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O webu (nejen) Knihovny Jabok

Eva Cerniňáková, otázky připravila Eva Semrádová

Paní Cerniňáková, vaším pracovištěm je školní knihovna zřizovaná Jabokem ‒ Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a 

teologickou. Můžete v úvodu stručně přiblížit hlavní úkoly a aktivity vaší knihovny? 

Knihovna Jabok asi není tím, co si obvykle představíte pod pojmem školní knihovna. Její služby mají spíše charakter menší 

vysokoškolské knihovny, protože na Jaboku od samotného vzniku probíhala výuka spíše formou, kterou známe z vysokých škol, a 

později zde byl také spolu s Evangelickou teologickou fakultou UK akreditován studijní obor Pastorační a sociální práce. Jak 

napovídá název školy, knihovní fond je zaměřen na pedagogiku, sociální práci, psychologii, teologii a etiku a související obory. Kromě 

standardního půjčování knih a dalších studijních materiálů nabízíme třeba také přístup k elektronickým zdrojům, poskytujeme 

informační podporu studentům i pedagogům Jaboku, podílíme se na informačním vzdělávání jak pomocí informačních materiálů, 

videí a e-learningových kurzů, tak přímo při výuce. Prostor knihovny se snažíme využít pro různé neformální akce jako výstavy, různé 

charitativní sbírky apod. Knihovna Jabok je veřejnou knihovnou. I když převážnou část jejích uživatelů tvoří studenti a pedagogové 

Jaboku, navštěvují knihovnu také uživatelé z řad studentů dalších škol nebo odborné veřejnosti, zejména pracovníci v pomáhajících 

profesích nebo v neziskovém sektoru.

K rozhovoru jsem vás vyzvala kvůli webu vaší knihovny a vítězství v soutěži Biblioweb. Zkusili jste si předem „spočítat“, jakou máte 

šanci? Sledovali jste weby jiných knihoven?

Do soutěže Biblioweb jsme se přihlásili poprvé a samozřejmě jsme do soutěže šli s tím, že uděláme maximum pro co nejlepší 

výsledek. Přiznám se však, že mě vůbec nenapadlo, že bychom mohli zvítězit. Spíše jsme si říkali, že se díky soutěži dozvíme, jak na 

tom jsme (hlavně v oblasti bezbariérovosti webu), a budeme moci zjistit, co děláme dobře a co je potřeba změnit.

Weby dalších knihoven jsme se inspirovali hodně, ale nikoliv v souvislosti se soutěží, nýbrž v době zhruba 2 roky předtím, kdy jsme 

nový web začali připravovat. Takže pokud bychom hovořili o „taktice“, týkala se spíše toho, jak vytvořit webové stránky přístupné pro 

uživatele se specifickými potřebami, na kterých se uživatelé snadno zorientují a najdou všechny potřebné informace. Webové stránky 

Knihovny Jabok jsou upraveným klonem webu školy. Stránky jsou provozovány v redakčním systému Drupal, což je software s 

otevřeným zdrojovým kódem, který někomu může připadat příliš komplexní, jeho výhodou však je velká variabilita různých nastavení 

a modulů. Vzhledem k omezeným finančním i časovým zdrojům jsme si nemohli dovolit žádné vizuální „parádičky“ nebo 

programování na míru, použili jsme proto pro vzhled a funkce webu volně dostupnou hotovou šablonu Drupalu (pouze s drobnými 

úpravami, které zvládne kdokoli se základní znalostí HTML a CSS) a běžně dostupné doplňkové moduly. Pomocí těchto nástrojů se 

podařilo vytvořit web, který sice asi nikoho neomráčí svým vzhledem, ale uživatelé na něm snadno najdou to, co potřebují. Díky tomu, 

že obsah je strukturovaný (např. pro různý typ obsahu využíváme různé typy stránek, které mají definovaná pole pro konkrétní typy 

údajů) a že využíváme na webu prvky klasifikace, je pomocí odkazů možné se snadno dostat k souvisejícím informacím (podobně 

jako např. při kliknutí na klíčová slova nebo jména autorů v knihovním katalogu). Snažili jsme se také přemýšlet, co by asi uživatelé 

mohli potřebovat, takže jsme pro ně vytvořili třeba návody ke knihovním službám, rady, jak vyhledávat informace nebo jak pracovat s 

citacemi, výuková videa, seznamy užitečných odkazů, interaktivní seznamy doporučené literatury propojené s katalogem aj. 

Z hlediska „obsluhy“ stránek je důležité, že vkládání obsahu i některá nastavení webu zvládneme sami, což je pro provoz knihovny 

velmi výhodné. Praktické je také to, že jednou vložené informace je možné zobrazit různými způsoby na více místech webu, třeba 

pomocí takzvaných pohledů (příkladem je nejnovější fotogalerie, která se zobrazuje nejen v seznamu fotogalerií, ale také na titulní 

stránce webu), nebo že se o informace nemusíme po vložení dále starat, protože po datu exspirace konání akce apod. se 

automaticky přesunou do archivu. Náš web by se možná dal stručně popsat slovy „za málo peněz hodně muziky“.

Abych se ale vrátila k přípravě na soutěž: ta spočívala hlavně v tom, že jsme webové stránky procházeli a kontrolovali překlepy, 

odkazy, srozumitelnost formulací apod. S odstupem cca roku od zahájení provozu webu to byla docela užitečná revize, ke které 

bychom se jinak asi hned tak nedostali. Musím bohužel přiznat, že jsme překlepů nebo nikam nevedoucích odkazů našli o dost víc, 

než jsme čekali. Řekla bych, že právě tohle byl největší přínos naší účasti v soutěži Biblioweb.

A přineslo vám vítězství v soutěži nějaké podněty pro další rozvoj webu?

Po soutěži jsme na základě hodnocení bezbariérovosti webu upravili dvě drobnosti pro zlepšení přístupnosti webu pro uživatele se 

specifickými potřebami. Samotné vítězství v soutěži pro nás bylo velkým překvapením a zároveň určitým ujištěním, že můžeme 

pokračovat v započatém směru. Od doby soutěže přibyly na web hlavně výukové materiály, videonávody a přednášky, snažíme se 



také pružně doplňovat informace, na které se čtenáři ptají, které potřebují. Tím si vlastně sami zjednodušujeme práci, protože při 

řešení různých situací pak občas stačí prostě poslat čtenářům příslušný odkaz na web. V současné době se mění vizuální styl školy, 

proto příští rok budeme měnit vzhled webu. Představy grafiků se bohužel ne vždy potkávají s požadavky na přístupnost, takže 

uvidíme, jak to zvládneme.

Velké procento menších knihoven využívá pro budování webu šablony. Ale často slyšíme: je to finančně výhodné, ale šablona 

omezuje, weby jsou pak jeden jako druhý. Jaký je váš názor?

Asi se na to dá dívat z různých úhlů pohledu. Kromě financí může roli hrát také dostupnost tohoto řešení. Protože web dnes úzce 

souvisí se službami knihovny a také s knihovním katalogem, je přemýšlení nad novým webem a jeho strukturou mnohdy docela 

užitečný proces, při kterém je možné zamyslet se nad poskytovanými službami, zavedenými postupy atd. Tento proces je však také 

poměrně náročný a ne každá knihovna na něj má kapacitu (obzvláště pokud jde o malé knihovny). V takovém případě je využití 

webové šablony určitě lepší než mít někde na obecním webu informaci o provozní době s knihovním řádem ke stažení a být 

odkázaný na to, až si pracovník obecního úřadu najde čas na zveřejnění pozvánky na akci.

Navíc podobnost knihovních webů nemusí být vždy nutně na škodu. I když sama dávám přednost větší variabilitě, jsem přesvědčena, 

že některým uživatelům mohou stránky s podobným vzhledem a strukturou pomoci rychleji se zorientovat ve službách knihoven, 

obzvláště pokud by šlo třeba o knihovny v jednom regionálním systému.

Jako určitý problém vnímám, že weby, které používají šablonu, jsou hodně statické; pokud se nemýlím, většina informací se na web 

vkládá jako nestrukturovaný dokument (na rozdíl od strukturovaných informací, které lze využívat k různým formám zobrazení, 

nastavit pro ně automatizované akce atd.). Výsledkem jsou pak často třeba webové stránky s neaktuálními akcemi. Navíc jsem si 

všimla, že některé informace jsou na tyto weby vkládány jako text ve formě obrázku, což je na škodu s ohledem na responzivní 

design webu a třeba pro nevidomé uživatele to znamená, že se k těmto informacím vůbec nedostanou. Nedokážu však posoudit, zda 

je to způsobeno šablonou, nebo těmi, kdo informace na web vkládají.

Web vaší knihovny je ceněn za bezbariérovost. Na co by se nemělo v souvislosti s přístupností webu pro uživatele se specifickými 

potřebami zapomínat? 

Mnozí si myslí, že přístupnost se týká jen malé části uživatelů a že závisí hlavně na technických a programátorských aspektech 

webu. Obojí je pravda jen zčásti. 

• Stránky, které jsou přístupné pro uživatele se specifickými potřebami, jsou většinou lépe použitelné i pro běžné uživatele a 

dokonce pro webové vyhledávače. Přístupnost přitom tvoří (nebo zhoršují) nejen tvůrci webu, ale také ti, kdo informace na web 

vkládají.

• Významnou složkou přístupnosti je srozumitelnost, ke které patří prezentace informací jazykem srozumitelným uživateli, a ne 

„knihovničtinou“.

• Dále je to správné strukturování stránkypomocí nadpisů nebo texty odkazů, které jsou informativní i bez okolního kontextu. Je 

také třeba zajistit, aby se uživatelé k důležitým informacím dostali i bez kliknutí na spousty odkazů. Aby byly stránky přístupné, 

musí být ovladatelné pouze z klávesnice, bez použití myši.

• Všechny grafické prvky, které nesou nějaké sdělení, musí mít textovou alternativu, jinak jsou pro některé uživatele nebo 

webové vyhledávače neviditelné (už jsem to zmínila v souvislosti s webovými šablonami), což platí i pro dokumenty ke stažení, 

které na web vkládáme. Důležitý je i dostatečný kontrast textu a pozadí, na který se bohužel velmi často zapomíná. Základem je 

asi to, mít uživatele se specifickými potřebami neustále na paměti (což se ostatně týká nejen webu).

• Zájemcům o téma přístupnosti doporučuji článek Radka Pavlíčka Praktické postřehy z testování přístupnosti webů v soutěži 

Biblioweb.
[1]

Vaše knihovna myslím nemá „firemní“ facebookovou stránku. Souvisí to se specifiky vašich uživatelů, nebo prostě nemáte sociální 

sítě v oblibě?

Souvisí to spíše s našimi možnostmi. Jsme si vědomi toho, že nejen Facebook, ale i další sociální sítě jsou důležité pro komunikaci 

dnešních uživatelů a jsou často vstupním bodem k dalším informacím na webu knihovny. Zřízení účtů na sociálních sítích jsme 

opakovaně zvažovali. Aby však tyto účty fungovaly, musí se o ně někdo neustále starat a aktivně komunikovat. Vzhledem k 

personálnímu obsazení knihovny (aktuálně 2,1 úvazku) na to nemáme kapacity. Není to však tak, že bychom na sociální sítě zcela 

rezignovali, využíváme totiž účty Jaboku. Má to i své výhody: můžeme tak oslovit nejen uživatele knihovny z řad studentů, pedagogů 

nebo absolventů Jaboku, ale i další skupiny, které k běžným uživatelům knihovny nepatří.

Děkuji za rozhovor a vaše zajímavé postřehy ke zlepšování webů.

Kontakt na autorku: cernin@jabok.cz

Pozvánka k návštěvě webové stránky Knihovny Jabok Praha 

https://knihovna.jabok.cz/cs
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 https://poslepu.cz/prakticke-postrehy-z-testovani-pristupnosti-webu-v-soutezi-biblioweb/
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