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P r o j e d n á v á n í   d o k u m e n t u : 
 

1. Dokument vytvářen v rámci 2. fáze projektu MVČR k asistivním technologiím. 
2. Ve verzi 2.0 poprvé dokončen a dne 14.10.2009 předán MVČR k prvnímu posouzení. 
3. Dne 16.10.2009 zaslány připomínky zadavatele, ještě týž den vypořádány a opět odesláno k 

dalšímu projednání. 
4. Dne 20.10.2009 dokument po konzultaci se zadavatelem finalizování. 

 
P o z n á m k y : 
 
 Dokument obsahuje grafické znázornění výsledků analýzy. 
 Dokument se odkazuje na předchozí a následné výstupní dokumenty projektu. 
 V této fázi se dokument průběžně může aktualizovat. 
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Analýza reálných potřeb přístupnosti 
 
P ř e d k l á d a c í   z p r á v a 
 

V rámci projektu aktualizace právního a metodického pojetí přístupnosti, který ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra realizujeme v roce 2009 jsme se rozhodli udělat poněkud netradiční 
dotazovací studii a analýzu ke skutečným potřebám přístupnosti. Vycházíme z toho, že nejlépe 
svoje potřeby dokáží definovat samotní uživatelé s nějakým zdravotním postižením. Nicméně ti 
zase nedokáží v naprosté většině reflektovat případnou složitost technické realizace a samozřejmě 
ani právně-legislativní návaznosti. Byl tedy proveden výzkum mezi několika uživateli, pro které je 
přístupnost potřebná.  

Nejedná se o standardní výzkum, neboť metoda dotazníku a elektronického hlasování se v 
tomto případě nedá realizovat. Proto jsme přistoupili spíše k individuálním diskusím, z nichž jsme 
pořídili kromě statistických dat i konkrétní postřehy. 

Samotné získávání informací bylo obtížné, využili jsme k tomu několika způsobů. Ať už se 
jednalo o přímou komunikaci s vybranými uživateli (většinou se zdravotním postižením), či o 
technické dotazníky (prompters) provozované v rámci specifických sociálních sítí, kde se tito 
uživatelé vyskytují (třeba Klango). 

Tento dokument shrnuje vlastně pouze zásadní výsledky průzkumu a analýzy mezi 
hendikepovanými uživateli a webmastery i v komerční sféře. Technické pojetí této problematiky je 
obsaženo v jiném dokumentu. Rozhodli jsme se zde nastíněné problémy (které jsou uvedeny 
zejména v sekci Specifické závěry analýzy) dále rozvést a to v dokumentu s technickým 
vysvětlením a návody, kde budeme hledat i další důležitá řešení. Kromě obecných otázek 
přístupnosti jsme se ptali i na věci, které vyplynuly zejména ze srovnání nové verze mezinárodních 
pravidel Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) s našimi aktuálními pravidly 
přístupnosti (dokument zpracovala společnost H1) a z jeho oponentury a připomínek k němu a z 
návrhů na obohacení současných pravidel tak, jak jsme je zpracovali v první fázi projektu. Je pro 
nás důležité znát názory na některá trochu nejasná témata. 

Výsledky tohoto poměrně rozsáhlého průzkumu se nevyužijí jen v další fázi dokumentu a 
jen pro případné další návrhy na doplnění (nebo vytvoření) metodiky k této věci, ale využijeme je i 
dále v oblasti osvěty a propagace přístupnosti, neboť se jednoznačně ukázalo, že ani mezi odbornou 
veřejností se moc neví, co a k čemu přístupnost a asistivní technologie vlastně jsou a hlavně, jak 
přístupnost technicky realizovat. 
 
 
R e v i z e   d o k u m e n t  u: 
 
 
Datum Verze Popis 
4.9.2009 0.1 Prvotní verze dokumentu 
18.9.2009 0.2 Dokument aktualizován zejména v textové části, dodání statistických a 

grafických dat zadáno a odloženo do dalších verzí. 
30.9.2009 0.3 Doplněny některé specifické výsledky analýzy a upřesněny informace v 

úvodu dokumentu. 
5.10.2009 0.4 Dodány statistické údaje a popisky k části s statistickými informacemi 

(popisky ke grafům); doplněny další specifické výsledky 
7.10.2009 0.5 Doplněno o sekci věnovanou problematice CAPTCHA a identifikace 

člověka a robota; přidán graf a popisek k využití technologií 
hendikepovanými uživateli. 

9.10.2009 0.6 Dopracována sekce věnována skriptům a aktivním prvkům na stránkách; 
doplněny 2 grafy s popisky ke skriptům. 

11.10.2009 0.7 Přidána sekce ke znakovému jazyku a sluchově postiženým; celkově 
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aktualizovány takřka všechny sekce v dokumentu; provedena první 
korektura (bude nutno aktualizovat předkládací zprávu). 

12.10.2009 0.8 Provedena první úplná korektura dokumentu a úpravy struktury a správné 
řazení nadpisů. 

12.10.2009 0.8.1 Opraveny všechny grafy; nyní jsou již v pořádku. 
13.10.2009 0.9 Přidány některé údaje do specifických výsledků a také přidána první verze 

sekce O této analýze; také doplněna předkládací zpráva. 
13.10.2009 1.0 Doplněna celá sekce s tím, jak problematiku pojímají webmasteři (musí se 

dodělat jen naše komentáře). Doplněna i sekce s výsledky analýzy a s její 
tvorbou (jak se údaje shromažďovaly). Zahájeny i práce na závěrečné 
kapitole. 

13.10.2009 1.0.1 Provedeny drobné úpravy textu a doplnění. 
13.10.2009 1.1 Přidány informace do sekce s webmastery a do závěrečné sekce. 
14.10.2009 1.2 Obsahově je dokument prakticky hotov. Musí se vyřešit problémy s 

formátováním (zejména rozložení grafů) a provést celková korektura. 
14.10.2009 1.3 Provedena komplexní jazyková korektura dokumentu; opraven vzhled a 

srovnání grafů a optimalizace tak, aby dokument nebyl s jedním grafem na 
stránce. 

14.10.2009 1.4 Definitivní změny textu (zejména konečné doplnění kapitoly se závěry 
analýzy). Také přidán generovaný obsah dokumentu. 

14.10.2009 2.0 Dokument dokončen; v této verzi předáno k seznámení MVČR. 
16.10.2009 2.1 Dokument v verzi 2.0 opatřen připomínkami zadavatele. 
16.10.2009 2.2 Přidána podkapitola ke struktuře dotazovaných a odpovězeny připomínky od 

H.Pošíkové 
20.10.2009 3.0 Dokument finalizování a předán zadavateli 
 
 
D o p l ň u j í c í   i n f o r m a c e 
 
Některé části tohoto dokumentu byly přeneseny do dokumentu "Technický manuál k tvorbě 
přístupného webu" (název dokumentu se pravděpodobně změní) a v druhém dokumentu jsou 
rozšířeny.  
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Úvodem 

 
Přístupnost je jedním ze způsobů, jak informace prezentované veřejnými informačními sítěmi a 
jejich kanály dostat k co nejširšímu množství lidí. Ano, i informace, která je na plně grafických 
webových stránkách s různými animacemi, dynamickou navigací a ve formě obrázku s textem je 
zveřejněna. Ovšem fakt, že se k ní určitý okruh lidí nedostane, zakládá důvod k posuzování 
takového jednání jako diskriminaci. Diskriminace je přitom dosti silné slovo, nicméně plně 
vystihuje důležitost pozornosti na tuto oblast. Přístupnost není ani nutné zlo a ani otravný přívažek 
jen pro určitou skupinu postižených uživatelů. Informace na přístupných webových stránkách může 
zpracovat s patřičným technickým vybavením prakticky kdokoliv. Proto je přístupnost důležitá. 

O čem přístupnost je? 

Je to o informaci. Nikomu nebrání udělat si web graficky pěkný a designově poutavý. Pouze jej 
"nutí" přizpůsobit web tak, aby i bez vnímání designu byly informace na něm dostupné a to co 
možná nejméně zkreslené. Je to nejen o postižených uživatelích a jejich specializovaných 
programových řešeních, ale i o mobilních telefonech, PDA, alternativních prohlížečích a o dalších 
zvláštních technických prostředcích, které mohou užívat kteříkoliv uživatelé. 

Základní potřeby přístupnosti 

Asi ten nejdůležitější výsledek této analýzy je názor uživatelů na tuto problematiku. Většina 
oslovených jednoznačně definuje několik hlavních věcí, které se dají tedy objektivně považovat za 
základní potřeby: 
 
 Stránky musí být jednoznačně nadepsány 
 Stránky musí mít standardní odkazy 
 Stránky musí být strukturovány 
 Grafika stránek musí být popsána z věcného, nikoliv designového hlediska 
 Navigace na webu musí být jednoduchá a srozumitelná 
 Informace ve zvláštních formátech by měly být popsány 
 
Shrnuto, jde o to, aby návštěvník webové stránky získal informace, které jsou pro něj důležité a 
přitom, aby sám nemusel zjišťovat, které to jsou. 
 

O této analýze 

Pojďme si trochu říci o tomto dokumentu a jak byl vlastně vytvořen. 

Proč tento dokument tvoříme? 

Ano, máme celkem jasnou legislativu i podrobné metodiky k jednotlivým pravidlům přístupnosti. 
Ovšem problémem je, že kromě těchto víceméně vysvětlujících metodik neexistuje podrobný 
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technický a technologický výklad a postup k tvorbě přístupného webu. V rámci projektu 
Ministerstva vnitra jsme se rozhodli si prověřit názory skutečných uživatelů asistivních technologií 
na aktuální otázky přístupnosti. Vycházíme z toho, že de-facto jen sami uživatelé jsou relevantním 
zdrojem skutečné potřeby. Problémem samozřejmě je, že tito lidé nemají v naprosté většině 
potřebné technické, právní a odborné znalosti, aby svoje potřeby dokázali definovat jednoznačně a 
hlavně, aby dokázali pochopit všechny související aspekty. 
 
To představuje pro vypracování takové analýzy ohromný problém, neboť nelze použít standardních 
zdrojů informací a způsobů, jak se k nim dostat. 

Základní účely tohoto výzkumu 

Nepochybně tím hlavním účelem je tedy jednak lidi seznamovat s tím, že se v oblasti vylepšování 
přístupnosti něco děje, a jednak od nich získat důležité podněty pro případné změny. Dále získáme i 
informace, které ukáží, zda vůbec hendikepovaní oblast přístupnosti řeší a jak moc do hloubky, to 
bude také zajímavé zjistit.  Průzkum by nám měl i odpovědět na to, které elementy na stránkách 
jsou nejpoužívanější a které informace považují tito uživatelé za nejvýznamnější. 

Jak byla analýza vytvořena? 

Od začátku nám bylo jasné, že použití klasických způsobů práce s dotazovanými nebude možné. 
Jednak potřebujeme výsledky jak od běžných uživatelů, tak od lidí, kteří jsou třeba i zdravotně 
postižení a používají některé asistivní technologie. To přináší problém v tom, jak s nimi hromadně 
komunikovat. Jednak tito lidé nemohou poskytnout tak technicky relevantní informace, protože 
sami technici a informatici většinou nejsou a pokud jsou, jsou vázáni pouze na konkrétní prostředek 
asistivní technologie. 
 
Rozhodli jsme se proto využít několika komunikačních kanálů: 
 
 Osobní rozhovory na toto téma s konkrétními uživateli (koncipované tak, že v první  části byly 

obecné otázky a v druhé jsme vedli strukturovanou diskusi) 
 Telefonické konzultace 
 Elektronická pošta (spíše strukturovaná diskuse) 
 Využití elektronického dotazování, takzvanými "promotéry" v sociální síti Klango (sociální síť 

pro zdravotně postižené) 
 
Tímto způsobem jsme získali od několika desítek lidí různé informace, které jsme poté 
zkonsolidovali do jasněji strukturovaných výsledků. 

Koho jsme se ptali? 

Celkem bylo do průzkumové části zahrnuto několik desítek uživatelů. U uživatelů odpovídajících 
prostřednictvím dotazování v rámci takzvaných "prompters" sociálních sítí Klango, nedokážeme 
rozklíčovat strukturu dotazovaných.  
 
Podle platné legislativy ani nesmíme vést statistiku o tom, kolik procent z dotazovaných je 
zdravotně postižených, nicméně domníváme se, že právo neporušujeme tím, když jednoznačně 
uvedeme, že takřka všichni dotazovaní byli zdravotně znevýhodněni, nebo používali z jiného 
důvodu některou ze specifických asistivních technologií. 
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Do průzkumu jsme zahrnuli i tři uživatele úplně bez hendikepu, kteří nám měli ukázat, jak to 
vnímají oni a také dva webmastery, kteří pracují na vývoji a správě obsahu webových stránek, 
abychom i od nich získali jejich pohled na tuto problematiku. 

Co s jejími výsledky? 

Při zpracování této analýzy jsme si snad poprvé měli v takové šíři možnost prověřit názory 
skutečných lidí, pro něž je přístupnost určena. Máme tak ideální možnost přizpůsobit naše obecné 
vnímání problémů přístupnosti nejen ojedinělým pohledům několika osob z odborné veřejnosti, ale 
skutečným uživatelům. 
 
Z průzkumu a analýzy vychází několik důležitých poznatků a věcí, které by se neměly zapomenout. 
Ty nejdůležitější myšlenky přeneseme do technického dokumentu, kde je dále rozvedeme a budeme 
se zabývat i jejich širším řešením. 
 
V tuto chvíli si nejsme jisti, zda konkrétně některé postřehy, či diskutované věci povedou k návrhu 
konkrétních změn v metodice, nicméně nejen těmto věcem se budeme dále věnovat. 
 

Základní výsledky analýzy 

Tuto studii jsme rozdělili do dvou částí. V první - statistické části - hledáme odpovědi na důležité 
informace, které se přístupnosti věnují. Volili jsme společné otázky tak, abychom dokázali 
jednotlivé odpovědi dobře zkonsolidovat a dostali tak statistiku. Pro větší názornost jsme jednotlivé 
otázky opatřili podrobnějším vysvětlením a výsledky dali do procentuálních grafů. 
 
Následující otázky dostali všichni dotazovaní (tedy i osoby bez hendikepu, ale k jejich odpovědi 
jsme přihlíželi jen potud, pokud měli o přístupnosti vědomosti). 

Co u nás podle oslovených uživatelů určuje přístupnost? 

V jedné z prvních otázek jsme se ptali, nikoliv podle čeho se určuje, ale co určuje přístupnost, tedy 
zda přístupnost reaguje spíše na právní, či technický vývoj. 
 

Co u nás určuje přístupnost?

20%

70%

10% Je to věc
legislativy
Je to věc
technologie
Nemělo by se
upravovat

 
 

Naprostá většina oslovených si myslí, že vývoj přístupnosti u nás určuje legislativa, nikoliv vývoj 
asistivních technologií. To je na jednu stranu dobré, neboť to ukazuje, že o legislativě  z oblasti 
přístupnosti se mezi cílovou skupinou poměrně ví, na druhou stranu se však ukazuje názor, že 
nedokážeme dostatečně pružně reagovat na technologický vývoj. 
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Které stránky jsou přístupné a které ne? 

Ptali jsme se uživatelů, jestli po prvním projití stránky jsou schopni říct, které stránky vyhovují 
pravidlům přístupnosti a které ne. 

 

Poznáte, které stránky jsou podle 
pravidel přístupnosti?

47%

18%

35% Ano
Ne
Nevím

 
 

Z výsledků plyne, že jenom méně než polovina se tím opravdu zabývá. Mírná většina to buď 
nepozná, nebo to neví, což může znamenat, že to nikdy neřešili, a to ať už proto, že se jim přístupné 
zdály, nebo proto, že se tím jednoduše nezabývali. 

Jsou Vámi navštěvované weby přístupné? 

Ptali jsme se, jestli většina navštěvovaných webů konkrétního uživatele je pro něj přístupná, to 
neznamená, že musí nutně vyhovovat pravidlům přístupnosti, ale že uživatel je s nimi schopen 
pracovat. 

 

Jsou pro Vás weby, které pravidelně 
navštěvujete přístupné?

21%
8%

71%

Ano
Tak napůl
Ne

 
 
Naprostá většina dotázaných uvádí, že s jejich oblíbenými weby jsou schopni pracovat bez 
problémů. Údaj "tak na půl" je zvýšen zejména kvůli tomu, že občas mohou někteří uživatelé 
pracovat i s weby, se kterými se jim pracuje velmi obtížně, ale je to pro ně nutnost  (třeba to 
potřebují ke své práci apod.). 
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Obecně používané technologie internetových prohlížečů 

Následující graf ukazuje odhad technologií internetových prohlížečů používaných obecně všemi 
uživateli internetu. Za technologii nepovažujeme konkrétní prohlížeč, ale jeho technické jádro, 
například jádro MSIE používá několik desítek dalších prohlížečů. 

 
 

Používané technologie prohlížečů

60%

17%

5%3%

9%

4%

2% Internet Explorer
Mozilla
Opera
Chrome
NIW
Textové prohlížeče
Ostatní

 
Jedná se pouze o určitá statistická data, která nelze nikdy získat přesně, nicméně je jasné rozložení 
několika nejpoužívanějších. 

Jaké technologie prohlížečů používají hendikepovaní 

Tento graf ukazuje přibližný statistický rozbor četnosti různých technologií, které používají 
zejména uživatelé s nějakým hendikepem. 
 

 

 

Používané technologie prohlížečů u 
hendikepovaných

3%6%
2%

11%

78%

Internet Explorer
Mozilla
Opera
Textové prohlížeče
Ostatní

 
 
 

I mezi těmito uživateli vládne prohlížeč Internet Explorer následovaný Mozillou. Je to zejména 
proto, že na tyto prohlížeče hledí i autoři různých programů a asistivních technologií. Zajímavý údaj 
svědčí o poměrně značné míře užívání takzvaných textových prohlížečů, což jsou programy, které 
rovnou v sobě zahrnují některé technologie přístupnosti a převádí web do formy sice interaktivního, 
ale stále prostého textu. 
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Co vnímají hendikepovaní jako nejdůležitější z přístupnosti stránky? 

Ptali jsme se, jaký typ objektu na webové stránce považují z pohledu přístupnosti za nejdůležitější. 
Z tohoto dotazu také plyne, s jakými typy objektů nejdříve na stránce pracují. 

 

Co je v přístupnosti na stránce 
nejdůležitější?

51%

26%

6%

15%

2% Odkazy

Nadpisy

Popsaná grafika

Přeskočení
navigace
Žádné skripty

 
 

Výsledný graf je souhrnem jednotlivých posloupností u dotazovaných uživatelů. Logicky se 
ukazuje, že nejdůležitější jsou odkazy, popisky a nadpisy. Poměrně překvapující je tak minimální 
zájem o absenci skriptů. 

Jak vnímáte skripty na stránce? 

Když už hovoříme o přítomnosti skriptů (v souvislosti s pravidlem číslo 3), zajímá nás, jestli 
uživatel vůbec vnímá a pozná, zda některé typy informací na stránce jsou generovány skriptem, či 
ne. 

 
 

Poznáte, když je na stránce skript?

9%

49%

42%

Většinou ano
Většinou ne
Neřeším to

 
 
Původně byly odpovědi pouze ano a ne, ale vzhledem k tomu, že takřka polovina uživatelů uvedla, 
že je to vlastně nezajímá, jakým způsobem se k informaci dostanou, obohatili jsme to o třetí 
možnost. 
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Jaké informace jsou nejčastěji hledány? 

V této otázce jsme se zaměřili na to, jaké informace nejčastěji uživatelé na webech hledají. Nešlo 
nám o konkrétní informace, ale spíše o některé údaje, které na stránkách potřebují většinou rychle 
najít. Je to důležité i v souvislosti s takzvanými "údaji v nezbytném rozsahu", jak se praví ve 
Vyhlášce o přístupnosti. 
 
Nejčastěji za důležité údaje považují uživatelé následující informace: 
 
 Kontaktní údaje na úřad, nebo provozovatele stránek 
 Jednoduchou mapu stránek (s co nejširším obsahem) 
 Legislativu příslušnou oblasti působení úřadu 
 Informace o věcné působnosti úřadu 
 Způsob, jakým může zejména zdravotně postižený uživatel s úřadem komunikovat 
 
Ukazuje se, že tyto informace by měly být základně dostupné jako přístupné a měly by být k 
dispozici rychle a bez zbytečného klikání. 
 

Specifické výsledky analýzy 

Rozhovory s uživateli kromě výše uvedených otázek obsahovaly i další otázky a témata, kde jsme 
chtěli znát jejich názory. Tyto informace nelze vyjádřit plně statisticky, avšak my je vnímáme za 
přinejmenším stejně důležité, ne-li důležitější. Při rozhovorech s různými lidmi (nejen z řad 
hendikepovaných) jsme narazili na několik oblastí, které v tomto dokumentu rozvedeme. 

Orientace na webu 

Obecně největším problémem, a to nejen uživatelů se zdravotním postižením, je orientace na 
webových stránkách. Uživatelé často chodí na konkrétní webové stránky, aby nalezli konkrétní 
informaci. I přes pohledovou logiku členění webu se na něm někteří uživatelé nedokáží dostatečně 
rychle zorientovat. 

Příliš rozvětvená struktura 

Oslovení návštěvníci webových stránek si často stěžují na to, že nemohou rychle najít správnou 
informaci (a nejedná se jen o hendikepované, s tímto problémem se setkávají i osoby bez postižení, 
které plně využívají plných přístupových technologií). Poukazují na fakt, že zatímco zejména vidící 
uživatel je schopen velmi rychle zhlédnout a pochopit strukturu webových stránek, uživatel 
s asistivní technologií se díky lineárnímu zobrazení objektů na stránce není schopen dostatečně 
jednoznačně zorientovat ve struktuře webu a tedy i zcela konkrétním procházením jednotlivých 
úrovní navigace se rychle dostat na požadovanou stránku. 

Vyhledávání a jeho výsledky 

Velmi často zaznívá názor, že stránky s výsledky vyhledávání jsou špatně členěny. Stává se, že 
uživatel není rychle schopen přejít na zobrazené výsledky hledání a u zobrazených výsledků 
mnohde nemá dostatek informací zejména o obsahu dané stránky.  
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Logická struktura stránky 

Jeden z principů ergonomie webové stránky je její strukturování. To se v rámci značkovacího 
jazyka činí zejména prostřednictvím nadpisů a jejich významu. Oslovení uživatelé poukazují na to, 
že se ne vždy zcela správně používá hierarchie nadpisů. Nadpis první úrovně někde například 
označuje název webu místo toho, aby označoval název stránky a uvozoval její hlavní obsah.  
 
Mělo by platit pravidlo, že hlavní obsah stránky je uvozen hlavním nadpisem a další části stránky 
pak nadpisy nižších úrovní podle jejich důležitosti.  

Identifikace člověka a robota 

Jedním z vůbec nejčastějších problémů uživatelů asistivních technologií jsou takzvaná ochranná 
opatření, která by měla zajistit, že se stránkou pracuje skutečný fyzický člověk a nikoliv robot. Je to 
velký a mnohdy naprosto nepřekonatelný problém. 

Captcha 

Asi nejpoužívanějším prostředkem pro ověření, zda se stránkou skutečně pracuje člověk, je 
takzvaný princip Captcha, který v naprosté většině spočívá v tom, že se snaží, aby uživatel svým 
mozkem nahradil nějaký automatizovaný úkon většinou vizuálního charakteru. Nejčastěji se jedná o 
to, aby uživatel svým zrakem rozpoznal určité objekty, které jsou vizuálně maskovány, nebo 
znehodnoceny. Uživatel má například opsat sérii písmen a čísel, kterou vidí na obrázku, kde jsou 
však na nějakém většinou generovaném pozadí, nebo vystupují z určité vzhledové textury. 
Rozpoznání těchto znaků pak v lidském mozku funguje na principu rozlišení konkrétní barvy a 
schopnosti domyslet si zbylý tvar čísla, nebo písmene. Pro znesnadnění bývají alfanumerické 
symboly psány různým písmem, různou velikostí, jsou různě natočeny a dokonce mohou být třeba 
zrcadlově převrácené. Kombinací zrakového vjemu a schopnosti mozku předpovídat určitý tvar pak 
pouze skutečně člověk (nikoliv robot) je schopen dané znaky rozeznat.  
 
Nicméně ani tak to není vždy přesné. Z dostupných statistik plyne, že až v deseti procentech 
případů se i zdravému vidícímu člověku nepodaří sérii delší než pět znaků napsat napoprvé správně.  
 
Jako extrémní příklad uveďme, kdy je Captcha tvořená šedým rámečkem, ve kterém problikávají černé a bílé poloviny 
znaků. Vždy problikne horní a dolní polovina a celý obrazec se při každém oběhu o kousek posune. Pokud člověk na 
obrazec intensivně hledí několik vteřin, jeho mozek na základě toho, že horní i dolní polovina jednoho znaku má vždy 
stejnou barvu, je schopen si tyto poloviny spojit a člověk, i když znak nikdy nevidí celý, je schopen jej rozpoznat a 
opsat. 

 
Většina uživatelů asistivních technologií má buď přímo problém se zrakem, nebo jim jejich 
programové prostředky stejně upravují vizualizaci informací a tedy nejsou schopni takovéto 
kombinace zrakového vjemu a neurologicko-psychologické kombinatoriky. Jako příklad uveďme 
velkou podobnost číslice "6" a malého písmene "b", kde pouze stačí, aby textura pod písmenem  
"b" v určité výšce vytvářela horizontální efekt a i někteří normálně vidící uživatelé mohou tento 
znak zaměnit za číslici "6". Podobné je to třeba u dvojic "A,4", "1,l", "l,i", "9,g", "8,B" a mnoho 
dalších. 

Zvuková CAPTCHA 

Oproti některým názorům se ukazuje, že ani zvuková alternativa Captchy není ideálním řešením. 
Vyžaduje totiž zapojení dalšího smyslu, což může být zejména u zrakově postižených uživatelů 
problém. Musíme si uvědomit, že většina zrakově postižených používá hlasový výstup a ten na ně 
prakticky neustále mluví a informuje je o obsahu obrazovky. Začne-li  se do toho ještě přehrávat 
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zvuková verze Captchy, nemá uživatel moc šanci, jak zkresleným zvukům porozumět. Problémy 
nastávají i se samotným přehrávaným zvukem, který se někdy nespustí, nebo se zasekává. Nebo se 
přehraje pouze jednou apod.  

Efektivní a přístupná řešení 

Prakticky jediným schůdným a "přístupným" řešením je vyžadovat po uživateli odpověď na určitý 
typ otázky, což lze řešit standardním textem a standardním formulářovým prvkem. Jako příklady 
uveďme třeba následující řešení: 
 
 Opište třetí a páté číslo z řady 30983864 
 Napište číslo měsíce dnešního data 
 Napište součet čísel jedna a 3 
 Napište třetí slovo z věty "Dnešní počasí na západě Čech nestojí za nic." 
 
Toto jsou jen některé příklady, jak lze dosáhnout přibližně stejného stupně ochrany, ale obejít 
přitom nutnost přímého zrakového vjemu. Přímou aplikaci takovéto "textové Captchy" můžeme 
vidět třeba na webu České televize.  

Aktivní a neaktivní tlačítka 

Člověka a robota lze odlišit i jinými způsoby. Například tak, že ve formuláři jsou umístěna dvě 
tlačítka. To výchozí je viditelně označeno třeba nápisem "Jsem robot" a teprve za ním následuje 
tlačítko, které provede nějakou akci. Vtip je v tom, že výchozím tlačítkem ve formuláři je právě ono 
tlačítko "Jsem robot". Tedy robot vyplní formulář a simuluje stisk výchozího tlačítka. Člověk pak 
naopak zjistí, že správné tlačítko je až to druhé a stiskne to správné. I tento způsob vyhovuje 
pravidlům přístupnosti, neboť pracuje se se standardními prvky formuláře. A je tedy pouze na 
přirozené inteligenci uživatele, kdy se to naučí používat správně. 
 
Zmiňme ještě jeden princip využívající několika tlačítek. V textu formuláře je například napsáno 
"pro odeslání formuláře stiskněte tlačítko tři" a následuje několik tlačítek s náhodně po sobě 
jdoucími čísly. Logicky pak pouze tlačítko "tři" vykoná správnou akci. 

Text prezentovaný grafikou 

Velkým problémem je, pokud nějaká textová informace je prezentována graficky. Využívá se to 
zejména pro znemožnění "vykrádání" e-mailových adres a telefonních čísel z webů. Princip je 
obvykle takový, že dotyčná informace je do textu umístěna jako obrázek a vzhledově je stejná jako 
okolní text, včetně typu a barvy písma. Běžný uživatel pohledem nepozná rozdíl, avšak pro asistivní 
technologii je taková informace naprosto nečitelná.  

Problematika skriptů na stránkách 

Jedno z podmíněně-povinných pravidel přístupnosti prakticky zakazuje jakékoliv skripty a aktivní 
dynamicky generované prvky na webové stránce. Přitom se píše, že tyto prvky na stránce sice 
mohou být, nicméně stránka musí fungovat i bez nich. Toto je hodně diskutované pravidlo, neboť 
v dnešní době se bez dynamických skriptů prakticky nelze obejít. Při diskusích s uživateli bylo 
zjištěno, že uživatel vlastně nepozná, kdy je mu daný objekt prezentován pomocí statického 
značkovacího jazyka a kdy je mu prezentován jako výsledek skriptu, nebo aktivní dynamické 
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činnosti1. Z pohledu uživatele je tedy vlastně jedno, zda webová stránka skript obsahuje, avšak 
musí to být takový skript, jehož výsledek je transparentní a umí jej interpretovat asistivní 
technologie. 

Navigace JavaScriptem 

ršuje přístupnost. Záleží to totiž na konkrétní metodě a konkrétním skriptu, 
terý menu generuje.  

tatečně správně 
imulovat, a tedy informace prezentované tímto skriptem nejsou správně přečteny.  

ro vysvětlení si představme dvě napohled stejná menu.  

abídky a poté 

, uživatel takové menu vůbec nerozklikne, 
v horším případě ho na stránce vůbec nenajde.  

už by se umožnilo používání skriptů pro navigaci, každý konkrétní skript 
důkladně vyzkoušet. 

Dynamický JavaScript (Ajax)

Na některých webech se užívá pro navigaci takzvané dynamické menu, které je většinou tvořeno 
JavaScriptem, nebo technologií DHTML. Nedá se jednoznačně říci, že užití tohoto způsobu 
navigačního menu zho
k
 
Existují skripty, které užívají takové události (OnFocus, OnMouseClick), které jsou moderní 
programové prostředky asistivních technologií schopny interpretovat a tyto skripty pak mohou i 
uživatelé těchto programů při procházení stránkou použít. Pak ale existují skripty velmi podobné, 
avšak postavené třeba na jiných událostech (OnMouseOver, ObjectHit, ObjectOver), které přímo 
závisí na skutečné fyzické akci uživatele, kterou asistivní technologie neumí dos
s
 
P
 

1. První je generované skriptem, který na základě přímé fyzické akce kurzoru zobrazí nižší 
úroveň menu, ale při kliku (i simulovaném asistivní technologií) se základní úroveň nabídky 
chová jako odkaz a lze ji tedy „spustit“ a tím bez nutnosti fyzického přejetí kurzoru zobrazit 
obsah nabídky. Uživatel asistivní technologie tedy simuluje kliknutí v místě n
se mu otevřou její položky a asistivní technologie je načte jako další odkazy.  

2. Druhé menu je generováno méně sofistikovaným skriptem, který nereaguje na nic jiného, 
než na skutečné přejetí myší v konkrétním místě nabídky a pak zobrazí podnabídku jako 
sérii objektů, nad kterou je opět nutno přejet a kliknutím otevřít odkaz. Skript nepočítá se 
simulovaným kliknutím a protože asistivní technologie pracuje se stránkou jako se sérií 
objektů, nikoliv s jejich grafickým zobrazením

 
Je tedy nutné, když 

 

obecně poradit, avšak i zde mohou nastat 
ěkteré dílčí problémy třeba při přegenerování stránky. 

ndardů, přináší zjednodušení a vylepšení 
stránky. Někteří uživatelé s ní ale mohou mít problémy. 

                                                

Na některých stránkách, kde je potřeba vyvolat dynamický obsah zejména z jiného zdroje 
(například interpretovat strukturu XML), se používá moderní skriptovací prostředek Ajax, který je 
schopen prostřednictvím kombinace skriptu a XML dat vizualizovat určitou zdrojovou vrstvu. 
Starší verze specifických programů pro zpřístupňování (jako jsou odečítací programy, nebo třeba 
zvětšovače obrazovky, ale i starší verze internetových prohlížečů) s tímto programovým 
prostředkem neumí pracovat a informace prezentované Ajaxem buď vůbec nezobrazí, nebo je 
zobrazí špatně. Novější verze si už s Ajaxem dokáží 
n
 
Ajax je tedy technologie, která je v mnoha případech užitečná a která, používá-li se umírněně a se 
zachováním základních skriptovacích syntaktických sta

 
1 Naprostá většina buď skript vůbec nepozná, nebo je jim jedno, jak se k informaci dostanou - viz statistická část a 
související graf. 
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Skripty ve formulářích 

Se skripty, pomocí kterých se dynamicky mění obsah formulářů, nebo se provádějí určité akce je to 
jednodušší než v předchozích případech. Zde totiž nejde ani tak o to, jestli asistivní technologie umí 
výsledek činnosti skriptu správně interpretovat, ale o to, že skript přímo zasahuje do činnosti 
stránky a ovlivňuje konkrétní krok uživatele. Klasickým případem je „přetahování“ nějakých 
objektů z jednoho formulářového prvku do druhého (třeba pro výběr příjemců v adresáři nebo pro 
výběr dokumentů k exportu v DMS). Zatímco uživatel bez postižení jednoduchým pohybem vybere 
v jednom prvku jeho položky a pohybem je přetáhne do prvku druhého, u uživatele takřka jakékoliv 
asistivní technologie je tento úkon prakticky nemožný, ať už z fyzického, nebo technicko-
programového důvodu. Jedním ze způsobů, jak i tento zdánlivě neřešitelný problém překonat, může 
být třeba princip, kdy oba dynamické formulářové prvky nahradíme obvyklými prvky třeba typu 
listbox a položky mezi nimi nepřetahujeme myší, ale použijeme třeba tlačítka „přidat/odebrat“.  
 
POZNÁMKA: Tento konkrétní problém jsme řešili kupříkladu při tvorbě webového rozhraní ISDS, kde se v rámci 
přístupnosti šlo ještě dál. Při vytváření datové zprávy v okamžiku vyhledávání příjemců se jednotliví příjemci zobrazují 
pomocí HTML jako standardní text s možností zaškrtnutí standardním  zaškrtávacím polem a do seznamu vybraných 
příjemců se přidávají pomocí tlačítka „přidat příjemce“.  

 
Když už hovoříme o takových prvcích jako dynamický formulář, nemůžeme nezmínit  některé 
velmi problematické případy, kdy se ve velice krátkých intervalech pomocí skriptu aktualizuje 
nějaký formulářový prvek. Klasickým příkladem jsou hodiny s přesným časem vytvořené tak, že se 
rychle za sebou aktualizuje editační pole, kde server vypíše aktuální čas a toto editační pole má 
vzhled jako okolní text. Obdobné je to třeba u vyhledávání ve více záznamech, které funguje tak, že 
do editačního pole vpisujete počáteční písmena a podle těchto počátečních písmen se v reálném 
čase znovu generuje nějaký seznam položek.  
 
Hlavní potíž v těchto případech je, že i když to běžný uživatel nevnímá, je v čase, a to bez zásahu 
uživatele, přegenerována část formuláře, nebo se obnovuje dokonce celá stránka. Asistivní 
technologie každou změnu formuláře (i automatickou v čase) vnímá jako změnu obsahu objektu na 
stránce a provádí tedy mnoho dalších úkonů, které v horším případě nejenže zcela znemožní 
uživateli se stránkou pracovat, ale dokonce lze tímto způsobem nechtěně zahltit prostředky počítače 
uživatele tak, že se práce celého počítače zpomalí, nebo dokonce zcela zastaví. Záleží pak na 
šikovnosti uživatele, zda se z této pasti umí bez pomoci asistivní technologie dostat, nebo zda mu 
nezbývá nic jiného než počítač restartovat. 

Flash 

Zejména v komerční sféře a v oblasti prezentace multimédií se v poslední době využívá technologie 
Adobe Flash. Tato technologie umožňuje vytváření a prezentaci jakýchkoliv informací prakticky 
bez hranic. Ve své podstatě není svázána žádnými pravidly a vizualizačními standardy. I přes 
některé pokusy interpretovat Flash i v asistivních technologiích jsou tyto snahy zatím v plenkách a 
ani dnes nemají žádné dobře využitelné výsledky. Až na výjimky tedy platí, že kdekoliv je 
jakýkoliv obsah vytvořen touto technologií, je absolutně nečitelný a nedá se s ním pracovat. To se 
netýká jenom „celých webů“ vytvořených ve Flashi jako jedna aplikace, ale třeba i částí stránky. 
Například web, který má navigaci (horní lišta s nabídkou a odkazy) vytvořenou ve Flashi a jeho 
hlavní obsah je ve standardním značkovacím jazyce, nejen že neumožňuje uživateli asistivní 
technologie s touto navigací pracovat, ale stává se prakticky nečitelným. V některých případech 
nepomáhá ani znát konkrétní URL konkrétní stránky, protože dynamická navigace může adresy 
jednorázově měnit. 
 
POZNÁMKA: Existují i takové případy, kdy asistivní technologie nemůže pracovat s celou stránkou jenom proto, že je 
na ní „špatně napsaný“ objekt ve Flashi, byť by jinak byl zbytek obsahu statický. 
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Na závěr k technologii Flash je třeba zmínit zejména v poslední době se rozmáhající nešvar 
s takzvanými Intro stránkami, kde se spustí flashová animace a po jejím skončení se zobrazí již 
klasické webové stránky. I zde může mít uživatel asistivní technologie velké problémy.  

Skripty – shrnutí 

Na několika příkladech jsme si ukázali, že užití skriptů může být velmi užitečné, ale může přinést 
také řadu jen obtížně předvídatelných problémů. Jednoznačně si ale musíme říci, že generovat 
webovou stránku pouze staticky bez jakéhokoliv skriptu prakticky nelze. Pravidlo 3, které zakazuje 
skripty se tak účelově porušuje. Ve většině případů se však nejedná o omezení přístupnosti, ani 
přístupu k informacím. Uživateli samotnému v podstatě nezáleží na tom, zda na stránce skript je, či 
nikoliv, pokud je stránka i se skriptem plně funkční. Nelze však jednoznačně definovat, které 
skripty a aktivní prvky se na stránce použít mohou a které nikoliv. Úplný zákaz skriptů a tedy i 
stoprocentní dodržování jednoho z podmíněně-povinných pravidel přístupnosti by možná 
znamenalo daleko větší omezení přístupu k informacím. Daleko lepší cestou možná je umožnit 
používání některých skriptů s tím, že provozovatel stránky je povinen zajistit, aby výsledkem práce 
skriptů byly takové objekty a informace, se kterými asistivní technologie umějí pracovat. To se ale 
bude obtížně promítat do legislativy a její metodiky, neboť nelze předem určit, které to budou. 

Znakový jazyk 

V mezinárodních pravidlech WCAG 2.0 se objevují požadavky na opatřování zejména 
multimediálních audiovizuálních materiálů vizualizací ve znakovém jazyce. To samozřejmě naráží 
na několik problémů. Jednak znakový jazyk není jednotný, a proto nelze zajistit jazykovou 
transparentnost informací v něm prezentovaných. Dále nelze uvažovat tak, že na webové stránky 
budou chodit uživatelé, kteří ovládají znakový jazyk, ale neumí číst.  
 
V minulých měsících jsme se aktivně podíleli na inovaci legislativy v této oblasti, zejména na 
vzniku zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Při 
odborné diskusi v rámci přípravy této odborné legislativy se ukázalo, že námi chápaný „znakový 
jazyk“ je pouze  jednou z forem symbolické komunikace osob se sluchovým postižením. Ano, lze 
namítat tím, že jak v mezinárodní, tak v české legislativě je zakotvena povinnost opatřit určité 
druhy multimediálních informací (pořadů) takovými prostředky, aby se s nimi mohly seznámit i 
osoby se sluchovým hendikepem (skryté titulky, nebo vizualizace ve znakovém jazyce). Nicméně 
prostředí internetu a webových stránek se odlišuje od nepřetržitého toku informací, jako je 
například televizní vysílání.  
 
Při rozhovorech prakticky nezazněl požadavek na překlad multimediálních výstupů do znakového 
jazyka, naopak byl kladen zvýšený důraz na povinnosti a možnosti textového přepisu zvukových a 
audiovizuálních informací. I právě projednávaná nová legislativa jde touto cestou (viz Vládní návrh 
na vydání zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). 
 
Dnes již existují takové technologie, které umožňují audiovizuální prvek - pochopitelně v určitém 
stupni srozumitelnosti - převést v reálném čase na text. Těchto principů se využívá třeba v České 
televizi při plně automatizovaném titulkování v reálném čase.  
 
Byly překonány i bariéry spočívající ve složitosti českého jazyka. Uvědomme si, že zatímco 
angličtina má pouhých sto významových znělých slabik, čeština jich má něco kolem 400. Čeština je 
také složitější ve skladbě slova, několik etymologických významových prostředků lze vyjádřit 
jedním akcentovým příznakem a naopak. Přesto již dnes umíme, pokud známe určité hlasy, je 
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počítačově rozpoznat a dělat tak kompletní textový přepis. Více než osmdesátiprocentní úspěšnost 
takového přepisu by měla plně dostačovat k pochopení významu sdělení.  
 
Přestože existují i automatizované generátory vizualizace znakovým jazykem (počítačem 
generovaný obraz člověka, který znakuje) jsme si nanejvýš jisti, že náklady na opatřování 
multimediálních výstupů vizualizací znakovým jazykem by mnohonásobně předčily účelnost 
takové povinnosti.  
 
Sluchově postižený uživatel si může přečíst textový přepis multimediálního sdělení a tato možnost 
výstupu je pro něj dokonce lepší, neboť nadále může pracovat s textem se všemi výhodami. 

Důležité informace na webu 

Již jsme se zmiňovali o tom, které informace považují uživatelé za nejdůležitější. Hovořili jsme o 
tom však pouze z pohledu struktury webových stránek. Jistě by bylo možné u konkrétních druhů 
webových stránek definovat i okruhy nejčastěji hledaných informací. Je pravdou, že uživatel 
s asistivní technologií postupuje při procházení webu logicky trochu jinak, než běžný uživatel. 
Běžný uživatel nenajde-li požadovanou informaci hned po přístupu na web, nebo stránku, je 
schopen prakticky okamžitě využívat prvků vyhledávání, nebo navigace. Uživatel asistivní 
technologie si nejprve musí stránku projít prakticky celou, aby zjistil, jestli jím hledaná informace 
na ní je, nebo jestli na ni vede nějaký odkaz.  
 
Obecným trendem uživatelů asistivních technologií je, že neradi využívají možností vyhledávání na 
jednotlivých webových stránkách, protože každé vyhledávání je jiné, používá jiné principy, a také 
s výsledky se musí pracovat jinak. Když tedy informace na internetu vyhledávají, používají k tomu 
většinou svůj preferovaný vyhledávač, nebo v případě těch sofistikovanějších prostředků asistivních 
technologií za ně vyhledávají přímo tyto programy.  

Poznámka k jazykové přesnosti 

Zatímco běžný uživatel je pohledem schopen dovodit určitý tvar slova a dokonce i třeba zrakem 
ignorovat překlep, nebo chybějící písmeno, uživatel asistivtní technologie je zejména při 
vyhledávání již v obsahu stránky odkázán na vyhledání přesného řetězce. Proto je třeba dbát daleko 
více na jazykovou a gramatickou přesnost, a to zejména v důležitých prvcích stránky. Pokud se 
třeba někde na webu dopustíme překlepu a v navigaci uvedeme „konakty“ nebo „ministestvo“, 
budou při hledání takovým uživatelem pravé významy takových odkazů nedostupné. 
 

Jak vidí přístupnost webmasteři? 

V této části naší analýzy jsme požádali několik skutečných správců webů a aplikací, aby nám 
napsali, co si o problematice přístupnosti myslí oni. Protože tato část je velice zajímavá, uvádíme ji 
zde celou a bez zkreslení a teprve poté dáváme náš komentář: 

Slovo webmasterů 

Přístupnost webových stránek a webových aplikací stojí na znalostech, technickém vybavení a 
postojích jejich projektantů, tvůrců a následně i webmasterů, kteří spravují jejich obsah. Svého cíle 
mohou dosáhnout různým způsobem a různými technologiemi, ale v určité chvíli se vždy potkají a 
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skončí u možností uživatele jejich aplikaci používat. Přístupnost webu je ale obsáhlý, nic neříkající, 
pojem, který se do praxe může velmi složitě převádět.  
 
Základní otázka, kterou si většina webmasterů  pokládá je, co vlastně znamená, že je web přístupný 
a také, proč by vlastně přístupný vůbec měl být? Tato otázka je samozřejmě špatná, nicméně 
nejčastější. V případě, že si ji webmaster položí, je zcela zřejmé, že jeho další kroky budou 
směřovány k vyhledání všech možných definic a doporučení. Zde ale nastává již první problém, 
neboť definic a doporučení je celá řada a rozhodně neexistuje jednotný pohled na celou 
problematiku, takže už od samého počátku je webmaster vystaven schizofrennímu jednání. 
Rozhodně dobrým výchozím bodem je legislativa. Ta je pro mnoho institucí v případě přístupnosti 
webu dalo by se říci prioritní. Pokyny pro webmastera v takovém institutu jsou pak v podstatě 
jednoduché, zadání je, aby byl web přístupný. Ale jak má být web naprojektován a kde si 
webmaster může zjistit konkrétní technické a kódové postupy? To je dobrá otázka, na kterou však 
neexistuje jednoduchá odpověď.  
 
Webmasteři se společně s grafiky předhánějí, čí web vypadá lépe, kolik možností má apod. Je 
zřejmé, že tato situace je způsobená mimo jiné i technickými možnostmi webových stránek a 
technologií, kterými se weby tvoří. Standardy k tvorbě webu jsou velmi staré a dávno neodpovídají 
reálným požadavkům webmasterů a hlavně technickým možnostem jednotlivých technologií a 
značkovacích jazyků a multimediálních technik.  
 
Na stránky svých webů často jejich tvůrci chtějí kvůli údajnému usnadnění práce s webem a 
aplikací přidávat dnes již základní prvky, které najdeme v mnoha různých aplikacích. Tyto prvky 
ale nemají odpovídající zastoupení v jazyku, jímž se webové stránky zapisují, např. kalendář. Do 
webu tak vstupuje mnoho dalších technologií, které tyto prvky a požadavky grafiků a majitelů webů 
splňují. Co ale nesplňují, jsou pravidla přístupnosti, tedy spíše principy přístupnosti. Verdikt, jaké 
technologie splňují a jaké nesplňují tato pravidla, však vůbec není jednoduchý. Některé technologie, 
které jsou označovány za "viníky" nepřístupnosti webu jsou za jistých podmínek přístupné.  
 
Velmi častým problémem, který je vidět na mnohých webech, je orientace přístupnosti jen na 
určitou část návštěvníků a uživatelů webů. Přístupnost je v takových případech mylně splněna 
vystavením dokumentu v jiném formátu, než v tom kritizovaném proprietárním. Je tak vyhověno 
určité části uživatelů, ale ostatní pravidla přístupnosti aplikována nejsou. Přístup zdravotně 
postiženým je ale také velmi často chybně vykládán.  Mnoho majitelů webů a webmasterů si vůbec 
neuvědomuje, že zdravotně postižení, kteří navštěvují, nebo chtějí navštěvovat jejich stránky nejsou 
jen zrakově postižení, ale např. i sluchově postižení. A i když se to nezdá, i ti mají na některých 
stránkách velké problémy. K čemu jim například bude, že si „poslechnou“  rozhovor vystavený u 
článku?  
 
Definici toho, co je a co není přístupný web musí webmasteři prostě najít. A i když požadavky na 
přístupné weby jsou opřeny o zákonné povinnosti jejich provozovatelů, v legislativě toho, jak 
takový přístupný web udělat, moc nenajdeme. Logickým krokem je tedy hledání v ucelených 
publikacích, které se již opírají o technické možnosti, ale zase v nich není nic o legislativě. A 
upřímně řečeno, moc takových publikací není.  Posledním záchranným bodem jsou tedy různé 
weby a články vystavené na internetu, ty ovšem vysvětlují pojem přístupnosti v mnoha různých 
pohledech a často vytváří mylný dojem o tom, co vlastně přístupnost je. Proto vznikají i weby které 
se přístupností chlubí, ale přístupné nejsou.  
 
Otázka, kterou by si všichni tvůrci webových stránek a aplikací měli totiž položit, je: Pro koho má 
být web přístupný?  Přístupnost webu vlastně znamená přístupnost pro co nejširší možné spektrum 
uživatelů, kteří svým technickým vybavením takový web navštěvují. To znamená bez ohledu na 
zdravotní postižení, nebo technické vybavení. Ale to webmasteři neví a velmi často oddělují 
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optimalizaci pro zdravotně postižené od optimalizace pro mobilní zařízení a od optimalizace pro 
vyhledávače. Takové oddělování je postaveno na mnohých dokumentech na internetu. A fakt, že 
přístupnost pro mobilní zařízení náhodou ovlivní i přístupnost pro vyhledávače je brán spíše jako 
bonus, než požadavek.  
 
Webmasterům chybí konkrétní podklady, o které by se mohli opřít a na základě kterých je možné 
vytvořit opravdu přístupný web se všemi pravidly přístupnosti. Celá situace je sice značně 
komplikovaná technologickým závodem a zastaralostí internetových standardů, není ale utopická a 
pravidla přístupnosti nejsou nesplnitelná, neboť, jako každý problém, i problémy vzniklé při řešení 
přístupnosti webu mají svá řešení a není příliš vhodné se spolehnout na konkurenční prostředí 
webmasterů, protože internet je příliš velké médium. 

Náš komentář 

Ukazuje se, že webmasteři skutečně ne vždy chápou pojem přístupnosti. Nikoliv správně, ale vůbec. 
Nejčastěji žijí bohužel v následujících omylech: 
 
 Přístupnost je jen nějaká vymyšlenost pro postižené. 
 Přístupný web musí být ošklivý, bez barev, bez grafiky a bez formátování. 
 Přístupný web nenabízí tolik funkcí, jako web plnohodnotný. 
 Nevíme, co to vlastně konkrétně ta přístupnost je a proč. 
 Nemůžeme najít konkrétní technické postupy, jak co udělat. 
 Přizpůsobit web přístupnosti je drahé a složité. 
 
S těmito mýty musíme v této oblasti pracovat a měli bychom být schopni je uspokojivě vysvětlit. 
Webmasteři jsou totiž pochopitelně takzvanou "druhou linií" při tvorbě a správě webu. 
 
Na přístupnost se ale musí myslet již v začátku. Měla by se brát vážně již ve fázi projektování 
webu, sestavování jeho ergonomických pravidel a struktury a při výběru technologií, kterými bude 
web vlastně tvořen. 
 

Shrnutí 

Průzkumem mezi uživateli a vlastní výzkumnou činností jsme dostali několik důležitých poznatků, 
které můžeme dále využívat. Přestože se ukázalo, že udělat takovou analýzu zejména mezi 
zdravotně postiženými není jednoduché, výsledky jsou a jsou dostatečně průkazné. 
 
I pro nás jako pro zpracovatele byly některé závěry dosti překvapivé. Z původně jednoznačné 
průzkumové analýzy tak vyšel dokument velice zajímavý. Prověřili jsme si několik smutných pravd 
a to totiž, že o přístupnosti se toho ani mezi odbornou veřejností moc neví. A když už ano, narážíme 
i dnes na řadu mýtů. 
 
Přístupnost řeší nejen takzvané povinné subjekty, je tedy zajímavá i pro komerční provozovatele 
webových serverů a aplikací. Už i v komerční sféře si někteří uvědomují, že weby splňující principy 
přístupnosti jsou uživatelsky daleko přívětivější a nabízejí jednodušší přístup k informacím. Nejen 
ze strany povinných subjektů jsou slyšet hlasy, které volají po komplexnějších informacích v této 
problematice. Není jednoduché vysvětlovat, že přístupnost souvisí třeba i se SEO optimalizací. I 
když i v této oblasti se začíná leccos měnit. Třeba i díky vyhledávačům, které přednostně zobrazují 
webové stránky splňující principy (nikoliv přesně pravidla) přístupnosti. 
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Co se týče samotných uživatelů asistivních technologií, tam se ukazuje, že pro ně není důležitý 
způsob, jakým se informace na webu prezentuje, ale spíše to, že je pro ně informace k dispozici a 
mohou s ní dále pracovat. Většinou uznávají, že nějaká pravidla jsou potřeba, zároveň se však 
shodují na tom, že tam, kde sice nejsou dodržena přesná pravidla přístupnosti, ale výsledkem je 
schopnost asistivních technologií s webem pracovat, jim porušení pravidel nevadí. Co je poměrně 
alarmující je fakt, že mnozí cíloví uživatelé vlastně ani netuší jaká konkrétní pravidla přístupnosti 
jsou. Naopak autoři a správci obsahu zase mnohdy netuší, jak souladu s pravidlem dosáhnout, aniž 
by narušili funkcionalitu webu. 
 
Z analýzy jednoznačně vyšlo několik důležitých témat, kterým se musíme v budoucnu intenzivně 
věnovat. Stále velmi bolestivé a bohužel mnohdy i naprosto nepochopené je třeba téma CAPTCHA 
a obecně jiné možnosti, jak poznat člověka od robota. Přitom řešení tohoto problému existují a jsou 
nejen v souladu s přístupností, ale hlavně jsou dostatečně bezpečná a důvěryhodná.  
 
Některým vybraným tématům se musíme věnovat podrobněji, protože jejich řešení, byť je 
jednoduché, se velmi špatně vysvětluje. Na druhou stranu je nutné také reagovat na potřebu autorů 
obsahu a daleko více se věnovat také filozofickému a technologickému pojetí těchto problémů. 
V rámci celého projektu připravujeme poměrně rozsáhlý technický dokument, v němž je daleko 
větší prostor pro jednotlivé otázky, než v této studii. Tento technický dokument z poznatků 
získaných touto analýzou vychází a v projektu jako takovém je třeba rozhodně pokračovat a daleko 
více se věnovat výzkumné činnosti.  
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