
Metodika pre tvorbu e-kurzov pre zdravotne postihnutých študentov 
 
Úvod 
 
Väčšina študentov so zdravotným postihnutím potrebuje na bežné používanie počítača 
pomôcky, ktoré im uľahčia jeho používanie. Operačný systém Windows disponuje 
možnosťami na úpravu vzhľadu a správania systému tak, aby sa zjednodušilo 
ovládanie pre používateľov so zníženými zrakovými, sluchovými alebo pohybovými 
schopnosťou bez potreby použitia ďalšieho softvéru alebo hardvéru. I napriek tomu je 
však dostupných viac možností, z ktorých si môže používateľ vybrať. Je potrebné 
myslieť i na používateľov, ktorí používajú iné systémy, napr. systémy „UNIX like“. 

V systéme Windows sú nasledovné nástroje na zlepšenie dostupnosti: 

− softvér na rozpoznávanie hlasu, 
− softvér na čítanie obrazovky, 
− obrazovková lupa, 
− klávesnica na obrazovke. 
 
Systém Windows obsahuje nasledujúce programy na zjednodušenie ovládania (1): 
− Zväčšovacie sklo zväčší časť obrazovky a uľahčí tak jej prezeranie.  
− Moderátor používa technológiu prevodu textu na reč a číta nahlas obsah 

obrazovky. Táto funkcia je užitočná pre nevidiacich alebo pre osoby 
s poškodením zraku. 

− Klávesnica na obrazovke umožňuje používateľom so zníženou pohyblivosťou 
písať na obrazovke pomocou ukazovacieho zariadenia.  

− Správca pomôcok umožňuje používateľom spustiť alebo vypnúť programy na 
zjednodušenie ovládania a kontrolovať ich stav. Používatelia s prístupom na 
úrovni správcu môžu určiť, aby sa takýto program spustil pri spustení programu 
Správca pomôcok. Používatelia môžu tiež spustiť programy na zjednodušenie 
ovládania ešte pred prihlásením na počítač, ak stlačia kláves s logom systému 
Windows + U na úvodnej prihlasovacej obrazovke systému Windows. 

−  Pomocou nástrojov na zjednodušenie ovládania, ktoré sú k dispozícii v položke 
„Zjednodušenie ovládania“ v  ovládacom paneli, je možné jednoducho nastaviť 
požadované funkcie klávesnice, zobrazenia a myši.  

 
K dispozícii je široký výber hardvérových a softvérových produktov, ktoré uľahčujú 
používanie počítačov pre osoby so zdravotným postihnutím. Medzi rôznymi druhmi 
produktov, ktoré sú k dispozícii pre operačné systémy MS Windows, patria: 
− Programy, ktoré zväčšujú alebo menia farbu zobrazenia informácií na obrazovke 

pre ľudí so zrakovým postihnutím.  
− Programy, ktoré popisujú informácie na obrazovke v Braillovom písme alebo 

pomocou syntetizovanej reči pre nevidiacich alebo pre ľudí, ktorí majú ťažkosti 
s čítaním.  

− Hardvérové a softvérové pomôcky, ktoré upravujú správanie myši a klávesnice.  
− Programy, ktoré umožňujú používateľovi zadávať text pomocou myši alebo hlasu.  
− Softvér na predikciu slov alebo viet, ktorý umožňuje používateľom písať 

rýchlejšie a s menším počtom úderov na klávesnici.  
− Alternatívne vstupné zariadenia, napríklad zariadenie s jedným spínačom, ktoré 

umožňuje pracovať s počítačom alebo zariadenie na ovládanie prúdom vzduchu 
pre ľudí, ktorí nemôžu používať myš alebo klávesnicu.  



Metodika pre tvorbu e-kurzov 
 
Základ metodiky je totožný s metodikou pre zdravých študentov (2, 3): 
− Vkladaný učebný materiál (ďalej text) musí byť čo najviac členený, odporúča sa 1 

kapitola a 2 úrovne podkapitol. 
− Odporúčaná veľkosť jednej časti je maximálne 1 strana (jedna obrazovka). 
− Ak text presahuje 1 obrazovku, druhá obrazovka by mala lineárne nasledovať po 

kliknutí na dohodnutú značku). Ak sa to v danom LMS nedá realizovať, tak ak je 
to nevyhnutné, text musí byť “rolovateľný” na pravej strane. Dĺžka textu by 
nemala presiahnuť 3 obrazovky. 

− Vhodné je, ak súvislý text neobsahuje viac ako 10 riadkov. Ak je riadkov viac, 
mali by byť oddelené „odľahčovacím textom“ (jednoslovné vymenovanie 
doplňujúceho textu v odrážkach), odsadený doplňujúci text a pod., resp. 
obrázkom, grafom a pod. 

− Pri tvorbe materiálu je potrebné dodržiavať dohodnuté značky (ikonky). 
− Text musí byť vyjadrený jasnými formuláciami v jednoduchých vetách. Je vhodné 

ho obohatiť obrázkami, schémami, grafmi. 
− Pre študujúceho musia byť uvedené odporúčania nastavenia prehliadača, resp. 

grafického rozlíšenia, pre ktoré je text normalizovaný. 
 

   
Obr. č. 1 a č. 2  Ukážky vzhľadu textu. Zdroj: materiály vytvorené riešiteľmi 

 
− V texte je vhodné, aby boli odkazy (hyperlinky) na materiály na inom mieste, 

resp. iných WWW serveroch, odkazy na index kľúčových slov.  
− Text, ktorý nie je hyperlinkom, nesmie byť podčiarknutý. 
− Ak je potrebné text vyznačiť, neodporúčame použiť modrú farbu.  
− Nevyhnutnou súčasťou učebného materiálu musia byť príklady, bližšie 

vysvetlenia. 
− Za každou ucelenou časťou je vhodné zaradiť kontrolné otázky formou autotestu 

s možnosťou návratu k problematike, ktorá nebola dostatočne pochopená pri 
štúdiu. 

− Autotesty je odporúčané tvoriť postupom – jedna otázka, odpoveď s možnosťou 
pokračovania na ďalšiu otázku, návratu na študovanú problematiku pri nesprávnej 
odpovedi a možnosťou kedykoľvek ukončiť autotest. 

− Úlohy pomáhajú lepšie skontrolovať, či bola uvedená problematika správne 
pochopená. 



− Je potrebné si uvedomiť, že študujúci ľahšie vníma dynamické prvky ako statické. 
Ľahšie sa dá niečo pochopiť pomocou animácie a obrázkov ako čítaním textu.  

− Pri štúdiu je vítaná možnosť robiť si záložky. 
− Prehľad o prečítaných častiach je vhodné, ak študent môže nájsť v „Histórii“ 

(prechod študovanou problematikou).  
− Prechod na ďalšiu kapitolu je vhodné ovplyvniť zodpovedaním skúšobnej otázky. 

Tútor rozhodne, či prechod bude umožnený alebo študent bude upozornený na 
možné komplikácie pri ďalšom štúdiu vyplývajúce z nepochopenia 
predchádzajúcej časti. 

 
Odporúčania pre tvorbu a použitie e-kurzov pre zdravotne postihnutých 
študentov 
 
I keď je základ tvorby e-kurzov rovnaký pre všetkých študentov, predsa pre zdravotne 
postihnutých študentov je potrebné vytvoriť určité špecifické podmienky pre 
konkrétne skupiny postihnutia. 
 
Pre zrakovo postihnutých: 
− Je dôležité, aby e-kurz bol nahovorený, resp. ozvučený. Rovnako tiež aj 

sprievodca kurzom. Aj v prípade osobnej asistencie zrakovo postihnutého je 
vhodné, aby študujúci počul všetky náležitosti spojené s kurzom aj sám. 

− Jednotlivé časti je dôležité ozvučiť tak, aby sa navzájom neprekrývali. 
− Odpovede na autotesty musia byť jednoznačne ozvučené charakteristickým 

zvukom pre správnu a nesprávnu odpoveď a otázkou na pokračovanie, resp. 
ukončenie autotestu. 

− Odporúčame používať: 
− programy, ktoré zväčšujú grafiku a text na obrazovke alebo menia ich farbu,  
− programy, ktoré informácie na obrazovke prezentujú vo forme Braillovho 

písma alebo ako syntetizovanú reč,  
− hardvérové a softvérové pomôcky, ktoré upravujú správanie myši 

a klávesnice,  
− programy, ktoré umožňujú „písať“ myšou alebo vlastným hlasom,  
− programy, ktoré predpovedajú ukončenie slov alebo slovných spojení, a tak 

urýchľujú písanie a znižujú počet úderov na klávesnicu,  
− náhradné vstupné zariadenia, ako sú napríklad jednoduchý prepínač alebo 

zariadenie typu „puff-and-sip“ pre ľudí, ktorí nemôžu používať myš alebo 
klávesnicu. 

− Popis používaných programov musí byť tiež ozvučený.  
 
Pre telesne postihnutých (osoby na vozíčku): 
− Pre študentov, resp. návštevníkov školy odporúčame zriadiť: 

− upravené PC stolíky pre “vozíčkárov”, 
− informačné terminály. 

 
Pre sluchovo postihnutých (vnímajú reč prevažne zrakom a hmatom): 
− Ak sú dôležité upozornenia v texte sprevádzané zvukovým signálom, je potrebné 

doplniť doplniť vizuálny signal (blikanie, zmeny farieb, …). 
− Audio, resp. zvukový klip je potrebne obohatiť titulkami. 



− Speech-to-text systémy - systémy na rozpoznávanie reči – je potrebné použiť 
konverziu hovoreného slova do textu. Takýto systém je užitočný pre zadávanie 
textu a príkazov nielen pre sluchovo postihnutých, ale aj pre tých, čo majú 
zaneprázdnené ruky inou činnosťou alebo pre pohybovo postihnutých, ktorí si 
nemôžu robiť poznámky zo zvukového záznamu.  
 

Konkretizácia odporúčaných nástrojov na SPU v Nitre: 
− “Lupa” (zväčšovacie sklo), ktorou disponuje operačný system Windows, resp. na 

SPU hardvérová lupa – prenosné zariadenie, ktoré je možné zapožičať v SlPK 
alebo CIT FEM.  

− Na CIT FEM je možné zapožičať aj notebook s veľkou obrazovkou, resp. použiť 
PC na chodbe s veľkou obrazovkou. 

− Softvér pre zväčšenie obrazovky – zväčšovací program s hlasovou podporou, 
napr. Magic Plus. 

− Softvér pre čítanie textu na obrazovke, napr. JAWS. 
− Pre väčšinu ľudí používajúcich načúvací prístroj je vhodná doplnková podpora na 

prednáškach, resp. kontaktných tutoriáloch. Jednou z možností sú indukčné slučky 
umiestnené v miestnosti. Sú to prístroje, ktoré menia elektrický signál 
(z mikrofónu, TV...) na elektromagnetické pole v miestnosti, okolo ktorej je 
rozvinutá slučka, a tak umožňujú študentovi zachytávať a počúvať zosilnený zvuk 
pomocou načúvacieho prístroja. Slučky sú buď zabudované v miestnosti, alebo 
môže ísť o prenosné systémy, zapojené do elektrickej siete. 

− Vytvorenie elektronického sprievodcu po budove a jeho umiestnenie na web. 
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