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Co jsou to Pokyny?
Pokyny pro dostupné informace byly vyvinuty prostřednictvím projektu IKT pro
dostupnost informací v učení (ICT4IAL). Projekt ICT4IAL je multidisciplinární sítí
evropských a mezinárodních partnerů, kteří představují komunity zabývající se jak
vzděláváním, tak informačními a komunikačními technologiemi (IKT).
Tyto Pokyny pro dostupné informace představují otevřený vzdělávací zdroj (OER),
jehož účelem je podpořit vytváření dostupných informací obecně a zejména v
oblasti vzdělávání. Účelem těchto Pokynů není obsáhnout všechny dostupné
informace týkající se přístupnosti ani pokrýt všechny stránky problematiky, ale
poskytnout souhrnné informace a odkazy na užitečné zdroje, které mohou pomoci
odborníkům v jiných odvětvích, než jsou informační a komunikační technologie.
Účelem vytvoření těchto Pokynů je podpořit práci odborníků a organizací pracujících
v oblasti vzdělávání při poskytování dostupných informací všem studujícím, kteří
mohou dostupné informace potřebovat nebo kterým mohou takové informace
pomoci. Postup vytváření dostupných informací je univerzální. Proto mohou tyto
Pokyny představovat podporu pro všechny jednotlivce nebo organizace, které chtějí
vytvořit informace dostupné ve více formátech.
Tyto Pokyny obsahují:
− obecný úvod, popis hlavních termínů, informace o cílové skupině a rozsahu
Pokynů,
− kroky vedoucí ke zpřístupnění informací a médií, včetně doporučení a
relevantních zdrojů,
− příklady kontrolních seznamů přístupnosti pro konkrétní formáty a
− rozsáhlý glosář zahrnující pracovní definice relevantních termínů.
Tyto Pokyny se věnují několika úrovním přístupnosti informací, od snadných pokynů
až po profesionální pokyny. Také zahrnují některé stránky určené pro odborníky na
IKT a přístupnost. Pro běžného uživatele IT je k dispozici mnoho kroků, pomocí
kterých může dosáhnout jisté úrovně přístupnosti. Vytvoření některých materiálů
(například e-knih a interaktivních vzdělávacích materiálů) však vyžaduje
sofistikovanější software, než může mít běžný uživatel k dispozici. Tyto Pokyny se
soustředí na kroky, které může podniknout každý odborník, pokud chce dosáhnout
co největší přístupnosti informací, které vytváří.
Pokyny jsou k dispozici jako samostatný dokument i zdroj OER, který podporuje
vyhledávání napříč různými druhy informací i médií. Tyto Pokyny jsou ve formě OER
otevřeny úpravám uživatelů, kteří je chtějí přizpůsobit svému kontextu,
komentářům a příspěvkům.

Pro koho jsou tyto Pokyny určeny?
Cílová skupina těchto Pokynů zahrnuje jakéhokoli jednotlivce nebo organizaci, která
vytváří, publikuje, distribuuje nebo používá informace v rámci vzdělávacího
prostředí. To zahrnuje například mimo jiné poskytovatele informací, například:
−
−
−
−
−
−

Zaměstnance škol
Knihovníky
Zaměstnance univerzit
Osoby pověřené komunikací
Vydavatele
Skupiny poskytující podporu a nevládní organizace.

Je důležité nezapomínat, že i když může jednotlivý autor nebo poskytovatel
informací zahájit mnoho činností směřujících k vylepšení přístupnosti, poskytování
dostupných informací obecně a zejména ve vzdělávání může vyžadovat zapojení
širší skupiny zúčastněných stran, například:
− Osoby provádějící rozhodnutí v rámci škol a univerzit, které podporují přístupy
vylepšující přístupnost a schválily politiky týkající se přístupnosti,
− Odborníky na počítačové a informační technologie (IT) zodpovědné za
vytvoření přístupných internetových platforem, nástrojů, webů a úložišť, pomocí
kterých lze sdílet dostupné informace.
Tyto Pokyny se soustředí na možnosti, které jsou k dispozici laikům, pokud chtějí
vytvořit dostupné informace v rámci svých pracovních prostředí.
Organizacím jsou k dispozici doplňující doporučení pro podporu poskytování
dostupných informací na organizační úrovni:
− V Doporučeních pro Podporu přístupu k informacím pro celoživotní učení
− Ve zprávě Zajištění přístupnosti informací vaší organizace pro všechny osoby.
Zapojte se do zpracovávání těchto Pokynů!
Pokyny byly vypracovány jako otevřený vzdělávací zdroj. Nabízíme vám registraci
na webových stránkách, abyste mohli:
− vložit své poznámky k Pokynům;
− sdílet doplňkové zdroje a doporučení;
− sdílet své zkušenosti s používáním a přizpůsobováním Pokynů.
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