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1 . Ú VO D
Cílem této kapitoly je objasnit účel tohoto dokumentu a pojem přístupný cestovní ruch.

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ATHENA na cestách (CZ.1.04/5.1.01/12.00018; období
realizace 2009-2011;
2011; financováno z ESF), jenž se zabývá přístupným cestovním ruchem. Poznatky
z praxe potvrzují, že nedostatek informací
in
či nekvalitní informace jsou jednou ze zásadních překážek
rozvoje (přístupného) cestovního ruchu. Jeden z výstupů projektu tak logicky musíme věnovat této
t
problematice.
Obr. 1 Základní pilíře přístupného cestovního ruchu
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Přístupný cestovní ruch je vymezován jako iniciativy, které zvyšují přístupnost turistických
destinací1, zařízení a služeb a umožňují všem potenciálním zákazníkům jejich pohodlné a bezpečné
(vy)užívání. Umožňuje všeobecný přístup k účasti na cestovním ruchu respektováním požadavků a
možností návštěvníků se specifickými potřebami. Do této kategorie řadíme osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace, což jsou např. osoby se zdravotním postižením,
senioři nebo rodiny s malými dětmi - viz obrázek č. 2.
Obr. 2 Návštěvníci se specifickými potřebami

Zdroj obrázků: http://www.sxc.hu

1

Destinace cestovního ruchu představuje místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami
cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu. (Světová organizace
cestovního ruchu)
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Implementace principů přístupného cestovního ruchu (jež je součástí cestovního ruchu pro všechny)2
je výzvou a příležitostí pro průmysl cestovního ruchu v získávání nových zákazníků. Realizace jeho
aktivit významně přispívá k začlenění osob se specifickými potřebami do různých forem cestovního
ruchu, ke snížení negativního vlivu sezónnosti na cestovní ruch, a tím následně i k vyšší míře stability
v oblasti zaměstnanosti. [1]
Prvním krokem k cestovnímu ruchu bez bariér je zajištění dostupnosti informací o míře přístupnosti
jednotlivých zařízení a služeb cestovního ruchu. Adekvátní informovanost je důležitým faktorem
stimulujícím poptávku po službách cestovního ruchu. Nemají-li osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace potřebné informace, poohlédnou se jinde, v horším případě necestují vůbec.
Cílem tohoto dokumentu je přiblížit význam informací o přístupnosti, hledat jejich optimální obsah a
rozsah, definovat základní pravidla fungování přístupného informačního systému a tím zvyšovat
komplexnost a kvalitu poskytovaných informací o službách a produktech cestovního ruchu.
Dokument má formu doporučení a námětů pro tvůrce a provozovatele informačních systémů
v cestovním ruchu. Zaměřuje se na elektronické informační systémy destinací cestovního ruchu.
Spíše než návod, jak vytvořit přístupný informační systém, zde najdete informace o jeho významu pro
osoby s omezeným přístupem ke službám cestovního ruchu nebo k informačním technologiím. Řadu
uvedených poznatků lze aplikovat na individuální internetové prezentace i jiné formy informačních
služeb poskytovaných aktéry cestovního ruchu, kteří si uvědomují lidskou různorodost a chtějí
motivovat k nákupu svých služeb všechny potenciální zákazníky.

2

více příručka "Přístupný cestovní ruch v kostce" [26]
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2 . INFO R MAC E , I NFO R MAČ NÍ SY S TÉ MY A P Ř ÍSTU P NO ST
Tato kapitola se zabývá otázkou přístupu k informacím a významem internetových informačních
systémů, které jsou hlavním předmětem celého dokumentu.

Informace jsou sdělení odstraňující nejistotu či nevědomost, usnadňující
usnadňují rozhodování. V moderní
společnosti hrají významnou roli, v cestovním ruchu dokonce klíčovou. Jsou neodmyslitelnou součástí
služeb cestovního ruchu, napomáhají jejich
je
rozvoji a zkvalitňování.
Přístupnost je jedním z charakteristických aspektů každého turistického regionu [2]. Dotýká se
všeobecné infrastruktury, která umožňuje přístup do regionu a pohyb za jeho atraktivitami. Ve vztahu
k informacím se za přístupné považují informační zdroje, které respektují schopnosti a možnosti svých
uživatelů omezené v důsledku zdravotního stavu, technického vybavení či dovedností práce
s počítačem.
Přístup k informacím v jakékoli formě (elektronické,
(
tištěné,
ištěné, mluvené, psané aj.) je základní
podmínkou dobré orientace jedince v prostředí a společnosti [3]. I v otázce zpřístupňování informací
je proto potřeba respektovat specifické potřeby zákazníků.
Pokusme se nejčastější bariéry v přístupu
přístup k informacím demonstrovat na příkladu potenciálního
turisty. Říkejme mu třeba pan Jonáš.
Pan Jonáš plánuje svou dovolenou
dovolenou a bude potřebovat zajistit dopravu, ubytování,
stravování a program v místě pobytu.
Nemá-li přístup k Internetu, sáhne pravděpodobně po katalogu některé z cestovních
kanceláří.. Při jejich tvorbě se však často myslí více na celkový design, než na účelnost.
úče
Nejvíce prostoru pak zabírají (často jen ilustrační) obrázky a na textové informace zbývá málo místa.
Proto jsou tištěny drobným písmem. Má-li
Má li pan Jonáš problémy se zrakem, nemůže si takovou
informaci přečíst.. Pochopitelně může prodejce kontaktovat, ale jde o krok navíc ve srovnání
s ostatními zákazníky, kteří si informaci přečtou. Může o přečtení požádat manželku, což zase zvyšuje
jeho pocit závislosti na pomoci druhých.
Možná se vydá pro potřebné informace osobně, třeba do cestovní kanceláře nebo informačního
centra. Pan Jonáš však může být turista-vozíčkář.
turista
Je-lili kancelář umístěna v bariérovém prostředí, pak
se dovnitř nedostane a informace se pro něj stává fyzicky nedostupnou.
nedostupnou. I během osobního jednání
může narazit na překážky, a sice že sděleným informacím nerozumí nebo si nemůže potřebná data
zapsat. Tento problém může nastat zejména u osob s postižením sluchu resp. u osob s postižením
horních končetin. Bariéry v komunikaci
komunikaci mohou navíc vést k tomu, že personál nepřipravený na tyto
situace sdělované informace omezí (zkrátí jednání), v důsledku čehož obdrží pan Jonáš neúplné nebo
zkreslené informace.
Předpokládejme, že pan Jonáš má doma Internet. Ani ten však není zárukou rovného přístupu
k informacím. Jaké problémy ho mohou potkat zde? Kromě počítače si musí pořídit pomůcky k jeho
ovládání a technologie k interpretaci informací z webových stránek nebo zvětšování textu, obzvláště
má-lili problémy s mobilitou nebo se zrakem (více viz kapitola 6). Nesplňuje-lili webová stránka kritéria
přístupného webu, pak mu ani toto vybavení nepomůže a k informacím se nedostane, nedozví se je.
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Tab. 1 Hlavní příčiny nerovného přístupu k informacím
Hlavní příčiny nerovného přístupu k informacím:
•

nedostupnost informací – nedostupnost informací pro osoby se specifickými potřebami (standardní informace
o zařízeních a službách v cestovním ruchu slouží dobře většinové populaci; osoby se specifickými potřebami
ale trpí nedostatkem informací pro volbu dovolené, jde zejména o informace o bezbariérovosti prostředí a
služeb)

•

nepřístupnost formátu/obsahu – informace nejsou zpřístupněny formou, způsoby a prostředky, které mohou
pro příjem a zpracování informací využívat lidé se specifickými potřebami

•

nepřístupnost prostředí – informace (poskytovatelé informací) se nacházejí v architektonicky bariérových
prostorách nebo prostorách, ve kterých se špatně orientuje ⇒ zájemce o informace se k nim nedostane, není
schopen je získat bez pomoci druhých

Turisté (potenciální i reální) mohou čerpat informace z různých zdrojů. Souhrnně bývají označovány
jako turistický informační systém, který zahrnuje webové stránky, tištěné informační a propagační
materiály, turistická informační centra, infoboxy, informační tabule, značení tras a směrovky apod. [4]
Tento dokument se zaměřuje na internetové informační systémy (dále jen informační systémy
nebo IS), které obsahují veřejně přístupné informace o nabídce služeb pro zákazníky v určité
destinaci. V databázi informačního systému může uživatel najít informace o atraktivitách regionu,
ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a
dalších akcích podle zaměření regionu, případně si tyto služby objednat.
Zaměření se na internetové IS má tyto důvody:
1)

Internet je nejvyužívanějším zdrojem informací o možnostech trávení volného času zejména
mezi potenciálními návštěvníky, tedy těmi, kteří se teprve rozhodují, kam pojedou. U osob se
zdravotním postižením se objednání jakékoliv služby nebo uskutečnění cesty neobejde bez
získání informací o přístupnosti. Ty by proto měly být součástí IS.

2)

Počet uživatelů internetu neustále roste a to i mezi seniory a
Kvalitní IS se vyznačuje:
osobami se zdravotním postižením3. Znamená pro ně úsporu
•
přístupnosti
informací - je
času, překonávání komunikačních obtíží, osobní pohodlí a
navržen tak, aby ho mohl
nezávislost. Dokáže přenášet informace v jakémkoli
využívat kdokoli,
formátu, v důsledku čehož může být překonávání
• informacemi o přístupnosti
překážek, jako je velikost písma, zvuk nebo vizualizace
- obsahuje informace o
mnohem snazší s pomocí webových technologií.
bezbariérovosti turistických

3)

Internet má potenciál nabízet široké spektrum informací a
uspokojovat tak silně diferencované potřeby zákazníků, vč.
potřeb návštěvníků se specifickými potřebami.

4)

Informace zveřejňované na internetu se dají snadno
aktualizovat (ve srovnání s tištěnými informačními materiály),
přičemž aktuálnost informací je jedním ze základních znaků kvality IS.

zařízení a služeb, které jsou
zejména pro osoby se
zdravotním postižením
klíčové.

3

Přístup k Internetu má více než 62 % dospělé populace ČR, tedy okolo pěti a půl miliónů osob. Tento podíl však neustále
roste. Nejméně je jich mezi seniory nad 65 let, ale i těch postupně přibývá (z 5 % v roce 2006 na 12 % v roce 2009 resp. 19 %
v roce 2010; zdroj ČSÚ).

I u osob se zdravotním postižením je využití počítače silně věkově diferencované. Nejméně užívá počítač věková kategorie 5665 let - pouze 37 % respondentů. Nicméně i v nejmladší věkové skupině je více jak čtvrtina těch, kteří počítač nevyužívají
vůbec. (Zdroj: Průzkum osob se zdravotním postižením realizovaný v roce 2005 společností ACZ spol. s r.o. v rámci projektu
Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením. Závěry dostupné online na http://www.aczprace.cz/eu-projekty/adipequal/dotaznik-pro-zdravotne-postizene, 13.4.2011).
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3 . ZA HR ANIČ NÍ INFO R M AČ NÍ
C E STOVNÍHO R U C HU

SY STÉ MY

O

P Ř ÍSTU P NO ST I

Zpracování tohoto dokumentu předcházela podrobná analýza evropských informačních systémů a
databází v cestovním ruchu poskytujících osobám se specifickými potřebami informace o přístupnosti
turistických destinací a zařízení. Analýza probíhala v období říjen-listopad 2009. Celkově bylo
zmapováno 71 online informačních systémů ze 17 evropských zemí. Nejdůležitější závěry jsou
obsahem této kapitoly.

Specifickým cílem průzkumu bylo zobecnění, typologizace a vyhodnocení jednotlivých typů
informačních systémů jako východiska pro eventuelní výběr modelového informačního systému
vhodného pro fungování v tuzemských podmínkách.

Technické a obsahové parametry
Z hlediska fungování informačních systémů byly sledovány technické parametry jako provoz
informačního systému, sběr, editace, příp. hodnocení dat, jazyková a širší uživatelská dostupnost či
komplexnost funkcí informačního systému aj.
Analýza obsahové stránky zahrnovala např. posouzení významnosti informací o přístupnosti v rámci
daného informačního systému, šíře zaměření z hlediska území, cílových skupin, uživatelů, předmětu a
služeb cestovního ruchu. Předmětem analýzy byla rovněž forma, hloubka a aktuálnost informací
v databázi informačního systému.

Hlavní závěry analýzy technických a obsahových parametrů

1

2

3

V případě, že provozovatel (nejrůznější subjekty) účtuje poplatky za zařazení do databáze
informačního systému, většinou nabízí subjektům vedle základní marketingové propagace
další služby jako výhodnější či bezplatný přístup k poradenství, ke školením či možnost
prezentace v tištěné formě databáze.
I přes zacílení na osoby se zdravotním postižením, je „blind-friendly“ řešení pravidlem
pouze u britských portálů, v ostatních případech nabízí informační systém alespoň možnosti
přizpůsobení velikosti a kontrastu textu.
Většina informačních systémů funguje na principu sebehodnocení zařízení v databázi dle
určitých kritérií a následné kontrole ze strany provozovatele databáze. Dobrým příkladem
zefektivnění procesu je dotazník s obrázky, znázorňujícími možné typy řešení, které
přispívají k dosažení shody poskytovaných údajů se skutečností.
Zejména britské informační systémy jsou častěji zaměřeny jen na podrobný popis
skutečnosti bez hodnotícího prvku.

4

5

Hlavní funkcí většiny zkoumaných informačních systémů je informační funkce. Hlavním
nástrojem je databáze, ve které může uživatel vyhledávat na základě více kritérií. Ostatní
uživatelské funkce jako možnost rezervace vybraného zařízení či prodej jsou spíše
výjimkou.
Některé informační systémy nabízí možnost trvalého nastavení vzhledu portálu dle vlastních
potřeb (uložení parametrů užšího výběru, kontrast stránek, velikost písma, aj.)

7

6

Zaměření na širší oblast (geografickou nebo tematickou) bývá na úkor úplnosti, hloubky,
přesnosti a aktuálnosti informací a uživatelského komfortu. Úzce zaměřené informační
systémy naopak poskytují detailní informace často doplněné fotografiemi, videi apod.
apod

7

Kromě samotných informací o přístupnosti zařízení nabízí informační systém další aktuální
informace k tématu, zajímavé odkazy, akce, případně diskusní fóra apod.

8

Převážná většina zkoumaných informačních systémů nabízí informace ve formě textu
doplněného o další prvky jako piktogramy, loga, fotografie, ojediněle i videa.

9

10

Dobrým nástrojem „hodnotících informačních systémů“
systémů je použití variantního provedení
značky, která tak může vypovídat nejen o přístupnosti/nepřístupnosti, ale i o úrovni
přístupnosti (např. úroveň přístupnosti = počet zvýrazněných hvězdiček ve značce).
Většina provozovatelů IS jsou zástupci cílové skupiny osob se specifickými potřebami nebo
organizace s úzkými vazbami na tuto cílovou skupinu, což podstatně zvyšuje důvěryhodnost
IS. Dalším prvkem, který nějakým způsobem garantuje reálnost údajů jsou diskusní fóra či
online dotazníky, prostřednictvím kterých mohou cílové skupiny reagovat na soulad
uváděných informací se skutečností
skutečnos (možnost přispívat s vlastními zkušenostmi a postřehy
z cest, atd.).

Typologie informačních systémů
Na základě 4 vybraných kritérií (inkluzivita, váha tématu bezbariérového cestování na celém
informačním systému, míra specializace a dostupnost informací) byly zkoumané informační systémy
rozděleny do 5 kategorií:

komplexní IS s databází zahrnující informace o přístupnosti pro různé skupiny osob

speciální IS zahrnující
hendikepovaných osob

informace

o

přístupnosti

pro

různé

skupiny

speciální IS zahrnující informace o přístupnosti pro specifické skupiny
hendikepovaných osob a vybrané druhy služeb (např. jen ubytování pro osoby se
sníženou schopností pohybu)
speciální IS odkazující na jiné zdroje informací (info portály, databáze)
o přístupnosti dle zemí/potřeb aj.

speciální IS pro hendikepované osoby, zaměřené na komplexní informace
vč. informací o cestování

Nejvíce (70 %) prozkoumaných IS lze zařadit
zařa do kategorií 2 a 3. Pouze 13 % IS nabízejících informace
o přístupnosti je součástí komplexního portálu cestovního ruchu (kategorie 1).
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Obr.
br. 3 Příklady vybraných kategorií informačních systémů

Kategorie 1:

Kategorie 2:

Kategorie 3:

www.visitoslo.com

www.toegankelijkvlaandere
n.be

www.theatre
www.theatre-access.co.uk

www.tirol.at/xxl/de/772164/
index.html

www.travel4all.fi

www.barrierefreierurlaub.at
/

www.openbritain.net

Za účelem vyhodnocení jednotlivých typů informačních systémů (resp. identifikace optimálních typů),
byly stanoveny klíčové silné stránky a provedena analýza typů z hlediska přítomnosti klíčových
vlastností.

Klíčové vlastnosti:
•

inkluzívní přístup - tj. přístup, kdy je téma přístupného cestování začleněno automaticky mezi
běžnou nabídku služeb cestovního ruchu a který umožňuje uživatelům najít potřebné informace
na jednom místě;

•

diverzita potřeb - tj. přístup, který zohledňuje různorodost potřeb uživatelů IS, např.
databáze nabízí podrobný popis skutečnosti,
skutečnosti, namísto do určité míry subjektivního či
zjednodušeného členění parametrů přístupnosti do úrovní/kategorií a umožňuje, aby si každý
uživatel našel ty informace, které potřebuje;
potřebuje

•

kvalita informací - tj. přehledné a dostatečně podrobné informace poskytnuté přímo v rámci
vlastní databáze IS,, doplněné audiovizuálními prvky;
prvky

•

důvěryhodnost informací - tj. garance pravdivosti, relevance – např. prostřednictvím
spolupráce provozovatele s cílovou skupinou - a aktuálnosti poskytovaných informací,
s možností ověření informace z jiného zdroje;

•

uživatelský komfort - tj. systém nabízí funkce, které usnadňují práci uživateli, umožňují
kromě získání informací o přístupnosti širšího přehledu o tématice provést další kroky v rámci
přípravy cesty/pobytu.
Tab. 2 Naplnění parametrů klíčové silné stránky jednotlivými typy informačních systémů (v %)
Silná stránka
(klíčová vlastnost)

Typ informačního systému (kategorie)
1

2

3

4

5

Inkluzivita

100 %

0%

0%

0%

0%

Diverzita potřeb

71 %

86 %

36 %

50 %

43 %

Kvalita informací

58 %

100 %

83 %

25 %

30 %

Důvěryhodnost informací

17 %

100 %

50 %

42 %

42 %

Uživatelský komfort

60 %

100 %

70 %

40 %

50 %

9

Pozn. Při hodnocení klíčových vlastností bylo posuzováno více parametrů. Kromě inkluzivity, která je samostatným
obsahovým parametrem IS, jsou ostatní klíčové silné stránky souborem vybraných technických a obsahových
parametrů - např. Důvěryhodnost informací zahrnuje parametry jako důvěryhodnost provozovatele, dostupnost
metodiky hodnocení, zapojení cílových skupin do sběru a hodnocení dat aj. Pro vyhodnocení, zda pro ten který
typ IS platí ta která klíčová silná stránka, byl proveden procentuální výpočet jako podíl počtu naplněných
parametrů na celkovém počtu parametrů dané klíčové silné stránky.

Na základě zobecnění vlastností zkoumaných informačních systémů, typologizace a vyhodnocení
jednotlivých typů informačních systémů by se dalo za modelové evropské informační systémy
považovat informační systémy typu 1 a 2. Nicméně vzhledem k tomu, že i tyto kategorie samotné
vykazují určité nedostatky (typ 1: malá hloubka a důvěryhodnost informací, horší přístupnost, ne vždy
přímý přístup z homepage; typ 2: méně atraktivní grafické řešení), lze za modelový informační systém
považovat kombinaci vhodných parametrů informačních systémů typu 1 a 2 (příp. 3, který se
vyznačuje největší důvěryhodností a komplexností informací).
Tvůrcům a provozovatelům informačních systémů lze tedy jako určitý návod při koncipování
přístupného informačního systému doporučit zvážení zmíněných parametrů (klíčových vlastností):
•

Inkluzivita (typ 1) - IS zaměřen primárně na informace z oblasti cestovního ruchu v dané
destinaci (regionu, zemi) s tím, že jeho nedílnou součástí jsou i informace týkající se úrovně
přístupnosti infrastruktury cestovního ruchu pro různé skupiny turistů. Tyto informace jsou
zpravidla soustředěny v rámci speciálních/tematických sekcí systému (např. sekce pro mládež,
pro seniory, pro rodiny s dětmi apod.), které jsou přístupné většinou přímo z homepage.

•

Diverzita potřeb (typ 1 + 2) - vícejazyčné mutace, „blind-friendly“ řešení, nejen přístupné
objekty v databázi, zaměření na různé cílové skupiny (více typů postižení) i na provozovatele
(poradenství, školení atd.), zaměření na více typů služeb (základní - ubytovací, stravovací,
kulturní, sportovní, turistické cíle; doprovodné - asistenční služby, půjčovny kompenzačních
pomůcek aj.), podrobný popis skutečnosti spíše než zobecnění dle určitých kritérií.

•

Kvalita informací (typ 2 + 3) - přístupnost jakožto prioritní téma IS příp. určité sekce,
jednotná forma (např. na základě standardizovaných formulářů), použití audiovizuálních prvků
(fotografie, videa, zvukové nahrávky, aj.) k textovému základu, informace ve více úrovních:
základní - použití „rychlých informací“/symbolů (loga, piktogramy, značky) a podrobné (popis
skutečnosti nebo popis dle stanovených kritérií: rozměry, kompetence personálu apod.).

•

Důvěryhodnost informací (typ 2) - informace z více zdrojů (provozovatel zařízení,
monitorovací orgán, uživatel), provozovatel = autorita (typ 1: např. národní agentura cestovního
ruchu, typ 3: organizace zastupující konkrétní cílovou skupinu), zveřejnění metodiky hodnocení
přístupnosti, zapojení cílové skupiny do procesu hodnocení, údaje o datu aktualizace informací,
kontakty na monitorovací orgán.

•

Uživatelský komfort (typ 1 + 2 + 3) - subjekt v databázi má přístup k dalším službám jako je
poradenství k debarierizaci, inzertní místo na portálu, slevy na účast na vzdělávacích programech,
zařazení do tištěné verze portálu (průvodce) příp. možnost propagovat se logem/značkou apod.
(zejména v případě zpoplatněných informačních systémů), uživatelská podpora, možnosti
rozšířeného vyhledávání (dle druhu služby, typu postižení, lokality, příp. vlastních kritérií),
možnost nastavení parametrů (velikost textu, barevný kontrast, požadavky na přístupnost, aj.),
širší nabídka funkcí – informační (databáze, novinky, ankety, fotogalerie, akce, zajímavé odkazy
např. na obdobné portály v jiných regionech/zemích, aj.), rezervační, prodejní, poradenství,
diskusní aj., vysoce atraktivní grafické zpracování.
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Pojďme se na modelový IS podívat pohledem našeho potenciálního turisty - pana Jonáše, se kterým
jsme se seznámili v předchozí kapitole.
Předpokládejme, že pan Jonáš je osobou se zrakovým postižením a letos by chtěl jet do
Norska. Díky čtečce k PC, kterou si nedávno opatřil, může vybírat z pohodlí svého domova
bez pomoci manželky (která chce mimochodem do Řecka). Je rád, že na oficiálních
stránkách propagujících Norsko coby turistickou destinaci našel veškeré
veš
informace i
o přístupnosti (bezbariérovosti) a to v různých jazycích včetně češtiny! Na interaktivní mapě si vybral
oblast, kam by se chtěl podívat a ze seznamu zařízení vybral tři, u kterých bylo uvedeno logo jako
informace o tom, že zařízení bylo nedávno prozkoumáno z hlediska přístupnosti certifikačním
cer
orgánem
norské agentury cestovního ruchu a otestováno skupinou osob se zdravotním postižením. Dostatečně
podrobný popis v detailu každého zařízení mu pomohl vyřadit jedno zařízení, ve kterém by se nemohl
ubytovat se svým psem. Ze zbývajících dvou
dvo vytipovaných zařízení nakonec vybral penzion, který
nejen splňoval všechny jeho požadavky na přístupnost (jak
jak si mohl ověřit i z bohaté
fotodokumentace), ale nabízel i velmi zajímavé vyžití v okolí včetně přístupných turistických cílů a
dopravy.

11

4.
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Tato kapitola hledá vhodnou strukturu informačního systému pro přístupný cestovní ruch.
ruch Jaké typy
informací by měl svým uživatelům poskytovat? Jaké funkce by měl mít? Jaké vlastnosti by měly mít
zveřejňované informace?

Informace získávané před uskutečněním cesty hrají při rozhodování zásadní význam. U osob se
s
specifickými potřebami - viz obr. 4, zejména u osob se zdravotním omezením, se objednání jakékoliv
služby nebo uskutečnění cesty nemůže obejít bez získání dostatečných a věrohodných informací. Proto
je nutné věnovat obsahu informačních
informační systémů v přístupném cestovním ruchu velkou pozornost.
Obr. 4 Návštěvníci se specifickými potřebami (s omezením)

Návštěvníci

Osoby s
omezením

Osoby se
zdravotním
omezením

Pohybové
omezení

Zrakové
omezení

Sluchové
omezení

Osoby bez
omezení

Rodiny s
malými
dětmi

Senioři

Ostatní

Jiné
omezení

Osoby s pohybovým omezením - osoby, které nejsou schopny samostatného pohybu (chůze) a
jsou odkázány na různé kompenzační pomůcky (berle, francouzské hole, chodítka, mechanické nebo
elektrické vozíky) nebo pomoc další osoby, osoby s omezenou hybností horních končetin, osoby po
úraze omezujícím pohyb (např. zlomené končetiny) apod. Problémem je pro ně nástup do dopravních
prostředků, architektonické bariéry (např.
(
schody, manipulační prostor), terénní nerovnosti,
nerovnosti
usedání/vstávání apod.
Osoby se zrakovým omezením - osoby s omezenou schopností orientace, tj.
t osoby nevidomé,
osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké, osoby s poruchami barvocitu (neschopnost vidění barev
v celém spektru) apod. Problémem je pro ně přístup k informacím (většinu
(většinu informací totiž přijímáme
zrakem), stravování, orientace a samostatný pohyb.
Osoby se sluchovým omezením - osoby s úplnou nebo částečnou ztrátou sluchu. Problémem je
pro ně komunikace a přístup k zvukovým informacím (např. hlášení rozhlasu, zvonění telefonu, klepání
na dveře, alarm).
Osoby s jiným zdravotním omezením - osoby
soby se speciálními stravovacími potřebami,
potřebami osoby
s alergiemi a astmatem, osoby s postižením vnitřních orgánů apod. Problémem je pro ně zejména
stravování (nedostupnost
dostupnost dietního programu, pokrmů neobsahujících potravinové alergeny - látky
vyvolávající alergickou reakci), vnější a vnitřní alergeny (pyly, roztoči),
roztoči), dostupnost lékařské péče apod.
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Senioři - osoby důchodového věku.
věku Ve stáří člověk začíná hůře vidět, slyšet, má potíže při chůzi a
může mít tedy stejné problémy jako lidé s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým omezením.
Rodiny s malými dětmi - většinou se uvádí s dětmi do 3 let. Problémy jsou obdobné jako u osob
s pohybovým omezením, zejména cestují-li
cestují s kočárkem.
Ostatní osoby s omezením pohybu a orientace - osoby s objemnými zavazadly, osoby malého
nebo nadměrného vzrůstu, těhotné ženy apod. Problémy jsou obdobné jako u osob s pohybovým
omezením.
Vraťme se zpět
ět k panu Jonášovi. Od cesty do Norska očekával, stejně jako turisté bez
omezení, dovolenou bohatou na aktivity a zážitky,
zážitky, dovolenou bez kompromisů.
kompromisů Při jejím
plánování hledal odpovědi
dpovědi na tyto otázky:
Jak tam pojedu?

Kde budu spát?

Kolik mě
to bude
stát?
Kde budu jíst?

Co tam
budu dělat?

Ideální je, pokud potenciální návštěvník (s jakýmkoliv omezením) najde všechny odpovědi na jednom
místě - v jednom informačním systému. Minimalizuje tak úsilí
silí a čas věnovaný shromažďování
informací. Informace by se měly vztahovat ke všem službám cestovního ruchu, měly by mít vhodný
formát a být přinejmenším pravdivé. To vše rozhoduje, zda se k informacím zákazník dostane a zda do
destinace přijede. Podívejme se na jednotlivé aspekty kvalitního informačního systému podrobněji.

Obsah a funkce přístupného informačního systému
Prvořadou funkcí informačního systému je poskytování informací a v to v rozsahu, který usnadní
uživateli rozhodování. Z hlediska výběru destinace a místa pobytu jsou nejdůležitějšími informacemi
údaje o ubytovacích možnostech a turistických cílech. Jelikož dovolenou nelze omezit jen na pobyt
v hotelu, potřebují hosté vědět, co mohou v dané lokalitě navštívit,, jaké aktivity zde mohou
vykonávat,, jak se tam dostanou apod.
Tab. 3 Obsah přístupného informačního systému
Destinace
•

základní informace o destinaci, popis destinace, seznam zajímavostí

•

geografická poloha, orientační mapka destinace

•

přístupnost destinace, vhodnost místa pro osoby s omezením, možnost bezbariérového pohybu po destinaci

•

dopravní dostupnost:
o

autem - popis cesty a časová dosažitelnost od významných sídel/bodů; čím větší vzdálenost
od významnějších sídel, tím horší přístupnost

o

vlakem, autobusem - nejbližší zastávka(y), možnost vyhledat konkrétní spoje, přístupnost dopravní
infrastruktury (nádraží, zastávky) a dopravních prostředků

o

taxislužba - kontakty, odkazy

o

možnost bezbariérové dopravy po destinaci
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Ubytování a stravování
•

přehled ubytovacích a stravovacích zařízení v destinaci

•

informace o jednotlivých ubytovacích zařízeních v rozsahu:

•

o

charakteristika, popis zařízení, kapacita

o

geografické umístění ubytovacího zařízení (mapka)

o

dopravní dostupnost - popis cesty autem, dostupnost veřejnou dopravou (nejbližší zastávka, její
přístupnost, popis cesty od zastávky k objektu - pěší dostupnost, dostupnost MHD, možnost zajištění
přepravy do objektu např. z nádraží vozidlem ubytovacího zařízení, možnost vyhledat konkrétní spoje)

o

poskytované služby

o

přístupnost zařízení, vhodnost zařízení pro daný typ omezení

o

informace o cenách, možnost rezervace

o

kontakt, odkaz na vlastní webové stránky zařízení

informace o jednotlivých stravovacích zařízeních v rozsahu:
o

charakteristika zařízení

o

geografické umístění

o

provozní doba, cenová úroveň

o

přístupnost zařízení

o

informace pro osoby se speciálními stravovacími potřebami (diabetici, celiaci, apod.)

o

kontakty a odkazy

Turistické cíle
•

tipy na výlety - přehled turistických cílů a atrakcí v destinaci a jejím okolí (památky, muzea, kulturní zařízení,
přírodní zajímavosti, turistické trasy, cyklotrasy, sportoviště, sportovní atraktivity apod. - dle charakteru
destinace), seznam akcí (informace o společenském, kulturním a sportovním dění)

•

informace o jednotlivých turistických atraktivitách a atrakcích v rozsahu:

•

o

základní charakteristika

o

geografické umístění

o

dopravní dostupnost - popis cesty autem, veřejnou dopravou (nejbližší zastávka, pěší/MHD dostupnost
k atraktivitě, odkaz na možnost vyhledání spojení, přístupnost infrastruktury a dopravních prostředků)

o

přístupnost atraktivity/atrakce

o

kontakty a odkazy

kalendář akcí v rozsahu:
o

popis akce

o

místo konání a jeho přístupnost

o

čas, cena

o

kontakt na pořadatele

Jiné
•

informace o doplňkových službách:
o

zdravotní služby - nejbližší nemocnice, zdravotní středisko, lékárna

o

asistenční služby - možnost zajištění odborného asistenta

o

půjčovny - dopravní prostředky, sportovní vybavení/prostředky, kompenzační pomůcky

o

turistická informační centra - kontakty, odkazy na další zdroje informací

o

nákupní možnosti

o

finanční služby - banky, umístění bankomatů, pošta
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Výčet položek obsahu v tabulce 3 není striktní ani kompletní. Cílem informačního systému by však
mělo být poskytnutí komplexní prezentace regionu a jeho produktů cestovního ruchu.
Informace o přístupnosti by měly být nedílnou součástí obecných informací o cestovním ruchu
v destinaci. Přístupnost destinace je dána přístupností všech služeb cestovního ruchu, které turista
chce a může využít. Informace o přístupnosti by se tedy neměly omezovat pouze na ubytovací
zařízení. Měly by pokrývat všechny fáze cesty od přípravy přes objednávku/rezervaci, dopravu na
místo, pobyt v zařízení, využití dalších služeb a atraktivit v lokalitě, kulturní nebo sportovní vyžití
v okolí až po návrat domů. O hodnocení přístupnosti pojednává následující kapitola.
Informační systém by měl být přehledný tak, aby kterémukoli uživateli umožňoval snadné ovládání a
orientaci v informacích. Toho dosáhneme logickým členěním informací. Snadnější přístup k informacím
zajišťuje funkce vyhledávání. Vhodné je filtrování dat podle typu zákazníka (typu omezení), formy
dovolené (preferovaných aktivit, akcí), ročního období (letní x zimní dovolená) nebo lokalit.
Přehlednost a orientaci zvyšuje mapa stránek.
Informační systém je vhodné doplnit o rezervační systém 4 . Informační systém pomáhá
návštěvníkovi vyhledat a seznámit se s požadovanými informacemi a rezervační systém mu umožňuje
požadovanou informaci (službu) přímo rezervovat/koupit.
Uživatelský komfort zajišťuje možnost tisku či exportu informací do běžných typů dokumentů.
Vzhledem k tomu, že omezení stejně jako potřeby potenciálních návštěvníků jsou velmi rozmanité, a
že neexistuje jednotný systém hodnocení přístupnosti, je velmi důležitou funkcí IS diskusní fórum
potažmo snadný přístup ke kontaktům na poskytovatele služeb. Uživatele se stejným omezením si
tak mohou předávat informace týkající se přístupnosti nebo si vyžádat doplňující informace
u poskytovatelů služeb.
Provedení informačního systému by mělo respektovat pravidla přístupného webu, o kterých pojednává
kapitola č. 6.

Formát informací (nejen o přístupnosti)
Informace by měly jasně a přesně popisovat zařízení a služby a tím umožnit potenciálním hostům lépe
vyhodnotit, zda vyhovují jejich konkrétním potřebám a rozhodnout se, zda je využijí nebo ne.
Pokud je informace pouze v podobě textu je nutné velmi podrobně popsat všechny detaily (např.
počet, výška a šířka schodů, pochozí povrch, velikost místností, umístění zařizovacích předmětů
v pokoji atd.). Textové informace je lepší doplnit fotodokumentací klíčových parametrů přístupnosti
daného zařízení nebo místa.
Při popisu služby postačí text. Pokud je služba spojená s použitím technického zařízení, je vhodné
doplnit text fotodokumentací zařízení (např. plošina, zvedák k bazénu, používaný dopravní
prostředek).
Informace pro osoby se zrakovým postižením by měly být ve formátu „blind friendly“.
Před využitím dalších multimediálních dokumentů (audio, video, webkamery, virtuální prohlídky
objektů apod.), které jsou pro cestovní ruch typické, je třeba zvážit jejich soulad s požadavky na
přístupnost webů.
Vhodně zvolený formát uveřejňovaných informací má vliv na konečný efekt uveřejňované informace.
Při zprostředkování různých forem komunikace poskytovatele služby se zákazníky je žádoucí zvažovat
4

Komplexní IS (viz kapitola 3 - IS kategorie 1) se nezaměřují prímárně jen na přístupnost destinace, ale i na její
propagaci a prodej služeb (služby je možné na nich rezervovat/objednávat).
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komunikační možnosti osob s různým typem omezení a tomu přizpůsobit spektrum komunikačních
kanálů – email, telefon, SMS zprávy, Skype apod.

Vlastnosti informací (nejen o přístupnosti)
Je nutné si uvědomit, že lidé s omezením plně spoléhají na pravdivost a aktuálnost poskytovaných
informací.
Pro návštěvníky je důležitá informace o stáří údajů. Jakákoliv změna, která má dopad na přístupnost,
by měla být obratem zaznamenána a poskytnuta návštěvníkům. I sebemenší změna může ovlivnit
celkovou přístupnost. Zejména pro osoby s pohybovým postižením je informace o stavu bariér
zásadním kritériem. Při poskytování služby nebo v místě poskytování služby může docházet
k zásadním změnám v přístupnosti pro tuto cílovou skupinu. Staré nebo neaktuální informace jsou
nepoužitelné a snižují tedy důvěryhodnost informačního zdroje. Proto je nutné u informace vždy
uvádět zdroj a datum poslední aktualizace.
Neméně důležitou je pro návštěvníky záruka pravdivosti údajů. Pokud je například nesprávně uvedena
šířka dveří (stačí pár centimetrů), turista na vozíku zkrátka nebude schopen se dostat dovnitř.
Zkreslení poskytovaných informací, ať už vědomé či nevědomé, může znamenat, že návštěvník
absolvuje cestu, ale v cíli zjistí, že skutečnost se liší od popisovaných informací. V krajním případě mu
nezbývá než se vrátit domů. Tato nepříjemná skutečnost rozhodně povede ke kritice, stížnostem a
k negativním referencím směřujícím jak k poskytovateli informací, tak k poskytovateli služby. Proto je
lepší přiznat drobné nedostatky než riskovat velké zklamání klienta.
Mimo referencí nebo osobních zkušeností nemá zákazník jinou možnost jak kontrolovat relevanci
poskytnutých údajů. Důvěryhodnost a spolehlivost informací by zvýšila jednotná metodika
o poskytování informací resp. národní systém certifikace – odborné posuzování přístupnosti
nezávislým subjektem. Existující certifikáty kvality otázku přístupnosti neřeší, nebo pouze velmi
stručně. Pro osoby s omezením jsou však důležité podrobné a komplexní informace.
Informace musí být natolik detailní, aby umožňovaly každému nezávisle a s určitostí vyhodnotit, která
zařízení a služby cestovního ruchu jsou schopny uspokojit jeho
specifické potřeby. Jako příklad lze uvést, že nestačí zveřejnit
Obr. 5 Mezinárodní symbol přístupnosti
pouze popis turistické trasy, protože pro osoby na vozíku jsou
nezbytné i další doprovodné informace: možnost parkování a
občerstvení, přístupnost a vzdálenost bezbariérových WC apod.
Informace by měly současně zohledňovat potřeby co nejširšího
okruhu klientů. V praxi se často omezují pouze na osoby na
vozíku.
Přesto, že by informace o přístupnosti měly co nejvíce
reflektovat specifické potřeby jednotlivých osob či postihovat
různorodé služby cestovního ruchu, měly by ve své základní
podobě být jednoduché a tedy přehledné a srozumitelné. Zde
mají nepostradatelnou roli konvenční symboly/piktogramy, videa, fotografie (o jejich vhodnosti
s ohledem na pravidla přístupných webu pojednává kapitola 6). Nestačí však omezovat informace
pouze na symboly.
Informace o přístupnosti by podobně jako ostatní informace o nabídce cestovního ruchu měly být
poskytovány bezplatně.
Kvalitní informační systém (s informacemi o přístupnosti) je významným nástrojem k oslovení a
přesvědčení potenciálních turistů z řad osob s omezením. Pouze vysoce důvěryhodný informační
systém však může být pro cílovou skupinu přínosem. Bude-li přístupný informační systém funkční vůči
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svým základním cílovým skupinám (osoby s omezením), bude prospěšný pro všechny další cílové
skupiny (pro kohokoli).
Ať už dané zařízení nebo služba je či není přístupná osobám s daným typem omezení, neměl by je IS
ignorovat, tj. měl by informace o zařízení zpřístupnit i této skupině potenciálních zákazníků.

Čím větší omezení, tím více
informací o přístupnosti je
požadováno.

Čím více informací je k
dispozici, tím lepší závěry
(rozhodnutí) mohou být
učiněny.
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5 . HO D NO C E NÍ P Ř ÍSTU P NO STI TU R ISTIC K É INFR A STR U K TU R Y
Tato kapitola se zabývá podrobněji informacemi o přístupnosti. Jejím cílem je poskytnout přehled
přístupů používaných k hodnocení přístupnosti v cestovním ruchu a pokusit se nastínit jejich výhody či
úskalí.

Hodnocení přístupnosti turistických zařízení je jednou ze základních oblastí přístupného cestovního
ruchu. Představuje v podstatě hodnocení jakosti služeb ve vztahu ke specifickým potřebám cílové
skupiny. Podle odhadů je přístupnost (a tím pádem také informace o přístupnosti) nutností pro 10 %
populace, požadavkem (potřebou) pro 40 % a pohodlím (známkou kvality) pro 100 % populace.
[ENAT, www.accessibletourism.org]
Informace o přístupnosti usnadňují osobám s omezením (zejména zdravotním) rozhodování a zvyšují
tedy jejich poptávku po službách cestovního ruchu. Současně přispívají k rozšiřování nabídky služeb
cestovního ruchu, když podnikatelé přizpůsobují své služby potřebám a požadavkům zákazníků.
Základním problémem a do určité míry tedy i překážkou rozvoje přístupného cestovního ruchu je
nejednotnost kritérií přístupnosti a systémů jejich hodnocení. Na národní ani mezinárodní úrovni
neexistuje ucelená metodika hodnocení bezbariérovosti a jednotného podávání informací
o přístupnosti s popisem detailů pro jednotlivá omezení, která by umožnila objektivní rozhodování
zákazníků při výběru služeb a aktivit bez rizika, že zakoupená služba pro ně bude nevhodná nebo
nepoužitelná.
Existuje však řada regionálních (lokálních) příkladů, ze kterých jsme při zpracování této kapitoly
čerpali. Jedná se zejména o vlastní zkušenosti nabyté při hodnocení přístupnosti v Těšínských
Beskydech v rámci budování IS Jedemetaky.cz (projekt Beskydy pro všechny). Hodnotné informace
nám poskytla rovněž „Analýza informačních systémů k bezbariérovému cestování“, o níž pojednává
kapitola 3.
Naším cílem není určit jediný správný postup a systém hodnocení přístupnosti, ale shrnout široké
spektrum informací (přístupů) a zprostředkovat vlastní zkušenosti s touto problematikou. Volba
konkrétní podoby systémů hodnocení a jejich parametrů závisí ve značné míře na konkrétních
podmínkách realizace.

Co hodnotit (služby cestovního ruchu)
Cestovní ruch to je doprava, primární turistické atraktivity (turistické cíle, sportovní a kulturní zařízení,
historické pamětihodnosti) a sekundární turistická infrastruktura (ubytovací a stravovací zařízení,
informační služby, prodej upomínkových předmětů a další doplňkové služby).
V optimálním případě by hodnocení přístupnosti mělo zahrnovat všechny prvky cestovního ruchu a IS
by pak měl umožňovat sestavení individuálního programu podle specifických omezení návštěvníka
(např. cesta/doprava z výchozího místa do cílové destinace, ubytování a stravování, přístupné primární
atraktivity).
Ve veřejné dopravě jsou stále častěji provozovány bezbariérové dopravní linky (zejména
nízkopodlažní spoje nebo spoje vybavené plošinou). Hodnocení by se mělo zaměřit na linky, které již
jejich provozovatel deklaruje jako přístupné. Informační systém by tedy měl obsahovat informace
spojené s dopravním spojením ke konkrétnímu cíli např. ve formě popisu možných druhů, linek včetně
odkazu na provozovatele dopravy. Informace by měly obsahovat i popis bariér na dopravní cestě
(např. informace o výšce nástupiště apod.).
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Informace o přístupnosti individuální dopravy se týkají zejména parkoviště a cesty z parkoviště do
objektu.
Hodnocení přístupnosti primárních turistických cílů bývá okrajovou oblastí IS (viz kapitola 3).
Důvodem může být velká různorodost turistických cílů. Možným vysvětlením je také nízká míra
bezbariérovosti cílů a tudíž mylná domněnka o neefektivnosti mapování regionu. V IS převažují
prezentace přístupných turistických atraktivit (např. turistická stezka pro osoby s postižením zraku,
vyhlídka přístupná pro osoby na vozíku).
Hodnocení přístupnosti se v praxi zaměřuje hlavně na hotely a restaurace resp. na ubytovací a
stravovací zařízení, které tvoří základní prvek infrastruktury cestovního ruchu. V evropském či
celosvětovém měřítku je provozována celá řada systémů hodnocení přístupnosti hotelů a restaurací,
což dokládá také perspektivnost přístupného cestovního ruchu.
Tab. 4 Vybrané systémy hodnocení přístupnosti ubytovacích a stravovacích zařízení
ČR (Těšínské Beskydy)

Itálie (Jižní Tyrolsko)

Dánsko

http://www.jedemetaky.cz/

http://www.southtyrolforall.com/

http://www.godadgang.dk/

Rakousko

Norsko

Švédsko

http://www.ibft.at/en/start

http://www.visitoslo.com/en/?x=1

http://www.equality.se/

V uvedených IS lze hledat inspiraci jak přístupnost hodnotit. Zaměřují se na přístupnost z hlediska
osob se zdravotním postižením, což je logické, jelikož se jedná o skupinu s největšími nároky na
přístupnost. Je-li zařízení přístupné pro osoby se zdravotním postižením, bude s velkou
pravděpodobností přístupné také ostatním skupinám osob s omezením.

Jak hodnotit (způsoby hodnocení přístupnosti)
Základem systému hodnocení jsou dílčí kritéria přístupnosti (šířka dveří, existence výtahu apod.),
jejichž správné určení s ohledem na potřeby cílových skupin je pro kvalitu a informační hodnotu
systému klíčové.
Hodnotící systém však zpravidla zahrnuje i celkové hodnocení v podobě různých značek přístupnosti,
úrovní přístupností apod. Jejich nejednotnost - každý region používá jinou značku/logo přístupnosti
(viz obr. 5), způsobuje netransparentnost - málokdo ví, co taková značka říká.
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Obr. 6 Ukázka piktogramů používaných v rámci přístupného cestovního ruchu v Evropě
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Zdroj: konference Cestovní ruch pro všechny, Valladolid, Španělsko, 2010

Na základě zkušeností s návrhem a využíváním systému hodnocení v rámci projektu „Beskydy pro
všechny“ (www.jedemetaky.cz) a průzkumu zahraničních IS lze říci, že struktura systémů hodnocení
se skládá ze dvou hlavních prvků:
1)

způsob hodnocení na úrovni dílčího kritéria

2)

způsob hodnocení na úrovni dílčích skupin kritérií a celkového vyhodnocení přístupnosti

Oba tyto prvky mohou být založeny na binárním hodnocení ANO/NE či na hodnocení na určité škále
(např. výborná přístupnost - dobrá přístupnost - uspokojivá přístupnost - omezená přístupnost - pouze
s asistencí - nepřístupno).
Binární hodnocení představuje základní jednoduchou informaci, kdežto hodnocení ve formě určité
stupnice či škály poskytuje dodatečné možnosti využití takovýchto informací.
Binární hodnocení je jednoduché pro uživatele, hodnotitele a nedochází k žádným zkreslením. Oproti
hodnocení na škále, však neumožňuje plně využít potenciál efektů hodnocení.
Tab. 5 Struktura systémů hodnocení přístupnosti

Dílčí kritérium

Způsob

Postup

Výsledek

Binární hodnocení

Byly naplněny beze zbytku
požadavky kritéria?

Splnění/nesplnění dílčího
kritéria

Stupnice/škála/body

Do jaké míry byly naplněny
požadavky kritéria?

Míra splnění dílčího kritéria

▼▼▼▼▼▼▼
Celkové
hodnocení,
hodnocení dílčích
celků

Binární hodnocení

Dosahují dílčí kritéria
požadované úrovně?

Objekt je/není přístupný

Stupnice/škála/body

Přepočet plnění dílčích
kritérií na celkové
hodnocení.

Míra přístupnosti objektu

Binární hodnocení dílčích kritérií + celkové hodnocení pomocí stupnice
První skupina zahrnuje systémy založené na binárním hodnocení dílčích kritérií (ANO/NE)
a celkovém hodnocení pomocí určité stupnice.

Příkladem tohoto způsobu hodnocení může být IS Jedemetaky.cz, který vznikl v rámci projektu
„Beskydy pro všechny“. Škálu/stupnici ve výše popisovaném smyslu zde představují body - viz tabulka
č. 6.
Tab. 6 Ukázka systému hodnocení IS Jedemetaky.cz
Kritérium

Binární hodnocení

Bodové hodnocení

A. Přístup k objektu
A. 1 Parkování

je třeba získat min. 6 z 9 možných bodů

A.1.1 Možnost parkování u objektu

splňuje/nesplňuje

pokud splňuje: 3 body

A.1.2 Povrch parkoviště

splňuje/nesplňuje

3 body

A.1.3 Parkovací místo pro ZTP

splňuje/nesplňuje

2 body

A.1.4 Osvětlení parkoviště

splňuje/nesplňuje

1 bod
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... více na http://www.jedemetaky.cz/cz/bezbarier/certifikace/certif_online/index.php)

Binární hodnocení dílčích kritérií (ano/ne) přináší jednoznačné informace o přístupnosti. Z tohoto
pohledu zde není prostor pro subjektivní zkreslení hodnocení.
Úskalím je správné nastavení dílčích kritérií a jejich přepočtu na body, tak aby celkové hodnocení
nebylo zkresleno. V systému bodování jednotlivých kritérií může docházet k nahrazení nezískaných
bodů v důležitém kritériu body získanými z méně podstatných kritérií apod. (splnění 3
„jednobodových“ kritérií nahradí nesplnění jednoho „tříbodového“ kritéria).

Hodnocení v rámci dílčích kritérií na stupnici + celkové hodnocení pomocí stupnice
Při hodnocení v rámci dílčích kritérií i celkového hodnocení se používá určitá škála (bodová, slovní
apod.). Tento systém uplatňuje např. portál Jižní Tyrolsko pro všechny.
Tab. 7 Ukázka systému hodnocení IS Jižní Tyrolsko pro všechny
Přístupnost

Výborná

Dobrá

Uspokojivá

Pouze s
asistencí

Omezená

Nepřístupno

Parkoviště

Podlahová
krytina,
asfaltový nebo
betonový
povrch

Pevná půda,
rovné
vydláždění nebo
desky

Drobný štěrk

Štěrk, nerovné
dlaždiče, tráva,
kostky

Volný štěrk

Vzdálenost od
vchodu < 50 m
… více viz na: http://www.southtyrolforall.com
Pozn.: Jedná se o údaje z hodnotícího systému uplatňovaného v jižním Tyrolsku, ve vztahu k naší legislativě jsou
takto stanovené parametry přístupnosti nedostatečné (naše parametry jsou přísnější).

Rizikem tohoto systému je možnost subjektivního zkreslení hodnocení v rámci dílčích kritérií (ve výše
uvedeném příkladu omezeno podmínkami pro stanovení jednotlivých stupňů na škále přístupnosti).

Výhodou je, že poskytuje u dílčích kritérií (zejména klíčových) informaci o míře přístupnosti a označuje
tak např. vybrané objekty jako přístupné s asistencí, zatímco při hodnocení binárním by tyto objekty
byly vyhodnoceny jako nepřístupné.
Takovýto systém bude v konečném důsledku lepší než systém binárního hodnocení dílčích kritérií,
který sice také umožňuje stanovení úrovně přístupnosti, ale pouze ve vztahu k celkovému hodnocení,
kde se mohou vlivy dílčích kritérií vzájemně překrývat.
Např. v rámci binárního systému v klíčovém kritériu „povrch přístupového chodníku“ může být drobný
štěrk vyhodnocen jako nesplnění, zatímco systém pracující se stupnicí může stejný stav zařadit do
kategorie „přístupný s asistencí“.

22

Binární hodnocení dílčích kritérií + binární hodnocení celku
Založeno na splnění vybraných dílčích kritérií. Jako přístupné je označeno zařízení, které splní všechna
určená dílčí kritéria.
Tab. 8 Ukázka systému hodnocení dánského IS God adgang (dobrý přístup)
Vyhodnocení přístupnosti:

Informace o přístupnosti

(i) vozíčkáři

Parkování, obecně

(i) osoby s omezenou schopnosti pohybu
(OK) osoby s postižením zraku
(OK) osoby s postižením sluchu
(i) osoby s astmatem/alergií
(i) osoby s mentálním postižením
(OK) osoby s problémy při čtení

•
•

Počet parkovacích míst pro osoby se zdravotním
postižením: 3 místa
Celkový počet parkovacích míst: 420 míst

Parkování
označení
•
•

pro

osoby

se

zdravotním

postižením,

Vodorovné značení parkovacích míst pro postižené:
Ano
Zřetelná grafika: Ano

... více na www.godadgang.dk

Do tohoto typu hodnocení (tj. celková přístupnost ano/ne + detailní informace plnění jednotlivých
kritérií) patří také IS www.ibft.at, www.visitoslo.com, www.equality.se a další.
Takovýto systém poskytuje jednoznačnou informaci jak na úrovni dílčích kritérií, tak celkového
hodnocení a nedochází k žádným subjektivním vlivům ani zkreslením.
Problémem je zde skutečnost, že osobám, které nepožadují plnou přístupnost, neposkytuje jednotnou
stručnou informaci (např. přístupno pro vozíčkáře s asistencí) a tito uživatelé si musí informace
vyhodnotit sami na základě podrobných parametrů objektu.

Individuální hodnocení
Kromě výše uvedených způsobů hodnocení, pracují některé informační systémy se základními
informacemi o přístupnosti objektů bez jejich vyhodnocení (např. na www.europeforall.com, kde
u objektu jsou uvedeny rozměry, materiály povrchů apod.) a na uživateli je, aby si sám vyhodnotil,
zda daný objekt je pro něj přístupný.
Předpokladem fungování tohoto systému je dostatek detailních a spolehlivých informací. Zastánců
individuálního hodnocení přibývá, neboť specifické potřeby osob se stejným typem odlišení mohou být
natolik odlišené, že ani sebelepší systém hodnocení je nemůže postihnout všechny.
Nevýhodou je, že je uživatel v tomto případě ochuzen o souhrnnou informaci k přístupnosti a musí
pracně zkoumat dílčí kritéria, což sebou přináší riziko, že některou informaci přehlédne nebo také není

schopen určit potřebnou úroveň přístupnosti (např. neví zda podélné či boční naklonění
chodníku/rampy, které je v systému uvedeno v % apod. mu vyhovuje).
Tab. 9 Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení přístupnosti
Hodnocení
dílčích kritérií

Hodnocení
(dílčího) celku

Výhody a nevýhody
(+) Jednoduché vyhodnocení dílčích kritérií i celkového hodnocení na
straně osob s omezením, hodnotitelů i provozovatelů zařízení.

ANO / NE

ANO / NE

(-) Omezená informační hodnota souhrnného hodnocení neposkytuje souhrnnou informaci o omezené přístupnosti (např.
přístupno pro vozíčkáře s asistencí apod.).
(-) Negativní marketingová informace objektů, které nesplňují
celkovou přístupnost, omezuje jejich ochotu zařazení do systému a
postupného zvyšování přístupnosti.
(+) Jednoduché vyhodnocení dílčích kritérií na straně osob
s omezením, hodnotitelů i provozovatelů zařízení.
(-) Riziko zkreslení celkového hodnocení způsobené přepočtem dílčích
kritérií na celkovou stupnici.

ANO / NE

ANO ..... NE

(+) Možnost stanovit žebříčky přístupnosti. Provozovatelé usilují
nejen o dosažení limitní úrovně ale o maximum.
() Omezená informační hodnota souhrnného hodnocení - zejm.
z důvodu binárního hodnocení u klíčových kritérií, např. štěrková
stezka vyhodnocena jako nepřístupná již na úrovni dílčích kritérií
může být přístupná pro osoby s menším omezením.
(+) Marketingová informace neodrazuje provozovatele objektů od
zařazení do systému.
(-) Vysoká náročnost definování dílčích kritérií. Riziko zkreslení při
nedostatečném vymezení jednotlivých stupňů.
() Menší riziko zkreslení způsobené přepočtem dílčích kritérií na
celkovou stupnici, za předpokladu, že u dílčích kritérií i celkového
hodnocení se použije stejná stupnice.

ANO ..... NE

ANO ..... NE

(+) Možnost stanovit žebříčky přístupnosti. Provozovatelé usilují
nejen o dosažení limitní úrovně ale o maximum.
(+) Plná informační hodnota souhrnného hodnocení - objekty
přístupné pouze s asistencí jsou prezentovány jako objekty vyžadující
asistencí apod.
(+) Marketingová informace neodrazuje provozovatele objektů od
zařazení do systému.

Pozn. (ANO/NE - binární hodnocení, ANO..... NE - hodnocení na stupnici/škále)

Lze říci, že systémy hodnocení založené na stupnicích přinášejí oproti binárnímu vyhodnocení
dodatečnou informaci o stupni přístupnosti a zvyšují tak informační hodnotu pro uživatele, ochotu
hodnocených zapojit se do hodnocení.
Pro vybudování systému hodnocení, vlastní databáze informací o objektech je vhodnější
shromažďovat a uchovávat informace o rozměrech, sklonech, površích jednotlivých hlavních částí
stavby, která je pak podrobena hodnocení.
Informační systém pak na tato data aplikuje filtr v podobě systému hodnocení. Tento způsob
umožňuje pohlížet na základní data prostřednictvím různých filtrů (systémů hodnocení), modifikovat
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systém hodnocení, aniž by to vyžadovalo shromažďování dodatečných informací od provozovatelů
apod.
Nevýhodou je poměrně vysoká náročnost na sběr dat v terénu (jak časově tak i s ohledem na
kvalifikaci a přístup osob v terénu).
Z pohledu technického řešení je samozřejmým požadavkem možnost libovolné definice a změny
hodnotících kritérií, jejich typů, skupin, vah, minimálních úrovní přístupnosti apod.
Obr. 7 Filtrování (hodnocení) informací
Systém hodnocení
Kritérium: min. šířka dveří
Hodnota: <80 cm = nepřístupné, 80-90
cm přístupné, >90 cm výborná
přístupnost

Informace o objektu
např.

Vazba kritéria na nadřazeném celku:
body/procenta

šířka dveří: 95 cm

Typ kritéria: klíčové, musí být splněno
vždy / pomocné, body navíc

Co hodnotit (kritéria přístupnosti)
Vedle volby způsobu hodnocení tvoří základ systému hodnocení věcná podstata dílčích kritérií
přístupnosti.
Vzhledem k rozsahu tohoto materiálu se zde nezabýváme podrobně jednotlivými dílčími kritérii
bezbariérovosti, ale snažíme se poskytnout určitý stručný souhrn informací a zdrojů inspirace.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení resp. přístupnost by měla odpovídat minimálně zákonným
požadavkům. V ČR představuje klíčovou normu vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Tato vyhláška stanoví požadavky na stavby a jejich části s cílem zajistit jejich přístupnost pro osoby
s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy,
osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let - souhrnně označované jako „osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace“.
Vyhláška je závazná při projektování a výstavbě nových veřejně přístupných objektů, při změnách
staveb a při změnách užívání staveb se její ustanovení použijí přiměřeně s ohledem na stavebnětechnické poměry.
Vyhláška upravuje podrobně např. vstupy do budovy, bezbariérové rampy, dveře, okna, výtahy a
plošiny, hygienická zařízení a šatny, dopravní stavby (chodníky, přechody, zastávky, atd.).
Dílčí kritéria jsou stanovena v rámci dílčích (stavebních, funkčních) celků a proto je v úvodu vhodné
stanovit jejich strukturu, stanovit které části musí být povinně součásti hodnocení, které ne apod.
Tab. 10 Obvyklá kritéria hodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení
Hodnocená část zařízení
Parkoviště

Některá zařízení jsou vybavená vnitřními a
venkovními parkovišti a z tohoto pohledu
by bylo vhodné hodnotit přístupnost všech
parkovišť příslušných k objektu. Min. však
parkoviště, které je pro potřeby osob se
zdravotním postižením nejpřístupnější.

Obvyklá hodnotící kritéria
o
o
o
o
o
o

vzdálenost od vstupu do objektu
počet parkovacích míst pro ZTP
velikost a označení vyhrazených míst
povrch parkoviště
osvětlení parkoviště
aj.
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Hodnocená část zařízení

Obvyklá hodnotící kritéria

Přístupový
chodník

Přístupový chodník musí umožňovat
pohodlný přístup ke vstupu do objektu,
v okolí objektu. Hodnotí se jeho parametry
a vlastnosti, překážky na cestě.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vstup

V praxi se lze setkat se situací, kdy hlavní
vchod je nepřístupný (schody) a přístup
pro vozíčkáře je řešen bočními nebo dalšími
vchody, které zase nemusí být přístupné
z hlediska osob s postižením zraku apod.
Hodnotící systém by měl tedy umožnit
hodnocení více vchodů.

o prahy, úrovňové překážky
o rampy - spád, délka, šířka, madla, povrch
o velikost plochy před vstupem s ohledem na
směr otevírání dveří
o osvětlení, kontrast oproti okolí
o šířka a způsob otevírání dveří
o aj.

Recepce,
vstupní hala

Zde se hodnocení zaměřuje na zajištění
přístupnosti služeb recepce, volný pohyb a
dobrou orientaci v prostoru.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

povrch
podélný a příčný sklon
obrubníky (výška)
vodící linie
šířka chodníku
schody nebo jiné překážky na cestě
sklon případné rampy
odpočinková místa
osvětlení
aj.

výška recepčního pultu
možnost „podjetí“ vozíkem pod pult
povrch podlah
možnost komunikace s osobou sluchově či
zrakově postiženou
osvětlení
dispozice vstupního prostoru
umístění recepce
místa k sezení
aj.

Výtah a
vnitřní
chodby

Hodnotí se zejména samotná existence a
parametry výtahu a komunikačních cest
v budově.

o
o
o
o
o

rozměry výtahu
plocha před vstupem/výstupem
sedátko ve výtahu
ovládání výtahu
informace o pohybu výtahu (akustické,
vizuální)
o šířka chodby
o označení únikové cesty
o aj.

Ubytovací
prostory
(pokoje)

Zde se hodnocení zaměřuje na volný pohyb
a užívání zařízení pokoje hostem.

rozměry, způsob a směr otevírání dveří
rozměry pokoje, manipulačních prostor
výška postele, výškově nastavitelné lůžko
podlaha, podlahová krytina
vstup na balkon, terasu
výška prahů
výška a ovládání vypínačů světel
sociální zařízení - dveře, manipulační prostory,
madla, toaleta, sprchový kout/vana, umyvadlo
o vybavení pokoje (např. výška věšáků na
oděvy, zvukový/vizuální alarm)
o aj.
o
o
o
o
o
o
o
o
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Hodnocená část zařízení

Obvyklá hodnotící kritéria

Stravovací
prostory
(restaurace)

Hodnotí se zejména volný pohyb, orientace
a parametry usazení u stolu.

o rozměry, způsob a směr otevírání dveří
o výška stolů, možnost podjetí pod stůl, židle
o výška bufetových stolů (samoobslužných
pultů)
o jídelní lístky - jejich čitelnost
o aj.

Sociální
zařízení

Hodnotí se zejména dispozice bezbariérové
toalety ve veřejných prostorách (mimo
ubytovací část).

o
o
o
o

rozměry, způsob a směr otevírání dveří
velikost prostor, manipulační plocha
toaleta, umyvadlo, madla
aj.
rozměry, způsob a směr otevírání dveří
indukční smyčka
osvětlení
výškově nastavitelný řečnický pult
aj.

Konferenční
místnosti

Hodnotí se dispozice konferenčních prostor.

o
o
o
o
o

Relaxační
prostory

Hodnotí se dispozice prostor určených
k relaxaci hostů v objektu - např. bazén,
sauna, fitness, masážní salón, kosmetický
salón atd.

o podlaha - povrch, nebezpečí uklouznutí nebo
klopýtnutí
o rozměry, způsob a směr otevírání dveří
o šatna, sprchy, toalety
o rozměry bazénu, vstup do bazénu
o aj.

Hodnotí
se
připravenost
personálu,
přístupnost informačních materiálů a jiných
služeb pro klienty.

o
o
o
o
o
o
o

Služby
personál

a

proškolený personál
ubytování/vstup s vodícími a asistenčními psy
informační/navigační systém
asistenční a informační služby
přístupnost webových stránek
ostatní služby
aj.

Tvorba systému hodnocení může probíhat v těchto postupných krocích:
1) Z obecného pohledu je potřeba nejprve si stanovit cíle hodnocení (Je naším cílem pouze přinést
prostou informaci o přístupnosti (ano/ne) uživatelům, nebo také usilujeme o zmapování většího
množství objektů, chceme nabídnout provozovatelům další marketingový nástroj apod.?) a základní
systém fungování hodnocení (Založíme systém na sebehodnocení nebo budeme striktně auditovat
veškeré informace apod.?).
2) Druhým krokem je stanovení struktury a způsobu fungování hodnocení - binární hodnocení
(ano/ne) a hodnocení pomocí určité škály. Celkové nastavení systémů je nejdůležitější částí návrhu
systému hodnocení.
3) Posledním krokem je stanovení dílčích kritérií hodnocení. Inspirovat se můžeme řadou IS
uvedených v této kapitole.
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6 . P Ř ÍSTU P NO S T INFO
NFO R MAČ N ÍC
Í H SY S TÉ MŮ
Kdo
do jsou uživatelé s omezenou schopností získávat informace z internetu? Jak je určité omezení
limituje v přístupu k elektronickým informacím? Jaké kompenzační pomůcky používají? Co je to
přístupný web a jakými mýty je jeho tvorba opředena? Jaká jsou základní pravidla tvorby přístupného
IS? Tak to jsou otázky, na které se vám pokusíme
p
odpovědět v této kapitole.

Různé skupiny uživatelů informačního systému mají různé požadavky nejen na jeho obsah, ale i na
jeho provedení. Poznání těchto potřeb je předpokladem dosažení přístupných informačních systémů.
Přístupnost informačního systému znamená, že ho mohou používat i lidé s omezením. Přesněji řečeno,
přístupnost znamená, že mohou vnímat, chápat, navigovat a komunikovat s IS,, a že mohou také do IS
přispívat. Přístupný IS neklade žádnému uživateli překážky v jeho používání.
Obr.8 Uživatelé IS z hlediska schopností získávat informace z Internetu
nternetu

uživatelé IS

s omezením

zrakové
omezení

omezená
pohyblivost
horních
končetin

bez omezení

sluchové
omezení

kognitivní
poruchy
(např.
dyslexie)

zastaralé
PC

jiné
zobrazo
zobrazovací
zařízení

minoritní
operační
systém
nebo
internet.
prohlížeč

Potřeby resp. bariéry, které z jednotlivých omezení vyplývají,
vyplývají, se týkají buďto technického řešení IS
nebo formátu informací - blíže viz tabulka č. 11.
1
Tab.11 Bariéry vyvolávané jednotlivými typy omezení [9, 10, 11]
Charakteristika omezení
Zrakové omezení
Zahrnuje
ahrnuje širokou škálu zrakových
vad, od úplné ztráty zraku či zbytky
zraku,,
přes
různé
stupně
slabozrakosti a poruchy vidění
(např. zelený zákal, trubicové
vidění),
), až po poruchy barvocitu
(např. barvoslepost).

Bariéry v práci s PC

Potřeby/Řešení

×

nepřístupnost
vizuálních
informací (nedokážou si je
přečíst, prohlédnout)

 zpřístupnit informace v audio
formátu
nebo
hmatovém
výstupu (v Braillu)

×

neschopnost nebo omezená
schopnost používat myš

×

problematická orientace v IS
(omezená schopnost vnímat
plošnou strukturu dat na
monitoru)

 větší písmo, možnost zvětšení
obsahu,
aniž
by
došlo
k rozpadu designu (nevýhodou
je, že je vidět jen výřez
obrazovky a tím pádem se hůř
orientuje
e v IS/na ploše)

×

špatné
rozvržení
barev
znepříjemňuje používání IS

 obrázky
vč.
map
opatřit
textovými
popisky
(čtecí
zařízení umí zpracovat pouze
textovou
vou informací)
informací
 používat
kontrasty

vhodné
barevné
mezi textem a
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Charakteristika omezení

Bariéry v práci s PC

Potřeby/Řešení
pozadím plochy
 zdůraznit orientační a navigační
prvky
 nepoužívat
pro
informací pouze barvy

odlišení

 specifické
kompenzační
pomůcky
používané
pro
zpřístupnění obsahu IS
Pohybové omezení

×

Do této skupiny patří uživatelé
s omezenou schopností používat
ruce při práci s PC.

neschopnost nebo omezená
schopnost ovládat PC, používat
myš a klávesnici

 jednoduchá struktura IS - lidé
s
omezenou
motorikou
(pohyblivostí)
se
potřebují
dostat k informacím na co
nejmenší počet kliknutí, uvítají
větší písmo, větší řádkování a
širší zóny pro kliknutí
 specifické
kompenzační
pomůcky používané namísto
běžných vstupních zařízení viz dále v této kapitole

Sluchové omezení

×

nedostupnost
alternativy
k
informaci
uvedené
ve
zvukovém formátu

×

omezená schopnost porozumět
složitým textům (zejména osoby
neslyšící od narození mívají
malou slovní zásobu, jejich
hlavním jazykem je znaková
řeč,
čeština
je
jazykem
vedlejším)

Ve vztahu k práci s PC zahrnuje
zejména osoby neslyšící.

 důležité zvukové informace
zprostředkovat v alternativním
formátu - textovém, ve znakové
řeči, titulky
 textové informace formulovat
stručně, výstižně, jednoduše,
nepoužívat cizí a odborné
výrazy
 doplnit
textové
informace
vhodnými obrázky (symboly)
 přehledně
informace/IS

Kognitivní poruchy

×

Jedná se o poruchy učení a
soustředění. Ve vztahu k práci s PC
zde řadíme zejména dyslexii, což je
porucha čtení.
×

omezená schopnost číst a
porozumět
textovým
informacím (vnímat smysl textu,
vidět vzájemné souvislosti mezi
informacemi)
horší orientace v IS (špatně
strukturovaných
textech
s malou velikostí písma)

strukturovat

 jasně
a
přehledně
strukturované
informace,
členění textu do logických celků
 velikost
písma,
barevné
rozlišení - možnost upravit
v rámci svého prohlížeče
 důležité informace zpřístupnit
ve zvukovém nebo vizuálním
formátu
 textové informace formulovat
jednoduše,
vyvarovat
se
dlouhých vět a odstavců,
odborných výrazů apod.
 jasná navigace a ovládání IS,
odlišit
orientační
prvky
(nadpisy, záhlaví, zápatí, apod.)
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Charakteristika omezení

Bariéry v práci s PC

Potřeby/Řešení

Zastaralé PC

×

PC se starým hardwarem a/nebo
softwarem.

pomalejší rychlost načítání a
zobrazování informací/IS

×

orientace v IS (vybledlé barvy
monitoru)

Jiné zobrazovací zařízení

×

Jde např. o mobilní telefon nebo
kapesní počítače (PDA).

horší ovládání IS (nepoužívá
myš)

×

horší orientace na ploše (menší
velikost zobrazovací plochy,
chybí globální přehled o obsahu
plochy)

Minoritní operační systém nebo
internetový prohlížeč

×

nesprávné
zobrazení
(nedostupnost informací)

Operační systémy a prohlížeče
využívané menšinou uživatelů.

×

omezená
funkčnost
IS
(nedostupnost některých funkcí)

IS

 dodržovat webové standardy

 dodržovat webové standardy
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 dodržovat webové standardy

Každý z nás je potenciálním uživatelem s omezením. „Neslyšícím“ se můžeme stát např. v situaci, kdy
zrovna nemáme přístup k reproduktorům, s rukou v sádře se těžko pracuje s myší, správné
naformátování dokumentu ocení nejen dyslektik, ale každý, kdo kopíruje informace z IS do jiného
programu, kontrast barev uvítáme nejen, když máme poškozený zrak, ale i při nevhodných světelných
a zobrazovacích podmínkách, atd. Podle odhadů se potřeba přístupnosti týká až třetiny uživatelů
internetu.5
Navzdory omezení mohou lidé internet (IS) používat. Na trhu totiž existuje celá řada kompenzačních
pomůcek pro práci s počítačem. Nejvíce znevýhodněnými osobami v přístupu k obsahu IS se jeví
osoby se zrakovým postižením a osoby s těžkým motorickým postižením horních končetin. Pro lepší
představu uvádíme některé z jimi využívaných pomůcek.

Pomůcky pro osoby se zrakovým omezením [9, 12, 13, 14, 15]

Zdroj:
http://www.spektravox.cz

Zvětšovač obrazovky (zvětšovací program) - software
zvětšující obrazovku nebo její část ve zvoleném rozsahu. Zvětšuje
text, grafiku i ovládací prvky. Funguje jako běžná lupa. Informace
získává uživatel zrakem (pomůcka pro osoby slabozraké). Některé
programy umožňují také zvýraznění kurzoru, nastavení barev a
kontrastu apod. Funkce zvětšování, která je součástí operačních
systémů/prohlížečů je vhodná pouze pro uživatele s lehčí vadou
zraku.
Odečítač obrazovky (hlasový výstup) - zařízení, které odečítá
informace z monitoru (převádí text do hlasové podoby). Tato zařízení
umí zpracovat pouze textové informace vč. ovládačů (ovládacích
prvků). Neumí „číst“ obrázky, pokud nejsou opatřeny popisy.
K využití tohoto zařízení je potřeba počítače se zvukovou kartou a
reproduktory nebo sluchátka.

Zdroj:
http://www.spektravox.cz
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Zdroj: Slovníček pojmů dostupný z URL: http://www.web71.cz/slovnicek/pristupnost-webu [23.3.2011]

Braillský řádek (hmatový výstup) - čtecí přístroj s hmatovým
výstupem. Převádí informace zobrazené na monitoru počítače do
Braillova slepeckého písma. Aby mohl uživatel toto zařízení využívat,
musí mít ve svém počítači nainstalován odečítač obrazovky.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org

Byť se může zdát, že poslouchat je jednodušší, než číst, má Braillský
řádek své výhody. Je výhodné ho používat zejména při aktivní
editaci textu, při zpracování velkého množství textů, složitých
textů, při kontrole textů apod.
Jeho nevýhodou je relativně vysoká pořizovací cena a to, že ne
všichni nevidomí dokážou číst Braillovo písmo.

Zdroj:
http://www.brno.braillnet.cz/inv
ex2005/img/invex-298.jpg

Nejefektivnější je pro nevidomé uživatele práce pomocí
kombinace hlasového výstupu a Braillského řádku. Hlasový
výstup je základní prostředek ke zpřístupnění informací,
hmatový výstup významně rozšiřuje možnosti nevidomého
uživatele, který umí číst hmatem.

Nevidomí a těžce zrakově postižení uživatelé používají při práci s počítačem a internetem klávesnici
(nikoliv myš) jako vstupní zařízení, pomocí kterého ovládají webové stránky, aktivují odkazy apod. Je
důležité na tuto skutečnost pamatovat při tvorbě IS. Pokud nebude systém plnohodnotně ovladatelný
klávesnicí, bude pro nevidomého uživatele prakticky nepřístupný.

Pomůcky pro osoby s omezenou pohyblivostí horních končetin [9, 12, 13, 14, 15]
Osoby s postižením jemné motoriky rukou mohou rovněž pracovat na PC, ale tento počítač musí být
vybaven speciálním hardwarem a softwarem na ovládání PC jinými částmi těla.
Trackball - zařízení nahrazující myš. Obsahuje velkou kuličku, která zaplní celou dlaň. Uživatel na ní
položí ruku a jejím pohybem posunuje kurzor. Nepohybuje tedy celou rukou, ale pouze dlaní.
Tlačítka jsou rovněž větší než u klasické myši, což umožňuje snadnější ovládání PC.

Zdroj: http://www.spektravox.cz

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trackball

Upravené klávesnice - jde o speciálně upravené klávesnice s velkými písmeny, s redukovaným
počtem kláves nebo barevným rozlišením kláves.

Zdroj: http://www.spektravox.cz

Zdroj: http://www.pristupnost.cz/specialni-jednorukeklavesnice/
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Funkčnost řady kompenzačních pomůcek (ovladatelnost IS pomocí kompenzačních pomůcek) je
odvislá od technického řešení IS. Je potřeba, aby byl vytvořen podle pravidel a zásad přístupného
webu.

Standardy pro vývoj webových aplikací
Webové standardy jsou specifikace a pravidla pro tvorbu webových stránek. Jejich cílem je rozvoj
Internetu jako informačního média, zajištění všeobecně přístupných, přehledných a bezbariérových
internetových dokumentů.
Základní standardy pro web:
•

specifikace HTML (Hypertext Markup Language) a XHTML (eXtensible HyperText Markup
Language) - jde o značkovací jazyky 6 pro tvorbu hypertextových dokumentů 7 (více na
http://www.w3c.org/MarkUp/,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Html
nebo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xhtml);

•

XML (Extensible Markup Language) - je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a
standardizován konsorciem W3C (Mezinárodní konsorcium World Wide Web Consorcium, jehož
hlavním úkolem je tvorba veřejně dostupných webových standardů);

•

CSS (Cascading Style Sheets) - tzv. kaskádové styly používající se k popisu způsobu zobrazení
stránek napsaných v HTML, XHTML nebo XML;

•

DOM (Document Object Model) – objektově orientovaná reprezentace XML nebo HTML
dokumentu.

Proč dodržovat webové standardy?
•

Stránky, které dodržují webové standardy, jsou kompatibilnější s většinou moderních prohlížečů
(např. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, aj.).

•

Zajišťují vyšší podporu a přehlednost při využití zařízení třetích stran (např. hlasové čtečky).

•

Snižují nároky na množství přenesených dat, což se projevuje pozitivně na rychlosti načítání a
zobrazování stránek.

•

Snižují se náklady na provoz a údržbu, neboť se oddělují jednotlivé vrstvy (obsahová, prezentační
apod.).

•

Ve vyhledávačích se snadněji indexují (zjednodušeně řečeno - vytvářejí si jakýsi rejstřík stránek a
jeho obsahu) a tím pádem se lépe umístí ve výsledcích vyhledávání (např. www.seznam.cz,
www.google.cz, aj).

•

Zvyšuje se zpřístupnění webových stránek osobám s omezením = vytvoření přístupného webu.

Tvorba přístupného webu
Hlavní odpovědnost za vytvoření přístupného webu byla vždy na webových vývojářích.
Jednou z věcí, která se týká webdesignerů a může ovlivňovat jejich mínění a tedy výslednou
(ne)přístupnost IS, jsou předsudky. Jde o dnes již neaktuální tvrzení, která ale řada tvůrců webů má
6

Značkovací jazyk je jazyk, jehož zdrojový text obsahuje současně jak vlastní text, tak instrukce pro jeho
zpracování. Ty mají zpravidla podobu příkazů (commands) nebo značek (tags). Více na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Značkovací jazyk
7
Hypertextový dokument je forma prezentace informace, kde text, zobrazení, zvuk a akce jsou pomocí
hypertextových vazeb spojené do jednoho celku, které umožňují uživateli listovat souvisejícími oblastmi bez
ohledu na daný pořádek témat.
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stále jako neměnnou pravdu. S ohledem na ně tvoří weby, o kterých si myslí, že jsou přístupné, ale
v reálu tomu tak vůbec být nemusí.
Tab. 12 Nejčastější mýty týkající se přístupnosti webu [16]
Mýtus

Komentář

Nevidomí lidé nebo
lidé s jiným typem
postižení
nepoužívají
Internet.

Řada lidí se zdravotním postižením používá Internet denně a pro spoustu z nich je to
dokonce jeden z mála komunikačních prostředků, který mohou používat samostatně a
nebýt tak závislí na pomoci druhých. Práci s internetem jim usnadňují kompenzační
pomůcky, o kterých byla zmínka v úvodu této kapitoly. Ty se neustále vyvíjí a stávají
dostupnějšími pro více a více osob.

Javascript
nepoužitelný.

Dalším z častých mýtů je prohlášení některé z technologií za naprosto nepřístupné.
Před lety toto platilo – v té době totiž měly programy, které lidem se zdravotním
postižením obsah webu zpřístupňovaly problémy například s Javascriptem.

je

Dnes už je situace jiná. Prakticky neexistuje dobrá a špatná technologie, ale každou
technologii lze správně a nesprávně použít. Často se například za zlou
(nepřístupnou) technologii prohlašuje Javascript a za dobrou (přístupnou) CSS. Přitom
skutečnost je taková, že Javascript může zvyšovat přístupnost a naopak pomocí CSS
lze vytvořit menu, které není přístupné z klávesnice a pro řadu uživatelů je tedy
nepřístupné. Takže záleží pouze na tom, jak je ta která technologie použita a jen
samotné použití technologie neurčuje její přístupnost či nepřístupnost.
Náš
web
je
přístupný, když si
vypneme Javascript,
CSS či zobrazování
obrázků.

Drtivá většina uživatelů surfuje po webu se standardně nastavenými prohlížeči a
aktivní podporou Javascriptu či CSS. Nelze se tedy spoléhat na to, že uživatelé
s omezením si budou při práci s IS tyto technologie vypínat. Proto je třeba
zpřístupňovat už obsah, vytvořený pomocí skriptování.

Pokud chceme mít
přístupný web, stačí
udělat
textovou verzi.

Provozovatel webu se často snaží vyřešit jeho přístupnost tím, že nabídne uživatelům
textovou verzi. Na tom není nic špatného, pokud slouží jako doplněk, přinášející
přidanou hodnotu k přístupné primární verzi webu například v podobě vyššího
kontrastu, větší výchozí velikosti písma či přehlednějšího rozložení obsahu stránky.
Rozhodně se ale na textovou verzi nelze spoléhat jako na řešení nepřístupné primární
verze webové prezentace. Drtivá většina uživatelů pracuje s primární verzí webu a po
textové verzi sáhne teprve ve chvíli, kdy si s tou primární opravdu neporadí. Uživatelé
s omezením také mají často problém textovou verzi (odkaz na ni) vůbec najít, mají k ní
nedůvěru z dob, kdy obsahově neodpovídala verzi primární, a proto ji nepoužívali.
V neposlední řadě se na určité nepopularitě textové verze podepisuje také to, že
textová nemusí se rovnat přístupná.

Přístupné
stránky
nemohou být hezké.

Řada provozovatelů webů se nesprávně domnívá, že přístupný web musí být bez
jakýchkoliv grafických prvků, musí mít velká černá písmena na bílém pozadí a celkově
musí být „graficky nezajímavý“. Opak je pravdou. I graficky velmi povedené weby
nemusí mít s přístupností žádný problém. Úpravy, které se dělají proto, aby web byl
přístupný pro nevidomé, zpravidla vizuální stránku vůbec neovlivňují a jsou na úrovni
HTML kódu. Takže z toho, že přístupný web musí být graficky neatraktivní, opravdu
není nutné mít obavy.

Zásadní roli v přístupnosti webu má použití webového software a technické zpracování webu.
Metodik přístupnosti, které přesně specifikují zásady a kritéria přístupného webu, je několik. Žádná
z nich však nepokrývá všechny přístupnostní požadavky, nezaměřuje se na všechny skupiny uživatelů
s omezením. Dále také pro řadu požadavků existuje více doporučení k řešení a je vždy na dané osobě,
ke kterému se přikloní. Proto je vhodné nebrat tyto metodiky jako dogma, ale spíše jako vodítko
k tomu, jak udělat web přístupný. Navíc každá metodika dříve či později zastará.
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Nejpropracovanější a nejuznávanější veřejně dostupnou metodikou přístupnosti je materiál konsorcia
W3C resp. jeho pracovní skupiny WAI (Web Accessibility Initiative), známá pod zkratkou WCAG (Web
Content Accessibility Guidelines). Tato metodika řeší potřeby osob se zdravotním postižením.
Nejnovější verze metodiky WCAG 2.08 se zaměřuje na 4 základní principy, v rámci nichž je definováno
12 pravidel,, na která jsou navázána tzv. „kontrolní kritéria“,, vůči kterým je možno webový obsah
testovat. To, do jaké míry vyhovuje obsah danému kritériu, vyjadřují 3 úrovně - A (nejnižší), AA, AAA
(nejvyšší).
Základní principy dle WCAG [17]::
1.

Obsah musí být vnímatelný - informace a součásti uživatelských rozhraní
musí být prezentovány tak, aby je
j uživatelé byli schopni vnímat všemi
relevantními smysly - zrakem, sluchem a/nebo hmatem.
vnímatelnost

2.

Prvky v rozhraní musejí byt ovladatelné - všechny součásti
uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky musí být
ovladatelné.

3.

Obsah a ovládací prvky musejí být pochopitelné - informace
o ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

4.

Obsah musí být natolik robustní,
robustní aby pracoval s dnešními
i budoucími technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek).

Základní
ákladní

pravidla

přístupnosti,

základní

požadavky
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ovladatelnost
srozumi
-telnost
telnost

na

přístupnost

robustnost

[18,

19]

Na závěr uvádíme výčet těch nejdůležitějších požadavků ve vztahu k obsahu a účelu
účel IS v přístupném
cestovním ruchu.
1) IS a jeho obsah by měl být přehledně rozdělen. Strukturujte obsah stránky pomocí nadpisů a
odstavců. Používejte k tomu správné
správn značky a styly. Strukturování stránek pomocí nadpisů a
jejich vyznačování pomocí značek h1 až h6 patří k základním kamenům přístupnosti. Nadpisy jsou
pro řadu uživatelů nejdůležitějším navigačním prvkem, usnadňují pohyb v IS.
2) Tam, kde je třeba, používejte seznamy (položky
(položky odděleny odrážkami nebo číslováním). Usnadňují
orientaci v textu. Například nevidomému uživateli se s informacemi v seznamu pracuje mnohem
lépe, než kdyby se jednalo o ty samé informace ve formě prostého textu, protože má kromě
obsahu k dispozici i informaci
rmaci o struktuře.
3) Snažte se vytvořit IS, který bude jednoduchý na orientaci, aby v něm uživatel nacházel informace
co nejsnáze a nejrychleji. Používejte jasné navigační prvky (aby uživatel věděl, kam má kliknout a
jednoduše se v rámci IS pohyboval). Všechny stránky IS by měly
měly mít jednotnou strukturu
z hlediska kódu i vizuálního zobrazení (jednotný design). Jednotlivé navigační prvky by měly být
umístěny na stejných místech. Poskytněte mapu IS a/nebo vyhledávání.
4) Zajistěte, aby byl IS ovladatelný z klávesnice. Pokud se pomocí klávesnice dostanete na všechny
prvky, které mohou získat focus (tj. ty, na které se lze dostat pomocí klávesy tabulátor) a můžete
s nimi pracovat, je to v pořádku. Zajistit přístupnost těchto prvků z klávesnice není vůbec
složité – stačí používat standardní
stand
prvky HTML.

8

Kompletní metodika je dostupná online na www.w3.org/TR/WCAG20/. Český překlad části metodiky najdete na
http://blindfriendly.cz/wcag20/,, přeložil Zdeněk Rybák, Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.,
s. 2009.

5) Vytvořte obsah, který lze prezentovat více způsoby, aniž by přitom došlo ke ztrátě informací či
narušení struktury. Smyslem tohoto pravidla je zajistit, aby informace byly dostupné ve formě,
která je vnímatelná všemi uživateli a mohou být například čteny pomocí hlasového výstupu,
zobrazeny na Braillském řádku či zobrazeny ve zjednodušené podobě, aniž by došlo ke ztrátě
významu.
6) Ke každému netextovému obsahu (obrázkům, audiovizuálním dokumentům) by měla existovat
relevantní textová alternativa stejné informační hodnoty. U piktogramů je důležité popsat jejich
význam – ne to, co je na nich zobrazeno. Obdobně textová alternativa u obrázků sloužících jako
odkaz, by měla popisovat cíl, kam odkaz vede. Videa by měla být opatřena např. titulky.
7) Usnadněte uživatelům slyšet obsah IS. U prezentací ve formě audia zajistěte, aby zvuk na
popředí byl dostatečně hlasitý oproti zvukům v pozadí. Vyvarujte se zvukovému podkresu IS, bez
možnosti jednoduše jej vypnout.
8) Velmi problematickým prvkem na webových stránkách je CAPTCHA. Pokud
to lze, vyhněte se jejímu použití. Pokud to možné není, doplňte ji
vhodnými a přístupnými alternativami.
9) Formulářům přiřaďte relevantní popisky. Práce s formuláři patří mezi nejsložitější věci, na které
může v IS uživatel s omezením narazit. Snažte se proto, aby se s vašimi formuláři uživatelům
pracovalo co nejpohodlněji.
10) Tabulky vytvořte tak, že dávají smysl při čtení po řádcích a mají řádně vyznačena záhlaví řádků a
sloupců. Do každé buňky dávejte pouze informace, které spolu logicky souvisí. Tabulky používejte
k prezentaci křížově závislých dat (tabulková data), ne pro layout stránky (rozmístění základních
prvků na stránce).
11) Dbejte na dostatečný barevný kontrast mezi barvami popředí a pozadí textu (či textu v obrázku)
nesoucího významovou informaci. Výrazně to zlepšuje čitelnost. Kontrast konkrétních barev lze
ověřit např. na http://webaim.org/resources/contrastchecker/.
12) Barvy použijte k zvýraznění či odlišení jednotlivých částí webu. Pamatujte však na to, že celá řada
uživatelů nemá možnost vnímat IS v podobě, v jaké je standardně zobrazen v prohlížeči. Proto by
barva neměla být jediným prostředkem sloužícím k odlišení odkazů od okolního textu,
k indikování určité akce či k rozlišení významově odlišných částí (např. povinných a nepovinných
polí formuláře).
13) Odkazy v textu odlište od okolního textu podtržením. Pokud je to možné, vyhněte se odkazům
typu zde, více, atp. a vytvářejte popisné texty odkazů. U odkazů vedoucích mimo web, na jiný
typ dokumentu, než je HTML, nezapomeňte na tuto skutečnost upozornit, případně text odkazu
doplnit o informaci o velikosti a typu cílového souboru.
14) Definujte dostatečnou výchozí velikost písma a umožněte jeho zvětšování. Dobrá čitelnost textu
patří k základním požadavkům na přístupnost. Mohlo by se zdát, že situaci řeší možnost
zvětšování písma v prohlížečích. Celá řada uživatelů si však zvětšit text na stránce neumí, proto je
lepší nabídnout dostatečně velké a čitelné písmo standardně. Čitelnost zvyšuje také dostatečné
řádkování.
15) Nebojte se technologií typů JavaScript nebo Flash. Jsou-li používány s rozumem, přístupnost IS
tím neutrpí. Pokud používáte Javascript zajistěte, aby důležité informace a funkce IS byly
přístupné při zapnuté i vypnuté podpoře Javascriptu. U Flashe myslete na textovou vrstvu ve
Flashi, ovládání Flashe z klávesnice či popisné texty u tlačítek a dalších ovládacích prvků, tak aby
IS byl funkční, i když uživatel aktuálně Flash používat nemůže.
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16) Pokud do IS vložíte dokumenty v jiném formátu než HTML, dbejte na to, aby byly pro uživatele
přístupné (to, že je dokument například v pdf, ještě nemusí znamenat, že je přístupný). Ideálním
řešením je nabídnutí stejného dokumentu v různých formátech tak, aby si uživatel mohl vybrat
formát dle svých potřeb a možností. Současně berte ohled na velikost dat umístěných v IS a na
skutečnost, že ne každý uživatel internetu má kvalitní připojení a výkonný počítač.
17) Zajistěte, aby textový obsah byl srozumitelný. Pokud uživatel nerozumí prezentovaným
informacím, pak pravděpodobně IS opustí. Nepoužívejte zkratky, akronymy nebo odborné výrazy,
aniž byste je vysvětlili. Dbejte na pravopis a pište bez překlepů a chyb.
18) Soustřeďte se při tvorbě IS na to, aby obsahoval jen to, co je opravdu nezbytné. Čím je IS
komplexnější a čím více informací obsahuje, tím hůře se s ním uživatelům pracuje. Co by na něm
určitě chybět nemělo, jsou informace o přístupnosti a možnost uživatelů tyto informace
hodnotit/doplňovat.
Vzhledem k nejednotnosti a nekoncepčnosti v uvádění informací o přístupnosti se osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace nemohou bez referencí spoléhat na prezentované
informace. Jako reference používají v současné době osobní zkušenosti příbuzných a známých,
kteří mají podobné omezení a znají tedy jejich specifické potřeby, které je nutné pro zdárný
průběh dovolené naplnit. Reference služby nebo zařízení resp. možnost hodnocení
prezentovaných informací je důležitou funkcí IS.
Uvedená pravidla nejsou úplným přehledem požadavků na přístupnost. Ta se často překrývají
s obecnými pravidly pro dobrý webdesign. Pokud tedy webdesigner odvede dobrou práci, udělá pro
přístupnosti hodně, aniž si to třeba uvědomuje.
Chcete-li o přístupnosti vědět více, nahlédněte do některých z těchto zdrojů:
•

http://www.w3c.org/TR/WCAG20/ [v angličtině] - aktuální verze WCAG 2.0; český překlad je
k dispozici na adrese http://blindfriendly.cz/wcag20/)

•

vyhláška č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

•

http://blindfriendly.cz/ - jeden z nejlepších webů u nás věnující se problematice IS a je určen
nejen zrakově postiženým

•

http://zdrojak.root.cz/pristupnost/ - zde najdete hlavně články věnující se přístupnosti IS

•

http://www.pristupnost.cz/ - web obsahující informace o výhodách a specifikách tvorby
přístupného webu

•

http://www.pravidla-pristupnosti.cz/ - zde najdete seznam pravidel pro tvorbu přístupného webu

•

http://poslepu.blogspot.com/ (POmoc SLEPým Uživatelům) - web věnující se hlavně přístupnosti
a asistivním technologiím

•

http://pristupnost.nawebu.cz/ - web věnovaný přístupnosti a obsahu. Najdete zde také
informace o tom jak udělat web přístupným

•

http://www.webaim.org (Web Accesibility in Mind) [v angličtině] – celý tento web se věnuje
pouze přístupnosti a lidem s postižením

•

http://www.w3.org/WAI/ (Web Accessibility Initiative) [v angličtině] – zde najdete strategie,
postupy a zdroje, které pomáhají s tvorbou přístupnosti IS
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7 . SP R ÁVA P Ř ÍST U P NÝ C H INFO R M AČ NÍC H SY STÉ M Ů
Tato kapitola se zaměřuje na zásady budování přístupného informačního systému,
systému jako snadná a
rychlá správa a aktuálnost poskytovaných informací. Udržení jakéhokoli informačního systému
vyžaduje nemalé úsilí a zdroje. Jak by tomu mělo být v případě přístupných informačních systémů?
systém
Kdo by měl data o přístupnosti shromažďovat a aktualizovat?? Kdo by měl odpovídat za jejich
správnost?

Budování přístupného IS není a dost dobře ani nemůže
nemůž být jednorázovou záležitostí.
záležitostí Jde o kontinuální
proces shromažďování, zpracování a zpřístupňování informací,
informací který by měl mít jasná pravidla tak, aby
IS poskytoval aktuální, objektivní a komplexní přehled o možnostech cestovního ruchu v oblasti jeho
působení. [20]
Nejdůležitějším krokem celého procesu je pravidelná aktualizace poskytovaných informací.
Existují 2 hlavní způsoby jak přistupovat ke správě a aktualizaci IS:
1.

Centrální administrace
Správu informačního systému provádí centrálně osoba zodpovědná
zodpovědn za obsah a aktuálnost dat správce. Tato správa by měla v ideálním případě fungovat způsobem, že vlastníci aktiv v daném
informačním systému (zástupci objektů v databázi) průběžně zasílají nové informace, potřebné
změny, doplnění, apod. správci
sprá
a ten v pravidelných či nepravidelných intervalech
interva
tyto informace
aktualizuje.

Pozitiva
• Přispěvovatelé (uživatelé) nemusí mít znalosti
a ani informace o tom, jakým způsobem
provádět
aktualizaci
(jen
jednoduchým
způsobem předávají tyto informace správcům).

Negativa
• Větší finanční náročnost spojená s tímto
způsobem aktualizace dat.
dat
• Aktualizace dat je přímo závislá právě jen na
této osobě(osobách).

• Aktualizace probíhá bez větších problémů a je
časově méně nenáročná, provádí ji osoby
znalé.

2.

Administrace na úrovni poskytovatelů služeb v cestovním ruchu
Správu provádějí sami přispěvovatelé (uživatelé) informačního systému.
systému. Tato správa funguje
systémem, že každý přispěvovatel
přispěvovatel (uživatel) si sám provádí aktualizaci dat a také tedy za
aktuálnost dat v informačním systému zodpovídá. Toto je ve většině případů řešeno definicí
speciálních rolí, které se přispěvovatelům (uživatelům) nastaví.
Pozitiva

Negativa

• Žádné finanční nároky na externí osobu(y) pro
provádění aktualizace dat.

• Sami přispěvovatelé (uživatelé) se musí naučit
způsob jak se daná aktualizace provádí.
• Větší časová náročnost při aktualizaci systému
(provádí ji osoba, která nemá takové znalosti –
často se aktualizace provádí jen velmi
ojediněle a znalosti potřebné k aktualizaci jsou
již zapomenuty).

36

Správa přístupného informačního systému bude, s ohledem na druh a rozsah poskytovaných
informací, vyžadovat zapojení více osob s jasně definovanými právy a odpovědnosti (tedy kombinaci
obou způsobu správy). Hlavní správce (webmaster) by měl mít práva supervizora a dohlížet na
vkládaná data.
Aktualizace údajů by po technické stránce neměla být problémem. Většina webů je dnes postavena na
základě tzv. redakčních CMS systémů. CMS systém (z anglického Content Management System) je
software, který zajišťuje správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS
chápou hlavně webové aplikace. Pro CMS se také často používají termíny redakční, či publikační
systémy.
Zajištění plnohodnotného využívání informací může vyžadovat také externí správu, zejména budou-li
součástí IS multimediální prvky v přístupném formátu. Nepodceňujte ani smluvní ošetření vlastnických
a autorských práv např. u fotografií.
Odpovědnost za aktualizaci údajů o jednotlivých zařízeních a akcích, a tedy i za jejich správnost by
měli nést ti, kteří informace do IS poskytují a shromažďují. Mohou to být jak poskytovatelé služeb, tak
provozovatelé IS. V tomto případě je ovšem žádoucí, aby prezentované informace rovněž ověřovali.
Informace o přístupnosti jsou údaje, které se mohou často měnit a současně významně ovlivňovat
důvěryhodnost IS. Sebemenší změna může ovlivnit celkový dopad na přístupnost celku. V IS by proto
nemělo chybět datum poslední aktualizace a také kontakt na garanta obsahové správnosti údajů.
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8 . ZÁVĚ R
Život bez informací si dnes stěží dovedeme představit. Spíš než s jejich nedostatkem se však
setkáváme s jejich přebytkem a tedy problémem, vybrat ty - pro naši potřebu - relevantní. Neustále
zkvalitňování informačních systémů, zaměření na různé kategorie zákazníků a jejich potřeby, je
z tohoto pohledu základním předpokladem jejich udržitelnosti. Obzvláště v cestovním ruchu, kde mají
informace stěžejní význam a jsou základním jmenovatelem celé škály služeb.
Informační systém je silným marketingovým nástrojem k oslovení potenciálních návštěvníků. Kvalitní
informační systém s vyčerpávajícím a také přehledným množstvím informací může v případě
potenciálního turisty často sehrát klíčovou roli při jeho rozhodování se mezi několika rovnocennými
destinacemi s obdobnou nabídkou služeb.
Přístupná informace

Informace o přístupnosti

V posledních letech bylo vytvořeno široké spektrum informačních systémů odlišujících se množstvím a
kvalitou poskytovaných informací. S rozvojem informačních technologií nabývá na významu také
přístupnost, která se stává základním aspektem kvalitního informačního systému. Aplikace zásad
přístupnosti přitom nevytváří žádné dodatečné náklady na tvorbu IS a navíc může zvýšit návštěvnost
IS o uživatele, kteří v důsledku různých bariér nemají přístup k jiným zdrojům informací.
Stejně jako je základem přístupného cestovního ruchu přístupnost materiálně-technické základny (tj.
zařízení ubytovacích, stravovacích, kulturních, sportovních, dopravních, zprostředkovatelských a
dalších), jsou základem informačního systému o přístupnosti cestovního ruchu pravdivé a aktuální
informace o přístupnosti turistických destinací a zařízení. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace může zkreslení poskytovaných informací znamenat, že objednaná nebo zaplacená služba
nemusí být přístupná. Klient absolvuje cestu, ale v cíli zjistí, že skutečnost se liší od popisovaných
informací. V krajním případě mu nezbývá, než se vrátit domů. Tato nepříjemná skutečnost rozhodně
povede ke kritice, stížnostem a k negativním referencím směřujícím jak k poskytovateli informací, tak
k poskytovateli služby.
Základním problémem a do určité míry tedy i překážkou poskytování jednotných informací
o přístupnosti (zejména v mezinárodním smyslu ale i z pohledu státu nebo regionů) je nejednotnost
kritérií přístupnosti a systémů jejich hodnocení. Na evropské úrovni (EU) existují snahy o jejich
sjednocení (ENAT - European Network for Accessible Tourism). Je to však otázkou delšího období.
Na čem můžeme „zapracovat“ podstatně rychleji, jsou lidské zdroje. Lidé ovlivňují nejen úroveň služeb
poskytovaných účastníkům cestovního ruchu, ale jsou také nedílnou součástí informačních systémů
resp. procesů shromažďování, zpracování a zprostředkování informací návštěvníkům. Kvalita a
přístupnost informačních systémů (přenosu informací) je tak přímo závislá také na vůli okolního
prostředí. Technologie (v tomto případě internet) je pouze prostředkem. Zkvalitňování procesu
poskytování informací by pomohlo školení zaměstnanců v oblasti specifických způsobů jednání a
potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dobrá komunikace je pro rozvoj přístupného
cestovního ruchu zásadní.
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