
Biblioweb 2008 – hodnocení kritéria E 

V letošním ročníku soutěže bylo testováno 40 webů z hlediska přístupnosti pro 
návštěvníky s těžkým postižením zraku. 

Způsob testování 
Při testování jsme se zaměřili na tzv. reálnou p řístupnost, která lépe odráží 
skutečné potřeby handicapovaných uživatelů webu. Weby nebyly posuzovány pouze 
podle vybraných pravidel pro tvorbu přístupného webu, ale byly otestovány 
i skupinou handicapovaných uživatelů. Na testování se podílelo šest testérů 
s různým typem zrakového postižení a dva vidomí odborníci na přístupnost. 

Výsledky testování 
Weby, přihlášené do soutěže, měly z hlediska přístupnosti velmi různou úroveň. Od 
několika webů, které neobsahovaly žádné zásadní chyby, až po weby, které bylo 
možné prohlásit za naprosto nepřístupné. Pouhých pět webů získalo za přístupnost 8 
a více bodů, tři weby získaly za přístupnost 0 bodů, protože obsahovaly vážnou 
překážku v přístupnosti (nepřístupné hlavní navigační menu). 
 
Vidomí testeři hodnotili přístupnost podle vybraných pravidel pro tvorbu přístupného 
webu. Byla posuzována možnost zvětšovat písmo, dostatečný barevný kontrast, 
strukturování obsahu pomocí nadpisů a seznamů, nezávislost na technologii, 
přístupnost formulářů, přítomnost skryté navigace, relevantní alternativní textové 
popisky u grafických prvků, relevatní titulky stránek a konzistentnost navigace. 
 
Zrakově postižení testeři pak do hodnocení zahrnuli i použitelnost webu pro uživatele 
s těžkým zrakovým postižením, vlastní zkušenosti s prací s webovými stránkami 
a k testování použili konkrétní asistivní technologie (hlasové výstupy, braillské řádky) 
– s webem tedy pracovali pro ně běžným způsobem.  
 
Některé překážky v přístupnosti však zrakově postižení testéři nejsou schopni 
postřehnout – asistivní technologie je například neupozorní na nepřístupné navigační 
menu (pro nevidomého návštěvníka se taková stránka jeví tak, že na ní navigace – či 
její část – vůbec není). Proto i přesto, že takovým stránkám testéři se zrakovým 
postižením webu nějaké body přidělili (k části informací na titulní stránce se byli 
schopni dostat, ale o existenci navigačního menu vůbec nevěděli), dostaly takové 
weby v celkovém hodnocení 0 bodů (jedná se o velký prohřešek proti pravidlům 
přístupnosti, prakticky znemožňující efektivní práci s webem). 
 
Výsledkem testu, prováděného skupinou testérů se zrakovým postižením spolu 
s testem vidomých odborníků na přístupnost, je pak informace o tzv. reálné 
přístupnosti testovaných webů. 
 
Výsledné bodové hodnocení bylo získáno následujícím způsobem: 
 
BODY=(průměr bodů od vidomých testérů + průměr bodů od nevidomých testérů)/ 2. 
 
Výsledek byl zaokrouhlen na jedno desetinné místo. 



Hodnocení kritéria E 
 

URL knihovny BODY Průměr 
ZP 

Průměr 
vidomí 

http://www.knihovna-litvinov.cz 10,00 9,75 9,75 
http://www.knihovna-uo.cz/ 9,00 8,00 9,75 
http://www.kondrac.cz/knihovna 9,00 8,17 9,50 
http://www.knihovna-lanskroun.cz 8,00 7,33 8,50 
http://knihovna.mestopacov.cz/ 8,00 6,42 9,25 
http://www.kkvysociny.cz 7,50 7,42 8,00 
http://www.mkdac.cz/ 7,50 6,75 8,25 
http://www.mekvalmez.cz/ 7,50 7,67 7,25 
http://www.kfbz.cz 7,00 5,92 7,25 
http://knihovna.ceska-trebova.cz/ 6,50 6,50 6,00 
http://www.knih-st.cz/ 6,00 5,50 6,75 
http://zizeleves.unas.cz 6,00 7,75 4,00 
http://www.knihovnastaric.estranky.cz/ 6,00 6,08 5,50 
http://www.kmo.cz/ 5,50 5,83 5,25 
http://www.knihovna-rakovnik.cz 5,50 5,08 6,00 
http://www.knihovna.rosice.cz/ 5,50 6,25 4,75 
http://www.knihovna.cvikov.cz 5,50 6,00 4,75 
http://www.mkmistek.cz/ 5,50 5,67 5,00 
http://www.mestodobruska.cz/knihovna 5,00 5,17 5,25 
http://www.knihkm.cz 5,00 6,25 4,00 
http://www.knir.cz/index.php 5,00 6,42 3,50 
http://www.knihovnazn.cz 5,00 4,42 5,50 
http://knihovna.bory.cz/ 5,00 4,83 5,00 
http://www.knihovnaprerov.cz/ 4,50 4,50 4,75 
http://www.knihovnanovesedlo.cz 4,50 4,33 4,75 
http://knihovna.tremsinsko.cz/ 4,50 4,58 4,25 
http://www.okpb.cz/ 4,50 4,42 4,25 
http://www.knihovnakostomlaty.cz 4,00 4,00 4,50 
http://www.kkdvyskov.cz/ 4,00 3,83 4,50 
http://www.mvk.cz/ 4,00 3,75 4,50 
http://knihovna.velesin.cz/ 4,00 3,67 4,50 
http://www.kulturabreznice.cz/ 4,00 3,92 4,00 
http://www.obecmokre.cz/knihovna 4,00 4,92 2,50 
http://www.knihzdar.cz/ 3,50 2,92 4,00 
http://www.knihkrnov.cz/ 3,50 2,92 3,75 
http://www.knihovna-valasskeklobouky.cz/ 3,00 3,83 1,50 
http://www.jinacovice.cz/knihovna 2,00 3,92 0,50 
http://geografie.natur.cuni.cz/library 0,00 2,67 0,00 
http://www.knihovna.hanusovice.info/ 0,00 2,33 0,00 
http://www.mkl.cz 0,00 4,08 0,00 

 

Nominace na cenu za nejlepší bezbariérový web 
Cenu za nejlepší bezbariérový web navrhujeme udělit webu Městské knihovny 
Litvínov - www.knihovna-litvinov.cz .  
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