Příloha 5

Typologie adaptovaných studijních materiálů


EED I – editovatelný elektronický dokument 1. řádu1
o dokument, jehož textová vrstva je v celém svém rozsahu (včetně příp.
automatického textu) přístupná odečítačům obrazovky, je uložena ve
formátu, který umožňuje archivovat sémantickou strukturu textu (nejde tedy
o prostý text), a je uživatelským způsobem editovatelná (nejde tedy o PDF
nebo jiný formát určený k fixaci konečného znění)
o text je bez drobných technických chyb (prošel redakční korekturou buď
přímo v nakladatelství, u autora, nebo při digitalizaci) a je adaptován s
ohledem na technické a smyslové možnosti studentů se zrakovým
postižením;
o struktura dokumentu je naznačena automatickými styly a textovou navigací
(viz uvedená metodika);
o tabulková data jsou v symetrických tabulkách, příp. – z nezbytných
technických důvodů – linearizovaná bez použití tabulkového modu;
o tabulková data jsou v symetrických tabulkách, příp. – z nezbytných
technických důvodů – linearizovaná bez použití tabulkového modu;
o původní grafická složka dokumentu prošla redakční úpravou a je
adaptována tak, že dochází k minimálním informačním ztrátám;
o dokumenty určené pouze pro práci s hmatovým výstupem (brailleským
displejem) jsou sázeny tak, aby byl především korektní hmatový
osmibodový výstup; skutečnost, že dokument je určen pouze pro hmatové
vnímání, musí být zmíněna v předmětovém popisu dokumentu;
o do podoby EED I nejsou připravovány texty, jejichž informační hodnota by
vzhledem k formě, jíž je informace prezentována, byla výrazně snížena,
informace by byly buď zkresleny, nebo úplně nedostupné (např. texty
obsahující speciální symboliku, jež není obsažena v základních znakových
sadách, nad nimiž odečítače obrazovek pracují; dokumenty, v nichž
prostorové uspořádání informací tvoří z podstaty věci neadaptovatelnou
složku, příp. dokumenty obrazové povahy apod.);
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o výsledný dokument je archivován (i katalogizován) a je dostupný online ve
veřejně přístupné databázi (knihovně), přičemž je chráněn autorizovaným
přístupem.


EED II – editovatelný elektronický dokument 2. řádu2
o liší se od EED I tím, že grafická (obrazová) ani tabulková složka původního
dokumentu nepodlehla, a případně dalším zvýrazněním (i barevným)
struktury dokumentu;
o výsledný dokument je archivován (i katalogizován) a je dostupný online ve
veřejně přístupné databázi (knihovně), přičemž je chráněn autorizovaným
přístupem.



EAD – (elektronický) audiodokument
o dokument, v němž jsou informace podávány prostřednictvím zvukového
záznamu;
o čistě audiální dokument (bez odkazu na textovou vrstvu) se považuje za
doplňkový materiál, nikoli preferovanou formu, jejímž prostřednictvím by se
ke zrakově postiženým měla dostávat studijní literatura; je-li použit,
doporučený a preferovaný formát je digitální (před analogovým);
o výsledný dokument je archivován (i katalogizován) a je dostupný online ve
veřejně přístupné databázi (knihovně), přičemž je chráněn autorizovaným
přístupem.



EVD – (elektronický) videodokument
o dokument,

v

němž

jsou

informace

podávány

prostřednictvím

videozáznamu, typicky užívaný pro záznam znakového jazyka;
o doporučený a preferovaný formát je digitální (před analogovým);
o výsledný dokument je archivován (i katalogizován) a je dostupný online ve
veřejně přístupné databázi (knihovně), přičemž je chráněn autorizovaným
přístupem.


HD – hmatový dokument
o dokument tištěný v Brailleově bodovém písmu, v nezbytných případech
doprovázený hmatovou grafikou;
o sazba dokumentu striktně respektuje národní brailleskou šestibodovou
normu jazyka, v němž je text napsán, včetně případných oborových
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Metodika citovaná v odstavci EED I. se uplatní v relevantní míře.
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specifik 3 , má-li být z nedostatku ustálených řešení použita nová (dosud
nepublikovaná) brailleská reprezentace vizuálních symbolů, očekává se
konzultace mezi zainteresovanými pracovišti a následně zveřejnění
použitého řešení;
o dokument je tištěn podle národních technických konvencí definujících
velikost brailleského bodu, vzdálenosti bodů uvnitř braillských znaků a
mezi nimi4, kvalitu a gramáž papíru apod.);
o sazba je prováděna výhradně elektronicky, přinejmenším metadata sazby,
příp. hmatového výstupu jsou dostupné online ve veřejně přístupné
databázi (knihovně).


HG – hmatová grafika
o takový typ informačního zdroje, který zrakově postiženému uživateli
hmatu/hlasu umožní vnímat plošné objekty a vztahy, např. planimetrická
schémata včetně plánů a map, ilustrační a uměleckou grafiku, apod., ve
formátu dvojúrovňového nebo víceúrovňového reliéfu, a dále prostorové
objekty nebo vztahy, např. stereometrická schémata včetně zobrazení
reálných předmětů, umělecké plastiky, ve formátu trojrozměrném (fyzické
modely, výstupy 3D tiskáren);
o při výrobě jsou upřednostňovány technologie, které umožňují snadnou
reprodukci hmatové grafiky
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a archivaci (a katalogizaci) datových

podkladů; výsledný dokument je archivován (i katalogizován) a je dostupný
ve veřejně přístupné databázi (knihovně); současně jsou online ve veřejně
přístupné databázi dostupné datové podklady, přičemž jsou chráněny
autorizovaným přístupem.


NED – needitovatelný elektronický dokument

Pro české prostředí se jako závazná chápe norma zveřejněná v publikaci: GONZÚROVÁ, W. Příručka pro přepis černotisku do bodového
písma. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 1997, 38 s.; pro další národní normy je vhodným základním vodítkem
publikace World Braille Usage. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped. Library od Congerss. Washington, D.C.,
USA: UNESCO, 1990 (dostupné též online: URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000872/087242eb.pdf), příp. metodické
materiály vytvářené sdružením Braille Authority of North America (http://www.brailleauthority.org/) apod.
4 Pro české prostředí platí tzv. úmluva o rozměrech Marburg medium (Marburg Medium space convention), jejíž specifikace jsou k
dispozici mj. na http://www.blista.de/download/druckerei/braille-dimensions.pdf) příp. v technické normě platné pro státy EU (BS EN
15823:2010 Packaging. Braille on packaging for medicinal products / ČSN EN 15823 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé
přípravky).
5 Pro výrobu trvanlivé dvojrozměrné grafiky např. (a) technologie tzv. termotisku (např. při použití zařízení Zy-fuse) na mikrokapsulový
papír; předloha je vytvářena v grafickém editoru, archivována a katalogizována; pro výrobu dočasné 2D grafiky lze využít např. rýsovacích
souprav a speciálních fólií pro manuální ruční kresbu (nevýhodou je jednorázovost tohoto druhu grafiky). Pro výrobu trvalé 3D grafiky např.
(a) technologie vakuového tvarování (při použití zařízení Thermoform), při níž se vytvářejí kopie jedné fyzické matrice, (b) technologie
digitálního trojrozměrného tisku, která předpokládá vytvoření digitálního datového podkladu apod.
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dokument, jehož textová vrstva chybí nebo není přístupná čtecím zařízením a
nedá se editovat; dokument je určen výhradně pro práci zrakem a bez čtecích
zařízení



předloha není při vzniku dokumentu po obsahové ani formální (formátovací)
stránce nijak modifikována, mění se pouze ke změnám datového formátu
dokumentu (stále v rámci obrazových formátů: PDF, JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF,
EPS apod.)



výsledný dokument je archivován (i katalogizován) a je dostupný online ve
veřejně přístupné (knihovně), přičemž je chráněn autorizovaným přístupem.

