek  je  převáděn  na  speciální  zařízení  (tzv. 

braillský řádek), na kterém si jej nevidomí uživatelé mohou číst v Braillově 

písmu.

• softwarová  lupa  –  program  pro  slabozraké,  který  zvětšuje  informace 

zobrazené na obrazovce. Dodává se i ve variantě s hlasovou podporou - tzn. 

že  program kromě zvětšování  také zpřístupňuje některé  informace  pomocí 

hlasové syntézy (ZoomText Xtra, MAGic, Lunar). 

• skenerová  lupa  –  program  pro  slabozraké  sloužící  k  práci  s  tištěnými 

předlohami, které jsou vloženy do skeneru (Bizon, ZoomView, Magna Vista). 

• OCR – technologie umožňující převedení tištěného textu do digitální podoby, 

v níž je text možné přečíst hlasovým výstupem. K optickému rozpoznávání 

textu existují buď speciální programy (WinMenu, Viewdio) nebo je možné 

použít běžně dostupný program ABBYY FineReader [Pavlíček, 2006].

Uvádím zde  jen základní  výčet  pomůcek  a  nástrojů,  které  umožňují  práci 

s počítačem  těžce  zrakově  postiženým  osobám.  Této  problematice  se  budu 
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podrobněji věnovat v kapitole, věnované specifickým problémům percepce informací 

smyslově handicapovaných lidí, kde se zaměřím také na od narození neslyšící osoby.

2.4.2.2. Bezbariérový web

Internet patří v současné době mezi velmi používaný prostředek k získávání a 

prezentování informací. Jednou ze služeb internetu, které můžeme k tomuto účelu s 

úspěchem použít, jsou webové stránky. Avšak ne každá webová prezentace, kterou 

na webu najdeme, tento účel beze zbytku plní. Důvody, proč tomu tak je, mohou být 

různé – web je pro návštěvníky obtížně použitelný, nelze jej najít přes vyhledávače 

nebo  není  přístupný  pro  všechny  skupiny  návštěvníků.  A právě  přístupnost  se 

v současné době dostává stále více do popředí zájmu [Pavlíček, 2005].

Bezbariérový web (nebo také „přístupný web“) je dle Jana Biena [2005] ze 

společnosti Atlas.cz „web, který uživatelům při přístupu k informacím neklade žádné 

překážky. Přístupnost bezbariérového webu tedy nezávisí na technickém vybavení, 

biologických dispozicích, kultuře, stáří a zdravotním stavu uživatele.“

Problematikou  přístupného  webu  se  v České  republice  už  od  roku  2000 

zabývá  projekt  Blind  Friendly  Web (www.blindfriendly.cz),  realizovaný 

Metodickým  centrem  informatiky  Sjednocené  organizace  nevidomých  a 

slabozrakých (www.sons.cz). Důvodem velkého zájmu nevidomých a slabozrakých 

uživatelů o získávání informací z Internetu je nezávislost na pomoci druhých při této 

činnosti. Existence mnoha překážek při čtení a orientaci po internetových stránkách 

byla  důvodem vzniku  prvních  českých  pravidel  přístupnosti  a  zahájení  realizace 

projektu Blind Friendly Web [Pavlíček, 2005].

Jak uvádí  Pavlíček  [2005]:  „Nevidomí  uživatelé  mohou  informace  z webu 

získávat pouze prostřednictvím hlasového nebo hmatového výstupu – to znamená, že 

obsah stránek je jim předčítán nebo převáděn na speciální zařízení, na kterém si jej 

mohou číst v Braillově písmu.“ 

Aby si stránku mohl přečíst i nevidomý uživatel je především třeba zajistit, 

aby  všechny  důležité  informace  byly  dostupné  v textové  podobě,  protože  výše 

popsané  výstupy  jsou  schopny  zpracovat  pouze  textové  informace.  Jediným 
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obecným bezbariérovým formátem je  HTML. Neznamená to,  že  by na stránkách 

nesměly  být  obrázky,  či  různé  nadstavby  nad  rámec  HTML (např.  Javascript  či 

Flash), je ale nutné jim buď přiřadit alternativní textový popisek nebo zajistit, aby 

stránky byly  funkční  i  bez  nich.  Například  vytvoření  hlavní  navigace  stránky ve 

Flashi má za následek nepřístupnost navigace (a tudíž celého webu) pro nevidomé. 

Nevidomí uživatelé také ocení, když budou webové stránky vhodně strukturované, 

tzn. se správně vyznačenými nadpisy a snadným přesunem na hlavní obsah stránky 

pomocí  odkazů  umístěných  co  nejblíže  k logickému  začátku  stránky.  Hlasový  i 

hmatový výstup totiž zpřístupňují informace lineárně a vhodné strukturování umožní 

nevidomému  uživateli  snadnější  a  rychlejší  přístup  k důležitým  informacím 

[Pavlíček, 2005].

Hana Bubeníčková [2003] podotýká:  „Nejčastějším a zásadním prohřeškem 

proti  přístupnosti  nevidomým  uživatelům  jsou  chybějící  alternativní  popisky 

grafických  prvků,  a  to  i  tehdy,  jsou-li  určeny  k  navigaci  na  stránkách.  Velkým 

problémem  je  menu  -  systém  nabídek,  který  vůbec  není  dostupný  z  klávesnice 

počítače.  Nešvarem je i  nemožnost  změnit  si  velikost  písma z nabídky programu 

Internet Explorer, který je zrakově postiženým zpřístupněn pro práci jako prohlížeč 

internetových stránek..“

Slabozrací  uživatelé  potřebují  informace  zobrazené  na  obrazovce 

v dostatečném  kontrastu  a  velikosti.  Ke  zpřístupnění  informací  zobrazených 

na obrazovce používají zpravidla tzv. softwarovou lupu – program, který informace 

na obrazovce zvětšuje. V mnoha případech ale ocení, když si mohou informace na 

internetových stránkách uzpůsobit pomocí  prostředků prohlížeče – např. si zvětšit 

písmo na stránkách. Proto je třeba definovat velikosti písma v relativních jednotkách, 

aby si mohli tito uživatelé písmo dle potřeby zvětšit a také zvolit takové barvy, aby 

jejich vzájemný kontrast byl dostatečný [Pavlíček, 2005].

V červenci  roku  2004  vydalo  Ministerstvo  informatiky  ČR  doporučení  v 

podobě Pravidel pro tvorbu přístupného webu, které se v případě schválení novely 

zákona č. 365/2000 Sb. stane prováděcím předpisem k tomuto zákonu. Pro orgány 

veřejné  správy  by  tedy  měla  být  v brzké  době  přístupnost  webů  vyžadována  ze 

zákona [Pavlíček, 2005].
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3. VZDĚLÁNÍ JAKO CESTA K INTEGRACI

První článek Listiny základních lidských práv a svobod říká:  „Všichni lidé  

jsou svobodní a sobě rovní v důstojnosti a právech.“ I zdravotně postižení lidé mají 

stejná lidská práva jako ostatní  občané.  Je proto nezbytné,  aby každá společnost 

uvnitř sebe sama respektovala různorodost a zajistila zdravotně postiženým osobám 

možnost  uplatnění  všech  jejich  lidských  práv:  občanských,  politických, 

hospodářských i kulturních [Makovcová, 2004, s . 20]

Ve  vztahu  ke  zdravotně  postiženým  osobám  se  ve  vyspělých  zemích  v 

posledních  desetiletích  pokročilo  od  filosofie  paternalismu  k filosofii  posílení 

odpovědnosti  za  rozhodování  o  vlastním životě.  Dřívější  přístupy,  které  byly  do 

značné míry založené na soucitu a zdůrazňovaly bezmocnost zdravotně postižených 

osob,  jsou  nyní  považovány  za  nepřijatelné.  Aktivity  zaměřené  na  rehabilitaci 

jednotlivce  s cílem  přizpůsobit  ho  co  nejvíce  společnosti  vystřídala  celosvětová 

filosofie zdůrazňující nutnost společenských změn, které by umožnily uspokojování 

potřeb všech občanů,  včetně  osob se zdravotním postižením.  Zdravotně  postižení 

občané požadují rovné příležitosti a přístup ke všem společenským zdrojům, mezi 

které patří vzdělání, nové technologie, zdravotní a sociální služby, sport a aktivity 

volného času [Makovcová, 2004, s . 21].

Makovcová [2004, s. 21] hovoří o tom, že: „Způsob, jakým je naše společnost 

organizována,  vede  často  k tomu,  že  zdravotně  postižené  osoby  nemohou  plně 

uplatnit  svá  základní  práva  a  jsou  ze  společnosti  vylučovány.  Statistické  údaje 

ukazují,  že zdravotně postižené osoby mají  nepřijatelně nízkou úroveň vzdělání a 

zaměstnanosti.“ Základní právní atribut demokratické společnosti, jako je právo na 

vzdělání a informace, však nemůže být nikomu odepřen.

3.1.  Vzdělání  a  výběr  budoucího  pracovního  uplatnění 
handicapovaných občanů

Škola má, spolu s rodinou, nesporně nejvýznamnější vliv na vývoj a rozvoj 

všech složek osobnosti  dítěte.  V současnosti  je cílem, snažit  se zařadit  co nejvíce 
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postižených dětí  mezi  zdravé spolužáky do běžných škol. K tomu je samozřejmě 

potřeba  mnoho  opatření,  např.  snížit  počet  žáků  na  jednoho  učitele,  zajistit 

odpovídající  vybavení škol, moderní legislativu a především kvalifikované,  citlivé 

učitele a vychovatele [Novosad, 1997].

Škola  musí  dát  vyniknout  těm vědomostem,  dovednostem a  osobnostním 

rysům postiženého žáka, které nejsou negativně ovlivněny zdravotním postižením. 

Pokud se podaří zařadit co nejvíce postižených dětí do běžného školního kolektivu, 

posílí to nejen jejich sebevědomí, ctižádost a sociálně adaptační schopnosti, ale také 

napomůže vytváření nezkresleného obrazu, který o nich budou jejich spolužáci mít. 

Tento  obraz  se  v dospělosti  zhodnotí  i  v přístupu veřejnosti  ke  spoluobčanům se 

zdravotním  handicapem.  Naopak  u  dětí  a  mládeže,  jejichž  stupeň  tělesného, 

smyslového či mentálního postižení (případně v kombinaci) je natolik závažný, že 

neumožňuje zařazení do "normálních" škol, je třeba podporovat zakládání a rozvoj 

speciálních  škol  a  domovů  rodinného  typu,  stacionářů  či  specifických  komunit 

(včetně  chráněných  dílen  apod.).  Pobyt  v těchto  zařízeních  však  nesmí  být  pro 

postižené děti a mládež příčinou ztráty kontaktu s okolním světem, s jejich zdravými 

vrstevníky a s kulturním i společenským děním [Novosad, 1997].

Proces  zpřístupňování  škol  všech stupňů občanům s  handicapem musí  být 

chápán  jako  kontinuální  aktivita.  Měl  by  zahrnovat  nejen  základní  materiální  a 

organizační předpoklady, ale zároveň, ve spolupráci se školskými úřady, úřady práce 

i zaměstnavateli,  volit takovou nabídku učebních a studijních oborů, které přispějí 

k uplatnění zdravotně handicapovaných jedinců na soudobém trhu práce. V případě 

mládeže  fyzicky  nebo  smyslově  handicapované,  disponující  však  intelektuálními 

předpoklady pro další  vzdělávání,  je  nezbytné  vytvářet  jednak podmínky pro její 

studium na běžných školách, jednak jí umožnit vysokoškolskou přípravu na povolání 

[Novosad, 1997]. 

Ve vztahu ke vzdělávání zdravotně postižených jedinců je podstatnou otázkou 

také koncepce sociální  politiky.  To se týká  adekvátního  sociálního zabezpečení  a 

aktivní  politiky  zaměstnanosti.  Středoškolské  a  vysokoškolské  studium  je  i  pro 

handicapovaného  člověka  především  přípravou  na  povolání  a  prostředkem 

seberealizace i prezentování svých schopností a dovedností v rámci společnosti. Bylo 

by  vhodné,  kdyby  školy  sledovaly  vývoj  na  trhu  práce  a  nabídly  zdravotně 
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postiženým (s podporou státu i zaměstnavatelů) vhodně strukturované studijní obory, 

které zvýší šanci na uplatnění jejich absolventů [Novosad, 1997].

Vágnerová [2001, s. 222] tvrdí, že: „Každý jedinec, i když je už předchozím 

vývojem částečně  determinován při  své volbě  (např.  zdravotním postižením),  má 

předpoklady  pro  výkon  více  povolání,  i  když  pravděpodobně  zájmově  nějakým 

způsobem už vymezené (např.  povolání ve styku s lidmi,  zabývající  se přírodou). 

Kromě schopností,  které určují  možný dosažitelný stupeň úrovně povolání (nutné 

vzdělání), zde působí také individuální představa sociální role, která je pro jedince 

důležitá a je spojena s určitým typem profesionálních činností.  Možnosti adaptace 

v takto  široce  vymezeném  prostoru  jsou  velké  a  to  platí  samozřejmě  i  o 

handicapovaných osobách.“

Seberealizace8 a  s  ní  související  uplatnění  na  trhu  práce  je  u  lidí  se 

zdravotním postižením daleko obtížnější,  protože předpokladem její  úspěšnosti  je 

správná  lokalizace,  podchycení  i  programové  rozvinutí  těch  vloh  a  schopností 

handicapovaného  člověka,  které  nejsou  omezeny  nebo  deformovány  defektem, 

nemocí či úrazem [Novosad, 1997]. Při volbě budoucí profese u postižených však 

velmi často ti, kteří nějakým způsobem rozhodují, přistupují k problému z hlediska 

zdravých  lidí,  tj.  nejsou schopni  připustit,  že  by se  postižený mohl  adaptovat  na 

výkon profese, která z hlediska zdravých je mu kvůli existenci postižení nedostupná. 

Postižený jedinec,  který má zpravidla  rozvinuté kompenzační  postupy,  může najít 

vlastní řešení pracovních postupů a to takové, které si zdravý člověk často ani neumí 

představit.  Handicapovaný  člověk  však  k této  adaptaci  musí  dostat  příležitost 

[Vágnerová, 2001, s. 222].

Vedle rodin, škol, upravených či chráněných pracovišť, ústavů sociální péče a 

dalších zařízení se problém seberealizace týká především tlaku společnosti na vztah 

zaměstnavatelů k zaměstnávání spoluobčanů se zdravotním handicapem. Jak uvádí 

Vágnerová [2001, s. 223]: „V současné společnosti se sice už uvolňuje byrokratický 

způsob volby budoucí  profese,  hrozí  však jiné  nebezpečí  a  to  všeobecný tlak  na 

výkonnost  a  rentabilitu.  Zaměstnávat  mladého  nezkušeného  člověka  je  pro  řadu 

podniků nevýhodné i v případě zdravého a profesionálně dobře připraveného jedince. 

8 Seberealizací rozumíme rozvíjení a soustavné využívání nadání a schopností individua, tedy 
uplatnění přirozených i utvářených dispozic jedince k určité činnosti, k určité práci či sociální aktivitě.
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Tím  spíš  to  platí  pro  zdravotně  handicapované  osoby,  jejichž  výkonnost  bude 

pravděpodobně  vždy nižší.“  Ti,  kteří  se  rozhodnou nabídnout  pracovní  uplatnění 

zdravotně  postiženým  a  budou  tedy  investovat  do  stavebních  úprav,  nákupu 

pomůcek, strojů i přístrojového vybavení, však jsou podpořeni státem a náklady na 

zřízení  i  provoz  společensky  žádoucích  pracovních  míst  jsou  zčásti  hrazeny  ze 

státních či obecních prostředků [Novosad, 1997].

Počítačové  technologie  postupně  zjednodušují  reálné  pracovní  uplatnění  lidí 

s postižením, neboť řadu profesí je možné vykonávat v domácích - optimalizovaných 

-  podmínkách.  Např.  v profesi  daňového poradce,  účetního,  ekonoma malé firmy, 

reklamního  technika  či  výtvarníka,  překladatele,  správce  počítačové  sítě  nebo 

v profesi "web master" lze při určitém nezbytném vybavení pracovat mimo kmenové 

zaměstnavatelské instituce. Získáním speciálních, resp. specifických dovedností tedy 

stoupnou šance zdravotně handicapovaných jedinců na praktické uplatnění v životě a 

tedy  na  trhu  práce  [Novosad,  1997].  Tím  se  sníží  jejich  závislost  na  pomoci 

společnosti a přestanou být jen pasivními příjemci sociálních dávek a zároveň dojde, 

k alespoň částečnému, uspokojení potřeby seberealizace.

3.2. Vzdělání a přístup k informacím

3.2.1. Úloha četby ve vzdělávacím procesu

Děti se učí poznávat svět, mluvit,  poznávat lidi a navazovat citové vztahy. 

Tím se  člověk  formuje.  Děti  ovlivňují  rodiče,  učitelé,  kamarádi  a  potažmo  celá 

společnost.  Předávají  jim své morální,  právní  a  estetické  zkušenosti  a  zkušenosti 

svých  předků.  Podle  Vášové  [1995,  s.  56]  má  „proces  socializace  charakter 

sociálního učení a uskutečňuje se v interakci lidského organismu se společenským 

prostředím. Výsledkem procesu socializace je získání specificky lidských způsobů 

psychického  reagování  a  vzorců  vnímání,  myšlení,  cítění  i  snažení,  tj.  získávání 

vlastností,  umožňujících  život  ve  společnosti.“  Dospělostí  ovšem  tento  proces 

formování  osobnosti  zdaleka  nekončí.  Člověk  se  učí  po  celý  život. 

Jedním  z procesů,  kterými  se  člověk  formuje,  je  bezesporu  četba.  Již  od 

raného věku, kdy je dítěti předčítáno, dítě získává první hmatový a vizuální kontakt 
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s knihou a prohlížením obrázků se poprvé setkává se symboly,  jejichž chápání je 

v dalším  procesu  četby  nevyhnutelnou  podmínkou.  Dítě  si  tak  vytváří  čtenářský 

návyk, který s ním bude růst. 

PhDr. Václav Mertin poznamenává: „Čtenářství je postaveno na zájmu o četbu, na 

radosti z ní a na dovednosti číst, bez níž není možno se vzdělávat.“ Pro dítě je vstup 

do knihovny jedním z mnoha socializačních prvků a četba ve své mnohostrannosti je 

pro dítě  klíčovou dovedností,  která  mu otevírá  cesty ke vzdělání,  k plnohodnotné 

občanské  i  lidské  existenci.  Škola  je  nezbytná  při  výuce  techniky  četby,  ale 

knihovna,  do  níž  děti  chodí  ze  zájmu  a  nikoli  z povinnosti,  která  své  čtenáře 

neznámkuje a kde se stírají sociální rozdíly a často se ani nemohou projevit má zcela 

výjimečné postavení [Čtenář, 2004, s. 27].

Pro  handicapované  děti  v tomto  neplatí  výjimky.  Role  četby  a  kontaktu 

s informacemi  v  textové  a  grafické  podobě  je  velmi  důležitá  zejména  pro  další 

vzdělávání.  Jsou zde samozřejmě potřeba speciální  přístupy a mnohdy i pomůcky 

zprostředkující přístup k textu,  které závisí na stupni a charakteru postižení, např. 

pro děti s omezenou manipulační schopností by byly vhodné knihy většího formátu, 

v pevných deskách, tištěné na silnějším papíru, výrazným tiskem [Vášová, 1995, s. 

56].

Podle  Vášové  [1995,  s.  68]:  „Nejen  samostatná  četba,  ale  i  předčítání  a 

vyprávění  literárních  příběhů  jsou  základem čtenářské  výchovy  postižených  dětí. 

Zejména u starších dětí velice záleží na výběru literatury, neboť často působí silně 

motivačně,  pomáhá  překonávat  obtíže  tělesné  i  duševní.  Četba  se  také  může  pro 

zdravotně  postiženého  stát  významným  prostředkem  sociální  komunikace,  kdy 

reálný kontakt se společností „zdravých“ lidí je v důsledku postižení omezen.“

„Literatura  jako  jeden  z komunikačních  prostředků  může  uspokojovat 

nejrůznější  potřeby  a  zájmy.  Je  odrazem  sociálního  života,  způsobu  myšlení, 

etických a estetických hodnot a jako taková působí na utváření názorů a jednání lidí. 

Aktivizuje  a  rozvíjí  myšlení,  ovlivňuje  rozvoj  dovedností  a  intelektuálních 

schopností člověka. Vztah čtenář – kniha lze přitom charakterizovat jako specifický 

případ  sociální  komunikace,  neboť  člověk hledá  v tomto  vztahu odpovědi  na své 

životní problémy, obohacuje si poznání i zkušenosti. Mladý člověk se snaží sám a 

nově řešit problémy, vytvářet si vlastní názor na svět, hledat smysl života a často se 

při tomto hledání obrací k literatuře,“ podotýká Vášová [1995, s. 57].
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3.2.2. Informační vzdělávání a informační gramotnost

Současná společnost je založena na rozvoji  informačních a komunikačních 

technologií. Nejčastěji bývá označována jako společnost informační, znalostní nebo 

učící se. Podstatným rysem takové společnosti je vytvoření globální sítě poskytující 

velké  množství  dat,  prakticky  se  jedná  především  o  Internet.  Mluvíme-li  v této 

souvislosti  o  společnosti  znalostní,  pak  je  to  zejména  proto,  že  roste  význam 

kvalifikačních požadavků na jednice i společnost, roste úloha a význam vzdělávání. 

Počáteční  vzdělání  už člověku k uplatnění  nestačí,  měnící  se prostředí  informační 

společnosti  si žádá vzdělávání  celoživotní.  Informační  a komunikační  technologie 

prostupují  a  proměňují  nejen  oblast  vzdělávání,  ale  ovlivňují  celou  společnost  a 

v důsledku také každého jedince, jeho osobní život, pracovní i společenské uplatnění 

[Dombrovská, 2002].

Moderní informační technologie usnadňují publikování a šíření informací. V 

informační  společnosti  je  nezbytnou  schopností  práce  s  informačními  a 

komunikačními technologiemi a schopnost pracovat s informacemi celosvětové sítě 

Internetu [Dombrovská, 2002]. Uživatelé mají možnost takřka okamžitého přístupu 

k podstatně většímu množství zdrojů, než tomu bylo kdykoliv dříve, o to více je však 

nutné, aby se v těchto zdrojích dokázali dobře orientovat a aby uměli najít a získat ty 

správné  informace  v pravý  čas.  Efektivní  využívání  informací  a  informačních 

technologií  je  základem  pro  rozvoj  dovedností  nezbytných  pro  celoživotní 

vzdělávání [Tkačíková, 2002].

Práce  s informacemi  v informační  společnosti  je  do značné  míry určovaná 

příslušnými  technologiemi  a  jejich  využitím.  Tato  počítačová  gramotnost  je 

základnou pro rozvoj funkční gramotnosti; počítače a internet jsou a vždy zůstanou 

pouze  nástrojem.  Funkční  gramotnost  zahrnuje:  gramotnost  literární,  jakožto 

schopnost nalézt a porozumět informaci z textu, gramotnost dokumentovou, jakožto 

schopnost vyhledat a využít přesně definovanou informaci a numerickou gramotnost, 

tj. dovednost manipulovat s čísly. Důležitou součástí funkční gramotnosti je rovněž 

gramotnost  jazyková,  která  je  především  pojímána  jako  schopnost  dorozumět  se 

v cizím jazyce  [Dombrovská,  2004a,  s.  58].  Stále  většího  významu  dnes  nabývá 

informační gramotnost jako významný předpoklad a nezbytná podmínka k uplatnění 
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se v životě a k úspěšnému působení v současné společnosti. Nejčastěji používanou 

definicí  pojmu informační  gramotnost  je  výklad  zveřejněný roku 1989 ve zprávě 

Komise  pro  informační  gramotnost,  vytvořený  v  rámci  Asociace  amerických 

knihoven – ALA:  „K dosažení  informační  gramotnosti  musí  být  jedinec  schopen 

rozeznat, kdy potřebuje informace, dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. 

Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak 

jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich 

další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou 

vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.“

Obsah pojmu informační gramotnost se v posledních letech velmi výrazně 

mění v souvislosti s reformami probíhajícími v oblasti vzdělávání. Spojení koncepce 

informační  gramotnosti  a  vzdělávacího  procesu  dodalo  této  problematice  nový 

rozměr. Tématem se začaly zabývat vzdělávací instituce a asociace, které se snaží 

prosadit zařazení různých forem informačního vzdělávání do studijních programů. 

Bylo jasně naznačeno,  že problematika informační  gramotnosti  by již neměla být 

spojována  výhradně  s  knihovnami.  O  nutnosti  zařadit  zvyšování  informační 

gramotnosti  do  procesu  formálního  vzdělávání  není  pochyb.  Přispělo  k  tomu 

především  stále  více  se  prosazující  téma  celoživotního  vzdělávání,  pro  něž  jsou 

znalosti a dovednosti, které charakterizují informačně gramotného člověka, nezbytné. 

Ve výuce by měly být zařazeny prvky podporující zvyšování informační gramotnosti 

s návazností na praktické využití. Různými programy, které přispívají ke zvyšování 

informační  gramotnosti,  by  měli  žáci  a  studenti  procházet  v  průběhu  celého 

vzdělávacího  procesu,  počínaje  základními  školami.  Všichni  by  měli  mít  šanci 

připravit se na celoživotní vzdělávání [Dombrovská, 2004b].

3.2.3. Funkce knihoven v procesu vzdělávání

3.2.3.1. Měnící se funkce knihoven v informační společnosti

V Koncepci  rozvoje  knihoven  ČR  na  léta  2004-2010  [Richter,  2004]  je 

současná funkce knihoven definována takto: „Knihovny jsou institucemi,  které  se 

tradičně  po  tisíciletí  zabývají  shromažďováním,  zpracováváním,  uchováváním, 

ochranou  a  zpřístupňováním publikovaných  dokumentů  v jakékoliv  formě.  Jejich 
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nepostradatelnou funkcí je mj.  uchování historických fondů, jako nedílné součásti 

kulturního  dědictví.  Knihovny  jsou  významným  nástrojem  praktického 

uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím (všem bez 

rozdílu  –  bohatým  a  chudým,  ženám  i  mužům,  obyvatelům  měst  a  venkova, 

handicapovaným a zdravým, menšinám i většinové společnosti), na jejich svobodnou 

výměnu, na získávání znalostí a svobodné utváření názorů. Slouží jako prostředek 

naplňování  ústavně  zakotveného  práva  na  informace  a  jsou  tedy  jedním  z pilířů 

demokracie.“ 

„Knihovnu  jako  takovou  je  v dnešní  době  stále  obtížnější  definovat. 

V současnosti  se  tato  instituce  neustále  vzdaluje  předmětu,  který  původně  téměř 

výhradně  shromažďovala,  zpracovávala,  uchovávala  a  rozšiřovala.  V uplynulém 

století  totiž  přibyla  k tradičnímu  tištěnému  dokumentu,  jímž  může  být  současná 

papírová kniha a od ní odvozené formy dokumentů, jako jsou časopisy,  noviny či 

letáky,  řada  auditivních  a  audiovizuálních  dokumentů,  k jejichž  čtení  či  poslechu 

potřebuje jejich uživatel prostředek v podobě technického přístroje. Pro výklad dnes 

již  široce  chápaného  pojmu  knihovna  zůstává  jediný  spolehlivý  znak,  který 

z určitého souboru nejen textových, ale i obrazových či zvukových dokumentů nebo 

jejich nejrůznějších kombinací činí knihovnu: je to uspořádanost jejího fondu jako 

souboru části zaznamenaného lidského poznání, a to v takové míře, aby v něm bylo 

možno pohotově a spolehlivě vyhledat požadované dokumenty a osvojit si znalosti 

v nich obsažené.“  Takto definuje  pojem knihovna profesor  Cejpek [1998]  ve své 

knize Informace, komunikace a myšlení.

Knihovna  byla  odjakživa  nepochybně  místem,  kde  se  shromažďovaly 

písemnosti a byla také vždy bohatým zdrojem informací pro všechny, kteří v jejich 

fondech něco vyhledávali.  Technologie  zpracování  fondů a možnosti  vyhledávání 

záležely  především  na  kvalifikovanosti  zpracovatelů  a  uživatelů  a  také  tvorba 

katalogizačního  záznamu,  stejně  tak  jako  vyhledávání  potřebného  literárního 

pramene, nebyly snadné, ani rychlé. Klasické informační prameny, které knihovna 

soustřeďovala  a  poskytovala,  jako  jsou  knihy,  periodika  (noviny,  tuzemské  a 

zahraniční  časopisy),  mikrofiše,  noty,  mapy,  plány,  normy,  případně  i  filmy,  se 

doplňovaly o další, elektronické a audiovizuální, jako diskety, audio a video kazety, 

CD ROM, DVD a stále nově se objevující informační zdroje. Elektronická forma 
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katalogů,  databází,  informačních  systémů,  elektronických  knih  a  virtuálních 

knihoven,  které  se objevily v souvislosti  s rozvojem výpočetní  techniky a nových 

paměťových  medií  a  následně  se  stále  více  využívanými  počítačovými  sítěmi, 

z nichž  nejvýznamněji  se  projevil  Internet  -  to  byly  základní  podmínky,  které 

vyvolaly potřebu postupně rozšiřovat knihovnické služby na knihovnicko-informační 

[Potáček, 2002].

3.2.3.2.  Funkce  školních  a  vysokoškolských  knihoven  v  informačním 
vzdělávání

Dombrovská [2004b] uvádí: „Prvky informačního vzdělávání na základních a 

středních školách mají  svůj specifický charakter,  který odpovídá věku žáků, resp. 

středoškolských  studentů.  To  klade  velké  nároky  na  přístup  učitelů  a  také  na 

spolupráci s knihovníky - ať už ve vlastní školní knihovně nebo ve spolupracující 

veřejné knihovně.“

Na podzim roku 2003 byl z iniciativy několika příznivců školních knihoven i 

samotných školních knihovníků založen Klub školních knihoven (KŠK) při Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Následující pasáž ze zakládací listiny 

jasně  definuje  význam  existence  školních  knihoven  na  základních  a  středních 

školách:  „Školní  knihovny  hrají  nezastupitelnou  roli  ve  vzdělávacím  procesu  na 

školách  všech  úrovní.  Žáci  a  studenti  jejich  prostřednictvím  získávají  základní 

dovednosti v práci s informacemi, učitelům poskytují materiály a prostor pro výuku. 

Toto vše ve spojení s kulturní funkcí zvyšuje prestiž školy a jak zahraniční výzkumy 

dokazují, také zlepšuje studijní výsledky. Jako školní knihovníci a lidé zajímající se 

o problematiku školních knihoven cítíme potřebu spojit své zkušenosti a poznatky, a 

proto  jsme  se  rozhodli  založit  Klub  školních  knihoven.“  Cílem  všech  iniciativ 

vznikajících  v  České  republice  na  poli  informačního  vzdělávání  by  mělo  být 

vytvoření  uceleného  systému,  který  zajistí,  že  nějakou  formou  informačního 

vzdělávání  projde  každý,  kdo  nastoupí  na  základní,  střední,  příp.  vysokou  školu 

[Dombrovská, 2004b].

Jedním  z  cílů  současné  vzdělávací  politiky  je  zvyšování  informační 

gramotnosti  na  vysokých  školách,  které  jsou  v  současném  systému  formálního 
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vzdělávání poslední příležitostí k seznámení se nejen s principy práce s informacemi, 

ale  i  se  zákonitostmi  fungování  současné  společnosti  založené  na  znalostech, 

komunikaci  informací  a  jejich  využívání.  V  současné  době  se  objevuje  potřeba 

přizpůsobit studijní programy vysokých škol měnícím se společenským podmínkám. 

Dosavadní koncepce přestává odpovídat nárokům, které vznikají nejen v souvislosti 

se  studiem  a  pozdější  odbornou,  případně  vědeckou  prací,  ale  i  v  souvislosti  s 

každodenní  orientací  ve  společnosti,  kterou  nazýváme  společností  informační. 

Instituce  poskytující  vyšší  vzdělávání  by  měly  vybavit  studenty  schopnostmi 

kvalifikovaně  řešit  problémy,  které  vyvstanou  nejen  v  souvislosti  se  studiem  a 

uplatněním na trhu práce, ale i  v jejich osobním životě.  Měly by je připravit  pro 

současný svět informací, rychlých změn a souvislostí [Dombrovská, 2004b].

Vysokoškolská výuka zaznamenává v posledních letech určitou transformaci, 

která  spočívá ve zvýšení  důrazu na samostatnou práci  studentů.  Snižuje  se  počet 

hodin přímé výuky a zvyšuje se podíl hodin samostudia. Studium v dřívější době, 

prakticky na všech stupních, spočívalo ve zvládnutí učební látky, která byla vytištěna 

v  učebnicích  a  dalších  studijních  textech.  Pedagog  tyto  tištěné  texty  přednášel, 

komentoval,  doplňoval slovním výkladem a zdůrazňoval význam určitých kapitol. 

Současné studium však s tímto jednoduchým modelem nevystačí. Nejde o módnost 

ani  modernost,  ale  o  bezpodmínečnou  nutnost,  aby  studenti  získávali  sami  další 

doplňující zdroje ze široké nabídky klasických i elektronických informačních zdrojů. 

Vysoké školy proto budují vedle klasických knihoven a studoven i informační centra, 

kde jsou nabízeny další knihovnicko-informační služby a je zajištěn přístup k těmto 

zdrojům [Potáček, 2004].

Studenti by se pak měli naučit nejen způsobům, jak informace získat, ale také 

jak získané informace hodnotit, identifikovat své informační potřeby a zvolit takové 

informační zdroje, které budou těmto potřebám odpovídat. Jak již bylo zmíněno - 

vysoké školy jsou posledním článkem (formálního) vzdělávacího řetězce, který může 

přispět k přípravě studentů na celoživotní učení, orientaci ve stále větším množství 

poznatků  a  potenciálních  informací,  jejich  hodnocení  a  využívání  při  řešení 

problémů. Zařazování různých forem informačního vzdělávání do vysokoškolského 

studia je v souladu se současnými trendy v této sféře vzdělávacího systému. Je proto 

třeba podporovat aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informační výchovy, 
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která  přispěje  ke  zvyšování  informační  gramotnosti  studentů  i  dalších  uživatelů 

[Dombrovská, 2004b].

Informačně  gramotný  uživatel  se  orientuje  v záplavě  informací,  které  ho 

v dnešním  světě  zaplavují  a  při  studiu  na  vysoké  škole  to  platí  dvojnásob.  Pro 

handicapované  osoby,  které  navíc  musejí  na  cestě  za  informacemi  překonávat 

nejrůznější  bariéry,  je  informační  gramotnost  neméně  důležitá.  Handicapovaní 

studenti  musí  při studiu překonávat překážky technického rázu, jakými jsou např. 

architektonicky bariérové prostředí pro tělesně postižené, problematická přístupnost 

studijních  materiálů  pro  zrakově  handicapované,  či  problémy  s komunikací  pro 

neslyšící. Proto by pro ně přístup k informacím nezbytným pro studium měl být co 

nejsnazší. Součástí vysokoškolských knihoven by měly být technické pomůcky pro 

zpřístupňování  informací  i  pro  tyto  typy  uživatelů.  Personál  ve  vysokoškolských 

knihovnách, kde studují i studenti se specifickými potřebami, by měl být proškolen a 

informován  o  specifických  problémech  těchto  uživatelů  a  být  jim  maximálně 

nápomocen  při  uspokojování  jejich  informačních  potřeb.  Informační  vzdělávání 

těchto  uživatelů,  zaškolení  v ovládání  pomůcek  potřebných  k využívání 

elektronických  zdrojů,  a  tím dosažení  vyšší  samostatnosti  při  uspokojování  jejich 

informačních  potřeb,  by  pracovníkům  knihoven  do  budoucna  usnadnil  práci  a 

handicapovaným  uživatelům  by  pokročilá  informační  gramotnost  umožnila  se 

samostatně orientovat nejen ve světě znalostí a informací, potřebných pro studium, 

ale i v dalším životě.

3.2.4.  Podpora  studentů  se  specifickými  potřebami  na  vysokých 
školách

3.2.4.1. Péče o studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v 
Praze

Studenti  se  sníženou  pohyblivostí  se  musejí  vyrovnávat  s překonáváním 

nejrůznějších  bariér  –  od  přístupnosti  budov a  učeben,  přes  problém s dopravou, 

omezenými  možnostmi  ubytování  až  po  bariéry  lidské.  Odstraňování 

architektonických bariér často naráží na různá omezení jako je ochrana památek a 

nedostatek  financí.  Přesto  Univerzita  Karlova  usiluje,  v rámci  svých  možností,  o 

zlepšování situace.
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Největším problémem, se kterým se setkávají zrakově postižení studenti, je 

zajišťování  studijní  literatury  ve  formě,  která  jim vyhovuje  (tedy  zvětšené  texty, 

literatura  v Braillově  písmu,  „zvukové  knihy“  a  hlavně  literatura  v elektronické 

podobě).  Studenti  se zrakovým postižením se mohou obracet  na řadu speciálních 

pracovišť,  z nichž  některá  pracují  přímo  na  Univerzitě  Karlově,  např.  Laboratoř 

Carolina na Matematicko-fyzikální fakultě, Institut rehabilitace zrakově postižených 

na  Fakultě  humanitních  studií  nebo  speciálně  vybavená  pracoviště  v některých 

knihovnách.  Za  zmínku  stojí  Dohoda  o  elektronické  edici  učebních  materiálů 

uzavřená  mezi  UK  a  SONS  9,  která  umožňuje  zrakově  postiženým  studentům 

prostřednictvím  SONSu  získat  tituly  vydané  nakladatelstvím  Karolinum 

v elektronické  podobě.  Pro  lepší  orientaci  zrakově  postižených  jsou  postupně 

instalovány  orientační  majáčky  a  v některých  objektech  jsou  popisky v Braillově 

písmu.

I  sluchově  postižení  musejí  překonávat  informační  bariéry.  Většina 

nedoslýchavých  a  neslyšících  studentů  studuje  na  Filosofické  fakultě  (Čeština 

v komunikaci neslyšících), kde mají vytvořeny optimální podmínky pro své studium. 

Jim  i  ostatním  sluchově  postiženým  studentům  UK  jsou  k dispozici  speciální 

pracoviště  –  Mediatéka  na  Filosofické  a  poradenská  centra  na  Pedagogické  a 

Husitské teologické fakultě.

Studenti  s postižením  se  během  svého  studia,  které  má  zcela  jistě  svá 

specifika, setkávají s řadou problémů. Proto byla pro potřeby postižených studentů i 

zájemců  o  studium zřízena  Kancelář  pro  studenty  se  specifickými  potřebami  při 

Informačně.poradenském centru UK, na kterou se při řešení problémů, týkajících se 

studia a jeho přístupnosti, mohou obracet [Informace pro studenty, 2004]

3.2.4.2.  Péče  o  studenty  se  speciálními  potřebami  na  Masarykově 
univerzitě v Brně

Masarykova univerzita v Brně v roce 2000 zřídila Středisko Teiresiás, plným 

názvem Středisko pro pomoc  studentům se specifickými  nároky.  Jeho úkolem je 

zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře 

přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, 

s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

9 SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
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Středisko Teiresiás  se snaží  předcházet  negativním důsledkům integrační  i 

speciálněvzdělávací  metodiky.  V případě zrakově handicapovaných studentů klade 

proto důraz na přímou specializovanou výuku odborných vysokoškolských předmětů 

(hmatová filologie, hmatová matematika), nikoli jen metod orientace a sebeobsluhy 

nebo  práce  se  speciální  technikou.  Stejně  tak  i  v případě  sluchového  handicapu 

usiluje  středisko  Teiresiás  o  vyvážený kompromis  různých  existujících  koncepcí, 

především  metody  orální  a  znakové.  Na  jedné  straně  pokládá  za  nezbytné,  aby 

student  znal  státní  i  druhý  cizí  jazyk  slovem  i  písmem  a  byl  schopen  o  svých 

odborných otázkách kdykoliv diskutovat bez pomoci tlumočníka. Na druhé straně se 

však  počítá  s tím,  že  škola  nabídne  tlumočníka  ve  všech  případech,  kdy  je  to 

užitečné,  a  bude  systematicky  dbát  o  rozvoj  českého  znakového  jazyka  v těch 

oborech, na nichž neslyšící studují. 

Projekt  střediska  se  v Brně  rodil  původně  se  zřetelem  ke  studentům 

nevidomým a slabozrakým,  kdy na Fakultě  informatiky vznikla  pracovní  skupina 

usilující o využití informačních technologií pro zrakově postižené.

Pokud jde o integraci sluchově postižených, vnímá tento úkol Masarykova 

univerzita jako mnohem náročnější než v případě handicapu zrakového. Ideou bylo 

pozměnit  dosavadní  představy  neslyšících  o  vysokoškolském  studiu  jako  studiu 

speciálně  pro  ně  koncipovaných  oborů  (dramatická  výchova,  pedagogika,  čeština 

jako cizí jazyk) a připomenout jim skutečnost, že nabídka studijních oborů je široká a 

snahou univerzity je dát jim možnost jí využít.

Středisko Teiresiás  mimo jiné provozuje Katalog univerzitní  knihovny pro 

nevidomé. Mimo běžné katalogizační údaje se u titulů uvádí nejen předloha, podle 

které  byla  elektronická,  hmatová  či  hybridní  publikace  zhotovena,  ale  také  další 

důležité informace, které jsou pro zrakově postižené klienty podstatné (např. formát, 

kódování a strukturu elektronického dokumentu). V současné době zahrnuje katalog 

asi 1800 titulů, převážně elektronických a hmatových. 

Tyflografické  pracoviště  střediska  Teiresiás  zajišťuje  přípravu  studijní 

literatury a  pomůcek pro zrakově postižené.  Jedná se  o  sazbu textů  v hmatovém 

(Braillově)  písmu,  přípravu  slepecké  grafiky  a  výrobu  plastických  studijních 

pomůcek.  V počítačových  učebnách  střediska  je  k  dispozici  několik  speciálně 

vybavených studijních míst. Stolní počítače fungují jako digitální čtecí zařízení pro 

nevidomé a slabozraké. Ke každému stolnímu počítači je připojen skener. Pevný disk 

každého počítače je rozdělen na čtyři oddíly se samostatnými instalacemi systému 
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Windows  98  nebo  XP.  Jednotlivé  oddíly  se  navzájem  odlišují  instalovanými 

softwarovými balíky zvětšovacích programů a odečítačů obrazovky (screen-readerů). 

Pro slabozraké studenty je ve studovně k dispozici kamerová lupa, jejíž výstup je 

zobrazován na devatenáctipalcovém monitoru počítače. V neposlední řadě je součástí 

vybavení studovny i pět mechanických psacích strojů bodového písma.

Cesta  postupného  slučování  různých  proudů  určuje  dodnes  charakter 

střediska:  je  ze  všech  univerzitních  středisek jediné,  které  má  charakter  centrální 

univerzitní instituce, která zajišťuje tyto komplexní služby: 

• je výukovým centrem s rozsáhlou vlastní výukou (lektorské kurzy doplňující 

nebo nahrazující řádnou výuku, kurzy celoživotního vzdělávání),

• má  vlastní  celouniverzitní  studijní  oddělení  s právem  registrace,  zápisu  a 

průběžné  kontroly  studia  zdravotně  postižených  studentů  v Informačním 

systému MU,

• je i poradenským a metodickým centrem pro středoškolské studenty,

• je výzkumným pracovištěm s vývojem vlastních technologických řešení,

• jako  jediné  v republice  má  charakter  Braillského  vydavatelství,  celostátní 

vysokoškolské  knihovny,  tlumočnického  centra  a  asistentského  dispečinku 

[Teiresiás, 2002].

4.  SPECIFIKA  PERCEPCE  INFORMACÍ  U 
SMYSLOVĚ HANDICAPOVANÝCH UŽIVATELŮ

Podle  typu  zdravotního  postižení  můžeme  rozlišovat  několik  základních 

skupin  uživatelů:  uživatelé  se  smyslovým  postižením,  uživatelé  s  tělesným 

postižením,  uživatelé  s  mentálním  postižením,  uživatelé  s  poruchami  učení  a 

uživatelé  s  kombinovaným  postižením.   Každá  skupina  uživatelů  má  odlišné 

možnosti příjmu a zpracování informací a jiné možnosti komunikace s okolím.

V této kapitole  se budu zabývat  problémy přístupu k informacím ze strany 

smyslově  handicapovaných  osob  –  tedy  osob  s těžkým  zrakovým  postižením  a 

osobami neslyšícími a s poruchami sluchu.
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4.1. Zrakově handicapovaní uživatelé informací
 

Poškození  nebo  ztráta  zraku  s  sebou  přináší  nejen  problémy  s  orientací, 

pohybem, sebeobsluhou, ale především s komplikovaným přístupem k informacím. 

Zrakově handicapovaní lidé mohou kromě verbální cesty komunikovat pouze pomocí 

specifických  prostředků,  jako je  písmo pro nevidomé (Braillovo písmo),  zvukové 

knihy  a  nejnověji  hybridní  knihy.  Díky  prudkému  rozvoji  informačních  a 

komunikačních technologií během posledních let mohou slabozrací i zcela nevidomí 

lidé  pracovat  s  dokumenty  v  počítači,  komunikovat  prostřednictvím  elektronické 

pošty i  získávat  informace  z  Internetu.  Kromě klasických  knihoven mají  zrakově 

handicapovaní  uživatelé  k  dispozici  virtuální  digitální  knihovny  umožňující 

stahování celých dokumentů [Fialová, 2004].

4.1.1.  Způsoby  přístupu k informacím pomocí  speciálně  upravené 
výpočetní techniky

Pro  usnadnění  přístupu  k informacím  zrakově  handicapovaným  je 

nejvýznamnějším  pomocníkem  výpočetní  technika  se  speciálními  nástroji  a 

kompenzačními  pomůckami,  které  umožňují  nevidomým a  slabozrakým  provádět 

základní  procesy jako je čtení  a psaní  a další  práci  s textem.  Existují  však i  jiné 

způsoby práce zrakově postižených s informacemi jak ukazuje následující  tabulka 

[Bubeníčková, c1995-2006].

Způsoby  odstraňování  informačních  bariér  zrakově  handicapovaných  v 
oblasti čtení, psaní a vzdělávání:

Náhradní 
smysl

Prostředek Pomůcka Umožňuje
Nevýhody 
daného 
způsobu

Sluch audiokazeta magnetofon

poslech 
záznamu 
hlasové 
informace

obtížné 
hledání,  
nemožnost 
editace
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Hmat

slepecké 
písmo

slepecký 
psací stroj

čtení 
hmatem 
psaní 
slepeckým 
písmem

objemnost 
tisků,  vidící 
nepřečte

běžně 
tištěný text

OPTACON
(již  se 
nevyrábí)

čtení  
(velmi 
náročné)

nesmírně 
obtížný 
nácvik,  umí 
jen  několik 
jedinců

Zbytek 
zraku

běžně 
tištěný text

lupa
(optická, 
kamerová)

čtení 
zbytkem 
zraku

jen  čtení,
jen  pro 
slabozraké

---
běžně 
tištěný text

kancelářský 
psací stroj

zápis  a  tisk 
bez kontroly

nemožnost 
zpětné 
kontroly  a 
oprav

Sluch,  hmat
i  zbytek 
zraku

digitální 
podoba 
informace

Speciálně 
vybavený 
počítač

čtení,  zápis, 
editace,  tisk 
běžný  i 
slepeckým 
písmem

individuální 
nácvik

„Zrakově  postižený  uživatel  využívá  osobní  počítač  se  speciální  úpravou 

standardním i  specifickým způsobem. Běžnému vidícímu uživateli  osobní počítač 

usnadňuje  a  ulehčuje  práci  s  informacemi,  zatímco  nevidomý  nebo  jinak  těžce 

zrakově  postižený  uživatel  by  bez  této  techniky  některé  činnosti  sám  nemohl 

provádět nebo by je prováděl značně ztíženým způsobem. Například editace textu 

byla  nevidomému  nepřístupná  do  té  doby,  než  mohl  používat  osobní  počítač  se 

speciální úpravou,“ uvádí Bubeníčková [c1995-2006].

Výhody využívání počítače pro těžce zrakově postižené:

• Editace textu - nejen pořizování textu jako u běžného kancelářského stroje, 

ale i jeho prohlížení, možnost obměny (rušení částí textu, vpisování textu), od 

konceptu až po finální podobu 

• Čtení běžně tištěných knih - samostatně bez cizí pomoci

• Internet  
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o Informace na dosah (noviny, celorepublikový telefonní seznam, jízdní 

řády, informace ) 

o Komunikace  v  digitální  podobě  (elektronická  pošta,  výměna  dat  v 

digitální podobě) 

o Knihovna digitalizovaných textů (pro nevidomé)

Speciální  úprava  počítače  pro potřeby těžce  zrakově  postižených  zahrnuje 
tyto základní prvky:

• Hlasový výstup   - zpřístupnění práce s osobním počítačem pro nevidomé 

Hardware: zvuková karta a reproduktory, případně sluchátka

Software: program hlasového výstupu (program hlasové syntézy + 

screenreader)

Součástí PC je skener + OCR program (FineReader) 

• Hmatový výstup   - zpřístupnění práce s osobním počítačem pro nevidomé 

Hardware: speciální hmatový zobrazovač řádku nebo jeho části obrazovky ve 

slepeckém písmu

Software: speciální programové vybavení - ovladače

Součástí PC je skener + OCR program (FineReader) 

• Zvětšovací program   - zpřístupnění práce s osobním počítačem pro slabozraké 

Hardware: vhodný větší monitor (nejméně 17") + vhodná grafická karta

Software: programy pro zvětšení obrazu, případně nastavení barev a kontrastu

Součástí PC je skener + speciální OCR program na zvětšení tištěné předlohy 

snímané skenerem s možností maximálního zvětšení, volbou režimu a dalšími 

funkcemi [Bubeníčková, c1995-2006].

4.1.2.  Kompenzační  pomůcky  pro  těžce  zrakově  postižené  osoby 
používané k odstranění informačních bariér 

„Kompenzační  pomůckou pro  těžce  zrakově  postižené  rozumíme  nástroj, 

přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými 

vlastnostmi a možnostmi použití kompenzovalo nějakou nedostatečnost způsobenou 

těžkým  zrakovým  postižením,“  upřesňuje  Hana  Bubeníčková  [c1995-2006]  ze 

sdružení SONS.

52



Oblasti, kde se projevují negativní důsledky těžkého zrakového postižení a v 

nichž  kompenzační  pomůcky  umožňují  těžkou  zrakovou  vadu  částečně 

kompenzovat:

1. oblast  uspokojování  základních  životních  potřeb  (sebeobsluha,  příprava 

pokrmů, výběr ošacení atd.) 

2. oblast orientace v prostoru a schopnost pohybu v prostoru

oblast získávání a zpracování informací [Bubeníčková, c1995-2006].

Všechny  jmenované  oblasti  mají  společného  jmenovatele  -  neschopnost 

získat informaci z okolí bez speciálních postupů a kompenzačních pomůcek. Proto 

většina  kompenzačních  pomůcek  pro  těžce  zrakově postižené  slouží  ke  zmírnění 

informační bariéry. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené jsou koncipovány 

tak,  aby  využívaly  dvou  dalších  smyslů  -  hmatu  a  sluchu.  Jsou  tedy  pomůcky 

hmatové  a  zvukové,  resp.  hlasové.  Dále  dělíme  pomůcky  na  mechanické  a 

elektronické, jiné hledisko může být funkční:  jednoduché (jednoúčelové) pomůcky 

jsou  určeny  nejširšímu  použití  s  jedinou  funkcí,  zatímco  náročné  (víceúčelové) 

pomůcky poskytují uživateli dostatečné množství funkcí a široké použití, 

jejichž základem je osobní počítač sloužící ke zpracování informací v digitální formě 

Takovou pomůcku považujeme za náročnou nejen z hlediska její ceny, ale především 

z hlediska nároků na její  obsluhu. Potřeba zvládnout  obsluhu takové pomůcky je 

časově náročná, neboť vyžaduje zvládnutí teoretických základů z oblasti informatiky 

a  výpočetní  techniky.  Pochopení  těchto  základů  však  zvládá  každý  průměrně 

inteligentní jedinec. [Bubeníčková, c1995-2006].

Náročné elektronické kompenzační pomůcky dělíme na dvě základní skupiny, 

přičemž vycházím z dělení a popisu Hany Bubeníčkové [c1995-2006]:

• autonomní

• přídavné

Autonomní  náročné  kompenzační  pomůcky jsou  samostatné  náročné 

elektronické  kompenzační  pomůcky,  které  si  zrakově  postižení  uživatelé  pořizují 

obvykle  jako  první,  jejich  základem  je  celý  osobní  počítač  -  vlastní  základní 
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jednotka,  monitor  (pro  slabozraké  a  uživatele  se  zbytky  zraku  obvykle  větší), 

klávesnice a další standardní součásti (myš) a specifická výbava pro těžce zrakově 

postižené  uživatele  (skener,  zvuková  karta,  aktivní  reproduktory  či  sluchátka, 

hmatový display). Pomůcka je dále vybavena standardním a především specifickým 

softwarem. Jedná se především o tyto komponenty:

• Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem   

Hardware: osobní  počítač,  skener,  zvuková  karta  a  reproduktory,  případně 

sluchátka

Software: program hlasového výstupu (program hlasové syntézy + screenreader), 

program rozpoznávání naskenovaného tištěného textu, vhodný textový procesor 

zpřístupněný hlasovým výstupem,  program pro správu a organizaci  dat  a jiné 

vhodné  standardní  aplikace  včetně  operačního  systému,  vše  zpřístupněné 

hlasovým výstupem. 

• Digitální zvětšovací lupa pro slabozraké   

Hardware: osobní počítač, skener, větší monitor (nejméně 17")

Software: program  pro  zvětšení  obrazu,  program  pro  zvětšení  naskenované 

předlohy,  vhodný  textový  procesor  zpřístupněný  zvětšovacím  programem, 

program pro správu a organizaci dat a jiné vhodné standardní aplikace včetně 

operačního systému zpřístupněné zvětšovacím programem. 

• Digitální zvětšovací lupa pro uživatele se zbytky zraku a prakticky nevidomé   

s podporou hlasového výstupu 

Hardware: osobní počítač, skener, větší monitor (nejméně 17"), zvuková karta a 

reproduktory, případně sluchátka 

Software: program pro zvětšení obrazu, program hlasového výstupu, program pro 

zvětšení  naskenované  předlohy  nebo  program  rozpoznávání  naskenovaného 

tištěného  textu,  vhodný  textový  procesor  zpřístupněný  hlasovým  výstupem  a 

zvětšovacím programem,  program pro  správu  a  organizaci  dat  a  jiné  vhodné 

standardní aplikace včetně operačního systému zpřístupněné hlasovým výstupem 

a zvětšovacím programem.

• Elektronický zápisník s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé  

Typ  A:  speciální  zařízení  konstruovaná  pro  potřeby  nevidomých  uživatelů, 

obvykle velmi uživatelsky přívětivá a vhodná pro široké spektrum uživatelů
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Typ  B:  notebook  jako  zápisník  pro  pokročilé  studenty  (vysokoškoláky  nebo 

studenty  začleněné  do  integrované  výuky  na  běžných  typech  středních  škol), 

nebo duševně pracující (právníky, překladatele, manažery) s hlasovým výstupem 

nebo  zvětšovacím  softwarem,  případně  i  ve  spojení  s  hmatovým  displejem, 

pokud jeho profese vylučuje použití hlasového výstupu. Hlavní předností tohoto 

zařízení je přenosnost a přitom profesionální výbava.

Přídavné náročné kompenzační  pomůcky mají  také základ ve výpočetní 

technice,  ale  jedná  se  o  softwarové  nebo  hardwarové  komponenty,  které  se 

kompletují  se  základní  náročnou  elektronickou  kompenzační  pomůckou  a  bez  ní 

nemohou fungovat. Nejsou však žádným nadstandardem, ale významným způsobem 

rozšiřují možnosti základní náročné elektronické kompenzační pomůcky. Jedná se o 

tato zařízení:

• Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem   

Hmatový  displej  neboli  tzv.  braillský  řádek.  Jedná  se  o  speciální  zařízení  - 

jednořádkový hmatový zobrazovač, který se připojuje k počítači a nevidomému 

uživateli zobrazuje jeden řádek nebo jeho část na obrazovce v Braillově písmu. K 

tomuto  zařízení  je  dodáváno  i  speciální  programové  vybavení  -  ovladač  v 

prostředí  MS  DOS.  Ovladač  pro  prostředí  Windows  je  nutné  zakoupit 

samostatně.  Základem  obsluhy  této  pomůcky  je  aktivní  znalost  slepeckého 

bodového písma. 

• Adaptér hlasového syntetizátoru   

Hardware: zvuková karta a reproduktory, případně sluchátka

Software: program hlasového výstupu (program hlasové syntézy + screenreader) 

Jedná  se  o  přídavné  zařízení.  Komponenty  adaptéru  se  volí  podle  dosavadní 

vybavenosti základní kompenzační pomůcky. U digitálních čtecích přístrojů pro 

nevidomé, se jedná o nové typy adaptérů, digitální zvětšovací lupy se vybavují 

touto přídavnou pomůckou při zhoršení zrakového stavu klienta.

• Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu   

Umožní  těžce  zrakově  postiženým  uživatelům  zpracovávat  informace 

kvalitnějším  nebo  novým  způsobem,  který  přináší  nové  možnosti  pomůcky. 

Může se jednat o nové verze dosavadního programového vybavení a nebo o nové 
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programové  vybavení,  které  uživatel  nezbytně  potřebuje  a  tato  potřeba  se 

projevila v době, kdy již vlastnil počítač se základním vybavením. 

• Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé   

Jedná  se  o  speciální  tiskárny,  které  tisknou  texty  nebo  obrázky  ve  speciální 

hmatové podobě. Nejznámějším zařízením této kategorie jsou Braillské tiskárny, 

které tisknou text ve slepeckém bodovém písmu. 

• Jednobarevná tiskárna   

Jedná se  o  standardní  tiskárnu,  která  umožňuje běžný tisk.  Pro těžce  zrakově 

postižené však významně doplňuje sestavu pomůcky tak, že umožňuje zrakově 

postiženému uživateli  samostatně  pořizovat  dokumenty pro korespondenci,  do 

zaměstnání a nebo pro studium.

4.1.3.  Specifika  percepce  informací  zrakově  postiženými 
prostřednictvím výpočetní techniky 

Lineární  vnímání  informace je  prvním  charakteristickým  rysem  práce   s 

počítačem zrakově postiženého uživatele. Nevidomý uživatel má zpřístupněn právě 

ten objekt, na který ukazuje kurzor. Běžní uživatelé při práci s myší aktuální polohu 

kurzoru  téměř  nevnímají.  Pohyb  myši  nahrazují  nevidomému  uživateli  naučené 

postupy klávesových příkazů.  Zpřístupnění  práce s  PC nevidomým uživatelům se 

pak  jeví  jako  lineární  seznam  objektů,  které  jsou  zpřístupněny  hlasovým  nebo 

hmatovým  výstupem.  Proto  nevidomí  uživatelé  jen  velmi  neradi  "opouštěli" 

prostředí  MS-DOS,  který  jim  tuto  linearitu  v  dostatečné  míře  poskytoval 

[Bubeníčková, c2002-2006].

Textové  vnímání  informace je  druhým  charakteristickým  rysem  práce 

nevidomého uživatele, neboť grafické symboly "vidí" jen uživatelé v pásmu lehké až 

střední  slabozrakosti  a  to  s  dostatečným  zvětšením.  Většina  těžce  zrakově 

postižených  uživatelů  potřebuje  zpřístupnění  pomocí  hlasového  a  hmatového 

výstupu,  který  však  "umí"  zpracovat  pouze  textovou  digitální  informaci 

[Bubeníčková, c2002-2006].

Bubeníčková [c2002-2006] poté uvádí další specifikum percepce digitálních 

informací  zrakově  postiženými,  kterým  je  „zúžený  pohled na  pracovní  prostor 
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monitoru, který mají slabozrací uživatelé využívající ke své práci softwarovou lupu. 

Na monitoru současně "vidí" jen malý výřez obrazovky. Již čtyřnásobné zvětšení, při 

kterém  uživatel  "vidí"  šestnáctinu"  plochy  monitoru,  způsobuje  velmi  obtížnou 

orientaci  na  ploše.  Nevidomým  uživatelům  zcela  chybí  globální  přehled  o 

informacích na monitoru. Zúžený pohled nevidomého uživatele na pracovní plochu 

je  zapříčiněn  lineárním  vnímáním  a  je  důsledkem  způsobu  práce  odečítačů 

obrazovky.  Zmapování  aktuálního  stavu  informací  na  monitoru  trvá  běžnému 

uživateli vteřiny, tatáž činnost nevidomému trvá i několik minut.“

4.1.4. Internet a orientace na webu  

Při  vyhledávání  informací  na  internetu  využívají  zrakově  handicapovaní 

především to, co ostatní uživatelé z běžné populace podle svých zájmů a potřeb – 

email,  sms,  chat,  denní  tisk,  plné  texty  článků  z  tisku,  jízdní  řády,  informace  o 

bezbariérových vstupech do budov v jiných městech, informace o možnostech studia 

a pracovních příležitostech. Další vyhledávané informace jsou z oblastí vyplývajících 

ze zdravotního  postižení  – právní,  sociální  a  zdravotní.  Roztříštěnost  informací  a 

velké zastoupení, pro zrakově postižené uživatele, nepřístupných webových stránek 

je však často od zdlouhavého vyhledávání odrazují [Vejsadová, 2003].

O problematice  webových stránek přístupných  pro nevidomé a slabozraké 

uživatele, neboli Blind Friendly Webu, jsem již psala v kapitole 2.4.2. Pro doplnění 

informací,  jaké  jsou  hlavní  problémy  pro  zrakově  handicapované  v přístupu 

k informacím  na  internetu  vycházím  z článku  Hany  Bubeníčkové  [2003],  která 

připomíná,  že  „při  vytváření  či  úpravě  webových  stránek  je  třeba  brát  ohled  na 

zrakově  postižené  uživatele  a  uvědomit  si  několik  základních  faktů  o  tom,  jak 

nevidomý uživatel výslednou internetovou stránku "vidí": takový uživatel je schopen 

získat ze stránky pouze informace v textové podobě, kromě toho vnímá informace, 

které  jsou  na  stránce,  lineárně  a  zcela  postrádá  globální  pohled  na  zobrazované 

informace. Nevidomý uživatel obsluhuje osobní počítač a veškeré programy pouze z 

klávesnice  pomocí  klávesových povelů;  a slabozraký uživatel  vzhledem k použití 

softwarové lupy,  která umožňuje velké zvětšení,  může vidět v jednu chvíli  pouze 

malou část stránky.“
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Nevidomý  uživatel  se  tak  při  vyhledávání  informací  na  internetu  setkává 

s řadou  potíží.  Jeho  vyhledávání  trvá  mnohem  déle  než  „vidícímu“  uživateli, 

v důsledku  toho,  že  hlasová  technologie  postupně  „čte“  celý  obsah  stránky  a 

orientace v textu je tak mnohem náročnější jak na čas, tak na pozornost uživatele. To 

může nevidomého stresovat či ho zcela odradit od dalšího vyhledávání. Zejména je 

to  patrné,  pokud  webová  stránka  obsahuje  mnoho  informací,  odkazů  a  nemá 

přehlednou navigaci [Craven, 2005].

Zásady přístupnosti pro nevidomé podle sdružení SONS autory webů nenutí k 

odklonu od graficky zdařilého webu k přísně textové podobě. "Zásady přístupnosti 

internetových stránek pro zrakově postižené neříkají  -  nepoužívejte grafiku,  říkají 

ale:  smysluplně  nám ji  popište,"  podotýká  Bubeníčková  [2003].  Některé  úpravy, 

např. definice tzv. horké klávesy ve zdrojovém kódu (zrakově postižený se tak rychle 

dostane  k  podstatné  informaci),  logický  systém  odkazů  s  odpovídajícími 

alternativními popiskami a umožnění změny velikosti písma při dobré čitelnosti bez 

ohledu na barvu – se samotným grafickým zpracováním ani nesouvisí.

Zejména u grafických prvků je třeba nezapomínat na alternativní popisky. "Laik to, 

že  alternativní  popisky chybí,  pozná tak,  že si  nad odkazem či obrázkem zastaví 

myší, ukazatel myši se změní v "pacičku" a pokud se neobjeví textový popisek ve 

žlutém poli,  nevidomý uživatel  naprosto netuší,  co se pod odkazem či  obrázkem 

skrývá.  Hlasový výstup  nevidomému uživateli  "čte"  právě  tuto  informaci,"  uvádí 

Bubeníčková [2003] a dále dodává "Dá se to přirovnat k budově, která by na dveřích 

neměla žádná čísla ani cedule a vy byste museli do každých dveří nahlédnout a ptát 

se, zda jste tam, kde být potřebujete. Asi tak nějak si připadá nevidomý uživatel na 

nepřístupných webech."

Tyto  problémy  by  velmi  usnadnilo  právě  dodržování  pravidel  pro  tvorbu 

Blind Friendly Webu. V USA je již povinností,  že například státní instituce musí 

podmínky  bezbariérovosti  dodržovat  .  Pro  orgány  veřejné  správy  v ČR by  mělo 

rovněž  platit,  díky  novele  zákona  č.  365  /  2000  Sb.,  že  přístupnost  webů  bude 

vyžadována ze zákona.
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4.1.5. Komunikace se zrakově postiženým člověkem

Jeden  nejčastějších  a  nejběžnějších  způsobů,  jakým  člověk  přijímá  a 

komunikuje informace, je osobní kontakt s jinými lidmi. Mezilidská komunikace se 

skládá  z verbální  a  neverbální  složky.  Zrakově  postižený  člověk  tím,  že  nevidí, 

postrádá velkou část informací z neverbálního projevu partnera v komunikaci a také 

informace z okolí. Při setkání s nevidomými upadají mnohdy ostatní lidé do rozpaků. 

Existuje  několik  zásad,  které  může  „vidící“  člověk  při  komunikaci  s nevidomým 

dodržovat a tím i tento handicap zmírnit.

Desatero pro kontakt s nevidomým:

1. Mějte  na  paměti,  že  nevidomí  jsou  zcela  normální  lidé,  kteří  mají  různé 

přednosti  i  nedostatky  jako  každý  jiný.  I  mezi  nimi  jsou  lidé  výjimeční, 

inteligentní i méně nadaní. 

2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nenuceně. Pomozte tam, kde 

je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte. 

3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S 

velkým povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod 

ve ztížených podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, 

vždyť nevidomí mají právo na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní. 

4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší 

než vy,a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu. 

5. Když  vstoupíte  do  místnosti,  kde  se  nachází  nevidomý,  dejte  se  zřetelně 

poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb 

neznámé  osoby  v  jeho  okolí  působí  pochopitelně  nepříjemně.  Rovněž 

upozorněte na to, že místnost opouštíte. 

6. Velmi  nepříjemně  na  nevidomého  působí,  projednáváte-li  jeho  záležitosti 

nikoli  přímo  s  ním;ale  s  jeho  průvodcem.  Průvodce  nevidomého  pouze 

doprovází, nikoli zastupuje. 

7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, 

zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh 

velmi  zhoršují  nevidomému  orientaci  v  prostoru.  Potom  stačí,  když 

nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může 
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snadno  jít  krůček  za  vámi,  sledovat  směr  vašich  pohybů  a  na  vše  včas 

reagovat. 

8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, 

ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte 

jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám 

dveří. 

9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc při 

vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, 

když mu povíte, jak je jídlo na talíři  uspořádané. Určitě uvítá informace o 

tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.), a kdo u 

stolu sedí spolu s ním. 

10. Když  budete  nevidomého  doprovázet  delší  dobu,  popište  mu  hlavní  rysy 

okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se 

nemusíte vyhýbat optickým dojmům a barvám [Desatero, c2002-2005].

4.2. Neslyšící a sluchově postižení uživatelé informací

Být  sluchově postižený může znamenat  přinejmenším tři  různé věci  –  být 

ohluchlý, nedoslýchavý nebo prelingválně neslyšící.  Tyto skupiny lidí přitom mají 

své  různorodé  způsoby  chování  založené  na  své  zkušenosti  a  jiné  způsoby 

komunikace  se  členy  slyšící  společnosti  jako  je  znalost  většinového  jazyka  – 

odezírání,  psaní,  mluvení,  kompetence  v  českém  znakovém  jazyce  a  znakované 

češtině, tlumočení či bilingvální vzdělávání [Redlich, 2006].

• Ohluchlí

„Ohluchlí“  jsou  lidé,  kteří  ztratili  sluch  až  po rozvinutí  mluvené  řeči.  Na 

přesném věkovém vymezení se odborníci neshodují. Zhruba se dá za kritické období 

tvorby  řeči považovat  věk  od  2  do  5  let.  Ohluchlí  lidé  většinou  využívají  ke  

komunikaci  odezírání  a  mluvenou  nebo psanou řeč.  Mluvená řeč ohluchlých  lidí 

může  mít  různou  úroveň  srozumitelnosti  (často  je  deformovanost  mluvy  úměrná 

počtu let, po které jedinec neslyší). Při písemné komunikaci ovšem vůbec nemusíte 

poznat, že se jedná o sluchově postiženého [Červinková Houšková, 2003].
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• Nedoslýchaví

Jedna  z  definic  říká,  že  jsou to  lidé,  kteří  „se  sluchadlem alespoň v tiché 

místnosti  rozumí  mluvené  řeči  i  bez  odezírání“,  tj.  mají  zbytky  fonematického 

sluchu. Definice ovšem neříká, že nedoslýchavý musí rozumět vše, dokonce to nutně 

nemusí  znamenat,  že  rozumí  většinu.  Nedoslýchaví  tvoří  velmi  nejednotnou 

podskupinu  sluchově  postižených,  neboť  sem  patří  např.  starší  lidé,  kteří  kvůli 

vysokému věku disponují již méně kvalitním sluchem [Červinková Houšková, 2003].

• Prelingválně neslyšící

Podle Červinkové Houškové [2003]: „Jako prelingválně neslyšící označujeme osoby, 

které se narodily plně neslyšící nebo ztratily sluch před rozvojem řeči, a to tak, že 

absolutně, nebo mají jen nevyužitelné zbytky sluchových vjemů.“

4.2.1. Neslyšící a jazyk

Pro osvojování jakéhokoliv jazyka má člověk vrozené mentální předpoklady, 

přičemž  je  zde  důležitá  stimulace  prostředí.  Jazykový  vývoj  dítěte  je  nedílnou 

součástí  jeho  kognitivního  a  sociálního  vývoje,  ovlivňuje  tak  zcela  zásadním 

způsobem osobnost  lidského jedince. V období,  kdy je  mozková  tkáň  zralá,  musí 

prostředí  dítě  stimulovat  k uskutečnění  genetického  programu  osvojování  si 

gramatických struktur, aby vznikly nervové spoje. Je jedno v jakém jazyce si dítě 

gramatické  struktury  vytvoří.  Musí  to  však  být  jazyk,  který  mu  je  smyslově 

přístupný. V době, kdy má dítě osvojené gramatické struktury jednoho jazyka, může 

si později osvojovat další. Pokud dítě tímto stádiem neprojde, nemohou následovat 

stádia další jako je automatizace řeči, čtení a psaní. Senzitivní období pro vznik a 

vývoj gramatických struktur (jazykových vzorců) je podle lingvistů časově omezeno. 

Nachází se mezi 2. a 5. rokem života a v případě jeho promeškání se ztráta již nedá 

plnohodnotně dohnat [Červinková Houšková, 2003].
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„Bezjazyčím  nazýváme  stav,  kdy  má  člověk  nedostatečné  jazykové 

kompetence,  které s sebou přinášejí i  sociální  a kognitivní nedostačivost.  V tomto 

stavu se velmi často nacházejí neslyšící děti slyšících rodičů. 10 Takové děti pak mají 

třeba dostačující kompetence na úrovni interpersonální komunikace, ale na úroveň 

kognitivně  akademických  jazykových  dovedností  velmi  často nedospějí  v žádném 

jazyce (ani ve znakovém, ani v českém).  Tato úroveň je potřeba k abstraktnímu a 

kritickému  myšlení,  k  rozhodování,  k propojování  věcí  do  kontextu. 

Je  důležité  si  uvědomit,  že  jazyk  není  slovo.  Se  slovy přijímáme  i  jejich  hlubší 

obsahy.  Slovo  maminka  s sebou  pro  nás  nese  ještě  jiný  význam  např.  láska  a 

ochrana, než jen označení pro osobu, které jsme se narodili. Vznik těchto významů je 

neodmyslitelně  spjat  s kulturou,  v níž  se  daný jazyk  používá,“  uvádí  Červinková 

Houšková [2003].

Je nezbytné dodat, že český mluvený jazyk a český znakový jazyk jsou dva 

odlišné jazykové systémy. První z nich je jazyk  audio - orální, druhý je  vizuálně -  

motorický. Tyto dva jazyky mezi sebou nejsou nijak příbuzné, přestože oba splňují 

základní  podmínky  přirozeného  jazyka,  kterými  jsou  historičnost,  produktivnost, 

svébytnost a systémovost. Český znakový jazyk je příbuzný s ostatními národními 

znakovými jazyky,  na světě se tudíž  nepoužívá žádný jeden univerzální znakový 

jazyk [Červinková Houšková, 2003].

Hluchota,  a  zvláště  prelingvální  hluchota,  je  patrně  jediným  zdravotním 

omezením, které vytváří jazykovou a kulturní menšinu. Hlavním rysem této jazykové 

menšiny  je  vnímání  znakového jazyka  jako  svého přirozeného,  popř.  mateřského 

jazyka [Hudáková, 2002]. Rysy této komunity jsou následující: společný jazykový 

kód,  neuznání  jazykové  přirozenosti  (tedy  diskriminace  znakového  jazyka), 

jednojazyčné vzdělávání (děti jsou vyučovány pouze většinovému jazyku), omezené 

pracovní možnosti, uzavírání sňatků mezi členy menšiny, nahlížení sebe sama jako 

člena jazykové a kulturní menšiny [Redlich, 2006].

4.2.2. Vzdělávání neslyšících

Během  staletí  se  střídaly  názory  na  neslyšící  a  na  jejich  schopnosti 

a možnosti. V důsledku toho se měnily metody jejich vzdělávání. 

10 Je statisticky zjištěno, že 90% neslyšících dětí se rodí slyšícím rodičům.
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Je jasné, že k základním lidským právům patří právo rozumět svému okolí. 

To  ale  čistě  audio-orální  komunikací  (zvláště  u  menších  neslyšících  dětí)  nelze 

uskutečnit.  Proto  by  dítě  mělo  mít  možnost  žít  v takovém  prostředí,  kde  se 

komunikuje tak, že ono tomu rozumí, tzn. v prostředí, kde se komunikuje ne audio-

orálně (mluvenou češtinou), nýbrž vizuálně-motoricky (českým znakovým jazykem). 

V našich školách se český znakový jazyk (až na malé začínající výjimky) nepoužívá 

ani jako jazyk vyučovací, ani jako jazyk vyučovaný. A „sám od sebe“ se ho nikdo 

naučit nemůže [Hudáková, 2002].

Existují 3 základní vzdělávací systémy (metody):

• orální metoda – její charakteristikou je snaha, aby si dítě osvojilo a nacvičilo 

schopnost  ovládnout  mluvený  národní  jazyk,  který  je  jejími  zastánci 

považován za jediný mateřský jazyk neslyšících.  Tomuto cíli  je v podstatě 

podřízena celá výuka.

• bilingvální přístup – klade důraz na fakt, že dítě bude žít ve dvou světech 

s odlišnými jazyky a ve dvou kulturách, jejíž principy by mělo znát, umět 

používat,  ale  zároveň  si  uvědomovat  jejich  odlišnosti.  V  bilingválním 

systému jsou oba jazyky – národní mluvený a národní znakový – považovány 

za rovnocenné. Vzdělávací předměty jsou vyučovány ve znakovém jazyce, 

akcentuje se však práce s textem v psaném národním jazyce. 

• systém  totální  komunikace –  tento  termín  bývá  nejčastěji  používán  pro 

označení  výuky  ve  znakované  češtině  11 (správně  by  měl  být  označován 

pojmem simultánní komunikace). Jeho původní průkopníci považovali totální 

komunikaci za filosofický směr ve vzdělávání neslyšících, který doporučuje 

pro ranou komunikaci s dítětem užít všechny dostupné komunikační techniky 

[Červinková Houšková, 2003].

K základním  lidským  potřebám  řadíme  jistotu,  že  někam  patříme. 

Samozřejmě,  že  první  referenční  skupinou  dítěte  je  (měla  by  být)  rodina,  ale 

postupně člověk potřebuje i další vzory.  Je přirozené, že člověk, který neslyší,  za 

11 Znakovaná čeština (někdy též znakovaný český jazyk) není český znakový jazyk! Znakovaná 
čeština je umělý systém odvozený od mluveného jazyka, kdy se v podstatě k českým slovům přiřazují 
znakové ekvivalenty.
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primární formu přímé mezilidské komunikace považuje český znakový jazyk a svět 

vnímá především vizuálně,  se bude chtít stát členem jazykové a kulturní menšiny 

neslyšících.  To  ho  nijak  neomezuje  v tom,  aby  se  dovedl  náležitě  orientovat  a 

komunikovat  i  v majoritní  slyšící  společnosti.  Ovšem musí  k tomu  být  veden  od 

útlého dětství, v rodině i ve škole. Nejlépe, bude-li vychován a vzděláván bilingválně 

(český  znakový  jazyk  a  čeština)  a  bikulturně  (kultura  a  společnost  českých 

Neslyšících12 a kultura a společnost slyšících Čechů) [Hudáková, 2002].

4.2.3. Čtení a psaná čeština českých neslyšících lidí

„Psaná forma jazyka je pro neslyšící velmi důležitá, neboť na rozdíl od jeho 

formy mluvené je jim smyslově přístupná a dává jim tak šanci plnoprávné existence 

ve  většinové  společnosti,  šanci  mezi  slyšícími  obstát.  Ve  skutečnosti  jsou  však 

kompetence  neslyšících  v psaném  jazyce  (v  jeho  reprodukci  i  percepci)  obvykle 

nesrovnatelně  nižší  než  kompetence  jejich  slyšících  vrstevníků,“  uvádí  Macurová 

[2004, s. 35].

Jak  poznamenává  Redlich  [2006]:  „Slyšící  lidé  si  dobře  uvědomují,  že 

neslyšící mohou psaný text dobře vnímat narozdíl od mluvení (odezírání), ale už si 

příliš neuvědomují, že psaná čeština neslyšících lidí může být jiná než ta jejich. V 

jejich očekávání se vůbec neodrazí skutečnost,  že psaní a čtení neslyšících lidí se 

bude pravděpodobně podobat psaní a čtení slyšících lidí – cizinců, kteří se češtinu 

učí jako cizí jazyk. Je namístě zdůraznit odlišnost psané češtiny většiny prelingválně 

neslyšících  lidí  od  její  běžné  podoby  a  poukázat  na  fakt,  že  tato  odlišnost  není 

výrazem (ne)inteligence člověka. Důvod proč mají čeští prelingválně neslyšící lidé 

problémy s psanou češtinou je jednoduše řečeno proto, že naučit se cizí jazyk je věc 

obtížná a podoba psané češtiny neslyšících lidí je výsledkem vzdělávání neslyšících 

dětí.“

To, jak neslyšící  „vstupují“ do psané češtiny (mají psát a číst jazyk,  který 

neznají) se projevuje také do jejich čtenářských kompetencí. Macurová [2004, s. 36] 

tento  problém  popisuje  takto:  „Čtení  (nemáme-li  na  mysli  pouhé  vyslovování 

něčeho,  čemu  nerozumím)  totiž  není  jednoduchý  proces.  Při  čtení  je  zapotřebí: 

12 Velké písmeno symbolizuje, že prelingválně neslyšící člověk není posuzován podle stavu sluchu, 
ale jako příslušník menšinové společnosti. Nejde o etnickou, ale o jazykovou a kulturní menšinu.
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vnímat materiální nositele znaku; vydělit výrazy, které nesou význam; k vydělených 

výrazům  přiřadit  významy,  a  to  jak  významy  lexikální,  tak  gramatické  a  složit 

význam textu jako celku. Největší potíže působí neslyšícím čtenářům fáze „skládání“ 

smyslu textu.  V textu je totiž  zdaleka ne všechno vyjádřeno doslovně,  explicitně, 

mnohé  je  třeba  dosuzovat,  doplňovat  na  základě  vlastních  znalostí  a  zkušeností 

čtenáře.  A tady je kámen úrazu: ne všichni neslyšící  totiž disponují takovým tzv. 

objemem vědomí,  zkušenostním základem, aby takového dosuzování,  doplňování, 

domýšlení  byli  schopni,  aby na základě interakce  informací,  které  jsou v textu,  a 

vlastního zkušenostního základu odvodili závěry,  které v textu výslovně vyjádřeny 

nejsou, bez nichž se ale smysl celku nesloží. Tento handicap (daleko závažnější než 

sama hluchota) je přímým důsledkem bezjazyčí, v němž neslyšící dítě často vyrůstá. 

– nemůže plnohodnotně budovat svůj zkušenostní základ, když nemá v jakém jazyce 

ho získat.“

Velmi důležitá je změna vzdělávacího systému neslyšících. Neslyšícímu dítěti 

by se měl, ihned po diagnostikování sluchové vady, umožnit přístup k jazyku, který 

je  pro  něj  smyslově  přístupný  –  k českému  znakovému  jazyku  a  v předškolních 

zařízeních  i  ve  škole  užívat  český  znakový  jazyk  jako  základní  prostředek 

komunikace  s neslyšícími  i  jako  vyučovací  jazyk  (tak,  aby  dítě  mohlo 

v odpovídajícím  věku  získávat  informace  a  prožitky  srovnatelné  s těmi,  které 

získávají stejně staré děti slyšící). Psaná čeština by měla být vyučována zcela jinak 

než doposud a jinak než jak se jí učí slyšící Češi. Východiskem její výuky by měl být 

spontánně osvojený znakový jazyk a čeština by byla vyučována jako další, cizí jazyk 

[Macurová, 2004, s. 37].

4.2.4. Neslyšící v knihovnách

„I přes výše zmíněné potíže neslyšících v jejich vztahu k četbě a psaní by se 

mělo dbát na rozvoj čtenářství neslyšících a už v předčtenářském věku rozvíjet jejich 

vztah k tištěnému a psanému slovu, dávat jej do souvislosti s praktickým životem a 

uvádět neslyšící do základních konvencí čtení. Takové aktivity se ale mohou zúročit 

až  poté,  co  neslyšící  pochopí,  že  čtenému  textu  lze  rozumět,  že  z něj  lze  získat 

informace pro praktické bytí, že jeho prostřednictvím lze vstupovat do jiných světů, 

že s textem a nad textem je možné prožívat tak, jak bez něj nikoli,“ poznamenává 
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Macurová [2004, s. 37] k tématu čtenářství neslyšících. Psaný text by mohl sloužit 

neslyšícím lidem stejně jako lidem slyšícím jako zdroj zábavy, poznání a vědění.

4.2.4.1. Vybavení a služby knihoven pro neslyšící uživatele

Proto,  aby  neslyšící  více  četli  a  navštívili  za  účelem vyhledání  informací 

knihovnu, je důležité, aby knihovna nabízela služby orientované i na tuto minoritu. 

Několik  návrhů  speciálního  vybavení  a  služeb  poskytovaných  sluchově 

handicapovaným  v knihovnách  uvedli  ve  svých  článcích  na  dané  téma  Redlich 

[2006] a Červinková Houšková [2003]:

• založení „poličky“ s informacemi o neslyšících pro slyšící populaci, zvlášť 

v menších městech 

• objednat  k odběru  časopisy  pro  neslyšící  a všechny  zájemce  o  tuto 

problematiku:  Gong  (měsíčník),  Unie  (dvouměsíčník),  INFO-  zpravodaj 

(čtvrtletník s měsíční přílohou)

• uspořádání exkurze po knihovně s tlumočníkem pro žáky základních nebo 

středních škol pro neslyšící

• pořídit do knihovny kvalitní komiksy 

• pro  mladší  neslyšící  čtenáře  zkusit  vyhledat  pro  ně  „srozumitelné“  knihy 

(důležité jsou četné a popisné ilustrace, čtivé zpracování)

• rozšířit fond o tituly na CD, DVD, VHS s příběhy, dokumenty a se slovníky 

v českém znakovém jazyce 

• nabízet  videokazety  s otitulkovanými  filmy  (filmy  zpracované  podle 

slavných literárních předloh jsou pro učitele češtiny na školách pro sluchově 

postižené nepostradatelné)

• poskytovat finančně výhodné kurzy psané češtiny – čtení s porozuměním a 

produkce textů s důrazem na různé komunikační funkce textů

• nabízet  kurzy  českého  znakového  jazyka  určené  pro  slyšící  veřejnost 

(profesní realizace neslyšících lidí)

• neslyšící lidé by jistě uvítali jednoho zaměstnance knihovny, jenž by ovládal 

český znakový jazyk
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4.2.5. Internet a jeho využívání sluchově postiženými lidmi

Nutno  podotknout,  že  mladí  neslyšící  lidé  jsou  jednou  z nejvíce 

znevýhodněných skupin na volném trhu práce. Hluchota je především komunikační 

handicap  a  velice  komplikuje  vzdělávání.  Laici  si  většinou myslí,  že  stačí  naučit 

neslyšící  číst  a  pak  se  již  mohou  normálně  vzdělávat  z psaných  textů.  Číst 

samozřejmě  umějí  téměř  všichni  těžce  sluchově postižení,  ale  mnoho  z nich  –  a 

dokonce  i  někteří  nedoslýchaví  –  mají  značné  problémy s porozuměním čtenému 

textu.  V minulosti  většina  sluchově  postižených  pracovala  v manuálních 

nekvalifikovaných profesích. Po přechodu k tržní ekonomice stoupá nezaměstnanost 

zdravotně postižených a neslyšících zvlášť. Technologický pokrok mnohé tradiční 

profese  zlikvidoval,  na  druhé  straně  se  však  vytvářejí  nové  pracovní 

možnosti. Jednou  z nich  jsou  také  nové  informační  a  komunikační  technologie, 

především s využitím Internetu [Slavíková, 2003].

Neslyšící uživatelé Internetu se nejčastěji pohybují ve věkové kategorii 15-25 

let a Internet využívají většinou ve vzdělávacích institucích. 

Při  využívání  internetu  neslyšícími  jsou nejvíce vyhledávány komunikační 

služby typu MSN či ICQ a SMS brány. Dále jsou to informační služby zaměřené na 

zpravodajství, nakupování přes internet, získávání informací o aktivitách organizací 

pro sluchově postižené, bankovnictví a další služby. 

Co se týče internetových diskusí,  neslyšící se vyhýbají  uveřejňování svých 

názorů  v těchto  diskusích  kvůli  obavám  z chyb,  které  činí  ve  svých  písemných 

projevech v českém jazyce. Přitom však diskuse rádi pročítají a zajímají je. Ovšem 

ostych  z problémového vyjadřování  vlastních  názorů v písemné podobě je  natolik 

silný, že jim brání se do internetových diskusí aktivně zapojit. Všeobecně oblíbeného 

chatování se neslyšící nezúčastňují, na rozdíl od oblíbeného dopisování pomocí ICQ, 

opět z důvodu obav vyjádřit se v písemné formě před cizími lidmi (na rozdíl ICQ, 

kde komunikují s osobou jim známou). 

Email umí neslyšící bez problémů používat, ovšem pro písemnou komunikaci 

jej moc nevyužívají.  Je to proto, že cítí email jako formální psanou komunikaci a 

vyjádřit  v textu  formálnost  jim  dělá  značné  potíže  [Wirth,  2005].  Redlich 

[2006]poznamenává, že: „Neslyšící lidé při čtení či psaní textů mnohdy nerozlišují 

styly komunikace veřejné či  soukromé,  texty různě funkčně zaměřené.  V textech, 
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které  neslyšící  lidé  píší,  se  neprojevuje  typová  rozdílnost  adresátů,  ani  rozměr 

důvěrnosti oproti oficiálnosti, ani různost funkcí, jež se textům obecně přiřazují.“

Je  důležité  naučit  neslyšící  používat  Internet  v každodenním  životě.  Již 

neslyšící  děti  by  se  měly  seznamovat  s Internetem  na  základních  školách  a  své 

znalosti pak prohlubovat na školách vyšších stupňů. Pro dospělé neslyšící by byly 

užitečné kurzy, kde by se základům práce s Internetem naučili. Vzhledem k tomu, že 

Internet je komunikačně velmi bezbariérový,  nabízí do budoucna neslyšícím nové 

možnosti také pro pracovní realizaci [Wirth, 2005].

4.2.6. Komunikace se sluchově postiženými lidmi

Smyslově a tělesně postižení lidé jsou zcela normální a svéprávní lidé, kteří 

mají stejně jako kdokoli jiný své přednosti a nedostatky. Obecně je možno říci, že 

během  setkání  s  jakkoli  zdravotně  postiženými  lidmi  pomoc  nabízejte,  ale 

nevnucujte.  Také  se  vyvarujte  projevů  soucitu.  Za  zdravotně  postižené  lidi 

nejednejte, většinou se umí rozhodnout sami, co chtějí nebo nechtějí, snažte se jim 

naslouchat, být trpěliví a otevření.

 

Zásady při komunikaci se sluchově postiženými lidmi:

• Při komunikaci vyslovujte zřetelně, ale nezvyšujte hlas ani neměňte rytmus 

řeči.

• Sluchově postižený člověk by měl vidět Váš obličej, aby mohl odezírat pohyb 

rtů.

• Pokud je to možné, při komunikaci se sluchově postiženými vypněte všechny 

zdroje hluku – ztěžují nebo i znemožňují správné vnímání informací.

• Ujistěte se dotazy, zda Vám sluchově postižený partner rozumí, případně se 

snažte volit jiná slova.

• Ve společnosti informujte sluchově postiženého o okolním dění a událostech, 

aby se mohl také zapojit do hovoru. Vždy je důležité, aby sluchově postižený 

obdržel všechny nezbytné informace a zásadní sdělení.

• Povzbuzujte  sluchově  postižené,  aby  bez  ostychu  využívali  dostupných 

kompenzačních pomůcek [Fialová, 2004].
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Jestliže  budete  používat  tlumočníka,   neměli  byste  zapomenout  na  několik 

základních pravidel:

• mluvte přímo na neslyšícího (ne na tlumočníka) a dívejte  se na něj (ne na 

tlumočníka)

• nezjišťujte žádné informace od tlumočníka (ve snaze urychlit  rozhovor - to 

slyšící lidé často dělají), ani v situaci, kdy neslyšící např. něco píše nebo je 

jinak zaměstnán

• respektujte umístění tlumočníka [Červinková Houšková, 2003].

Pokud se rozhodnete ke komunikaci využít odezírání, je třeba si uvědomit několik 

omezení:

• Po celou dobu odezírání je nutno udržovat zrakový kontakt, tzn. musíte 
odezírající osobu upozornit na začátek vaší promluvy, váš obličej musí být 
dostatečně osvětlen, během hovoru se nesmíte otáčet od odezírajícího.

• Je  nutné  dbát  na  vhodnou  vzdálenost  a  pozici  mezi  vámi  a  odezírajícím 

(vzdálenost  by neměla být  větší  jak jeden metr,  ale nesmíte  stát  ani příliš 

blízko, oči odezírajícího by měly být přibližně ve výšce úst mluvícího.

• Je  třeba  mluvit  v přirozeném  tempu  a  rytmu  (nemluvit  rychle,  ale  ani 

neslabikovat nebo nepřirozeně oddělovat slova).

• Odezírající osoba by měla znát téma, o kterém se bude mluvit.

• Používejte spíše kratší věty než nekonečná souvětí [Červinková Houšková, 

2003].

5. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 

V KNIHOVNÁCH

5.1. Přístup k fyzickým fondům

Na bezbariérovost prostředí v knihovnách je nutné myslet již při projektování 

nové  knihovny  či  rekonstrukci  budovy  starší.  Je  potřeba  si  uvědomit  několik 

jednoduchých zásad, které jsou pro potenciální handicapované uživatele důležité na 
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jejich cestě za informacemi. Stejně jako se liší jednotliví lidé, liší se i jejich postižení 

a  tím  pádem  se  různí  i  jejich  potřeby.  Proto,  ani  v tomto  případě,  není  snadné 

vyhovět všem. 

Následující  otázky  nastiňují,  jakým  způsobem  se  může  knihovna,  včetně 

jejích zaměstnanců, okolí, služeb a informačních technologií, podílet na tom, aby se 

stala přístupnou všem skupinám uživatelů včetně těch zdravotně znevýhodněných. 

Dle mého názoru by si tyto otázky měli položit projektanti i samotní knihovníci.

• Jsou parkovací místa, cesty a vchody  přístupné vozíčkářům?

• Je  knihovna  dosažitelná  bezbariérovými  linkami  městské  hromadné 

dopravy?

• Je šířka všech dveří minimálně 90 cm a prahy či rohožky nepřesahují výšku 

2 cm?

• Jsou chodby a uličky mezi regály dostatečně široké, aby jimi bez problémů 

projel  invalidní  vozík a  jsou bez překážek,  které  by mohli  dělat  problém 

nevidomým?

• Pokud je kamkoliv přístup po schodech, je zde alternativa v podobě rampy 

nebo výtahu? 

• Má výtah zvukovou signalizaci a popisky v Braillově písmu?

• Jsou tlačítka výtahu v dosahu osoby na invalidním vozíku?

• Je v knihovně bezbariérové WC, které je zřetelně označeno?

• Jsou  pracovní  stoly  a  pulty  pro  vracení  knih  přístupné  pro  osobu  na 

invalidním vozíku?

• Je studovna přizpůsobena uživateli, který si přinese vlastní vybavení či který 

potřebuje při čtení asistenci?

• Má  knihovna  určené  zaměstnance,  kteří  se  zaobírají  problematikou 

handicapovaných  uživatelů,  sledují  vývoj  speciálních  technologií  a 

komunikují s handicapovanými uživateli či jejich organizacemi?

• Je  dostupná  asistence  či  speciální  technologie  při  čtení  či  vyhledávání 

informací pro zrakově postižené?

• Jsou  ve  fondu  knihovny  zařazeny  rovněž  zvukové  knihy  a  publikace 

v Braillově písmu a jejich fond je pravidelně doplňován?

70



• Je k dispozici optická lupa pro slabozraké uživatele? [Making library, 2002]

5.1.2.  Kategorizace  handicapovaných  uživatelů  knihoven  a 

prostředky k zajištění bezbariérového přístupu k informacím

Při této kategorizaci vycházím zejména z článku Knihovny bez bariér Jany 

Vejsadové  [2004],  která  zde  výstižně  popisuje  aplikaci  vyhlášky  369/2001  Sb. 

(příloha č. 1. Vyhláška 369/2001) pro knihovnickou praxi.

• Uživatelé se sníženou schopností pohybu

Ve Vyhlášce 369/2001 Sb. a v příloze číslo 1 k této vyhlášce jsou ustanovení 

týkající  se  například  úpravy  přístupových  cest,  určení  míst  pro  vozíčkáře  na 

parkovištích, vstup do budovy, parametry vstupních dveří a ramp, umístění i velikost 

výtahů určených k přepravě osob včetně osob na invalidním vozíku, četnost, velikost 

a  vybavení  hygienických  zařízení  pro  tělesně  handicapované  návštěvníky  i 

zaměstnance,  manipulační  prostory,  výška  obslužných  pultů,  pracovní  plochy  i 

vyhrazená místa pro vozíčkáře v hledišti přednáškového sálu.

„Člověk  s tělesným  postižením,  který  přijede  do  knihovny  na  invalidním 

vozíku, bude znevýhodněný, když pro něj bude příjezdová cesta, budova knihovny 

nebo některá její oddělení  z architektonického hlediska nepřístupná.  Nebude však 

prakticky  handicapovaný  v prostorách,  které  jsou  bezbariérové,  budou  pro  něho 

alespoň z větší části dosažitelné knihy a ostatní dokumenty na regálech, bude mít 

z vozíku  možnost  využívat  katalogy  knihovny,  bez  problému  se  dostane  do 

studijních míst,  do učebny,  přednáškových prostor,  k internetové  stanici  a bude-li 

knihovna připravena na jeho základní lidské potřeby,“ uvádí Vejsadová [2004]. 

 Uživatelé  se  sníženou  schopností  pohybu by měli  mít  možnost  samostatně 

využívat veškeré prostory pro uživatele, s bezbariérovými přístupy je třeba počítat 

rovněž  v prostorách  pro zaměstnance.  Rozhodujícím kritériem pro přístupnost  ve 

všech provozních odděleních  je možnost pohybu imobilních uživatelů s ohledem na 

rozměry vozíku a s ním spojené manévrovací plochy pro průjezd a otočení, výška 

pracovní plochy u obslužných pultů a začlenění vždy nejméně 1 - 2 studijních nebo 

pracovních  míst  odpovídajících  parametrům  pro  vozíčkáře  do  všech  prostor, 

určených  pro individuální  i  skupinové studium – studovny,  čítárny či  počítačové 
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učebny.  Pro pohyb ostatních osob se sníženou schopností pohybu je nutné zajistit 

např.  protiskluzný  povrch  podlah  či  zábradlí  s doplňkovým  madlem  [Vejsadová, 

2004].

 

• Těžce zrakově  postižení a nevidomí

Přestože  se  obecné  technické  požadavky  zabezpečující  bezbariérové 

podmínky  všem řídí  již  zmíněnou  vyhláškou,  většinou  „laická“  veřejnost  neví  o 

celém spektru  možností,  které  knihovny nabízejí,  a  proto nepředpokládá,  že  sem 

přicházejí také lidé s těžkým zrakovým postižením i zcela nevidomí., o čemž svědčí i 

některé nově vybudované knihovny, které nedávají dostatečný pocit jistoty zrakově 

handicapovaným osobám. 

Ve většině případů chybí knihovnám vnější signální označení budov a taktilní 

nebo  zvukové  orientační  prvky,  usnadňující  pohyb  v prostorách  knihovny.  Často 

chybí i dobré světelné podmínky a přehledné, ohmatatelné prostředí bez nečekaných 

překážek umožňující  zrakově postiženým bezpečný pohyb  [Vejsadová,  2004].  „V 

ideálním případě  by nad vchodem budovy měl  být  umístěn  elektronický dálkově 

ovládaný majáček, který by uživatele navedl ke vstupu do budovy a informoval ho o 

typu instituce. U vchodu do knihovny by měly být vyvěšeny základní informace o 

knihovně v Braillově písmu a v interiéru knihovny by neměly chybět souvislé vodicí 

linie (např. okraj koberce, stěna),“ poznamenává Fialová [2004]. 

Těžce  zrakově  postižení  klienti  budou  využívat  zejména  služeb  vlastního 

oddělení  s obslužným  režimem  včetně  speciálně  vybaveného  internetového 

pracoviště. Nehledě na to ale musí mít možnost co nejsnazšího přístupu do prostor 

školícího střediska, PC učebny, do přednáškového sálu a do hygienických zařízení. 

[Vejsadová, 2004].

Jana Vejsadová [2004] ve svém článku hovoří  také o tom,  že „dispoziční 

řešení přístupu pro zrakově postižené je třeba pro jednoduchou orientaci navrhovat 

v pravoúhlém systému.  Na přístupové  cestě  k vyjmenovaným  prostorám je  třeba 

vyloučit  sloupy,  podlahové kovové nebo jiné rošty (propadávání  slepeckých holí, 

berlí atd.), vyrovnávací stupně,  výčnělky a výstupky ze zdí nebo odkládací police 

vyčnívající z regálů, které nelze hmatově identifikovat kontaktním způsobem, tedy 

převážně technikou slepecké hole a které se stávají pastí i pro návštěvníky se zbytky 

zraku.“ 
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Pro slabozraké  uživatele  je  důležité  dobré  osvětlení  a  barevné  zvýraznění 

důležitých, případně nebezpečných částí interiéru (první a poslední stupeň schodiště, 

prosklené části apod.)[Fialová, 2004]. Pro dobrou čitelnost vizuálních informací je 

důležité volit dostatečný kontrast barev v matném provedení, bez odlesků.13 

Orientační  hmatové  označení  je  lépe  volit  dvojí,  v reliéfních  znacích  a 

Braillově  bodovém slepeckém písmu.V  některých  případech,  např.  ve  výtahu,  je 

nezbytné doplnit hmatové informace akustickými. Je třeba brát v úvahu, že popisky 

v Braillově  písmu  nejsou  dostatečné,  neboť  jej  neumějí  číst  všichni  zrakově 

postižení14 [Vejsadová, 2004].

• Sluchově postižení 

Neslyšící,  nedoslýchaví  i  později  ohluchlí  návštěvníci  knihovny  budou 

využívat všechny její prostory a pro snadnou orientaci potřebují jasné a srozumitelné 

informační  systémy.  Nejméně  na  jedné  veřejné  internetové  stanici,  v počítačové 

učebně a v přednáškovém sále musí být  instalována indukční smyčka,  umožňující 

příjem  zvuku  z  akustických  reprodukčních  zařízení,  příp.  překladatelský  servis. 

Výhodou samozřejmě je, když alespoň jeden zaměstnanec knihovny ovládá základy 

znakového jazyka. Základní podmínkou pro dobrou orientaci a komunikaci uživatelů 

se  zhoršeným  sluchem,  kteří  si  pomáhají  odezíráním,  je  kvalitní  osvětlení  bez 

odlesku [Vejsadová, 2004].

5.2.  Přístup  k elektronickým  zdrojům  a  speciálním 

dokumentům

Mnoho  zdravotně  handicapovaných  čelí  překážkám  při  přístupu 

k moderním technologiím, které by jim umožnily lépe orientovat jak ve společnosti 

obecně, tak v oblasti sebevzdělávání a zaměstnání. Tyto překážky a nástroje k jejich 

překonávání jsem popsala již v kapitole 2.4.2.

13 Nejhůře vnímatelné barvy pro slabozraké jsou zlatá a stříbrná.
14 Řada nevidomých přišla o zrak během svého života a slepecké  písmo neovládá. 
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„Nevyhnutelnou podmínkou knihovnické práce a kvalitních knihovnických 

a  informačních  služeb je  znalost  základních  charakteristik  jednotlivých  typů 

zdravotních  postižení,  správně  zvolený  způsob  komunikace,  výběr  specifických 

metod  práce  a  poskytovaných  služeb  a  znalost  možností  využívání  moderních 

informačních  zdrojů,“  uvádí  Vejsadová  [2003b].  K takovým  zdrojům  patří 

elektronické  dokumenty  všech  typů,  které  mohou  být,  oproti  klasickým 

černotiskovým  dokumentům,  snáze  využívány  zejména  zrakově  postiženými 

uživateli.  Použití  informačních  technologií  uživateli  se  zrakovým  postižením  je 

determinováno především vybaveností a uzpůsobením počítačů pro jejich handicap. 

Při  běžném  používání  počítačových  programů  to  znamená  především  existence 

softwaru zajišťujícího hlasový výstup,  tzv. „screenreaders“. Další pomůckou bývá 

převedení informace zobrazené na monitoru počítače pomocí braillského displeje do 

Braillova písma a uživatel tak může informace vnímat hmatem [Očenášek, 2005].

Pokud budeme mluvit  o využívání moderních technologií,  musíme nutně 

zmínit Internet. Za předpokladu, že webové stránky jsou Blind Friendly, tzn. že jsou 

vytvořeny s přihlédnutím k přístupnosti z hlediska zrakově postižených, je Internet 

jedním z nejvíce využívaných zdrojů mezi lidmi s nejrůznějšími druhy zdravotního 

znevýhodnění.

I knihovny dnes mohou nabízet svým uživatelům informace a služby přes 

internet. Knihovny zároveň musí řešit, jaké informace nabídnout, jak je uspořádat a 

jak je publikovat. Základní informace uváděné na webových stránkách knihoven by 

měli odpovídat na základní otázky potenciálního uživatele, tzn. kde je knihovna, jak 

se k ní dostanu MHD, jak autem, kdy má otevřeno, jak se zaregistruji, jak si půjčím 

knihu apod. Mezi další položky na www stránkách knihoven patří zejména online 

katalog  -  OPAC  a  možnost  práce  se  čtenářským  účtem  (rezervace  dokumentů, 

prolongace,  přehled  výpůjček,  stav finančních  prostředků na účtu atd.)  [Pokorný, 

2004].

I v tomto směru by měli  knihovny pamatovat  na to, že jejich informace 

mohou chtít využít uživatelé se zdravotním postižením a jejich stránky by měli být 

přístupné  pro  zrakově  handicapované,  neboť  čím  dál  větší  procento  zrakově 

handicapovaných  lidí  ovládá práci  s  počítačem a většinu informací  vyhledává  na 

Internetu.

Zrakově  handicapovaní  lidé  mohou  kromě  verbální  cesty  komunikovat 

pouze pomocí  specifických prostředků, jako je Braillovo písmo,  zvukové knihy a 
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nejnověji hybridní knihy.  Kromě klasických knihoven mají zrakově handicapovaní 

uživatelé  k  dispozici  virtuální  digitální  knihovny  umožňující  stahování  celých 

dokumentů.  Klasické  knihovny  mohou  zrakově  postiženým  pomoci  zejména 

zpřístupněním  fondu  zvukových  dokumentů,  umožněním  práce  na  speciálně 

vybaveném  počítači  (vybaveném  skenerem,  zvětšovacím  programem  a  hlasovým 

výstupem)  s  přístupem k internetu  a  umístěním  online  katalogu  na  internetových 

stránkách  knihovny,  které  budou  splňovat  podmínky  Blind  Friendly  Webu.  Při 

tvorbě webových stránek je důležité, aby podstatné prvky stránek nebyly ovladatelné 

pouze pomocí myši, ale aby byl umožněn i pohyb po stránce pomocí klávesnice - 

orientace na obrazovce prostřednictvím myši je totiž pro nevidomé takřka nemožná. 

Pokud  stránky  obsahují  velké  množství  grafických  prvků,  je  vhodné  vytvořit 

alternativní  textovou  podobu  stránek  [Fialová,  2004].  Podrobně  jsem  se  otázce 

přístupných webových stránek pro zrakově handicapované věnovala v kapitole 4.1.4.

Někteří handicapovaní mohou číst běžné textové i ostatní  dokumenty, jiní 

potřebují  dokumenty  speciální  či  specificky  upravené.  K běžným  patří  beletrie, 

naučná literatura, CD, kazety, gramofonové desky, videokazety, ale např. i komiksy, 

CD  ROMy,  diskety.  Mezi  dokumenty  speciální  patří  zejména  knihy  tištěné 

slepeckým písmem, zvukové knihy,  ale také knihy tištěné velkým typem písma a 

výrazným tiskem [Bazalová, 2004].

Velký zájem ze strany zrakově postiženým je soustředěn na zvukové knihy. 

Velká část zrakově handicapovaných jsou lidé, kteří přišli o zrak v pozdějším věku a 

naučit  se  číst  plynule  a  dostatečně  rychle  Braillovo  písmo  jim  zpravidla  působí 

problémy.  Pro mnohé z nich je zvuková kniha,  krůčkem k znovunalezení  vnitřní 

rovnováhy a vítaným prostředkem k vyplnění volného času. Pro mnoho nevidomých 

má zvuková kniha rovněž terapeutickou a rehabilitační hodnotu. Zvukovým knihám 

dávají  přednost i  nevidomí,  kteří  Braillovo písmo bezpečně ovládají.  Je tomu tak 

proto,  že  tento  způsob četby  je  mnohem rychlejší,  pohodlnější  a  kazety  zaberou 

mnohem méně místa než objemné svazky ve slepeckém písmu [Knihovna a tiskárna, 

2006].

V současné době, která všeobecně přeje multimediálním dokumentům, je 

trendem digitalizace textů a rovněž vydávání tzv. hybridních publikací pro zrakově 

handicapované.  „Hybridní  kniha  je  multimediální  publikace  kombinující 

elektronický  text  s jeho  zvukovou  nahrávkou,  doplněná  komplexním  navigačním 

aparátem.  Uživatel  má  několik  možností  přístupu  k obsahu  hybridní  publikace  - 
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od simulace zvukové knihy přes plně synchronizované procházení, kdy se společně 

posouvá jak textový, tak zvukový kurzor, až po "hybridní" čtení, kdy lze libovolně 

přepínat  mezi  zvukovou  a  textovou  složkou  při  zachování  úplné  synchronizace 

[Laboratoř Carolina, 2006].

Složitou dostupnost informací pociťují zejména zrakově postižení studenti, 

pro  některé  se  dokonce  může  stát  zásadní  překážkou  při  jejich  studiu.  Různé 

důsledky tohoto handicapu však dnes může do značné míry minimalizovat výpočetní 

technika,  speciálně  upravená  pro  potřeby  zrakově  postižených,  pokud  k ní  mají 

přístup a ví, jak ji obsluhovat. Například laboratoř Carolina Centra podpory studia 

zrakově postižených,  které  působí  při  Kabinetu  software a  výuky informatiky  na 

Matematicko-fyzikální  fakultě  Univerzity  Karlovy nabízí  pro  zrakově  postižené 

možnost  digitalizace  černotiskových  textů.  Vždy má  přednost  studijní  literatura  - 

ostatní  texty  se  na  požádání  převádějí  dle  volných  kapacit  [Laboratoř  Carolina, 

2006].  Hybridní  knihy  vydává  a  distribuuje  Středisko  pro  pomoc  studentům  se 

specifickými  nároky Teiresiás,  které  funguje na Masarykově univerzitě  v Brně.  O 

aktivitách těchto organizací jsem podrobně referovala již v kapitole 3.2.4.2.

Úroveň přístupnosti informačních zdrojů pro handicapované v knihovnách 

českých  vysokých  škol  jsem se  snažila  zmapovat  výzkumem,  kterému  se  věnuje 

následující kapitola této práce.

6. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SLUŽEB 
VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN 
UŽIVATELŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

6.1. Předmět a metodika výzkumu

Předmětem výzkumu bylo  zjistit  jakým způsobem je zajištěn bezbariérový 

přístup k informacím pro handicapované uživatele ve vysokoškolských knihovnách a 

jak knihovny k této problematice přistupují. 

Pro  zjištění  potřebných  informací  jsem  zvolila  dotazníkovou  metodu. 

K tvorbě  grafické  podoby  dotazníku  jsem  využila  služeb  nabízených  firmou 

Easyresearch.biz s.r.o. Dotazník (viz. příloha č. 2. Dotazník) byl vystavený na webu, 

měl  uživatelsky  přívětivou  podobu,  byl  přehledný  a  jeho  vyplnění  nezabralo 
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respondentům déle než 10 minut.  Odkaz na dotazník,  spolu s průvodním dopisem 

objasňujícím  předmět  výzkumu,  jsem rozesílala  emailem  vedoucím pracovníkům 

vysokoškolských  knihoven,  jejichž  emailové  adresy  jsem  zjistila  z domovských 

internetových stránek knihoven.

Výběr univerzit, vysokých škol a jejich fakult jsem neomezila regionálně, ani 

oborově. Zahrnuty byly státní vysoké školy na celém území České republiky. 

V přípravné  fázi  jsem  vytvořila  návrh  dotazníku,  který  jsem  předložila 

vedoucí diplomové práce PhDr. Vášové za účelem zhodnocení formulace otázek a 

nabízených odpovědí. Poté jsem znění otázek upravila a doplnila. 

Sběr dat probíhal během 4 týdnů v průběhu měsíce června 2006. Osloveno 

bylo 74 respondentů a návratnost vyplněných dotazníků činila téměř 64% (celkem 

přišlo 47 odpovědí). 

Zájem knihoven  o  danou  problematiku  pro  mě  byl  překvapující.  Několik 

respondentů  mě  po  vyplnění  dotazníku  kontaktovalo  emailem  s doplňujícími 

informacemi ohledně problematiky přístupnosti objektů knihoven a připravovanými 

řešeními  pro  odstranění  bariér,  či  vysvětleními,  proč  se  daná  knihovna  v této 

problematice neangažuje15. Tyto poznámky byli mnohdy velmi podnětné a svědčící o 

tom,  že  problematika  bezbariérovosti  není  v prostředí  vysokoškolských  knihoven 

opomíjeným tématem.

6.2. Výsledky výzkumu

6.2.1. Identifikační část

První  dvě  otázky  v dotazníku  se  zaměřovaly  na  identifikaci  subjektu  – 

knihovny.  V první  otázce jsem se dotazovala  na název školy či  fakulty,  ke které 

15 Např.  možnost  studia  nevidomých  studentů  na  lékařských  fakultách  je  (vhledem 

k nezbytnosti  užívání  zraku  při  studiu lékařských  oborů)  velmi  omezena,  tudíž  daná  knihovna se 

službami pro tuto skupinu uživatelů nepočítá.
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knihovna náleží.  Seznam odpovědí je uveden v příloze této diplomové práce (viz. 

příloha č. 3. Seznam škol). K volbě této otázky mě vedl záměr zjistit, zda se oborové 

zaměření  fakulty  (vhodnost  či  dostupnost  studia  určitých  oborů  pro  studenty 

s různým typem postižení), ke které knihovna náleží, projeví na úrovni jejích služeb 

handicapovaným  uživatelům?  Zhodnocení  tohoto  záměru  bude  součástí  závěru 

kapitoly. 

Druhá otázka se ptá na město, ve kterém knihovna sídlí. Úkolem této otázky 

je  zmapovat  geografické  rozložení  vzorku  respondentů.  Ve  druhém   plánu  se 

pokusím najít rozdíly v poskytování služeb v knihovnách univerzit sídlících v Praze, 

v Brně a v ostatních městech České republiky.

Z výsledků  vyplývá  (viz.  graf  č.1.),  že  největší  počet  odpovědí  přišel 

z knihoven  sídlících  v Praze  a  zhruba  poloviční  počet  z Brna.  Další  města  byla 

zastoupena  takto:  České  Budějovice,  Plzeň,  Hradec  Králové  a  Olomouc po dvou 

odpovědích a Liberec a Pardubice po jedné. 

Graf č. 1. Město, ve kterém knihovna sídlí.

6.2.2. Tělesně handicapovaní uživatelé

Otázky 3 – 6 se zaměřují na bezbariérovou přístupnost budov knihoven.
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Z odpovědí na třetí otázku, která se ptá, zda je vstup do knihovny přístupný 

vozíčkářům, vyplývá,  že ve více než třetině případů je přístup do knihovny zcela 

bezbariérový. Další odpovědi uvádějí, že vozíčkář musí překonávat drobné terénní 

překážky nebo mu musí někdo pomoci. Pouze sedm respondentů uvádí, že knihovna 

je zcela nepřístupná pro uživatele na vozíku. Odpovědi na tuto otázku znázorňuje 

graf. č. 2.

Graf č. 2 . Přístupnost knihovny pro vozíčkáře.

Čtvrtá otázka zjišťuje, jakým konkrétním způsobem je případný bezbariérový 

přístup  do  budovy řešen.  Graf.  č.  3.  ukazuje,  že  nejvíce  respondentů  uvádí  jako 

způsob řešení výtah. Jako menšinové řešení se ukázalo využití schodišťové plošiny 

či nájezdové rampy. Možnost, že je budova knihovny přízemní a bezbariérová, bez 

nutnosti náhradních přístupových řešení, zaškrtli čtyři respondenti. Sedm odpovědí 

popisujících  jiné  řešení  uvádí,  že  bezbariérový  přístup  není  nijak  řešen.  Další 

respondent popisuje, že asistent vozíčkáře musí požádat u vrátnice o klíč k zadnímu 

vchodu  do  budovy,  odkud  je  již  přístup  do  knihovny  bezbariérový.  Toto  řešení 

shledávám dosti komplikovaným, avšak je lepší než žádné. Jiná odpověď uvádí jako 

překážku přístupu bezpečnostní mříže ve dveřích, které nejsou dostatečně široké, aby 
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jimi projel invalidní vozík. Následující odpověď popisuje případ, kdy je v budově 

bezbariérová  studovna  a  všechny  požadavky,  včetně  absenčních  výpůjček,  jsou 

řešeny přes tuto studovnu. 

Graf č. 3. Řešení bezbariérového přístupu.

Úkolem páté otázky bylo zjistit, zda se tělesně handicapovaný uživatel může 

samostatně pohybovat po samotné knihovně, tzn. zda se člověk na vozíku dostane do 

uličky mezi regály a k počítači bez problémů, či je nutné, aby mu někdo pomohl.

Z odpovědí, které jsou přehledně znázorněné pomocí grafu č. 4., vyplývá, že situace 

je převážně dobrá a že asistence knihovníka je nutná jen v necelé čtvrtině případů. 
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Graf č. 4. Pohyb tělesně postiženého uživatele po knihovně.

Musíme připustit, že někdy není možné např. umístit všechny knihy do takové výše, 

aby na ně dosáhl člověk sedící na vozíku, nebo že manipulace s objemnými svazky 

může být pro tělesně postiženého značně náročná a asistence knihovníka je zde na 

místě. 

Poslední otázka zaměřující se na potřeby tělesně handicapovaných uživatelů 

se týká existence přístupného sociálního zařízení v objektu. Každý člověk má své 

biologické potřeby a jestliže je nucen na nějakém místě trávit určitý čas (takovým 

místem  vysokoškolská  knihovna  či  studovna  bezesporu  je),  je  nezbytné  zajistit 

podmínky  k uspokojení  těchto  základních  potřeb.  Sociální  zařízení  přístupné  pro 

vozíčkáře bohužel v tomto směru stále ještě není standardem, jak je patrné z grafu 

č.5.
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Graf č. 5. Dostupnost sociálního zařízení pro vozíčkáře.

6.2.3. Zrakově postižení uživatelé

Sedmá  až  devátá  otázka  se  zaměřuje  na  poskytování  služeb  směrem  ke 

zrakově postiženým uživatelům. 

Byla  položena  otázka,  zda  je  v knihovně  speciálně  upravený  počítač  pro 

nevidomé a slabozraké. Drtivá většina respondentů odpověděla, že nikoliv (viz. graf 

č.6.).  Jen  šest  odpovědí  bylo  pozitivních  a  čtyři  knihovny  o  pořízení  speciálně 

upraveného počítače uvažují.
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Graf č. 6. Speciálně upravený počítač pro zrakově postižené v knihovně.

Otázka číslo 8 byla  vyplněna jen respondenty,  kteří  potvrdili,  že knihovna 

vlastní  speciálně  upravený počítač  pro  nevidomé  a  slabozraké.  V odpovědích  na 

dotaz,  jaká konkrétní speciální  zařízení  jsou zrakově postiženým k dispozici,  bylo 

zastoupení  jednotlivých  možností  rovnoměrné,  jak  je  patrné  též  z grafu  č.  7.  Na 

speciálně  vybaveném  počítači  v knihovně  se  vyskytovalo  vždy  několik  zařízení 

v různých  kombinacích,  což  odpovídá  dostatečnému  pokrytí  potřeb  zrakově 

postižených. Dva respondenti si u této otázky zvolili možnost jiné odpovědi. Jeden 

uvedl nabídku hybridních knih a učebnic. Další zmínil možnost využití studovny pro 

studenty se specifickými potřebami.
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Graf č. 7. Druhy speciálních zařízení na speciálním počítači pro zrakově postižené.

 

Následující  otázka  zjišťovala,  zda  má  knihovna  ve  svém  fondu  zvukové 

dokumenty,  které  mohou  být  velmi  dobře  využívány  zrakově  handicapovanými 

uživateli.  Z výsledků je patrné (viz  graf č.  8),  že poměr  mezi  ano/ne je poměrně 

vyrovnaný, přičemž mírně převažují negativní odpovědi.

Graf č. 8. Zvukové dokumenty ve fondu.
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6.2.4. Sluchově handicapovaní uživatelé

V jediné otázce, zaměřující se na sluchově handicapované uživatele, jsem se 

snažila zjistit, zda alespoň jeden ze zaměstnanců knihovny ovládá znakový jazyk pro 

komunikaci s neslyšícími. Výsledkem byla jednoznačně negativní odpověď u 100% 

respondentů.

Toto  zjištění  je  zarážející,  vzhledem k tomu,  že  např.  na  FF  UK  studuje 

značný počet sluchově handicapovaných16.

6.2.5. Přehled o uživatelích a hodnotící pohled na poskytované 
služby

Desátou otázkou jsem se snažila zmapovat povědomí pracovníků knihoven o 

návštěvnosti a míře využívání služeb knihovny ze strany handicapovaných uživatelů. 

Odpovědi  na  tuto  otázku  graficky  znázorňuje  graf  č.  9.  Více  než  polovina 

respondentů odpověděla, že vědí o několika uživatelích se specifickými potřebami, 

kteří navštěvují jejich knihovnu. Devět respondentů označilo možnost, kdy knihovna 

nabízí služby zdravotně postiženým uživatelům a má zajištěn bezbariérový přístup, 

avšak tito  uživatelé  zatím knihovnu nenavštěvují.  Ve čtyřech případech knihovna 

nezajišťuje  služby  pro  handicapované  a  poptávka  po  těchto  službách  zde  není. 

Ve výpovědích  respondentů,  kteří  zaškrtli  možnost  jiné  odpovědi,  se  vyskytují 

tvrzení, že služby pro handicapované studenty zajišťuje speciální pracoviště na dané 

škole  či  přímo  v knihovně  nebo,  že  se  bude  stavět  nová  bezbariérová  budova 

knihovny beroucí v potaz nároky všech skupin uživatelů. Jedna z odpovědí uváděla, 

že studium na farmaceutické fakultě není vhodné pro zrakově handicapované, proto 

jim ani knihovna žádné služby nenabízí. Další tři respondenti uvedli, že zdravotně 

handicapovaní uživatelé jejich knihovnu zkrátka nenavštěvují.

16 Dle statistického přehledu v akademickém roce 2003-04 studovalo na FF UK 19 sluchově 
handicapovaných studentů (převážně obor Čeština v komunikaci neslyšících) [Informace pro studenty, 
2004].
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Graf č. 9. Přehled knihoven o využívání služeb ze strany handicapovaných uživatelů.

Poslední  otázkou  dotazníku  bylo  hodnocení  současného  stavu  služeb 

poskytovaných knihovnou handicapovaným uživatelům. Odpovědi jsou znázorněny 

grafem  č.  10.  Převažovala  odpověď,  že  po  speciálních  službách  není  ze  strany 

uživatelů  poptávka,  proto  se  jejich  rozšíření  neplánuje.  Další  hojně  zastoupenou 

odpovědí bylo, že současný stav vyhovuje. Čtyři knihovny by rády služby rozšířily, 

ale chybí jim finance. Čtyři respondenti zaškrtli možnost, kdy knihovna pracuje na 

zlepšení  kvality  služeb.  Další  čtyři  respondenti  uvádějí,  že  knihovna  zlepšení  a 

rozšíření   služeb neplánuje,  neboť na univerzitě  funguje centrum pro studenty se 

specifickými  potřebami.  Vzhledem  k různorodosti  a  zajímavosti  výpovědí 

respondentů, kteří si zvolili možnost jiné odpovědi, přikládám kompletní výpovědi 

k této otázce samostatně (viz. příloha č. 4. Hodnocení úrovně služeb).
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Graf č. 10. Hodnocení současného stavu služeb knihovny.

6.2.6. Závěry vyplývající z výzkumu

6.2.6.1. Rozdíly v úrovni poskytovaných služeb z geografického hlediska

Jak jsem se zmínila na začátku kapitoly 6.2.1., jedním z cílů výzkumu bylo 

zjistit, zda existují rozdíly mezi úrovní poskytovaných služeb mezi Prahou, Brnem a 

jinými českými městy. Hodnotila jsem úroveň služeb z několika hledisek. V prvním 

případě šlo o hodnocení z hlediska přístupnosti knihovny pro tělesně handicapované 

uživatele. 

Největší stupeň bezbariérovosti objektů vykázalo Brno, kdy z 12 respondentů 

uvedlo  uspokojivé  odpovědi  11  z nich.  Z deseti  ostatních  měst  České  republiky, 

zahrnutých  ve výzkumu,  splnilo  požadavky na bezbariérovost  sedm z oslovených 

knihoven.  Naopak  Praha  se  v tomto  ohledu  ukázala  poněkud  zaostávající,  neboť 

dostačující  úroveň  bezbariérovosti  uvedlo  pouze  16  z 25  respondentů.  Pražským 

specifikem je, že mnoho univerzitních budov se nachází v historickém centru a jejich 

případná  rekonstrukce,  včetně  bezbariérových  úprav,  je  problematická  z hlediska 

památkové ochrany objektů. V dnešní době existuje již mnoho způsobů, jak zajistit 

87



bezbariérový  přístup  bez  drastického  zásahu  do  historického  rázu  budovy.  Tato 

řešení jsou však velmi finančně náročná a komplikovaná. 

Ve  druhém  případě  jsem  hodnotila  služby  poskytované  zrakově 

handicapovaným uživatelům knihoven. 8 knihoven sídlících v Praze,  je vybaveno 

speciálním počítačem či o jeho pořízení uvažují, některé rovněž mají ve svém fondu 

zvukové  knihy.  Brno  má  takováto  pracoviště  3  a  v ostatních  městech  jsou  dvě 

knihovny, které mají speciálně upravený počítač nebo zvukové knihy. 

V  Praze  je  přirozeně  největší  koncentrace  zrakově  postižených  studentů, 

jelikož  je  zde  nejpestřejší  nabídka  možností  ke  studiu.  Jak  vyplývá  z výsledků 

výzkumu, pražské knihovny na tento fakt reagují. 

Na Masarykově univerzitě v Brně funguje Středisko pro pomoc studentům se 

specifickými  nároky  Teiresiás,  které  zajišťuje  komplexní  služby  zejména  pro 

zrakově  postižené.  Domnívám  se,  že  tento  fakt  mohl  výsledky  ovlivnit,  neboť 

knihovny  nemají  takovou  motivaci  tyto  specifické  služby  zajišťovat,  pokud  je 

v dostatečné míře zajišťuje toto středisko.

Celkové hodnocení služeb vychází z odpovědí na otázky, zda knihovna má 

přehled o uživatelích se specifickými potřebami, využívajících jejich služeb a zda 

současný stav vyhovuje nebo se plánuje zlepšení. 

V geografických celcích měst Prahy a Brna se výsledky pohybují ve stejných 

hodnotách. Vždy polovina respondentů uvádí dostatečnou úroveň služeb či pracuje 

na jejich zlepšení,  neboť evidují poptávku po službách ze strany těchto uživatelů. 

Další  možností  je,  že  služby  pro  handicapované  uživatele  zajišťuje  univerzitní 

centrum, což hodnotím rovněž jako pozitivní. Druhá polovina respondentů tvrdí, že 

po  speciálních  službách  není  poptávka  a  ani  nemají  přehled  o  tom,  že  by jejich 

knihovnu  navštěvovali  handicapovaní  uživatelé.  V ostatních  městech  7  z 10 

respondentů je se stavem věcí spokojeno nebo plánuje zlepšení.  Zbytek uvádí, že 

zatím neevidují  uživatele  se  specifickými  potřebami  ani  poptávku  po  speciálních 

službách.
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6.2.6.2. Rozdíly v úrovni poskytovaných služeb z oborového hlediska

Kromě  hlavního  cíle  výzkumu,  kterým  bylo  zmapování  současné  úrovně 

služeb  vysokoškolských  knihoven  směrem  k  handicapovaným  uživatelům,  jsem 

chtěla zjistit, zda se oborové zaměření školy projevuje na úrovni a šíři těchto služeb.

• Lékařské  a  farmaceutické  obory (5  knihoven)  –  sídla  knihoven  nejsou 

bezbariérová. Je zde snaha o zlepšení stavu žádáním o granty na financování 

stavebních  úprav  či  plánovaným stěhováním do nových  a  bezbariérových 

budov.  Služby  zrakově  handicapovaným  nejsou  poskytovány,  což  je 

vzhledem k potřebě zraku při studiu těchto oborů, pochopitelné.

• Teologické obory (4 knihovny) – velmi dobrá přístupnost budov knihoven. 

Ve  všech  zkoumaných  případech  jsou  zajištěny  služby  pro  zrakově 

handicapované.   Knihovny  mají  přehled  o  uživatelích  se  specifickými 

potřebami a avizovaná snaha o zlepšení kvality nabízených služeb svědčí o 

poptávce po těchto službách ze strany uživatelů. 

• Ekonomické obory  (2  knihovny)  –  bezbariérový přístup  do  knihovny je 

zajištěn  v obou zkoumaných  případech.  Uváděna  je  i  uspokojivá  nabídka 

služeb  a  povědomí  o  uživatelích  se  specifickými  potřebami.  V jednom 

případě knihovna poskytuje služby zrakově postiženým uživatelům.

• Technické  obory  (9  knihoven)  –  všechny  fakulty  technicky  zaměřených 

oborů  uvádějí  vyhovující  bezbariérový  přístup  do  knihoven.  Polovina 

respondentů  poskytuje  služby  pro  zrakově  handicapované.  Přehled  o 

zdravotně  postižených  uživatelích  a  spokojenost  s úrovní  poskytovaných 

služeb uvádí rovněž polovina z dotázaných knihoven.

• Humanitní obory  (6 knihoven) – většina knihoven humanitně zaměřených 

oborů má dobrý přehled  o využívání  služeb handicapovanými  uživateli  a 

snaží  se o zvýšení  úrovně a  šíře jejich poskytování.  Pouze dvě knihovny 

uvedly,  že zajišťují služby zrakově postiženým a jen tři splňují podmínky 

bezbariérového  přístupu.  Vzhledem  k  zájmu  o  studium  humanitně 

zaměřených  oborů  ze  strany  handicapovaných  studentů17,  hodnotím  tuto 

situaci jako neuspokojivou.

17 Dle statistického přehledu studovalo např. na FF UK v akademickém roce 2003-04 celkem 38 
handicapovaných studentů [Informace pro studenty, 2004].
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• Všeobecné univerzitní  knihovny  (8 knihoven)  – velká univerzitní  centra 

zajišťující knihovnické služby jsou ve většině případů bezbariérově přístupná 

a poskytování speciálních služeb je na dobré úrovni, stejně jako přehled o 

tom, že knihovnu navštěvují uživatelé se speciálními potřebami. Poskytování 

služeb pro zrakově postižené je však minimální, evidované pouze v jednom 

případě ze zkoumaného vzorku respondentů této kategorie.

• Právnické obory (2 knihovny) – v obou zkoumaných případech je zajištěn 

vyhovující bezbariérový přístup do knihovny. Povědomí o handicapovaných 

uživatelích je velmi dobré, stejně jako úroveň nabízených služeb. Právnická 

fakulta na UK v Praze poskytuje  komplexní  služby pro zrakově postižené 

uživatele, které pokrývají značnou poptávku ze strany studentů této fakulty18.

• Přírodovědné obory (10 knihoven) – knihovny na přírodovědných fakultách 

jsou dle výsledků výzkumu převážně bezbariérově přístupné. Služby zrakově 

postiženým  nejsou  poskytovány  ani  v  jednom  zkoumaném  případě.  Ve 

čtyřech knihovnách lze pozitivně hodnotit úroveň služeb, převážně se však 

respondenti  vyjadřují  k nedostatku  poptávky  po  speciálních  službách  a 

většina z nich také neeviduje žádné studenty se specifickými potřebami, jimž 

by  tyto  služby  mohly  být  nabídnuty.  Tyto  výsledky  mohou  nasvědčovat 

tomu, že studium na přírodovědných fakultách není studenty se zdravotním 

handicapem příliš vyhledáváno19.

• Pedagogické  obory  (1  knihovna)  –  přístup  do  knihovny PedF  Jihočeské 

Univerzity není bezbariérový, ale plánuje se stavba nové budovy, kde bude 

přístup  již  zajištěn  a  služby  pro  handicapované  rozšířeny,  neboť  fakulta 

eviduje  několik  studentů  se  specifickými  potřebami.  Vzhledem  k získání 

odpovědi  pouze  z jedné  knihovny  této  oborové  kategorie,  nepřikládám 

tomuto  výsledku  velkou  výpovědní  hodnotu.  Pedagogické  fakulty  jsou 

zastoupeny na většině českých vysokých škol a díky široké nabídce jejich 

studijních  oborů  jsou  velmi  vyhledávané  handicapovanými  studenty20. 

Bohužel  odezva  knihoven  pedagogických  fakult  na  dotazníkový  výzkum 

18 V akademickém roce 2003-04 studovalo na PF celkem 13 zrakově postižených studentů [Informace 
pro studenty, 2004].
19 Dle statistického přehledu na PřF UK v akademickém roce 2003-04 studovali 3 studenti se 
specifickými potřebami [Informace pro studenty, 2004].
20 V akademickém roce 2003-04 studovalo na PedF UK celkem 19 handicapovaných studentů 
[Informace pro studenty, 2004].
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k této  diplomové  práci  byla  téměř  nulová,  tudíž  úroveň  poskytovaných 

služeb  handicapovaným  uživatelům  v těchto  knihovnách  nemohla  být 

adekvátně zmapována.

7. ZÁVĚR

V diplomové  práci  jsem  se  snažila  komplexně  popsat  problematiku 

přístupnosti  informačních  zdrojů  pro  zrakově,  sluchově  a  tělesně  handicapované 

osoby. Přistupovala jsem k tématu z různých hledisek, aby bylo dosaženo uceleného 

pohledu  na  danou  problematiku.  Vzhledem  k důrazu,  který  kladu  na  vzdělání 

handicapovaných osob, jsem praktickou část diplomové práce zaměřila na průzkum 

úrovně  služeb  vysokoškolských  knihoven  směrem  k uživatelům  se  specifickými 

nároky.

Zejména jsem se zaměřila na fyzickou přístupnost budov knihoven, jakožto 

staveb občanského vybavení,  kdy by měly  být  dodrženy standardy dle  Vyhlášky 

369/2001  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  užívání  staveb 

osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace.  Dále  jsem  se  zabývala 

dostupností elektronických informačních zdrojů pro zrakově postižené, konkrétně o 

možnosti využití speciálně upraveného počítače či nabídky zvukových dokumentů. 

Z výsledků  dotazníkového  výzkumu,  kterého  se  zúčastnilo  47 

vysokoškolských  knihoven,  vyplývá,  že  dostupnost  budov  knihoven  z hlediska 

bezbariérovosti  není  dobrá.  Kritériím  bezbariérového  přístupu  vyhověla  více  než 

polovina knihoven. Dovolím si však tvrdit, že to nestačí, pokud další čtvrtina není 

přístupná  vůbec.  Dobrým  znamením  však  je,  že  několik  knihoven  avizuje 

rekonstrukci budovy či stěhování do nového, již bezbariérového, objektu.

Hodnocení nabídky služeb pro zrakově postižené uživatele knihoven dopadlo 

velmi špatně. Pouhých 12% knihoven uvedlo, že nabízejí možnost využití speciálně 

upraveného počítače  a  dalších  8% uvažuje  o  jeho pořízení.  Při  hlubším zájmu o 

danou  problematiku  jsem  došla  k závěru,  že  tento  výsledek  může  být  ovlivněn 

značnou finanční náročností, kterou obnáší pořízení speciální počítačové stanice pro 

nevidomé a slabozraké. Výsledek z kategorie služeb pro sluchově handicapované byl 

doslova  alarmující,  neboť  v  žádné  z dotazovaných  knihoven  nebyla  jediná 

kompetentní  osoba  ovládající  znakovou  řeč.  Pokud  knihovnu  navštěvují 
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handicapovaní uživatelé,  knihovna o tom má dobrý přehled a snaží se své služby 

zlepšovat. Značná část knihoven však uvádí, že po speciálních službách neeviduje 

poptávku, proto jejich  rozšíření neplánuje. Nutno podotknout, že v tomto případě šlo 

převážně  o  knihovny  oborů,  které  nejsou  příliš  vyhledávanými  mezi 

handicapovanými studenty pro specifickou fyzickou náročnost (např. lékařské obory 

nejsou zvládnutelné zrakově postiženými).

Závěrem bych ráda uvedla několik návrhů na řešení již zmíněných problémů. 

Při  zavádění  nových  služeb  narážejí  vysokoškolské  knihovny  především  na 

nedostatek financí. Je známo, že české vysoké školství se v posledních letech potýká 

s globálním nedostatkem finančních  prostředků.  Bezbariérové  úpravy či  speciálně 

vybavené  počítače  jsou  nákladnou  záležitostí,  na  jejíž  řešení  se  v rozpočtech 

knihoven peníze  nenajdou. To by se mohlo  částečně  vyřešit  dobře zpracovanými 

projekty zaměřenými na získání grantů. 

Dalším  problémem  je  dle  mého  názoru  nedostatek  komunikace  mezi 

samotnými  handicapovanými  uživateli  a knihovnami.  Proto bych navrhovala,  aby 

v každé  knihovně,  která  zaregistruje  uživatele  se  specifickými  potřebami,  byl 

pověřen jeden pracovník zabývající se touto problematikou. Zajišťoval by spolupráci 

s univerzitními  centry,  popřípadě  jinými  organizacemi  (SONS,  KTN  apod.) 

především  v těch  případech,  kdy  knihovna  není  schopna  sama  zajistit  speciální 

služby pro handicapované studenty. 

Fyzický  přístup  k  informacím  může  být  pro  zdravotně  postižené  někdy 

problém.  Dnešní  doba  však  nabízí  mnoho  možností,  jak  bariéry  na  cestě  za 

informacemi překonávat.  Je třeba tyto možnosti  využít.  Pro handicapované lidi  je 

svobodný přístup k informacím jednou z podmínek, jak moci studovat, pracovat a 

aktivně se tak podílet na životě společnosti i přes svůj handicap. 
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Příloha č. 1. Vyhláška 369/2001

Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických 
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požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění 
zákona č. 83/1998 Sb.: 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 
Rozsah platnosti 
(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, 
povolování nebo ohlašování, provádění a kolaudaci staveb 
a) bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty (dále jen "bytové 
domy"), 
b) domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení,1) staveb a zařízení 
ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace (dále jen "stavby pro sociální péči"), 
c) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, 
d) v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto 
stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
e) určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, 
f) škol, předškolních zařízení a školských zařízení.2) 
(2)Ustanovení této vyhlášky se použijí též při provádění udržovacích prací, změn 
staveb, změn v užívání staveb, pokud to závažné důvody nevylučují. 
(3) U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s 
ohledem na zájmy státní památkové péče.3) 

§ 2 
Vymezení základních pojmů 
Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) občanským vybavením stavby určené pro 
1. veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, věznice, pošty a orgány 
zájmové samosprávy, 
2. sdělovací prostředky (například rozhlas, televize, tisk), občanská sdružení, 
politické strany a politická hnutí 
3. obchod, služby, veřejné stravování, provozní zařízení staveb pro výrobu a 
skladování, správu a údržbu budov, veřejných sítí, 
4. tělovýchovu, rekreaci a sport, 
5. zařízení pro mimoškolní vzdělávání, 
6. kulturu, zejména divadla, kina, knihovny, společenské sály, muzea, hrady, zámky, 
výstavní síně, kostely, modlitebny, obřadní síně, 
7. zdravotnictví a sociální péči, 
8. veřejnou dopravu včetně místních komunikací a veřejně přístupných ploch, 
9. motorismus (například autoservisy, čerpací stanice, stanice technické kontroly, 
dálniční odpočívky, autodromy), 
10. ubytovací zařízení pro cestovní ruch (například hotely, penziony, motely, 
turistické ubytovny), 
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11. hromadné ubytovny (například internáty, koleje, ubytovny pro trvalé ubytování 
pracovníků, stavby nebo části staveb určené pro ubytování více jak 20 osob s 
výjimkou táborů v přírodě a ubytovacích zařízení pro cestovní ruch), 
12. veřejné telefonní automaty, obdobná zařízení a poštovní schránky; 
b) osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - osoby postižené pohybově, 
zejména osoby na vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"), zrakově, sluchově, osoby 
pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, 
popřípadě osobu s mentálním postižením; 
c) šikmou rampou - část komunikace nebo samostatná konstrukce umožňující vlastní 
přístup do stavby nebo překonávání výškového rozdílu mezi částmi stavby, přičemž 
jde o ohraničenou šikmou rovinu, převyšující okolní plochu o více než 20 mm; 
d) orientačním bodem pro zrakově postižené osoby - trvalé místo, které je snadno, 
rychle a jednoznačně vnímatelné především hmatem, popřípadě sluchem a výrazně 
se odlišuje od okolního prostředí; 
e) orientačním znakem pro zrakově postižené osoby - doplňující trvalá informace 
hmatová, sluchová nebo čichová, vedoucí k vytvoření správné představy zrakově 
postižených osob o prostředí nebo prostoru 
f) vodicí linií - spojnice hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích 
plochách a na vnitřních i vnějších komunikacích; vodicí linie se dělí na přirozené 
vodicí linie a umělé vodicí linie; vodicí linií není obrubník chodníku směrem do 
vozovky; 
g) přirozenou vodicí linií - spojnice hmatných orientačních bodů vzniklých 
uspořádáním stavby nebo jejích jednotlivých prvků umístěných v pochozích 
plochách a na vnitřních a vnějších komunikacích; 
h) umělou vodicí linií - spojnice vytvořených hmatných orientačních bodů 
umístěných v pochozích plochách a na vnitřních i vnějších komunikacích; 
i) signálním pásem - zvláštní forma umělé vodicí linie určující zrakově postiženým 
osobám přesný směr chůze, zejména při přecházení vozovky nebo při přístupu k 
místu nástupu do vozidel hromadné dopravy; 
j) varovným pásem - zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je 
pro zrakově postižené osoby trvale nebezpečné, zejména označení hranice mezi 
chodníkem a vozovkou na přechodu nebo sestupného schodu zapuštěného do 
chodníku; 
k) hmatným pásem - zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na 
chodníku s cyklistickou stezkou určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro 
cyklisty a chodce, přičemž v ulici v obytné zóně ohraničuje zónu bezpečného pohybu 
zrakově postižených osob; 
l) vodicím pásem přechodu - pás šířky 550 mm umístěný ve vozovce, který je 
součástí vodorovného dopravního značení; m) akustickým orientačním majákem - 
akustické zařízení s vyhrazenými tóny případně doplněnými o hlasovou frázi, které 
je v trvalém provozu nebo je dálkově spouštěno zrakově postiženými osobami; 
n) dálkovým ovládáním akustických a dalších zařízení - vysílací rádiové zařízení 
ovládané zrakově postiženými osobami, které je aktivují; 
o) indukční smyčkou - zařízení pro nedoslýchavé osoby umožňující jim pomocí 
osobní kompenzační pomůcky přijímat zvuk akustických reprodukčních zařízení, 
zejména ozvučení sálu kina nebo překladatelský servis. 
§ 3 
(1) Přerušit přirozené vodicí linie lze nejvýše na vzdálenost 6000 mm mezi 
jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení zrakově postižených osob, 
zejména mezi obvodovými stěnami jednotlivých domů umístěných při chodníku. 
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Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, 
šířka 400 mm a výška 300 mm. 
(2) Umělá vodicí linie musí být přímá, v interiéru nejméně 300 mm široká, v 
exteriéru nejméně 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém 
úhlu. Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce 
odpovídající šířce vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy 
umělé vodicí linie nesmí být žádná překážka. Umělá vodicí linie musí navazovat na 
přirozenou vodicí linii. U ostrovních nástupišť a vnějších nástupišť na železničních 
drahách je funkce vodicí linie sloučena s funkcí varovného pásu. 
(3) Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a výrazně odlišnou strukturu a 
charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný slepeckou holí a 
nášlapem při dodržení barevného kontrastu vůči okolí. Od požadavku na barevný 
kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu cyklistické 
stezky a chodníku a při použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí být 
ukončen u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují 
přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí 
být signální pásy přerušeny v délce 800 mm. Materiál použitý pro vytvoření 
signálního pásu nelze na veřejně přístupných plochách a komunikacích použít k 
jinému účelu. 
(4) Varovný pás musí mít šířku 400 mm a výrazně odlišnou strukturu a charakter 
povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný slepeckou holí a nášlapem při 
dodržení barevného kontrastu vůči okolí. Od požadavku na barevný kontrast lze 
ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí přesahovat signální 
pás na obou stranách nejméně o 800 mm. Materiál použitý pro vytvoření varovného 
pásu nelze na veřejně přístupných plochách a komunikacích použít k jinému účelu. 

ČÁST DRUHÁ 
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ DO STAVEB, PŘÍSTUPNOSTI KOMUNIKACÍ A 
VEŘEJNÝCH PLOCH 

§ 4 
(1) Do staveb uvedených v § 1 odst. 1 musí být alespoň jeden vstup v úrovni 
komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. Brání-li tomuto řešení závažné 
technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno šikmou rampou 
provedenou dle bodu 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce, popřípadě zvedacím zařízením 
(dále jen "bezbariérový přístup"). 
(2) Přístup ke stavbám uvedeným v § 1 odst. 1 písm. c), e) a f) se musí pro zrakově 
postižené osoby vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi nebo akusticky. 

§ 5 
(1) Chodníky, lávky pro pěší, podchody, nástupiště a nástupní ostrůvky hromadné 
dopravy a ostatní pochozí plochy musí být řešeny způsobem stanoveným v bodě 1. 
přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
(2) Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová 
vozidla musí být vyhrazen nejméně následující počet stání pro vozidla zdravotně 
postižených osob: 
- jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání, 
- dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání, 
- 5 % stání při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání; procentuální podíl 
vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Vyhrazená stání 
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musí být upravena způsobem uvedeným v bodě 3.1. přílohy č. 1 k této vyhlášce a 
označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1. přílohy č. 2 k této 
vyhlášce. K těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z 
komunikace pro pěší. 
(3) Úprava prostor pro umístění telefonních budek, telefonních hovoren, veřejných 
telefonních automatů a obdobných zařízení včetně přístupu k nim a přístupu k 
poštovním schránkám je stanovena v bodech 1. a 3.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
(4) Úprava veřejně přístupných ploch, sadů a parků je stanovena v bodě 1. přílohy č. 
1 k této vyhlášce. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 
ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

§ 11 
Vnitřní komunikace a vybavení 
(1) Přístup do částí staveb občanského vybavení určených pro užívání veřejností 
musí být zajištěn podle § 6 odst. 1. 
(2) U změn staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo 
šikmou rampou a výtah ani šikmou rampu nelze z technických důvodů dodatečně 
zřídit, musí být osobám s omezenou schopností pohybu umožněno užívat alespoň 
vstupní podlaží těchto staveb. Neumožňuje-li to konstrukční řešení stavby, lze pro 
zajištění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu využít nákladní výtah s 
úpravou pro přepravu těchto osob. U staveb s výtahem musí být osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro 
užívání veřejností. 
(3) Základní informační grafické zařízení pro orientaci veřejnosti ve stavbách 
občanského vybavení podle § 2 písm. a) bodů 1 až 4 a 6 až 10 musí mít kontrastní a 
osvětlené nápisy a piktogramy. 

§ 12 
Ostatní prostory 
(1) Ve stavbě, ve které je hygienické zařízení určené pro užívání veřejností, musí být 
v každém tomto zařízení nejméně jedna kabina WC v oddělení pro muže a nejméně 
jedna kabina WC v oddělení pro ženy řešena v souladu s požadavky stanovenými v 
bodě 2.4. přílohy č. 1 k této vyhlášce. U změn staveb lze zřídit jednu kabinu WC, 
splňující požadavky podle věty první, pro obě pohlaví přístupnou přímo z chodby. 
Pokud to závažné důvody vylučují, může být kabina zcela výjimečně přístupná z 
oddělení pro ženy. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z 
prostoru, který není obytnou ani pobytovou místností. 
(2) V hledištích musí být nejméně 2 místa pro umístění vozíku upravena podle bodu 
2.5.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
(3) Stavby v částech určených pro užívání veřejností musí být navrženy a 
realizovány tak, aby bylo umožněno jejich užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, zejména byl umožněn přístup nejméně k jedné z pokladen, 
případně přepážek s upravenou výškou, přístup ke sprchám, WC, do prostorů 
závodišť a ostatních sportovišť při zajištění potřebných úprav informačních systémů. 
(4) Ve stavbách pro ubytovací zařízení cestovního ruchu a hromadných ubytoven s 
kapacitou vyšší než deset pokojů musí nejméně následující počet pokojů splňovat 
požadavky uvedené v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce: 

103



- jeden pokoj při celkovém počtu do jednoho sta pokojů, 
- jedno procento pokojů při celkovém počtu přesahujícím jedno sto pokojů; 
procentuální podíl upravených pokojů se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. 
Hmatný orientační znak pro označení společného hygienického zařízení musí být 
umístěn v blízkosti dveřní kliky ve výši 1500 mm od podlahy. 
(5) Prostory a zařízení uvedené v odstavcích 1 až 4 musí být označeny mezinárodním 
symbolem přístupnosti podle bodu 1. přílohy č. 2 k této vyhlášce a na vhodném místě 
musí být umístěna orientační tabule s označením přístupu k nim. 
(6) Prostory pro shromažďovaní 50 a více osob a místa určená pro podávání 
informací veřejnosti ve stavbách občanského vybavení uvedených v § 2 písm. a) 
bodech 1, 2, 6 a 8 musí být vybaveny indukční smyčkou a označeny mezinárodním 
symbolem hluchoty podle bodu 2. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 369/2001 Sb.  (jen vybrané odstavce, týkající se 
přístupnosti staveb občanského vybavení)

1.6. Vstupy do budov 
1.6.1. Před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 
1500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1500 mm x 2000 mm. Za vodorovnou 
plochu se považuje i plocha ve sklonu v poměru nejvýše 1 : 50 (2,0 %). 
1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm; tento požadavek 
platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří. Smí být zaskleny od výšky 400 mm, 
nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny 
nerozbitným sklem. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm 
opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné 
než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dveře karuselového 
provedení musí umožnit průjezd osoby na vozíku bez dalších podmiňujících 
opatření, jinak musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. 
1.6.3. Označení prosklených vstupů musí být provedeno podle bodu 2.2.2. této 
přílohy. 
1.6.4. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 
1100 mm. 
1.6.5. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy. 
1.6.6. Vstup musí být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi 
osvětlením vně a uvnitř budovy. 

1.7. Výtahy a zvedací plošiny (šikmé i svislé) 
1.7.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů, schodišťových výtahů a 
svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu osob na vozících musí být nejméně 
1500 mm x 1500 mm nebo o průměru 1500 mm. Rozměry volné plochy před 
nástupními místy u schodišťových výtahů a svislých zdvihacích plošin určených pro 
dopravu sedících nebo stojících osob mohou být zmenšeny za předpokladu zajištění 
bezpečného nástupu do těchto zařízení. 
1.7.2. Šířka šachetních a klecových dveří výtahů, schodišťových výtahů a svislých 
zdvihacích plošin s ohrazenou šachtou a vstupní otvory zařízení neohrazených musí 
být nejméně 800 mm. 
1.7.3. U výtahů mohou být použity pouze samočinné vodorovně posuvné dveře. 
1.7.4. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm, hloubku 1400 mm, u změn 
staveb musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku 1100 mm. Dopravní plošina 
schodišťových výtahů a svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu osob na 
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vozíku musí mít šířku nejméně 800 mm a délku 1250 mm s tím, že pokud je toto 
zařízení instalováno ve stavbách občanského vybavení, musí mít šířku nejméně 900 
mm a délku 1400 mm. U svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu stojící 
osoby musí být šířka nejméně 650 mm a délka nejméně 650 mm; v případě dopravy 
do výšky 500 mm pak šířka nejméně 325 mm a délka nejméně 350 mm. 
1.7.5. Klece výtahů musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením 
umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou, sklopným sedátkem ve výši 500 mm 
nad podlahou umístěným v dosahu ovládacích prvků. Ovládací prvky výtahu musí 
být umístěny výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm od 
čelní nebo zadní stěny klece. 
1.7.6. Ovládače pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, 
obousměrnou komunikaci a případné další ovládače v klecích výtahů musí mít 
hmatné značení v souladu s jejich funkcí. Hmatné značení je možné umístit na 
neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od ovladačů se umístí označení v 
Braillově slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly, na aktivních částech 
ovládacích prvků s tím, že nejmenší síla potřebná ke stlačení ovládače je 2,5 N a 
největší 5 N. Velikost hmatných symbolů musí být nejméně 15 mm a nejvýše 40 mm 
plastického provedení s tloušťkou písma 1 mm + 0,5 mm - 0 mm, kontrastní s 
použitým podkladem. Hmatné označení nesmí být ryté. 
1.7.7. Akusticky musí být ve stanici oznámen příjezd klece výtahu do stanice a v 
kleci výtahu musí být oznámen příjezd výtahu do stanice, ve které výtah zastavil. 
Nastavení akustických signálů musí být v rozmezí 35 až 55 dBA. 
1.7.8. Ve stavbách občanského vybavení musí být chod pohyblivých chodníků, 
pohyblivých schodů a ramp s určením jejich polohy a směru jízdy signalizován 
akustickým zařízením, které je pomocí dálkového ovládání spouštěno zrakově 
postiženými osobami. Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí 
být proveden v kontrastní žluté barvě. 

2. Vnitřní prostory 
2.1. Podlahy 
Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6; to 
neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1 písmo a). 
2.2. Okna 
2.2.1. Nejméně jedno okno musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm nad 
podlahou; to neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1 písmo a). 
2.2.2. Okna s parapetem a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm, musí mít 
spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození a ve výšce 
1100 mm až 1600 mm opatřeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo 
pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe maximálně 150 
mm, jasně viditelnými proti pozadí. 
2.3. Dveře 
2.3.1 Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm, u staveb dle § 1 odst. 1 písmo 
b) 900 mm. 
2.3.2 Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad 
podlahou, musí být ve výšce 1100 mm až 1600 mm označeny výraznou páskou šířky 
nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od 
sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část takových dveří 
musí být upravena obdobně jako prosklené stěny podle bodu 2.2.2. této přílohy. 
2.3.3 Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 
madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 
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2.4 Hygienická zařízení 
2.4.1. Horní hrana sedátka klozetové mísy musí být ve výši 500 mm nad podlahou, 
pokud není v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak, ovládání splachovacího 
zařízení musí být umístěno po straně nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou 
stranách klozetové mísy musí být sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a 
ve výši 780 mm nad podlahou. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní 
byl prostor šířky nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny WC bylo 
nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní 
strany vodorovným madlem. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. V kabině 
WC musí být umístěno umyvadlo. Nejmenší rozměry kabiny jsou 1600 mm x 1800 
mm, u změn dokončených staveb 1400 mm x 1400 mm. 
2.4.2. Umyvadlo musí být opatřeno výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle 
umyvadla musí být vodorovné madlo umožňující opření. Zrcadlo nad umyvadlem 
musí mít úpravu umožňující jeho naklopení. 
2.5 Manipulační prostory a plochy 
2.5.1. Nejmenší manévrovací plocha pro vozík je 1200 mm x 1500 mm. 
2.5.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít půdorysné rozměry nejméně 1000 mm x 
1200 mm, musí být na rovné podlaze s výhledem na jeviště a přístupné zezadu. 
2.5.3. Předměty vybavení a manipulačního zařízení musí být osazeny v rozmezí 
výšek 600 mm až 1200 mm od podlahy. 
2.5.4. Část prodejních pultů a veřejných přepážek u staveb občanského vybavení 
podle § 2 písmo a) bodů 1., 3., 6. až 10. této vyhlášky musí být nejvýše 800 mm nad 
podlahou v nejmenší délce 900 mm. U těchto částí prodejních pultů musí být 
předsunutá plocha šířky nejméně 250 mm pro možnost manipulace se zbožím. Před 
přepážkami musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. 
2.6. Informační zařízení 
2.6.1. Základní informační zařízení pro orientaci musí být doplněna akustickými, 
taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením. Musí 
mít kontrastní dostatečně velké a osvětlené nápisy a jednotné piktogramy. 2.6.2 
Elektronické informační systémy pro veřejnost musí být uživatelné zrakově 
postiženými osobami bez zásahu do softwarového a hardwarového vybavení. 

3. Veřejné plochy 
Na rozlehlých pochozích plochách zejména na náměstích, pěších zónách, v halách a 
v místech kde nelze pro bezpečný pohyb zrakově postižených osob použít přirozené 
vodící linie musí být zřízeny vodící linie umělé. 
3.1. Parkoviště a odstavné plochy 
Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných 
plochách a v garážích musí být nejméně 3500 mm a smí mít sklon nejvýše v poměru 
1 : 20 (5,0 %). V případech podélného stání (při chodníku) musí být délka stání 
nejméně 7000 mm. 
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 369/2001 Sb. 
Symboly 

1. Mezinárodní symbol přístupnosti 
Mezinárodní symbol přístupnosti je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena 
bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy a hledící vpravo. 
Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm x 100 mm. 
2. Mezinárodní symbol hluchoty 
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Mezinárodní symbol hluchoty je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou 
čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního 
rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm x 100 mm. 
3. Symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby 
Symbol je obdélník modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná 
jdoucí postava, držící v ruce dlouhou hůl.
 

Příloha č. 2. Dotazník

Služby vysokoškolských knihoven pro handicapované uživatele

Děkuji za čas, který strávíte vyplněním následujícího dotazníku. Dotazník obsahuje 12
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otázek a jeho vyplňování by vám nemělo zabrat více než 10 minut. 
Děkuji.
Martina Vejvodová

1. Název školy (fakulty), ke které vaše knihovna náleží?
…………………………………………….

2. Ve kterém městě vaše knihovna sídlí?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• Praha
• Brno
• jiná odpověď

3. Je vstup do knihovny přístupný vozíčkářům?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• není
• ano, vozíčkář nemusí překonávat žádné terénní překážky, prostředí je plně 

bezbariérové
• ano, vozíčkář musí překonat terénní překážky, ale dá se to zvládnout
• ano, ale vozíčkáři musí někdo pomoci

4. Jak je přístup pro vozíčkáře řešen?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• nájezdová rampa
• schodišťová plošina
• výtah
• budova knihovny je přízemní a bezbariérová
• jiná odpověď

5. Po knihovně se tělesně handicapovaný uživatel může pohybovat...
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• bez problémů, uličky mezi regály jsou dostatečně široké, k počítači se vozíčkář 
dostane

• k části regálů a počítači se vozíčkář dostane, ale většinou je potřeba asistence
knihovníka

• prostředí je bariérové, asistence knihovníka je nezbytná

6. Je k dispozici sociální zařízení přístupné pro vozíčkáře?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• ano, je přímo v knihovně
• ano, je v budově, ale ne přímo v knihovně
• není

7. Je v knihovně speciálně upravený počítač pro nevidomé a slabozraké?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• ano
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• ne
• není, ale o jeho pořízení uvažujeme

8. Jaká speciální zařízení jsou zrakově postiženým k dispozici?
vyberte více variant odpovědí, chcete-li

• hlasový výstup
• braillský řádek
• softwarová lupa
• skenerová lupa
• jiná odpověď

9. Má knihovna ve svém fondu zvukové dokumenty?

• ano
• ne

10. Máte přehled o tom, zda knihovnu navštěvují handicapovaní studenti (uživatelé)?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• ano, víme o několika uživatelích se specifickými potřebami
• nevíme o tom a knihovna není bezbariérová ani vybavená na poskytování 

speciálních
služeb

• zatím o tom nevíme, ale knihovna s handicapovanými uživateli počítá (bezbariérový
přístup, nabídka speciálních služeb)

• jiná odpověď

11. Umí alespoň jeden zaměstnanec knihovny základy znakového jazyka pro
komunikaci s neslyšícími uživateli?

• ano
• ne

12. Jak hodnotíte současný stav služeb vaší knihovny směrem k handicapovaným
uživatelům (zejména bezbariérovost a služby zrakově postiženým)?
vyberte pouze jednu z variant odpovědí

• současný stav vyhovuje
• chystáme zlepšení
• rádi bychom služby rozšířily, ale chybí finance
• po těchto službách u nás není poptávka, proto jejich rozšíření neplánujeme
• rozšíření neplánujeme, protože většinu speciálních služeb zajišťuje univerzitní 

centrum
pro handicapované studenty

• jiná odpověď

Děkuji za čas, který jste strávili vyplněním tohoto dotazníku. Hezký den.

Příloha č. 3. Seznam škol

Otázka č. 1. Název školy (fakulty), ke které vaše knihovna náleží?
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Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita (FSS)
ČVUT FJFI
VŠE
Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
Univerzita Pardubice
Fakulta informatiky MU
UK v Praze, Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta UK
UK Fakulta sociálních věd
Masarykův ústav vyšších studií
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci
FF UK, fakulta andragogiky a kulturologie
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Filozofická fakulta UK Praha
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta UK
LF UK v Plzni
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
UK Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova v Praze, CERGE
UK - Evangelická teologická fakulta
Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
KTF UK
Přírodovědecká fakulta UK, knihovna botaniky
Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze
UK v Praze, 1.lékařská knihovna
Přírodovědecká fakulta UK
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta
UK Fakulta sociálních věd
Filozofická fakulta MU
Vysoké učení technické v Brně
PřF UK, Viničná 7
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
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ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Pedagogická fakulta JU
Rektorát UP Olomouc

Příloha č. 4. Hodnocení úrovně služeb
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Otázka č. 12. Jak hodnotíte současný stav služeb vaší knihovny směrem k 
handicapovaným uživatelům (zejména bezbariérovost a služby zrakově 
postiženým)? (přehled odpovědí kategorie JINÉ)

UK Katolická teologická fakulta: 
Vozíčkáři: v létě se chystá přestěhování knihovny v rámci budovy a vytvoření nové 
studovny ve 3. patře - tím se zkomplikuje přístup vozíčkářů, protože studovna a 
výpůjčka bude přístupná pouze malým výtahem, do kterého se vozíčkář bez pomoci 
nedostane; bezbariérové sociální zařízení zatím ani v knihovně, ani jinde na KTF z 
finančních důvodů není. Nevidomí: průběžně rozšiřujeme fond zvukových knih (3 
novinky měsíčně) a snažíme se zvyšovat technickou kvalitu nahrávek; průběžně 
digitalizujeme odbornou studijní literaturu (teologickou, filozofickou, ...) která není k 
dispozici v jiných knihovnách pro nevidomé (KTN, SONS).
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy:
Co se týče zrakově postižených studentů, tak díky specifikům studia medicíny 
předpokládáme velmi malý výskyt těchto uživatelů, takže v tomto směru o rožšíření 
služeb neuvažujeme. Co se týče tělesně handicapovaných studentů, tak viz předchozí 
odpověď o grantu na bezbariérový přístup na fakultu.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta:
novostavba IC v kampusu Bohunice - zahájení provozu X/2007 - vyřeší všechny 
současné nedostatky
LF UK v     Plzni:   
Zatím není poptávka, bude se stavět nova budova školy,kde by situace mela byt 
lepší.
KTF UK:
spolupracujeme s fakultním centrem pro pomoc handicapovaným studentům
UK v Praze, 1.lékařská knihovna:
po těchto službách u nás není poptávka, v novém objektu, kam se knihovna bude 
během dvou let přemísťovat je pamatováno i na handicapované uživatele
Přírodovědecká fakulta University Karlovy v     Praze:  
případy průběžně řešíme kreativně
PřF UK, Viničná 7:
stav nevyhovuje, přesto se změny neplánují
Filozofická fakulta UK Praha: 
chystáme vybudování smartclass a doplnění knihovny dalšími učebními materiály 
jak pro neslyšící tak pro nevidomé uživatele
Pedagogická fakulta JU:
staví se nová knihovna, která se službami pro handicapované počítá
Rektorát UP Olomouc:
jsme připraveni reagovat na požadavky uživatelů

Evidence výpůjček

Prohlášení:
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Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým 
podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Praze, 18.8. 2006.

Martina Vejvodová

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis
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