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Prečo prístupné elektronické dokumenty

Nevidiaci a slabozrakí občania sú pri využívaní verejných služieb založených na písomnej komunikácii a klasickej forme písania a čítania odkázaní na pomoc a sprostredkovanie vidiacimi osobami. Vznikajú aj problémy pri uznávaní pravosti manuálneho podpisu a vyžadujú sa náročnejšie a nákladnejšie procedúry overovania ako u vidiacich osôb. Tieto osoby sa tiež musia premiestňovať na miesto poskytovania služby na čo obvykle potrebujú pomoc inej osoby - sprievodcu. To zásadne obmedzuje ich samostatnosť a popiera ich právo na dôvernosť a bezpečnosť ich informácií a súvisiaceho konania. Základným poslaním verejnej správy je však poskytovať svoje služby všetkým občanom, teda aj občanom so zrakovým postihnutím, ktorí majú rovnaké zákonné právo na včasné, transparentné a efektívne poskytovanie týchto služieb.

Riešenie problému ponúka elektronizácia verejných služieb, ktorá však predstavuje aj reálnu hrozbu prehĺbenia informačnej segregácie ľudí so zdravotným postihnutím, ak nebude realizovaná pre nich prístupným spôsobom. Moderné informačné technológie však v svojej podstate obsahujú potenciál na vlastné sprístupnenie a na zabezpečenie prístupnosti informácií a dokumentov šírených ich prostredníctvom. Elektronická komunikácia sa stáva stále významnejším prostriedkom komunikácie s verejnou správou so súkromným sektorom vrátane vybavovania občianskych záležitostí, vzdelávania, obchodu a voľného času. Požiadavka prístupnosti nie je vyvolaná len povinnosťou umožniť uplatňovanie práva na informovanosť a súkromie všetkým občanom, ale aj potrebou hospodárneho využívania prostriedkov na verejnú správu. Pre občanov, ktorí nebudú schopní využívať elektronickú komunikáciu, bude totiž potrebné zachovať alternatívne formy komunikácie založené na pomoci iných osôb pri prístupe k informáciám a manipulácii s nimi. Čím vyššia bude úroveň prístupnosti elektronickej verejnej správy, tým menší bude potrebný rozsah uvedených alternatívnych služieb a teda aj nákladov na ich zabezpečenie.

Sprístupnenie verejných elektronických služieb umožní nevidiacim a slabozrakým osobám komunikovať s prevádzkovateľmi týchto služieb priamo z bytu, samostatne sa oboznámiť s dokumentom, vykonať potrebné transakcie a potvrdiť pravosť dokumentu a oprávnenosť transakcií nespochybniteľným elektronickým podpisom bez ohľadu na ich zrakové obmedzenia. To umožní týmto občanom samostatne uplatňovať svoje občianske práva a vykonávať občianske povinnosti a rozšíri ich možnosti spoločenského a pracovného uplatnenia ako zamestnancov i ako podnikateľov. 

Skutočným riešením sa však elektronizácia stane až vtedy keď sa nevidiaci a slabozrakí ľudia stanú schopnými  využívať ju a keď budú verejné elektronické služby spĺňať požiadavky prístupnosti, vrátane on-line komunikácie a dokumentov šírených v elektronických formátoch. Tieto požiadavky sú už zahrnuté aj v dokumente „Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR  a akčný plán“ schválenom uznesením Vlády SR 43/2004 a v dokumente „Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy“ schválenom uznesením Vlády SR č. 837/2005, kde sa uvádza „Je potrebné zabezpečiť, aby sa informatizáciou verejnej správy vytvorili rovnaké príležitosti pre všetkých, prostredníctvom verejne prístupných elektronických služieb. Vo všeobecnosti by sa mala pri implementácii využívať zásada, ktorá by zabezpečila prístup zdravotne oslabeným osobám, využívala by jazykovú podporu zrozumiteľnú užívateľovi a zohľadňovala by odporúčania „The Web Accessibility Guidelines“ stanovené v rámci iniciatívy Web prístupu celosvetovým Web združením.“

V tejto súvislosti treba upozorniť aj na zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na jeho §7, odsek (1), ktorý znie: „(1) Nepriamou diskrimináciou z  dôvodu zdravotného postihnutia je  aj  odmietnutie  alebo  opomenutie  zamestnávateľa prijať také opatrenia,  ktoré by  umožňovali osobe  so zdravotným  postihnutím prístup  k   určitému  zamestnaniu,  k   výkonu  určitej  činnosti v zamestnaní,  k funkčnému  či  inému  postupu v  zamestnaní alebo prístup  k  odbornému  vzdelávaniu;  to  neplatí,  ak  by prijatie takýchto opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane náročné.“ Podľa tohto ustanovenia by bolo možné považovať neprijatie opatrení na sprístupnenie informačného systému pre znevýhodneného zamestnanca  za nepriamu diskrimináciu. aplikovanie štandardov prístupnosti podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy nie je možné považovať za „neprimerane náročné“ pre zamestnávateľa, a to najmä v prípade verejnej správy. Stanovenie štandardov prístupnosti používateľského rozhrania informačných systémov verejnej správy na základe tohto zákona vytvorí rovnoprávne podmienky pre všetkých používateľov a zjednoduší rozhodovanie o primeranosti alebo neprimeranosti opatrení v prípade sporov. Z uvedeného dôvodu je potrebné požadovať prístupnosť používateľského rozhrania informačného systému verejnej správy ako celku, nielen pre „vonkajších“ klientov/občanov, ale aj pre zamestnancov verejnej správy pracujúcich s jej informačným systémom.

Mimoriadnu pozornosť prístupnosti elektronickej komunikácie venuje aj Európska únia v mnohých svojich iniciatívach a dokumentoch ako je napr. Iniciatíva I2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť. Vo vyhlásení prijatom na európskej ministerskej konferencii „IKT pre inkluzívnu spoločnosť“ v Rige 11. júna 2006 medzi viacerými prioritami a záväzkami podporujúcimi prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím sa uvádza aj podpora inkluzívneho eGovernmentu prostredníctvom zabezpečenia, že elektronické dokumenty sú k dispozícii takým spôsobom, že môžu byť použité ľuďmi so zdravotným postihnutím vo vhodných a, kde je to možné, v EU široko uznávaných formátoch“.

Odôvodnenie potreby prístupných elektronických dokumentov a on-line služieb je teda jasné európskym i národným autoritám a zrejme aj ich potenciálnym používateľom. Aktuálnou je teraz otázka akým spôsobom, v akom rozsahu a ako rýchlo je možné prístupnosť zabezpečiť. K dispozícii je už celý rad odporúčaní a nástrojov a niektoré z nich sú už aj obsiahnuté v záväzných nariadeniach. Účelom tejto príručky je pomôcť poskytovateľom a používateľom elektronických služieb pri ich implementácii do každodennej praxe.


Čo je to prístupný elektronický dokument?

Najprv by sme si mali zodpovedať na otázku, čo je to prístupnosť. Prístupnosť umožňuje ľuďom s postihnutím - napríklad nevidiacim a slabozrakým ľuďom, alebo ľuďom s motorickým postihnutím - čítať, počuť a pracovať s elektronickými informáciami a obsahom s alebo bez pomoci asistenčnej technológie.

Dokument je považovaný za prístupný vtedy, ak je jeho obsah prístupný pre hocikoho, nielen pre ľudí, ktorí môžu dobre vidieť a používať myš.

Napríklad nevidiaci alebo slabozrakí ľudia môžu byť závislí od zväčšovačov obrazoviek, ktoré zväčšia text a obrázky na počítačovom monitore, a tým ich urobia prístupnejšími pre slabozrakých ľudí, alebo čítačov obrazoviek, ktoré konvertujú text do reči alebo do Braillovského výstupu pre nevidiacich ľudí, alebo iných asistenčných technológií, ktoré sprostredkujú obsah dokumentu, ktorý si chcú títo ľudia prečítať. Pre týchto ľudí sú vizuálne indikátory štruktúry dokumentu - ako napríklad rozdielna veľkosť písma na odlíšenie nadpisov - často zbytočné. Prístupný dokument má zabudované informácie, ktoré umožňujú asistenčnej technológii interpretovať štruktúru dokumentu a sprostredkovať informácie v logickom poradí na čítanie.


Druhy elektronických dokumentov

Pre zrakovo postihnutých ľudí sú z hľadiska prístupnosti dôležité nasledovné typy elektronických dokumentov:

	internetové stránky
	online formuláre – formuláre nachádzajúce sa priamo na internetových stránkach bez možnosti ich stiahnutia na pevný disk počítača

offline formuláre – formuláre stiahnuteľné z internetových stránok
	textové dokumenty (dokumenty typu doc, rtf, txt, ...)
PDF dokumenty

Všetky tieto typy elektronických dokumentov je možné vytvoriť alebo upraviť do formy prístupnej pre zrakovo postihnutých ľudí. Vytváranie už priamo prístupných elektronických dokumentov je jednoduchšia a zároveň aj lacnejšia alternatíva, než úprava už existujúcich dokumentov tak, aby boli prístupné. Preto by mali tvorcovia elektronických dokumentov pristupovať k ich vytváraniu od začiatku so zreteľom na prístupnosť, tak ako je uvedená v Zákone č.275 z 20. apríla 2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväzujúcom záväznom právnom predpise Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii - Výnosom zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.


Prístupnosť elektronických dokumentov pre používateľov so zrakovým postihnutím

Prístupnosť internetových stránok pre používateľov so zdravotným znevýhodnením

Problematika prístupnosti webových stránok z hľadiska znevýhodnených užívateľov sa v poslednom čase dostáva stále viac do popredia záujmu samotných tvorcov webových stránok. Neustále pribúdajú informácie, ktoré popisujú a poukazujú na dôležité aspekty v oblasti prístupnosti.
V roku 2006 bol v Slovenskej republike prijatý zákon o informačných systémoch verejnej správy, ktorý sa odvoláva na jednotlivé štandardy prístupnosti webových stránok.

Medzi povinné požiadavky prístupnosti patrí dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 1 z dokumentu „Web Content Accessibility Guidelines 1.0, a to v nasledovných bodoch: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 14.1, a bodu 8.1 v prípade, ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na niektorom inom mieste. 

Rovnako sa povinnosťou stáva dodržiavanie zásad tvorby prístupných webových stránok podľa materiálu Blind Friendly Web (zo dňa 31.03 2005) s názvom: „Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím“, a to nasledovných bodov: 5, 7, 9, 10, 11, 13 a 14. 

Dodržiavanie všetkých uvedených pravidiel smeruje vo všeobecnosti ku lepšej informovanosti pre všetkých znevýhodnených užívateľov. Prístupná webová stránka nediskriminuje užívateľa, ktorý má ťažkú zrakovú vadu, nemôže používať končatiny pri ovládaní vstupného zariadenia, prípadne pracovať so zvukovou informáciou z dôvodu straty schopnosti vnímať zvuk a pod. 

Internet predstavuje médium, ktoré pre mnohých znevýhodnených užívateľov znamená jedinú cestu ako určitú činnosť realizovať samostatne (informácia o službách, komunikácia s úradom, nákup tovaru apod.). 
Napriek tomu, že tvorba prístupných webových stránok už dávno nepredstavuje problém technického charakteru, je situácia v oblasti prístupnosti webových stránok na Slovensku stále neuspokojivá.
Problémom sú nie len webové stránky, ktoré boli vytvorené v minulosti a doteraz nebol priestor ich upraviť, ale aj internetové stránky vznikajúce a upravované pre webové rozhranie v súčasnej dobe.

Na základe skúseností musíme konštatovať, že väčšina internetových stránok s príponou *.sk porušuje v zákone ukotvené štandardy tvorby prístupného webu, pričom sa vo veľkej miere jedná aj o stránky, ktorých vytvorenie a správa bola financovaná z verejných dotácií. 

Špeciálne programy a zariadenia pre prácu s elektronickými informáciami u užívateľov s ťažkým zrakovým postihnutím.

Nevidiaci užívatelia používajú na prístup k elektronickým informáciám programy nazývané čítače obrazovky (screen readers), ktoré sprostredkúvajú informáciu z obrazovky a následnú odozvu klávesnice pomocou syntetickej reči. Taktiež túto informáciu môžu zobrazovať v Braillovom písme na hmatových displayoch v tvare riadka s dynamicky sa vysúvajúcimi „kolíčkami“ vytvárajúcimi znaky Braillovho písma.

Slabozrakí ľudia používajú ku tomuto účelu zväčšovacie programy, ktoré okrem zväčšovania písma a grafiky upravujú aj farby a kontrast, prispôsobujú možnosti navigácie a umožňujú ďalšie modifikácie zobrazenia.
 
Ľudia so zvyškami zraku tiež používajú kombinácie zväčšeného zobrazovania so syntetickou rečou.

Hlasový alebo hmatový výstup nepracuje ako prehliadač internetových stránok, ale spracováva stránku v bežnom prehliadači (najčastejšie sa jedná o program Microsoft Internet Explorer, ktorý je týmito pomocnými technológiami najlepšie sprístupňovaný). 

Pri vytváraní alebo úprave internetových stránok s ohľadom na znevýhodnených návštevníkov je treba si uvedomiť tieto základné skutočnosti: 
nevidiaci používateľ je schopný získať zo stránky len informácie v textovej podobe,
nevidiaci, prípadne ťažko slabozraký užívateľ vníma informácie, ktoré sú na stránke, lineárne, pričom absentuje globálny pohľad na zobrazované informácie,
nevidiaci, prípadne telesne postihnutý užívateľ obsluhuje osobný počítač a jednotlivé programy len prostredníctvom klávesnice, prípadne špeciálneho vstupného zariadenia.

Nasledovné kapitoly sa zaoberajú popisom dôležitých pravidiel tvorby prístupných webových stránok vychádzajúcich z platných štandardov pre prístupnosť webových stránok podľa § 13 zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Výber povinných pravidiel prístupnosti z dokumentu Web Content Accessibility Guidelines 1.0.

Pravidlo 1. Poskytnite ekvivalentné alternatívy k zvukovému a vizuálnemu obsahu.

Poskytnite obsah, ktorý má pri predkladaní používateľovi prezentovať tú istú funkciu, či účel ako obsah vnímaný sluchom a zrakom.

Kontrolný bod 1.1 
Poskytnite ku všetkým “netextovým” prvkom (napr. pomocou "alt", "longdesc" alebo v obsahu konkrétneho prvku) textový ekvivalent. 
Medzi takéto “netextové” časti patria obrázky, grafické náhrady textu (vrátane symbolov), oblasti  tzv. klikateľnej mapy, animácie (napr. animované GIF súbory), „aplety“ a programové objekty, ASCII obrázky, rámy (frames), skripty, grafické tlačidlá, samostatné zvukové súbory, zvukové stopy videa a video.

Kontrolný bod 1.2 
Poskytnite doplnkové textové odkazy pre každú aktívnu oblasť tzv. klikateľnej mapy na strane servera.

Kontrolný bod 1.3 
Pokiaľ dokáže agent používateľa automaticky čítať nahlas textový ekvivalent vizuálneho záznamu, poskytnite zvukový popis dôležitých informácií vizuálneho záznamu multimediálnej prezentácie.

Kontrolný bod 1.4
Synchronizujte ekvivalentné alternatívy (napr. titulky alebo zvukové popisy vizuálneho záznamu) s prezentáciou pre všetky multimediálne prezentácie (napr. film alebo animácia).

Pravidlo 2. Nespoliehajte sa len na farbu.

Uistite sa, že texty a grafika sú zrozumiteľné aj keď sú zobrazené bez použitia farby.

Kontrolný bod 2.1 
Je potrebné zaistiť, aby boli všetky informácie prezentované pomocou farieb prístupné a zrozumiteľné aj bez použitia farieb, napr. z kontextu alebo pomocou zvýraznenia.

Kontrolný bod 2.2 
Je potrebné zabezpečiť, aby farebné kombinácie pozadia a popredia poskytovali dostatočný kontrast pre ľudí, ktorí nemôžu správne rozpoznávať farby alebo pri sledovaní webovej stránky na čierno-bielej obrazovke.

Pravidlo 3. Používajte zvýrazňovanie a štýly listu a používajte ich správne.

Zvýraznite dokumenty pomocou vhodných štrukturálnych prvkov. Prezentáciu ovládajte radšej pomocou štýlov listu, ako pomocou prezentačných prvkov a atribútov.

Kontrolný bod 3.5 
Používajte prvky hlavičky na vyjadrenie štruktúry dokumentu taktiež s ohľadom na ich špecifikáciu. 
Napr. v HTML, použite [H2] na označenie podsekcie [H1]. Hlavičky  nepoužívajte pre prácu s fontmi.

Kontrolný bod 3.6 
Správne zvýraznite zoznamy a ich jednotlivé položky.
Napr. v HTML, vložte zoznamy [OL], [UL] a [DL] správne.
Pravidlo 4. Objasnite použitie pôvodného jazyka.

Použite zvýraznenie, ktoré uľahčí výslovnosť alebo interpretáciu skratiek, či cudzojazyčného textu.

Kontrolný bod 4.3 
Identifikujte pôvodný primárny jazyk dokumentu.
Napr. v jazyku HTML zadajte atribút “lang” pri prvku HTML. Pri XML
použite atribút “xml:lang”.

Pravidlo 5. Tvorte tabuľky, ktoré sa ľahko transformujú.

Uistite sa, že tabuľky majú nevyhnutné zvýraznenie, aby mohli byt transformované pomocou prístupných prehliadačov či iných agentov používateľa.

Kontrolný bod 5.1 
Identifikujte hlavičky riadkov a stĺpcov pre dátové tabuľky.
Napr. v HTML použite [TD] na identifikovanie dátových buniek a [TH] na identifikovanie hlavičiek.

Kontrolný bod 5.2 
Pre dátové tabuľky, ktoré majú dve alebo viac logických úrovní hlavičiek riadkov či stĺpcov, použite zvýraznenie vzťahov medzi dátovými bunkami a bunkami hlavičky. Napr. v HTML použite k zoskupeniu hlavičiek riadkov [THEAD], [TFOOT] a [TBODY], a [COL] a [COLGROUP] k zoskupeniu hlavičiek stĺpcov. Ďalej použite atribúty "axis", "scope" a "headers" k popisu komplexnejších vzťahov medzi dátami.

Poznámka:
Problematika sprístupnenia tabuľky pre nevidiaceho užívateľa je pomerne rozsiahla. V závislosti na tom, aké je členenie tabuľky, ako je štruktúrovaná, aká je rozsiahla, je svojim spôsobom čitateľná pre nevidiaceho používateľa. Pre lepšiu predstavu je dobré si uvedomiť, že nevidiaci používateľ nie je schopný mať stále jasnú predstavu o celkovom usporiadaní tabuľky, nemá napr. okamžitú možnosť porovnania istého údaju v jednom riadku s analogickým údajom na inom riadku, či pri čítaní istého údaju nemá vždy možnosť prečítať si názov aktuálneho stĺpca či riadku.

Pri vytváraní tabuľky je dôležité akceptovať skutočnosť, že usporiadané informácie sú pre nevidiaceho užívateľa "linearizované" po riadkoch.

Na sprístupnenie informácií usporiadaných do tabuľky môžeme odporučiť nasledovné pravidlá:
Pokiaľ je to možné neusporadúvajte informácie do tabuľky vždy. Niektoré jednoduché dáta je možné vyjadriť aj v netabuľkovej podobe. Pokiaľ to možné nie je, pokúste sa tabuľku doplniť o textové vyjadrenie jej účelu a popis jej obsahu. O tomto textovom popise tabuľky je možné informovať odkazom umiestneným blízko samotnej tabuľky.
Informácie, ktoré obsahovo patria do jednej bunky, majte v jednej bunke aj z hľadiska štruktúry definície celej tabuľky. Teda to, čo významovo patrí do jedného riadku, by nemalo byť definované vo viacerých riadkoch. A platí to aj opačne. To, čo obsahovo patrí do rôznych buniek (napr. do viac riadkov), definujte naozaj vo viacerých bunkách tabuľky. 
Šírka a výška buniek by mala byť definovaná prostredníctvom relatívnych hodnôt.

Pokiaľ používate tabuľky na rozmiestnenie obsahu stránky, uvedomte si, že nevidiaci používateľ nemá pred začiatkom čítania stránky celkový prehľad o rozložení jej jednotlivých častí. Vidiaci používateľ pri prvom zbežnom prezretí rozloženia stránky dokáže poznať, aké časti textu k sebe významovo patria a dokáže od seba jednotlivé celky dokumentu odlíšiť.

Pri tabuľkách, ktoré sú použité len pre vytvorenie celkového rozloženia stránky, nedefinujte hlavičku, pätu atď. (značky/tagy [TH], [TFOOT], [CAPTION]).

Z hľadiska dobrej čitateľnosti pre ťažko slabozrakých používateľov doporučujeme pri definícii jednotlivých častí tabuľky používať relatívne miery oproti mieram absolútnym. Nezabúdajte, že ťažko slabozraký čitateľ má väčšinou vo svojom prehliadači nastavenú inú veľkosť písma, než s ktorou autor počíta, prípadne má nastavené menšie rozlíšenie obrazovky.

Pravidlo 6. Zaistite, aby sa stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali.

Zaistite, aby boli stránky prístupné aj v prípade, ak nie sú novšie technológie podporované alebo sú vypnuté.

Kontrolný bod 6.1 
Zorganizujte dokumenty tak, aby mohli byt čítané bez štýlov listu. 
Napr. aj keď je HTML dokument interpretovaný bez asociovaného štýlu listu, musí existovať možnosť prečítania tohto dokumentu. Ak je obsah zorganizovaný logicky, bude interpretovaný zmysluplne aj keď budú štýly listu vypnuté alebo nebudú podporované.

Kontrolný bod 6.2 
Zaistite, aby boli ekvivalenty dynamického obsahu aktualizované aj v prípade, že sa tento dynamický obsah zmení.

Kontrolný bod 6.3
Zaistite, aby boli stránky použiteľné aj keď budú tzv. skripty, aplety a iné programové objekty vypnuté alebo nebudú podporované. V prípade, že toto nie je možné, poskytnite ekvivalentné informácie na alternatívnej prístupnej stránke. Zaistite napr., aby odkazy, ktoré spúšťajú skripty, pracovali aj keď sú skripty vypnuté alebo nie sú podporované (napr.: nepoužívajte “javascript:” ako ciel odkazu). Ak nie je možné vyrobiť stránku použiteľnú bez skriptov, potom poskytnite aj text ekvivalentný s prvkom [NOSCRIPT]; prípadne použite skript na strane servera namiesto skriptu na strane klienta; či alternatívnu prístupovú stránku.

Poznámka:
V priebehu vývoja nástrojov pre tvorbu webových stránok sa v posledných rokoch presadili vo veľkej miere rôzne aktívne prvky (najčastejšie JavaScript). Pomocou týchto prvkov sa môžu vytvárať najrôznejšie efekty, čím stránka získava na reprezentatívnosti a prehľadnosti pre čitateľov bez zrakového postihnutia a bez problémov používať myš. Mnohé z týchto prvkov sú však pre zrakovo postihnutého používateľa veľmi ťažko prístupné, pre nevidiaceho používateľa môžu byť celkom neprístupné. Stránka využívajúca možnosti JavaScriptu môže byť neprístupná aj pre tých používateľov, ktorí nedisponujú prehliadačmi podporujúcimi JavaScripty, alebo pre tých, ktorí majú v prehliadačoch podporu týchto prvkov vypnutú. 

JavaScript sa často využíva pre vytváranie navigácie v podobe tzv. rozbalovacích ponúk odkazov. Pre čitateľov, ktorí musia používať asistenčné technológie (napr. hlasový syntetizér), je táto ponuka v niektorých prípadoch neprístupná preto, že takýto objekt stránky, na ktorý je potrebné kliknúť myšou k jeho rozbaleniu, sa neprejaví ako aktívny prvok. Z uvedeného dôvodu odporúčame vytvoriť zoznam štandardných odkazov, ktoré by nahradzovali odkazy skryté v tzv. rozbalovacej, JavaScriptovej ponuke.

Ďalšou možnosťou je naprogramovať tzv. JavaScriptovú ponuku tak, aby bola použiteľná aj prostredníctvom ovládania klávesnice.

Pravidlo 7. Zabezpečte riadenie zmien časovo citlivého obsahu na strane používateľa.

Zabezpečte, aby mohli byť pohyblivé, blikajúce, rolujúce, či samoobnovovacie objekty alebo stránky zastavené alebo vypnuté.

Kontrolný bod 7.1
Pokiaľ používateľov agent neumožňuje užívateľovi kontrolu nastavení
kmitania (obnovy), potom sa tomuto kmitaniu vyhnite.

Napr. ľudia s fotosenzitívnou epilepsiou môžu mat záchvaty spôsobené kmitaním, či blikaním v rozpätí od 4 do 59 kmitov za sekundu (Hertzov) s maximálnou citlivosťou 20 kmitov za sekundu, rovnako ako rýchle zmeny z tmavej na svetlú farbu (ako svetlo stroboskopu).

Pravidlo 8. Zabezpečte priamu prístupnosť vsadených rozhraní používateľa.

Zabezpečte, aby používateľské rozhrania spĺňali princípy dizajnu prístupnosti: prístrojovo nezávislý prístup k funkčnosti, použiteľnosti klávesnice, hlasového výstupu, atď.

Kontrolný bod 8.1
Programové prvky ako sú tzv. skripty a aplety urobte priamo prístupné alebo kompatibilné s pomocnými technológiami, v prípade ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na nejakom inom mieste.

Pravidlo 9. Navrhujte nezávisle od zariadení.

Používajte vlastnosti, ktoré povolujú aktvizáciu prvkov stránky pre čo možno najväcšie množstvo vstupných zariadení.

Kontrolný bod 9.1
Namiesto tzv. klikatelných máp na strane servera poskytnite tieto na strane klienta, s výnimkou prípadov, kedy dané oblasti nemôžu byt definované pomocou dostupného geometrického tvaru.

Pravidlo 10. Používajte „dočasné” riešenia.

Používajte dočasné riešenia prístupnosti tak, aby mohli technológie a staršie prehliadače fungovať správne.

Kontrolný bod 10.4
Pokiaľ agent používateľa nepracuje s prázdnymi ovládačmi správne, zahrňte v editovacích priestoroch a v textových oblastiach prednastavené znaky na vymedzenie miesta.
Napr. v HTML to týmto spôsobom urobte pre prvky („tagy“) [TEXTAREA] a [INPUT].

Pravidlo 11. Používajte technológie a smernice W3C.

Používajte W3C technológie (podľa špecifikácie) a dodržiavajte smernice prístupnosti. Tam, kde nie je možné použiť technológiu W3C alebo jej použitie bude mat za následok netransformovateľný materiál, poskytnite alternatívnu verziu príslušného obsahu.

Kontrolný bod 11.4
Ak ani pri najlepšej snahe nedokážete vytvoriť prístupnú stránku, poskytnite aspoň odkaz na alternatívnu stránku, ktorá používa W3C technológie, ktorá je prístupná, má ekvivalentné informácie (alebo funkčnosť) a je aktualizovaná tak často ako neprístupná (originálna) stránka.

Pravidlo 12. Poskytnite kontextové a orientačné informácie.

Poskytnite kontextové a orientačné informácie tak, aby pomohli používateľom pochopiť komplexné stránky  či prvky.

Kontrolný bod 12.1
Použite nadpis pri každom ráme, aby ste umožnili jeho identifikáciu a následne ľahšiu navigáciu.
Napr. v HTML použite atribút “title” pri prvku („tag“) FRAME.

Kontrolný bod 12.4
Jasne spojte označenia s ich ovládačmi. 
Napr. v HTML použite prvok [LABEL] a jeho atribút “for”.

Pravidlo 13. Poskytnite prehľadný mechanizmus navigácie.

Poskytnite prehľadný a úplný mechanizmus navigácie (orientačné informácie, navigačné panely, mapa stránky a pod.) tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že každý nájde to, čo na danej stránke hľadal.

Kontrolný bod 13.6
Spájajte príbuzné odkazy do skupín, identifikujte tieto skupiny (pre agentov používateľa) a pokiaľ to agenti používateľa umožňujú, uveďte aj spôsob, ako sa dá daná skupiny obísť.

Pravidlo 14. Uistite sa, že dokumenty sú jasné a zrozumiteľné.

Uistite sa, že dokumenty sú jasné a zrozumiteľné tak, aby sa dali ľahko pochopiť.

Kontrolný bod 14.1
Použite najjasnejší a najjednoduchší jazyk zodpovedajúci obsahu stránky.

Výber povinných pravidiel prístupnosti z dokumentácie zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím.

Nasledujúce platné body prístupnosti podľa  boli spracované podľa aktuálnej verzie 2.3 metodiky Blind Friendly Web zo dňa 31.03 2005.

Bod 5. Obsah webovej stránky sa mení len keď používateľ aktivuje nejaký prvok.

Automatická zmena obsahu stránky môže pre užívateľa so zrakovým postihnutím predstavovať zásadnú prekážku. Asistenčné technológie (čítač obrazovky) sprístupňujú webovú stránku tak, že ju najprv spracujú do podoby čitateľnej pre nevidiacich a až následne ju nevidiaci užívateľ môže spracovávať. Pokiaľ počas spracovávania dôjde k automatickej obnove stránky, je stránka znovu prostredníctvom asistenčnej technológie spracovaná a predložená užívateľovi v novej, aktuálne zobrazenej verzii.

Z vyššie popísaného dôvodu je potrebné, aby obnovenie stránky nastalo len v prípade, ak používateľ aktivuje nejaký prvok, ktorý je pre tento účel vytvorený. Rovnako je dôležité, aby pri pohybe pomocou klávesy TAB po odkazoch nedochádzalo pri bežnom nastavení na odkaz k zmene určitej časti stránky, ktorá má potom za následok obnovenie stránky a vyššie popísaný efekt.

Bod 7. Označenie každého odkazu výstižne popisuje jeho cieľ nezávisle na okolitom kontexte.

Z označenia každého odkazu je zrejmé, kam vedie, a to nezávisle na tom, či je používateľ oboznámený s okolitým kontextom daného odkazu. 
Väčšina nevidiacich používateľov sa obvykle najprv oboznámi s obsahom celej stránky prezretím odkazov na stránke a až potom číta celý obsah stránky. 

Označením odkazu sa rozumie kombinácia samotného textu odkazu tzn. textu umiestneného medzi párové značky [A] a atribútu „title“.
Pokiaľ je to možné, mal by byť cieľ odkazu zrejmý už zo samotného textu odkazu. 

Odkazy, ktoré porušujú štandard prístupnosti sú napríklad odkazy, kde text samotného odkazu je v tvare „kliknite tu“, „sem“, „celý text článku“ bez toho, že by tento text bol doplnený atribútom „title“ značky [A] s doplňujúcou informáciou.

Bod 9. Farby popredia a pozadia sú dostatočne kontrastné. Na pozadí nie je vzorka znižujúca čitateľnosť.

Farby písma a podkladu musia byť definované tak, aby boli dostatočne kontrastné. Kombinácie farby popredia (tj. napr. písma) a farby alebo vzoru pozadia majú mať dostatočný vzájomný kontrast. Kontrast sa dá vypočítať pomocou metodiky W3C (http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast) alebo zistiť pomocou niektorého z dostupných on-line nástrojov.

Minimálna hodnota rozdielu jasu je 125 bodov (maximum tejto hodnoty je 255), minimálna hodnota pre rozdiel farieb je 500 bodov (maximum tejto hodnoty je 765). Čím sú tieto čísla väčšie, tým je kombinácia farieb kontrastnejšia a teda lepšie čitateľná.

Bod 10. Predpisy určujúce veľkosť písma nepoužívajú absolútne jednotky.

Veľkosť písma na stránkach by mala byť definovaná len pomocou  kľúčových slov CSS xx-small, x-small, small, medium, large, x-large a xx-large alebo pomocou hodnôt smaller, larger, percent a jednotiek em a ex, aby v prípade, keď je písmo pre čitateľa príliš malé, bolo možné ho pomocou prostriedkov prehliadača. Kvôli známej chybe Internet Explorera, v ktorom nie je možné zväčšiť písmo, ktorého veľkosť je definovaná v jednotkách px, nie je možné používať veľkosť vyjadrenú v jednotkách px.

Na definíciu tabuliek,  tzv. rámov apod. je tiež vhodné používať tieto jednotky, u ktorých môže používateľ ich hodnoty meniť pomocou prostriedkov prehliadača (napr. rozmery tabuľky je vhodnejšie definovať pomocou percent než pixelov).

Bod 11. Kód web stránok zodpovedá niektorej zverejnenej finálnej špecifikácii jazyka HTML alebo XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, ktoré je schopný správca web stránok odstrániť.

Kód stránok je validný podľa niektorej zo zverejnených formálnych gramatík, napr. HTML 4.01 Transitional, XHTML 1.0 Strict. Niektoré pomocné technológie (napr. čítače obrazovky) môžu mať so sprístupnením tzv. nevalidných stránok problémy (takáto nevalidná stránka môže spôsobiť až poruchu prehliadača). Preto je dôležité, aby kód stránok bol validný. To, či je kód stránky validný, zistíte napr. pomocou on-line validátora na http://validator.w3.org.

Bod 13. Prvky tvoriace nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde. Prvky, ktoré netvoria nadpisy alebo zoznamy nie sú takto vyznačené.

Pri tvorbe webovej stránky používajte na vyznačovanie nadpisov a zoznamov značky nesúce sémantické informácie o štruktúre stránky. 
Nadpisy definujte pomocou značiek [H1], [H2] ... [H6]. Vyhnite sa definovaniu nadpisov pomocou značky [font] alebo definovaním vlastnej triedy pre danú úroveň nadpisu. Pri použití značiek pre nadpisy dávajte pozor aj na správnu hierarchiu nadpisov.

V prípade správneho použitia značiek pre nadpisy si môže nevidiaci používateľ prostredníctvom čítača obrazovky vyberať podľa nadpisov tie časti stránky, ktoré ho skutočne zaujímajú a nemusí čítať množstvo pre neho nezaujímavých informácií. Tento spôsob práce sa dá porovnať s výberom konkrétnej kapitoly z knihy pomocou obsahu a čiastočne eliminuje veľmi obmedzujúce lineárne vnímanie informácií.

Obdobným spôsobom ako nadpisy vyznačujte v dokumente zoznamy a ich jednotlivé položky. Definujte ich pomocou značiek [UL], [OL], [DL], [DT], [DD].

Značky nesúce sémantickú informáciu umiestňujte v dokumentoch na miesta, kam skutočne patria. Tzn. značkou [H1] vyznačte nadpis najvyššej úrovne, značkou [H2] nadpis nižšej úrovne atď. Text, ktorý je vo svojej podstate zoznamom, vyznačte skutočne ako zoznam.

Bod 14. Každému formulárovému prvku je priradený výstižný názov.

Dá sa povedať, že všetky prvky, ktoré sa na stránkach s formulármi môžu vyskytnúť, sú pri dodržaní určitých podmienok prístupné i ťažko zrakovo postihnutému používateľovi. Platí to pre editačné políčka, začiarkávacie políčka, prepínače, rozbalovacie zoznamy i tlačidlá. Pri definovaní jednotlivých prvkov formulára by sme však mali brať ohľad na to, aby popisný text jednotlivých formulárových prvkov bol zrozumiteľný a bol zviazaný s daným prvkom pomocou značky [LABEL] a atribútov „for“ a „id“. Pokiaľ toto spojenie nedefinujeme, nedá sa zaručiť, že nevidiaci používateľ bezpečne pozná, čo má do daného políčka vyplniť alebo akú možnosť má zvoliť v prípade rozbaľovacích zoznamov či prepínačov. Len vizuálne umiestnenie popisného textu vedľa prvku formulára nie je postačujúce.


Prístupnosť textových dokumentov pre zrakovo postihnutých používateľov

V tejto kapitole sa budeme zaoberať vytvorením prístupného textového dokumentu vo formáte doc alebo rtf. Formát rft má oproti formátu doc tú výhodu, že môže byť použitý a upravovaný vo viacerých (aj bezplatných) programoch, nielen v platených, tak ako je to pri formáte doc. Na internete sa dajú nájsť aj bezplatné programy, ktoré pracujú aj s formátom doc, bohužiaľ stáva sa, že sa naruší formátovanie dokumentu.
Dobre pripravené digitalizované texty si môže zrakovo postihnutý používateľ neskôr ešte upraviť pre svoje potreby (napr. vytlačiť si ich v braillovom písme, zväčšiť si font, atď.).

Úprava formátu textových dokumentov

Pri tvorbe textových dokumentov je vhodné použiť bezpätkové písmo (Tahoma, Verdana, Arial, Microsoft Sans Serif) teda písmo, ktoré neobsahuje pätky – koncovky na písmenách. Veľkosť písma môže byť štandardná – bežný text 12 bodové písmo, nadpisy veľkosťou odlíšiteľné od ostatného písma. Veľkosť písma si používateľ môže zväčšiť buď sám priamo v textovom editore, prípadne si zväčší časť obrazovky pomocou špeciálneho softvéru a tým pádom bude vidieť písmo zväčšené. Nedoporučujeme používať rez písma kurzíva (italic) a efekt na písmo Kapitálky. Tieto formy písma sú pre slabozrakých užívateľov horšie čitateľné. Farby písma a podkladu musia byť dostatočne kontrastné – doporučujeme používať štandardné farby pri tvorbe dokumentov – čierne písmená na bielom podklade. Ak budú použité stĺpce, je potrebné mať medzi nimi dostatočnú medzeru, nie je vhodné používať obtekanie obrázkov textom.

Tabuľky a grafy

Pri tvorbe tabuliek je potrebné prihliadať na skutočnosť, že zrakovo postihnutý používateľ nemusí mať vždy jasnú predstavu o tabuľke, najmä ak je príliš rozsiahla. Pokiaľ je tabuľka príliš rozsiahla, je vhodné informácie z tabuľky podať v textovom formáte, prípadne tabuľku logicky rozdeliť do viacerých tabuliek. Pri používaní tabuliek je vhodné uprednostňovať regulárne tabuľky, teda také, ktoré majú vo všetkých riadkoch rovnaký počet buniek. Dá sa pracovať aj s neregulárnymi tabuľkami, je však potrebné minimalizovať vertikálne alebo horizontálne zlučovanie buniek a zlučovanie v oboch smeroch.

Ukážka vhodnej tabuľky
Miesto
Príchod
Odchod
Číslo spoja
Košice
-
15:00
5612
Žilina
18:00
18:30
5947
Bratislava
20:50
-
-

Ukážka nevhodnej tabuľky
Miesto
Príchod
Odchod
Číslo spoja
Košice
Žilina
Bratislava
-
18:00
20:50
15:00
18:30
-
5612
5947
-


Veľmi nevhodné sú vnorené tabuľky.
Pre nevidiaceho účastníka kurzu je informácia z tabuľky „linearizovaná“ po riadkoch a nie po stĺpcoch. Preto je nevhodný tento typ tabuľky:

Ukážka nevhodnej tabuľky
 
Jana
Peter
Milan
Váha
50
80
100
Vek
30
25
48

Tabuľku je vhodnejšie zostaviť takto:

Ukážka vhodnej tabuľky
 
Váha
Vek
Jana
50
30
Peter
80
25
Milan
100
48

Informácie uvedené v grafe je potrebné mať aj v textovej podobe, prípadne vo vhodne zvolenej a prístupnej tabuľke.

Štruktúrovanie textu

Nadpisy by mali byť nielen zvýraznené opticky väčším písmom či rezom písma tučné (bold) ale aj štýl písma by mal byť Nadpis. Podľa toho či je to nadpis hlavnej kapitoly alebo podnadpisy kapitoly, je potrebné ich podľa toho rozlíšiť. Týmto sa zabezpečí dobrá orientácia užívateľa v jednotlivých úrovniach textu a zároveň to umožní vytvoriť automatický obsah textu, z ktorého sa pomocou hypertextových odkazov dokáže užívateľ dostať priamo na príslušné miesto v texte. Pri tvorbe nadpisov a podnadpisov využívame ponuku Formát – Štýly a formátovanie, kde sú preddefinované základné štýly pre viaceré úrovne nadpisov, ktoré si môžeme ešte ďalej upraviť (najmä ak je zvolený nadpis v reze písma kurzíva, je potrebné ho previesť do rezu písma normálny). Pomocou takto nastavených štýlov môžeme formátovať hlavný nadpis ako Nadpis 1, nadpisy jednotlivých kapitol ako Nadpis 2, názvy podkapitol ako Nadpis 3, atď.

Zabezpečené formuláre formátu doc

Na web stránkach sa stretávame so zabezpečenými wordovskými formulármi na stiahnutie, ako sú napríklad registračné formuláre, dotazníky, objednávky. Formulár je štruktúrovaný dokument s poľami vyhradenými na vkladanie informácií. Pohyb po zabezpečenom formulári je obmedzený iba na formulárové polia. Formulárové polia v zabezpečenom formulári v Microsoft Worde sú editačné polia, začiarkavacie políčka a rozbaľovacie polia. Ochrana formulára umožňuje vyplniť formulár, ale nedovolí zmeniť štruktúru formulára, jeho prvky a ich vlastnosti.

Často sa stretávame so zabezpečenými formulármi neprístupnými nevidiacim používateľom. Zabezpečený formulár je však možné navrhnúť aj tak, aby bol prístupný aj pre nich s použitím čítačov obrazovky ako je program JAWS. Zabezpečený formulár je užitočný aj mimo web stránok a vytvoriť ho môže aj nevidiaci používateľ. Preto popíšeme postup tvorby zabezpečeného formulára tak, ako ho môže vytvoriť aj nevidiaci autor, teda len pomocou klávesnice, bez použitia myši.

Tvorba zabezpečených formulárov

Začnite vytvorením textu formulára, do ktorého budete neskôr vkladať formulárové polia pomocou nástrojov na formulárovom paneli.

Formulárový panel
Formulárový panel programu MS Word obvykle nie je zobrazený. Zobrazíte ho takto:

	Vojdite do ponuky Zobraziť.

Otvorte pod ponuku Panely nástrojov.
	Prejdite na položku Formuláre a stlačte Enter.

Formulárový panel obsahuje tri tlačidlá na vkladanie polí formulára: editovacie pole, začiarkavacie políčko, a rozbaľovacie pole (tiež nazývané rozbaľovací zoznam alebo ponuka). Ďalšie tlačidlo umožňuje nastaviť Vlastnosti týchto elementov. Nasledujúce tlačidlá sa používajú pri návrhu formulára. Tlačidlo Zabezpečiť formulár sa používa na uzamknutie formulára.

Typy polí formulára

Editovacie pole: Vloží vyplňovacie pole, do ktorého môže používateľ zadávať text. Môžete v ňom špecifikovať predvolený vstupný text, aby používateľ nemusel zadávať vstupný text, ak nechce meniť odpoveď.

Začiarkavacie políčko: Vloží začiarkavacie políčko pre nezávislú možnosť, ktorá sa dá vybrať alebo zrušiť. Rovnako môžete vložiť začiarkavacie políčko ku každej položke v skupine možností, ktoré sa navzájom nevylučujú - to znamená, že môžete začiarknuť viac ako jednu položku. Týmto spôsobom môžete nahradiť zoznam s viacnásobným výberom a obísť potrebu použiť makro na jeho vytvorenie.

Rozbaľovacie pole: Vloží rozbaľovací zoznam, ktorý umožňuje vybrať jednu z vopred špecifikovaných možností. Pozor, pri tlači formulára bude vytlačená len vybraná položka, nie celý zoznam. Týmto spôsobom môžete nahradiť sústavu rádio tlačidiel pre navzájom sa vylučujúce možnosti a tak obísť potrebu použiť makro na jej vytvorenie.

Pridávanie polí

	Umiestnite kurzor v dokumente tam, kde má byť pole.

Stlačením klávesu ALT aktivujte ponuku.
Stláčaním CTRL+TAB sa presuňte na Formulárový panel.
Stláčaním klávesu TAB sa nastavte na príslušné tlačidlo na paneli.
Stlačením klávesu ENTER umiestnite zvolený typ poľa do dokumentu.

V dialógu možnosti príslušného poľa formulára môžete nastaviť vlastnosti každého poľa vrátane predvolených nastavení a formátu. Aby ste tento dialóg otvorili, umiestnite kurzor na príslušné formulárové pole a stlačte tlačidlo Vlastnosti na formulárovom paneli. Dialógy pre jednotlivé druhy formulárových polí nie sú identické. Obsahujú spoločné ovládače ako je možnosť nastavenia vstupného a výstupného makra, pomenovanie záložky priradenej poľu, povolenie modifikovať pole, spustenie prepočtov pri opustení poľa a nastavenie pomocného textu. Pre každý druh poľa, okrem rovnakých možností,  k dispozícii sú aj špecifické možnosti.

Editovacie pole: Pre editovacie pole môžete obmedziť typ vkladaných údajov, dĺžku a formát vkladaného textu a definovať predvolený text.

Začiarkavacie políčko: Pre začiarkavacie políčko môžete definovať či bude jeho veľkosť určená automaticky podľa veľkosti písma v odseku alebo či bude presne určená počtom pixelov a tiež môžete určiť či bude jeho predvolená hodnota začiarknuté alebo nezačiarknuté.

Rozbaľovacie pole: V rozbaľovacom poli musíte vytvoriť zoznam, z ktorého si používateľ bude môcť vybrať vhodnú položku. Vytvoríte ho takto:

	Umiestnite kurzor na rozbaľovacie pole, ktoré chcete nastaviť, a na formulárovom paneli stlačte tlačidlo Vlastnosti.

do poľa Položka napíšte prvú položku zoznamu možností a stlačte tlačidlo Pridať. Takto postupujte až vytvoríte celý zoznam. Pomocou ďalších tlačidiel môžete meniť poradie položiek v zozname, odstraňovať a meniť ich.
	po nastavení rozbaľovacieho poľa stlačte OK.


Zabezpečenie ochrany dokumentu

Zabezpečenie formulára bez hesla

Po pridaní a nastavení všetkých polí formulára sa musíte vrátiť na Formulárový panel, nastaviť sa na tlačidlo Zabezpečiť formulár a stlačiť ENTER. Tým zabezpečíte formulár a zároveň deaktivujete formulárový panel. V zabezpečenom formulári môžete len písať do editovacích polí, meniť stav začiarkávacích políčok a vyberať v rozbaľovacích poliach. Nemôžete meniť text formulára a ani vlastnosti jeho polí. Zabezpečenie formulára zrušíte znovu stlačením Enter na tlačidle Zabezpečiť formulár. Tým zároveň aktivujete formulárový panel.

Túto operáciu odporúčame vykonávať opakovane počas tvorby formulára, aby ste mohli testovať jeho fungovanie. V nezabezpečenom formulári totiž nemôžete odskúšať fungovanie jeho polí a v zabezpečenom formulári zase nemôžete meniť text a vzhľad formulára a vlastnosti jeho polí.

Tento spôsob zabezpečenia je užitočný pri tvorbe formulára a pre použitie jeho autorom, nie je vhodný pre formuláre na verejné použitie lebo ich zabezpečenie môže zrušiť ktokoľvek.

Zabezpečenie formulára heslom

Ak nechcete, aby iní používatelia mohli meniť formulár, musíte ho zabezpečiť heslom. To je obvykle potrebné ak má formulár používať viac ľudí.

	V ponuke Nástroje otvorte dialóg Zabezpečiť dokument. 
	Presvedčte sa, že začiarkávacie políčko „Obmedziť formátovanie na vybrané štýly“ nie je začiarknuté a políčko „Povoliť len tieto úpravy dokumentu“ je začiarknuté, prípadne urobte potrebné zmeny.

Ako povolené úpravy vyberte „Vypĺňanie formulárov“ a stlačte tlačidlo „Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia“.
Do poľa „Zadajte nové heslo (voliteľné):“ napíšte heslo. Potvrdíte ho opakovaným napísaním do poľa “Potvrďte heslo opätovným zadaním“ a stlačte OK.

Teraz je formulár zabezpečený vašim heslom.
 
Na zrušenie zabezpečenia formulára otvorte dialóg „Zrušiť zabezpečenie dokumentu“ v ponuke nástroje alebo stlačte Enter na tlačidle Zabezpečiť formulár na formulárovom paneli, napíšte heslo a stlačte OK.

Poznámka: Ak ste zrušili zabezpečenie formulára zabezpečeného heslom a znovu ho chcete zabezpečiť heslom, musíte to urobiť vyššie uvedeným postupom cez ponuku Nástroje/Zabezpečiť dokument. Ak by ste ho zabezpečili len stlačením tlačidla Zabezpečiť formulár na formulárovom paneli, bude zabezpečený bez hesla, a teda ktokoľvek môže zrušiť jeho zabezpečenie.

Uloženie zabezpečeného formulára

Aby bolo možné formulár neskôr použiť, treba ho uložiť v Microsoft Worde. Pred uložením formulár zabezpečte. Môžete ho uložiť dvoma spôsobmi

	Ako „dokument programu Word (*.doc)“. Vyplnený formulár ukladajte pod zmeneným menom, aby ste neprepísali originálny nevyplnený formulár.

Ako hotový formulár na vyplňovanie používateľmi vo formáte šablóna (*.dot)“. Pri ukladaní vyplneného formulára vám systém automaticky ponúkne uloženie súboru vo formáte doc s názvom modifikovaným poradovým číslom. Toto meno môžete akceptovať alebo si zvoliť iné.

Zásady tvorby prístupných formulárov

Štruktúra formulára

Návrh jednoduchých formulárov je najlepšou cestou na zabezpečenie prístupnosti a úspešného čítania zabezpečených formulárov. Keď navrhujete štruktúru formulára, uvažujte o informáciách z hľadiska ich toku vo formulári. Jednoduchý formulár má umiestnené informácie buď vertikálne alebo horizontálne, zatiaľ čo komplikovanejší formulár má umiestnené informácie aj vertikálne, aj horizontálne a často používa tabuľky.

Uprednostňujte fonty, ktoré môže ľahko čítať program JAWS. To znamená fonty typu San Serif (Arial, Verdana, ...) s veľkosťou medzi 8 a 32 bodmi.

Informačná výzva poľa formulára

Informačná výzva je podstatnou informáciou pre každé pole formulára a číta sa automaticky, keď klávesom TAB prechádzate po poliach formulára. JAWS číta tri typy informačných výziev, textový popis predvolený text, a pomocný text v stavovom riadku. Môžete tiež vyvolať pomocný text stlačením klávesu F1, ak ho autor do formulára vložil. Z hľadiska potrieb nevidiaceho používateľa je najvhodnejší pomocný text v stavovom riadku.


Textové popisy

Textový popis je text formulára určený na čítanie zrakom nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti formulárového elementu. Ak chcete použiť textový popis ako výzvu pre pole oznamovanú programom JAWS, formátujte textový popis a jeho ukončenie buď naľavo alebo hneď hore nad pole. Na ukončenie výzvy použite dvojbodku alebo otáznik. Platí to aj pre formátovanie textových popisov a polí v bunkách tabuľky. Textový popis vždy umiestňujte do tej istej bunky ako pole formulára. 

Používajte krátke, jednoriadkové textové popisy, pretože JAWS číta iba text, ktorý je v tom istom riadku vľavo od poľa formulára alebo v riadku nad ním ak nie je text na riadku vľavo od poľa formulára. Ak textový popis musí byť vo viacerých riadkoch, zvážte použitie predvoleného textu alebo pomocnej informácie v stavovom riadku spolu s textovým popisom potrebným pre vidiacich používateľov.

Predvolený text

Predvolený text je predvolenou hodnotou editovacieho poľa, predvolenou hodnotou v zozname rozbaľovacieho poľa a môže tak fungovať aj meno záložky začiarkávacieho políčka.

Ak sa klávesom TAB nastavíte na editovacie pole, prečíta sa predvolený text. Keď napíšete novú hodnotu do editovacieho poľa alebo vyberiete novú hodnotu v rozbaľovacom poli, táto zmenená hodnota nahradí predvolenú hodnotu. Môže to spôsobiť nedorozumenie, ak je predvolený text jedinou informačnou výzvou , ktorú JAWS pre pole číta. Ak pre editovacie pole použijete len predvolený text a aj textový popis, JAWS prečíta obe hodnoty.  Predvolený text je zvlášť užitočný keď stlačíte INSERT+F5 na zobrazenie zoznamu všetkých formulárových polí v dokumente, v tomto zozname je totiž pre každé pole uvedená aj jeho hodnota.

Ak si prajete vložiť predvolený text do editovacieho poľa, presuňte sa na Formulárový panel a zvoľte tlačidlo Vlastnosti. Zadajte vašu informačnú výzvu do editovacieho poľa Predvolený text. V prípade začiarkávacieho políčka môžete vložiť jednoslovný predvolený text do editovacieho poľa Záložka. Pozor, toto slovo však bude použité aj ako meno záložky v prípade využitia hodnoty stavu začiarkávacieho políčka v iných častiach formulára.

Pomocný text v stavovom riadku

Pomocný text v stavovom riadku sa zobrazuje v stavovom riadku Wordu. Pomocný text v stavovom riadku JAWS číta vždy, keď sa klávesom TAB nastavíte na ovládač a dá sa pozrieť pomocou príkazu INSERT+PAGE DOWN na čítanie spodného riadku okna. Pomocný text v stavovom riadku je najvhodnejším spôsobom na poskytovanie informačnej výzvy.

Ak chcete vložiť pomocný text do stavového riadku pre pole formulára,  presuňte sa na Formulárový panel a stlačte tlačidlo Vlastnosti. Stlačte ALT+X a otvorí sa dialógové okno Pomocný text formulárového pola. Na stránke Stavový riadok, v tomto dialógu, stlačte kláves TAB a presuňte sa na skupinu prepínačov Žiadny, Automatický text a Vlastný. Namiesto výberu ovládača šípkami, jediným stlačením klávesu TAB vyberiete Automatický text a presuniete sa do kombinovaného rámika, kde si môžete zvoliť vhodný text. Opätovným stlačením klávesu TAB zvolíte prepínač Vlastný a presuniete sa do editačného pola, kde môžete zadať váš text, ktorý sa má objaviť na stavovom riadku.

Pomocný text vyvolávaný klávesom F1

Môžete tiež pridať pomocnú informáciu, ktorá sa má zobraziť po stlačení klávesu F1. Stačí, ak zvolíte v dialógu Pomocný text formulárového poľa stránku Kláves pomocníka (F1) a ďalej postupujete ako pri vkladaní pomocného textu do stavového riadku.

Priority informačných výziev

Pri rozhodovaní o tom, aký popis použijete pre konkrétne formulárové pole, berte do úvahy fakt, že text záložky a  pomocný text v stavovom riadku umlčia textový popis ovládača. Ak má JAWS zapnuté oznamovanie prítomnosti pomocného textu vyvolávaného klávesom F1, potom toto hlásenie tiež umlčí popisný text. Hlásenie prítomnosti pomocného textu vyvolávaného klávesom F1 je možné vypnúť v dialógu nastavenia JAWS výrečnosti.

Pohyb v zabezpečených formulároch bez použitia myši

V zabezpečených formulároch sa pohybujte pomocou klávesu TAB . Vo všeobecnosti sa jeho stláčaním pohybujete zľava doprava, pokiaľ sa nenachádzate v bunke tabuľky, ktorá obsahuje viac polí. V takom prípade sa stláčaním TAB pohybujete v bunke smerom dolu a potom vpravo do nasledujúcej bunky. Stláčaním klávesov ŠIFT+TAB sa pohybujete po poliach formulára v opačnom poradí.

Program JAWS ponúka špeciálne príkazy. Stlačením CTRL+INSERT+HOME sa presuniete na prvé pole formulára. Stlačením INSERT+F5 sa zobrazí zoznam všetkých formulárových polí v dokumente a umožní prechod do požadovaného poľa.

MEDZERNÍKOM označíte alebo odznačíte začiarkavacie políčko. ENTER alebo Alt+šípka dolu otvorí rozbaľovacie pole, pomocou Šípok sa pohybujete v zozname jeho položiek a ďalším stlačením klávesu ENTER potvrdíte výber položky.


PDF dokumenty prístupné pre zrakovo postihnutých používateľov

Dokumenty vo formáte PDF sú vo svete veľmi rozšírené. Jednou z hlavných vlastností, pre ktoré množstvo ľudí používa formát dokumentu PDF je to, že formát dokumentu ostáva vždy rovnaký, dá sa vždy rovnako vytlačiť, nech ho otvorí hocikto, a že dokument vo formáte PDF sa dá uzamknúť. Dokument formátu PDF si môže prečítať ktokoľvek, kto si zadarmo stiahne program na prezeranie dokumentov typu PDF - na internete ich existuje viacero. Pre zrakovo postihnutých odporúčame program Adobe Acrobat Reader so zabudovanými funkciami čítania.

S rozšíreným používaním formátu PDF sa do popredia dostala otázka jeho prístupnosti. Tento formát je veľmi obľúbený u vládnych inštitúcií, ktoré plne využívajú jeho hlavné vlastnosti, spomenuté vyššie. Vydávajú v ňom zbierky zákonov, rôzne nariadenia, formuláre a pod. Je preto nevyhnutné, aby takéto dokumenty boli plne prístupné pre všetkých ľudí, bez ohľadu na ich postihnutia, aby mal každý človek rovnaké možnosti v prístupe k informáciám, nevyhnutným pre jeho fungovanie v občianskej spoločnosti.

Dokument vytvorený vo formáte PDF nie je automaticky prístupný. Firma Adobe sa v posledných rokoch začala intenzívne venovať sprístupňovaniu svojho PDF formátu. Od verzie Adobe Acrobat 5 postupne obsahuje stále dokonalejšie nástroje na sprístupnenie dokumentov vo formáte PDF. Informácie o týchto funkciách nájdete na našej stránke www.robmewebylepsie.unss.sk, kde sú aj odkazy na originálne dokumenty. Je potrebné zdôrazniť, že zatiaľ pravdepodobne existuje len jediný program, ktorý ponúka plné sprístupnenie a kontrolu prístupnosti dokumentov typu PDF. Je to program Adobe Acrobat Professional 7.0, ktorý v danej verzii (momentálne najaktuálnejšia verzia na trhu) ponúka množstvo nástrojov na prevod, sprístupnenie a kontrolu prístupnosti dokumentov typu PDF.

Aby však mohol byť PDF dokument sprístupnený prostredníctvom programu Adobe Acrobat, je potrebné sa pri prevode dokumentov z iných formátov do formátu PDF pridŕžať nasledovných inštrukcií:

Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri vytváraní prístupného dokumentu typu PDF:
	Dokument musí byť textovým súborom a nie len oskenovaným obrázkom. Ak máte k dispozícii len oskenovaný obrázok textu, je potrebné ho pred prevodom do formátu PDF najprv previesť do textovej formy vhodným programom, určeným na rozpoznávanie textu(tzv. programom typu OCR - optical character recognition)

Okná vo formulári, ktoré slúžia na vyplnenie používateľom, musia byť popísané a musí byť zároveň určené logické poradie, v akom sa medzi nimi má používateľ pohybovať.
Dokument typu PDF musí byť otagovaný. Čo to vlastne znamená? Pri procese tagovania dokumentu sú k všetkým elementom dokumentu (obrázkom, textu, nadpisom, tabuľkám a pod.) priradené značky, ktoré popisujú daný element a určujú tiež poradie, v akom sa dané elementy nachádzajú. Napríklad čítač obrazovky postupuje na základe týchto značiek z jedného elementu na druhý, prípadne sa môže zamerať na určitý druh elementov - napríklad na nadpisy. Je preto veľmi dôležité, aby dokument typu PDF bol správne otagovaný. Tagy sa pridajú k dokumentu pri jeho konvertovaní do typu PDF použitím programu Adobe Acrobat Professional, alebo otagovaním existujúceho PDF dokumentu.
Je potrebné jasne určiť poradie čítania. Pri vytváraní logickej postupnosti pri čítaní je potrebné riadiť sa bežným spôsobom čítania - nadpisy idú skôr ako text, ku ktorému sa daný nadpis vzťahuje a pod.
Pre všetky grafické prvky, odkazy a formulárové polia musí byť dostupný aj alternatívny text. Ak čítač obrazovky príde napríklad k elementu obrázok, tak prečíta text, ktorý je určený k danému obrázku. Je preto vhodné všetky grafické elementy vybaviť popisným textom (alternatívnym textom), ktorý popíše, čo sa na danej grafike nachádza.
Je potrebné si pri vytváraní dokumentu typu PDF dať záležať na vytvorení navigačných elementov - odkazov, záložiek, vhodných nadpisov, detailných tabuliek obsahu a optimalizovaného poradia čítania, ktoré významne napomáhajú orientácii postihnutým ľuďom v dokumente.
Je tiež potrebné špecifikovať jazyk dokumentu. To pomôže tým čítačom obrazovky, ktoré dokážu plynule prepínať medzi rôznymi jazykmi.
Bezpečnostné nastavenia dokumentu by nemali interferovať s čítačom obrazovky.
Nastavenie zakazujúce uloženie dokumentu ako textu môže znemožniť čítaču obrazovky čítať dokument. Pre tento prípad, Acrobat poskytuje možnosť nazvanú Enable Text Access For Screen Reader Devices For The Visually Impaired. (umožnenie textového prístupu pre čítač obrazovky pre zrakovo postihnutých ľudí).

Ako postupovať, aby bol PDF dokument prístupný?

Pri vytváraní textu napríklad v programe Microsoft Word dbajte na správnu štruktúru dokumentu, používajte jeho formátovacie funkcie, funkcie na definovanie nadpisov a ďalšie profesionálne nástroje na popis grafických elementov. Označte nadpisy, tabuľky, grafiku. Správne vytvorenie dokumentu v textovej forme je základom pre jeho prístupnosť vo formáte PDF.
Pri jeho konverzii použite program Adobe Acrobat Professional 7.0, kde dokument najskôr skonvertujete do formátu PDF a následne ho otagujete (ak sa tak nestane priamo pri konverzii).
Skontrolujte jeho prístupnosť - v programe Adobe Acrobat Professional 7.0 existuje funkcia na kontrolu prístupnosti, ktorá vám po prehliadnutí celého dokumentu vypíše, v ktorých častiach sú problémy s prístupnosťou.
Prejdite si poradie jednotlivých elementov v dokumente, či je správne.
Vytvorte záložky v dokumente na jednoduchšiu orientáciu.


Dodržaním uvedených postupov vytvoríte prístupný PDF dokument a tým umožníte ľuďom s postihnutím čerpať informácie aj z daného dokumentu. Prístupnosť u PDF dokumentov je na čoraz vyššej úrovni a tak by sme ani na Slovensku nemali byť pozadu. Je však pravdou, že prakticky neexistujú zverejnené dokumenty, ktoré by úspešne prešli aspoň rýchlou kontrolou prístupnosti (Accessibility quick check) zabudovanou v programe Adobe Reader, ktorá sleduje či je dokument otagovaný a neobsahuje zásadné chyby, ale nesleduje kvalitu otagovania. Ešte stále sa stretávame s PDF dokumentmi, pri ktorých je zakázaná funkcia uloženia ich častí ako textu, čo robí problém čítačom obrazovky, ale pre ochranu práv alebo zachovanie tlačového formátu nemá žiadny zmysel. Najvážnejším problémom je však scannovanie vytlačených dokumentov, ktoré existujú v textových formátoch štandardných editorov, a ich konverzia do PDF ako obrázkov. S týmto neodôvodneným a neodborným postupom sa stretávame napr. v priebehu legislatívneho procesu, kedy pôvodne textový dokument sa v určitej fáze tohto procesu objaví na oficiálnej web stránke ako grafický PDF dokument. To určite nie je dobré ani pre vidiacich ľudí, ktorí potrebujú s takýmto dokumentom ďalej pracovať.


Výnimočnosť vzťahu elektronického dokumentu a elektronického podpisu pre ľudí so zrakovým postihnutím

V súčasnej dobe sa do popredia záujmu aj zrakovo postihnutých ľudí čoraz viac dostáva elektronický podpis. Ten umožňuje podpísať elektronický dokument zaručeným certifikátom, ktorý zaručí, že daný dokument je naozaj podpísaný osobou, ktorá daný dokument elektronicky podpísala a zároveň zaručí aj to, že daný dokument pokým je podpísaný neprešiel zmenou, ktorú by jeho tvorca neschválil. Pri podpísaní dokumentu elektronickým podpisom sa vytvorí aj dátumová pečiatka, takže je zrejmé, kedy bol elektronický dokument podpísaný. Okrem toho, že elektronický podpis uznávaný a využívaný štátnymi a verejnými inštitúciami zjednoduší všetkým občanom život (nebudú musieť overovať úradné listiny u notára, nebudú musieť stáť rady v inštitúciách, prípadne posielať poštou rukou podpísané dokumenty), je principiálne novým a jedinečným prostriedkom poskytujúcim samostatnosť zrakovo postihnutým používateľom počítačov, ktoré im už sprístupnila existujúca asistenčná technika. Zrakovo postihnutý človek doteraz potrebuje pri podpisovaní dokumentov napísaných na papieri pomoc inej osoby, ktorá mu daný dokument prečíta. Pri podpisovaní dokumentu je často požadovaná prítomnosť svedkov aj keď to z hľadiska podpisovaného dokumentu zákon v prípade vidiacich osôb nevyžaduje. Obvykle sa to odôvodňuje tým, že v podpisovanom dokumente môže byť napísané niečo iné ako bolo prečítané, prípadne že nebol prečítaný úplne celý dokument. V prípade podpisovania elektronického dokumentu si občan so zrakovým postihnutím dokument prečíta sám pomocou svojho počítača s asistenčnou technológiou, prípadne elektronický dokument sám vytvorí a potom ho aj podpíše elektronickým podpisom bez pomoci inej osoby. Tým odpadajú akékoľvek dôvody na vyžadovanie špeciálnych procedúr pri podpisovaní dokumentov osobami so zrakovým postihnutím obmedzujúcich ich nezávislosť a súkromie. 

Pevne veríme, že v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy a proklamovaným zámerom dosiahnuť inkluzívnu znalostnú spoločnosť pre všetkých, pripravované spustenie E-governmentu na Slovensku bude od samotného začiatku prístupné aj občanom so zrakovým postihnutím a prostredníctvom elektronického podpisu im  po prvý raz v histórii vytvorí rovnaké príležitosti pre rovnoprávne, slobodné a nezávislé konanie v občianskom, pracovnom i súkromnom živote.
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